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CZCIGODNEMU JUBILATOWI KSIĘDZU PROFESOROWI 

ZWYCZAJNEMU JANOWI ŚLEDZIANOWSKIEMU  

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI I UZNANIA 

 

W czerwcu 2018 roku Ksiądz Profesor Jan Śledzianowski ukończył 80 

lat, jubileusz ten zbiegł się także z 50-leciem pracy naukowo-dydaktycznej 

oraz z 55-leciem święceń kapłańskich. Przywilejem uprawiania nauki jest to, 

że czas jest sprzymierzeńcem, a nie wrogiem aktywności zawodowej. Dla 

ludzi takich jak Ksiądz Profesor Jan Śledzianowski, który całe życie poświęcił 

Bogu, nauce  i drugiemu człowiekowi upływ czasu wydaje się nie mieć 

znaczenia. Praca i działalność Księdza Profesora są świadectwem niezwykle 

aktywnego i pracowitego życia, pełnego pasji i ciekawości. Niezwykła 

umiejętność współpracy, otwartości na drugiego człowieka, tworzenia 

zespołu, inicjowania aktywności badawczej i publikacyjnej prowadziły do 

tego, że Ksiądz Profesor skupiał zawsze wokół siebie grono uczniów – 

współpracowników. Praca Jubilata od początku była związana z troską  

o rodzinę, o człowieka zwłaszcza tego zagubionego.  

Prezentowany tekst poświęcony Dostojnemu Jubilatowi jest hołdem 

składanym przez autora jego dorobkowi i jego osobie w podziękowaniu za 

                                                           
*
 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
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obecność Jubilata w życiu autora tekstu za bycie mistrzem, nauczycielem  

i oczywistym autorytetem. Patrząc na drogiego nam Jubilata – Księdza 

Profesora Jana Śledzianowskiego możemy z całą odpowiedzialnością 

powiedzieć, iż jest człowiekiem wielkodusznym i empatycznie otwartym 

wobec każdego człowieka.  Jest wciąż chłonny wiedzy, zachowuje świeżość 

umysłu i z niespożytą energią, pozostaje aktywny naukowo, biorąc udział  

w konferencjach, publikując czego dowodem jest ostatnio wydana książka 

[Śledzianowski 2018], żywo reagując na problemy społeczne, jest 

duszpasterzem, opiekunem, towarzyszem, przyjacielem.  

Z okazji tak ważnego życiowego jubileuszu publikuje się zazwyczaj 

życiorys Jubilata, który pokazuje nam, w jaki sposób w poszczególnych 

etapach jego życia kształtowała się jego osobowość, wrażliwość, rozwój 

duchowy i religijny. Życie z perspektywy czasu nabiera znaczenia i wartości,  

o czym możemy się przekonać śledząc życiorys Księdza Jana, który poświęcił 

swoje życie Bogu, pracy z innymi i dla innych, pracując na rzecz 

potrzebujących. 

Ksiądz Jan Śledzianowski, syn Romana i Emilii z Ozimkiewiczów 

urodził się 3 czerwca 1938 roku w miejscowości Myślin, parafia Bieżuń, 

niedaleko Sierpca, diecezja płocka, w województwie mazowieckim [Rusiecki 

2008, 11; Sakowicz, Gąsior 2008, 8; Kaliszewski 2013, 268-270]. Myślin leży 

wśród łąk i mokradeł nad rzeką Wkrą, między Sierpcem a Mławą (w gminie  

i parafii Bieżuń). Bieżuń długą i szacowną historię łączy z książętami 

mazowieckimi, którzy stawiali tutaj w średniowieczu, jak głoszą najstarsze 

podania, warownie obronne. Największym dobrodziejem Bieżunia, który 

ufundował również kościół parafialny, był późniejszy właściciel tych dóbr – 
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Andrzej Zamoyski. Oczynszował chłopów i pozwolił im swobodnie pracować 

na roli [Dobrowolska 2011].  

Ksiądz Jan Śledzianowski reprezentuje pokolenie wojny. W jego 

wczesnym dzieciństwie skumulowało się całe okrucieństwo II wojny 

światowej, czego wyrazem jest książka pt. Ona była taka… [Śledzianowski 

1968] opisująca wspomnienia Jubilata z okresu wojny, którą przeżył jako 

dziecko przedszkolne. Publikacja ta rozeszła się w nakładzie kilkunastu 

tysięcy egzemplarzy. Wydanie I książki ukazało się pod pseudonimem – 

Janusz Radzikowski. Ksiądz Jan nie chciał, aby ewentualne ataki i krytyka po 

opublikowaniu książki toczyły się wokół jego osoby. Książka ta przypomina 

Polakom jaka straszna była II wojna światowa, a jednocześnie jest 

pamiętnikiem autora z tych dramatycznych wydarzeń, przedstawiającym  

z całym realizmem totalne zagrożenie, jakie niosła okupacja hitlerowska, 

opisującym lęk, wszechobecną śmierć.  

Autor przedstawia w książce swoje wspomnienia: „z małej wioski 

Myślin, która miała 32 domy, zostało rozstrzelanych i w okrutny sposób 

wyniszczonych 56 osób. Z miasteczka Bieżuń zostali wywiezieni  

i wymordowani prawie wszyscy Żydzi” [Śledzianowski, Bębas 2013, 389], 

wspomina „szeptane nocą przez matkę pacierze za swoje pięcioro dzieci i ich 

ojca, który cudem uciekł z więzienia w Olsztynie, za pomordowanych, za 

oprawców i prześladowców, wspomina smak rozgotowanego zboża 

zbieranego ukradkiem przed okupantem po polach, bo nie było chleba, 

rewizje, prowadzonych na śmierć, torturowanych za nic”[ Dobrowolska 

2011].  

Książka jest czymś więcej niż wspomnieniem dziecka z czasów 

okupacji. Autor – naznaczony okrucieństwem wojny, świadek makabrycznych 

zbrodni hitlerowskich, wraca do swojego dzieciństwa raz jeszcze, by dać 
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świadectwo prawdzie. Jest głosem, który przemawia w imieniu 

zamordowanych mieszkańców ziemi mazowieckiej, poległych w egzekucjach 

młodzieńców, osieroconych dzieci, skamieniałych z bólu matek. Pokazuje, że 

ziemia na Mazowszu, jego mała ojczyzna, już nigdy nie będzie taka sama. 

Jednocześnie książka niesie przesłanie pozytywne, wskazuje szansę na 

budowę świata opartego na miłości i przebaczeniu” [Dobrowolska 2011]. Po 

zakończeniu wojny nastał ciężar niewoli komunistycznej dotkliwie 

odczuwany zwłaszcza przez patriotów i gospodarzy.  

Rodzina Księdza Jana, wywodząca się z zaściankowej szlachty, 

gospodarująca w 20-hektarowym majątku bardzo dotkliwie odczuła represje 

komunistyczne. Według władz  komunistycznych – kułakom1, do których 

należeli rodzice księdza Jana, „nakładano przymusowe dostawy, pozbawiano 

majątku i upokarzano. Ojciec, który przeżył ciężkie lata okupacji, w czasach 

stalinowskich znalazł się w więzieniu. Jan, syn kułaka, był piętnowany za 

pochodzenie. Tę dyskryminację odczuwał, pokonując pieszo cztery kilometry 

do szkoły w Bieżuniu. Kiedy wylewała Wkra, z czterech robiło się sześć 

kilometrów” [Dobrowolska 2011].  

Do szkoły podstawowej Ksiądz Jan uczęszczał w latach 1945-1953 do 

klas I-IV w Myślinie, natomiast do klas VI-VII w Bieżuniu. Ksiądz Jan uczył się 
                                                           
1
 Kułak - w latach pięćdziesiątych: bogaty chłop posiadający lub użytkujący ziemię, 

zatrudniający robotników najemnych. Według klasyfikacji urzędowej chłopi zostali 
podzieleni na biedniaków, średniaków i kułaków. Biedniak był pozytywny, średniak 
neutralny, kułak - godny napiętnowania. Piętnowany był m.in. przy pomocy 
artykułów prasowych, reportaży radiowych, utworów literackich, plakatów. Na 
rysunkach był przeważnie osobnikiem o złośliwym wyrazie twarzy, ubranym po 
pańsku (marynarka, kamizelka, często widoczny łańcuszek do zegarka 
kieszonkowego). W reportażach opisywany był jako osobnik, który chowa zboże, nie 
chcąc podzielić się z innymi, potrzebującymi. Kułaków należało rozkułaczyć, czyli 
odebrać im majątki. Preferowaną formą własności rolnej była własność państwowa 
lub spółdzielcza, które powstawały w wyniku kolektywizacji. https://sjp.pl/kułak 
(data dostępu 14.07.2018). 

https://sjp.pl/ku%C5%82ak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82_prasowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reporta%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r_literacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marynarka_(ubranie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamizelka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_gospodarstwo_rolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolektywizacja
https://sjp.pl/kułak
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w Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku. Była to szkoła 

diecezjalna i prywatna, nie miała praw państwowych, dlatego klasę 11.  

i maturę złożył w LO w Staroźrebach pod Płockiem w 1957 roku. Myśl  

o kapłaństwie przyszła w 1948 roku, po misjach parafialnych. Po ukończeniu 

Liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i z tym 

miastem związany jest do chwili obecnej. Studia w Seminarium były czasem 

formacji duchowej i intelektualnej, przerwanej obowiązkowym poborem do 

wojska w latach 1959-19602. Służbę wojskową Ksiądz Jan odbył  

w Bartoszycach. 

Okres służby wojskowej wspomina następująco: „wojsko mnie 

rozminowało, to znaczy szeroko otwarło na ludzi. W strukturach wojskowych 

trafiałem na różnych ludzi, jednak dzięki temu nauczyłem się szanować 

każdego człowieka. Każdy ma w sobie godność – podkreśla. Oczywiście nie 

był to łatwy okres – spartańskie warunki, codzienna musztra, wyczerpujące 

                                                           
2
 Pod koniec lat 50. władze wojskowe pod wpływem władz partyjnych rozpoczęły 

pobór studentów teologii do wojska. Ta praktyka, w różnym nasileniu, trwała przez 
ponad dwadzieścia lat i zakończyła się wiosną 1980 roku.  
Początkowo klerycy - żołnierze byli wcielani do różnych formacji i jednostek 
wojskowych pierwszego rzutu, to znaczy bojowych, na terenie całego kraju. Od 1964 
roku utworzono tak zwane kompanie kleryckie w regularnych jednostkach liniowych. 
Były one zlokalizowane w Gdańsku, Opolu i Szczecinie-Podjuchach. W 1965 roku 
dwie kompanie kleryckie zostały przeniesione - jedna z Gdańska do Bartoszyc,  
a druga z Opola do Brzegu. Utworzone bataliony nie posiadały charakteru bojowego, 
lecz nastawione były w praktyce na wywieranie wpływu ideologicznego, mającego 
na celu laicko-marksistowską indoktrynację studentów teologii, w nadziei, że 
opuszczą oni mury seminaryjne. Decyzją Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, Prezydenta 
Andrzeja Dudy pierwsza grupa - 132 księży, którzy odbywali służbę wojskową w 
kleryckich jednostkach LWP, mianowano na stopień podporucznika. Do tych księży 
należy też ksiądz Jan Śledzianowski. Uroczystość odbyła się 12 listopada 2016 w 
żoliborskim kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Uroczystej koncelebrze 
przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Patenty oficerskie wręczał minister 
Antoni Macierewicz. 
http://www.encyklo.pl/index.php?title=Jednostki_kleryckie_w_Ludowym_Wojsku_P
olskim (data dostępu 24.07.2018). 

http://www.encyklo.pl/index.php?title=Jednostka_klerycka_-_Brzeg
http://www.encyklo.pl/index.php?title=Jednostki_kleryckie_w_Ludowym_Wojsku_Polskim
http://www.encyklo.pl/index.php?title=Jednostki_kleryckie_w_Ludowym_Wojsku_Polskim
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ćwiczenia, a do tego stosowana z premedytacją przekora wojskowych, 

próbujących łamać różnymi technikami morale szeregowców, np. w piątek 

na śniadanie, obiad, kolację – obowiązkowo mięso, które odmawiałem za 

każdym razem [Dobrowolska 2011]. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Bpa. Czesława Kaczmarka 8 

czerwca 1963 roku. Pierwsze doświadczenia duszpasterskie i katechetyczne 

zdobył jako wikariusz w Książu Wielkim w latach 1963-1965 oraz Miechowie 

w latach 1965-1969. Po sześciu latach gorliwej pracy w terenie został 

pracownikiem Kurii Diecezjalnej. Oznacza to, że zdobył  sobie pełne zaufanie 

władz duchownych i ujawnił szereg umiejętności upoważniających go do 

bardziej odpowiedzialnych zadań [Rusiecki 2008, 12].  

W 1969 roku ks. bp Jaroszewicz mianował Księdza Jana 

duszpasterzem młodzieży akademickiej. Ksiądz Jan funkcje te pełnił do 1973 

roku [Judycki, Siwek 2002, 177]. Pracował na pełny etat. Na jego 

konwersatoria z zakresu społecznej nauki Kościoła, problemów małżeństwa  

i rodziny, etyki i moralności przychodziło wielu młodych z Wyższej Szkoły 

Nauczycielskiej, z Wyższej Szkoły Inżynierskiej, szkół pomaturalnych, szkoły 

pielęgniarskiej i innych. W ciągu tygodnia przez duszpasterstwo przewijało 

się od 300 do 400 osób. Byli podzieleni na grupy. W centrum była formacja 

duchowa z niedzielną Mszą św. – najpierw w kościele Świętej Trójcy, potem 

także w kościele św. Wojciecha. W niedzielę zazwyczaj zabierał młodych na 

rajdy w Góry Świętokrzyskie, maszerowali ze Świętej Katarzyny na Święty 

Krzyż, czasem szli nocą z pochodniami. Stworzył środowisko ludzi, którzy 

chcieli być ze sobą [Dobrowolska 2011]. 

W latach 1973-1977 Ksiądz Jan pełnił funkcje diecezjalnego 

duszpasterza młodzieży pracującej oraz referenta trzeźwości. Dwa razy  
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w roku organizował dekanalne dni skupienia. Ponadto pomagał prowadzić 

działania w duszpasterstwie rodzin [Judycki, Siwek 2002, 177]. W tym czasie 

podjął specjalistyczne studia na Wydziale Teologii w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w roku 1976 tytuł magistra teologii,  

a następnie w roku 1977 licencjat z teologii, zaraz po tym rozpoczął studia 

doktoranckie na KUL.  

 W latach 1977-1982 pełnił funkcję ojca duchownego alumnów  

w kieleckim Seminarium, wcześniej był ich spowiednikiem. W latach 1973-

1995 pełnił również funkcję referenta ds. patologii, alkoholizmu, narkomanii. 

W stanie wojennym był także diecezjalnym duszpasterzem rodzin, 

referentem ds. duszpasterstwa mężczyzn i kobiet oraz członkiem KEP ds. 

Trzeźwości i Podkomisji ds. Duszpasterstwa Kobiet [Judycki, Siwek 2002, 

177]. W 1982 roku bp Stanisław Szymecki powierzył mu duszpasterstwo 

ogólne. Pracował na stanowisku zastępcy przewodniczącego.  

 W 1981 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił 

rozprawę doktorską z teologii pastoralnej pod kierownictwem Księdza 

Profesora Piotra Poremby pt. Jedynak w życiu małżeńskim i rodzinie. Praca 

ukazała się drukiem jedenaście lat później po przemianach ustrojowych  

w Polsce.3 Podejmuje ona zaistniały na szeroką skalę problem społeczny 

jakim jest jedynactwo i jego wpływ na nową strukturę społeczną. Problem 

ten został przeanalizowany na podstawie obszernych badań 92 jedynaków  

i 108 jedynaczek, którzy zawarli małżeństwo i zawiązali nowe rodziny. Jak 

pisze sam autor „praca wnosi nowe elementy odkrywcze do pedagogiki 

rodziny, ukazując głęboki wpływ jedynactwa na całe życie badanych 

populacji” [Śledzianowski 1992, 245]. 

                                                           
3
 Por. J. Śledzianowski, Jedynak w życiu małżeńskim i rodzinie, Kielce 1992. 
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W trakcie III Synodu diecezji kieleckiej w latach 1983-1991 aktywnie 

uczestniczył w pracach przygotowawczych aż w sześciu komisjach. Osobiście 

kierował pracami w komisji duszpasterstwa rodzin oraz duszpasterstwa 

trzeźwości [Rusiecki 2008, 12].  

 Ksiądz Jan przeprowadził wnikliwe badania w diecezji kieleckiej 

dotyczące życia rodzin: ich struktury społecznej, dzietności, uwarunkowań  

i zjawisk zarówno scalających, jak i dezintegrujących, życia religijnego,  

a także profilaktyki społecznej i duszpasterskiej [Śledzianowski 1988]. Praca 

została obroniona na Wydziale Nauk Społecznych w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim i Ksiądz Jan uzyskał 1.01.1989 roku stopień doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia4.  

 Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Jubilat podjął pracę 

naukową na Uczelni łącząc ją z dotychczasowymi obowiązkami  

w administracji kurialnej. W 1992 roku podjął wykłady z etyki w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię 

Świętokrzyską oraz obecny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 

13.09.1993 roku został etatowym pracownikiem tejże Uczelni pracując na 

stanowisku profesora. Kierował najpierw Zakładem Pedagogiki Specjalnej,  

a od 1996 do 2009 roku, do momentu odejścia na emeryturę – Zakładem 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. To właśnie na tej Uczelni autor poznał 

Jubilata w 2003 roku, kiedy jako student na kierunku pedagogika  

z zafascynowaniem słuchał wykładów Księdza Profesora z przedmiotu 

Patologie społeczne otrzymując do indeksu wpis zaliczeniowy z wykładu  

z datą 6.06.2003 rok. Ta fascynacja osobą Jubilata spowodowała zapisanie 

                                                           
4
 Jan Śledzianowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). 

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19726
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Przetwarzania_Informacji
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się do Księdza Profesora najpierw na seminarium magisterskie, a później 

doktoranckie.  

Ten okres pracy na Uczelni w życiu Jubilata zaowocował obfitym 

dorobkiem naukowym. W tym czasie wypromował kilkuset magistrów 

(jednym z nich jest autor tekstu), powstało wiele wspaniałych książek  

i artykułów. Pracował także wiele lat jako Profesor Wyższego Seminarium 

Duchownego w Kielcach. W latach 1996-2007 był wykładowcą Wszechnicy 

Świętokrzyskiej. Ponadto pracował w Świętokrzyskim Instytucie 

Teologicznym KUL w Kielcach. Pracował także w Wyższej Szkole Handlowej 

im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, w latach 2009-2011 pracował  

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, następnie  

w latach 2011-2014 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. To  

w radomskiej Uczelni autor miał okazję współpracy z Jubilatem, co 

zaowocowało przeprowadzeniem wspólnych badań dotyczących rodziny  

i wydaniem książki pt. Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej5. Był to też 

czas wspólnych podróży do Radomia, niezliczonych rozmów na różne 

tematy. Za co autor serdecznie dziękuje. W chwili obecnej jest zatrudniony  

w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 W 2003 roku Senat Akademicki KUL-u na posiedzeniu w dniu 25 

kwietnia nadał Księdzu Janowi Śledzianowskiemu tytuł naukowy profesora 

nauk teologicznych. Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki 

mianował go 1.10.2014 roku na stanowisko profesora zwyczajnego [Rusiecki 

2008, 13]. 

Ksiądz Jan zawsze wykazuje dużą troskę o człowieka i rodzinę, 

pochyla się również nad ludzkim nieszczęściem i biedą [Śledzianowski 1995, 

                                                           
5
 J. Śledzianowski, S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce 2013. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszechnica_%C5%9Awi%C4%99tokrzyska_w_Kielcach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszechnica_%C5%9Awi%C4%99tokrzyska_w_Kielcach
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQof3w5s3cAhVHI1AKHasoAcA4ChAWMAB6BAgJEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ka.edu.pl%2F&usg=AOvVaw2WZQRZGOnv1YiCPEhIUTkS
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=9032
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1996, 2006], patologiami społecznymi [Śledzianowski 1987, 1991, 1994, 

2003, 2004, 2017], czego dowodem są liczne publikacje na ten temat, 

szeroka działalność naukowa6, działalność organizacyjno-społeczna7 oraz 

duszpasterska.8  

Ksiądz Jan Śledzianowski jest wybitnym nauczycielem akademickim  

i wyjątkowym badaczem naukowym. Działalność naukowa i tematyka badań 

                                                           
6
 Jako profesor WSP (od 2000 roku Akademii Świętokrzyskiej) był organizatorem 

kilkunastu konferencji naukowych. W ten sposób wyszedł naprzeciw potrzebom 
młodszych pracowników naukowych uczelni, aby promować zarówno aktualne 
wartości prorodzinne, jak i umożliwiać im ich rozwój naukowy. Por. M. Rusiecki, 
Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu Profesorowi zwyczajnemu Janowi Śledzianowskiemu 
z wyrazami głębokiej życzliwości i uznania, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Rodzina 
źródłem życia i mądrości, Kielce 2008, s. 14. 
7
 Będąc diecezjalnym duszpasterzem rodzin, otworzył 142 poradnie rodzinne przy 

parafiach. Założył Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy diecezji kieleckiej.  Powołał do istnienia Koło Towarzystwa Pomocy im. 
Adama Chmielowskiego. Otworzył Schronisko dla bezdomnych ciężarnych matek w 
Łukowej w 1985 roku, w Wiernej w 1989 roku oraz dla mężczyzn w Miechowie w 
19991 roku oraz w Kielcach w 1994 roku. Jako członek Zarządu Głównego 
Towarzystwa pomocy im. Adama Chmielowskiego (Św. Brata Alberta) powołał koło 
w Skoszynie w 1990 roku, Miechowie w 19991 roku oraz we Włoszczowej w 1992 
roku. Będąc członkiem Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, zorganizował na Jasnej 
Górze dwudniowe forum trzeźwościowe w 1992 roku. Jako duszpasterz kobiet 
zorganizował rekolekcje w Nałęczowie w 1988 roku oraz Gietrzwałdzie w 1990 roku.  
Powołał Polski Związek Kobiet Katolickich. Od 1984 roku współpracował z 
Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii. Od 1990 roku utrzymywał stałe kontakty 
duszpasterskie z narkomanami-więźniami w Areszcie Śledczym w Kielcach. Por. G. 
Polak, Kto jest kim w Kościele. Ekumeniczne „who is who” chrześcijaństwa w Polsce, 
Warszawa 1999, s. 369. 
8
 Organizacja licznych pielgrzymek i wycieczek z dziećmi i młodzieżą, gdy był 

wikariuszem, rajdy niedzielne i obozy wakacyjne ze studentami w duszpasterstwie 
akademickim (to tutaj należy doszukiwać się późniejszego tak dobrego kontaktu 
Księdza Profesora ze studentami), otwarte spotkania z młodzieżą pracującą, 
młodzieżowy apostolat trzeźwości, rekolekcje dla kapłanów i osób świeckich, 
spotkania formacyjne dla animatorów Ruchu Trzeźwości Św. Maksymiliana Kolbego, 
oazy wakacyjne dla dzieci z rodzin alkoholików, konkursy: Młodość-Trzeźwość, 
Trzeźwy zawsze wygrywa, roczny Katechumenat dla dorosłych, dni skupienia dla 
rodziców alumnów, roczne szkolenia formacyjne kandydatów na doradców życia 
małżeńskiego i rodzinnego.   
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Księdza Profesora zawsze odpowiada aktualnym problemom i wyzwaniom 

społecznym. Warto podkreślić rangę jego badań naukowych, ich zakres, 

wpływ na kolejne pokolenia badaczy, stałą obecność w nauce, objętość 

dorobku, ciężar intelektualny każdej kolejnej publikacji, znakomitą ich 

polszczyznę. Cechą charakterystyczną działalności naukowej Księdza Jana 

jest współpraca ze studentami i angażowanie ich do działalności badawczej9. 

Wiarygodne badania, prowadzone przy dużym zaangażowaniu studentów na 

reprezentatywnych grupach są reprezentatywne dla obszaru całej Polski,  

a uzyskane wyniki są cenne dla ludzi nauki a także praktyków pedagogów, 

psychologów, socjologów, prawników, a nawet rządzących.  

W 2000 roku wydana została książka Ach! Ten tata…, która jest 

swoistym wsparciem dla ojców oraz ukazaniem obrazu przeciętnego – 

polskiego ojca na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 495 dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym. Inne z przeprowadzonych badań na 

grupie 1615 gimnazjalistów pokazywały, jak reforma edukacji wpłynęła na 

eskalację problemów wychowawczych w szkole [Śledzianowski 2001].  

W książce pt. Wychowanie wobec przemocy [2004] autor na podstawie 

rozległych badań na grupie 1163 osób ukazał problem agresji i przemocy 

oraz wychowania wobec przemocy. W 2004 roku ukazała się książka pt. 

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w której autor przeanalizował 

problem uzależnień wśród młodzieży szkolnej. Badania te okazały się 

największymi w Unii Europejskiej (przebadano 5899 osób). Książka w sposób 

kompleksowy ukazuje problem masowego zagrożenia uzależnieniami 

młodego pokolenia, znajduje się w niej krytyczna ocena uzależnień uczniów, 

                                                           
9
 Autor tekstu jako student uczestniczył w projekcie badawczym prowadzonym przez 

Księdza Profesora  dotyczącym Wpływu Jana Pawła II na życie rodaków. Por.  
J. Śledzianowski, Wpływ Jana Pawła II na życie rodaków, Kielce 2005. 
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które wiodą do patologii. Dokonana też została ocena ról, jakie odgrywa 

rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, opinia środowiska i media  

w uzależnieniach młodzieży. Bardzo ważna jest też książka wydana w 2005 

roku pt. Wpływ Jana Pawła II na życie rodaków, która wskazuje miejsce Ojca 

Świętego Jana Pawła II w życiu przeróżnych środowisk: nauczycieli, lekarzy, 

bezdomnych, więźniów. Badania przeprowadzone na grupie 1606 osób 

ukazują wpływ Jana Pawła II na Polaków – doświadczenie osoby Jana Pawła 

II, źródła wiedzy o Janie Pawle II, akceptację dla nauki Papieża. Książka 

Zdrowie bezdomnych [2006] jako jedyna w Polsce w tak kompleksowy  

i całościowy sposób przedstawia problem bezdomności. Autor na podstawie 

badań przeprowadzonych na grupie 1525 bezdomnych pochodzących z 37 

schronisk w Polsce ukazuje szczegółową charakterystykę osób bezdomnych 

w Polsce, uwzględniając czas trwania bezdomności, przyczyny bezdomności, 

charakterystykę zdrowia bezdomnych. Warto także wspomnieć o książce pt. 

Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku [2008], w której 

autor analizując badania przeprowadzone na grupie 1212 osób dokonuje 

szczegółowej charakterystyki rodziny w Polsce. Warta podkreślenia jest także 

książka pt. Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej [2013], w której Jubilat 

wraz z autorem tekstu dokonał – na podstawie badań przeprowadzonych na 

grupie 3123 osób – szczegółowej charakterystyki blasków i cieni 

współczesnej rodziny polskiej, uwzględniając aktualne problemy takie, jak: 

warunki materialne i mieszkaniowe, sytuację ekonomiczną, więzi rodzinne, 

patologie społeczne czy migrację zarobkową. 
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Wyrazem troski Jubilata o rodzinę były też inne książki10 oraz 

zainicjowanie w Kielcach konferencji naukowych w ramach 

Międzynarodowego Dnia Rodziny, ustanowionego przez ONZ na 15 maja, 

które zapoczątkowane zostały Pierwszym Świętokrzyskim Kongresem 

Rodziny przebiegającym pod hasłem „Rodzina źródłem rozwoju człowieka  

i społeczeństwa” w dniach 22-23 kwietnia 1994 roku. Dało to początek 

organizacji w Kielcach w kolejnych latach Dni Rodziny, które z czasem 

usytuowano w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, którym do chwili 

obecnej corocznie towarzyszy Konferencja Naukowa podejmująca różne 

zagadnienia dotyczące rodziny [Sakowicz 2008, 17-24]. Pokłosiem 

konferencji jest kilkanaście wydawnictw zawierających wszystkie wygłoszone 

referaty11.  

                                                           
10

 Jan Śledzianowski, Rodzina w Diecezji Kieleckiej. Studium socjologiczno-pastoralne, 
Kielce 1988; tenże, Ku małżeństwu w Chrystusowym Kościele, Kielce 1992; tenże, 
Jedynak w życiu małżeńskim i rodzinie, Kielce 1992; tenże, Bogaty dar rodzicielstwa, 
Kielce 1993; tenże, Rozwody, Kielce 1996; tenże, Święty Jan Paweł II zatroskany  
o polska rodzinę, Kielce 2015. 
11

 Por. J. Śledzianowski, (red.) Pierwszy Świętokrzyski Kongres Rodziny, Kielce 1995; 
T. Sakowicz, A. Kieszkowska (red.) Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień, 
Kielce 2003; T. Sakowicz, (red.) Rodzina i szkoła wobec przemocy, Kielce 2004;  
K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt 
pomocowy, kulturowy, wychowawczy), Tom I, Kielce 2005; K. Gąsior, T. Sakowicz, 
(red.) Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt marginalizacyjny, 
resocjalizacyjny i psychologiczny), Tom II, Kielce 2005; J. Śledzianowski, T. Sakowicz, 
(red.) Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce 2006; T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) 
Rodzina źródłem życia i mądrości, Kielce 2008; T. Sakowicz, K. Gąsior (red.), Kobieta 
w rodzinie - nadzieje i zagrożenia, Kielce 2009; T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Kobieta 
w rodzinie - aktualna rzeczywistość i nadzieje, Kielce 2009; T. Sakowicz, K. Gąsior,  
B. Zawadzka, (red.) Dziecko w rodzinie - nadzieje i zagrożenia, Kielce 2011; K. Gąsior, 
T. Sakowicz, A. Slodicka, (red.) Mężczyzna w rodzinie nadzieje i zagrożenia, Kielce 
2012; T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk, (red.) Trud i siła współczesnej rodziny, Kielce 
2014; T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Wartości w rodzinie i społeczeństwie, Kielce 2014; 
K. Gąsior, T. Sakowicz, (red.) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona  
i odnaleziona, Kielce 2015; T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Sprawiedliwość i miłość  
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Warty zauważenia jest także dorobek historyczny Księdza Jana 

Śledzianowskiego. Podejmuje on trudne i ważne tematy, choćby analizę 

wydarzeń pogromu Żydów w Kielcach w 1946 roku. Wydana w 1998 roku 

książka pt. Pytania nad pogromem kieleckim została napisana na podstawie 

nieznanych do tamtej pory dokumentów i zeznań świadków. W książce autor 

przekonuje, że pogrom przygotowany był przez organa bezpieczeństwa PRL 

lub ZSRR. Mówią to również ocaleni z pogromu Żydzi. Inicjatorem mógł być 

nawet sam Stalin. Zdaniem Księdza Śledzianowskiego cele pogromu to: 

przerzucenie odpowiedzialności za zbrodnię katyńską na Niemców (na 

procesie w Norymberdze rozpatrywano właśnie sprawę Katynia), poprzez 

oskarżenie o pogrom WiN, NSZ i AK, zohydzenie Polaków w oczach świata  

i zadanie ciosu rządowi polskiemu w Londynie, zniszczenie Kielc jako silnego 

ośrodka patriotyzmu, pretekst do inwigilacji i prześladowań Kościoła za 

rzekomą bezczynność Kurii Kieleckiej wobec masakry oraz umocnienie 

rządów komunistów w Polsce i sowieckiego nadzoru nad krajem 

[Śledzianowski 1998]. 

Wyjątkowym dziełem jest książka pt. Ksiądz Czesław Kaczmarek – 

biskup kielecki 1895-1963 [1991]. W książce tej autor dokumentuje historię 

Kościoła kieleckiego, przedstawia  życie, posługę duszpasterską oraz 

męczeństwo kieleckiego biskupa. Książka ta jest cennym dokumentem, który 

obalił komunistyczną propagandę, przez wiele lat szkalującą dobre imię 

biskupa, a przede wszystkim zadał kłam oskarżeniom z publikacji apostaty 

Księdza Świderskiego [1963]. Autor odważnie likwiduje jedną z białych plam 

najnowszej historii Kościoła w Polsce, nie ogranicza biografii tylko do rysu 

męczeńskiego w życiu bpa Kaczmarka, choć zrozumiałe, że ten rys wysuwa 

                                                                                                                                        
w rodzinie i społeczeństwie, Kielce 2015; T. Sakowicz, M. Marsollek, (red.) Więź  
i pokój w rodzinie i społeczeństwie, Kielce 2016.  
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się na pierwsze miejsce. Autor stara się podkreślić osiągnięcia duszpasterskie 

i administracyjne biskupa i nakreślić także jego sylwetkę duchową [Prejs 

1993, 206-207]. 

Bardzo ważne są też publikacje filozoficzno-etyczne poruszające 

aktualne problemy społeczno-moralne. Książka pt. Eutanazja – dobra śmierć 

czy zabójstwo człowieka [2010] wszechstronnie przedstawia problem 

eutanazji: od strony medycznej, psychologicznej, socjologicznej i moralnej. 

W książce pt. Niepełnosprawni i „pełnosprawni” [2012] autor ukazuje 

współczesny problem niepełnosprawności, uwrażliwiając na ten temat, 

przywołuje wiele współczesnych przykładów udanego, spełnionego życia 

osób niepełnosprawnych, podejmuje problematykę prenatalnej selekcji 

dzieci, ukazuje zadania, jakie wobec niepełnosprawnych powinno realizować 

współczesne społeczeństwo, by umożliwić ich pełną integrację.  Z kolei 

książka pt. Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierzą [2010] 

prezentuje fakty, a także analizuje następstwa zachodzących w przestrzeni 

publicznej przemian, gdzie fobie wobec ludzi nieustannie konfrontowane są 

z ubóstwianiem okazywanym zwierzętom. Autor ukazuje kontekst 

historyczno-filozoficzny zachodzących zjawisk. Przykłady procesów 

dehumanizacji zastawia w przejmujący sposób z postulatami wizji Bożego 

świata, której niestrudzonym promotorem był św. Jan Paweł II. 

Kolejna książka pt. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci 

[2017] stanowi swoiste kompendium wiedzy o skomplikowanym zagadnieniu 

samobójstwa, które w samej Polsce dotyka ponad sześciu tysięcy ofiar 

rocznie. Jest to wnikliwe opracowanie naukowe, które wnosi istotny wkład  

w ciągle aktualną debatę na temat praw człowieka do życia (postawa pro-

life) albo do dobrowolnej śmierci (zwolennicy eutanazji). Jednocześnie jest to 

niezmiernie wartościowa pozycja z zakresu pedagogiki, psychologii, etyki.  
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Ksiądz Profesor jest autorem także bestsellerów, czyli książek które 

sprzedały się w wielotysięcznym nakładzie. Przykładem takiej książki jest 

pozycja pt. ...I nie opuszczę cię aż do śmierci [1991, 1994, 2003], która jest 

świadectwem życia małżonków Anieli i Adama Czekajów z Zielenic 

(województwo małopolskie). Jest to wstrząsająca historia ich życia, bowiem 

Aniela doznała wylewu krwi do mózgu i została sparaliżowana 4 sierpnia 

1942 roku jako młoda 29-letnia małżonka i matka. Choroba towarzyszyła jej 

w długim życiu, gdyż zmarła 1 stycznia 1989 roku. Książka ukazuje z okresu 

niemal 47 lat dzieje rodziny, w której wychowało się pięcioro dzieci przy 

chorej matce i pełnym poświęcenia – wręcz heroizmu małżonku i ojcu 

Adamie. 

Najnowsza książka Księdza Jana Śledzianowskiego pt. Matka... moja, 

Twoja, nasza [2018] to praca o charakterze interdyscyplinarnym zawierająca 

aspekt pedagogiczny, socjologiczny i psychologiczny dopełniony walorami 

religijnymi i patriotycznymi. Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy  

o matce. Obraz matki w rodzinie wzbogacony jest rozważaniami o Matce 

Najświętszej, czyli Matce Chrystusa i Matce Kościoła, oraz obrazem Ojczyzny 

jako Matki. Zwłaszcza w roku stulecia odzyskania niepodległości ten wymiar 

(ziemia polska jako matka) zasługuje na podkreślenie. Autor, będąc 

kapłanem, pamięta, że każda matka jest odbiciem Matki niebieskiej, a miłość 

do matki staje się drogą do świętości. To właśnie Matce Zbawiciela należy 

powierzyć nasze matki – z miłością i wiarą prosić dla nich o zdrowie  

i błogosławieństwo, a po śmierci o niebo i łaskę zbawienia. W książce 

problematyka związana z postacią matki została ukazana w wielu różnych 

aspektach, we współczesnym świecie ucieczki od rozumu i od wartości 

Jubilat odważnie staje w obronie świętości życia i wiary, i tego uczy swoich 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif87qn3tDcAhVEZVAKHa7YAHMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.taniaksiazka.pl%2Fbestsellery&usg=AOvVaw0ypzA88zRceUlcU_XTOGZB
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif87qn3tDcAhVEZVAKHa7YAHMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.taniaksiazka.pl%2Fbestsellery&usg=AOvVaw0ypzA88zRceUlcU_XTOGZB
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif87qn3tDcAhVEZVAKHa7YAHMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.taniaksiazka.pl%2Fbestsellery&usg=AOvVaw0ypzA88zRceUlcU_XTOGZB
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czytelników. Opracowanie staje się „budzikiem” dla sumienia, które poprzez 

wierność temu, co przekazała Matka, potrafi przemienić ludzkie życie. 

Całościowy dorobek naukowy księdza Jana jest imponujący. Ksiądz 

Profesor zwyczajny Jan Śledzianowski opublikował kilkaset artykułów 

naukowych i popularnonaukowych w pracach zbiorowych i czasopismach. 

Jest redaktorem siedmiu książek i autorem kilkudziesięciu prac zwartych12. 

                                                           
12

 Por. J. Śledzianowski, Ona była taka, Kraków 1968; wyd. II Kielce 2009; tenże, 
Nawiedzenie Matki Bożej w diecezji kieleckiej, Kielce 1978; tenże, Śladami Kostki, 
Poznań 1982; wyd. II Łódź 1997; wyd. III Kielce 2004; tenże, Mówić sobą, Kraków 
1983; wyd. II Marki-Struga 1991; tenże, Alkoholizm w świecie chrześcijańskich zasad 
moralnych, Zakroczym 1987; tenże, Rodzina w Diecezji Kieleckiej. Studium 
socjologiczno-pastoralne, Kielce 1988; tenże,  Ksiądz Biskup Czesław Kaczmarek w 
pamięci duchowieństwa diecezji kieleckiej, Kielce 1989; tenże, Zostań z nami - Jan 
Paweł II w życiu polskiej młodzieży, t. I-II, Zakroczym 1990; tenże, Ksiądz Czesław 
Kaczmarek - biskup kielecki 1895-1963, Kielce 1991; wyd. II Kielce 2008; tenże, 
Alkoholizm i inne zjawiska patologii społecznej (na przykładzie diecezji kieleckiej), 
Warszawa 1991; tenże, ...i nie opuszczę cię aż do śmierci, Kielce 1991; wyd. II Kielce 
1994, wyd. II Kielce 2003; tenże, Ku małżeństwu w Chrystusowym Kościele, Kielce 
1992, wyd. II Kielce 1994; tenże, Jedynak w życiu małżeńskim i rodzinie, Kielce 1992; 
tenże, Nadzieja młodzieży na lepszą przyszłość - Jan Paweł II w Polsce Anno Domini 
1991, Kielce 1992; tenże, Bogaty dar rodzicielstwa, Kielce 1993; tenże, Zdrowienie 
rodzin alkoholików w grupach AA, Kielce 1994; tenże, AIDS - śmiertelny przypadek, 
Kielce 1995; tenże, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność, 
Wrocław 1995; tenże, Rozwody, Kielce 1996; tenże, Pytania nad pogromem 
kieleckim, Kielce 1998; wyd. II Kielce 1999; wyd. III Kielce 2006; tenże, Czynna miłość 
księdza Daniela, Kielce 1999; tenże, Zranione ojcostwo, Kielce 1999; tenże, Ach! Ten 
tata..., Kielce 2000; tenże, Aspiracje życiowe gimnazjalistów, Kielce 2001; tenże, 
Pomnik marzeń w Kielcach, Kielce 2001; tenże, Jan Paweł II - nadzieja narodu 
Polskiego, Kielce 2003; tenże, Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży 
szkolnej województwa świętokrzyskiego, Kielce 2003; tenże, Wychowanie wobec 
przemocy, Kielce 2004; tenże, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Kielce 
2004; tenże, Wpływ Jana Pawła II na życie rodaków, Kielce 2005; tenże, Zdrowie 
bezdomnych, Kielce 2006; tenże, Błogosławiony Jerzy Matulewicz - Patron zgody i 
miłości między Litwinami i Polakami, Kielce 2008; tenże, Rodzina międzypokoleniowa 
w Polsce na progu XXI wieku, Kielce 2008; tenże, Eutanazja - dobra śmierć czy 
zabójstwo człowieka, Kielce 2010; tenże, Niepełnosprawni i „pełnosprawni”, Kielce 
2012; J. Śledzianowski, S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce 
2013; J. Śledzianowski, Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt, Kielce 
2014; tenże, Święty Jan Paweł II zatroskany o polską rodzinę, Kielce 2015; tenże, 
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Ksiądz Jan Śledzianowski wypromował kilkuset magistrów, był 

promotorem w czterech rozprawach doktorskich13. Był recenzentem jednej 

pracy habilitacyjnej14, oraz recenzentem czterech rozpraw doktorskich15. 

                                                                                                                                        
Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017, tenże, Matka... moja, 
Twoja, nasza, Kielce, 2018. 
13

 1. Tadeusz Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny polskiej (na przykładzie zachowań 
dzieci uciekających z domu - przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach - 
Białogonie). Praca doktorska obroniona 10.04.1997 roku na Wydział Nauk 
Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 2. Sylwester Bębas, 
Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach 
karnych w Polsce. Praca doktorska obroniona 10.12.2009 roku na Wydziale 
Pedagogicznym i Artystycznym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; 3. Monika Wojtkowiak, Tolerancja religijna i 
wyznaniowa młodzieży gimnazjalnej Bukowna i Bolesławia. Praca doktorska 
obroniona 16.06.2011 roku na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;  4. Dariusz Zwierzchowski, Sytuacja 
psychospołeczna alkoholików utrzymujących abstynencję. Praca doktorska obroniona 
15.11.2017 roku na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.  http://nauka-
polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng, (dostęp 15.07.2018 r.). 
14

 Kazimierz Pierzchała, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013. Praca habilitacyjna obroniona 
22.02.2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie http://nauka-
polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng, (dostęp 15.07.2018 r.). 
15

 1. Jan Biedroń, Małżeństwo chrześcijańskie jako komunia osób w świetle 
posoborowych dokumentów Kościoła. Praca doktorska obroniona 21/01/1999 roku 
na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 2. Dariusz 
Zakrzewski, Społeczno-religijne uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w 
Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925-1997. Studium socjologiczne. Praca doktorska 
obroniona 19/12/2000 roku na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II; 3. Mariusz Rak, Postawy młodzieży wobec tradycji religijnej 
na przykładzie Liceum Ekonomicznego w Otwocku. Praca doktorska 24/06/2003 roku 
na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 4. Monika 
Gołembowska, Zachowania ryzykowne uczniów szkół ponadgimnazjalnych a 
samoocena oraz realizacja wybranych zadań rozwojowych okresu dorastania. Praca 
doktorska obroniona 30/06/2014 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. http://nauka-
polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng, (dostęp 15.07.2018 r.). 

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=86917
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=70124
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=70124
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=70124
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=6922
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=237909
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=237909
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=202640
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=202640
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=255116
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=282212
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=282212
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=202640
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=283605
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=323856
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=323856
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=202640
http://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=202640
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=106602
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19726&_k=0g3jng
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=78935
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=250
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=250
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=98341
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=98341
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=93293
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=93293
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=122380
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=49826
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=49826
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=256840
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Ponadto napisał szereg recenzji wydawniczych, uczestniczył w kilkuset 

sesjach i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.  

Za wybitny wkład w rozwój myśli teologicznej i społecznej, pracę 

społeczną, naukową i organizacyjną, niestrudzone niesienie pomocy 

potrzebującym  oraz  duchowe wsparcie i opiekę zagubionym był 

wielokrotnie nagradzany i odznaczany16. Analizując życiorys i postawę 

Księdza Jana widać wyraźnie, że pierwszoplanowo realizuje się on w swoim 

powołaniu kapłańskim. Przyjętą przez siebie przy święceniach dewizę: Bądź 

                                                           
16

 I. 15.01.1987 roku od Biskupa kieleckiego godność kanonika honorowego Kapituły 
Katedralnej w Kielcach, a 29.08.1991 roku godność kanonika gremialnego tejże 
Kapituły; II. 9.05.1986 roku od Zarządu Klubu Abstynenta tytuł Honorowego Członka 
Klubu; III. 8.12.1986 roku od Redakcji „Problemów Alkoholizmu” nagrodę pieniężna; 
IV. 1.12.1988 roku od Zarządu Głównego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w 
Warszawie Odznakę Honorową TZN; V. 9.09.1995 roku od Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta godność Honorowego Członka Towarzystwa; 
VI. 21.11.1995 roku od Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach Nagrodę Indywidualną II Stopnia za osiągnięcia 
naukowe; VII. 4.09.1996 roku od Prezydenta Rzeczpospolitej Złoty Krzyż Zasługi za 
osiągnięcia naukowe; VIII. Od Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające 
osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1997/1998; IX. 14.08.2001 roku od 
Prezydenta Rzeczpospolitej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia 
naukowe; X. 17.11.2001 roku od Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta 
uhonorowanie statuetką bliźniemu swemu za szczególne zasługi w niesieniu pomocy 
ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce; XI. Od Rektora Akademii Świętokrzyskiej 
Nagrodę Indywidualna I Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku 
akademickim 2002/2003; XII. 20.02.2003 rok od Prezydenta Miasta Kielce Nagrodę 
Kielc za 2002 rok za wybitny wkład w rozwój myśli teologicznej i społecznej w 
Kielcach, prace społeczna na rzecz mieszkańców naszego miasta, niestrudzone 
niesienie pomocy potrzebującym oraz duchowe wsparcie i opiekę zagubionym; XIII. 
Od Rektora Akademii Świętokrzyskiej Nagrodę Indywidualną I Stopnia  za 
wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2003/2004; XIV. Od Rektora 
Akademii Świętokrzyskiej Nagrodę Indywidualną I Stopnia za całokształt działalności 
naukowo-organizacyjnej. Por. M. Rusiecki, Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu 
Profesorowi zwyczajnemu Janowi Śledzianowskiemu z wyrazami głębokiej życzliwości 
i uznania, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Rodzina źródłem życia i mądrości, Kielce 
2008, s. 15. 
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wola Twoja konsekwentnie wciela w życie i jak sam mówi „w posłuszeństwie 

Bożej woli podejmuje trudne zadania w Kościele i w życiu społecznym. Także 

działalność publicystyczną i pisarską, która płynie z wewnętrznej powinności 

spełnienia Chrystusowej woli”.  

Ksiądz Profesor jest osobą, która w życiu zawodowym i osobistym 

autora tekstu odgrywa bardzo ważną rolę. Ksiądz Jan wprowadził go w życie 

naukowe, będąc promotorem pracy magisterskiej nt. Wpływ Jana Pawła II na 

życie kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach obronionej 

15.06.2005 roku, oraz promotorem pracy doktorskiej nt. Nauczanie Jana 

Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych 

w Polsce obronionej 25.11.2009 roku, wydanej drukiem rok później. Był 

kapłanem udzielającym Sakramentu Małżeństwa autorowi tekstu 16.08.2009 

roku w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach oraz 

kapłanem, który udzielił  09.10.2011 roku Sakramentu Chrztu Świętego  

w kościele parafialnym  pod wezwaniem Św. Wojciech w Kielcach jego córce 

Martynie. Współpraca autora tekstu z Jubilatem zaowocowała szeregiem 

publikacji17.  

Niezwykłym wydarzeniem dla autora była możliwość uczestnictwa 

11.06.2013 roku w podniosłej uroczystości Złotego Jubileuszu Kapłaństwa 

Księdza Profesora Jana Śledzianowskiego w rodzinnej parafii św. Stanisława 

Biskupa Męczennika w Bieżuniu, możliwość poznania najbliższej rodziny 

Jubilata. Dla autora tekstu wyjątkowe były także wspólne wyjazdy do 

                                                           
17

 Por. J. Śledzianowski, S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce 
2013; S. Bębas, Pielgrzymowanie Jana Pawła II jako wyraz troski o rodzinę i człowieka 
w dobie globalizacji, [w:] J. Śledzianowski, T. Sakowicz, (red.), Jan Paweł II stróżem 
ludzkiej rodziny, Kielce 2006; S. Bębas, Nowe media a problem samobójstw, [w:] J. 
Śledzianowski, Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017; S. Bębas, 
Profilaktyka i interwencja wobec samobójstw w sieci, [w:] J. Śledzianowski, 
Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj55JD8ptDcAhWPOSwKHT3YDJkQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Biskupa_M%25C4%2599czennika_w_Bie%25C5%25BCuniu&usg=AOvVaw0mtVyjcX1o1fOczp8A-v2Z
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj55JD8ptDcAhWPOSwKHT3YDJkQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Biskupa_M%25C4%2599czennika_w_Bie%25C5%25BCuniu&usg=AOvVaw0mtVyjcX1o1fOczp8A-v2Z
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj55JD8ptDcAhWPOSwKHT3YDJkQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Biskupa_M%25C4%2599czennika_w_Bie%25C5%25BCuniu&usg=AOvVaw0mtVyjcX1o1fOczp8A-v2Z
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Jastarni, niezliczone rozmowy, niezwykłe chwile, wspólne powroty połączone 

każdorazowo z zatrzymaniem się w rodzinnej miejscowości Jubilata  

w Myślinie, spotkania i rozmowy z najbliższą rodziną Księdza Jana. 

Wielokrotny wspólny udział w licznych konferencjach naukowych, 

sympozjach i seminariach krajowych i zagranicznych. Za to wszystko autor 

składa serdeczne podziękowania. 

Ksiądz Jana do dzisiaj niejednokrotnie służy wsparciem, radą  

i pomocą. Jako uczeń Księdza Profesora autor doświadczył od Niego nie tylko 

merytorycznej opieki, ale także czegoś wyjątkowego: uwagi, 

zainteresowania, troski, opieki, wsparcia, inspiracji, pasji, religijności. Dla 

autora niniejszego opracowania jest i pozostanie autorytetem i wzorem. 

Dziękuję za inspirację naukową za osobisty przykład dobroci i ojcowskiej 

miłości doświadczanej przez ostatnie 15 lat. 

Dla ucznia bez wątpienia niezwykłym darem jest uczestniczenie  

w spotkaniu z kapłanem, uczonym, człowiekiem takiego formatu, który 

posiada moc otwartej, konstruktywnej postawy wobec innych. W uznaniu za 

dokonania naukowe autor pozostaje w nadziei, że będzie Ksiądz Profesor 

nadal uczył pokornej i realistycznej postawy na polu nauki. W dniu Jubileuszu 

składam Księdzu Profesorowi serdeczne podziękowania i życzę zdrowia, 

wiele radości, szczęścia oraz niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej 

posłudze, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Niech Najświętsza 

Panna otacza Księdza Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych 

chwilach i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski. Podejmowany trud 

zmagania się z codziennością niech Księdza uskrzydla i pozwoli dostrzegać 

piękno i głębię życia.  
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TRANSGRESJA W PEDAGOGICZNYCH BADANIACH NAD 

WYCHOWANIEM W RODZINIE 

TRANSGRESSION IN PEDAGOGICAL RESEARCH ON UPBRINGING IN A FAMILY 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono 
problem transgresji w odniesieniu do 
procesu badań w pedagogice rodziny. 
Wskazano, że złożoności wychowania w 
rodzinie wymaga wychodzenia poza utarte 
schematy i stałe granice oraz wymaga 
współpracy różnych nauk. 
Wielowymiarowość wychowania w rodzinie 
w sposób szczególny uzasadnia i prowokuje 
badaczy tej rzeczywistości do przyjęcia 
transgresyjnej postawy w jej poznawaniu. 
Niniejsza refleksja jest zainspirowana 
Jubileuszem Księdza Profesora Jana 
Śledzianowskiego – badacza rodziny jako 
środowiska wychowania człowieka. 
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Abstract. The article presents the problem 
of transgression in relation to the research 
process in family pedagogy. It was indicated 
that the complexity of upbringing in the 
family requires going out beyond the usual 
patterns and permanent boundaries, and 
requires cooperation of various sciences. 
The multidimensionality of family education 
in a special way justifies and provokes the 
researchers of that reality to adopt a 
transgressive attitude in its cognition. This 
reflection is inspired by the Jubilee of 
Professor Jan Śledzianowski - a researcher 
of the family as an environment of human 
education. 
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W miejsce Wprowadzenia 

Przekraczanie granic dyscyplinarnych, subdyscyplinarnych, 

przedmiotowych i metodologicznych wyznaczonych przez dyscypliny  

i dziedziny nauki wydaje się być faktem dość oczywistym. Jest uzasadnione 

potrzebą i dążeniem człowieka do uzyskania jak najpełniejszego, w miarę 

kompletnego i spójnego obrazu poznawanej rzeczywistości. Dziś 

wielokrotnie zwraca się uwagę na potrzebę analiz interdyscyplinarnych, 

multidyscyplinarnych czy transdyscyplinarnych, które udostępnić mają 

całościowy, a jednocześnie wnikliwy ogląd rzeczywistości. Rzeczywistość 

wychowania w rodzinie z racji swego bogactwa i złożoności wymaga 

wychodzenia poza utarte schematy i stałe granice, i kooperacji różnych nauk. 

Wielowymiarowość wychowania w rodzinie w sposób szczególny uzasadnia, 

ale i prowokuje badaczy tej rzeczywistości do przyjęcia transgresyjnej 

postawy w jej poznawaniu.  

Niniejsza refleksja dotycząca transgresji w badaniach nad 

wychowaniem w rodzinie jest czyniona z okazji Jubileuszu i jest 

zainspirowana Osobą Dostojnego Jubilata – Księdza Profesora Jana 

Śledzianowskiego jako badacza rzeczywistości życia małżeńsko-rodzinnego. 

Niech będzie też chociaż skromnym wyrazem wdzięczności za trud i wkład 

Księdza Profesora w rozwój wiedzy o rodzinie i wszelkie praktyczne działania 

na rzecz współczesnej rodziny. Wszystko to służy teorii i praktyce 

edukacyjnego działania w przestrzeni życia i wychowania w rodzinie. 

Niech mi będzie wolno w tym miejscu podziękować Księdzu 

Profesorowi Janowi Śledzianowskiemu również za życzliwość i przychylność, 

jaką okazywał wobec inicjatyw podejmowanych przez Katedrę Pedagogiki 
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Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL. Był uczestnikiem konferencji i autorem 

tekstów książek wydawanych przez katedrę. Związki Księdza Profesora  

z Katedrą Pedagogiki Rodziny sięgają jeszcze czasu, gdy była ona 

strukturalnie związana z Wydziałem Teologii KUL, a jej założycielem w 1974 

roku i wieloletnim kierownikiem był ksiądz profesor Piotr Poręba. Związki te 

też nie ustały, gdy w roku akademickim 1996/97 utworzono Katedrę 

Pedagogiki Rodziny na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki 

KUL [Opozda, Parzyszek, 2015].  

Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora Jana 

Śledzianowskiego widziana z perspektywy pedagogiki rodziny wywołuje 

skojarzenie i refleksję dotyczącą transgresji – przekraczania granic, 

przesuwania granic, wychodzenia poza ramy przedmiotowe, dyscyplinarne 

nie po to, by łamać dotychczasowe standardy, lecz by lepiej poznać, wiedzieć 

i móc lepiej działać na rzecz rodziny. Jak zauważał bowiem Stanisław 

Kamiński [1989], wiedza umożliwia człowiekowi opisanie rzeczywistości  

w sposób uporządkowany, umożliwia wyjaśnienie danych empirycznych, 

zjawisk i faktów humanistycznych. Pozwala w jakiejś części zrozumieć  

i przewidywać to, co  dzieje się w otaczającym świecie. W swym 

pragmatycznym wymiarze czyni ten świat bardziej dostępnym i użytecznym, 

dobrze wykorzystana – może go także uczynić lepszym. Podejmując zatem 

refleksję nad transgresją w pedagogicznych badaniach nad wychowaniem w 

rodzinie wyłania się, jak sądzę, kilka kwestii, do niektórych poniżej pokrótce 

się odniosę. Są to wstępnie, umownie i hasłowo określone wątki: 1) 

transgresja wobec stałości, 2) transgresja przedmiotu badań, 3) transgresja 

w kontekście interdyscyplinarności, 4) transgresja w procesie tworzenia 

wiedzy w pedagogice. Refleksja nad nimi ma charakter przyczynkarski. 
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Transgresja wobec stałości 

Transgresja to termin używany w wielu naukach, znany z biologii, 

geografii czy geologii, na przykład transgresja lodowca oznacza przesuwanie 

się czoła lodowca ku przodowi.  Termin ten jest obecny w naukach 

medycznych, naukach o kulturze i w naukach społecznych. Oznacza zjawiska  

i procesy, które prowadzą do przesuwania granic, może też wskazywać na 

wychodzenie poza znane obszary, dopuszczalne standardy i dotychczas 

akceptowane formy zachowań i ekspresji. Transgresja jest procesem 

złożonym, intencjonalnym, ale czy zawsze może być wartościowana 

pozytywnie? Jeśli nie służy człowiekowi i nie rozwija w nim człowieczeństwa 

staje się procesem ułomnym i zbędnym.  

Józef Kozielecki używa terminu transgresja w znaczeniu 

przekraczania siebie „wychodzenia poza siebie” [2001, 18]. Działania 

transgresyjne, zdaniem Kozieleckiego [1987, 50-52] są działaniami na rzecz 

wzrostu i rozwoju człowieka i można wyróżnić ich cztery poziomy: ku 

rzeczom (transgresja materialna), ku ludziom (transgresja społeczna), ku 

symbolom (transgresja symboliczna) i ku sobie (transgresja własnego Ja).  

Z uwagi na podjęty temat, szczególnie istotne są działania transgresyjne ku 

symbolom. Wyrażają się bowiem one w twórczości intelektualnej. Ich główną 

przestrzenią jest nauka i kultura. Transgresja symboliczna jest tworzeniem  

i poszerzanej wiedzy zastanej. 

Transgresja w rozumieniu przekraczania granic, wychodzenia „poza”, 

także w odniesieniu do transgresji „ku symbolom” i w odniesieniu do badań 

nad wychowaniem w rodzinie, implikuje również pytania o to, co pozostaje 

jako stałe i nienaruszalne, co zostaje przeniesione do nowych struktur, co 



Danuta Opozda   ASO.A 11(1)/2018/31-44 

35 

jest niezmienne (?). Transgresja nie oznacza rezygnacji ze wszystkiego co 

dotychczasowe. Dzięki zachowaniu tego, co cenne, istotne, centralne  jest 

możliwa nadbudowa, rozwinięcie, przekroczenie i uzupełnienie o nowe 

spojrzenie, poszerzenie wiedzy, zobaczenie dalej i więcej. Nie oznacza więc 

całkowitej negacji tego, co już ukonstytuowane.  

Można zauważyć, że transgresja badacza rodziny oznacza 

zachowanie stałych elementów w badaniu nowych zjawisk. Te „stałe 

elementy” – w moim przekonaniu – to przyjęte rozumienie rodziny 

wynikające z antropologicznej koncepcji człowieka. Niezależnie od tego jakim 

przemianom podlega rodzina, co ją współcześnie charakteryzuje [Brągiel, 

2018, w druku]. Niezależnie od tego jak bardzo zmieniają się modele życia 

małżeńsko-rodzinnego, modele ról rodzinnych, styl życia, badacz odpowiada 

na pytanie: jaki jest człowiek żyjący w rodzinie, jaka jest współczesna rodzina 

i odkrywa nowe problemy i pola badawcze – niezmienna jest natomiast 

odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek i co jest istotą rodziny. Przy 

przekraczaniu granic przedmiotowych i metodologicznych odpowiedź na 

pytanie kim jest człowiek i odpowiedź na pytanie o naturę rodziny jest stała, 

„wymyka się” aktualnie panującym modom i trendom socjokulturowym. Ów 

stały „motyw” jest czytelny i jednoznaczny w pracach Księdza Profesora Jana 

Śledzianowskiego. Nieustępliwie odwoływanie się do personalizmu 

chrześcijańskiego, nauczania Kościoła i nauki Jana Pawła II wydają się być 

podstawą wszelkich innych „transgresji badawczych” Autora. Odwołanie to 

jest widoczne w podejmowanych  badaniach i analizach, ale przykładem 

niech będzie chociażby książka redakcyjna Księdza J. Śledzianowskiego  

o wymownym tytule Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny [Śledzianowski, 

Sakowicz, 2006]. 
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Transgresja przedmiotu badań 

W refleksji nad przedmiotem badań, najogólniej rzecz ujmując, 

można wyodrębnić dwa wątki. Pierwszy – tradycyjny, związany jest  

z problematyką konceptualizacji przedmiotu badań w pedagogice. Pokazania 

jego specyfiki i powiązań z praktyką edukacyjną. Różnorodność i trudności  

w precyzowaniu przedmiotu badań pedagogiki stawiają przed badaczami 

nieustanne zadanie jego dookreślania i dopowiadania [Gnitecki, 2008,15  

i in.]. Komplikacje i dylematy związane z określaniem przedmiotu badań 

pedagogiki, sugerują wyróżnienie sformułowań: „przedmiot badania  

w pedagogice”, co oznacza przedmiot badań pedagogiki jako dyscypliny 

naukowej oraz „przedmiot w badaniach pedagogicznych”, co z kolei 

ukierunkowuje na szczegółowe badania prowadzone w pedagogice [Bauman, 

2008, 58]. Określenia te wskazują na zmiany zachodzące w konceptualizacji 

przedmiotu poznania naukowego.   

Drugi wątek wynikający z pytania o przedmiot pedagogiki jako 

dyscypliny nauki łączy się z transgresją w zakresie obszarów i pól 

badawczych. Chodzi tu o respektowanie zmian w kierunku poszerzania 

przedmiotu badań pedagogiki oraz znaczenia przedmiotu badań jako 

kryterium naukowości dyscypliny wiedzy. Jak zauważa Teresa Bauman, 

współczesnych badaczy charakteryzuje postawa transgresyjna, wyrażająca 

się wykraczaniem poza teren dotychczasowych eksploracji badawczych 

[2008, 58]. Transgresja przedmiotu poznania oznacza przyjęcie perspektywy 

pedagogicznej w oglądzie zjawisk i faktów, które są  również przedmiotem 

poznania innych dyscyplin. 
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Pomijając szczegółowe dywagacje podkreślić trzeba, że specyfika 

wychowania jako przedmiotu poznania wyznacza sposób dochodzenia 

(poznawania) do jego opisu, wyjaśnień, rozumienia i interpretacji zgodnie  

z zasadą, że to przedmiot narzuca metodę poznania. Zwłaszcza 

pozytywistyczne struktury i schematy poznania tak ważnej przestrzeni życia 

człowieka jaką jest rodzina i wychowanie w rodzinie, w sposób 

niewystarczający udostępniają jej opis i pozwalają ją zrozumieć. Na potrzebę 

zmiany w poznaniu  duchowego i psychicznego świata życia człowieka 

wskazywał już Wilhelm Delthey uznając, że  jest to świat, który musi być 

objęty innego rodzaju aktywnością w poznawaniu go niż świat przyrody. Ten 

świat jako przedmiot poznania narzuca inne metody dotarcia do niego. 

Wymaga on bardziej rozumienia i interpretacji niż tylko opisu i wyjaśnień, 

które dokonują się w toku weryfikacji tez w doświadczalnym postępowaniu. 

Zaistniała więc uzasadniona potrzeba rozdziału między metodologią nauk 

humanistycznych i przyrodniczych. 

Wychowanie w rodzinie jest rzeczywistością, która wymaga 

wnikliwego i głębokiego namysłu. Metodologicznie przedmiot poznania, 

jakim jest wychowanie w rodzinie, wyznaczał transgresje poza 

pozytywistyczne sposoby opisu i eksplanacji. Wiedza o wychowaniu  

w rodzinie nie może być rozbudowana jedynie na podłożu doświadczalnym, 

trudno by spełniała sztywne scjentystyczne warunki typu braku oryginalności 

i wysokiej sprawdzalności twierdzeń wyprowadzanych z eksperymentalnych  

i powtarzalnych doświadczeń. Na przestrzeniu kilkudziesięciu lat zmianie 

ulegała metoda poznania, w szerokim tego słowa rozumieniu.  Zmiana 

metody, zmiana epistemologiczna wpisana była i jest w zmiany paradygmatu 

uprawiania pedagogiki, którego kierunek prowadzi od ortodoksji 
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ideologicznej mającej swój początek w latach czterdziestych poprzez 

heterodoksję lat osiemdziesiątych i heterogeniczność rozwijającą się od lat 

dziewięćdziesiątych, aż po wieloparadygmatyczność i promowany obecnie 

eklektyzm i permisywizm metodologiczny.  

W odniesieniu do zagadnień podejmowanych w badaniach Księdza 

Profesora Jana Śledzianowskiego można mówić o postawie transgresyjnej, 

poszerzeniu i łączeniu zróżnicowanych pól badawczych w oglądzie 

pedagogicznym. Przedmiotem analiz były między innymi zagadnienia 

ojcostwa [1999, 2000], funkcjonowania rodziny i wzorów ról rodzinnych 

[2003, 2008], dysfunkcjonalności, uzależnień, profilaktyki [2003, 2004a, 2004 

b], niepełnosprawności [2012], śmierci [2010, 2017]. Bogactwo 

podejmowanych tematów, refleksji i badań wydaje się być dążeniem Autora 

do całościowego oglądu życia rodzinnego i człowieka funkcjonującego  

w różnych rolach rodzinnych na przestrzeni jego ontogenezy. Przedmiotowa 

transgresja w badaniach Jana Śledzianowskiego może być przykładem 

ujmowania rodziny w różnych jej wymiarach i kontekstach, ale zawsze ze 

stałym rozumieniem jej istoty i akcentowaniem jej niezastępowalności  

w rozwoju i wychowaniu dziecka.  

Transgresja w kontekście interdyscyplinarności 

 Poszerzanie przedmiotu badań, będące wyrazem transgresyjnych 

postaw badaczy łączy się z faktem, iż zjawiska i fenomeny otaczającej 

rzeczywistości mogą być opisane, wyjaśniane i rozumiane w perspektywie 

różnych dyscyplin. Wiele problemów badawczych przebiega bowiem  

w poprzek dyscyplin naukowych. Granice między dyscyplinami są płynne,  
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a rozwiązanie problemu należącego do klasy problemów 

interdyscyplinarnych wymaga dialogu prowadzonego z różnych perspektyw. 

Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) wskazuje na kooperację, ale  

i współzależność badań prowadzonych na styku różnych dyscyplin i teorii 

naukowych. Chodzi też o wykorzystanie istniejących zasobów wiedzy oraz  

o model pracy zespołowej. Prowadzone badania mają służyć rozwiązaniu 

określonego problemu badawczego o interdyscyplinarnej naturze [2014, 

171-173]. 

Wychowanie w rodzinie jako przedmiot poznania implikuje problemy 

badawcze, których rozwiązanie przekracza możliwości poszczególnych 

dyscyplin. Bardziej kompletne podejmowanie problematyki wychowania  

w rodzinie zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym jest 

możliwe w dialogu interdyscyplinarnym. Opis i rozumienie rzeczywistości 

wychowania w rodzinie w sposób szczególny wymaga obecności 

antropologicznych, aksjologicznych, teologicznych, pedagogicznych, 

psychologicznych, socjologicznych czy historycznych ujęć i badań. Chociaż 

sam jasno określony problem badawczy może być wąsko traktowany, to 

jednak, w przypadku badań nad wychowaniem, jest potrzebne osadzenie go 

w interdyscyplinarnych rozważaniach. W analizie pedagogicznej 

problematyki wychowania w rodzinie przede wszystkim jest nieodzowne 

przyjęcie filozoficznej koncepcji człowieka i argumentacji wychowania 

dziecka w rodzinie. Obecność koncepcji antropologii filozoficznej jest 

konieczna w rozumieniu i interpretacji zjawisk związanych z wychowaniem 

dziecka i funkcjonowania człowieka w różnych rolach rodzinnych. Dalsze zaś 

analizy pedagogiczne mają swój szczegółowy kontekst interdyscyplinarny 

związany na przykład z naukami społecznym. Nadmienić warto, że wciąż 
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trwają dyskusje nad tym, do jakiej dziedziny należy klasyfikować pedagogikę 

jako dyscyplinę naukową – czy do dziedziny nauk humanistycznych, czy 

społecznych. Bogusław Śliwerski zauważa [2003, 28 i nn.], że w pedagogice 

problematyka badawcza jest najczęściej umiejscawia między dwoma 

orientacjami badawczymi: socjologizmem i psychologizmem, ale jej 

powiązania przedmiotowe z filozofią i humanistyką są bardzo silne. Wydaje 

się, że to szczególnie uzasadnia „humanistyczną” i „społeczną” 

interdyscyplinarność problemów podejmowanych na gruncie pedagogiki. 

Wobec badaczy wychowania w rodzinie tym samym formułowane jest zatem 

zadanie i zobowiązanie do podejmowania działań transgresji symbolicznej, 

przekraczania granic dyscyplinarnych.  

Z perspektywy pedagogiki rodziny badania prowadzone przez 

Księdza Jubilata dopełniają i poszerzają pedagogiczną analizę wychowania  

w rodzinie o zagadnienia z pogranicza teologii pastoralnej i socjologii. Są 

kontynuacją myśli i podejścia, które rozwijane było przez poprzedników – 

księdza profesora Piotra Porębę i księdza profesora Józefa Wilka. Wpisują się 

w bogatą tradycję badań nad rodziną w środowisku „kulowskich” teologów, 

pedagogów, socjologów i psychologów [Kukołowicz , 1984].  

Transgresja w procesie tworzenia wiedzy w pedagogice 

Transgresja w nauce, a więc transgresja symboliczna jest 

poszerzeniem wiedzy zastanej, będącej rezultatem skomplikowanych 

procesów poznawczych człowieka. Jej rozwój, jak sygnalizowałam powyżej, 

jest możliwy między innymi dzięki transgresji przedmiotowej, transgresji 

metody, interdyscyplinarności, ale jej poszerzanie (nie w znaczeniu 



Danuta Opozda   ASO.A 11(1)/2018/31-44 

41 

ilościowego rozrostu) wymaga też zachowania stałości w rozumieniu 

podstawowych pojęć (człowiek, rodzina, wychowanie). Można uznać, że 

równowaga między przekraczaniem granic „wychodzeniem poza symbol”  

a zachowaniem ciągłości jest ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji 

wiedzy o otaczającej rzeczywistości i uzyskiwaniem w miarę spójnego obrazu 

tejże rzeczywistości.  

W pedagogice możemy wyodrębnić wiedzę pedagogiczną i wiedzę 

pochodzącą z innych dyscyplin nauki [Palka 2010, 17]. Ustalenie linii 

demarkacyjnej w tym zakresie jest dość trudne i nie zawsze konieczne. 

Tworzenie wiedzy o wychowaniu w rodzinie odbywa się w dwóch procesach: 

procesie specjalizacji i procesie integracji wiedzy. Specjalizacja bazuje na 

badaniach wycinkowych, fragmentarycznych, których wartość naukowa  

wyraża się  w praktycznych zastosowaniach. Dotyczy poznawania wąskich 

zjawisk, tworzenia ich modeli, teorii i koncepcji. Sztuką specjalizacji jest 

„zobaczenie” (poznawanie) fragmentu większej całości jaką jest wychowanie 

w rodzinie. Specjalizacja, w dobrym tego słowa znaczeniu, oznacza 

umiejętność rozumienia wąskich zjawisk w szerszym kontekście. Integracja 

przełamuje bariery specjalizacji i jest dążeniem do poszukiwania systemów, 

ogólnych ujęć, uzyskania wiedzy ogólnej z różnych perspektyw i w różnych 

kontekstach. Integracja wiedzy sprzyja uzyskaniu bardziej pełnego, spójnego, 

scalonego obrazu rzeczywistości wychowania w rodzinie. Zapewnia bardziej 

kompletny opis zjawisk związanych z wychowaniem w rodzinie [Opozda, 

2014]. W rozwoju wiedzy o wychowaniu potrzebne są badania zarówno 

specjalizacyjne, jak i działania badaczy integrujące wiedzę w zakresie 

wybranych zjawisk i funkcjonowania rodziny. Oba procesy – specjalizacja  

i integracja wiedzy – chociaż można uznać za opozycyjne – są użyteczne  
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w poznaniu pedagogicznym i w praktycznej działalności, i w pewnym stopniu 

są związane i warunkowane transgresyjną postawą badaczy. Posługując się 

przykładem można wskazać na jedną z ostatnio wydanych książek Jubilata: 

Dehumanizacja człowieka  humanizacja zwierząt  [Śledzianowski, 2014]. 

Sygnalizowany już w tytule problem pokazuje pewien „znak czasów”, 

charakter przemian i przewartościowań. Pokazuje tendencje zachodzące  

w przestrzeni społecznej, które są wyzwaniem i dla badań pedagogicznych,  

i praktyki wychowawczej. Prowadzone rozważania i podane przykłady są 

podpowiedzią i zachętą do formułowania wąskich problemów badawczych,  

a jednocześnie pokazują szerszy kontekst filozoficzno-historyczny. 

W miejsce Zakończenia 

Z okazji jubileuszu składam Księdzu Profesorowi Janowi 

Śledzianowskiemu serdeczne gratulacje i kieruję wyrazy uznania dla dorobku 

i osiągnięć Księdza Profesora, życząc jednocześnie  kolejnych owocnych lat 

pracy w służbie Bogu i rodzinie. 
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FAMILY IS A PLACE OF JOY AND HOPE 

 

Streszczenie: Rodzina jest pierwszym i 
najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym człowieka. W systemie 
rodzinnym wszyscy jego członkowie na 
siebie wpływają i dlatego jednym 
z najważniejszych składników całokształtu 
stosunków między członkami rodziny są 
postawy rodzicielskie. Zarówno kultura 
osobista i pedagogiczna członków rodziny, 
jak i kultura życia rodzinnego, wyznacza 
„kulturę radości”. Przeżywanie radości w 
rodzinie dokonuje się w toku codziennego 
życia. W tej aktywności rodzi się 
nadzieja. Doświadczenie radości i 
świadectwo nadziei wyrasta także z różnych 
sytuacji życiowych, które najczęściej mają 
charakter wyjątkowy i niespodziewany. 
Nadzieja mobilizuje się do walki z trudami 
codziennego życia. Nadzieja to moc zmiany 
życia. 
 
Słowa kluczowe: nadzieja, radość, rodzina, 
wychowanie 
 

Abstract. The family is the first and the most 
important educational environment of 
man. In the family system, all of its 
members influence each other, and 
therefore one of the most important 
components of the overall relationship 
between family members are parental 
attitudes. Both the personal and 
pedagogical culture of family members as 
well as the culture of family life determines 
the „culture of joy”. Experiencing joy in the 
family is done in the course of everyday life. 
Hope is born in this activity. The experience 
of joy and the testimony of hope also arise 
from various life situations, which are 
usually unique and unexpected. Hope 
mobilizes to fight the hardships of everyday 
life. Hope is the power to change life. 
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 Rodzina jest podstawowym składnikiem ludzkiej społeczności. Jest 

niezastąpioną szkołą człowieczeństwa. Stanowiąc podstawową komórkę 

społeczną, w sposób naturalny uczestniczy w życiu społecznym. W rodzinie 

człowiek się realizuje i nieustannie odnawia. Małżeństwo, a w konsekwencji 

także i rodzina wyrastają z miłości. Miłość osobowa kocha nie za to, co drugi 

posiada i co robi, ale bezwarunkowo, samego człowieka. „Miłość i radość – 

podkreśla papież Benedykt XVI – z jaką nasi rodzice przyjęli nas i czuwali nad 

naszymi pierwszymi krokami w świecie, jest niejako znakiem  

i sakramentalnym przedłużeniem łaskawej miłości Boga, od którego wszyscy 

wzięliśmy początek. Zostaliśmy przyjęci i umiłowani przez Boga i naszych 

rodziców, i to doświadczenie jest mocnym fundamentem, który umożliwia 

autentyczny wzrost i rozwój człowieka, pomaga nam dojrzewać dążąc do 

prawdy i miłości, a także otwierać się, by tworzyć więzi komunii z innymi  

i z Bogiem” [Benedykt XVI, 2006, 17]. Nie ma radości bez podmiotu ją 

przeżywającego. Wychodząc zatem od pytania o istotę radości we wszystkich 

jej wymiarach ważne jest ukazanie jej w przestrzeni rodziny. 

Istota i sens radości 

 Radość – postawa, stan mentalny, wolicjonalny i uczuciowy 

człowieka (wspólnoty) wywołany przez jakieś dobro; odpowiedź osoby lub 

grupy na przeżywaną, doświadczaną wartość, to swoisty dialog podmiotu 

indywidualnego bądź zbiorowego z wartościami. Radość jest ważną 

wartością w życiu człowieka, o czym świadczy rozbudowana domena słów 

oddających w języku polskim (i w innych językach) tę kategorię. W zależności 

od tego, jak człowiek rozumie wartości, taką mamy radość. Słowo to nazywa 

podstawową dla człowieka kategorię w indywidualnym przeżywaniu samego 
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siebie i świata, a także istnienia oraz działania we wspólnocie. Radość 

stanowi dla ludzi ważny składnik sensu życia i działania. Wartość ta definiuje 

zatem pojedynczą osobę, jak i wspólnotę, bo jest silnym elementem 

spajającym, wzmacniającym więź, głównie przy okazji świętowania [Ożóg, 

2016, 926]1. „Pojęcie radości, włączone w proces osobowego rozwoju, pełni 

wiele istotnych funkcji. Oznacza dążenie człowieka do prawdy, dobra  

i piękna, oznacza także jego samorealizację. Co więcej, radość staje się 

pewnym kryterium wewnętrznej przemiany. Przemiana bowiem nie tylko 

daje poczucie radości i spełnienia, ale jest jej ukoronowaniem, 

zrealizowaniem, osiągniętym celem. (...) Radość ma określoną konstrukcję 

ontologiczną, bardzo spójną i jasną. Sama jej istota jest dynamiczna, jest 

mocą, potencjalnością zapodmiotowioną w osobę” [Kozłowski, 2007, 120]. 

Tak więc akt bycia leży u początków naszej radości. Istnieje radość bycia. 

 Radość jest w człowieku, w nim się rodzi, rozwija lub gaśnie. 

Człowiek afirmuje życie, napełnia go radość z egzystencji, ufa, że znajdzie się 

droga wyjścia nawet w sytuacji beznadziejnej. „Radość pojawia się w związku 

z jakimś wydarzeniem, spotkaniem, jakimś szczególnym doświadczeniem w 

ramach mojego odniesienia do świata, chociaż sam jej nie wywołałem 

pozytywnym aktem woli, a to zabarwienie uczuciowe we mnie nie podlega 

bynajmniej mojej dyspozycji. (…) U samego korzenia radości znajduje się 

bowiem swoiste «wydziedziczenie», nieodzowne przyjęcie tego, co mi się 

przydarza, przy czym nie jestem w stanie sam uprzedzić tego wydarzenia” 

                                                           
1
 Radość, to emocjonalne poruszenie wynikające z poznania i posiadania jakiegoś 

dobra, doświadczenie szczęścia powodowane różnymi wydarzeniami (np. 
zwycięstwo na wojnie, zbiory plonów, zaślubiny, narodziny dziecka, święta religijne  
i patriotyczne, pielgrzymki); w Biblii występuje w znaczeniu świeckim (życie, zdrowie) 
oraz religijnym i sakralnym będąc jednym z owoców Ducha Świętego [Paciorek, 
2012, 1107-1108]. 
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[Lavaud, 2004, 11]. Optymizm, radość i wiara w siebie pozwala na 

podtrzymywanie realizacji powziętego planu i decyzji. Radość wzmacnia, 

budzi energię i zapał do pracy nad sobą. Przymioty radości, w swej naturze 

ekspresywne i dynamiczne, uprzyjemniają działanie i mobilizują całą sferę 

wychowawczą. Zdolność do radości rodzi poczucie sensu życia przez 

nadawanie znaczenia zwyczajnym zdarzeniom. Przynależność do grupy,  

w której panuje radosna atmosfera może sprzyjać przełamywaniu barier 

społecznych, zmniejszać poczucie zagrożenia i lęku, nasilać atrakcyjność 

współdziałania, rozwijać spontaniczność i autentyczność w porozumieniu 

międzyludzkim, rozwijać postawy autokreacyjne. Indywidualne 

doświadczenie radości zostaje udoskonalone i wzmocnione odmienną 

wrażliwością drugiego człowieka. Radość życia jest istotnym czynnikiem nie 

tylko sensotwórczym, ale i osobotwórczym [Żywczok, 2004, 87-96]. 

 Postawa radości życia może się rozwijać i ewaluować w pogodny 

sposób bycia, czy nawet styl życia. Można ją określać jako mniejsze czy 

większe wewnętrzne (zależne od woli) dobro, jakie jest udziałem człowieka. 

Ma pozytywne działanie zarówno na podmiot przeżywający radość, jak i na 

tych, którym ta radość jest komunikowana. Radość jest w człowieku, w nim 

się rodzi, rozwija lub gaśnie. „Szczególnym źródłem radości stać się może 

metafizyczne przeżycie istnienia. (...) Radość bycia, świadomość wartości 

istnienia, aksjologiczne doświadczenie jestem i jest pojawić się mogą jedynie 

na gruncie głęboko metafizycznego przeżywania świata, najczęściej w obliczu 

dostrzeżenia grozy przeciwstawienia bycia i nicości” [Stróżewski, 2007, 23]. 

Radość życia niezmiennie współtworzy naturę ludzką, pozostając  

w organicznej jedności ze smutkiem, przygnębieniem, bólem i cierpieniem. 

Im większe cierpienie towarzyszy dążeniom, tym większa będzie radość, gdy 

nastąpi ich finał. „Radość oznajmia (...) zawsze, że życiu się udało, że 
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rozszerzyło ono swój stan posiadania, że odniosło zwycięstwo: każda wielka 

radość posiada akcent triumfalny” [Bergson, 2004, 29]. 

Niezwykle istotna jest dla wielu radość płynąca z obcowania  

z Bogiem. Stary Testament często podkreśla, że pobożny znajduje swoją 

radość w Bogu ze względu na moc i chwałę Bożą okazane dla zbawienia 

wszystkich. Radość Izraela wypływa ze świadomości wybrania i prowadzenia 

go przez Boga i z wiedzy o spełnieniu się oczekiwania na Mesjasza. Także 

dobra ziemskiego stworzenia są przedmiotem radości. Spontaniczna 

wesołość i podniosła radość przepełniały izraelskie święta, które często 

związane były z ucztowaniem, muzyką i tańcami. Radość miała również 

charakter manifestacji z powodu siły i mocy Boga, Jego chwały i Jego dzieła. 

W jeszcze większym stopniu radość określa Nowy Testament. Powodem 

radości jest osoba Chrystusa i udzielone w Nim zbawienie. Orędzie o Jezusie 

nazywa się Ewangelią i orędziem radości, dobrą nowiną. Zmartwychwstały 

jest prawdziwym źródłem radości dla wspólnoty. Radość jest więc dla 

chrześcijan owocem odkupienia. Wypływa ona ze świadomości, że człowiek 

został w łasce Chrystusa uratowany od zgubnych skutków grzechu i śmierci. 

Chrześcijańska nadzieja zwraca się ku pełnej radości w życiu wiecznym 

[Breuer, 1995, 1120-1122]. Radość pełna nadziei przechodzi wraz  

z Chrystusem przez doświadczenie śmierci i w Chrystusie zapoczątkowuje już 

na tym świecie i w tym czasie łaskę Zmartwychwstania. 

Radość wyznawców Chrystusa jest radością trwałą, nieprzemijającą, 

ugruntowaną, można rzec, strukturalnie związaną z wyznawaną wiarą. 

„Chrześcijaństwo jest przekonane, iż cały wszechświat stworzony przez Boga 

jest przezeń zachowywany w istnieniu pozytywnie i bezpośrednio (creatio 

continua), a nie w sposób uboczny. Radość stworzenia płynie wobec tego  

z faktu, że świat jest ustawicznie stwarzany, dzięki stwórczej obecności 
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(immanencji) Boga w świecie, który sprawia, że wszystko, co stworzone, jest 

dobre” [Kowalczyk, 2004, 31-32]. Otwarty na Boski dar odkupienia  

i zbawienia, człowiek dobrowolnie we wszystkich trudnościach i cierpieniach 

łączy się z męką Odkupiciela, zażywając trwałej radości, dzięki zjednoczeniu  

z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Chrześcijańska radość wymaga 

zatem, aby człowiek był zdolny do korzystania z radości naturalnych. Jest to 

głęboka radość z istnienia i życia. Chrześcijanin może te radości oczyszczać, 

uzupełniać, uszlachetniać. Przepełniony Bożą radością chrześcijanin nie staje 

się tym samym mniej uważny na życie codzienne, na problemy i dramaty,  

w jakich uczestniczy. „W swoim rozwoju chrześcijańska radość zdąża bowiem 

nieodzownie do ogarnięcia i przeniknięcia tego wszystkiego, z czym się 

spotyka. (…) W człowieku nie da się nigdy zamazać, zatuszować ani tym 

bardziej zagłuszyć za pomocą jakiejś przejściowej, efemerycznej sytuacji 

zadowolenia, jego głębokiej potrzeby autentycznej i trwałej radości” 

[Cazzago, 2004, 50-51]2. Pełna afirmacja siebie samego, dokonująca się  

w autentycznym przeżyciu radości, obejmuje zarówno teraźniejszość jak  

i przyszłość. 

Nadzieja u podstaw radości 

 Nadzieja w sposób istotny wpisana jest w życie każdego człowieka. 

Obejmuje całokształt dynamicznych procesów stawania się człowieka, a tym 

                                                           
2
 Temat ten podejmuje także papież Franciszek i stwierdza: „Istnieją chwile trudne, 

czasy krzyża, ale nic nie może zniszczyć tej nadprzyrodzonej radości, która 
«dostosowuje się i zmienia, a zawsze pozostaje przynajmniej jako promyk światła 
rodzący się z osobistej pewności, że jest się nieskończenie kochanym, ponad 
wszystko». Jest ona pewnością wewnętrzną, pogodą ducha pełną nadziei, dającą 
zadowolenie duchowe niemożliwe do zrozumienia według kryteriów świata” 
[Franciszek, 2018, n. 125]. 
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samym sygnalizuje o pragnieniu tkwiącym w każdym człowieku – o nadziei 

na „pełnię bycia”. Nadzieja to „bonum arduum futurum” (trudne dobro 

przyszłe), które dotyczy zawsze konkretnej egzystencji, bytowo suwerennej  

i w pełni autonomicznej osoby [Kłoczowski, 2005, 16]. Człowiek w swym 

nieskończonym dążeniu do bycia coraz bardziej sobą i uczestnictwa w 

historii, czuje się wewnętrznie powołany do nadziei. Prawdziwa tożsamość 

człowieka wiąże się z ostatecznym spełnieniem tajemnicy istnienia. „Jest 

faktem, że nadzieja unosi nas gdzieś w przyszłość, że pozwala przekraczać 

czas, choćby wówczas, gdy myślimy i tworzymy dla przyszłych pokoleń, że 

otwiera przed nami perspektywy nieskończoności. To ona mówi o wyjściu  

z jaskini, o zjednoczeniu z boskością, ona daje wiarę w zbawienie. 

Metafizyczność i w niej więc znajduje swe źródło. Jest nadzieja związana  

z naszym ludzkim byciem i jest nadzieja religijna. (…) W nadziei więc znajdują 

swój wyraz najgłębsze i najistotniejsze myśli, marzenia, pragnienia człowieka, 

całe jego Ja, a więc jego metafizyczne jądro” [Skarga, 2005, 195-196]. 

Nadzieja jest obecna we wszystkich podstawowych wymiarach 

istnienia ludzkiego. Z dynamicznego charakteru ludzkiego bytu wyrasta 

nadzieja na możliwie pełną i wszechstronną aktualizację. Nadzieja jest 

odpowiedzią na coś, co jest związane z podstawową sytuacją człowieka  

w bycie. „A dlaczego nadzieja? Skąd to szczególne waloryzowanie nadziei? – 

pyta J. Tischner. Odpowiem krótko: ponieważ nadzieja jest, jak wierzę, 

najwłaściwszą dla nas perspektywą odkrywania i oglądania prawdy, prawdy  

o chrześcijaństwie, o człowieku, o naszym świecie. (…) W nadziei i poprzez 

nadzieję odsłania się aksjologiczny wymiar egzystencji ludzkiej. Człowiek 

doświadcza siebie najgłębiej, gdy czuje, że jest jakąś, nawet dla samego 

siebie, tajemniczą wartością. (…) Nadzieja to najgłębszy sposób ochraniania 

owej wartości. Człowiek broni siebie swą nadzieją i swą nadzieją walczy  
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o swą ludzką twarz” [Tischner, 2000, 5-6]. Człowiek może szukać i szuka 

swojego osobowego spełnienia. W codziennym życiu człowieka nadzieja 

kreuje świat jako rzeczywistość bardziej ludzką. „Podstawowym owocem 

nadziei nie jest negowanie rzeczywistości tego świata, lecz przeciwnie: 

branie go na serio. Obecne w nadziei akty mojej wolności nie są bynajmniej 

jakimiś przelotnymi śladami czy znakami, ogołacającymi moją 

podmiotowość, lecz nabierają radykalnej zwartości i głębi właśnie dlatego, że 

mają się zespolić w Bogu w swej całości. Stąd też nadzieja nie zabezpiecza, 

ale niepokoi moją teraźniejszość: otwiera na coś innego, na wieczność, która 

nie jest wcale obca i zewnętrzna w stosunku do czasu, lecz jest czasem 

moich dziejów, zespolonym i ujętym w jedną całość w tym «poza» śmiercią” 

[Lavaud, 2004, 21]. W oczekiwaniu, jakie wzbudza nadzieja, obecny jest 

zespół doświadczeń naszej własnej nadziei i nadziei drugich. 

 Człowiek dojrzewa w miarę jak coraz bardziej dojrzałą staje się jego 

nadzieja. Dlatego człowiek współczesny dojrzewa w nadziei, w jej 

konfliktach, stygnięciach i w jej powrotach. Dojrzewa w miarę, jak coraz 

bardziej dojrzała staje się jego nadzieja. Przeżywa swoje życie jako istnienie 

w nadziei, jako plan do realizacji. Patrzy zawsze poza teraźniejszość,  

w kierunku swych przyszłych możliwości, które zapowiadają się jako 

doświadczenia życiowe. „W miejsce nadziei płytszej pojawia się nadzieja 

głębsza, w miejsce nadziei przemijającej – nadzieja trwała, w miejsce nadziei, 

która się ziścić nie może, nadzieja, która się urzeczywistnia” [Tischner, 1990, 

308]. Człowiek afirmuje życie, napełnia go radość z egzystencji, ufa, że 

znajdzie się droga wyjścia nawet w sytuacji beznadziejnej. Radość – i w tym 

tkwi istotny jej paradoks – jest aprobowaniem egzystencji i rzeczywistości  

w jej całości, w całej jej rozciągłości. Iskra nadziei, choćby niewielka, to ruch, 

życie, moc do podejmowania trudów. „Nadzieję żywi się wobec czegoś mile 
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witanego, pożądanego, kochanego, wobec czegoś dobrego, co 

posiadającemu nadzieję rzeczywiście może przypaść w udziale. Wiąże się to  

z tym, że nie ma nadziei bez elementu radości. Nie da się, być może, 

powiedzieć, że radość należy po prostu do definicji nadziei jako cecha 

pojęciowa; jest ona jednak w każdym razie stałą towarzyszką nadziei – 

nadzieja bowiem kieruje się ku uczestnictwu w czymś dobrym…” [Pieper, 

1981, 46].  

 Człowiek wciąż oczekuje nowych nadziei i wynikających z nich 

nowych radości. Zdarzenia, które stają się udziałem człowieka – niezależnie 

od wieku, wykształcenia, poziomu intelektualnego, zajmowanego stanowiska 

– wpisują się w historię jego życia, wyznaczają ważne obszary jego 

aktywności i zaangażowania. W tym świetle codzienność nadziei jawi się jako 

głębokie, płynące z wiary przeświadczenie, że umocnieniem nadziei w życiu 

codziennym jest doświadczenie obfitości darów Bożych. Człowiek zdolny do 

kształtowania swojego własnego losu i własnych dziejów nie jest 

przypadkiem w stwórczych zamiarach Boga. Przyjmuje od Boga ostateczny 

sens swojego istnienia – dar wiary i nadziei. Bóg jest podstawą 

chrześcijańskiej nadziei nie tylko poprzez fakt dania prawdziwej wiedzy  

o Sobie, człowieku i świecie, ale także dlatego, że nigdy w człowieka nie 

zwątpił. Bóg z racji swej natury i z racji swej woli pozostaje niezawodnym 

gwarantem nadziei [Chrobak, 2009, 148-151]. Chrześcijanie, „dzieląc ze 

wszystkimi ludźmi nadzieje i lęki, radości i rozczarowania, nie ograniczają się do 

czysto ludzkiego horyzontu, bo ich nadzieja – wyrastająca z wiary w Chrystusa 

– wykracza poza granice doczesności. (…) Nadprzyrodzony dar nadziei nie 

zastępuje ani nie usuwa ludzkich nadziei, lecz włącza je w porządek zbawczy. 

Można więc powiedzieć, że nadzieja nadprzyrodzona «wciela się» niejako  
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w nadzieje ludzkie; dokładniej wciela się w te nadzieje, które są godne 

człowieka, które odpowiadają prawdzie o człowieku” [Nagórny, 2003, 63-64]. 

 Dla chrześcijanina radość jest udziałem w samym życiu Boga. Rzeczy 

teraźniejsze mają swój sens w rzeczach przyszłych: są drogą ku rzeczom 

ostatecznym. Człowiek daje Bogu odpowiedź powierzeniem swojej nadziei. 

Chrześcijaństwo aktualizuje się w człowieku i w świecie, ukazując radość  

i sens życia. Zatem „to nadzieja ma pokazać wpływ wiary na życie ożywione 

miłością – nadzieja ta wpływa na działanie moralne chrześcijanina, zwrócone 

do celu dającemu człowiekowi cały sens jego postępu, a stąd pewność  

i radość, które nie są czysto ludzkie, lecz emanują z Boga obecnego w tym 

działaniu. Tak więc to, co wyróżnia działanie chrześcijanina, mieści się 

zasadniczo w stylu jego życia, w sposobie jego zachowania i pełnienia zadań 

moralnych, które ma on wspólnie z innymi ludźmi; jest to sposób bardziej 

dynamiczny, bardziej pewny, bardziej radosny, ale może iść aż do 

naśladowania Chrystusa umierającego za innych ludzi” [Aubert, 1986, 215]. 

Żyjąc nadzieją, pokładamy w „kimś naszą nadzieję”. Pokładając w kimś 

nadzieję wyrażamy przekonanie, że ktoś jest wierny. 

 Radość nie jest ucieczką od teraźniejszości, zachowuje bowiem w 

sobie wymiar konkretny. W swoim rozwoju chrześcijańska radość zdąża do 

ogarnięcia i przeniknięcia tego wszystkiego, z czym się spotyka. Zatem 

kształtowanie i przekazywanie motywów życia i nadziei obejmuje bardzo wiele 

konkretnych nadziei ludzkich, związanych z codzienną egzystencją,  

z konkretnymi planami rozwoju życia społeczno-gospodarczego, a także  

z duchowym wymiarem tego życia. Prawdziwa wspólnota ludzka jest tam, 

gdzie osoba odnajduje siebie poprzez dar z siebie i zdolność przyjęcia daru 

drugiego człowieka. Chrześcijanie – wespół ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – 

powinni podejmować wyzwania obecnego czasu, by w ten sposób wskazywać 
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kierunki i sposoby rozwiązywania najbardziej palących problemów ludzkości.  

Z tym wymiarem ludzkiej egzystencji związane są zarówno nowe nadzieje, jak  

i różnego rodzaju obawy i zagrożenia. „Radość i nadzieja, smutek i trwoga 

ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich ludzi cierpiących, są też 

radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic 

prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem 

wspólnota składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie prowadzeni są 

przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca, i przyjęli 

orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim. Z tego powodu czuje się 

ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego historią” 

[Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et 

spes», 1986, n. 1]. W człowieku nie da się nigdy zamazać, zatuszować, ani 

tym bardziej zagłuszyć jego głębokiej potrzeby autentycznej i trwałej radości. 

Radość i nadzieja urzeczywistniana w rodzinie 

 Rozwój osobowy człowieka przebiega w sposób wielowymiarowy  

i bardzo różnorodny. Wielowymiarowość rozwoju odnosi się bowiem do 

takich sfer, jak: sfera biologiczna, emocjonalno-motywacyjna, uczuciowa, 

społeczna, estetyczna, moralna, religijna, a także duchowa. Człowiek, mimo 

swej strukturalnej zwartości, substancjalności i podmiotowości, nie jest 

bytem raz na zawsze dokonanym i spełnionym, ale całe jego życie jest 

nieustannym procesem urzeczywistniania swej potencjalności. Człowiek jako 

osoba może być zawsze „kimś więcej” zarówno w aspekcie esencjalnym, jak 

również egzystencjalnym. Filozoficzna analiza radości jako dynamizmu 

wewnętrznej przemiany jest wyrazem czegoś, co się w człowieku dokonuje  

i co już się dokonało. Stan radości jest manifestacją przeżycia (przeżywania) 
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dobra immanentnego i transcendentnego. Radość wyraża okresowy sposób 

bycia człowieka – sposób racjonalny i celowy, nakierowany na realizację 

osobowego dobra. Ma również personalny charakter, najczęściej określa 

specyficzną relację, jaka zachodzi między osobami. Jest to relacja pozytywna 

i twórcza, przekształcająca oba podmioty [Kozłowski, 2007, 116-120]. 

 Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem człowieka. 

Jej dynamizm, poprzez poszczególnych jej członków oraz sąsiedztwo rzutuje 

na całą społeczność lokalną, narodową i ogólnoludzką. „W niej przychodzimy 

na świat, rozwijamy się, choć niestety nie zawsze umieramy. Jako wspólnota 

uczuć, rodzina jest wyjątkowym miejscem rozwoju osoby, jest pierwszą  

i główną przestrzenią wychowania człowieka. W jej łonie kształci się  

i wychowuje dzieci, które później jako obywatele będą wypełniać swoje role 

społeczne” [Cattaneo, 2014, 111]. W ostatnich latach życie rodzinne 

przechodzi określone zmiany: zmienia się model życia rodzinnego, obserwuje 

się większą częstotliwość rozwodów i ponownego wchodzenia w nowe 

związki, niekoniecznie małżeńskie. Zmienia się poziom zaangażowania 

rodziców w proces wychowania, maleje autorytet starszych osób w rodzinie, 

zmienia się spojrzenie na rolę ojca w procesie angażowania się w życie 

rodzinne, wzrasta liczba rodziców samotnie wychowujących potomstwo.  

W wielu rodzinach małżonkowie są nieobecni w domu z uwagi na charakter 

wykonywanej pracy, wielu doświadcza konfliktu związanego z pełnieniem 

określonych ról w systemie rodzinnym i w strukturach organizacyjnych. 

Każda rodzina jest wyjątkowa, w której zachodzą niepowtarzalne interakcje 

[Plopa, 2005, 10-11]. Trwałe, dające poczucie bezpieczeństwa relacje 

rodzinne są nieodzowne dla rozwoju dziecka. Zatem – jak podkreśla papież 

Franciszek – „zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna 

ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia  
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i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia. W tej 

miłości świętują swe chwile szczęśliwe i wspierają się w trudnych przejściach 

dziejów swego życia. [...] Piękno wzajemnego daru jest bezinteresowne, 

radość z powodu rodzącego się życia i pełna miłości opieka wszystkich 

członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre z owoców, 

które czynią wyjątkową i niezastąpioną odpowiedź na powołanie rodziny, 

zarówno dla Kościoła jak i dla całego społeczeństwa” [Franciszek, 2016, 88]. 

 W systemie rodzinnym wszyscy jego członkowie na siebie wpływają, 

a jednym z najważniejszych składników całokształtu stosunków między 

członkami rodziny są postawy rodzicielskie. Za najważniejszy komponent 

postawy rodzicielskiej przyjęło się uważać nastawienie emocjonalne, które 

towarzyszy wypowiedziom, zachowaniu, wyraża się swoistego rodzaju 

ekspresją. Wpływa ono na całość stosunków rodzic-dziecko, a poprzez to – 

pośrednio lub bezpośrednio – na kształtowanie się osobowości młodego 

człowieka. W ten sposób buduje się cała złożona sieć zależności, nieustanna 

interakcja, która ma przemożny wpływ na sposób myślenia i wiedzę dziecka 

o sobie, kształtowanie się jego reakcji czy wzorców funkcjonowania, 

spostrzeganie świata czy innych ludzi. Zadania czy funkcje rodziny odnoszą 

się głównie do spraw rodziny – jej wspólnych i istotnych obowiązków. 

Członkowie systemu rodzinnego, ujawniają powiązania „twarzą w twarz”, 

budując tym samym odpowiednie więzi między sobą [Kaźmierczak, Plopa, 

Błażek, 2009, 216-219]. Zatem, pojęcie „wychowania w duchu radości” 

obejmuje problematykę miejsca i znaczenia atmosfery radości życia  

w różnych środowiskach wychowujących, a przede wszystkim w rodzinie. 

Zdaniem Alicji Żywczok „przedmiotem zabiegów wychowawczych powinna 

być przede wszystkim radość nienaganna etycznie, czyli: 
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 – duchowa – wypływająca z dzielności etycznej i uskuteczniana 

zgodnie z wymogami sumienia; 

 – autentyczna – niepozorowana, zinterioryzowana, ale  

i spontanicznie uzewnętrzniana; 

 – powszechna – nie będąca cnotą «elitarną», ale przeżyciowo 

dostępną dla każdego” [Żywczok, 2004, 121-122]. 

 Rodzina jest niezbędna w rozwoju człowieka. Przekazuje dorobek 

kulturowy, dostarcza modeli osobowych i wzorów zachowań, przekazuje 

system wartości i norm, dostarcza dziecku sytuacji, w których może ono 

bezpiecznie próbować swoich sił. Ponadto rodzice jako świadkowie wiary, 

dając przykład dziecku w naturalny sposób wprowadzają je w rzeczywistość 

religijną. Zarówno kultura osobista i pedagogiczna członków rodziny, jak  

i nieco bardziej ogólnie – kultura życia rodzinnego, wyznacza „kulturę 

radości”. Zatem „kiedy rodzi się dziecko, poprzez więź z rodzicami jest 

włączone w nurt rodzinnej tradycji, której korzenie sięgają daleko  

w przeszłość. Wraz z darem życia otrzymuje całe dziedzictwo doświadczeń. 

Rodzice mają niezbywalne prawo i obowiązek przekazywać to dziedzictwo 

dzieciom: pomagać im w odkrywaniu własnej tożsamości, wprowadzać je  

w życie społeczne, uczyć – poprzez doświadczenie, jakie zdobywają, gdy są 

otaczane miłością – zarówno odpowiedzialnego korzystania z wolności 

moralnej, jak zdolności kochania, a nade wszystko prowadzić na spotkanie  

z Bogiem. Dzieci rosną i osiągają ludzką dojrzałość w takiej mierze, w jakiej 

przyjmują z ufnością to dziedzictwo i to wychowanie, stopniowo im 

przekazywane. Dzięki temu potrafią wypracować własną syntezę elementów 

przejętych i nowych, do czego powołany jest każdy człowiek i każde 

pokolenie” [Benedykt XVI, 2006, 16]. 
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 Człowiek jest źródłem nadziei dla człowieka. Odnosi się to do całego 

człowieka, do dzieciństwa, do ludzkiej miłości i przyjaźni, do języka i innych 

dziedzin życia. Dzieciństwo odgrywa fundamentalną rolę w całym biegu życia 

człowieka, a szczególnie życiu człowieka dorosłego. Narodziny i dorastanie 

dzieci to jedno z głównych źródeł odradzania się ludzkiej nadziei. Nadzieja 

jest odpowiedzią na te oczekiwania, jakim jest samo dzieciństwo. „Uśmiech 

dziecka pogłębia nadzieję w osobie dorosłej i skłaniając go z kolei do 

uśmiechu, skłania go jednocześnie do dania nadziei; jednak to oczywiście jest 

jedynie detalem fizjonomicznym, który ukazuje jak dziecko – poprzez swoje 

pełne ufności poszukiwanie doświadczenia i bezpieczeństwa – wyzwala  

w tym, kto mu je daje, siłę, które ten z kolei jest gotów odkryć i złączyć 

poprzez doświadczenie wzajemności” [Zavalloni, 1999, 138-139]. Rodzina 

jest niezbędna dla rozwoju człowieka. Tylko w rodzinie jest ścisły  

i bezpośredni kontakt jej członków, panują bliskie relacje emocjonalne, 

nawiązana jest trwała i osobista więź, a jej funkcjonowanie wyznacza trwała 

współpraca i solidarność. Jeżeli rodzice nie posiedli sztuki przezywania 

radości i piękna życia, nie są w stanie nauczyć jej także swoich dzieci. Zatem 

„rodzina jest dobrem koniecznym dla narodów, nieodzownym fundamentem 

społeczeństwa oraz wielkim skarbem małżonków na całe życie. Jest 

niezastąpionym dobrem dla dzieci, które powinny być owocem miłości, 

całkowitego i ofiarnego oddania się rodziców. (...). Jeśli widzą one, że rodzice 

– i inni otaczający je dorośli – żyją z radością i entuzjazmem, nawet pomimo 

trudności, z większą łatwością będzie wzrastała w nich głęboka radość życia, 

która pomoże im lepiej pokonywać przeszkody i zwalczać przeciwności 

pojawiające się w ludzkim życiu. Ponadto, gdy rodzina nie jest zamknięta  

w sobie, dzieci uczą się, że każda osoba jest godna miłości oraz że wszystkich 

ludzi łączy podstawowe i powszechne braterstwo” [Benedykt XVI, 2006, 15]. 
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 Wewnętrznym źródłem radości jest troska o siebie, o jakość 

własnego życia. Stanowi ona osobistą wartość, którą każdy człowiek – żyjący 

w określonym środowisku – „tworzy” w umyśle i sercu w ciągu swojego 

życia. Jest owocem wysiłku i zaangażowania w ludzką egzystencję. Nie jest 

towarem, który można sprzedać lub kupić. Działania człowieka świadczą  

o nim. Najpierw więc trzeba odkryć, że żyje się z innymi ludźmi i że jest to 

zaproszenie, by umieć żyć z drugimi w poszanowaniu ich godności. Godność 

nie zamyka nikogo w „szklanej wieży” samotności. Człowiek przekonuje się, że 

może z większym lub mniejszym stopniem pewności osiągać ważne dla siebie 

cele. W tej aktywności rodzi się nadzieja. Nadzieja pomaga przezwyciężać 

wszelką ciasnotę ducha, broni przed rezygnacją i pobudza do zmagania  

z tym, co prowadzi do beznadziejności: z niesprawiedliwością, nieprawdą, 

złością, brakiem życzliwości i miłości w relacjach międzyludzkich. To ona nie 

pozwala poprzestać na stanie obecnym, lecz wciąż przynagla do czegoś 

lepszego i piękniejszego. „Jest to nadzieja nie tylko na spotkanie lecz na 

każdą formę osobowego związku; mogę oczekiwać ze strony drugiej osoby 

odpowiedzi na moje wezwanie w taki sposób, w jaki zechce ona 

odpowiedzieć. (…) Z najwyższym napięciem oczekuję na moment, kiedy 

usłyszę od tego, ku któremu się zwracam słowa w rodzaju: «dobrze, że tu 

jesteś»” [Bukowski, 1987, 250]. 

 Przeżywanie radości w rodzinie dokonuje się w toku codziennego 

życia – podczas pracy i zabawy, odpoczynku i czynności gospodarczych, 

uprawiania sportu, czy podejmowania innych zajęć pozwalających na 

realizację zainteresowań i udział w życiu społecznym i kulturalnym. Działania 

te stanowią chwile, w których robi się coś innego, przyjemnego i to wspólnie. 

Stanowią radość dzieloną z innymi. W tym też kontekście wiele świąt 

celebruje „obrzędy ważnych etapów” rozwoju ludzkiego czy religijnego. Są 
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momentem silnie duchowym, chwilą magiczną i cenną, gdyż poza chwilową 

radością, przekazuje dzieciom żywą nadzieję na przyszłość. Upewniają 

dziecko, że jego przyjście na świat było wydarzeniem szczęśliwym  

i wyczekiwanym z radością przez rodziców. Święta są tajemnymi rocznicami 

serca, celebrują radość „istnienia”, wzmacniają więzy pomiędzy rodzicami  

i dziećmi i mogą być momentem wielkiego „pojednania” [Ferrero, 2005, 135-

137]. „Wcielenie Słowa w ludzkiej rodzinie, w Nazarecie – podkreśla papież 

Franciszek – porusza swoją nowością historię świata. Musimy zagłębić się w 

tajemnicę narodzin Jezusa, w «tak» Maryi wobec zwiastowania anielskiego, 

kiedy w Jej łonie poczęło się Słowo; również w «tak» Józefa, który Jezusowi 

nadał imię i zatroszczył się o Maryję; w radość pasterzy przy żłóbku;  

w pokłon trzech Mędrców; w tajemnicę udziału Jezusa w cierpieniu swego 

ludu wygnanego, prześladowanego i upokorzonego; w religijne oczekiwanie 

Zachariasza i radość z narodzin Jana Chrzciciela; w obietnicę Symeona i Anny 

spełnioną w świątyni; podziw uczonych w Prawie, kiedy słuchali mądrości 

nastoletniego Jezusa. Następnie trzeba wniknąć w okres trzydziestu długich 

lat, gdy Jezus zarabiał na życie pracując własnymi rękoma, odmawiając 

modlitwy i zachowując tradycje religijne swego ludu, wychowując się  

w wierze swoich ojców, troszcząc się, by zaowocowały one w tajemnicy 

Królestwa. To jest tajemnica Bożego Narodzenia i tajemnica Nazaretu, pełna 

woni rodziny! Jest to tajemnica, która tak zafascynowała Franciszka z Asyżu, 

Teresę z Lisieux i Karola de Foucauld, z której również czerpią rodziny 

chrześcijańskie, aby odnowić swoją nadzieję i radość” [Franciszek, 2016, 65]. 

 Radość życia nie pojawia się automatycznie. Każdy więc człowiek 

stawia sobie – wcześniej czy później – pytania o sens życia, o stosunek do 

siebie, świata i społeczeństwa. Te fundamentalne pytania (jako niezbywalne  

i nie do ominięcia) pojawiają się nieustannie w życiu ludzkim i odkrywają 
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bogate pokłady ludzkich doświadczeń. Doświadczenie radości i świadectwo 

nadziei wyrasta także z różnych sytuacji życiowych, które najczęściej mają 

charakter wyjątkowy i niespodziewany. Pośród tych sytuacji warto odnieść 

potrzebę radości i nadziei wobec cierpienia i śmierci. „Panuje często 

pomiędzy rodzicami i dziećmi mur milczenia pełnego zakłopotania. Dzieci  

w przeciwieństwie do dorosłych, nie ukrywają śmierci. Pytają się o nią.  

A milczenie dorosłych niepokoi je. (...) Rozmowa o śmierci staje się często 

dialogiem bardzo poważnym na temat odpowiedzialności za życie” [Ferrero, 

2005, 140-141]3. Problem jest zatem taki: czy możliwa jest radość nawet 

wtedy, gdy wiem, że umrę? Czy doświadczenie radości i myśl o śmierci nie 

należą do dwóch odrębnych i wykluczających się nawzajem rejestrów mojej 

egzystencji? I tutaj właśnie jawi sie ponownie nadzieja. Jest ona bowiem tym 

miejscem radości, która nie ucieka przed śmiercią, ani nie stara się wygrywać 

doświadczenia życia przeciwko myśleniu o śmierci. Tylko nadzieja jest zdolna 

usytuować teraźniejszość w perspektywie śmierci w taki sposób, że nie 

odwracamy od niej swego spojrzenia, ani nie myślimy o niej z trwogą. Stąd 

też nadzieja nie zabezpiecza, ale niepokoi moją teraźniejszość. Nadzieja 

mobilizuje do zmagania o przemianę istniejącej rzeczywistości. W nadziei 

wyraża się moc przemieniania życia. Nasze życie dokądś zmierza [Lavaud, 

2004, 20-21]. Człowiek wierzący zna jego zasadniczą orientację: „należymy 

do Pana” (Rz 14,8). Radość przepełniona nadzieją zawiera w sobie istotny 

paradoks: pozwala mi brać moją egzystencję na serio, gdyż akty mojej 

                                                           
3
 „Jeśli istniałaby jakaś sensowna odpowiedź na pytanie «po co rozmawiać z dziećmi 

o śmierci» – stwierdza Paweł Piotrowski – to tylko chyba po to, żeby mogły one 
odczuć, że nie są ze swoim smutkiem, żalem, gniewem, bezradnością i lękiem 
zupełnie same. I że jest ktoś, kto trwa dla nich przy tej nieprzekraczalnej granicy, 
oddzielającej ból odczuwany przez «ja» od bólu odczuwanego przez «ty»” 
[Piotrowski, 2017, 128]. 
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wolności zostaną zrekapitulowane na wieki w Bogu. Radość niweczy zatem 

logikę wirtualnie zamykającą i tłumiącą troski, otwierając naszą 

teraźniejszość na wyzwalającą moc nadziei. 

Zakończenie 

 Rodzina „jest życiem, jest codzienną rzeczywistością, jest drogą 

pokoleń, które przekazują sobie wiarę wraz z miłością i podstawowymi 

wartościami moralnymi, jest konkretną solidarnością, trudem, cierpliwością, 

a także projektem, nadzieją, przyszłością” [Franciszek, 2013, 33]. Żyjąc  

w przestrzeni społecznych więzi personalnych, rodzina dzieli sie swoim 

twórczym charakterem ze społeczeństwem. Jest miejscem formacji 

integralnej, w którym rozgrywają się ściśle ze sobą powiązane różne aspekty 

osobistego dojrzewania. „Radość, jakiej możemy doświadczyć w sobie,  

a zwłaszcza ta, jakiej doświadczamy we współbyciu z innymi, stwarza 

nadzieję, że może ziści się kiedyś w jeszcze wyższym stopniu. Że kiedyś,  

w tym życiu, a może poza nim, pojawi się WARTOŚĆ, której samo istnienie 

napełni nas nieskończoną radością. Jej istnienie stopi się z naszym 

istnieniem. Otworzy się tym samym przejście od fenomenologii i metafizyki 

do eschatologii radości” [Stróżewski, 2007, 26]. 
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Streszczenie: W artykule zostało podjęte 
zagadnienie znaczenia socjalizacji religijnej, 
jako istotnego procesu, którego prawidłowy 
przebieg we współczesnej polskiej rodzinie 
pozwala na, choćby częściowe, uchronienie 
jej przed zagrożeniami. Kształtowanie 
człowieka w środowisku rodzinnym 
właściwie wypełniającym przypisane mu 
funkcje, nietraktującym marginalnie 
dbałości o respektowanie i 
międzypokoleniową transmisję zasad, 
norm, wartości i wzorów zachowań 
religijnych jest przede wszystkim 
powinnością rodziców odpowiedzialnych za 
dzieci. Religia jest wpisana w życie 
społeczeństw, dlatego czerpanie z tego 
skarbca w procesie socjalizacji oraz w 
sytuacjach niepowodzenia jej przebiegu jest 
niezastąpionym drogowskazem oraz 
wsparciem w życiu jednostkowym i 
społecznym. Trwanie obecnych i przyszłych 
społeczeństw zależy od jakości życia 
tworzących je rodzin, z tego względu tak 
ważna jest troska o ich kondycję. 
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Abstract. The article deals with the issue of 
the importance of religious socialization as 
an important process whose proper course 
in the contemporary Polish family allows, 
even at least partially, to protect it from 
threats. Shaping a man in a family 
environment that properly fulfills the 
functions assigned to it, what does not 
treat marginal care for respecting and 
intergenerational transmission of 
principles, norms, values and patterns of 
religious behavior is primarily obligation of 
parents responsible for children. Religion is 
inscribed in the life of societies, therefore 
drawing from this treasury in the process of 
socialization and in situations of failure of 
its course is an irreplaceable guidepost and 
support in individual and social life. The 
duration of present and future societies 
depends on the quality of life of the 
families that create it, for this reason care 
for their condition is so important. 
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Wprowadzenie 

Rodzina jest podstawowym elementem złożonej struktury 

społecznej, funkcjonuje zatem w sieci wzajemnych powiązań społecznych, 

relacji, zależności, tworząc tym samym pewien „swoisty konstrukt” 

obwarowany siatką norm społeczno-prawnych, tradycjami, wartościami. 

Zachodzące na przełomie XX i XXI wieku przemiany makrostruktur 

społecznych wywarły wpływ na przeobrażenia środowisk rodzinnych. Zmienił 

się ich skład, układ pozycji w rodzinie, przyjmowany system 

aksjonormatywny.  

Obecnie kondycja rodziny coraz częściej jest naznaczona 

bezradnością, lękiem i niepewnością. Niebezpieczeństwa i sytuacje 

kryzysowe, których doświadcza współczesna rodzina, to nie tylko problemy 

określonej grupy, lecz z racji na rolę jaką rodzina spełnia w społeczeństwie – 

to jednocześnie problemy oddziałujące na jego funkcjonowanie – także na 

biologiczne trwanie. Zagrożenia rodziny stają się kwestiami społecznymi ze 

względu na ich wpływ na jego prawidłowy rozwój, warunkowany 

wewnętrznymi i zewnętrznymi „siłami”. W zależności od potencjału rodziny  

i możliwości uzyskania wsparcia innych instytucji może ona wzmacniać swą 

trwałość albo ulec dezintegracji, bowiem każda sytuacja, której doświadcza 

nie pozostaje bez znaczenia dla systemu rodzinnego, stanowiącego układ 

wzajemnych relacji.  

Środowisko rodzinne, które należycie wypełnia powierzone mu 

funkcje, jest zdolne sprostać oczekiwaniom społecznym, doprowadzając do 

wyniku socjalizacji – jak akcentują niektórzy znawcy tematu – czyli 

uspołecznienia tworzących je osób, zwłaszcza najmłodszych. Współcześnie 
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proces socjalizacji, rozumiany nieco inaczej niż wychowanie, bowiem będący 

rezultatem nie tylko wpływów zamierzonych, ale i niezamierzonych, 

przebiega w bardziej skomplikowanych warunkach niż dawniej. Występujący 

pluralizm religijny, poczucie chaosu normatywnego, kryzysu moralnego oraz 

nasilenie zróżnicowanych czynników wywołujących zachowania patologiczne 

powoduje w społeczeństwie m. in. brak zaufania, erozję więzi, izolację 

niektórych grup społecznych czy alienację jednostek. Życie rodzinne 

prowadzone według zasad religijnych niejednokrotnie jest uznawane za 

staroświeckie, odstające od współczesnych trendów. Niezależnie od tego, że 

przekaz treści religijnych odbywa się nie tylko w rodzinie, ale także w innych 

instytucjach, jak szkoła i kościół, to jednak istniejące niekorzystne zjawiska 

utrudniają osiągnięcie „dojrzałości” religijnej, mającej niebagatelne 

znaczenie dla prawidłowego egzystowania człowieka we właściwie 

funkcjonującej rodzinie, a w konsekwencji dla konsolidacji całej społeczności.  

Tematyka socjalizacji religijnej w rodzinie oraz znaczenia religijności 

jej członków w kontekście zapobiegania skutkom zagrożeń jest aktualnie 

bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym każdego społeczeństwa.  

Ze względu na dominującą w polskim społeczeństwie religię katolicką  

w niniejszym artykule rozważanie o socjalizacji religijnej zostanie zawężone 

do tego, wyrosłego na gruncie chrześcijaństwa, wyznania.  

Funkcje rodziny, socjalizacja religijna, zagrożenia rodziny – zagadnienia 

terminologiczne  

Wielość znanych podejść do rzeczywistości rodziny pozwala na 

wybór definicji zaproponowanej przez J. Sirjamaki obejmującej jej wszystkie 
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formy egzystencji w różnych epokach i kulturach, ponieważ została ona 

określona poprzez wymienienie jej czterech uniwersalnych jednocześnie  

i powszechnie występujących funkcji: seksualnej, materialno-ekonomicznej, 

prokreacyjnej i socjalizacyjno-wychowawczej [Tyszka 1979]. 

Skoncentrowanie uwagi na wypełnianiu przez środowisko rodzinne 

powierzonych mu zadań jest o tyle istotne, że zaniedbanie ich niesie 

nieodwracalne konsekwencje. Klasyfikacji funkcji rodziny jest wiele, jak 

choćby:  

- M. Ziemskiej [1986], która wyszczególniła pięć podstawowych funkcji: 

prokreacyjną, produkcyjną, usługowo-opiekuńczą, socjalizującą i 

psychohigieniczną  

- Z. Tyszki [1986] ujmującego funkcje rodziny jako zadania, które dana grupa 

społeczna wypełnia na rzecz pozostałych zbiorowości oraz potrzeby, jakie 

członkowie grupy starają się zaspokoić podejmując odpowiednie formy 

współdziałania, 

- F. Adamskiego [2002] przedstawiającego podział funkcji rodziny na: 

instytucjonalne, które są pełnione w rodzinie, traktowanej jako instytucja 

oraz osobowe – odnoszące się do rodziny jako grupy społecznej.  

Ten ostatni autor przyjmując za kryterium trwałości i zmienności oraz 

znaczenia funkcji dla rodziny wyodrębnił funkcję religijną, jako akcydentalną. 

Polega ona na egzekwowaniu religijnych powinności, jak również na 

wychowaniu potomstwa w wierze religijnej [Tyszka 2001]. W życiu 

rodzinnym na co dzień jest ona realizowana przez przekazywanie wartości, 

norm i wzorów zachowań religijnych, uczenie określonych ról  

i podejmowania interakcji w grupie religijnej.  
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Refleksja nad socjalizacją religijną wymaga zdefiniowania także 

zjawiska (faktu) społecznego, jakim jest religia. Stanowi ona „jedną z form 

świadomości społecznej, obejmującą zespół tych treści życia duchowego 

społeczeństwa, idei i postaw psychicznych, które za pośrednictwem 

określonych instytucji, zrzeszeń i związków religijnych oddziałują na życie 

społeczne” [Zych 2012]. Niektórzy socjologowie uważają, że gdy religia 

znajdując wyraz w kategoriach indywidualistycznego doświadczenia 

religijnego, ulega deinstytucjonalizacji zamienia się w religijność. Podstawą 

jej staje się osobista wiara. Wierny nie ma trudności ani z identyfikacją 

religijną, ani z deklaracją przynależności do szerszej wspólnoty wierzących  

„w to samo” [Motak 2010].  

Natomiast Cz. Walesa podkreśla, że religijność ma złożoną strukturę 

psychiczną, na którą składają się następujące parametry: świadomość 

religijna, uczucia religijne, decyzje religijne, więzi ze społecznością osób 

wierzących, praktyki religijne, moralność religijna, doświadczenia religijne, 

formy wyznania wiary [Tatala 1999].  

Na ważną tu kwestię zwraca uwagę Janusz Mariański [1997], który 

dostrzega, że: „Ważne stają się osoby, a nie instytucje, doświadczenie, a nie 

zinstytucjonalizowane wzorce zachowań. (...) zinstytucjonalizowana religia 

traci dla jednostki jakość absolutnej i obiektywnej ważności, gwarantowanej 

przez instytucje kościelne, jest natomiast przeżywana w wymiarach 

subiektywnych (trend ku odkrywaniu samego siebie i „tematyzowaniu” 

siebie)”.  

W rozważaniach o socjalizacji religijnej wobec zagrożeń rodziny 

akcent zostanie położony przede wszystkim na kształtowanie człowieka  
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w środowisku rodzinnym, ponieważ to właśnie rodzice, niekiedy dziadkowie  

i rodzeństwo są głównymi mentorami oraz pierwszymi osobami 

odpowiedzialnymi za ukierunkowanie swoich dzieci poprzez 

demonstrowanie różnych postaw podczas obrzędów religijnych.  

Termin socjalizacja jest inaczej postrzegany przez pedagogów  

i socjologów. Z tego też względu doczekał się on wypracowania w naukach 

społecznych wielu stanowisk teoretycznych. W pedagogice, jest definiowany, 

jako „ogół zmian zachodzących w jednostce pod wpływem oddziaływań 

społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się 

pełnowartościowym członkiem społeczeństwa” [Okoń 2001]. Na gruncie 

socjologii socjalizacja jest rozumiana jako proces uspołecznienia, polegający 

na przekształceniu przez instytucje społeczne indywiduum ludzkiego  

w jednostkę obdarzoną osobowością społeczną; internalizacji i uczeniu jej 

uznawanych przez daną zbiorowość norm, wartości, wzorów i umiejętności 

[Olechnicki, Załęcki 1999]. Wieloaspektowe definiowanie pojęcia socjalizacji 

zaproponowała M. Tyszkowa [1984] ujmując ją jako „kształtowanie  

w jednostce – na podstawie uogólnienia doświadczeń w środowisku 

społecznym i przekazywaniu w toku procesu komunikacji – określonych, 

zdeterminowanych społecznie i kulturowo, wewnętrznych regulatorów 

czynności i zachowań wraz ze schematami owych czynności, a także wzorów 

(reguł) poznawczego ujmowania i interpretowania doświadczenia 

indywidualnego oraz emocjonalnego przeżywania i wartościowania”. 

Wspólne zamieszkiwanie, bezpośrednie kontakty, podejmowanie  

w codziennym życiu interakcji oraz przynależność do rodziny sprawia, że 

socjalizacja religijna u dziecka przebiega w sposób naturalny. Podkreślić 

należy, że podstawowe znaczenie mają tu wzorce relacji pomiędzy osobami 
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ją tworzącymi. W społecznym rozwoju dziecka, jak zauważa ksiądz Józef Wilk, 

daje się wyodrębnić trzy następujące okresy w rozwoju religijności 

dziecięcej:  

1) rozbudzenie religijności dziecka, zaistniałe dzięki nawiązywaniu relacji  

z najbliższymi członkami rodziny, zwłaszcza z matką, chociaż ważne jest, by 

obydwoje rodzice byli osobami wierzącymi, stanowi pomost między Bogiem 

a dzieckiem, 

2) rozwinięcie religijności dziecka, charakteryzuje się identyfikacją dziecka  

z postawami, jakie reprezentują rodzice, w tym okresie najważniejsza jest 

umiejętność empatii oraz zaangażowanie w kultywowanie, m. in. tradycji 

świątecznych, stwarzających dogodną  sytuację, by dziecko uczyło się 

modlitw, treści świąt i tradycji z nimi związanych, 

3) dopełnienie religijności przez zapoznanie oraz wprowadzenie dziecka  

w świat ewangelii, następuje tu wejście do wspólnoty Kościoła [Zych 2012]. 

Realizacja wzoru religijności i wiara, będąc w opozycji do odmiennych 

postaw, może stanowić ochronę wobec zagrożeń oraz antidotum na 

„bolączki” dotykające z zewnątrz bądź wewnątrz jednostkę i system 

rodzinny. Inaczej jest w przypadku niewłaściwego kształtowania osobowości 

członków przynależnych do rodziny lub braku wsparcia innych instytucji,  

w tym Kościoła. Więź rodzinna powstała na gruncie wzajemnych 

oddziaływań umacnia trwałość tej grupy społecznej. Jednakże zagrożenia 

rodziny wynikające, także z jej struktury wewnętrznej przy jednoczesnym 

deficycie mechanizmów, które neutralizowałyby skutki zachwiania 

prawidłowości jej funkcjonowania mogą doprowadzić do jej rozpadu. 

Zaobserwować można także pewną „asymetrię zależności” pomiędzy 
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grupami społecznymi, przejawiającą się jako nierówność i niesprawiedliwość 

społeczna.  

Trzeba pamiętać, iż realizacja funkcji rodziny prowadzi do 

zaspokojenia potrzeb jej członków, a także społeczeństwa. Swoistym 

wymiarem „zdrowej” rodziny jest jej niezależność od czynników 

patologicznych, zwłaszcza od nałogów – alkoholizmu, narkomanii, przemocy 

fizycznej i psychicznej, dewiacji seksualnej, chorób psychicznych itp. 

Jednakże obecnie można także zaobserwować tak negatywne zjawiska, jak: 

konflikty rodzinne, rozwody, zmniejszenie się poczucia odpowiedzialności 

rodziców za zdrowie i wychowanie swoich dzieci, alternatywne formy życia 

małżeńsko-rodzinnego.  

Nasuwają się, więc pytania czy współczesna polska rodzina, jako 

najmniejsza wspólnota Kościoła nadal podejmuje starania, by wypełniać 

funkcję religijną i czy słabnąca religijność rodziców może być gwarantem 

właściwego przebiegu procesu socjalizacji religijnej dzieci bądź przyczyniać 

się do przejmowania antywzorców, popadania w uzależnienia? bądź też czy 

wsparcie i zmagania religijne stanowią predyktory jakości życia rodziny 

wolnej bądź umiejącej się przeciwstawiać zagrożeniom mogącym dotykać ją 

jako całą grupę i każdego z osobna tworzącego ją członka?  W trosce  

o kondycję polskich rodzin i w kontekście zapewnienia bezpiecznej 

przyszłości kolejnym pokoleniom obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, 

konieczne staje się dążenie do zahamowania procesów sekularyzacji  

i modernizacji przyczyniających się do kształtowania społeczeństw świeckich 

i niereligijnych.  
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Rodzina jako Kościół domowy wobec zagrożeń  

Współczesne polskie społeczeństwo wskutek zachodzących przemian 

społecznych jest  kształtowane, nie tylko przez wewnętrznie przyjęty system 

norm, zasad, wzorów zachowań, wartości charakterystycznych dla narodu, 

ale również podlega wpływom innych nierzadko przeciwstawnych systemów 

aksjonormatywnych funkcjonujących w świecie. Poza tym jego 

konfrontowanie z już istniejącymi w różnych częściach globu jest 

nieuniknione i nieodzowne. Otwarcie granic, przystąpienie Polski do 

organizacji międzynarodowych, globalizacja, internet, mediatyzacja życia, 

konsumpcjonizm itd. przyczyniły się do stopniowego jego „upodabniania się” 

do społeczeństwa określanego mianem informacyjnego, wiedzy, 

konsumpcyjnego – tworzonego przez jednostki i grupy społeczne dążące 

zwłaszcza do wygodnictwa, hedonizmu, szybkiego sukcesu, samorealizacji. 

Zatraca ono tym samym charakter wspólnoty zorientowanej nie tylko na 

dobru własnym, ale dobru ogółu wypływającego wprost z zasad katolickiej 

nauki społecznej.  

Traktowanie rodziny jako Kościoła domowego określa Sobór 

Watykański II słowami: „Z małżeństwa chrześcijańskiego wywodzi się rodzina. 

W niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy, dzięki łasce 

Ducha Świętego, stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał 

poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele, rodzice, przy pomocy słowa 

i przykładu, winni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary”. (KK 

11) 

W domu rodzinnym, najczęściej, dziecko po raz pierwszy dowiaduje 

się o życiu poza doczesnym, Bogu Ojcu, Jezusie Synu Bożym, Duchu Świętym, 
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Maryi, Aniołach Stróżach, patronach itd. poznaje drogowskazy, z których 

najważniejsze znaczenie mają te zawarte w Piśmie Świętym, w tym Dekalog. 

Religijność rodzin przejawia się także w praktykach religijnych, przyjmowaniu 

sakramentów, wyborze dla swoich dzieci imion osób wyniesionych na 

ołtarze, podtrzymywaniu kultu świętych, dla przykładu Józefa, zwłaszcza jako 

opiekuna rodzin i innych uznanych przez Kościół. Rodzinę Nazaretańską 

stawia się za wzór środowiska rodzinnego. Tworzone są wspólnoty w sposób 

szczególny wzorujące się na niej. Jednakże w polskich rodzinach realizacja 

zasad religijnych niejednokrotnie pozostaje jedynie na poziomie deklaracji 

przynależności do Kościoła.  Rozmowy prowadzone w domach, o ile dotyczą 

spraw religii, koncentrują się raczej na funkcjonowaniu Kościoła jako 

instytucji i jej niedociągnięciach.  Właściwie przebiegający proces socjalizacji 

nie może być oparty na tak powierzchownej religijności. Spektrum norm, 

zasad, wartości wzorów zachowań religijnych pozwala, w sytuacji ich 

głębokiej internalizacji i odpowiedzialnego wdrażania w życie, zapobiegać 

bądź porzucać negatywne sposoby zachowania. W tym miejscu przywołać 

należy najważniejsze problemy społeczne, które mogą być rozwiązywane 

poprzez zmianę postaw osób tworzących rodzinę. 

Co warte podkreślenia, a tym samym odwołując się do S. Kawuli 

współczesne małżeństwo i rodzina – z uwagi na swój kształt 

i funkcjonowanie – zaczyna przypominać swoistą mozaikę, przede wszystkim 

w zakresie realizowania swoich funkcji pierwotnych, głównie prokreacyjnej 

i emocjonalno-ekspresyjnej [Kawula 2007]. Struktury małżeńsko-rodzinne 

podlegają ewolucyjnym przemianom w sferze obyczajowości, zwłaszcza 

w społeczeństwach bardziej liberalnych, od małżeństw dwurodzicielskich 

(usankcjonowanych pod względem prawnym lub religijnym w wielu krajach 
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np. w Irlandii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Polsce), ku związkom jedno- 

bądź dwurodzicielskim, okresowo lub na stałe pozbawionym formalnej 

podstawy funkcjonowania (tzw. związki partnerskie, konsensualne) [Kawula 

2006].  

Także T. Biernat [2009] zwraca uwagę, iż pojawiające się nowe 

definicje rodziny zaczynają obejmować swym zakresem aktualnie 

upowszechniające się alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego (np. 

związki kohabitacyjne, homoseksualne, bezdzietne z  wyboru). Jego zdaniem, 

ten sposób ujmowania rodziny przyczynia się do zacierania prawdy o jej 

naturze, powołaniu, w konsekwencji „zaciera” jej tożsamość. Uwzględniając 

przeobrażenia sposobu definiowania rodziny, wyróżnia on następujące fazy 

dekonstrukcji rodziny: oddzielenie seksualności człowieka od prokreacji; 

oddzielenie prokreacji od rodziny i małżeństwa; oddzielenie małżeństwa od 

rodziny (małżeństwo stanowiło nieodłączny element rodziny zgodnie z  jej 

tradycyjną definicją); zastąpienie pojęcia rodziny kategorią życia rodzinnego, 

jaka może przybierać różnorakie formy i treści. Konsekwencją takiego 

„rozszerzania” definicji rodziny jest eliminowanie jej wymiaru 

instytucjonalnego. Poszerzanie to wiąże się ponadto z przenoszeniem praw 

przynależnych rodzinie opartej na małżeństwie innym formom życia 

małżeńsko-rodzinnego, określanym jako alternatywne.  

Stoi to w opozycji do ujęcia małżeństwa i rodzinny w świetle religii 

katolickiej. Chociaż te alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego 

tworzą zdaniem K. Slany [2002] „rzeczywiste układy życia”, w większości 

aprobowane społecznie i legalizowane. Tym samym stają się wzorami 

zinstytucjonalizowanymi i dają „partnerską wyłączność siebie”.  Oznacza to 

słabnące „wyczulanie” religijne na wzorowanie się na tradycyjnym modelu 
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rodziny. Akceptacja przez rodziców (aktualnie dość powszechna), 

odpowiedzialnych za socjalizację religijną, decyzji młodego pokolenia  

o wspólnym zamieszkaniu przed ślubem dowodzi niestosowania się do zasad 

religijnych przy jednoczesnym dawaniu przyzwolenia na nieprzestrzeganie 

ich. Prywatyzacja wiary religijnej przejawiająca się w rosnących odsetkach 

osób określających się jako wierzące i niepraktykujące lub praktykujące 

jedynie okazjonalnie znajduje też potwierdzenie w przyjmowanych 

sposobach kształtowania nowopowstających rodzin. Rodzi to zwłaszcza 

„lekceważenie instytucjonalnych wymiarów małżeństwa oraz preferowanie 

związków opartych na emocjonalnym przywiązaniu i uczuciowych 

gratyfikacjach, (co) pozbawia małżeństwo i rodzinę najgłębszych znaczeń  

i wartości chrześcijańskich” [Marjański 2001].  

Naczelną zasadą nadającą właściwe znaczenie relacjom z Bogiem, 

między ludźmi oraz określającą ustosunkowanie się do samego siebie jest 

przewodnie w wierze chrześcijańskiej przykazanie miłości. W odniesieniu do 

bliźnich „stanowi syntezę etyki chrześcijańskiej, podstawę całego porządku 

moralnego w chrześcijaństwie. Przykazanie to zbiega się z nadziejami 

ludzkości, że uda się w końcu urzeczywistnić ideał braterstwa między ludźmi. 

Zawiera ono w sobie nie tylko treści natury emocjonalnej, ale przede 

wszystkim powinnościowej” [Marjański 2001].  

Uwewnętrznienie i wcielanie w życie tej zasady przez członków 

rodziny nie dopuszcza do powstawania problemów takich, jak uzależnienia, 

przemoc. Niestety takie myślenie jest raczej życzeniowe, ponieważ jego 

urzeczywistnienie napotyka na wielorakie przeszkody, jak chociażby 

potencjał, kapitał rodziny, przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce, 

bodźce patologiczne.      
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Uzależnienia, stanowią zagrożenia stawiające rodzinę w obliczu 

kryzysu. Najczęściej występującym jest alkoholizm, który dotyka przede 

wszystkim dorosłych członków rodziny. Wówczas kumulują się w niej 

niekorzystne czynniki, takie jak: ubóstwo materialne, ciasnota mieszkaniowa, 

zły stan zdrowia członków rodziny, brak kwalifikacji zawodowych, zanik 

jakichkolwiek kompetencji w kontekście rynku pracy. Pojawia się odwrócenie 

ról, gdzie dziecko jest „zmuszone” do przejęcia obowiązków ojca lub matki, 

zajmuje się domem, opiekuje rodzeństwem, zdobywa pieniądze. Często 

dzieci alkoholików przejmują pozycję społeczną i zawodową swoich 

rodziców. Atmosfera w rodzinie alkoholowej jest przepełniona wstydem, 

żalem, złością, lękiem, poczuciem krzywdy i winy, agresją. Problemem tych 

rodzin jest to, że ukrywając „prawdę” w rezultacie doprowadza się do 

osłabienia kontaktów z dalszymi krewnymi czy sąsiadami. Dziecko wstydzi się 

przyznać, że rodzic ma problem  alkoholowy, staje się zamknięte w sobie, 

unika kontaktu z ludźmi [Tyszka, Wachowiak 1997]. W efekcie często 

przejmuje wzorce i tworzy własne środowisko rodzinne modelowane na 

znanym, dysfunkcyjnym. Konieczne staje się udzielenie wsparcia tak 

funkcjonującej rodzinie. 

Kolejnym zjawiskiem zaburzającym prawidłowe funkcjonowanie 

rodziny jest narkomania. W tym przypadku najczęściej problem ten dotyczy 

dzieci i młodzieży. W rodzinach, w których dorośli członkowie są uzależnieni 

od narkotyków najbardziej widać przejawy dysfunkcjonalności. Rodzice-

narkomani nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom nawet podstawowych 

warunków do życia i rozwoju, a opiekę nad nimi zwykle przejmują 

wyspecjalizowane ośrodki. Narkomania definiowana jest jako stałe lub 

okresowe przyjmowanie środków odurzających, które prowadzą do 
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uzależnienia, ponieważ celem życia osoby uzależnionej jest zdobycie środka 

odurzającego, który powoduje jego całkowitą niezdolność do pełnienia ról 

społecznych, w tym rodzinnych. Narkomania bardzo szybko prowadzi do 

wyniszczenia organizmu [Bilińska 2001]. 

Badacze i praktycy zajmujący się zagadnieniem uzależnień 

wielokrotnie zwracają uwagę na znaczenie religijności jako czynnika 

chroniącego przed nadużywaniem alkoholu i wspierającego jakość życia osób 

uzależnionych [Zarzycka, Ziółkowska, Śliwak 2017].  

Niezależnie od przyjętego schematu koncentrowania na socjalizacji 

religijnej w rodzinie, warto wspomnieć dla przykładu, że w odniesieniu do 

występującego problemu alkoholowego nieoceniona jest działalność Klubów 

Anonimowych Alkoholików, niejednokrotnie skupiająca się przy parafiach, 

organizowana na bazie Programu 12 kroków, odwołująca się do Boga, Istoty 

Najwyższej. Obejmuje ona pomocą nie tylko osoby z problemem 

alkoholowym, ale również współuzależnionych członków rodziny. Ponieważ, 

w przypadku każdego niedomagania tej, niezastąpionej żadną inną, grupy 

społecznej potrzebne jest kompleksowe udzielenie pomocy wszystkim 

przynależnym do niej osobom. Dzieci Dorosłych Alkoholików często nie są 

świadome zagrożenia związanego z powielaniem wzorców. Nie chodzi tu  

o genetyczny przekaz, ale odwzorowywanie poznanych w środowisku 

sposobów zachowań. Podobnie Wspólnota Cenacolo, powstała z inicjatywy 

włoskiej zakonnicy Elwiry Petrozzi, służy wsparciem młodym ludziom 

dotkniętym w szczególności narkomanią i alkoholizmem, opierając się na 

prymarnej zasadzie miłości. Pomocny jest także udział wspólnot aktywnych 

w społecznościach lokalnych, choćby Neokatechumenatu, w powrocie na 
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„łono” Kościoła, z którym osoby uzależnione najczęściej tracą kontakt 

zarzucając praktyki religijne.  

Następnym, ogromnym problemem zaburzonych relacji na linii „ja – 

bliźni – Bóg” są różne oblicza przemocy w rodzinie. Przemoc jest definiowana 

jako wszelkie przejawy złego traktowania słabszych członków rodziny, którzy 

nie są w stanie się bronić. Takimi osobami są najczęściej dzieci, osoby trwale 

niedołężne (ze względu na chorobę, starość) oraz kobiety, pomimo tego, że 

ich zależność nie jest tak oczywista, jak w przypadku dzieci i osób 

niedołężnych. Złe traktowanie określa się jako wszelkie zjawiska związane  

z zaniedbywaniem dzieci, fizycznym i moralnym znęcaniem się nad nimi oraz 

popełnianymi w stosunku do dzieci nadużyciami seksualnymi. Przemoc w 

rodzinie jest bardzo rzadko ujawniana osobom spoza rodziny, z powodu 

zastraszenia, wstydu czy istnienia w społeczeństwie pewnych stereotypów 

myślowych, jak - nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny, 

przemoc w rodzinie dotyczy tylko osób z marginesu społecznego, 

maltretowanie to tylko chwilowa utrata panowania nad sobą, albo jeśli 

kobieta jest bita to najwidoczniej na to zasłużyła. To właśnie takie społeczne 

przyzwolenie na przemoc powoduje, że jest to zjawisko dość powszechne 

[Pospiszyl 1998]. Przemoc może występować w każdej rodzinie, niezależnie 

od jej sytuacji materialnej czy kręgu kulturowego, religii. Niektórzy zarzucają, 

że przemoc jest kreowana wzorami posłuszeństwa i poddaństwa 

wynikającymi właśnie z kulturowych, w tym religijnych uwarunkowań. 

Niesłuszne jest cedowanie na religię katolicką „odpowiedzialności” za takie 

postępowanie, bowiem nie znajduje ono uzasadnienia. Przemoc powoduje 

cierpienia psychiczne i fizyczne, chęć odwetu, nienawiść, a także 

uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci. Wiele kobiet – ofiar przemocy  
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w rodzinie, to osoby wykształcone, zajmujące wysokie stanowiska, podobnie 

jest w przypadku mężczyzn, którzy są sprawcami. Wbrew pozorom, przemoc 

rodzinna to nie tylko fizyczne znęcanie się nad słabszymi członkami rodziny, 

dużo gorsze niż siniaki czy złamania są szkody psychiczne. Sprawcy używają 

wielu metod w celu sprawowania kontroli nad ofiarą. Zaliczają do nich m.in. 

zastraszanie, społeczną izolację oraz psychiczne znęcanie się. Bardzo często 

ofiara jest poniżana, a jej wartość jako człowieka zaniżana. Pojawia się także 

zmuszanie do bezwarunkowego spełniania poleceń i posłuszeństwa.  

Z czasem ofiara staje się całkowicie zniewolona, gdyż myśli o sobie jako  

o człowieku drugiej – gorszej kategorii, przeżywa lęk i bezsilność [Lachowicz 

1998]. 

 Przemoc w rodzinie jest ściśle powiązania z alkoholizmem, ponieważ 

w większości przypadków przemoc dokonywana jest właśnie pod wpływem 

alkoholu. Należy jednak pamiętać, iż alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną 

tego rodzaju patologii, ale stanowi swoisty katalizator, który uwalnia agresję. 

Część przypadków przemocy w rodzinie dokonywana jest bez udziału 

alkoholu, a rodziny, w których się ona odbywa zwykle postrzegane są w 

społeczeństwie za rodziny normalne. Dużym problemem w przeciwdziałaniu 

przemocy stosowanej wobec kobiet są wspomniane już stereotypy myślowe, 

czyli swego rodzaju społeczna akceptacja. Wpływ na to ma głównie wadliwa 

socjalizacja, przygotowująca do społecznej roli związanej z płcią. Kobieta 

powinna być uległa, dbać o rodzinę, zajmować się dziećmi, osobami 

niedołężnymi, a także mężem - bez względu czy jest sprawcą przemocy, czy 

nie. Źle widziane są jakiekolwiek przejawy niezależności kobiet, pewności 

siebie czy dominacji. Wielu ludzi twierdzi, że jedynym sukcesem i celem 

życiowym kobiety powinno być wyjście za mąż, założenie rodziny  
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i stworzenie szczęśliwego domu, przez przymilne zachowanie wobec męża. 

Panuje przekonanie, że jeżeli kobieta nie spełnia tych oczekiwań sama 

prowokuje bicie [Bilińska 2001]. 

Inną często stosowaną formą przemocy w rodzinie jest 

zaniedbywanie dzieci. Uważane jest to za najłagodniejszą formę przemocy, 

ale to tylko pozory, ponieważ jej skutki są dramatyczne. Ogólnie rzecz biorąc 

charakteryzuje się ona po prostu nie zaspokajaniem podstawowych potrzeb 

dziecka, zarówno tych związanych z jego przeżyciem, jak i tych, które mają 

zapewnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiednią stymulację rozwoju.  

W wielu przypadkach zaniedbywanie zaczyna się już w okresie ciąży, matka 

wówczas nieodpowiednio się odżywia, prowadzi niehigieniczny tryb życia, 

ulega nałogom, podejmuje świadomie działania wywołujące poronienie. 

Występując tym samym przeciwko życiu, które zgodnie ze wskazaniami, 

nakazami religijnymi ma być chronione od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.  

Do najbardziej powszechnych form zaniedbywania dziecka, po przyjściu na 

świat, należy porzucanie go w miejscu, gdzie ma ono niewielkie szanse na 

znalezienie przez osoby trzecie, a więc na przeżycie, niewystarczające pod 

względem ilościowym i jakościowym odżywianie, opieszałe leczenie, brak 

zabezpieczenia przed chorobami, zakłócanie snu dziecka. W stosunku do 

starszych dzieci najczęstszymi przejawami zaniedbania są: toczenie w jego 

obecności awantur, narażenie na wypadki, brak czujności w ocenie 

zagrażających mu wydarzeń, m.in. nie dostrzegania możliwości 

napastowania seksualnego. Typowym zachowaniem rodziców wobec dzieci 

w rodzinach dysfunkcjonalnych jest zamykanie dziecka w osobnym 

pomieszczeniu, podczas obecności rodziców w domu, oraz wyłączanie 

dziecka ze wspólnych zajęć, izolowanie od rówieśników, narzucanie ogromu 
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obowiązków, lub stawianie wymagań przerastających siły dziecka. 

Wymienione powyżej zjawiska określane są mianem zaniedbywania, mogą 

one wynikać z braku wiedzy o potrzebach dziecka lub też z braku 

umiejętności ich zaspokajania. Na podstawie badań można stwierdzić, że 

duża grupa rodziców zaniedbujących dzieci pochodzi ze środowisk, gdzie 

można zaobserwować braki w wykształceniu i trudności ekonomiczne 

[Bilińska 2001]. Równie powszechną formą znęcania się nad dziećmi jest ich 

bicie. Bardzo często jest ono postrzegane jako sposób na dobre wychowanie. 

Tego typu przemoc jest uwarunkowana kulturowo, historycznie, a nawet 

religijnie. Dodać należy, że w tak przebiegającej socjalizacji religijnej zostaje 

zniekształcony obraz Boga, który dziecko tworzy na podstawie obrazu 

rodzica. Świadczy także o niewłaściwej relacji dorosłych członków ze 

Stwórcą, bowiem ignorowana jest sugestia zawarta w Biblii: 

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili". (Mt 25, 40) Od dawna jednak bicie oraz surowość w stosunku do 

dzieci uznawane było jako jedyny sposób uniknięcia ich demoralizacji, 

wykolejenia, czy zejścia na złą drogę. Dziś wiemy już, że bicie może 

spowodować nieodwracalne szkody fizyczne, psychiczne, a także może 

prowadzić do powielania tej metody wychowawczej przez bite pokolenia. 

Większość szkód, jakich dzieci doznają w wyniku takiego traktowania, 

powstaje przypadkowo w czasie stosowania - jak twierdzą niektórzy - 

normalnych metod pedagogicznych, czyli karania. Biciu dzieci sprzyja nie 

tylko społeczne przyzwolenie, ale także poczucie, że dzieci stanowią 

własność rodziców i dlatego mogą oni stosować wobec nich takie kary, jakie 

oni uważają za właściwe. Bardzo często jest tak, że nie są świadomi, jakie 

skutki mogą pociągnąć za sobą tego typu zachowania. Maltretowanie może 

przecież prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, takich jak: deformacji, 
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utykania, ograniczonej sprawności ruchowej oraz krzywd emocjonalnych, 

które powodują, że ofiara przemocy ma poczucie niskiej wartości, może 

utracić zdolność kochania i ufania. W skrajnych przypadkach nadmierne 

karanie może doprowadzić nawet do śmierci dziecka  [Lachowicz 1998].  

Kolejną formą przemocy w rodzinie jest przemoc na tle seksualnym. 

Obecnie zjawisko to jest powszechnie potępiane przez społeczeństwo. 

Jednak w odległej historii związki małżeńskie z bardzo młodymi dziewczętami 

były dosyć popularne, w niektórych kulturach jest to dozwolone nawet dziś. 

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest przestępstwem, definiuje się je 

najczęściej jako: wciągnięcie zależnego, niedojrzałego rozwojowo  

i niezdolnego do wyrażania pełnej zgody dziecka, albo osoby w okresie 

dojrzewania w seksualną aktywność, do której osoby te nie są przygotowane. 

Konsekwencje tego typu postępowania są bardzo rozległe i trwałe.  

U wykorzystywanych dzieci pojawia się depresja, lęk wobec innych, uważają 

się za gorsze, mają niską samoocenę i trudności w nawiązywaniu kontaktów. 

Późniejsze życie utrudnia im odrzucenie własnej roli seksualnej, a nawet 

wstręt do własnego ciała. Dzieci, które były wykorzystywane seksualnie 

bardzo często mają problem z uzyskaniem niezależności emocjonalnej od 

rodziców, równie często dochodzi do prób samobójczych lub wyboru 

destruktywnego stylu życia [Pospiszyl 1998]. Omówione powyżej zjawiska są 

najczęstszą przyczyną niedostosowania społecznego dzieci, które przejawiają 

się trudnościami w nauce, kłopotami wychowawczymi w domu i w szkole.  

Wiara i religijność rodziców autentycznie przeżywane powinny być 

gwarantem powodzenia socjalizacji dzieci. W nieco odwróconej „relacji”, na 

przykładzie rodzin dysfunkcyjnych można przyjąć potwierdzenie tej 

zależności. Krzywdzenie domowników patologicznymi zachowaniami 
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świadczy o braku uwewnętrznienia i nie postępowaniu zgodnie z 

pryncypialnymi zasadami religijnymi, nawet jeśli podejmowane są praktyki 

religijne przez sprawców przemocy, osoby z problemem alkoholowym, 

narkotykowym. Stworzenie dobrej atmosfery w takich, poranionych 

rodzinach wymaga wzajemnego przebaczenia. I chociaż jest to nie 

pozostawiające wątpliwości religijne przesłanie wypływające z 

najważniejszego dla chrześcijan znaku Krzyża, to nie jest ono bynajmniej 

łatwe w realizacji. Pojawia się pytanie czy współczesne polskie rodziny „są 

Bogiem silne” i troszczą się o religijność swoich członków? Obraz polskiego 

społeczeństwa w świetle ogólnopolskich badań opinii społecznych wskazuje, 

że powszechnie deklarowana wiara w Boga jest dość trwałą jego cechą 

[Boguszewski 2017]1. Autodeklaracje Polaków świadczą jednak o 

prywatyzacji wiary religijnej przejawiającej się w rosnących odsetkach osób 

określających się jako wierzące i niepraktykujące lub praktykujące jedynie 

okazjonalnie, malejącej liczbie osób, będących w swoim przekonaniu 

wierzącymi i stosującymi się do wskazań Kościoła, a znacząco 

przybywających tych, którzy twierdzą, że wierzą na swój własny sposób. 

Występuje także spadkowy trend dotyczący częstości odmawiania modlitwy. 

Badania pokazują, że zarówno realizacja religijnych rytuałów przejścia, jak i 

celebrowanie wielkich świąt religijnych takich, jak Boże Narodzenie czy 

                                                           
1
 Boguszewski R., Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych Komunikat z Badań 

CBOS Nr 84/2017. Na temat religii, jako „wyznacznika codziennego postępowania w 
dzisiejszym społeczeństwie, jak z redukcją dysonansu poznawczego radzą sobie ci, którzy z 
jednej strony nie chcą zrezygnować ze swojej religijnej tożsamości, a z drugiej przyswoili sobie 
wiele idei i rozwiązań o charakterze etycznym i moralnym, które nie są zgodne z oficjalną 
wykładnią Kościoła, a także jakie są społeczne oczekiwania dotyczące zmian w Kościele i jego 
nauczaniu” wiele interesujących treści zostało zawartych w artykule R. Boguszewskiego, 
Religia a życie codzienne, czyli m. in. o wyzwaniach dla kościoła katolickiego w Polsce, 
COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWARTALNIK 4/2015, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Fundacja Centrum Badania Opinii 
społecznej. 
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Wielkanoc mają coraz częściej charakter świecki, a niektórzy wyznawcy religii 

katolickiej nie rozumieją ich religijnego sensu i celu. Akcentowany jest raczej 

rodzinny charakter świąt i radość płynącą ze spędzenia czasu z rodziną, z 

bliskimi (zwłaszcza z dziećmi i wnukami), np. święta Bożego Narodzenia 

kojarzą się z przeżywaniem wspólnie z rodziną Wigilii wraz z jej atrybutami: 

uroczystą kolacją, podczas której dochowuje się raczej tradycji, choinką, 

prezentami, śpiewaniem kolęd i dzieleniem się opłatkiem. W ostatnich 

czasach „obserwuje się zacieranie tradycyjnego podziału czasu na 

profaniczny i sakralny oraz swoistą tęsknotę za takim właśnie porządkiem. 

Zjawisko upłynnienia granic między „czasami” traktowane jest jako 

zewnętrzne, niezależne wobec własnych starań o kultywowanie 

świątecznych obyczajów. Najważniejsze święto chrześcijan – Wielkanoc, 

mimo religijnej wagi, jest postrzegane jako mniej istotne i uroczyste niż Boże 

Narodzenie”[Łaciak 2005, Sroczyńska 2011].  

Proces desakralizacji narasta w życiu pojedynczych osób i rodzin 

katolickich, odsuwając ich od religii i Kościoła, co szczególnie widać  

w środowisku młodzieży szkolnej. Współczesne przemiany cywilizacyjne 

znacznie rzadziej sprzyjają pogłębieniu religijności [Baniak 2007]. Formacja 

religijna młodych ludzi związana z przygotowaniem do przyjęcia 

sakramentów, np. komunii świętej, bierzmowania oparta na wypełnianiu 

obowiązku prowadzenia dzienniczków potwierdzających uczestnictwo  

w nabożeństwach, często nie stanowi zachęty do wchodzenia w głębszą 

relację z Bogiem. Negacja takich praktyk w środowiskach rodzinnych osłabia 

zaangażowanie w życie Kościoła dzieci, a przecież przykład własny rodziców  

i utwierdzanie potomstwa w zasadności praktyk religijnych nie na zasadzie 

przymusu lecz otwarcia się na „sprawy Boże” w sposób naturalny 
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przygotowuje dzieci do aktywnego i świadomego uczestnictwa w Kościele. 

Obok zjawiska pustoszejących świątyń, letniości wiernych optymistyczne  

i interesujące jest, to że dużą popularnością cieszą obecnie się msze święte  

z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, ta ostatnia niejednokrotnie jest 

prowadzona przez tzw. charyzmatyków świeckich. „Z praktyki życia 

codziennego i wiedzy potocznej, wiadomo jednak, że rzadko prowadzone są 

we współczesnych polskich środowiskach rodzinnych rozmowy o kwestiach 

fundamentalnych, zasadach wiary, poszczególnych zagadnieniach 

dotyczących świata duchowego, istoty Boga, związków religii  

z moralnością”[Miszczak 2017]. A. Różańska [Libiszowska-Żółtkowska (red.) 

1996, 42] uważa, że „rodzinną socjalizację religijną negatywnie warunkuje 

niepewność (nieporadność) wychowawcza rodziców”. 

Proces uspołecznienia przebiegający w rodzinie ma przygotować 

młode pokolenie do funkcjonowania w społeczeństwie, także w warunkach 

niepewności.  Ważnym problemem społecznym, który wpływa na 

wypełnianie funkcji rodziny, zwłaszcza ekonomicznej, przekładającej się na 

niedomaganie w realizacji pozostałych, jest bezrobocie. Ono i jego pochodne 

– bieda i ubóstwo – skutkują odebraniem możliwości rozwoju dojrzałej 

osobowości. Z jednej strony ubóstwo prowadzi do frustracji oraz agresji, zaś 

z drugiej – do bierności i zaniku wiary w poprawę sytuacji. Ludzie ubodzy – 

nie radząc sobie z codziennością stopniowo izolują się od reszty 

społeczeństwa wpadając tym samym w spiralę kryzysu, a kumulacja 

nierozwiązanych trudności życiowych czasem przechodzi w stan traumy i 

rodzi ciągle nowe problemy. Skutkiem niemożności zaspokajania 

podstawowych potrzeb może być podejmowanie nieadekwatnych strategii 

zaradczych, które najczęściej przejawiają się w zachowaniach patologicznych, 
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a także skłonności do aktywności niezgodnej z obowiązującym prawem oraz 

normami i wartościami społecznie wyznawanymi [Kmiecik-Baran 2009]. 

Długotrwałe bezrobocie zaburza realizację funkcji rodzicielskich czego 

wyrazem są postawy antyspołeczne dzieci i młodzieży, zachowania 

agresywne, uzależnienia, czy lekomania, prostytucja oraz wiele innych 

destruktywnych zachowań. W odniesieniu do przedostatniego, jest ono 

warunkowane niewłaściwą postawą wobec samego siebie, innego członka 

rodziny (najczęściej kobiety) bądź chęcią pozyskiwania „łatwego” źródła 

utrzymania, co pozostawia dotkliwe skutki w samoocenie i stoi  

w sprzeczności we właściwym rozumieniu podmiotowości człowieka. 

Prostytucja, jest postawą niezgodną z proponowanymi przez religię 

sposobami postępowania (niezależnie od motywów jej podejmowania) i ma 

konkretne odniesienie ocenne w Biblii. W momencie utraty jednego ze 

źródeł lub też jedynego źródła utrzymania rodziny przyjmują różne strategie 

przeciwdziałania procesowi zubożenia. Jedną z takich strategii jest rodzinna 

strategia migracyjna podejmowana w celach zarobkowych. Jednak to 

„emigracyjne opuszczenie rodziny” – czasowe czy też stałe; jednego lub 

obojga rodziców tworzy niekorzystną sytuację w obrębie struktury rodziny, a 

także struktury osobowości jej członków. Zmiany te na ogół są trwałe  

i przede wszystkim negatywnie przekładają się na psychospołeczny rozwój 

dzieci wychowujących się w rodzinach, w których mobilność rodziców 

wywołana jest przymusem ekonomicznym [Ziemska 2005]. 

Jednym z większych współcześnie zagrożeń dla rodziny jest problem 

bezrobocia, który może dotknąć pracujących opiekunów. Brak zatrudnienia 

wpływa destrukcyjnie na wspólne funkcjonowanie bliskich sobie osób  

i w niektórych przypadkach zniechęca młodzież do nauki i zdobywania 
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zawodu. Przekłada się to oczywiście na postawy młodego pokolenia, które 

obecnie uważa, iż studia czy szkoły zawodowe są zbędne, skoro i tak nie ma 

pracy. A przecież są liczne dowody na to, że istnieje ścisły związek pomiędzy 

wykształceniem a statusem społeczno-ekonomicznym czy mobilnością 

życiową [Jagodzińska 2014]. Pasywną postawę młodych ludzi kształtuje 

przekonanie, że awans i gratyfikacja finansowa też nie jest warunkowana 

posiadanym wykształceniem, stażem czy zaangażowaniem w jej 

wykonywanie. Młodzi na nowo potrzebują przypomnienia słów zachęty 

wypowiedzianych przez świętego rodaka Jana Pawła II blisko czterdzieści lat 

temu, a więc skierowanych także do rodziców dzisiejszej młodzieży: „Musicie 

od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Proces 

socjalizacji i wychowania, przebiegający w środowisku rodzinnym, w którym 

dorośli członkowie świadczą przykładem o przyjęciu tego wskazania  

w kształtowaniu własnej osobowości, może nadać właściwy kierunek w pracy 

nad sobą młodych pokoleń. 

Bezpośrednimi zagrożeniami, które mogą generować negatywne 

zjawiska są także: ubożenie wielu rodzin zwłaszcza wielodzietnych, ogromne 

bezrobocie w niektórych regionach kraju, bieda, rozłąki związane  

z wyjazdami do pracy za granicę, wzrost rodzin niepełnych i zwiększająca się 

liczba rozwodów. Choćby, dlatego rodzina, a przede wszystkim udane życie 

rodzinne jest bardzo ważną wartością ponadpokoleniową, ponieważ pewne 

wzorce postępowań względem poszczególnych członków rodziny 

przejmowane są z rodzinnego domu, a następnie powielane we własnym 

dorosłym życiu. Niewątpliwie pozostawanie bez pracy jednego lub obojga 

rodziców negatywnie oddziałuje na atmosferę życia rodzinnego i 

wychowawczą dziecka. Rodzice pozostający bez pracy nie są w stanie 
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zaspokoić podstawowych potrzeb swoich dzieci. Także nietrwałość związków 

małżeńskich oraz konflikty pomiędzy rodzicami stanowią kolejne przyczyny 

sytuacji kryzysowych wielu rodzin. Przyczyn konfliktów małżeńskich jest 

wiele, a rosnące napięcia pomiędzy rodzicami prowadzą nieuchronnie do 

kryzysu, a w dalszej kolejności do rozbicia rodziny, odejścia ojca czy matki, co 

w ostatecznym rozrachunku niekorzystnie wpływa na wychowanie dzieci 

[Broda 2008]. 

W skrajnych przypadkach bezrobocie może prowadzić do 

bezdomności, zwłaszcza gdy rozluźnienie rodzinnych więzi skutkuje brakiem 

zainteresowania przez bliskich. Ksiądz J. Śledzianowski charakteryzując życie 

osób, będących w takiej sytuacji życiowej znajdujących wsparcie w 

Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta zaakcentował znaczenie pracy w 

przejmowaniu odpowiedzialności za własne życie i los innych potrzebujących 

wspomożenia: w miastach uruchamiają oni warsztaty pracy, najmują się do 

pracy poza schroniskiem, oraz że żyją właściwie zasadą św. Pawła apostoła: 

„Kto nie chce pracować, niechaj też i nie je” [Śledzianowski 1996].  

Pedagodzy, i nie tylko, niejednokrotnie zwracają uwagę na znaczenie 

wychowania przez pracę. W aspekcie religijnym wartość pracy wypływa ze 

wzoru danego przez samego Boga, który stwarzając świat trudził się sześć 

dni, a w siódmym odpoczął. Wskazanie to jest kontynuowane w nakazie 

Dekalogu „pamiętaj, abyś dzień święty świecił”, z którego łatwo daje się 

wyprowadzić, że w pozostałe dni człowiek powinien pracować. Taki wzorzec 

zachowania daje także Jezus Bóg-Człowiek. W polskim społeczeństwie 

niedzielne przedpołudnia spędzane na zakupach świadczą  

o nierespektowaniu tej zasady. Wolność w ujęciu chrześcijańskim, to także 

stronienie od zniewolenia pracoholizmem, zatem usytuowaniem pracy 
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powinno być na właściwym miejscu w hierarchii wartości. W przekazach 

biblijnych ludzie wypełniający prawa Boże, to w szczególności osoby prawe, 

sprawiedliwe, gorliwe i pracowite wykorzystujące dany przez Stwórcę dar 

czasu ziemskiego podejmując działania na Jego chwałę. Biblia, zwłaszcza  

w przypowieściach, zawiera spektrum sposobów zachowań w stylizacji 

pozytywnej jako nakazy lub negatywnej jako zakazy tworzących drogowskaz 

o charakterze moralno-religijnym.  

Polska rodzina, w obliczu tak wielu różnorodnych zagrożeń częściowo 

tu przywołanych, potrzebuje wsparcia w realizacji powierzonych jej funkcji, 

w tym funkcji religijnej. O ciągłości życia religijnego w rodzinie, 

kontynuowanego w następnych pokoleniach, stanowiącego swoistą „zaporę” 

przed zagrożeniami, można mówić w odniesieniu do rodzin dbających  

o atmosferę religijną i zatroskanych o przekaz podstawowych orientacji 

religijnych i modeli religijnych zachowań, które są przekazywane i utrwalane 

w procesie socjalizacji.  

Zakończenie 

Rodzina, jako instytucja i grupa społeczna jest najlepszym 

środowiskiem, w którym człowiek może w pełni rozwijać się. Bezspornie 

między religijnością rodziców i dzieci istnieje silna zależność z tym, że nie bez 

znaczenia jest tu klimat środowiska rodzinnego.  

Współcześnie rodzina jest doświadczana przez wielorakie zagrożenia 

wpływające na wypełnianie przez nią funkcji, w tym religijnej. Wiedza  

i otwartość na aktywne życie chrześcijanina-katolika umożliwia właściwy 

przebieg procesu socjalizacji religijnej w rodzinie poszczególnych jej 
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członków. Ważne jest to, że właśnie rodzina zachowuje priorytet, gdy chodzi 

o podstawowe orientacje religijne. Przekazywanie wiary jest jednak możliwe, 

jeśli samu jest się osobą wierzącą i świadczącą o tym własnym przykładem. 

Rozmowy o sprawach religijnych, choćby krytyczne, są istotne i wartościowe, 

gdy komunikujący posiadają przygotowanie oraz uzupełniają wiedzę  

w związku z przynależnością do Kościoła. Respektowanie, przez tworzących 

środowiska rodzinne ludzi, ewangelicznych zasad z pewnością ma znaczenie 

dla religijności domowników. I na odwrót sprzeniewierzanie się im może 

prowadzić do indywidualnej degradacji i dezintegracji rodziny. Osiąganie 

dojrzałości religijnej, pozwalającej na opieranie się zagrażającym wpływom 

uzależnień, niepodejmowanie zachowań krzywdzących kogokolwiek, nawet 

jeśli pochodzi się z rodzin dysfunkcyjnych jest możliwe poprzez przyjęcie 

postawy dążenia do budowania relacji z Bogiem drogą świadomego 

uczestnictwa w Kościele, nie zaś gdy jest ona kształtowana na rutynowych 

praktykach religijnych. Ze względu na to, że współczesna rodzina nie 

zachowuje już wyłączności do pełnienie funkcji socjalizacyjnej, ponieważ 

dziecko wcześnie wchodzi w szersze kręgi społeczne ważne jest gruntowne 

przygotowanie go do życia w społeczeństwie w zmieniających się warunkach 

społeczno-kulturowych, by czerpiąc z przekazanych mu wartości, norm  

i wzorów zachowań mogło uchronić siebie przed zagrożeniami i w przyszłości 

tworzyć rodzinę wolną od zagrożeń.  
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Od najdawniejszych lat dziadkowie1 odgrywają ważną rolę  

w funkcjonowaniu polskiej rodziny. Swoją szczególną rolę realizują dzięki 

przymiotom charakterystycznym dla ich etapu życia, tj. poszukiwanie 

spójności, głębszego sensu i porządku. Wymienione cechy wiążą się z tzw. 

poczuciem koherencji życiowej (ang. SOC, sense of coherence), które jest 

mierzalne metodami ilościowymi. Prowadzone w ostatnim czasie badania 

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego2 publikowane w naukowym 

kwartalniku „Gerontologia Polska” wskazują na duży wpływ Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku (UTW) na SOC uczestników3. Według autora zajęcia  

z zakresu filozofii organizowane w ramach UTW podnoszą poziom SOC,  

a tym samym wpływają pozytywnie na zadania rodzinne realizowane przez 

najstarsze pokolenie.   

 Rodzina, choć różnie definiowana, uważana jest za najważniejszą, 

podstawową grupę tworzącą społeczeństwo. Dlatego znajduje się ona wciąż 

w kręgu zainteresowań naukowców, do tego stopnia, iż powstały specjalne 

studia nad rodziną dostępne także w Polsce, m.in. na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego to Wydział Studiów 

nad Rodziną4 wydaje recenzowany kwartalnik poświęcony owym badaniom. 

Problematyka rodziny poruszana jest przez badaczy w punktu widzenia 

socjologii, pedagogiki, filozofii, teologii, prawa, czy nawet neuronauk.  

                                                           
1
 Termin „dziadkowie” w niniejszym artykule dotyczy obojga rodziców ojca i matki. 

2
 Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, http://gerontologia.org.pl/ (dostęp 14-07-

2018). 
3
 W niniejszym artykule pominięte zostaną informacje na temat respondentów 

dotyczące m.in. płci, a zwłaszcza terenu zamieszkania. Redukcji takiej dokonano ze 
względu na zbyt małą ilość danych empirycznych pochodzących z różnych terenów 
Polski. 
4
 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, https://www.wsr.uksw.edu.pl/ 

(dostęp 14-07-2018). 
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Ze względu na wciąż zmieniające się sposoby zakładania i funkcjonowania 

rodziny, formy rodziny i jej funkcje, prowadzone badania naukowe pozwalają 

na wysuwanie nowych wniosków i spostrzeżeń. 

Obecnie w Polsce, pomimo zwiększającej się liczb m.in. „związków 

bez zobowiązań” oraz liczby rozwodów; mimo odkładania decyzji o założeniu 

rodziny i przyjęciu potomstwa, wciąż dominuje nuklearny (dwupokoleniowy) 

model rodziny5. Badania Centrum Badania Opinii Społecznej [2013, 9] 

wykazały, iż 55% badanych za najodpowiedniejszy dla siebie model rodziny 

uznało rodziców z dziećmi, a 29% chciało żyć w rodzinie wielopokoleniowej. 

Uwzględniając te dane, specjalizujący się w badaniach społecznych Rafał 

Boguszewski [2015, 156], zauważył iż polska rodzina ulega ciągłym 

przemianom, tracąc przypisywane jej tradycyjne cechy. Mimo to wciąż 

pozostaje wyjątkową grupą społeczną. Ponadto wyłaniający się powoli 

system życia rodzinnego trzeciej fali nie przekreśla – według niego – rodziny 

nuklearnej, jak i poszerzonej. Tak wysoki wynik dotyczący rodziny 

wielopokoleniowej nie dziwi, biorąc pod uwagę badania [CBOS 2012, 2-3] 

dotyczące roli dziadków w naszym życiu: 86% uznała stosunki z nimi jako 

bliskie, z czego 61% jako bardzo bliskie. Ponadto 72% respondentów miało 

poczucie wdzięczności wobec własnych dziadków. Rolę dziadków w procesie 

wychowania wnuków ukazał ks. Jan Śledzianowski [2010, 82-85] zajmujący 

                                                           
5
 Sławomir Cudak [2012] oraz Izabela Bieńkowska wraz Małgorzatą Kitlińską-Król 

[2017] w swoich artykułach przedstawili wyniki przeprowadzonych analiz głównych 
czynników mających wpływ na przeobrażenia rodziny polskiej. W ostatnim czasie 
ważnym czynnikiem mogącym mieć znaczny wpływ na przeobrażenia rodziny 
polskiej jest „Rodzina 500+”. Komunikat z badań przeprowadzonych przez CBOS 
[2017, 10;15] potwierdził, że program ten przyczynił się do podjęcia lub 
przyspieszenia decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku, jednocześnie może 
doprowadzić do rezygnacji z formalnego związku małżeńskiego w celu uzyskania 
świadczenia na pierwsze dziecko. 
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się problematyką rodzinną. Posługując się metodą statystyczną 

przeanalizował więzi między wnukami a dziadkami, zarówno od strony 

jednego jak i drugiego rodzica. Uzyskane wyniki wskazały na pozytywny 

wpływ dziadków na wnuków, z wyłączeniem kilku przypadków negatywnego 

oddziaływania. Zdaniem naukowców [m.in. Kukłowicz 2006, 199] dziadkowie 

pełnią szczególną rolę w rodzinie, w której się dojrzewa. Dziadkowie bowiem 

to nie tylko osoby z najstarszego pokolenia. To osoby m.in. kształtujące 

tożsamość rodzinną, regionalną i narodową. Karolina Appelt [2007, 12-13] 

podejmująca zagadnienia z psychologii rozwoju, nawiązując do badań Erika 

H. Eriksona, podkreśliła rolę dziadków jako źródła sensu życia dla wnuków. 

Dzięki uzyskanej mądrości, bagażowi doświadczeń życiowych uczą oni 

spoglądać na wiele spraw z innej perspektywy, a także oddzielać rzeczy 

naprawdę wartościowe (trwałe, niezmienne) od tych mniej wartościowych. 

Dostrzegając głęboki sens w przeżywanych doświadczeniach, porządek i ład 

w swoich życiu, dzielą się tym z młodym pokoleniem poszukującym własnej 

tożsamości.  

 Wydaje się, że aby móc wypełniać wspomniane zadania dziadkowie 

sami powinni odznaczać się jak najwyższym stopniem poczucia koherencji 

(spójności)  życiowej. Pojęcie to wprowadził Aaron Antonovsky, socjolog 

zajmujący się relacją między stresem a zdrowiem. Według niego poczucie 

koherencji to „globalna orientacja człowieka, wyrażająca stopień, w jakim 

człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że 

bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego  

i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany, przewidywalny  

i wytłumaczalny; dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać 

wymaganiom stawianym przez te bodźce; wymagania te są dla niego 
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wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania” [Antonovsky 2005, 34]. Im 

wyższe jest owo poczucie koherencji, tym wyższy poziom odczuwanego 

zadowolenia z życia. Wykazały to badania Krystyny Kurowskiej i Barbary 

Orzoł [2016, 96], które przeanalizowały zależność poczucia koherencji  

i zadowolenia z życia u osób starszych. Otrzymane przez nie rezultaty 

pozwoliły im także stwierdzić, że największą radość badani czerpali z życia 

rodzinnego, a w mniejszym stopniu z najbliższego otoczenia. Warto tutaj 

zwrócić uwagę, że na wspomniane poczucie koherencji składają się: poczucie 

zrozumiałości, poczucie zaradności i poczucie sensowności. Człowiek taki 

dostrzega spójność napływających do niego informacji czy wydarzeń 

(poczucie zrozumiałości), czuje, że może sprostać pojawiającym się 

trudnościom (poczucie zaradności) oraz cechuje go wysokie poczucie 

sensowności własnego życia (poczucie sensowności). Olga Czerniawska 

[1999, 78-80;83], badająca głównie proces wychowania dorosłych, zwróciła 

uwagę, iż świadomie przeżywana starość zatrzymuje subiektywne poczucie 

„bycia bez wieku”. Okres ten jest czasem reinterpretacji i oczyszczania 

pamięci. Człowiek nie tylko odtwarza fakty z własnej przeszłości powracające 

pod wpływem emocji, lecz także je wartościuje. Ustala on nie tylko same 

wydarzenia, ale i sposób pamiętania o nich. Im dłuższy okres życia, 

doświadczeń i wspomnień, czyli materii do interpretacji, tym więcej pracy 

nad porządkowaniem własnej przeszłości. Jednakże to właśnie ta praca 

pozwala odnaleźć sens życia. Każda jednostka buduje bowiem własną 

tożsamość w oparciu o przeszłość, teraźniejszość i przewidywaną przyszłość. 

Ważnym czynnikiem – według Czerniawskiej – jest tutaj stosunek do wiary  

i uznawanych transcendentnych wartości. Podejmująca problematykę życia 

duchowego Lucyna Słup [1994, 53] w poradniku napisanym wspólnie z o. 

Józefem Augustynem, zajmującym się życiem duchowym i pedagogiką 
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chrześcijańską, w rozdziale zatytułowanym „Przyjęcie miłości Boga 

początkiem na lepsze życie” podkreśliła znaczenie spójności w życiu. Jako 

jedną z przyczyn niezgody między ludźmi wskazuje brak akceptacji własnej 

historii życia. Jako przykłady podaje kryzysy życiowe dwóch postaci: Marilyn 

Monroe i anonimowego policjanta opisanego przez Susan Forward w książce 

„Toksyczni rodzice”. Słup podkreśliła, że człowiek niepogodzony z własną 

historią życia próbuje zbawiać siebie licząc na własne siły, podejmując 

różnorodne próby (postanowienia „nigdy więcej”). One to mają rodzić 

głębszą niezgodę na siebie i większą nieakceptację własnych słabości. Aby je 

pokonać należy je dostrzec, nazwać i zaakceptować, a dopiero to pozwoli 

uleczyć historię życia będącą źródłem tych słabości.  

Jak wykazały badania naukowców [Zielińska-Więczkowska i in. 2011, 

122-123] związanych z Collegium Medicum w Bydgoszczy, dużą rolę  

w zwiększaniu poczucia SOC u ludzi starszych pełnią UTW. Pierwszy UTW  

w Polsce został utworzony przy Centrum Kształcenia Podyplomowego  

w Warszawie w 1975 roku przez prof. Halinę Szwarc, która zapoznała się  

z ideą tych uniwersytetów od Pierre’a Vellas, pomysłodawcy i założyciela 

pierwszego w świecie UTW. Obecnie liczba UTW w Polsce wynosi około pół 

tysiąca. Bazują one przede wszystkim na francuskim modelu, opierając się na 

ścisłej współpracy z określoną uczelnią wyższą, gdzie wykładowcami są 

głównie nauczyciele akademiccy. Dostrzegalne są także elementy modelu 

angielskiego, polegającego na wzajemnej samopomocy i wykorzystaniu 

potencjału tkwiącego w samych słuchaczach. Wspomniana poprzednio grupa 

naukowców, dzięki przeprowadzonym badaniom stwierdziła, że osoby 

uczęszczające na UTW charakteryzują się wyraźnie wyższym poziomem SOC 

w porównaniu do osób, które nie są słuchaczami UTW i przebywają  
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w środowisku zamieszkania cierpiąc na choroby przewlekłe, czy też są 

pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Słuchaczy UTW cechuje, 

według bydgoskich badaczy, wysoki poziom poczucia zrozumiałości (48,63)  

i zaradności (46,03), nawet przy niższym poziomie sensowności (39,62)6. 

Zatem UTW w kontekście satysfakcji życiowej pełnią wysoce dobroczynną 

funkcję, przy czym, jak wykazały przeprowadzone badania, wykształcenie  

i stan cywilny uczęszczających na nie osób okazuje się być nieistotne. 

Podniesienie ogólnego poziomu SOC wśród słuchaczy UTW możliwe jest 

dzięki uwzględnieniu zajęć z filozofii w ramach ich studiów. Filozofia daje 

taką możliwość podniesienia poziomu SOC ze względu na swoją szczególną 

rolę pośród innych nauk humanistycznych. 

Tadeusz Szubka [2009, 12-17], zajmujący się m.in. metafilozofią,  

w jednym ze swoich artykułów przeanalizował społeczną rolę filozofii. 

Uznając ją za pewnego rodzaju aktywność i postawę, polegającą na 

całościowym rozumieniu znanych lub ustalonych faktów, wymienił 

następujące zadania: (1) Filozof uprawianą filozofią powinien wyrabiać w 

społeczeństwie krytycyzm, rozumiany jako nieufność wobec zastanych 

ideologii, doktryn religijnych, czy też poprawności politycznej. Niestety – 

według Szubki – roli tej nie jest w stanie sprostać do końca sama filozofia. 

Szeroko rozumiana filozofia analityczna przyjmuje scjentyzm, naturalizm. 

Natomiast filozofia kontynentalna ulega poprawności politycznej  

i doktrynom religijnym. (2) Filozofia, obok muzyki klasycznej, literatury i sztuk 

pięknych, uwzniośla umysły ludzkie. Jest istotnym składnikiem kultury 

wysokiej, zwłaszcza w dobie dominacji kultury popularnej. Szubka nie 

                                                           
6
 Dane przedstawione przez grupę związaną z Collegium Medicum w Bydgoszczy 

zostały uzyskane dzięki zastosowaniu Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29)  
i ukazane przy pomocy statystyk opisowych. 
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przedstawia tutaj argumentów przeciwko takiemu rozumieniu roli filozofii. 

(3) Filozofia powinna oddziaływać z aktywnościami ludzkimi, gdyż staje się 

wtedy bardziej użyteczna. Staje się dyscypliną praktyczną, kształtującą życie 

społeczne. Szubka wymienia tutaj dwa powody pozwalające powątpiewać w 

tego rodzaju przedsięwzięcia: (a) filozofia wpleciona w realizację celów 

społeczno-politycznych zatraci swą niezależność i bezstronność (Martha  

C. Nussbaum), (b) Koncepcje i teorie filozoficzne są bardziej kontrowersyjne  

i dopuszczają więcej stanowisk niż podstawowe intuicje i opinie uważane za 

słuszne w danej materii. Tym sposobem – według Szubki – „autentyczna, 

rzeczywista społeczna rola filozofii polega na kształtowaniu  

i podtrzymywaniu postawy intelektualnego krytycyzmu oraz na  udziale  

w rozwoju kulturze wysokiej”. 

Stanisław Judycki [2012, 16-17], specjalizujący się w badaniach  

z zakresu historii filozofii współczesnej, ukazuje ważną jej rolę w świecie 

współczesnym. Filozofię rozumie jako bezkompromisowe poszukiwanie 

prawdy w odniesieniu do życia jednostek, jako składnik sylwetki 

intelektualnej (czy też duchowości poszczególnych osób) oraz jej doniosłość 

dla życia społeczeństw w świecie współczesnym. Wymienia przy tym siedem 

wartości instrumentalnych, które posiada filozofia. (1) Wykształca zdolności 

do rozwiązywania problemów w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. (2) 

Rozwija umiejętności komunikacji. (3) Zwiększa umiejętności przekonywania. 

(4) Wspomaga rozwój umiejętności pisania. (5) Pomaga w rozumieniu innych 

dyscyplin. (6) Wspomaga rozwój poprawnych metod badania i analizy. (7) 

Rozwija umiejętności ponaddziedzinowe.  

Pomimo wciąż trwających dyskusji dotyczących roli filozofii w świecie 

należy stwierdzić, że zajęcia z zakresu filozofii dla słuchaczy UTW mogłoby 
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pozytywnie wpłynąć na ich SOC, a tym samym na ich bliskich. Wymienione 

zadania wzmacniają bowiem poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności 

oraz poczucie sensowności. Filozofia bowiem pomaga wydobyć istotę 

problemu, pomaga także oddzielić różne możliwe rozwiązania. Ponadto uczy 

oceniać racje za i przeciw danemu rozwiązaniu. Kształtuje umiejętność 

formułowania własnego stanowiska, przy jednoczesnym uzasadnianiu 

podawania przekonywujących przykładów, a więc zwiększa sensowność. 

Dzięki zrozumieniu własnej tożsamości dziadkowie kształtują lepiej 

tożsamość rodzinną, regionalną i narodową. Posiadając już spójną, sensowną 

historię życia, są lepszym źródłem sensu życia dla wnuków. Spoglądając na 

życie z perspektywy uzyskanej mądrości, porządku i ładu, dzielą się tym  

z młodszym pokoleniem. 

W przyszłych badaniach warto byłoby przebadać SOC 

poszczególnych UTW uwzględniając realizowany przez nie program, oraz 

relację jaka zachodzi między poziomem SOC a relacjami z bliskimi w rodzinie 

międzypokoleniowej. Dla przykładu UTW przy Wyższej Szkole Biznesu  

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyski [2017] w roku akademickim 

2017/18 oferowało zajęcia z aktywności ruchowej, różnorodne lektoraty, 

warsztaty komputerowe, zajęcia twórcze oraz seminaria z kulturoznawstwa, 

literatury, historii, psychologii i teologii. W tym samym czasie UTW przy 

Miejskim Domu Kultury w Stalowe Woli [2017] oferowało również zajęcia  

z aktywności ruchowej, różnorodne lektoraty i warsztaty komputerowe  

i zajęcia twórcze, jednak liczba oferowanych zajęć była zdecydowanie 

mniejsza. Dostępne były także wykłady otwarte o różnej tematyce, jednak 

brakowało regularnych seminariów z określonej dziedziny. Tym samym 

można porównać wpływ obydwu wspomnianych UTW na SOC ich słuchaczy, 

oczywiście uwzględniając SOC respondentów pochodzących  
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w wymienionych regionów. Autor stoi na stanowisku, iż UTW posiadające  

w swoim programie regularne seminaria z dziedzin wpływających na 

światopogląd zwiększają SOC, co wpływa także na ich otoczenie rodzinne. 
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Streszczenie: Artykuł porusza problematykę 
wczesnodziecięcego przywiązania 
dokonującego się w diadzie między 
dzieckiem a pierwotnym opiekunem jakim 
najczęściej jest matka.  

Podkreślono ogromną rolę „figury 
matczynej” w procesie kształtowania się 
więzi, zwłaszcza jej dostępność, gotowość i 
otwartość do reagowania na sygnały 
wysyłane przez dziecko.   

W artykule zaprezentowano  cztery style 
przywiązania, które kształtowane są  
w rodzinie i mają niebagatelny wpływ na 
rozwój emocjonalny dziecka. Najczęstszym  
i najkorzystniejszym dla dziecka jest 
bezpieczny styl przywiązania, w którym idea 
matki jako „bezpiecznej bazy” kształtuje 
poczucie bezpieczeństwa i zaufania.  

Niestety istnieją rodziny, w których  
kształtowane są pozabezpieczne style 
przywiązania: styl lękowo-ambiwalentny, 
styl unikowy i styl zdezorganizowany. Każdy 

Abstract. The article concerns the aspect of 
early childhood attachment that takes place 
in  
a dyad between a child and its primary 
caregiver, most often its mother. 

A substantial role of the "mother figure" in 
the process of shaping the bond has been 
emphasized, especially her availability, 
readiness and openness to respond to 
signals sent by the child. 

The article presents four attachment styles 
that are shaped in the family and have  
a significant impact on a child's emotional 
development. The most common and most 
beneficial for a child is the secure 
attachment style, in which the idea of a 
mother as a "safe base" shapes the sense of 
security and trust. 

Unfortunately, there are families in which 
non-safe attachment styles are formed: 
anxious-ambivalent style, avoidant style 
and disorganized style. Each of them 
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z nich niekorzystnie wpływa na rozwój 
dziecka i jego  późniejsze funkcjonowanie 
wśród innych ludzi. 

Wydaje się, że tak niewiele potrzeba, aby 
zbudować z dzieckiem ufną więź. Wystarczy 
być blisko,  kochać, rozpoznawać potrzeby 
dziecka i adekwatnie na nie reagować. 
 
Słowa kluczowe: Wczesnodziecięce 
przywiązanie, potrzeba bliskości, teoria 
przywiązania Johna  Bowlby’ego, ufna więź, 
bezpieczny styl przywiązania, lękowo- 
ambiwalentny styl przywiązania, unikowy 
styl przywiązania, zdezorganizowany styl 
przywiązania 
 

adversely affects a child's development and 
its subsequent functioning among other 
people. 

And it would seem that so little is needed 
to build a trustful relationship with a child. 
Just to be there. Just to love. Just to 
recognize the child's needs and adequately 
react to them. 
 
Key words: Early childhood attachment, the 
need for closeness, John Bowlby's 
attachment theory, trusting bond, secure 
attachment style, anxious-ambivalent 
attachment style, avoidant attachment 
style, disorganized attachment style 
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 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym  
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” 

Św. Jan Paweł II 
Wstęp 

Potrzeba bliskości stanowi jedną z najistotniejszych potrzeb 

psychicznych odczuwanych przez człowieka na wszystkich etapach życia. Jej 

zaspokojenie jest szczególnie istotne dla maleńkiego człowieka 

przychodzącego na świat, całkowicie bezbronnego i zależnego od 

najbliższych mu osób. Samo zaspokojenie potrzeb fizycznych jest niezbędne 

do przeżycia, ale niewystarczające do prawidłowego rozwoju psychicznego 

dziecka. Od momentu narodzin poprzez okres niemowlęcy, 

wczesnodziecięcy, przedszkolny, szkolny, okres dojrzewania, aż po dorosłość 

człowiek potrzebuje i poszukuje bliskości ważnych w aspekcie 

socjalizacyjnym osób. Deprywacja potrzeby bliskości prowadzi do deficytów  

i zakłóceń w prawidłowym rozwoju emocjonalnym dziecka i różnorodnych 

zaburzeń w toku wzrastania. 
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 Bliskość nie jest rozumiana tak samo jak więź. Wzór więzi 

ukształtowany na podstawie dziecięcych doświadczeń z postaciami 

przywiązania, jest raczej matrycą, na której budowane są złożone aspekty 

bliskości w późniejszych związkach. Bliskość zawiera takie składowe, jak: 

ciepło, troskę, intymność, empatyczne zrozumienie drugiego człowieka. 

 Zgodnie z teorią przywiązania autorstwa Johna Bowlby’ego ufna więź 

promuje autonomię osoby i równocześnie sprawia, że człowiek nie obawia 

się zależności w późniejszych związkach. Teoria ta akcentuje unikalność 

przywiązania dziecka do opiekuna w okresie dzieciństwa, wskazuje różne 

wzory więzi i podkreśla, jak wczesne różnice w stylach przywiązania mogą 

zapoczątkować odmienne ścieżki rozwojowe [Tryjarska 2010, 11]. 

Wczesnodziecięce przywiązanie 

W kontekście przywiązania analizom poddawany jest duet  matka- 

dziecko, w którym dokładne przyjrzenie się  przebiegowi formowania się  

i jakości więzi uczuciowych dziecka umożliwia pełniejsze zrozumienie 

mechanizmów kierujących jego rozwojem.  

 Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich konsekwencje dla 

późniejszego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego to problem 

ważny dla rozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w 

zachowaniu dzieci i adolescentów [Czub 2003, 31]. 

 Czym jest owo przywiązanie? Jak najtrafniej je scharakteryzować? 

Według Johna Bowlby’ego dziecko jest przywiązane do kogoś wtedy, 

gdy przejawia ono silną skłonność do poszukiwania bliskości i kontaktu z tą 
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konkretną osobą, zwłaszcza w pewnych szczególnych sytuacjach: gdy jest 

przestraszone, zmęczone lub chore. Skłonność do takiego zachowania jest 

atrybutem dziecka – atrybutem, który zmienia się bardzo powoli w miarę 

upływającego czasu i na który nie oddziałuje w żaden sposób aktualna 

sytuacja [Bowlby 2007, 405]. 

Dlatego ta potrzeba bliskości spostrzegana była przez Bowlby’ego 

jako pierwotna oraz biologicznie uwarunkowana i zakorzeniona, 

wyposażająca człowieka w momencie przyjścia na świat w predyspozycje 

tworzenia więzi. Podobnie jak interakcja między matką (lub innym 

opiekunem) i dzieckiem stanowi układ sprzężenia zwrotnego, tak też 

przywiązanie jest aktywnością dwustronną i może być rozpatrywane jako 

samoregulujący się układ [Włodarczyk 2016,  379]. 

W ramach siatki pojęciowej koncepcji Bowlby’ego sytuuje się także 

pojęcie zachowań przywiązaniowych. Oznacza ono wszelkie formy 

zachowania podejmowane zazwyczaj przez dziecko w celu uzyskania i/lub 

utrzymania pożądanej bliskości, które zostają zorganizowane w behawioralny 

system przywiązania (attachment behavioral system), będący efektem 

reakcji na sygnały zewnętrzne i wewnętrzne dziecka. Dysponując wiedzą na 

temat rozwoju tych zachowań u dzieci warto zasygnalizować, że u większości 

niemowląt zachowania te wobec preferowanej figury rozwijają się  

w pierwszym roku życia (który jest uważany za okres sensytywny, podczas 

którego rozwój tych zachowań jest dość silny), natomiast nie jest 

prawdopodobne, aby jakakolwiek faza sensytywna zaczynała się przed 

ukończeniem przez dziecko około 6 tygodni. Gdy dziecko przywiąże się silnie 

do określonej figury, przedkłada ją ponad inne, nawet zazwyczaj mimo 

separacji [Bowlby 2007,  405]. 
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Istotne jest, aby  „figurę matczyną” nie rozumieć wyłącznie jako 

matkę, lecz jako osobę „matkującą” dziecku, do której się ono przywiązuje 

(czyli rola głównej figury przywiązania dziecka  może być spełniana także 

przez osoby inne niż biologiczna matka ), a także, że bycie zależnym od figury 

matczynej nie jest równoznaczne z byciem do niej przywiązanym [Bowlby 

2007, 269]. 

Dziecko wybiera jako główną figurę przywiązania i drugoplanowe 

figury przywiązania takie osoby, które częściej się nim opiekują, są bardziej 

zaangażowane w proces wychowania i wykazują ciągłą gotowość do 

reagowania na wysyłane przez nie sygnały werbalne i niewerbalne.  

Zdaniem Bowlby’ego  interakcja ‘matka-dziecko’ jest wypadkową 

kilku klas zachowań: dwóch właściwych dziecku (zachowania przywiązaniowe 

dziecka oraz zachowania dziecka przeciwstawne względem przywiązania, 

zwłaszcza zachowania eksploracyjne i zabawa) oraz dwóch właściwych matce 

(zachowania opiekuńcze matki i zachowania matki przeciwstawne względem 

opieki rodzicielskiej) [Bowlby 2007, 256]. 

J. Bowlby uważany jest za „ojca teorii przywiązania” (attachment), 

aczkolwiek niepodważalny wpływ na poszerzenie teorii opisującej w jaki 

sposób tworzy się więź między dzieckiem a jego głównym opiekunem – 

zwykle matką – i jaki wpływ na rozwój dziecka ma zaburzenie tej więzi  

wywarły  badania  jego współpracowniczki Mary Ainsworth dotyczące  

jakości związku między niemowlęciem a matką/opiekunem.  

Zaproponowane przez nią pojęcie „bezpiecznej bazy” okazało się 

ważnym punktem odniesienia, z którego korzystała prowadząc 

długookresowe badania terenowe nad przywiązaniem w jednym z plemion  
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w Ugandzie, potwierdzając nimi ideę matki jako bezpiecznej bazy dla 

eksploracji świata i odkrywając możliwość rozróżnienia dzieci przywiązanych 

bezpiecznie (securely) i niepewnie (insecurely). Po powrocie do USA 

kontynuowała swoje zainteresowania, podpierając je intensywnymi 

badaniami nad rozwojem przywiązania. Stworzyła wówczas pojęcie 

„wrażliwej matczynej opieki” (sensitice care), określając ją jako diadyczną, 

odnoszącą się do indywidualnych cech i nastrojów niemowlęcia w złożonym 

kontekście sytuacyjnym. Jej zdaniem wrażliwość na sygnały niemowlęcia 

obejmuje nie tylko odbiór i interpretację wysyłanych przez nie sygnałów, ale 

także stosowność i termin odpowiedzi. Zasługą jej i zespołu 

współpracowników jest również (na podstawie zastosowanej ‘procedury 

obcej sytuacji’ /POS/ służącej ocenie różnic w zakresie zachowań 

przywiązaniowych jednorocznych niemowląt w stosunku do swych matek 

poprzez obserwację zachowań tych dzieci w sytuacji krótkiej rozłąki z matką) 

wyróżnienie i opisanie trzech głównych wzorców przywiązania, z różnym dla 

każdego z nich poczuciem bezpieczeństwa [Włodarczyk 2016, 384]. 

Wczesna relacja między opiekunem a dzieckiem jest o tyle ważna, że 

może wskazywać na to, w jaki sposób dziecko będzie tworzyło kolejne więzi 

w życiu, jak będzie się rozwijać emocjonalnie, czy rozwinie jakieś formy 

psychopatologii, czy będzie spostrzegało świat jako pozytywne, bezpieczne 

miejsce i siebie jako jego wartościową część. Tak długo, jak długo dziecko jest 

w stanie stworzyć bezpieczną i trwałą więź z głównym opiekunem, będzie  

w stanie tworzyć zdrowe relacje z innymi ludźmi. 

Interakcja między matką a dzieckiem i związany z tym stan 

emocjonalny niemowlęcia (ale również starszych dzieci) stanowią układ 

sprzężenia zwrotnego. Obydwie składowe mogą ulegać zmianom pod 
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wpływem różnych zewnętrznych czynników, powodując pobudzanie lub 

hamowanie rozwoju dziecka. Ponieważ matka jest główną pośredniczką  

w ciągłych procesach poznawania i gromadzenia doświadczeń, 

samopoczucie niemowlęcia i postęp procesu uczenia się zależy od tego, jak 

matka odpowiada na jego sygnały i zaspokaja jego potrzeby [Blaim 1979, 95]. 

Style przywiązania 

Dziecko może  wypracować określony styl przywiązania, zbudowany 

na więzi o określonym charakterze, przyjmując jedną z poniższych strategii 

radzenia sobie w odpowiedzi na zachowania matki: styl bezpieczny oraz trzy 

style pozabezpieczne: lękowo- ambiwalentny, unikowy oraz 

zdezorganizowany. Przywołane tu style przywiązania sformułowane zostały 

na bazie teorii przywiązania Bowlby′ego (przy czym styl bezpieczny, lękowo-

ambiwalentny i unikowy został wyróżniony przez Mary Salter Ainsworth, 

natomiast styl zdezorganizowany został dodany przez Mary Main i Judith 

Solomon ). Czym charakteryzuje się każdy z nich? [Włodarczyk 2016, 385]. 

Bezpieczny styl przywiązania (secure attachment ) przypisywany był 

dzieciom, które nie upewniały się nieustannie o obecności matki, 

wykorzystywały ją jako bezpieczną bazę do eksploracji otoczenia, co jakiś 

czas wracając do niej; po wyjściu matki wykazywały zaniepokojenie, ale 

powracającą witały radośnie, szukając z nią kontaktu i stosunkowo łatwo 

uzyskując pocieszenie, wracały znów do zabawy. Styl ten cechuje się 

poczuciem bezpieczeństwa  i zaufaniem do obiektu przywiązania jako 

dostępnego, wrażliwego, responsywnego, dostrojonego do dziecka, 

uważnego na jego potrzeby i zgranego z nimi, traktowanego jako bezpieczna 
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baza dla poczynań dziecka podczas eksplorowania nowego otoczenia. Dzieci 

o więzi ufnej zdają się mieć równy dostęp do impulsów, które w chwilach 

poczucia bezpieczeństwa chętnie eksplorują otoczenie, a w momentach 

niepewności szukają ukojenia w osobie matki, wrażliwej i reagującej na 

komunikaty wysyłane przez dziecko.  W efekcie dzieci te potrafią bawić się 

dłużej i z większym skupieniem oraz utrzymać uwagę dłużej niż dzieci  

o lękowej więzi, a także okazywać więcej pozytywnych emocji; przez 

nauczycieli oceniane są jako empatyczne, posłuszne, ze zdolnością 

podejmowania inicjatywy i wyższymi kompetencjami w relacjach 

społecznych; same postrzegają siebie jako wartościowe, skuteczne i otwarte 

na innych; z większą łatwością wykształcają takie właściwości, jak: odporność 

psychiczną, kooperatywność, niezależność, umiejętność dostosowania się, 

empatię, zdolność do autorefleksji, kontrolę nad uczuciami, kompetencje 

społeczne [Włodarczyk 2016, 385-386]. 

Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania (resistant-ambivalent 

attachment) identyfikowany był u dzieci, które wykazywały wysoki poziom 

niepokoju podczas nieobecności matki, ale raczej przy tym sygnalizowały 

swój protest niż aktywnie jej poszukiwały; po jej powrocie w trudnością 

uspokajały się, manifestując wówczas sprzeczne ze sobą grupy zachowań: 

odrzucenia matki i jednoczesnego szukania kontaktu z nią. Ten styl jest 

efektem braku pewności co do dostępności i przewidywalności zachowań 

obiektu przywiązania, którego reakcje są niespójne i niedostrojone do 

potrzeb dziecka, co powoduje jego niepokój, osłabia poczucie 

bezpieczeństwa w relacji oraz pociąga za sobą minimalną aktywność  

w nawiązywaniu interakcji z osobą i eksplorowaniu otoczenia, a także zawęża 

repertuar dziecięcych reakcji do rozdrażnienia, gniewu lub bierności. Ten styl 
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pociąga za sobą postrzeganie siebie jako osoby o niskiej skuteczności,  

z niewielką możliwością wpływania na innych i niewielkimi szansami na 

zaspokajanie przez innych swoich potrzeb emocjonalnych. Dzieci o takim 

wzorcu przywiązania cechuje: lęk i niepewność w sytuacjach społecznych, 

niekompetencja w sytuacjach rozwiązywania problemów, niska, ale 

chroniczna zależność od innych, mniejsza zdolność do podejmowania 

swobodnej zabawy (samemu lub z rówieśnikami), brak poczucia sprawczości 

i przekonania o zdolności efektywnej kontroli nad sobą, poczucie frustracji,  

a także adaptacja na poziomie nieco niższym niż optymalny [Włodarczyk 

2016, 386]. 

Unikający styl przywiązania (avoidant attachment) charakterystyczny 

był dla dzieci, które wydawały się nie przejmować nieobecnością matki, 

raczej nie okazując symptomów podenerwowania i kontynuując swoją 

aktywność eksploracyjną; ignorowały ją po jej powrocie i akceptowały na 

równi jej opiekę z opieką obcych osób, które były w stanie je pocieszyć; 

dzieci o tym wzorcu przywiązania sprawiały wrażenie samodzielnych  

i obojętnych na rozłąkę z matką i jej powrót. Ich pozorna obojętność i brak 

emocji mogą być błędnie interpretowane jako spokój.  Styl ten powstaje  

w sytuacji, gdy mimo silnej potrzeby kontaktu z obiektem przywiązania 

(zwłaszcza w sytuacji zagrożenia) obiekt nie jest dostępny, nie reaguje na 

potrzeby dziecka, ignoruje je, rzadko wchodzi  w interakcje z dzieckiem,  

w wyniku czego uruchamiają się w nim mechanizmy obronne, co może 

skutkować unikaniem bliskiego kontaktu z obiektem przywiązania  

i poczuciem frustracji. Obraz siebie dzieci o takim wzorcu przywiązania 

charakteryzuje się poczuciem braku skuteczności, małej sprawczości i niską 

samooceną; w kontaktach z rówieśnikami są one wrogie lub zdystansowane; 
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cechują się lękliwością, kompulsywną uległością (modyfikowanie swoich 

zachowań tak, aby zadowolić figurę przywiązania  i dzięki temu zaspokoić 

swoje potrzeby) i hamowaniem negatywnych emocji (by uniknąć 

odrzucenia). W konsekwencji w późniejszym okresie życia często izolują się 

od innych, nie angażują się społecznie i unikają głębokich relacji 

międzyludzkich, a także mają niską samoświadomość [Włodarczyk 2016, 

387]. 

Zdezorganizowany styl przywiązania (disorganized attachment) 

został dostrzeżony w stosunku do dzieci, których zachowania nie można 

jednoznacznie przypisać do wyżej wymienionych kategorii, a manifestuje się 

on przejawianiem zachowań zdezorganizowanych (niespójnych, bez celu  

i intencji), niekompletnych, sprzecznych ze sobą, przerywanych, nawet 

stereotypowych. Jest efektem sytuacji, w których dziecko traktuje figurę 

przywiązania jednocześnie jako bezpieczną przystań i jako źródło zagrożenia 

– gdy w sytuacji niebezpieczeństwa dziecko staje w obliczu sprzecznych 

impulsów, które każą mu równocześnie zbliżyć się do niej i jej unikać. 

Kształtuje się on także w odpowiedzi na zachowania matek stale 

zaniedbujących lub krzywdzących albo niepotrafiących sobie poradzić we 

własnym doświadczeniu jakichś traumatycznych przeżyć czy sytuacji strat. 

Dzieci wykazujące ten typ przywiązania stosują strategię obronną w postaci 

wycofania oraz przekładania w niewielkim stopniu zachowań opiekuna na 

intencje, uczucia i myśli. Ponadto charakteryzuje je: silne pobudzenie  

i rozregulowanie emocji, lękliwość, nieporadność, zdezorientowanie, 

kompulsywna potrzeba pozostawania w stanie czujności i kontrolowania 

otoczenia [Włodarczyk 2016, 387]. 
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Badania przeprowadzone przez M. Ainsworth pokazały, iż styl 

przywiązania można określić już u dzieci rocznych lub półtorarocznych. 

Tworzenie się więzi przebiega w taki sam sposób u wszystkich ludzi, 

czyli jest uniwersalne, niezależne od kultury. W ciągu pierwszych ośmiu 

miesięcy życia niemowlę jest szczególnie predysponowane do budowania 

więzi. Nie jest to jednak okres krytyczny, czyli stworzenie więzi po tym czasie 

jest możliwe, aczkolwiek trudniejsze. W trzecim roku życia wzorce 

przywiązania są już dosyć stabilne i chociaż mogą ulegać zmianom, to jednak 

mają tendencję do zachowania pierwotnego kształtu [Tryjarska 2010,  23]. 

Choć na pewno nie wszystkie dzieci przejawiające w bardzo 

wczesnym dzieciństwie inny niż bezpieczny styl przywiązania będą cierpiały 

w dorosłości z powodu różnorodnych psychopatologii czy problemów, to 

jednak w istotnym stopniu znajdują się one w grupie podwyższonego ryzyka. 

Bowlby w swoim dziele opisał  cztery fazy kształtowania się więzi, 

które są charakterystyczne dla każdego człowieka, niezależne od kultury  

w której wzrasta i funkcjonuje.  

W fazie pierwszej (trwającej od urodzenia do około 8-12 tygodnia 

życia) dziecko nie rozróżnia osób znanych i obcych, swoje zachowanie kieruje 

w podobny sposób do wszystkich osób w otoczeniu. 

Druga faza (trwająca od 2. do 3. miesiąca do 6. do 9. miesiąca życia) to okres 

kiedy niemowlę przyjaźnie reaguje na wszystkie osoby, jednak powoli coraz 

bardziej zaczyna odróżniać opiekunów od innych osób. Faza ta kończy się 

wraz z pojawieniem się lęku przed osobami obcymi. 
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W trzeciej fazie (trwającej od 6. do 9. miesiąca do końca 2. roku życia) 

dziecko w toku rozwoju uczy się nowych zachowań przywiązaniowych, czyli 

służących utrzymaniu bliskości z opiekunem. Kształtują się nowe wzorce 

przywiązania. 

Czwarta faza (rozpoczynająca się w trzecim roku życia) jest fazą 

otwartą. Dziecko zaczyna uwzględniać nie tylko zachowania opiekuna, ale też 

jego plany, intencje i cele. Jest w stanie integrować własne cele z celami 

opiekuna. Rozumienie świata społecznego staje się coraz bardziej złożone 

[Tryjarska 2010, 36]. 

   Bowlby uważał, że konkretny wzorzec w jaki formuje się zachowanie 

przywiązaniowe dziecka, zależy po części od wstępnych skłonności, które do 

swego związku partnerskiego wnoszą dziecko i matka, po części zaś od tego, 

w jaki sposób każde z nich wpływa na drugie w czasie jego trwania.  

W praktyce nieustannym problemem jest określenie, do jakiego stopnia 

zachowanie każdego z partnerów jest rezultatem jej lub jego wstępnych 

skłonności, a w jakim stopniu wynika ono z wpływu drugiego [Bowlby 2007, 

374]. 

Ponadto wzorzec, w który przywiązanie dziecka już się zorganizowało, 

utrzymuje się  i w miarę jak dziecko rośnie, coraz trudniej może być 

modyfikowany i w coraz mniejszym zakresie ulega wpływom aktualnych 

doświadczeń  [Bowlby 2007, 401]. 

W okresie niemowlęcym mogą się ujawnić reakcje stresowe mające 

znaczący wpływ na przyszłe życie emocjonalne. 
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Jeśli dziecko nie doświadczyło przebywania w bezpiecznych 

ramionach matki (bez względu na to czy karmione jest butelką, czy piersią) 

lub też jest ona nieobecna przez zbyt długi czas, wówczas do głosu dochodzi 

reakcja stresowa, przedwcześnie się aktywując. Dziecko może zostać zalane 

kortyzolem, a receptory kortyzolu zostaną zamknięte, co oznacza, że  

w przyszłości będzie ono miało mniej receptorów tego hormonu. Kortyzol 

wydzielony w momencie stresu nie odnajdzie wystarczającej ilości 

receptorów, które mogłyby go wchłonąć, zwłaszcza w hipokampie  

i podwzgórzu, i nadal będzie się unosił w mózgu, osiągając wysoki poziom 

oraz wywołując uczucie, że stresu nie można opanować. Dojdzie do 

uruchomienia intensywnej reakcji na stres [Gerhardt 2010, 91]. 

Jakość wczesnej opieki nad dzieckiem decyduje także więc o rozwoju 

jego układu nerwowego oraz określeniu jego sposobu interpretowania  

i reagowania na stres w przyszłości.  

Przebywanie z matką, która z jakiś powodów nie jest emocjonalnie 

dostępna, ma taki sam wpływ na mózg dziecka, jak najbardziej oczywista 

derywacja w rodzaju całkowitej izolacji. Dzieci przychodzą na świat  

z potrzebą społecznej interakcji, która wspomaga rozwój i kształtowanie ich 

mózgu. Jeśli postawa rodziców nie jest przepełniona empatią i dostosowana 

do potrzeb dzieci – inaczej mówiąc, jeśli nie mają one rodziców, które się 

nimi interesują i pozytywnie na nie reagują – wówczas istotne części ich 

mózgu po prostu nie rozwijają się prawidłowo [Gerhardt 2010, 97]. 

Stosunek emocjonalny do dziecka stanowi zasadniczą składową 

postawy dorosłego wobec dziecka i od tego uzależniony jest stopień 

zaspokojenia jego potrzeb, szczególnie potrzeby kontaktu  i akceptacji – 
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warunku poczucia bezpieczeństwa dziecka, co dalej warunkuje jego rozwój 

poznawczy (poprzez rozwój potrzeby aktywności, samodzielności, 

poznawania i osiągnięć) oraz rozwój społeczny (poprzez rozwój potrzeby 

kontaktów i uznania społecznego oraz rozwój motywacji prospołecznej). 

Stosunek emocjonalny do dziecka wpływa również na rodzaj tworzących się 

poznawczych mechanizmów regulacyjnych: pozytywne nastawienie rodziców 

wobec dziecka sprzyja kształtowaniu się właściwej samooceny i poczucia 

własnej wartości dziecka. Ponadto także twierdzi się, że – w konsekwencji 

wyjątkowości tego duetu „matka-dziecko” oraz powiązania ze sobą silnymi 

więzami emocjonalnymi i uczestnictwa we wzajemnych aktywnościach – 

relacje z matką kształtują orientację społeczną dziecka, która 

prawdopodobnie zostaje uogólniona i przeniesiona na relacje z innymi 

ludźmi. Zatem dziecko otaczane życzliwością, serdecznością, troskliwością  

i czułością, kochane i akceptowane przez rodziców uczy się spostrzegać ludzi 

jako źródło pozytywnych przeżyć, kształtuje życzliwe nastawienie i ufność 

wobec ludzi oraz łatwiej nawiązuje kontakty z osobami z szerszego kręgu 

pozarodzinnego [Jacuńska 1979, 351-352]. 

Wykształcenie i utrwalenie któregoś z pozabezpiecznych stylów 

przywiązania oraz nieprawidłowości w procesie rozwoju przywiązania we 

wczesnym okresie życia mogą wpływać zatem na dalszy rozwój psychiczny, 

poznawczy, emocjonalny i społeczny, wywołując poważne, dalekosiężne  

i niekiedy trudne do zniwelowania konsekwencje w funkcjonowaniu 

psychospołecznym [Włodarczyk 2016, 392]. 
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Podsumowanie 

Dziecko opuszczone, budząc się nagie,  
wzrokiem złaknionym wokół błądzi,  

i widzi tylko, że nie widać wcale  
biegnących ku niemu kochających oczu.  

George Eliot  

Wczesne doświadczenia dziecka w interakcji z opiekunem mają 

niebagatelny wpływ na dalszy przebieg jego rozwoju.  

Matczyne ciepło, dotyk, zapach czy kołysanie, kontrolują  

w najwcześniejszym okresie życia działanie systemów regulujących sen, 

temperaturę, poziom aktywacji, pracę serca, głód, czy tempo aktywności 

motorycznej dziecka  [Bowlby 2007, 14]. 

Strata matki czy to fizyczna, czy emocjonalna zawsze wywołuje  

u dziecka ogromne cierpienie, lęk, powoduje deficyty w jego rozwoju, które 

są bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe do zrekompensowania.  

Dostępność fizyczna i emocjonalna opiekuna oraz wrażliwość  

i gotowość do reagowania na sygnały dziecka stanowią najważniejsze 

czynniki determinujące rozwój ufnego przywiązania. Ważnym mechanizmem 

umożliwiającym wrażliwe reagowanie jest mechanizm emocjonalnego 

dostrojenia. 

Wzorce przywiązania wyznaczają pewien zakres możliwych ścieżek 

rozwoju. Łączą się na wiele sposobów z dalszym sposobem funkcjonowania 

człowieka. Mechanizmy wyjaśniające znaczenie więzi dla dalszego rozwoju 

osobowego to mechanizm neuronalny, związany z kształtowaniem się 

połączeń nerwowych w sytuacjach interakcji z opiekunem, ponadto 
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mechanizm regulacji emocji, uczenie się synchronii behawioralnej oraz 

pośrednictwo wewnętrznych modeli roboczych [Tryjarska 2010, 37]. 

Dzieci doświadczające bliskości w rodzinie uczą się czym jest troska, 

intymność, ufne przywiązanie i wzajemny szacunek.  

Doświadczają „wystarczająco dobrego” rodzicielstwa cechującego się 

takimi elementami, jak: zdolność rodzica do myślenia o zachowaniach  

i uczuciach dziecka, umiejętność dostrojenia się do dziecka  

i odzwierciedlania jego przeżyć, wspieranie sprawczości dziecka i jego 

odrębności, zdolność do naprawiania interakcji, które nie były udane oraz 

tolerowanie mieszanych uczuć do dziecka [Tryjarska 2010, 63]. 

Poczucie fizycznej osiągalności opiekuna, jego dostępność 

emocjonalna oraz wrażliwe reagowanie na sygnały wysyłane przez dziecko 

sprzyjają kształtowaniu się ufnego przywiązania. 

Wykształcenie ufnej więzi to największy dar jakim rodzice mogą 

obdarzyć swoje dziecko. To potencjał na całe życie, fundament na którym 

najpierw małe dziecko, a później dorosły już człowiek buduje swoją 

samoocenę, poczucie własnej wartości i adekwatności oraz pozytywne 

relacje z innymi ludźmi.  
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Naturalnym środowiskiem każdego człowieka jest rodzina. Jest ona 

naturalną, pierwszą grupą społeczną, która najdłużej i najwcześniej 

oddziałuje na każdego jej członka. Rodzina od zawsze odgrywała i nadal 

odgrywa bardzo ważną role w procesach socjalizacyjno-wychowawczych. 

Przez to stwarzane są optymalne warunki dla prawidłowego życiowego 

funkcjonowania ludzi również w poza rodzinnych ważnych społecznie rolach. 

„Więź społeczna to kompleks, suma tych wszystkich czynników, które 

zapewniają danej całości społecznej (grupie, zbiorowości społecznej) 

istnienie, trwanie i działanie”[Jacher, 1987] Prawidłowe funkcjonowanie 

społeczeństwa jest gwarantem integralnego związku z prawidłowym 

działaniem rodzin, które funkcjonują w tym społeczeństwie. To właśnie 

rodzina jest miejscem gdzie człowiek rozwija się fizycznie jak i psychicznie. 

Od urodzenia człowiek podlega tak zwanej socjalizacji pierwotnej, czyli uczy 

się reguł i zasad życia społecznego. Poza tym dodatkowo uczy się siebie, czyli 

kształtuje swoją auto-koncepcje - uczy się świata poprzez klasyfikacje i oceny 

według własnego przekonania i własnego doświadczenia, które wraz z czas i 

procesem rozwoju się zwiększa. Socjalizację pierwotną za pomocą metafory 

można przedstawić, jako poznawanie świata „oczyma rodziny”. To ona 

przedstawia nowemu pokoleniu swój pogląd widzenia - jakie zachowania 

klasyfikować, jako pozytywne, a które jako negatywne. Współczesna rodzina 

znajduje się pod wpływem wielu czynników nie do końca znanych  

z przeszłości. Jedne z nich mają pozytywny wpływ, przez co polepszają 

warunki życia i są to między innymi osiągnięcia medycyny jak i na przykład 

postęp techniczny. Niestety inne zaś powodują dezintegracje  

i dezorganizacje rodziny naruszając jej fundamentalne i podstawowe normy 

określające jej cele. Współczesna rodzina jest uwikłana w wielorakie 

oddziaływania i wpływy różnych zjawisk będących w dużym stopniu skutkiem 
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procesów transformacji społeczno-politycznej, ekonomicznej, zjawisk 

zachodzących w sferze kultury, a związanych z rozwojem  

i upowszechnianiem w rodzinie elektronicznych mediów i multimediów, np. 

telewizji, Internetu [Andrzejewski, 2014, 17-19]. 

Prędkość życia z roku na rok wzrasta i nie widać na horyzoncie ani jednego 

wydarzenia, które mogłoby zmienić tą sytuację. Ponad to coraz więcej osób 

decyduje się poświęcić się swojej pracy zawodowej niż zająć się sprawami 

rodzinnymi. Te zewnętrzne czynniki mają wpływ na gwałtowne przemiany  

w rodzinnych strukturach.    

Współczesna cywilizacja stwarza w miarę swych postępów coraz większe 

zagrożenia dla rodziny, zakłócając jej strukturę i funkcjonowanie. Rodzina 

ulega głębokim przeobrażeniom, napotykając na coraz więcej zjawisk 

destabilizacyjnych i kryzysowych. Pomimo tego, że rodzina obecnie 

przystosowuje się do warunków panujących w danym społeczeństwie, stara 

się być elastyczna to jednak zmiany w niej zachodzące mogą stanowić pewne 

źródło zagrożeń dla jednostek wchodzących w jej skład. Należy również 

podkreślić, że współczesna rodzina, w dobie intensywnych przemian 

społeczno-gospodarczych przeżywa bardzo poważny kryzys. Sytuacje 

kryzysowe w rodzinie stwarzają swoiste zagrożenia, które w konsekwencji 

upośledzają jej funkcjonowanie, destabilizuje jej oddziaływanie na 

poszczególnych członków, co sprowadza się ostatecznie do jej rozpadu. 

Jest wiele zagrożeń dla współczesnej rodziny. Problem ten jest bardzo 

obszerny i niestety wielopłaszczyznowy.  Bardzo ważne jest by rodziny 

pamiętały i kultywowały swoiste wartości, fundamentalne dla poprzednich 

pokoleń.  
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W hierarchii najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnych wspólnot 

rodzinnych jest zdecydowanie zmiana w jej strukturze. Przez proces 

urbanizacji wielopokoleniowe rodziny (umownie 3 pokolenia - dziadkowie- 

rodzice-dzieci) w ogóle już nie istnieją. Dzieci lubią być niezależne od swoich 

rodziców, lecz ta niezależność zdecydowanie poszła i niestety idzie w złą 

stronę. Coraz więcej dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych - gdzie 

potomstwo jest wychowywane tylko z jednym rodzicem. Ten model 

całkowicie odchodzi od dawno przyjętych kanonów życia rodzinnego  

i podąża w złym kierunku. Jest wiele przyczyn występowania rodzin 

niepełnych: 

a) Czasowy - jest to spowodowane najczęściej migracją jednego z 

rodziców za granice, by zarobić na godne życie rodziny i 

zabezpieczyć ją finansowo na przyszłość.  Mniejszą część stanowią 

rodziny niepełne z powodu długotrwałej choroby, pobytu w 

więzieniu jednego z rodziców lub separacji rodziców. 

b) Stały - najczęściej ten stan jest spowodowany śmiercią jednego z 

rodziców. Zdarza się, że rodzice decydują się na rozwód lub jedno z 

rodziców decyduje się na samotne wychowanie dziecka (ze swojego 

wyboru lub konieczności). 

W każdym z tych wariantów największym zagrożeniem spowodowanym 

niepełnością rodziny jest osamotnienie dziecięce. Do prawidłowego rozwoju 

dziecka potrzebni są oboje rodziców. Bez tego dzieci często czują się 

odrzucone, gorsze od swoich rówieśników wychowywanych w pełnych 

rodzinach. Dziecko szuka wtedy miejsca, w którym będzie czuło się 

akceptowane, miejsca gdzie jego sytuacja rodzinna nie będzie niczym 

odstępować od sytuacji rodzinnej innych członków wybranego przez niego 
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grona, (które najczęściej pochodzi z niepełnych rodzin). Trzeba jasno  

i otwarcie zaprzeczyć tezie, że dziecko z niepełnej rodziny to z założenia 

dziecko złe i jedynie, co może z niego wyrosnąć to kryminalista, który sam 

nigdy nie będzie potrafił przekazać swoim dzieciom prawdzie pożądanych 

wzorców. Prawdą jest, że dzieci z niepełnych rodzin są bardziej narażone na 

to by „popaść w złe towarzystwo”. Jest to związane przede wszystkim z tym, 

że rodzic samotnie wychowujący dziecko mimo najszczerszych chęci bardzo 

często nie ma czasu zająć się nim. Przez zmianę modelu rodziny i odejście od 

modelu wielopokoleniowego nie ma możliwości pozostawienia dziecka pod 

opieką dziadków, ponieważ zazwyczaj mieszkają oni w innym mieście lub 

sami muszą dopracowywać na emeryturze, aby związać koniec z końcem. 

Taka zdezorganizowana rodzina stwarza inne warunki rozwoju, ponieważ 

jeden rodzic nie jest w stanie sprostać zadaniom stojącym przed obojgiem - 

role te nie są wymienne. 

Bardzo poważnym zagrożeniem, które stwarza niepełność rodziny jest nade 

często brak przykładu, wzorca osobowego (jak pokazują badania szczególnie 

w stosunku do chłopców w rodzinach gdzie są oni wychowywani bez ojca). 

Brak w domu męskiej obecności zmniejsza szansę uczenia się wśród 

chłopców męskich zachowań, ponieważ nie mają się, z kim identyfikować. 

Także przy dzieciach, które są wychowywane jedynie przez matkę istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo, że będą mogli mieć w dorosłym życiu 

problemy w nawiązywaniu stosunków interpersonalnych, (co we 

współczesnym świecie i tak staje się coraz trudniejsze, ponieważ istnieje 

coraz większa grupa osób, która w przeważający sposób komunikuje się 

przez różnego rodzaju aplikacje). Jak zauważa  Ks. prof. zw. dr. hab. Jan 

Śledzianowski istnieje jednak wyjątek od tej zasady, gdzie postać mężczyzny 
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w domu przybiera najstarszy syn by stać się wzorem dla młodszego 

rodzeństwa. „Są one różnorodne: identyfikacja płci, – jeżeli dzieci mają 

starsze rodzeństwo tej samej płci przejawiają wcześniej zachowanie 

odpowiadające płci niż dzieci, które nie posiadają starszych sióstr lub braci. 

Obecność dwu lub trzech wzorów odpowiedniej płci, a więc ojca i brata, lub 

braci dla chłopca, czy matki i starszych sióstr dla dziewczynki, ułatwia dziecku 

przyswajanie typu zachowania odpowiadającego płci. Po prostu chłopiec 

łatwiej rozpoznaje swoją życiową rolę, jako mężczyzna a dziewczynka, jako 

kobieta. Ma nawet możliwość patrzenia na rozwój tej drogi: przez przyjście 

na świat młodszego, szybki wzrost starszego brata i dojrzałość ojca. 

Dziewczęta i chłopcy wśród braci i sióstr lepiej poznają płeć odmienną,  

a poprzez cześć dla matki i ojca, szacunek i miłość dla rodzeństwa, uczą się 

życzliwości i miłości bliźnich. Doświadczeniem, które wyniosą dzieci ze 

współżycia z rodzeństwem odegrają dużą rolę w ich przyszłym życiu 

małżeńskim i rodzinnym” [Jacher, 1987]. 

 U dzieci wychowujących się w tych niepełnych rodzinach można także 

zauważyć, że mają one sporo niższą od rówieśników samoocenę. Niestety 

może to w późniejszym czasie stanowić olbrzymi problem i trudności 

wynikające z założenia własnej rodziny. Chłopcy wychowywani bez 

ojcowskiej opieki stają się bardziej agresywni i są narażenie na stanu 

niepokoju, które potrafią przekształcić się w negatywny stosunek do 

pozostałych członków rodziny.  

Jak już wcześniej zostało to wspomniane brak czasu na opiekę nad własnymi 

dziećmi odbierają one, jako brak zainteresowania. Jest to dla nich 

jednoznaczne z odtrąceniem przez rodziców, przez co zanika poczucie 

bezpieczeństwa i nie ma jakiejkolwiek możliwości, aby mówić o zaspokojeniu 



Niepełna rodzina, jako zaburzenie prawidłowego funckonowania struktur rodzinnych 

132 

tak potrzebnego uczucia jak miłość, do którego każdy członek rodziny dąży 

lub dążyć powinien. 

Negatywne zachowania dzieci nie są skutkiem złego lub jakiegokolwiek 

innego rodzaju wychowania a jedynie próbą zwrócenia na siebie uwagi. 

Popadanie w konflikty, pogarszające się wyniki w nauce, ucieczki z domu, 

drobne kradzieże to najczęściej spotykane zachowania, po których możemy 

wnioskować, że dziecku obowiązkowo i natychmiast poświęcić więcej uwagi. 

Charakterystycznym zagrożeniem wynikającym z niepełności rodziny, a w 

szczególności, gdy jedynym rodzicem wychowującym dziecko jest matka - to 

brak konsekwencji wychowawczych, które przejawiają się przez takie 

zachowania jak: nieposłuszeństwo, lekceważenie, kłamstwo bądź lenistwo. 

W rodzinach o zaburzonej budowie (dezorganizowanych) ważne jest, w jaki 

sposób ta rodzina stała się niepełna.   

Lidia Dakowska przeprowadziła badanie dotyczące oceny relacji dzieci z 

rodzicami. Niniejszy wykres obrazuje uzyskane wyniki jej badań: 
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Chart 1. Assessment of relations with parents (%) 

Jeśli chodzi o opinie badanej młodzieży na temat ich relacji z rodzicami, to 

większość podawała, iż są to relacje bardzo dobre, z tym, że zdecydowanie 

częściej opinie te odnosiły się do relacji z matką (76,4%) niż z ojcem (48,2%). 

Różnica ta jest istotna statystycznie na poziomie p < 0,01. Nieco mniej osób 

wskazywało również na raczej dobre relacje z ojcem (31,0%),  

a zdecydowanie mniej na raczej dobre relacje z matką (20,4%). W przypadku 

tych opinii brak jest istotnej statystycznie różnicy. Poza tym tylko nieliczni 

podawali, że ich relacje z rodzicami są raczej złe, żadne lub bardzo złe. 

Niewiele też osób nie potrafiło ocenić własnych relacji z rodzicami (wykres 1) 

[Śledzianowski, 1994]. 

Rozwód i separacja to dwa najbardziej dotkliwe dla dzieci powody „przejścia” 

z rodziny pełnej na niepełną. Dzieci stają się świadkami kłótni pomiędzy 
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swoimi rodzicami, co psychika młodego człowieka zapamięta już na zawsze. 

Niestety często tym konfliktom towarzyszy przemoc fizyczna (bicie) 

psychiczna (poniżanie). Rozpad małżeństwa po przez rozwód czy separacje 

tak naprawdę odbija się psychicznie na wszystkich. Jednak najbardziej cierpią 

na tym dzieci, które często pod wpływem takiego stresu zamykają się  

w sobie, co może być przyczyną braku prawidłowego rozwoju na przykład 

występowanie różnorodnych zaburzeń czynnościowych takich jak jąkanie, 

opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenie zdrowia psychicznego, szybszy proces 

uzależniania się. [Frankowska, 1999,100-102]. 

W takich sytuacjach życiowych istnieje ryzyko, że zostanie zaburzona więź 

pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Jest to spowodowane ciągłym uczuciem 

braku bezpieczeństwa oraz uczucia możliwości utraty swojego rodzinnego 

domu, który dla każdego członka rodziny powinien być azylem od 

problemów dnia codziennego. W takich sytuacjach dziecko bardzo często 

zaczyna kłamać, wzrasta w nim poziom agresji, który zaczyna emanować 

względem swojego otoczenia. Duży błąd popełniają rodzice uważając, że 

rozwód czy separacja dotyczy tak jakby jedynie rozpadu małżeństwa a nie 

życia całej ich rodziny. Dziecko staje się „kartą przetargową” i służy często do 

wzajemnego szantażowania się małżonków, kto komu po rozwodzie zabierze 

dziecko. W tej sytuacji znów możemy zauważyć wadę reorganizacji wspólnot 

rodzinnych z rodzin wielopokoleniowych do jedno lub proces urbanizacji. 

Chodzi tu o kontakt dziecka z dziadkami. To właśnie oni powinni tłumić 

emocje na linii rodzic dziecko  i tłumaczyć stan, w którym wszyscy się znaleźli 

swoim wnukom. Bardzo rzadko będzie mógł to w poprawny sposób zrobić 

rodzic, ponieważ cały czas jest zaangażowany w spór ze swoim małżonkiem.   
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Dezorganizacja struktury rodziny może być także spowodowana zgonem 

jednego z rodziców. Śmierć bliskiej osoby jest zawsze traumatycznym 

przeżyciem zwłaszcza dla dziecka. Istnieje również różnica czy śmierć była 

„powolna” to znaczy czy członek rodziny był na coś przewlekle chory  i on  

jak i jego  bliscy mieli świadomość jego odejścia (mogli się na nie 

przygotować). Może i nie wiele, ale łatwiej wytłumaczyć dziecku śmierć jego 

rodzica, gdy może się z nim pożegnać i porozmawiać, niż gdy rodzic, jak co 

dzień wyjdzie z domu, a już niestety do niego nie wróci, na przykład  

z powodu wypadku.   

O stopniu zaburzenia systemu rodzinnego decydują różne czynniki, ale jak 

każda inna przyczyna niepełności rodziny, śmierć ojca czy matki powoduje 

wyraźne przeobrażenie tej grupy, przy czym pod względem wychowawczym 

sytuacja ta jest mniej szkodliwa dla dzieci niż rozwód czy separacja rodziców. 

Stwierdzono, że w rodzinach osieroconych matki mają większą tendencje do 

większej koncentracji emocjonalnej na dziecku. Często też wdowy rezygnują 

z siebie i własnego życia poświęcając się tylko dzieciom. Przerzucają one 

potrzebę zaspokajania emocjonalnego na kontakty z dziećmi. Te zbyt bliskie 

kontakty mogą utrudniać dziecku nawiązanie w przyszłości prawidłowych 

więzi małżeńskich we własnym już związku.  

Innym powodem niepełności rodziny, a niosącym poważne zagrożenie jest 

niepełność z wyboru lub konieczności. Istnieje ścisła zależność pomiędzy 

rozwojem dziecka, a stabilizacją społeczną i dojrzałością emocjonalną 

niezamężnych matek. Bardzo często zdarza się, że dziecko niezamężnej 

matki spotyka się z negatywnym odbiorem ze strony najbliższego otoczenia, 

często jest traktowane, jako gorsze w porównaniu z dzieckiem z rodziny 

pełnej. 
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Dziecko w niepełnej rodzinie nie ma szans na otrzymanie wszystkich 

niezbędnych wzorców, przez co ma utrudnione psychologiczne 

funkcjonowanie a także pozytywne rozwiązywanie podstawowych zadań 

rozwojowych. Dzieci pragną być kochane przez oboje rodziców i mieć ich, na 

co dzień obok siebie i nie odczuwać sytuacji rodzinnych zabarwionych 

różnorodnymi przykrościami lub upokorzeniami. 

Kolejnym, a obecnie bardzo często spotykanym powodem rozpadu rodziny 

jest wyjazd jednego z rodziców za granicę, najczęściej jest to w celach 

zarobkowych. Brak jednego z rodziców, który jest daleko powoduje brak jego 

bezpośredniej kontroli, a w konsekwencji zbyt dużą wolność, często źle 

wykorzystywaną. Stwarza to poczucie nadmiernej swobody i prowadzi na 

ogół do poczucia nadmiernej swobody, co odzwierciedla się w złym 

towarzystwie, nieliczeniu się z nadmiernymi wydatkami, uzależnieniami  

i niepowodzeniami w nauce.  

Każdorazowe długotrwałe opuszczenie przez jednego z rodziców domu, 

stwarza bardzo niekorzystną sytuację wychowawczą w rodzinie. Więź 

pomiędzy jej członkami zostaje nadszarpnięta lub nawet każdorazowo 

zerwana a jej odbudowa trwa bardzo długo, choć w niektórych przypadkach 

jest to nawet nie możliwe. Brak jednego z rodziców w niektórych wypadkach 

może minimalizować ilość i jakość kontaktów w samej rodzinie. Tutaj samo 

przez się wychodzi nam definicja, na czym polega życie- życie to sztuka 

podejmowania decyzji i ponoszeniu ich konsekwencji. Chodzi tu o to, że 

migrujący za pracą rodzic nie ma wyboru, który by go satysfakcjonował. 

Migracja najczęściej spowodowana jest chęcią większego zarobku  

i polepszeniem poziomu życia swojej rodziny, czyli czymś dobrym  

w założeniu, co do celu. Jednak okoliczności takie jak opuszczenie rodziny na 
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dłuższy okres nikomu na dobre nie wychodzą i w najgorszym wypadku 

migrujący rodzic nie ma już, do kogo wracać. 

Kolejnym problemem destabilizującym współczesną rodzinę, powodującym, 

że staje się ona środowiskiem zagrażającym jest panujące w dzisiejszych 

czasach bezrobocie. Bezrobocie jest następnym zagrożeniem dla polskich 

rodzin. Pojęciem tym określa się okresowe (krótkie lub dłuższe) 

pozostawanie bez pracy osób w wieku produkcyjnym, które są zdolne do 

pracy. Okres pozostawania bez pracy jest czynnikiem najbardziej istotnym  

i może powodować u doznających jej osób stany frustracji, bezsenności, 

apatii, nerwic. Powoduje ono, ze rodzina często przez brak pracy dorosłych 

ulega rozpadowi i tym samym bardzo osłabia się ekonomicznie. Nie ulega 

wątpliwości, że bezrobocie, jako zjawisko masowe prowadzi do zmian  

w instytucji rodziny. 

Brak pracy ma zdecydowanie negatywny wpływ na ekonomiczna funkcję 

rodziny. Członkowie rodziny ograniczają swoją działalność zarobkową lub  

w ogóle przestaje ona istnieć. W tym momencie jedynym i zarazem 

podstawowym dochodem bezrobotnej rodziny staje się zasiłek. Przechodząc 

w stan bezrobocia człowiek nie jest w stanie pokryć swoich osobistych jak  

i rodzinnych pokryć na poziomie podstawowym. W rodzinach, które uzyskują 

stałe dochody można zauważyć dążenie do gromadzenia i powiększania 

zasobów swojego majątku rodzinnego. W sytuacji bezrobocia, rodzina, aby 

zaspokoić swoje podstawowe niezbędne potrzeby w takich zakresach jak 

wyżywienie czy ubranie wykorzystuje swoje oszczędności, a w momencie, 

jeżeli rodzina ich nie to kolejnym krokiem jest zaciągnięcie pożyczek  

w rezultacie życie rodziny ulega pogorszeniu. Najbardziej odczuwalnym przez 

domowników następstwem bezrobocia jest spadek, obniżenie się dochodów 
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rodziny, pogarszające się warunki materialne życia, nie tylko samego 

bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Pojawia się problem odpłatności za 

mieszkanie, energię, gaz i wodę. Bezrobocie może wywoływać rozmaite 

patologie społeczne: rozpad rodziny, nadużywanie alkoholu, wzrost 

bezradności. Sprzyja też popełnianiu czynów karalnych i wywiera 

niekorzystny wpływ na życie rodzinne. U współmałżonków osób 

bezrobotnych stwierdza się liczne napięcia, frustracje, lęki i niepokoje. Niskie 

dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny towarów, ograniczenia  

w wydatkach socjalnych, powodują w wielu rodzinach ubóstwo. Postępujące 

ubóstwo wpływa niekorzystnie na warunki materialno-bytowe, 

mieszkaniowe polskich rodzin. Brak pracy oraz niekorzystne warunki rozwój  

i edukację dzieci w tych rodzinach. Postępujące zubożenie tych rodzin 

zagraża przede wszystkim realizacji funkcji ekonomicznej rodziny, a w jej 

obrębie funkcji materialnej i opiekuńczej, pośrednio również 

socjopedagogicznej.  

Rodziny te nie są w stanie w pełni lub tylko częściowo zaspokoić 

podstawowych potrzeb materialnych swoich dzieci, jak potrzebę jedzenia, 

ubrania, mieszkania, warunków umożliwiających dziecku naukę, 

wypoczynek, rozwój zainteresowań. Powstaje konieczność rezygnacji  

z lektury czasopism, gazet, kupna książek, co niewątpliwie jest przykrą 

konsekwencją obniżenia poziomu życia. Rodzice, którzy stracili pracę muszą 

dokonywać ograniczeń w planach dalszego kształcenia dzieci, obniżają 

aspiracje edukacyjne. 

Dzieci znajdując się w takiej sytuacji widzą, że ich sytuacja rodzinna, w której 

się znaleźli jest gorsza w porównaniu z innymi rodzinami. Towarzyszy i wtedy 

uczucie krzywdy, której inni nie mogą zrozumieć jej źródła. 
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Dzieci postrzegają sytuację swojej rodziny, jako gorszą w stosunku do innych, 

odczuwają często uczucie krzywdy z niezrozumiałych dla innych powodów. 

Brak dostatecznych środków finansowych ogranicza dostęp do dóbr kultury, 

rekreacji, turystyki. Zdarza się również, że wiele rodzin rezygnuje z usług 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek medycznych, a co za tym 

idzie pogarsza się stan zdrowia członów tych rodzin. Przedłużająca się 

sytuacja bezrobocia utrwala bezzadaniowy sposób funkcjonowania rodziny. 

Przypadkowe dochody niepozwalające na racjonalne dysponowanie 

posiadanymi zasobami tworzą atmosferę tymczasowości. Ta sytuacja jest 

wysoce niekorzystna dla wychowania dzieci, że względu na nieprawidłowe 

wzory zarówno socjalizacyjne, jak i wychowawcze. Poprzez problemy 

finansowe członkowie rodzin bezrobotnych doświadczają wielu negatywnych 

stanów psychicznych takich jak: lęk, wstyd, poczucie krzywdy, wyobcowanie, 

troska o jutro, obniżenie systemu wartości. Trudna sytuacja materialna 

rodziny, a nawet obawa, że stan taki może się zdarzyć ma bezpośrednie  

i pośrednie skutki wychowawcze. Bezpośrednie, gdyż ubóstwo rodziny 

powoduje tak dotkliwe dla rozwoju dzieci zjawiska, jak ich niedożywienie, 

pozbawienie możliwości udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach, 

obozach, niemożność kształcenia się w tych formach i zakresach, które 

wymagają odpłatności itp. Bieda stanowi często podłoże konfliktów  

w rodzinie, a te– jak wiadomo– bardzo niekorzystnie odbijają się na 

wychowaniu dziecka. W warunkach istniejących napięć, powstających  

w wyniku trudności materialnych zmianie ulega funkcja socjalizacyjna 

rodziny. Prowadzi to do pogłębiania izolacji społecznej. Życie rodzinne z tego 

powodu jest zubożone, zdominowane przez problemy materialne, nie 

stwarza klimatu, który sprzyjałby rozwojowi dzieci oraz rozbudzaniu ich 
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szerszych zainteresowań. Rodzinna sytuacja społeczna i materialna ma 

wpływ na przekazywane dzieciom wartości [Marzec-Tarasińska, 2011]. 

Bezrobocie ma wpływ na emocjonalno-ekspresyjną funkcję rodziny, 

która jest istotna dla trwałości rodziny. Pojawienie się bezrobocia w rodzinie 

powoduje wzrost solidarności rodzinnej, umiejętność przystosowania się do 

nowej sytuacji oraz porozumienia z partnerem i okazywania przejawów 

zrozumienia jego sytuacji.  Zatem bezrobocie powodujące trudną sytuację 

materialną, a tym samym niski status rodziny jest bardzo dużym zagrożeniem 

dla struktury i funkcjonowania rodziny. 

 Aby w przyszłości móc zapobiegać wyżej wymienionym zagrożeniem, 

które mogą wpływać, na jakość życia rodzinnego, co najważniejsze należy 

przede wszystkim wzmacniać prawidłowe funkcjonowanie każdej z rodzin. 

Musi mieć ona godziwe warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich jej 

członków. Nie jest to jedynie zadanie dla samych jej członków, ale także dla 

państwa, które powinno w godny sposób wypełniać swoją role opiekuńczą. 

Rodzina pełna miłości, spójna w działaniu, zintegrowana ze społeczeństwem  

i oparta na silnych filarach wartości jest gwarantem niepodległości każdego 

kraju. Wzajemny szacunek, dialog, pomocność i ofiarność- tym powinna 

charakteryzować się rodzina.  

Jak twierdzi Ks. prof. zw. dr. hab. Jan Śledzianowski „najbardziej 

odpowiedzialne za dobro i przyszłość rodzin jest państwo, które dysponuje 

największymi środkami materialnymi, prawnymi, propagandowymi  

w konstruktywnym oddziaływaniu na życie rodzin. Nasze państwo od 

kilkunastu lat boryka się z problemami demograficznymi. „Już całe pokolenie 

jest o jedną trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców” 
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[Kluza,2016,30]. Polska znajduje się na 25 miejscu na 27 państw Unii 

Europejskim pod względem współczynnika dzietności, który spadł od lat 

1990- 2015 z 2,1% do 1,32%. Jak pisze Stanisław Kluza – „Brak 

bezpieczeństwa dochodów jest jedną z kluczowych przesłanek opóźniających 

decyzję o założeniu rodziny oraz odpowiedzialnej decyzji o wychowywaniu 

dzieci” [Kluza, 2016, 38] - jak widać brak stabilizacji finansowej nie dość że 

jest jedną z przyczyn powstawanie rodzin niepełnych to także opóźnia 

podjęcie decyzji o jej założeniu. 
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SPOTKANIE I DIALOG W PROCESIE  RESOCJALIZACJI   

MEETING AND DIALOGUE IN THE PROCESS OF RESOCIALIZATION 
 

Streszczenie: Dialog jest zatem jednym z 
autentycznych sposobów bytowania 
jednostki. Dopiero w niej dokonuje się 
spełnienie osobowego bytu i zachodzi 
przemiana  we wspólnotę uczestników 
dialogu. Sytuacja zaistnienia relacji 
osobowej jako  spotkanie pozwala  
odnaleźć treść ludzkiego życia. Dialog, 
między innymi w resocjalizacji, wymaga 
zwrócenia się partnerów do siebie, 
otwarcia, szczerości, gotowości do wejścia 
w interakcje. Spotkanie z drugim 
człowiekiem, w którego centrum jest 
dialogiczna relacja, to sytuacja, w której 
jednostka zwraca się do drugiego jako do 
tej właśnie osoby i stara się z nią 
porozumieć za pośrednictwem słów, 
odrzucając próby wywarcia na partnerze 
wrażenia lub zdominowania go. Spotkanie 
stanowi szansę na poprawę relacji oraz 
możliwości poprawy swojego losu ze 
względu na zaangażowanie obu stron i 
dążenie do założonych celów. 
 
Słowa kluczowe: spotkanie, dialog, klimat 
akceptacji i bezpieczeństwa, pedagogiczna 
treść komunikowania, pamięć społeczna 
 

Abstract. Dialogue is therefore one of the 
authentic ways of being an individual. Only 
in it is the fulfillment of a personal being 
fulfilled and a transformation into a 
community of participants of dialogue takes 
place. The situation of a personal 
relationship as a meeting allows us to find 
the content of human life. Dialogue, inter 
alia, in resocialization requires the partners 
to turn to each other, openness, honesty 
and readiness to interact. Meeting with 
another person in whose center is a 
dialogical relation is a situation in which the 
individual turns to the other as that person 
and tries to communicate with it through 
words, rejecting attempts to impress or 
dominate the partner. The meeting is an 
opportunity to improve relationships and 
opportunities to improve your fate due to 
the commitment of both parties and 
pursuit of goals. 
 
Key words: meet, dialogue, climate of 
acceptance and security, pedagogical 
content of communication, social memory 
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Wprowadzenie  

Odniesienie się do innego człowieka to dialog – to inne imię miłości 

jako zaprzeczenie wrogości, nieufności, a praktykowanie odpowiedzialności 

za bliźniego. 

W dialogicie M. Bubera [1992] jednostka to homo dialogus, istota 

dialogiczna – jedynie dzięki szczególnemu rodzajowi kontaktu z drugim 

człowiekiem, dzięki wypowiadaniu fundamentalnego słowa ja-ty i wejściu  

w dialogiczną relację – staje się osobą i może być siebie świadomy. 

Obecność drugiego jest warunkiem zaistnienia i urzeczywistniania się 

człowieczeństwa w pełnej niepowtarzalności i jednorazowości [Tischner 

(red.) 1989, 374]. 

Dialog jest zatem jednym z autentycznych sposobów bytowania 

jednostki. Dopiero w niej dokonuje się spełnienie osobowego bytu i zachodzi 

„przemiana w komunię”, we wspólnotę uczestników dialogu [Buber 1992]. 

Sytuację zaistnienia relacji osobowej nazywamy spotkaniem i to w nim 

można odnaleźć treść ludzkiego życia. Wejście w relację – wymagające 

zaangażowania się całą istotą – przekształca człowieka w „ja”, które jest 

realizowane jedynie w spotkaniu z drugim, poprzez wejście w relację z „ty”. 

Dialog, między innymi w resocjalizacji, wymaga zwrócenia się partnerów 

do siebie, otwarcia, szczerości, gotowości do wejścia w interakcje. Spotkanie 

z drugim człowiekiem, w którego centrum jest dialogiczna relacja, to sytuacja 

w której jednostka zwraca się do drugiego jako do tej właśnie osoby, w jej 

jednorazowości, konkretności i stara się z nią porozumieć za pośrednictwem 
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słów, odrzucając próby wywarcia na partnerze wrażenia lub zdominowania 

go. 

To sytuacja ryzykowna, wymagająca zasadniczego zwrócenia się na 

drugiego, który może mocno zranić i bycia gotowym na przemianę, po której 

osoba nie jest już tym samym podmiotem [Baran 1992]. 

Dialogiczna narracja 

Dialogiczna narracja spełnia się w osobowym uobecnianiu,  

w „faktycznym przybliżeniu doświadczam przynależnego mi doświadczenia”  

i wówczas drugi człowiek staje się jaźnią wraz ze mną [Buber 1992]. 

Uobecnienie nie jest tożsame z empatią czy wglądem w innego  

i postawieniem się na jego miejscu. Jest to raczej proces poszerzania siebie, 

oparty na zdolności realnego myślenia – wyobrażania sobie myśli i uczuć 

drugiej osoby i „nie jako odebraną treść, lecz właśnie w rzeczywistości 

drugiego człowieka, to znaczy jako jego proces życiowy”[Buber 1992].  Dzięki 

relacji dialogicznej osoba zostaje wzbogacona przez spotkanie z tym, co inne. 

Dialog służy rozbudowaniu interakcji i zgodnie z poglądami S. Steinberg  

i D. Bar – Ona prowadzi do narracji składającej się z sześciu kategorii 

tworzących oś rozwoju tegoż dialogu [Steinberg, Bar-On 2002]. 

W pierwszym stadium dyskursu dialogicznego, określonym mianem 

„mowy etnocentrycznej”, obie strony koncentrują się wyłącznie na sobie, nie 

słuchają się nawzajem, w dyskusjach pojawiają się stereotypowe sposoby 

patrzenia partnera. Jest to w istocie etap dwóch równoległych monologów. 

Drugie stadium „ataku” – rozmówcy prezentują własne stanowisko  
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i jednocześnie oskarżają się nawzajem i tym samym zwracają wyłącznie 

uwagę na siebie. Punktem zwrotnym narracji dialogicznej jest – „uznanie 

różnic” – gdyż obie konkurujące ze sobą strony dostrzegają swoje 

odmienności i przyznają sobie prawo do odrębnych stanowisk i sądów 

wartościujących oraz uświadamiają konieczność uważnego słuchania  

i podjęcia prób zrozumienia myśli partnera. 

Kolejne stadium procesu porozumienia się stron na poziomie 

paradygmatu kultury i cywilizacji to – „intelektualna dyskusja”, w której 

uczestnicy używają racji, słuchają się nawzajem, ustosunkowują się do 

przedłożonych argumentów, choć nie dzielą się jeszcze doświadczeniem  

i własnymi przeżyciami i nie opowiadają osobistych historii. Na tym etapie 

może dojść do kognitywnego zrozumienia drugiej strony. 

Najważniejsze stadium rozwoju procesu dialogicznego – „momenty 

dialogiczne” – charakteryzują się wzajemnością, równością, uważnym  

i nieosądzającym słuchaniem, dzieleniem się osobistym doświadczeniami  

i biograficznymi wydarzeniami oraz uczuciami. Jest to kulminacyjny moment 

poznawczego i emocjonalnego zrozumienia partnera. 

Zgodnie z wiedzą przekazaną przez M. Bubera, dialogu nie da się 

zaplanować, a jedynie można stworzyć warunki sprzyjające jego zaistnieniu 

[Buber 1992]. 

Niezbędny w tym celu jest klimat akceptacji i bezpieczeństwa, 

umożliwiający wyzbycie się pozorów i otwarcie się na wiedzę drugiego 

partnera. Sytuacja powinna zapewnić równość uczestnictwa obu stron  

i umożliwiać zadzierzgnięcie bezpośrednich więzi między osobami. 

Współgrają z tym ustalenia psychologów społecznych dotyczące 
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przeformułowanej hipotezy kontaktu i warunków skuteczności relacji 

międzygrupowych w redukowaniu uprzedzeń i poprawie więzi między 

społecznościami [Pettigrew 1998]. 

Spotkanie osiągające granice momentów dialogicznych, czyli sięgające 

głębi w komunikacji interpersonalnej może być sytuacją tożsamościotwórczą, 

a zatem taką, w której tożsamość uczestników jest odgrywana, poznawana  

i doświadczana. Najistotniejszymi warunkami umożliwiającymi dokonanie 

pełnego dialogu są: rodzaje relacji między uczestniczącymi stronami, uwaga  

i wzajemne zrozumienie oraz miłość. Relacje międzyludzkie różnią się ilością 

osób uczestniczących, głębią, charakterem, intensywnością w czasie i mogą 

wskazywać na typ spotkania. 

 W nurcie antropologii filozoficznej Feilharda de Chardin, B. Pasamonik 

przedstawia proces komunikacji jako relację o charakterze utylitarnym – 

nastawioną na osiągnięcie czegoś oraz jako relację personalistyczną, która 

ma na celu „spotkanie kogoś” [Pasamonik 1999]. W tej drugiej nie ma celu 

czysto poznawczego, który redukowałby „Innego” do przedmiotu poznania; 

chodzi raczej o możliwość obcowania, otwierania się na drugiego człowieka, 

co jest możliwe tylko w wypadku związku opartego na odpowiedzialności. 

W analogiczny sposób M. Opoczyńska opisuje typ relacji interpersonalnej 

określając je mianem relacji „pochyłej” i „poziomej” [Opoczyńska 2004]. 

 Komunikacja „pochyła” wskazuje na spotkanie dokonujące się  

z perspektywy dwóch różnych płaszczyzn. Ktoś jest wyżej, a ktoś niżej. Jeden 

podmiot poznaje, a drugi podmiot jest poznawany. Nie jest to jednak 

poznanie charakterystyczne dla relacji „poziomej”. Ale pozbawione 

zaangażowana emocjonalnego zbierania informacji o poznawanym. 
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 Interakcja „pozioma” jest tą właściwością, która dysponując jedną 

płaszczyzną, prowadzi do rzeczywistego spotkania osób. W przeciwieństwie 

do relacji „pochyłej” relacja „pozioma” dokonuje się na płaszczyźnie 

akceptacji i zrozumienia czyli miłości. Tylko interakcja oparta na tych 

wartościach może uchronić drugiego człowieka przed instrumentalnym 

traktowaniem, wynikającym wyłącznie z chęci zdobycia wiedzy o nim. 

 Tymczasem akceptacja, zrozumienie i odpowiedzialność stanowi jedyną 

właściwą płaszczyznę spotkania i dialogu, ale pod warunkiem, że wartości  te 

są realne i rzeczywiste i tym samym nie zmierzają do zdominowania  

i podporządkowania jednostek [Gałdowa 2000]. 

B. Pasamonik odnajduje w antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin 

myśli, iż „miłość jest tą szczególną energią personalizacji, która nie stapia, nie 

homogenizuje, lecz różnicuje. Miłość różnicująca jest pogłębieniem 

wrażliwości, wzajemnym wzbogacaniem się i dopełnieniem” [Pasamonik 

1999]. Tak rozumiana miłość w dialogu jest istotnie siłą tożsamościotwórczą. 

 Dla charakterystyki relacji „poziomej” bardzo cenna jest refleksja  

E. Fromma, iż „miłość jest produktywną formą więzi z innymi i z sobą samym. 

Zakłada ona odpowiedzialność, troskę, szacunek i wiedzę oraz pragnienie 

wzrostu i rozwoju osoby. Jest wyrazem więzi emocjonalnej miedzy dwiema 

istotami ludzkimi, realizowanej w warunkach zachowania własnej 

integralności” [Wojtowicz 2005]. 

 Takie rozumienie miłości stanowi fundament relacji „poziomej”, a tym 

samym określa przesłanki i cel prawdziwego dialogu i spotkanie, a także 

wskazuje na dwa z trzech możliwych kierunków działania. Spotkanie 

będącego skierowaniem swojego „ja” w stronę „ty”, a także skierowania 



Andrzej Bałandynowicz  ASO.A 11(1)/2018/143-167 

149 
 

siebie ku sobie. 

O szacunku do drugiego człowieka E. Fromm uważa, iż „nie jest strachem ani 

lękiem, oznacza on, zgodnej z rdzeniem wyrazu , zdolność do widzenia osoby 

takiej, jak ona jest, do uświadomienia sobie jej indywidualności  

i wyjątkowości. Szacunek dla osoby nie jest możliwy bez jej poznania; troska  

i odpowiedzialność byłyby ślepe, gdyby nie były kierowane wiedzą dotyczącą 

indywidualnej jednostki” [Fromm 2000]. 

 Dialog, oprócz tego, że przemienia świadomość i stanowi punkt zwrotny 

w życiu człowieka, jest także sposobnością do uzyskania nowej wiedzy  

o sobie samym, a także do poznania wartości uobecnionych w spotkanym 

człowieku. Wówczas może zrodzić się nowa jakość więzi opartej na 

współprzeżywaniu poznanej wartości. 

 M. Opoczyńska [2004] wyraźnie dotyka zakresu poznawania w dialogu  

i spotkaniu: „poznanie drugiej osoby, jakie staje się możliwe dzięki miłości 

jest nie tylko współprzeżywaniem odkrytych w drugim osobowych cech, ale 

także ich współdokonywaniem. Może mieć ono różny wyraz: może być 

rozpoznaniem w sobie tych samych właściwości i stanów, które wcześniej 

odkryło się w drugim – powiemy wówczas, że poznający spotykając drugiego 

odkrywa siebie, ale także może być „pójściem za” poznaną osobą i za 

odkrytymi w niej wartościami i stawianiem się jej zwolennikiem – poznający 

spotyka się z drugim człowiekiem ale to spotkanie i dialog powoduje jego 

przemianę”. 

 Mitologizacja przeszłości w komunikacji pedagogicznej nadająca pamięci 

społecznej charakter normatywny, służy kształceniu tożsamości społecznej 

członków grupy, podtrzymywaniu jej spójności i pielęgnowaniu więzi 
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grupowej. 

 M. Halbwachs [1969] pisał: „społeczeństwo dąży do usunięcia ze swojej 

pamięci wszystkiego, co mogłoby dzielić jednostki, oddalać grupy od siebie  

i w każdej epoce zmienia ono swoje wspomnienia w ten sposób, by były 

zgodne ze zmiennymi warunkami społecznej równowagi”. 

 Świadomość wspólnej przeszłości, losów przodków, wspólny zasób 

symboli i bohaterów, poczucie kontynuacji stanowią jeden z najważniejszych 

elementów grupowej tożsamości i kontynuując „wspólnotę pamięci”, której 

członkowie w podobny sposób interpretują dzieje swej grupy, podziwiają 

tych samych bohaterów i odczuwają obojętność do tych samych 

wrogów”[Tischner (red.) 1989, 131]. 

 Pamięć społeczna o wspólnej przeszłości w procesie komunikowania 

umacnia prawo grupy do istnienie, jest skarbnicą wartości i wzorów do 

naśladowania przekazywanych członkom grupy w okresie socjalizacji. Tworzy 

symboliczny język grupy, będący jednym z jej wyróżników, dostarcza też 

szereg innych znaków identyfikacyjnych, dzięki czemu pozwala na 

wyróżnianie „swoich” i odróżnianie ich od „obcych”, dzięki swej roli 

interpretacyjnej, a także dzięki konstruowaniu i wykorzystywaniu 

stereotypowych obrazów grupy obcej oraz autostereotypów [Szacka 2004]. 

 Pedagogiczna treść komunikowania zawiera w sobie wymiar historyczno 

– kulturowy. Łączy on reinterpretację doświadczeń, zakładając 

wypracowanie pozytywnej identyfikacji z przestrzenią, kulturą, a także  

z ludźmi. Sprzyja temu przywiązanie do języka budujące poczucie odrębności 

i budowanie przestrzeni dla dobrych doświadczeń i wydarzeń 

zakorzenionych w pamięci miejsca. 
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 Człowiek potrzebuje odwagi, determinacji i mądrości do utrzymania 

dialogu na poziomie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej, aby 

doprowadzić do rzeczywistego spotkania „dobrej woli, prawdy, triumfu 

sprawiedliwości i nadziei” [Jan Paweł II 2004]. 

 

Proces resocjalizacji jako sposób komunikowania się wsparty na paradygmacie 

tożsamości 

   

 Pomagając osobie będącej w sytuacji trudnej nie można traktować jej 

problemów zadaniowo, instrumentalnie lecz należy uznać zaistniałą sytuację 

jako spotkanie i nawiązanie dialogu pomiędzy dwoma równorzędnymi 

partnerami. Jest to działanie  dwóch ekspertów, udzielającego interwencji   

w zakresie metod i sposobów postępowania oraz szukającego wsparcia jako 

specjalisty własnego życia. 

 Dlatego też powodzenie udzielania pomocy zależy od zrozumienia przez 

uruchamiającego proces zmiany zachowania jednostki dynamiki zaistniałej 

sytuacji sprowadzającej się do uszanowania potrzeb, nadziei i możliwości  

w przyszłości szukającego rozwiązania sytuacji trudnej. 

  Osoba będąca stroną procesu resocjalizacji winna spotkać się  

z szacunkiem przynależnym każdej samodzielnej i pełnowartościowej 

jednostce, uznaniem własnej tożsamości i egzystencji oraz odrzucić 

świadomość, iż jest podmiotem poddającym się wyłącznie zewnętrznym 

działaniom i zabiegom. 

 Niewskazana jest źle rozumiana opieka i litość, która w rzeczywistości 

nie zawiera szacunku, a przeciwnie – jest źle skrywaną pogardą i poniżeniem. 
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Prawdziwą pomocą w spotkaniu i dialogu resocjalizacyjnym jest 

organizowanie zmiany jako pomocy dla samopomocy o własnych 

możliwościach i dotychczasowych doświadczeniach jednostki. 

  Oddziaływania pedagogiczne jako sposób komunikowania się osób 

osadzone na tożsamości gwarantują trwałość, skuteczność i efektywność 

tychże interwencji. Tożsamość to zestaw wartości i celów strukturalizujących 

życie jednostki [Bałandynowicz 2011]. 

 Określana jest czterema wyznacznikami, okolicznościami wzajemnie 

powiązanymi, posiadającymi etyczny charakter tj. wolność, wybór, 

odpowiedzialność i zobowiązanie. Jest ona związana z sensem życia 

człowieka i sensem życia społecznego. 

  Jednostka jest w wysokim stopniu formowana przez swoją 

przeszłość, przekazywane dziedzictwo i środowisko społeczne. Osoba 

znajdująca się w sytuacjach kryzysowych jest często ofiarą wydarzeń  

i okoliczności niezależnych od niej i wymykających się spod jej kontroli. 

Równocześnie jednak osoby są zawsze samodzielnymi indywiduami 

mogącymi dokonywać wyboru i dokonują go ciągle. Pomimo iż „inni” określili 

i zdecydowali w życiu jednostki; to jednak tylko ona sama może przeżyć to 

życie i dokonywać wszelkich decydujących o nich wyborów. Społeczna  

i osobowa tożsamość jest wartością etyczną czyli definiującą sens życia jako 

odczuwanie samego siebie jako świadomie odpowiedzialnego za własne losy 

życiowe i wspólnotę społeczną. Utrata tożsamości jest zwyczajnym 

następstwem głębokiego psychologicznego i socjalnego kryzysu jednostki. 

 Dialog w resocjalizacji to pomoc w odtworzeniu osobowej i społecznej 

tożsamości i jest zatem centralnym zadaniem interwencji profesjonalnej. 
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Sprowadza się ona do doprowadzenia osoby do stanu gwarantującego 

kontrolę samodzielną nad własnym życiem i zintegrowanie ze społeczną 

wspólnotą. Metoda, dzięki której uzyskać można te pozytywne efekty, winna 

sprowadzać się do działania służącego potencjałom wzrastania  

i możliwościom rozwojowym jednostki. Nie można w oddziaływaniach 

resocjalizacyjnych brać za punkt wyjścia słabość, braków, porażek, ale 

przeciwnie wykorzystywać zasoby i potencjały osoby ku wzrastaniu 

osobowo- społecznemu poprzez możliwości, szanse i ukryte zdolności 

[Konopczyński 1996]. 

  Spotkanie i dialog w postępowaniu resocjalizacyjnym zmierzają  

w stronę kształtowania samooceny i samoświadomości społecznej jednostki. 

Samoświadomość jest stosunkiem osoby do samego siebie, jest stanem, 

który związany jest z tożsamością osobową i własną osobowością. 

Samoświadomość potrzebuje wiedzy, że inni ludzie mają świadomość 

mającego „Ja” i jak ona jest przez nich postrzegana. Konstrukcja 

samoświadomości sprowadza się do wzajemnej zależności pomiędzy tymi 

dwoma procesami i jest polem walki z udziałem swojego „Ja” i postrzeganym 

społecznie „Ja” [Sobczak 2004]. 

Egzystencja osoby jest etycznie określona. Z tego wynika, iż jednostka może 

żyć dla innych, jeżeli w procesie wymiany społecznej naprawdę staje się sobą 

i w pełni realizuje siebie. We wzajemnych osobowych interakcjach musi 

istnieć dwustronny i dialektyczny stosunek, gdyż to on okazuje oblicze 

samooceny i samoświadomości społecznej oraz brak władzy, przewagi nad 

samym sobą i innymi ludźmi [Pytka 1995]. 

  Oddziaływania resocjalizacyjne to proces odtwarzania zdolności  
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i możliwości jednostki do samodzielnego kierowania swoim życiem oraz 

integrowania się na poziomie własnej autonomii nie wspólnotach 

społecznych. Jest to możliwe poprzez dostęp do świata subiektywnego 

(osobowego), świata zewnętrznego (społeczeństwa) i świata obiektywnego 

(kultura). Być człowiekiem zintegrowanym, tj. dysponować autonomią 

osobową, społeczną i kulturową, odpowiedzialną za dynamikę, strukturę  

i głębokość życia jednostki gdzie tworzy się jej tożsamość, solidarność  

i zrozumienie [Malewska 1962]. 

 Osoby wymagająca specjalistycznych oddziaływań resocjalizujących to 

jednostki, które w większości odczuwają stan bycia niepotrzebnymi dla 

świata z powodu zróżnicowanych czynników społecznych odpowiedzialnych 

za ich proces dezintegracyjny. Charakteryzuje ich poczucie bezsilności  

z powodu utraty kontroli nad swoim codziennym środowiskiem oraz te dwa 

czynniki – brak poczucia przydatności i utrata poczucia sensu życia 

doprowadza jednostkę do depresji jednostkowej oraz depresji grupowej 

[Chałas 2003]. 

 Inne niekorzystne zjawisko, które często towarzyszy osobom 

wymagającym wsparcia i pomocy to socjopatia jako forma egoizmu  

i obojętności na los drugiego człowieka. Rodzi się ona w atmosferze 

nadmiernego współzawodnictwa, zaspokajania potrzeb i popędów nawet za 

cenę skrzywdzenia innych oraz obojętności na sytuacje kryzysowe osób. 

Typowymi formami zachowań socjopatycznych to karierowiczostwo, 

komercjalizacja i brak empatii w komunikacji społecznej. 

 Ponadto wskazać można na zjawisko wiktymizacji, które osłabia procesy 

autoodpowiedzialności jednostki, a zmierza ku oskarżaniu innych za 
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wytworzone sytuacje traumatyzujące w kontaktach społecznych. Jest to 

tendencja do oczyszczania siebie z winy i wstydu poprzez przerzucenie 

odpowiedzialności na innych ludzi. Stan nieufności i urazy wobec otoczenia 

społecznego stanowi przyczynę wszelkich frustracji i agresji jednostki [Urban 

2000]. 

 Sytuacja kryzysowa, w której znajduje się jednostka spowodowana jest 

zmianami w jej osobowości oraz w sytuacjach życiowych, będących często 

następstwem przeżywanej traumy. 

Czynniki wywołujące stan opresyjnej sytuacji przymusowej można podzielić 

na trzy grupy: 

1. Wpływ uwarunkowań życia zbiorowości globalnej na pełnienie przez 

jednostkę pozytywnych ról społecznych, np. występujące zjawisko 

bezrobocia może utrudniać osobie pełnienie roli zawodowej. 

2. Wpływ zmiany ról społecznych na osobowość jednostki, np. więzień 

opuszczający zakład karny stoi przed koniecznością znalezienia pracy  

i niejednokrotnie zdobycie nowego zawodu. Nawarstwiające się 

problemy związane z podejściem nowych ról społecznych mogą 

powodować u osoby poczucie bezradności oraz powstanie stanu 

agresywno – lękowego. 

3. Wpływ ponownego podziału ról społecznych, np. środowisko 

familijne niejednokrotnie nie akceptuje osoby, która stoi przed 

koniecznością nawiązania ponownych lecz nowych więzi rodzinnych 

[Bott 1991]. 

Stan kryzysu niekoniecznie musi stanowić doświadczenie negatywne, 

pogłębiające nieprzystosowanie społeczne osoby. Podczas jego 
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występowania bowiem występuje u jednostki silna motywacja do 

przezwyciężania problemów utrudniających poprawną socjalizację, co 

sprzyja pracy specjalisty z zakresu komunikacji resocjalizacyjnej. Aktywność 

jednostki w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych może przyczyniać się 

do rozwoju jej prospołecznej osobowości i nawiązywania pozytywnych 

interakcji społecznych [Bell 2008]. 

 Faza reakcji na stany kryzysowe składa się z trzech etapów. Po pierwsze 

– uświadomienia trudności wywołujących u jednostki napięcie emocjonalne, 

gdzie stara się ona samodzielnie zaradzić istotnym problemom życiowym. Po 

drugie – wzrostu napięcia i towarzyszącemu mu procesowi wewnętrznej 

dezintegracji spowodowanego ewentualnymi niepowodzeniami. Ostatnim 

etapem reakcji na kryzys jest demonstrowanie postaw agresywnych  

i negatywistycznych wobec otoczenia społecznego postrzeganego jako 

źródło problemów życiowych. A zatem zasadniczym celem oddziaływania 

resocjalizującego jest: 

1. zmniejszenie lęku jednostki przed otaczającą go rzeczywistością 

społeczną; 

2. osłabienie poczucia bezradności i braku bezpieczeństwa; 

3. mobilizowanie sił wewnętrznych oraz zasobów i potencjałów 

zewnętrznych dla niekorzystniejszego rozwiązania sytuacji; 

4. łagodzenie stanu napięcia i zniecierpliwienia jednostki 

nawarstwiającymi się problemami w jej poprawnym funkcjonowaniu 

społecznym. 

Aby złagodzić stan opresyjny podopiecznego, osoba resocjalizująca winna 

wykazywać się powszechną akceptacją jego osoby i zrozumieniem oraz 

uszanowaniem zaistniałej trudnej sytuacji, w jakiej się ona znajduje.  
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Temu celowi służy również udzielanie zainteresowanemu informacji  

o możliwych, alternatywnych do przyjęcia rozwiązaniach problemów oraz 

praktycznych rad pomocy w przezwyciężaniu trudności [Pospiszyl 2008]. 

 Mobilizowanie sił wewnętrznych obejmuje szerokie wykorzystywanie w 

procesie resocjalizacji technik wspierających m.in. doradzanie, psychoterapia 

podtrzymująca czy dyskusja refleksyjna. Wspomaganie zewnętrzne zaś 

obejmuje pośrednie metody oddziaływań terapeutycznych zawierających 

wykorzystanie dostępnych w społeczeństwie środków pomocowych, takich 

jak: skierowanie do zakładu specjalistycznej opieki, pomoc materialna, 

postępowanie środowiskowe. 

 Ponieważ w przypadku podopiecznych, reakcja na kryzys wyraża się  

w postawach agresywnych i negatywistycznych będących wynikiem 

długotrwałej dezintegracji potrzeb oraz nawarstwiających się trudności  

w środowisku społecznym, dlatego zmniejszenie stanów depresyjnych, 

socjopatycznych, lękowych osłabiających poczucie bezradności i braku 

bezpieczeństwa stanowi cel interwencji resocjalizacyjnej w sytuacjach 

kryzysowych [Konopczyński 2009]. 

 Przed przystąpieniem do oddziaływania resocjalizacyjnego wychowawca 

powinien ocenić, jaki stopień motywacji do działań poprawczych 

reprezentuje podopieczny, czy łączą go pozytywne więzi z rodziną, a także 

stopień mobilizacji sił wewnętrznych oraz zdolności własnych do 

nawiązywania pozytywnych kontaktów środowiskowych. Interwencja  

w sytuacji kryzysowej wymaga od specjalisty szybkiej i trafnie sformułowanej 

pełnej diagnozy psychopedagogicznej. Określenie czynników patogennych 

następuje poprzez analizę ważniejszych zachowań i postaw wychowanka 
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oraz aktualnie stosowanych metod rozwiązywania istotnych życiowych 

spraw i problemów rzutujących na sferę postaw jednostki. Analiza ta jest 

niezbędna przy wyborze najbardziej skutecznych i efektywnych dla danego 

przypadku metod mobilizowania sił wewnętrznych i zasobów oraz 

potencjałów zewnętrznych [Rejzner, Szczepanik (red.) 2009, 79]. 

 W diagnozie przypadku uwzględnia się potrzeby wychowawcze 

jednostki w celu określenia potencjalnej równowagi emocjonalnej, do 

osiągnięcia której zmierza oddziaływanie resocjalizacyjne [Bernstein, Class 

1991]. 

 Podczas pracy z przypadkiem w sytuacji kryzysowej cele postępowania 

powinny być precyzyjnie określone i być wyraźnie związane z istotą kryzysu 

tak, że ich osiągniecie podczas oddziaływania poprawczego umożliwi 

korzystne rozwiązanie traumy. Nadto od ograniczonego zakresu, gdyż 

skierowane winny być na wyeliminowanie czynników  kryzysogennych  

i hamujących readaptację społeczną jednostki, a nie na radykalną zmianę jej 

osobowości. 

 Dodać należy realność ich określenia, tj. możliwe do wykonanie  

i osiągnięcia w okresie próby ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

pośrednich. 

 Jednostka pod wpływem czynników powodujących stan opresji może 

nie dowierzać, że zakładane cele postępowania resocjalizacyjnego będzie  

w stanie osiągnąć. Sytuacja taka może wywołać obniżenie motywacji do tego 

rodzaju aktywności. W przypadku powodzenia nawet drobnego 

przedsięwzięcia, osoba poddana próbie bardzo często odzyskuje motywację  

i energię do dalszego współdziałania z wychowawcą. 
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 Jeżeli przeważającym czynnikiem kryzysogennym są trudności 

wynikające z konieczności zmiany pełnionych przez jednostkę  ról 

społecznych lub ponownego ich wyboru, to na pozytywne efekty wpływają 

trzy elementy. 

 Po pierwsze – psychiczna i emocjonalna gotowość podopiecznego do 

pełnienia nowych ról społecznych, np. chęć podjęcia nauki w celu osiągnięcia 

przekwalifikowania zawodowego. Ponadto gotowość do zmiany społecznej 

wynikającej z podjęcia nowej roli w układach zbiorowych, np. zmiana 

środowiska sąsiedzkiego czy środowiska rówieśniczego. 

Ostatnim czynnikiem jest zdolność asymilacji do nowych warunków 

społecznych, potwierdzająca zaspokojenie potrzeb wychowawczych 

jednostki. 

 Długoterminowa praca resocjalizacyjna obejmuje opiekę 

zindywidualizowaną ze względu na zaburzenia psychiczne o podłożu 

organicznym lub somatycznym. Stany kryzysowe pojawiające się w tych 

przypadkach stanowią tylko część przyczyn determinujących 

psychospołeczne dysfunkcje jednostek. 

Dlatego przeciwdziałanie im, przy zastosowaniu metod i środków właściwych 

dla postępowania w sytuacji kryzysowej, nie stanowi o rozwiązaniu istotnych 

życiowych spraw i problemów jednostki rzutujących na sferę jej postaw [Bell 

1999, Kieszkowska 2012]. 

 Długoterminowa praca wspomagająca generalnie oddziaływuje na trzy 

obszary problemowe związane z poprawnym funkcjonowaniem osoby  

w społeczeństwie. Po pierwsze – zaburzenia osobowości, które implikują 
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nieprzystosowanie społeczne. Ponadto sytuacje, w których stopień 

dysfunkcji zachowania jednostki powoduje konieczność nawiązania 

ściślejszego związku z opiekunem i częstszych z nim kontaktów podczas 

postępowania resocjalizacyjnego. Dotyczy to skazanych charakteryzujących 

się trwałą utratą zdrowia, a nawet inwalidztwem, upośledzonych umysłowo  

i chorych umysłowo [Caplan 1994]. Ostatnim obszarem problemowym są 

trudne sytuacje życiowe, których rozwiązanie ze względu na ich istotę 

wymaga postępowania długoterminowego. Mogą je stanowić problemy 

mieszkaniowe, trudności finansowe związane z zabezpieczeniem 

materialnym rodziny własnej, kiedy wydaje się, że nie ma podopieczny szans 

na znalezienie innej pracy niż mało płatnej. 

 Ze względu na rozciągnięte w czasie oddziaływanie resocjalizacyjne 

opiekuna, istotne znaczenie dla powodzenia tegoż procesu ma umiejętne 

podtrzymywanie motywacji jednostki do działań poprawczych oraz skupianie 

się na najważniejszych problemach utrudniających poprawne jej 

funkcjonowanie społeczne [Bartol 2005]. 

 Motywacja osoby do działań poprawczych słabnie, gdy stan opresji,  

w jakim się znalazła ulega złagodzeniu i gdy sytuacja życiowa osoby ulega 

poprawie. Dla podtrzymania motywacji skazanego podczas długofalowej 

pracy postpenitencjarnej istotne znaczenie ma wyrażenie przez opiekuna 

zrozumienia dla trudnej sytuacji życiowej podopiecznego. Sprzyjać to będzie 

określeniu najważniejszych problemów w poprawnym funkcjonowaniu 

jednostki w społeczeństwie z jego perspektywy życiowej [Kieszkowska 2012]. 

Ponadto czynnikiem rzutującym na stan motywacji będzie udzielenie pomocy 

jednostce mającej na celu złagodzenie skutków ewentualnych niepowodzeń 

w czasie samodzielnych prób rozwiązywania przez nią problemów. Tak 
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świadczona pomoc będzie obejmowała zastosowanie technik wspierających, 

takich jak zachęcanie skazanego do podejmowania dalszych przedsięwzięć, 

wyrażanie zaufania do zamiarów podopiecznego oraz pełna akceptacja jego 

osoby. W przypadkach, gdy jednostka dotknięta jest znaczną utratą zdrowia 

czy kalectwa oraz jeżeli nie jest w stanie zapewnić swojej rodzinie środków 

utrzymania, niezbędne będzie wykorzystanie pomocy materialnej. Może być 

ona świadczona bezpośrednio ze środków jakimi dysponuje opiekun, bądź za 

pośrednictwem działających w otoczeniu społecznym instytucji 

pomocowych. 

 Ostatnią okolicznością rzutującą na podtrzymanie motywacji  

u skazanego jest umiejętne rozbudzanie u niego nadziei na rozwiązanie jego 

problemów życiowych i pozytywne wykorzystanie zniecierpliwienia  

z powodu braku istotnych postępów w przezwyciężaniu trudności  

w adaptacji społecznej. W teorii pracy pomocowej obydwa te czynniki – 

nadzieja i zniecierpliwienie – określone są mianem stymulatorów motywacji 

osoby do działań resocjalizacyjnych [Deutschmann 2001]. 

 Oczywiście złożoność niektórych problemów determinujących życie 

zbiorowości społecznej wyklucza ich rozwiązywanie w pracy 

długoterminowej. Na przykład problemy mieszkaniowe skazanego po 

opuszczeniu zakładu penitencjarnego ze względu na swoją istotę nie mogą 

być rozwiązane bez nakładu poważnych środków finansowych. Dlatego mogą 

one nie zostać rozwiązane jeszcze przez dłuższy okres. W tej sytuacji poziom 

zniecierpliwienia i realnie oceniając, nikła  nadzieja osoby na efektywne 

zaradzenie takim trudnościom są obiektywnie uzasadnione, co powoduje 

niemożność ich wykorzystania w procesie podtrzymania motywacji. W takich 

przypadkach opiekunowi pozostaje wykorzystanie środków oddziaływania, 
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polegających na prostej interwencji pomocowej bądź stosowania technik 

wspierających [Conklin 1992]. 

 Podczas długoetapowej pracy nad przypadkiem, jednostka może 

odnieść wrażenie, że niewiele się zmieniło w sensie pozytywnym w jej 

sytuacji życiowej. Cel wychowawczy nawiązanego dialogu pomiędzy 

opiekunem a podopiecznym może zostać w takich okolicznościach 

zagubiony. Ponadto w trakcie długotrwałego postępowania 

resocjalizacyjnego występują dość liczne związki z różnymi sferami życia 

zbiorowości społecznej, co sprzyja rozproszeniu celów tegoż oddziaływania. 

Na przykład – psychiczne dysfunkcje jednostki mogą wpłynąć na jakość 

interakcji z osobami będącymi członkami zbiorowości środowiska 

rodzinnego, pracowniczego czy sąsiedzkiego [Dolan 2004]. W takiej sytuacji 

opiekun powinien w pierwszej kolejności ustalić jakie czynniki spowodowały 

rozproszenie wyznaczonych celów postępowania resocjalizacyjnego  

i rozważyć zagadnienia względnej doniosłości poszczególnych problemów dla 

sytuacji życiowej podopiecznego. Następnie należałoby ponownie 

sformułować najważniejsze zadania, które mogą zostać zrealizowane w 

danym momencie oddziaływania poprawczego oraz na końcu ustalić sposób 

postępowania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów. To znaczy 

wyeliminować zachowania utrudniające jednostce poprawne 

funkcjonowanie w grupach społecznych [Goldberg 1991]. 

Konkluzje 

Mechanizmy, które wyzwalają procesy pozwalające na kontrolowanie myśli 

jednostek, sterowanie emocjami lub ich działaniami należy definiować jako 
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zabiegi manipulacyjne. Jest to zatem forma zamierzonego wywierania 

wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, aby wbrew świadomości i woli 

odbiorców działania te zaspakajały potrzeby manipulatora. Ta gra dotyczyć 

może treści lub sposobu przekazywania komunikatów. Natomiast 

psychomanipulacja jest pojęciem o zakresie znaczeniowym węższym  

i dotyczy mechanizmów wywierania wpływu poprzez wykorzystywanie reguł 

psychologicznych odpowiedzialnych za przebieg ludzkiego postępowania. 

 Instrumentalne i przedmiotowe odbieranie jednostki w procesach 

interaktywnych sprowadza się do wywierania wpływu na osobę w taki 

sposób, aby nie zdawała sobie ona sprawy z tego, że podlega jakimkolwiek 

oddziaływaniom bądź by nie była świadoma siły lub konsekwencji tych 

procesów. Podstawowym motywem postępowania osoby kierującej się 

manipulacją społeczną jest maksymalizacja własnego interesu albo interesu 

grupy bądź instytucji, z którą się w pełni identyfikuje [Doliński 2000]. 

 Manipulowanie w komunikacji międzyludzkiej zachodzi wszędzie 

tam, gdzie zadaniem osoby manipulującej nastąpiłaby rozbieżność między 

akceptowanym wzorem zachowania osoby będącej przedmiotem 

manipulacji a podsuwanym mu wzorem zachowania, gdyby wykonawca nie 

został  w jakiś sposób ograniczony w swej decyzji.  

Właśnie to ograniczenie decyzji wykonawcy jest przedmiotowym 

traktowaniem jednostki. Manipulacja to zatem wszelkie sposoby 

komunikowania się z jednostką lub grupą, które prowadzą do mylnego 

przekonania u osoby manipulowanej, że jest ona sprawcą jakiegoś 

zachowania, podczas gdy jest ona narzędziem w rękach rzeczywistego 

sprawcy [Podgórecki 1976]. 
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 Proces spotkania i dialogu w resocjalizacji winien  przebiegać od 

bieguna sumienia do bieguna manipulacji społecznej. Wymiar sumienia 

ludzkiego kształtuje podejście oparte na paradygmacie tożsamości osobowej, 

społecznej i kulturowo – cywilizacyjnej, zaś manipulacja odbywa się za 

pośrednictwem sterowania i socjotechniki wspartej na instrumentalnym 

traktowaniu osoby.  

 Resocjalizacja jako proces humanizowania relacji społecznych może 

odbywać się wyłącznie przy zaakceptowaniu zasad etyki, chroniących osoby 

przed dowolnością, relatywizmem i subiektywnymi ideałami podmiotów 

oddziaływujących na jednostkę.  
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Wprowadzenie  

Współczesna rodzina coraz bardziej narażona jest na zagrożenia ze 

strony wpływu różnych zjawisk społecznych, będących w dużym stopniu 

skutkiem procesów transformacji ustrojowej, zmian ekonomicznych, zjawisk 

o charakterze kulturowym, upowszechnienia się nowych stylów 

funkcjonowania w społeczeństwie, a także niebezpieczeństw związanych                          

z utratą bliskich członków rodziny lub ich trudną sytuacją prawną 

prowadzącą do stygmatyzacji przez lata członków rodziny w środowisku 

lokalnym.  

W przypadku uwięzienia sprawcy czynu problem nie dotyczy jedynie 

osoby przebywającej w warunkach izolacji więziennej, ale całego systemu 

rodzinnego, stąd najbardziej adekwatnym określeniem wydaje się pojęcie 

uwięzionej rodziny [por. Marczak 2012] i uwięzionych jednostek mającej 

relacje z osobami skazanymi. Uwięzienie rodziny polega na jej krótkim lub 

długoterminowym odseparowaniu od środowiska rodzinnego, lokalnego  

oraz nieprawidłowym w nim funkcjonowaniu osób, których bliscy znaleźli się 

za murami zakładu karnego, ze względu na znaczne ograniczenie lub 

całkowite zawieszenie w pełnieniu ról partnerskich i rodzicielskich. 

Pobyt jednego z członków rodziny przez dłuższy czas w warunkach 

izolacji więziennej staje się czynnikiem, który narusza dotychczasowe 

funkcjonowanie rodziny – jako  systemu, a członkowie rodziny stają się 

również osobami odrzuconymi i potępionymi przez otoczenie sąsiedzkie. 

Oddzielenie od najbliższych, nawet jeżeli nie występowały silne więzi 

rodzinne – zgodnie z założeniami systemowego modelu związków 

wewnątrzrodzinnych – w znacznym stopniu warunkuje zachowania 
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poszczególnych osób oraz funkcjonowanie rodziny jako całości,  

a w szczególności utrudnia wypełnianie przez pozostałych członków 

określonych zadań i ról rodzinnych, chociaż pozostają bolesne doświadczenia 

i brak pozytywnych odniesień do zdarzeń jakie miały miejsce w rodzinie 

[Kieszkowska 2012]. 

W trudnej więc sytuacji życiowej znajdują się rodziny uwięzionych,  

a więc takie których członkowie ze względu na łamanie norm społecznych, 

wchodzenie w konflikty społeczne, popełnienie czynu przestępczego, 

przebywają w placówce penitencjarnej. Rozpoznanie sytuacji trudnych 

wymaga rozpatrywania w obszarze funkcjonowania poszczególnych 

członków tych rodzin w jej własnym środowisku i relacji rodzinnych, jak 

również  w społecznym funkcjonowaniu w środowisku sąsiedzkim, 

zawodowym. 

Ze względu na szybkie tempo rozwoju, zmianę warunków życia, 

sytuacji wymagających od człowieka podejmowania szybkich decyzji, braku 

doświadczenia wchodzenia w nowe sytuacje, często dochodzi samoczynnie 

do zagrożenia patologią. Rodzina w jednej chwili traci kontakt z osobą 

pozbawioną wolności, a jej możliwości zaradcze są często znikome i bez 

żadnego wparcia ze strony środowiska czy instytucji. Zatem istnieje potrzeba 

aktualnych badań prowadzonych w rodzinach osób uwięzionych, poznanie 

funkcjonowania poszczególnych osób, a w szczególności dzieci 

pozostawionych bez opieki i nierozumiejących odrzucenia społecznego. 

Istotne z punktu widzenia staje się również dążenie do włączenia 

poszczególnych grup społecznych do życia z rodzinami uwięzionych                     

w ich środowisku lokalnym.  
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Konsekwencją przebywania mężczyzny/ojca (lub matki) w izolacji jest 

zachwianie nie tylko ról ojcowskich, ale także autorytetu rodzica i swoim 

czynem wskazywanie na określone sposoby funkcjonowania  

w społeczeństwie. Izolacja rodzica prowadzi do braku możliwości 

zaspokajania potrzeb emocjonalnych i towarzyskich członków rodziny, 

zanikania więzi uczuciowych, braku oparcia dla dzieci, ograniczenia 

stosowania metod wychowawczych i sprawowania opieki, zaburzeń 

spostrzegania dzieci i ich potrzeb rozwojowych oraz do zakłócenia  

i deformacji w sposobie komunikacji z dzieckiem. 

Stygmatyzacja osadzonego a wykluczenie członków rodziny  

Osadzenie w warunkach izolacji więziennej powoduje całkowitą 

zmianę środowiska skazanego z jednoczesnym odseparowaniem go od 

środowiska rodzinnego, problemów i wydarzeń życiowych ważnych dla 

wszystkich członków rodziny. Utrudnia to w znacznym stopniu 

kontaktowanie się z osobami najbliższymi oraz ogranicza jego udział w życiu 

rodzinnym i prawidłowym wypełnianiu ról partnerskich, małżeńskich  

i rodzicielskich, nawet jeśli one kiedyś wypełniane były tylko w niewielkim 

stopniu [Marczak, 2011; Kieszkowska 2011]. Można zatem przyjąć, że 

uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie 

tylko dla funkcjonowania osoby, którą to spotkało, ale dla całego systemu 

rodzinnego. Również w trakcie pobytu rodzica w zakładzie karnym na dzieci 

negatywny wpływ wywiera brak modelu pełnienia roli ojcowskiej oraz 

pozbawienie ich opieki rodzicielskiej, co staje się publicznym problemem 

pociągającym za sobą konsekwencje edukacyjne, kulturowe, ekonomiczne  
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i społeczne z racji wycofywania się dzieci z życia społecznego lub wchodzenia 

na drogę przestępczą. 

Na skutek uwięzienia jednego z członków rodziny dochodzi do 

zachwiania i dezorganizacji życia pozostałych członków w rodzinie. Sytuacja 

społeczna członków rodzin osób pozbawionych wolności przejawia się 

między innymi w zachwianiu poczucia bezpieczeństwa finansowego, 

wsparcia emocjonalnego, co wiąże się z samopoczuciem społecznym.  

Samopoczucie jest ogólną oceną konkretnej sytuacji, obciążoną 

subiektywnym widzeniem teraźniejszości, kiedy dochodzi do porównywania 

pozycji rodziny i skazanego, analizowania sytuacji pod kątem strat i zysków 

związanych z izolacją osoby, uciążliwości i problemów natury psychofizycznej 

[Kotlarska-Michalska, Rusanen, Niemela, 1977]. 

Stres związany z aresztowaniem i skazaniem członka rodziny ma 

bardzo duży wpływ na dalsze losy i jakość funkcjonowania tej rodziny.  

W stosunku do osadzonego pojawiają się ambiwalentne odczucia związane  

z popełnionym czynem, ponadto rodziny muszą borykać się ze stygmatyzacją 

ze strony otoczenia, problemami materialnymi, dotkliwie odczuwają 

samotność związaną z podejmowaniem nowych ról społecznych, często 

realizacji obowiązków za osobę pozbawioną wolności, tj. samotnego rodzica 

czy żywiciela rodziny [Pawełek, 2009].  

Osadzenie w zakładzie karnym przekłada się na wszystkie sfery życia 

rodziny w środowisku lokalnym. Sytuacja społeczna, ekonomiczna  

i wewnętrzna rodzin pozbawionych wolności ulega całkowitemu pogorszeniu 

po ich osadzeniu w zakładzie karnym, natomiast w dużym stopniu 

odczuwane jest odrzucenie członków rodzin przez społeczeństwo ze względu 
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na sytuacje związaną z czynem przestępczym. Osadzenie jednego z członków 

przyczynia się do rozluźnienia więzi z dziećmi i partnerem, zerwania 

kontaktów  z bliskimi, poczucia zagrożenia ze strony społeczeństwa 

wysyłającego negatywne komunikaty w stronę rodziny.  

Rodzina w sytuacji traumatycznych przeżyć ma poczucie odtrącenia  

i potępienia, sama żywi urazę do skazanego, a jednocześnie czuje się 

odrzucona i niezrozumiana przez społeczeństwo. Nie podejmuje też 

właściwych działań na rzecz rozwiązania i poprawy własnej sytuacji 

społecznej i nieuchronnie wycofuje się z życia społecznego. Jedynie pomoc 

ze strony instytucji i wykorzystanie określonych form terapeutycznych 

stanowi szansę na odbudowę relacji zarówno w środowisku, jak i z osobą 

odbywającą karę pozbawienia wolności.  

Członkowie rodziny powinni uzyskać stosowne informacje, poradę, 

uczestniczyć w warsztatach wspierających, w określonych formach 

poradnictwa, poznać sposoby ratowania samych siebie, swojej rodziny  

i zadbać o zachowanie odpowiednich relacji ze skazanym oraz ze 

środowiskiem lokalnym. Właściwie realizowana profesjonalna pomoc 

przyczynić się winna do złagodzenia traumy jakiej doznała rodzina i otoczenie 

społeczne.  

Prowadzona resocjalizacja skazanego w zakładzie karnym wynika  

z konsekwencji zaistnienia relatywnie sprzężonych ze sobą czynów i działań, 

wyrażonych w kategoriach: winy, kary, wybaczenia, które należy analizować 

dwukierunkowo. Wina pojawia się po zaistnieniu czynu popełnionego przez 

jednostkę przeciwko jednostce, społeczeństwu lub czynu popełnionego 

przez społeczeństwo innemu społeczeństwu. 
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Z kolei społeczeństwo karze jednostkę za popełnione czyny, ale 

równocześnie wymierza samoswoistą karę w formie piętnowania, 

dyskryminowania, wzmacniania negatywnych odczuć i odtrącenia bądź 

wydatkowania energii i środków w celu przywrócenia społeczeństwu. 

Pozytywne przykłady zachowań wynikają z subiektywnych odczuć 

społecznych związanych  z zastosowaniem kary wobec określonej osoby. 

Należy podkreślić, że  dojrzałe i odpowiedzialne społeczeństwo 

wybacza jednostce dokonanie czynu przez podejmowanie wobec niej działań 

resocjalizacyjnych i terapeutycznych w takim stopniu, aby osoba mogła 

powrócić do środowiska, zaś osadzony w zakładzie karnym, poprzez analizę 

dotychczasowego zachowania podejmuje wysiłek przemiany samego siebie  

i po części uwalnia również społeczeństwo od winy za zaistnienie działań 

destruktywnych na jego rzecz. Więź społeczna daje poczucie siły, pozwala 

odnajdywać sens życia, wypełnia pustkę po stracie tego, co było szczególnie 

ważne, a także daje odpowiedź na pytanie, że jednostka jest sobą i ma  

w zasięgu rodzinę. Człowiek po opuszczeniu zakładu karnego musi mieć 

poczucie przynależności do grupy, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, aby 

mógł stawać się sobą  i mieć szansę spłacania długu społeczeństwu. 

Niewątpliwie to rodzina odgrywa najważniejszą rolę w procesie 

reintegracji społecznej skazanych. Musi być zatem sojusznikiem administracji 

penitencjarnej w jej wysiłkach resocjalizujących, a tym samym być istotnym 

elementem tej pracy i brać w niej udział. Żaden program resocjalizacyjny nie 

będzie mógł wykazać się sukcesami, jeśli nie uwzględni się tych ludzi,  

z którymi więzień będzie żył po wyjściu z zakładu karnego, a którzy sprzyjać 

mu będą w podejmowaniu ról społecznych pozostających w zgodzie                                        

z akceptowanymi w społeczeństwie wartościami, wzorami i normami 
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zachowań. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, istotne znaczenie ma kontakt 

skazanych z rodzinami i społeczeństwem w środowisku lokalnym, aby powrót 

do środowiska życia był sprawą  naturalną dla otoczenia. 

Dzięki kontaktowi ze społeczeństwem, skazani podtrzymują 

pozytywny obraz samego siebie, odnoszą satysfakcję emocjonalną, 

utrzymują silną identyfikację z rodziną, nabywają i utwierdzają się  

w przekonaniu, że są nadal ważni dla swoich najbliższych, a zatem motywują 

się do poprawy/zmiany swojego zachowania i rozwiązania trudnych 

problemów w rodzinie. Rodzina może być  łącznikiem osoby skazanej ze 

społeczeństwem  i życiem jakie toczy się poza murami więziennymi, chociaż 

zazwyczaj ze względu na swoje uwięzienie w środowisku lokalnym musi się 

borykać ze swoimi problemami. Aby trwać, istnieć i rozwijać się, musi 

posiadać określone więzi w tym społeczne.  

 Kara pozbawienia wolności nie może odbywać się kosztem zerwania 

więzi rodzinnych łączących skazanych z rodziną, ponieważ więź ta leży  

u podstaw życia danej rodziny, a co za tym idzie przesądza o jego integracji 

lub dezintegracji i niejednokrotnie to właśnie ona stanowi o możliwości  

i skuteczności wszelkich oddziaływań stosowanych wobec osadzonego. 

Rozluźnienie bądź zerwanie więzi potęguje trudności w odnalezieniu się                             

w środowisku otwartym po opuszczeniu zakładu karnego [Muskała, 2006]. 

Wcześniejsze zachowania przestępcze oraz pobyt w izolacji 

więziennej nie tylko osłabiają, ale wręcz powodują zerwanie więzi 

społecznych dewianta z jego najbliższym otoczeniem, jak również bardzo 

często wyobcowują rodzinę przestępcy w wymiarze socjalnym i psychicznym, 

a także naznaczają jego środowisko nauki, pracy, kręgi sąsiedzkie                                    
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i towarzyskie. Dlatego też odbudowanie właściwych więzi w otoczeniu 

sąsiedzkim, rodzinnym musi być traktowane w całym systemie pomocy 

postpenitencjarnej jako najważniejsze, zarówno na etapie przygotowania 

osadzonego do życia za murami więzienia, jak i po jego opuszczeniu,  

a przede wszystkim winno być wspierane w trakcie pobytu w zakładzie 

karnym każdego skazanego.  

Z pewnością nie da się naprawić zaburzonych relacji z rodziną  

i otoczeniem w miejscu pracy, nauki, poprawić na zasadzie przelotnych 

kontaktów w trakcie przepustki czy też w okresie bezpośrednio 

poprzedzającego zwolnienie z zakładu karnego. Powinien to być proces 

ciągły, rozpoczęty już w momencie osadzenia do czasu opuszczenia placówki 

a nawet po wyjściu z więzienia na wolność [Ambrozik 2007, 190], 

kontynuowany przez określone grupy specjalistów wspomagających rodzinę 

byłego więźnia. 

Osoby, które popełniły czyn karalny i zostały skazane na karę 

pozbawienia wolności, a następnie zwolnione, to bez względu na wiek 

biologiczny i czas izolacji oczekują przede wszystkim wsparcia, zrozumienia, 

akceptacji od najbliższej rodziny i za wszelką cenę przebaczenia i pomocy w 

wyjściu z trudnej sytuacji. Podczas uwięzienia ujawnia się zwłaszcza 

opiekuńcza funkcja rodziny oraz psychohigieniczna uwzględniająca 

zaspokojenie szczególnie potrzeb emocjonalnych. Z kolei po opuszczeniu  

placówki  resocjalizacyjnej dochodzą inne funkcje, kiedy rodzina staje się 

często jedynym, podstawowym łącznikiem osoby zwolnionej ze światem 

społecznym. Obejmuje więc wszystkie dziedziny życia człowieka oraz zajmuje 

się najtrudniejszymi sprawami, a do takich niewątpliwie należy fakt 

popełnionego przestępstwa, spotykający się z potępieniem przez państwo 
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prawa i społeczeństwo. Zadomowienie i schronienie w środowisku i rodzinie 

wydaje się spełniać podstawową rolę w społecznej readaptacji 

opuszczających zakład karny. Nieliczne przykłady pomyślnie zakończonego 

procesu readaptacji społecznej pozwalają wysunąć tezę, że w cały proces 

resocjalizacji winno się angażować środowisko rodzinne, które przejmie 

opiekę i udzieli wsparcia po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej, 

względnie też wówczas, kiedy udaje się byłemu osadzonemu założyć rodzinę. 

Bowiem zadomowienie w życiu rodzinnym, zatrudnienie i bezpieczeństwo 

finansowe są najlepszą gwarancją dla właściwego powrotu byłego więźnia do 

normalnego życia w społeczeństwie. Poza rodziną to oddziaływanie 

środowiskowe ma na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla osób 

podejmujących wysiłek ponownej readaptacji społecznej. Przychylne 

usposobienie najbliższego otoczenia może niewątpliwie pomoc skazanemu  

w rozwiązywaniu istotnych życiowych spraw i problemów oraz pozytywnie 

zadziałać na zmianę postaw osoby poddanej probacji. Niektóre osoby ze 

środowiska społecznego byłego więźnia mogą mieć duży wpływ na jego 

pozytywne zachowanie dlatego, że łączą je z nim ścisłe więzi. Dlatego też 

takie osoby w określonym stopniu i zakresie powinny być podmiotami 

współuczestniczącymi w procesie wychowania i przygotowania więźnia do 

wolności [Ambrozik, 2007]. 

Wybrane przykłady funkcjonowania rodzin osób przebywających w warunkach 

izolacji  więziennej  

 Rodzina dla każdego człowieka jest bardzo ważna, zawsze stanowi punkt 

odniesienia, nawet w sytuacji, kiedy jednostka nie może liczyć na jej wsparcie 

lub nie posiada wcale bliskich. Rodzina w przypadku osób, które funkcjonują 



Rodziny uwięzionych i ich miejsce w środowisku lokalnym 

178 

w związkach formalnych i nieformalnych z byłymi więźniami, uwikłana jest  

z reguły w wiele konfliktów i problemów osobistych, rodzinnych 

zawodowych i społecznych przeżywanych i doświadczanych przez jej 

członków. Oczekiwanie na poprawne relacje w rodzinie, atmosferę ciepła, 

życzliwości i akceptacji jest upragnione i trudne do osiągnięcia, a poczucie 

odrzucenia społecznego tak nasilone, że jednostki nie radzą sobie  

z poszukiwaniem korzystnych rozwiązań swojej sytuacji.  

Ponadto życie w rodzinie z osobą stygmatyzowaną wpływa 

negatywnie także na partnera, który zdecydował się pomagać byłemu 

więźniowi. W wielu przypadkach osoby w związkach tego typu nie 

wytrzymują próby czasu, kiedy nie radzą sobie z problemami byłego więźnia  

i z własnymi oraz presją społeczeństwa. Często boją się odejść od niego ze 

względu na trudne do przewidzenia zachowanie, m.in. zachowania 

agresywne, gwałtowne wybuch złości czy groźby. 

Warto przytoczyć kilka przypadków z życia takich rodzin, 

borykających się z poczuciem odrzucenia ze strony społeczeństwa, 

stygmatem ze strony rodziny własnej i wreszcie problemów dorastających 

dzieci, które mają ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu społecznym  

i poczucie przynależności do grup marginalizowanych. A tym samym często 

ze względu na przeszłość swoich bliskich, zmuszone są (w ich przekonaniu)                                  

do podejmowania się zachowań aspołecznych. 

Przytoczone przykłady oparte są na faktach autentycznych, 

uzyskanych w trakcie realizacji badań naukowych w rodzinach skazanych  

w latach 2001-2011 [Kieszkowska, 2012] oraz aktualnie prowadzone badania 

rodzin uwięzionych. Zachowana jest pełna anonimowość osób, a niektóre 
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wybrane fragmenty opisu sytuacji mogą być zbieżne i podobne do 

problemów przeżywanych w wielu innych rodzinach będących w sytuacjach 

trudnych [Kieszkowska 2011/2012]. Zamieszczone przykłady pozostawiono 

bez komentarza, aby czytelnik po zapoznaniu się z sytuacjami wybranych 

rodzin, sam mógł poszukać odpowiedzi na nurtujące pytania i zrozumieć 

potrzebę i konieczność wdrażania działań pomocowych w rodzinie  

i środowisku lokalnym oraz postrzegać takie rodziny nieco inaczej . 

Przypadek nr 1 

Odgłos zamykanych krat pozostanie na zawsze w mojej pamięci… 

„(….) podczas zajęć na wykładzie jest mowa o readaptacji więźniów 

do środowiska lokalnego. Po podaniu tematu już czuję, że znowu mogę nie 

dać rady, ale przecież nikt nie wie, że ja zdecydowanie lepiej wiem, jakie to 

szanse oni mają aby powrócić normalnie do życia. Okazuje się, że 

prowadzący omawia pod kątem formalnym zagadnienie powrotu, pomocy 

postpenitencjarnej i wreszcie sięga do problemów rodziny i środowiska. 

Czuję, że już nie dam rady, zaczynam się kręcić, aby się nie rozpłakać. Ktoś ze 

studentów, zapewne jakichś służb próbuje powiedzieć, kim są byli 

więźniowie, że dobrze im tak, nikt też się specjalnie nie zastanawia czy 

społeczeństwo powinno pomagać takim rodzinom, ktoś inny mówi, że nie 

żałuje ich wcale. A mnie bardzo ciężko. Kiedy nauczyciel nie widzi 

zrozumienia sytuacji skazanych na wolności, powiada, że pokaże jeszcze film 

o matkach, które przebywają w zakładzie i ich kontaktach ze środowiskiem. 

Wszyscy z ciekawością chcą oglądać,  a ja wiem, że za chwilę się rozpłaczę. 

Nikt przecież nie może mi pomóc. W momencie, kiedy słyszę odgłosy 

funkcjonariuszy z taśmy i dźwięk zamykanych metalowych krat, próbuję się 
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jakoś oderwać, sięgam pod ławkę, aby nie patrzeć, wystarczy dobiegający 

głos. Dławię się już prawie, wreszcie z wielkim bólem serca, prawie resztkami 

sił próbuje wyjść z sali, aby nie rozpłakać się przy wszystkich. Nauczyciel 

zaniepokojony wychodzi za mną, widzi że trzęsę się i szlocham, nie pyta od 

razu, ale próbuje mnie posadzić na krześle i zapytać czy to ze wzruszenia czy 

mnie coś boli i czy poprosić kogoś do towarzystwa. Muszę pozostać sama. 

Nikt z tych osób nie może wiedzieć, zniszczą mnie. Mówię, że ze wzruszenia  

i chce pozostać chwile sama. Upewnia się, że nic mi nie grozi i wraca do 

studentów. Ja przeraźliwie płaczę, widzę siebie w tych korytarzach podczas 

odwiedzin w ciąży, pamiętam spojrzenia i komentarze, kiedy przechodziłam, 

pamiętam komentarze innych więźniów i wreszcie radość, zaniepokojenie  

i smutek mojego męża, który już za kilka lat miał być na wolności. Wszystkie 

odgłosy i dźwięki słyszę do dziś (…) czasami myślę, że nasze dziecko, które 

czasem gwałtownie budzi się w nocy i bardzo się boi, też ma sny z tamtego 

czasu, kiedy ja potwornie przeżywałam każde wejście do zakładu. 

Nauczycielka, wychodzi do mnie, patrzy na mnie z wielkim wzruszeniem, ja 

tylko proszę, żebym nie musiała już wracać  do sali. Podaje mi klucz do 

swojego pokoju i mówi, że za chwilę wyjdzie grupa, a ja mam przejść do 

pokoju i tam się spotkamy. Pewnie się domyśla, co teraz powiem. Jednak 

wykonuje polecenie, aby nikt nie zobaczył mnie zapłakanej. Przez trzy lata 

studiów udało się przetrwać, nie wtajemniczając nikogo w moje problemy. 

Zastanawiam się co teraz zrobię, czy mogę komuś zaufać. Czy nie pogorszę 

sobie sytuacji, kiedy i tak jest już zła. Co robić.?….   

(…) Tymczasem siada naprzeciwko mnie i spokojnym głosem mówi 

„widzę, że Pani bardzo ciężko, że sytuacja wyjątkowo trudna, czy mogę jakoś 

pomóc?”. Nie spodziewałam się takiego pytania, myślałam że będzie ciągnąć 
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ode mnie wszystkie szczegóły, miałam wrażenie, że ona to wszystko 

wyczytała z mojej twarzy. Poczułam ulgę, nie muszę wreszcie odkrywać kart, 

siedziałyśmy przez chwilę w milczeniu i nagle kiedy spojrzałam na jej oczy,  

w których też były łzy wzruszenia, jednym tchem wyznałam prawdę, jaką to 

ja mam rodzinę. Że jestem żoną przestępcy, że mam z nim dzieci, ale tak 

naprawdę to one go wcale nie interesują, ani ja jego też nie. ... on ma jakieś 

swoje wydumane życie, ciągle wszystkich śledzi, nikomu nie ufa, z nikim się 

nie spotykamy, z dziećmi się bawi przez chwilę a potem nagle odchodzi, 

zapomina o wielu sprawach, siedzi kilka godzin bezczynnie i nie wie dlaczego, 

ma napady złości i wtedy jest nieobliczalny, nie daje rady pracować, bo 

uważa,  że wszyscy go obserwują. Ma kontakt tylko z kolegą z którym 

dokonał poprzedniego przestępstwa. I że ogólnie jest mi tak źle, bo nawet 

moja rodzina, przestała nas odwiedzać. Przyszłam na studia, żeby bardziej te 

problemy zrozumieć i nauczyć się żyć z nimi, ale tu zrozumiałam, że dla mnie 

nie ma miejsca wśród innych studentów, bo oni nie mogą patrzeć na 

przestępców  

(….) Rozmawiałyśmy długo, uspokoiłam się, wiedziałam, co mogę 

teraz zrobić. I przede wszystkim jak pomóc moim dzieciom i mężowi. 

Wychodziłam z tego pokoju już spokojna  i wydawało mi się, że na nowo 

mam siłę, aby walczyć o swoje miejsce na ziemi z moją rodziną i dla tej 

rodziny. Przecież ja też mam pomagać innym, mam być pedagogiem (…)”. 

Na kolejnym zjeździe, kiedy zobaczyłam nauczycielkę, miałam ochotę 

podbiec i opowiedzieć, że może trochę lepiej jest w mojej rodzinie, ale 

przecież nic się nie zmieniło, jedynie ja miałam więcej siły od tamtego czasu  

i lepiej radziłam sobie z obowiązkami. Kiedy rozpoczęły się kolejne zajęcia, ta 

kobieta nie dała za wygraną, stwierdziła, że po ostatnich zajęciach 
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powinniśmy jeszcze się zastanowić jak pomóc rodzinom, jak być sąsiadem 

takich osób. I znowu pojawiły się jak zawsze agresywne wypowiedzi 

studentów, a ja byłam przerażona, ale tym razem miałam zaufanie, że 

nauczycielka chce mi pomóc, ale nie byłam do końca pewna. Kiedy kilku 

śmiałków pochwaliło się, co oni by zrobili z takim osobami,  to nauczycielka 

wtedy zadała wszystkim kilka pytań odnośnie pomocy drugiemu 

człowiekowi, sytuacjach, kiedy każdy może stać się przestępcą, 

odpowiedzialności jedni za drugich i pytanie, a gdyby każdy z nas dziś tu był 

w trudnej sytuacji, to czy go odrzucimy „ja poczułam dziwny szum w uszach”. 

Na koniec wiem tylko tyle, że przeczytaliśmy wspomnienia więźnia, którego 

otoczono opieką w jego miejscowości i dzięki temu jego dzieci, rodzina i on 

sam „mogli zacząć nowe życie z nadzieją na lepsze jutro”. 

Na koniec nauczycielka zapytała, czy nie warto czasem spojrzeć na 

drugiego człowieka pozytywnie, a może mu podać rękę, może to nas 

wzbogaci duchowo. Niektórzy ludzie zaczęli nawet opowiadać, że w ich 

rodzinach zdarzały się takie sytuacje, że tu gdzie jest zrozumienie więźniowie 

chcą i starają się żyć normalnie w społeczności. Było mi lżej. 

Na koniec zapytała, na ile sobie pomagamy bezinteresownie, a może 

chociaż na do widzenia warto dziś podać rękę, może ktoś z was jest  

w trudnej sytuacji. Wychodząc z sali podawaliśmy sobie ręce i uśmiechaliśmy 

się do siebie. Potrzebowałam takiego wsparcia. Zrozumiałam pewne rzeczy  

i podjęłam się nawet ich zmiany i poprawy w swoim życiu. Wychodząc z sali 

podeszłam do nauczycielki i wyciągnęłam do niej rękę, mocno uścisnęła   

i powiedziała, wierzę, że Pani wskrzesi iskrę nadziei w swojej rodzinie, 

przecież Pani poradzi sobie. Wybiegłam z sali z wielką radością, natychmiast 
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zadzwoniłam do dzieci, do męża …. przecież muszę dać radę, kiedy wiem, że 

nie jestem sama (...)”.  

Przypadek 2 

Trudno dorastać w rodzinie z piętnem 

„Dziś już jestem dorosłą kobietą, w mojej rodzinie nie było nigdy 

dobrze, bo ojciec alkoholik znęcał się nade mną rodzeństwem i moją matką. 

Pewnego dnia zwyczajnie ją zabił, trafił do więzienia, a ja z młodszym 

rodzeństwem pod opiekę babci. 

Siostra po skończeniu zawodówki wyjechała do pracy i na stałe 

pozostała za granicą, brat aktualnie nadużywa alkoholu, ale mieszka w innym 

mieście, więc nie widzę go na co dzień, ale też nie mogę prosić go o żadną 

pomoc. Ojca znienawidził i nie chce go znać. Sąsiedzi  i znajomi raczej stronią 

od nas, a aktualnie kiedy zbliża się koniec kary ojca unikają. Osobą, która ma 

kontakt z ojcem w więzieniu jestem jedynie ja. Pisał do mnie listy jako 

najstarszego dziecka, prosił o przebaczenie, ale kiedy go 

odwiedzam(najczęściej z racji świąt i za namową babci)to nie chce myśleć co 

będzie dalej, bo ja się jego boję. Przez niego nie mieliśmy dzieciństwa, nie 

wiem co to znaczy przytulić się do matki, rozmawiać z nią, ani też nie wiem 

czy kiedykolwiek mogę komuś zaufać. Babcia, matka naszej mamy, od jej 

śmierci wychowywała nas, ale zawsze była zapracowana, bo nie było już 

nikogo kto mógł nam pomoc. Ja mając lat 16 chodziłam do pracy w chłodni, 

aby sobie zarobić na książki. Pamiętam, że w szkole dzieci nie chciały się  

z nami bawić, spotykać po lekcjach, nie bywaliśmy na urodzinach  

u koleżanek i kolegów. Pewnego razu babcia chciała, aby na moje urodziny 

przyszły koleżanki z klasy, przygotowała ciasto, czekaliśmy ale nikt nie 
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przyszedł. Babcia wtedy powiedziała, że ludzie czasem przez zachowanie 

dorosłych „krzywdzą ich dzieci, oceniają wszystkich i potępiają, ale przecież 

dzieci niczemu nie są winne”. Potem w nocy bardzo płakała…. 

Na drugi dzień tylko koleżanka mnie przeprosiła i dała w prezencie 

dużą czekoladę z orzechami, którą dostała od ciotki. Powiedziała „nie mogę 

Cię odwiedzać, bo rodzice zabronili, ale nie gniewaj się bo „ja ciebie lubię”. 

Czasem przynosiła dodatkową kanapkę i dawała, ale tak aby nikt nie widział. 

Czułam się nieswojo, ale ta kanapka była tak dobra, że smak czuje do dziś,  

u nas przecież takich rzeczy nie było. Babcia nigdy nie prosiła o pomoc, nikt 

też z własnej woli pomocy nie proponował. Teraz, kiedy ojciec mi mówi, że 

wróci do domu, będzie mi pomagał, pójdzie do pracy ogarnia mnie strach. 

Czy podołam. Chciałabym uciec od tego wszystkiego, a to się wlecze tyle lat. 

Kiedy to uda się wymazać  z pamięci – nie wiem. Niedawno ukończyłam 

liceum wieczorowe, podjęłam studia, aby móc pracować. Nikomu nie mogę 

powiedzieć do końca prawdy, aby mnie nie odrzucili, ani też nie mogę  

z nikim się przyjaźnić. Też chciałabym być szczęśliwa, ale czy jest szansa. Żal 

mi ojca, kiedy go widzę w więzieniu, ale kiedy wychodzę to jestem wściekła, 

że ja, a pewnie i w przyszłości (jak mówi babcia) ludzie będą do tego wracali. 

Nie znam nawet rodziny, tylko nieliczni mają z nami sporadyczny kontakt. 

Myślę, czasem, że jestem też uwięziona, bo tak naprawdę się czuję, 

szczególnie kiedy kłaniam się ludziom, a oni odwracają głowę i udają, że nie 

słyszą lub z trudem odpowiadają. Wiele razy myślałam, żeby wyjechać i na 

nowo rozpocząć życie. Szkoda mi babci, bo ona teraz potrzebuje opieki, 

przecież troszczyła  się o nas. Nie wiem co zrobię ..nie wiem czy ten ojciec 

powinien mieszkać ze mną?...” 
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 Przypadek 3 

 Życie na uboczu  

  „Nigdy nie miałem pojęcia, dlaczego nasza rodzina ciągle żyje jakoś 

trochę na uboczu. Kiedy poznałem dziewczynę i chciałem się z nią umawiać, 

na poważnie chodzić  z myślą o ożenku, to nagle okazało się że, mimo że ona 

mnie darzy sympatią to musi się rozstać ze mną. Ponieważ mi na niej zależało 

więc postanowiłem wyjaśnić co może być przyczyną, skoro do tej pory było 

wszystko dobrze. Kiedy odwiedziłem ją w domu, rodzice jej odbyli ze mną 

poważną rozmowę, że ich córka zmieniła zdanie, ale i oni nie będą jej 

skłaniać do niczego, bo sami chcieli też ją namawiać do zmiany decyzji 

wyboru partnera.  

Na pytanie z jakiego powodu, poinformowali mnie, że mój wujek  

a brat mojego ojca przebywał w latach dziewięćdziesiątych w więzieniu za 

pobicie sąsiada ze skutkiem śmiertelnym i nie chcą, aby ich córka do takiej 

rodziny należała.  

Byłem zaskoczony tą informacją, bo nigdy w mojej rodzinie o tym się 

nie mówiło, ale sąsiedzi i znajomi nie byli też nigdy w stosunku do nas 

przyjaźnie nastawieni, mimo, że zachowywaliśmy się poprawnie.  

W drodze do domu ogarniały mnie na przemian: wściekłość, 

niedowierzanie, lęk, wstyd, upokorzenie, natomiast rodzice ze smutkiem 

przyjęli wiadomość i jak sami powiedzieli, że pomimo, że postępują jak 

należy, żyją uczciwie, to przez te lata mają odczucie, że nie należą do 

społeczności lokalnej. Gdyby wiedzieli, że tak będzie to dla dobra swoich 

dzieci zmieniliby miejsce zamieszkania lub nawet nazwisko. Czuję się dziś  

z tym bardzo podle. Nie wiem co lepsze wiedzieć od początku czy już jako 
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dorosły człowiek, który ma plany, marzenia i nagle świat runął pod nogi... 

(…). 

Konkluzje  

Obecnie w naszym kraju, ze względu na wysoki wskaźnik 

przestępczości społeczeństwa, jest bardzo dużo rodzin tego typu. Jednak 

praca z rodziną uwięzioną pozostaje na samym końcu w realizacji zadań ze 

względu na szereg ważnych innych kwestii społecznych. Nie ma miejsca na 

analizowanie problemów rodzin, które  przeżywają wiele dylematów 

związanych z trudnymi sytuacjami ich bliskich i własnymi związanych  

z osadzeniem czy powrotem na wolność osób karanych. Dzieci w tych 

rodzinach pozostawiono samych sobie, zarówno w domu jak i na terenie 

szkoły – jedynie rówieśnicy wykonują rozliczenia na miarę własnych 

pomysłów i akceptacji takich zachowań przez dorosłych.  

Te i wiele innych pytań ciągle nurtuje społeczeństwo, ale w obecnej 

sytuacji Oni (rodziny i skazani) nadal mają plany i marzenia, potrzebują 

profesjonalnej pomocy zarówno indywidualnej, rodzinnej jak i 

środowiskowej. Jednak czy społeczeństwo jest gotowe i otwarte na 

rozwiązywanie tych problemów i czy jest odpowiednio przygotowana sieć 

instytucji mogących realizować określone formy wspierania i aktywizowania  

osób w sytuacjach kryzysowych.  

Instytucjonalne wsparcie powinno być kompleksowe i skierowane do 

wszystkich członków rodziny a nade wszystko ukierunkowane na wsparcie i 

pomoc dzieciom z rodzin uwiezionych, przeżywającym rozstanie i 

upokorzenie oraz ból i wstyd w relacjach rówieśniczych. 
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 Przystosowanie się do nowej sytuacji wymaga nie tylko czasu, ale 

przede wszystkim nabywania kompetencji radzenia sobie z problemami 

przez daną rodzinę i przełamywanie barier stygmatu poprzez wypracowanie 

konstruktywnych zachowań i stworzenie optymalnych warunków 

środowiskowych dla rodziny przy udziale specjalistów i środowiska 

lokalnego. Te propozycje stanowią pewną prośbę skierowaną do 

społeczeństwa, aby zechciało w swojej okolicy dostrzegać osoby 

potrzebujące wsparcia i określonych form pomocy. 
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Czasami wydaje nam się, 

że Bóg postawił na nas krzyżyk,  

gdy tak naprawdę daje nam drugą szansę.  

Rachel Van Dyken 

 

 

Alkoholizm, obok innych uzależnień oraz chorób płuc i nowotworów, 

należy do największych zdrowotnych wyzwań Polski. Wciąż powoduje 

niezliczoną ilość ludzkich dramatów i wielkich społecznych strat. Na 

szczęście jest chorobą zaleczaną. Wielu alkoholików rzuca jej wyzwanie  

i wygrywa nowe, lepsze życie. W prezentowanym artykule podjęto próbę 

innego niż zwykle, spojrzenia na problem trzeźwości anonimowych 

alkoholików i związany z nim wysiłek współuzależnionych członków ich 

rodzin. Przyjęto bowiem, że już samo całożyciowe trwanie w trzeźwości 

(uśpienie choroby) jest nadrzędnym zadaniem samokształceniowym, 

któremu podmiot podporządkowuje swoje nowe zadania dalekosiężne, a im 

niemal wszystkie codzienne działania. Przyjęto również, że  wszelkie, zwykle 

kilku-kilkunastoletnie działania rodziny alkoholika, skoncentrowane na 

podjęciu przez niego trzeźwości, a następnie wspieraniu w niej, mają 

charakter samokształceniowych zadań dalekosiężnych 

Celem niniejszego opracowania, jest wskazanie, że mimo wielkiego 

zła jakie niesie dla podmiotu i jego rodziny choroba alkoholowa, po 

uważnym przyjrzeniu się działaniom anonimowych alkoholików i ich rodzin, 
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można zauważyć, że trudne nadrzędne i dalekosiężne  zadania jakich się 

podejmują, w korzystnym przebiegu zdarzeń, mogą mieć charakter 

samokształceniowy i rozwojowy. Artykuł powstał w oparciu o analizę 

kilkudziesięciu pozycji literatury oraz studium przypadku.  

 

„Uczymy się 10% z tego, co czytamy, 20% z tego, co słyszymy,  

30% z tego, co widzimy, 50% z tego, co widzimy i słyszymy,  

70% z tego, co mówimy, 90% z tego, co mówimy i robimy”.  

Vernon A. Magnesen 

Samokształcenie zadaniowe 

Przez samokształcenie zadaniowe rozumie się tutaj permanentne 

osiąganie przez podmiot wykształcenia w trakcie mniej lub bardziej 

samodzielnego, podlegającego autokontroli, samoocenie i autokorekcie, 

procesu podejmowania, planowania i realizowania nowych prospołecznych 

zadań dalekich, podejmowanych w celu dostosowania się do ciągłego 

rozwoju świata lub (i) wywołania w swoim otoczeniu określonych zmian 

[Scisłowicz 1992, 193]. W świetle takiego ujęcia osobą samokształcącą się 

jest każdy człowiek, który przy okazji samodzielnego podejmowania, 

planowania, realizowania i wykorzystywania efektów, ważnych dla niego 

dalekosiężnych prospołecznych zadań, zdobywa nową, systemową  

i operacyjną wiedzę, modyfikuje swoje dotychczasowe postawy 

emocjonalne, odkrywa i stawia sobie nowe zadania, a także rozwija 

sprawności i umiejętności intelektualne i manualne. Inaczej mówiąc, 

podmiot podlega samokształceniu wtedy, gdy stawia sobie ważne 

dalekosiężne zadania, do których w przypadku trzeźwego alkoholika należy 
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m.in. wieloletnie, nie kończące się nigdy, trwanie w trzeźwości. W trakcie  

realizacji tego zadania, zdobywa związane z nim, wszechstronne, ważne dla 

niego operacyjne i systemowe wiadomości, modyfikuje postawy 

emocjonalne, sprawności i umiejętności, odkrywa nowe, własne 

autonomiczne cele, staje się coraz bardziej samodzielny, odpowiedzialny  

i dbający o to aby jego działania służyły także innym ludziom [Scisłowicz 

1992, 185-194, 1994, 2009].  

Przez zadania rozumie się tutaj cele, które człowiek podejmuje  

z własnej nieprzymuszonej woli. Odróżnia się je od wymagań 

podejmowanych przez podmiot pod wpływem różnego rodzaju nacisków 

(wzmocnień pozytywnych lub negatywnych) jakimi dysponuje 

społeczeństwo.  W takim ujęciu zadania nigdy nie stają się wymaganiami, ale 

wymagania, o ile podmiot zaakceptuje je z nieprzymuszonej woli jako 

własne, mogą stać się zadaniami. Kiedy w repertuarze wszelkich działań 

człowieka ilość realizowanych zadań przeważa nad ilością realizowanych 

wymagań, jego osobowość ma szansę ulegać rozwojowi. O samokształceniu, 

a może nawet samorealizacji można mówić nie wtedy, kiedy są to zadania 

bliskodystansowe (np. wyjście na spacer, spotkanie się z kolegami, robienie 

zakupów), ale dopiero wtedy, kiedy są to prospołeczne zadania dalekosiężne, 

trwające nawet kilka, kilkanaście lat, długotrwale ogniskujące wszelkie 

działania i myśli człowieka. Zadania dalekosiężne, ponieważ są podejmowane 

dobrowolnie, z wewnętrznych pobudek, są niesprzeczne z całożyciowymi 

zadaniami nadrzędnymi (m.in. uznawanymi wartościami), takimi jak np. życie 

w trzeźwości, życie zgodne z sumieniem i wskazaniami Boga, miłość 

bliźniego, mądre wspieranie potrzebujących (dawanie im wiary w siebie, 

rozbudzające ich możliwości sprawcze), uczestnictwo w rytuałach religijnych 
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i ważnych spotkaniach rodzinnych, dbałość o zdrowie, bezustanne 

pogłębianie wiedzy, modyfikowanie postaw i poszukiwanie nowych zadań, 

dbałość o rodzinę i prawość, dążenie do prawdy, utrzymywanie ciepła 

domowego ogniska, kierowanie się zasadą „primum non noncere”.  

Przykładami zadań dalekosiężnych są m.in. długotrwałe, aktywne 

uczestnictwo w spotkaniach Grup AA (kilka lat), podjęcie i ukończenie szkoły 

(zawodowej, średniej, wyższej), zbudowanie domu, osiągnięcie kolejnego 

szczebla kariery zawodowej, dobre opanowanie języka obcego, opanowanie 

gry na pianinie, zdobycie środków materialnych na drogą, wymarzoną 

podróż, napisanie książki beletrystycznej lub naukowej, przestudiowanie 

historii świata, wspieranie dziecka (dzieci) w osiągnięciu dojrzałości, 

pomaganie współmałżonkowi w osiąganiu dalekosiężnych zadań, zdobycie 

nowego zawodu, założenie i prowadzenie własnej firmy. Każde zadanie 

dalekosiężne składa się z zadań mniej lub bardziej bliskich, które ogniskuje. 

Przykładowo dla studiujących zadaniami bliskimi są zaliczenia kolejnych 

semestrów, przedmiotów i kolokwiów. Każdy człowiek będący na drodze 

samorealizacji (samokształcący się), ma w danym momencie życia co 

najmniej dwa, trzy takie dalekosiężne zadania. Terminem „zadania 

prospołeczne” określa się tutaj dobrowolnie podejmowane cele, które łączą 

się z celami oczekiwanymi przez osoby łączące swoje zadania z celami innych 

ludzi. Inaczej mówiąc są to cele, których realizacja co najmniej nie odbywa 

się kosztem krzywdzenia pozostałych osób, a są tym bardziej prospołeczne, 

im bardziej ich realizacja i efekty konstruktywnie służą lub będą służyć innym 

ludziom. Jeżeli w repertuarze wszelkich działań człowieka, nad ilością 

realizowanych przez niego zadań przeważa ilość nielubianych przez niego 

(wymuszanych na nim) wymagań, wtedy jego osobowość ulega neurotyzacji 
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(regresji) [Obuchowski 1985, 212 i in., 2000, 2001, Łukaszewski 1984, 

Kozielecki 1987, Maslow 2004].  

W niniejszej koncepcji samokształcenie, czyli zdobywanie m.in. 

systemowej, operacyjnej wiedzy, odkrywanie nowych dalekosiężnych zadań, 

modyfikowanie postaw emocjonalnych oraz doskonalenie sprawności i 

umiejętności intelektualnych (czyli rozwój osobowości) nie jest celem samym 

w sobie, odbywa się automatycznie, przy okazji poszukiwania, 

podejmowania, planowania, realizacji i wykorzystania efektów 

dalekosiężnych zadań prospołecznych. 

W dalszym ciągu prezentowanych rozważań przyjmuje się założenie, 

że każdy człowiek, niezależnie czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie, podlega 

autokreacji, która przebiega w dwóch przeciwstawnych kierunkach: 

autoprogresjii (samorozwojowi, samokształceniu, samorealizacji)  

i autoregresji (autodegradacji, autodestrukcji, zatraceniu, neurotyzacji). 

 

           „Rodzina to żywe ciało. Można ją zranić, ale jeśli tylko zostawić jej szansę, 

zrośnie się i zagoi. Nie wyleczy się nigdy, jeśli trzymać ranę otwartą”. Irwin Shaw  

Rodzina 

Jak wiadomo rodzina jest najważniejszym środowiskiem 

wychowawczym dla każdego człowieka, zarówno wtedy, kiedy jest 

dzieckiem, jak i wtedy, kiedy staje się i jest już dorosłym. Rodzina kształtuje 

uczucia, postawy emocjonalne wobec siebie, innych ludzi, wiedzy, 

przeszłości, przyszłości i wszelkiej rzeczywistości w ogóle, kształtuje 

różnorodne relacje społeczne i zainteresowania, wpływa na powstawanie 

oraz organizację systemu aspiracji, wartości, norm i wzorców postępowania. 
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Życie rodzinne, niezależnie od tego jakie jest, wpływa na całą biografię 

człowieka. Jak słusznie stwierdził Leon Dyczewski, rodzina w porównaniu  

z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek społeczeństwem, 

zawsze pozostanie społecznością pierwotną i będzie mieć dla człowieka 

największe znaczenie [Dyczewski 2003, 9]. Wpływ rodziny jako środowiska 

wychowawczego, nie ogranicza się tylko do dzieciństwa i do wejścia  

w dorosłość, trwa całe życie.  

W niniejszym opracowaniu przez rodzinę za Franciszkiem Adamskim, 

rozumie się „(…) duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych 

we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte 

na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję 

rodzinną i społeczną” [Adamski 2002, 29]. Podobnie rodzinę rozumiał Jan 

Paweł II, pisząc, że: jest ona; „(…) wspólnotą osób, najmniejszą komórką 

społeczną, a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego 

społeczeństwa" [Jan Paweł II, 17]. F. Adamski w charakterystyce rodziny 

wymienił pięć cech wyróżniających ją spośród innych grup, są nimi wspólne 

zamieszkiwanie, takie samo nazwisko, wspólna własność, ciągłość 

biologiczna oraz duchowa wspólnota. Rodzinę można rozumieć jako 

instytucję społeczną, gdyż jest formalnie ustanowiona i funkcjonuje według 

określonych norm społecznych w ramach przyjętego systemu społecznej 

kontroli [Adamski 2002, 30-31]. Do niniejszego rozumienia rodziny należy 

dodać jeszcze jedną ważną cechę, mianowicie, że oprócz więzi małżeństwa i 

pokrewieństwa łączą ją czasem więzi powinowactwa lub (i) adopcji. 

Poprawnie funkcjonująca rodzina bezpiecznie przygotowuje dzieci do 

samodzielnego funkcjonowania w dorosłości (w modelowym przypadku do 

samokształcenia i samorealizacji), jest także wsparciem dla wszystkich jej 

członków. 
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Mimo że w potocznym rozumieniu rodzina jest synonimem 

harmonii, bliskości, serdeczności, ciepła, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa 

i miłości, czasem niestety zdarza się, że jest inaczej. Rodzina bywa też 

miejscem maltretowania fizycznego i psychicznego, poligonem udręczania, 

smutku i tragedii, na którym walczą z bliskimi m.in. toksyczni lub (i) 

narcystyczni, lub (i) psychopatyczni rodzice, nadopiekuńcze matki i osoby 

uzależnione od różnorodnych nałogów. To tych ostatnich należy alkoholizm, 

będący przyczyną dramatów, płaczu i tragedii, a zarazem jednym  

z ważniejszych przedmiotów tych rozważań. 

 

„Jeśli poszukujesz prawdy w winie, poprzestaj na jednej lampce”. 

 Kazimierz Chyła 

Miłe(?) złego początki 

Alkoholizm jest jedną z największych udręk ludzkości, tak starą jak 

stary jest – w jakiejkolwiek postaci – alkohol. Zagadnienia picia „napojów 

procentowych” i szkód przez nie wywołanych, zarówno w życiu rodzinnym 

jak i w ogóle, są jednymi z najpoważniejszych problemów społecznych. 

Problemy te są profesjonalnie badane i opisywane przez zajmujących się 

nimi badaczy i terapeutów uzależnień. Do bardzo interesujących i ważnych 

prac z nimi związanych należą m.in. opracowania i badania Jana 

Śledzianowskiego [szczególnie 2003, 2004], Jerzego Melibrudy [Melibruda 

2001, 2011], Wandy Trabert (Sztander) [1996, 2006, 2010, 2011] i Bogdana 

T. Woronowicza [1998, 2008, 2009].  Codziennie w wielu polskich domach 

rozgrywają się dramatyczne sceny będące konsekwencją nałogowego 

spożywania alkoholu, przez przynajmniej jednego z ich członków 
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(statystycznie częściej przez mężczyznę niż przez kobietę). Są to zwykle: 

przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, awantury, agresja, rozpacz 

partnerów życiowych i dzieci. Towarzyszy temu straszliwa, bolesna 

bezradność i niemoc bliskich osób, które z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, 

najczęściej nieświadomie, ale również świadomie, stają się coraz bardziej 

współuzależnionymi, jak napisała Wanda Sztander, mającymi z powodu 

alkoholizmu coraz więcej coraz poważniejszych problemów życiowych, 

finansowych i emocjonalnych [Sztander 1996, 3]. 

Według Światowej Organizacji  zdrowia (World Health Organization), 

napoje alkoholowe znajdują się na trzecim miejscu wśród najważniejszych 

czynników ryzyka dla zdrowia ludzkości. Z jego nadużywaniem związanych 

jest ponad sześćdziesiąt chorób i urazów. Do chorób należą m.in. 

nadciśnienie tętnicze, problemy z wątrobą, trzustką i  sercem, część 

nowotworów oraz  zaburzenia psychiczne, szczególnie depresyjne i lękowe. 

Do urazów i śmierci dochodzi w wyniku m.in. przedawkowania ilości trunku, 

podejmowania działań ryzykownych, poalkoholowych wypadków, aktów 

przemocy, absurdalnych wygłupów i wyczynów oraz samobójstw. 

Konsumpcja alkoholu w młodym wieku upośledza czynności poznawcze 

(koncentrację uwagi, uczenie się, zapamiętywanie, rozwój kontroli emocji), 

hamuje procesy rozwojowe, a także może być przyczyną wcześniejszego 

zatrzymania wzrostu i szeregu zaburzeń hormonalnych. Trzeba także dodać, 

że skutki spożywania alkoholu powodują ogromne straty gospodarcze 

[Fudała 2008, 15-16]. Wspomnianym wyżej wzorcom spożywania alkoholu  

i problemom wynikającym z picia towarzyszą różnorodne, potoczne pojęcia, 

pojawiające się m.in. w medycznych kwalifikacjach diagnostycznych. Nie 

podoba się to WHO, które zaleca rezygnację z używania, przynamniej 

niektórych pojęć. Pojęcie „picie umiarkowane, picie rozsądne, 
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odpowiedzialne czy towarzyskie”, odnoszące się do małych dawek alkoholu, 

nie powodujących problemów, uważa za nieprecyzyjne, subiektywne, 

zależne od kulturowych i środowiskowych norm i od indywidualnych reakcji 

na alkohol, WHO zaleca zamieniać na termin „picie o niskim rozwoju szkód”. 

Pojęcia „picie nadmierne, „nadużywanie alkoholu”, opisujące przekraczanie 

standardów i ujemne następstwa, zaleca zamieniać na „picie ryzykowne”  

i „picie szkodliwe”, natomiast pojęcie „alkoholizm”, z powodu braku precyzji 

i negatywnego znaczenia, powinno być zastąpione terminem „zespół 

uzależnienia od alkoholu, albo prościej „uzależnienie od alkoholu [Bętkowska 

– Korpała 2009, 38-41]. Celem tych zaleceń WHO jest potrzeba zwiększenia 

wiedzy społecznej związanej z ocenianiem ludzi nadużywających alkohol. Aby 

osoby, które tak naprawdę mają niewielką wiedzę o opisywanym tutaj 

problemie, zamiast potępiać nadmiernie trunkowych ludzi i żądać dla nich 

izolacji i kary, postarały się zrozumieć, że są oni bardzo chorzy i potrzebują 

profesjonalnej pomocy. Szczególnie pomocy specjalistycznej, od lekarzy  

i terapeutów uzależnień oraz pomocy wspieranych przez nich, rodzin 

alkoholika. 

Alkohol jest obecny niemal wszędzie. Można go spotkać na prawie 

wszystkich uroczystościach.  Towarzyszy m.in. narodzinom, urodzinom, 

imieninom, weselom, wszelkim zabawom, zmniejszeniu poczucia 

osamotnienia, „ukojeniu emocji”, opalaniu się na plaży, wczasom w kraju i za 

jego granicami, w górach, nad morzem i  nad jeziorami, wszelkim smutkom  

i radościom, spotkaniom po latach i nierzadkim spotkaniom kolegami 

(koleżankami), awansom w pracy, utratą miłości, a także stypom, związanym 

z pożegnaniem bliskich osób. Pije się też dla animuszu, poprawienia humoru 

i dla rozluźnienia. Wszystko może wydawać się w porządku, jeśli spożywający 
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trunki wiedzą kiedy, jak często i ile mogą wypić. Alkohol jest dla ludzi, czasem 

nawet ma swoje pozytywne strony, np. wypity w niewielkiej ilości przed sutą 

kolacją poza domem może zapobiegać bolesnym zatruciom pokarmowym,  

a potem pity w niewielkiej ilości może poprawić humor, dodać energii, a 

także odwagi do dobrej zabawy. Problem zaczyna się tam, gdzie choćby 

jedna osoba nie umie kontrolować swojego picia. Potrafi ona, choć często 

nie nazywa siebie osobą uzależnioną, a np. osobą lubiącą alkohol, co 

najwyżej pijakiem, ściągać na siebie i na inne osoby wiele przykrych zdarzeń  

i strat. Do jej strat należą m.in. przerwy w życiorysie, utrata pieniędzy i 

wartościowych przedmiotów, utrata nieuzależnionych przyjaciół i znajomych, 

utrata pracy, rodziny, dachu nad głową, wolności,  zaufania i dobrego 

imienia, marginalizacja, utrata zdrowia i życia. Straty członków rodziny to 

m.in. cierpienia spowodowane konsekwencjami zachowań alkoholika (np. 

przemocą fizyczną i psychiczną, awanturami, wynoszeniem przedmiotów  

z domu, brakiem źródeł dochodu, koniecznością jego utrzymywania), koszty 

sądowe za wyrządzone szkody, koszty leczenia, koszty naprawy zniszczeń. 

Straty  innych ludzi to wszelkie zło im wyrządzone przez alkoholika, jak np. 

utrata zniszczonego przez niego cennego mienia, utrata zdrowia lub życia  

w wyniku  pobicia czy też spowodowanego przez niego wypadku drogowego. 

Niewiele osób ma świadomość, że rodzina z problemem alkoholowym to 

tzw. zamknięte koło, niekończąca się, zwykle eskalująca, straszliwa historia. 

Wylicza się różne fazy wchodzenia w alkoholizm, permanentną 

autodestrukcję, począwszy od sięgnięcia po pierwszy kieliszek, skończywszy 

na całkowitym braku kontroli picia i na wykluczeniu społecznym. Najbardziej 

niebezpieczna jest faza chroniczna, do której J. Melibruda i Z. Sobolewskia-

Melibruda zaliczają wzorce typu, Gamma, Delta i Epsilon, mogąca trwać 

nawet wiele lat i doprowadzić do śmierci [Melibruda i Sobolewska-Melibruda 
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2006, 33]. Wtedy coraz wyraziściej nasilają się uzależnienie psychiczne, 

fizyczne i brak kontroli. Jak pisze Viktor Sommer, w zaawansowanym etapie 

tej fazy pijący nie potrafi żyć bez alkoholu. Jeśli nie ma go w tradycyjnych 

postaciach, wypije wszystko co zawiera C2H5OH (np. denaturat, spirytus 

salicylowy, wodę brzozową, a nawet płyn do mycia szyb). Brak alkoholu w 

organizmie manifestuje się u niego drżeniem rąk, powiek i języka, 

bezsennością, zaburzeniami równowagi, pamięci i świadomości, omamami 

wzrokowymi i słuchowymi, skurczami mięśni, napadowymi potami, 

biegunkami, bezsennością, drażliwością, niecierpliwością, urojeniami, 

nieracjonalnymi lękami, wybuchowością, agresją wobec innych i wobec 

siebie. Wyniki badań somatycznych wskazują na poważne zaburzenia 

wątroby nerek, żołądka, trzustki i serca [Sommer 2007, 16-20]. Alkoholik 

coraz bardziej cierpi, podlega coraz głębszej autodestrukcji, coraz bardziej 

udręczeni są jego najbliżsi, coraz bardziej mają go dość sąsiedzi i znajomi, 

coraz bardziej oddala się od szansy na odwrócenie biegu zdarzeń w kierunku 

autoprogresji (samokształcenia).  

 

*** 

 Rozważania i refleksje zawarte poniżej opracowano m.in. w oparciu 

o studium przypadku, wielogodzinne rozmowy z terapeutami uzależnień, 

rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, korzystającymi  

z profesjonalnego wsparcia terapeutycznego w grupach AA, Al.anon, , DDA  

i Allateen, w oparciu o kilkunastoletnią obserwację życia prywatnego  

i zawodowego trzeźwych alkoholików i ich rodzin, także w oparciu  

o specjalistyczną literaturę. 

*** 
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  „Wierzcie mi, bieda to nie tylko głód. Bieda oznacza,  

że wszystkie życiowe szanse umykają wam sprzed nosa”.  Carolyn Jess-Cooke  

 

Czas autodestrukcji  

Najbardziej ze wszystkich cierpi żyjąca w ciągłym lęku i stresie, 

sfrustrowana, pogrążona w niemocy rodzina alkoholika, która chcąc 

„wspierać” chorego, nieświadomie wypracowuje indywidualne sposoby 

przystosowania do coraz trudniejszych i niekorzystniejszych zdarzeń.  

Z powodu braku specjalistycznej wiedzy, jak należy postępować z pijącym 

alkoholikiem, rodzina w dobrej wierze, starając się go ratować, popełnia 

bardzo dużo błędów. W konsekwencji zamiast pomagać choremu, nie 

wiedząc o tym, wspiera go w jego pogłębiającym się nałogu (m.in. 

usprawiedliwia, ukrywa przed innymi, karmi, pierze, daje się manipulować 

jego grami). Można powiedzieć, że ulegający autodestrukcji alkoholik, 

bardziej nieświadomie niż świadomie, przyczynia się  do autoregresji 

pozostałych członków rodziny, zarówno każdego osobno, jak i wszystkich 

razem. W wyniku generowanych przez niego problemów, wszystkich 

najbliższych, mniej lub bardziej, dotyka choroba współuzależnienia. 

Współuzależnienia, które Pia Mellody nazywa przeszkadzającym w życiu, 

upośledzeniem dojrzałości [Mellody 1992, 15]. Do najczęściej występujących 

objawów współuzależnienia zaliczyć trzeba, za Iwoną Niewiadomską, m.in. 

obsesyjne opiekowanie się chorym, obsesyjne kontrolowanie innych ludzi, 

niezadowolenie z siebie i niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, 

toksyczną zależność wzajemną w rodzinie, spowodowaną problemem 
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alkoholowym, zaniedbywanie potrzeb własnych i potrzeb niepijących 

członków rodziny, dużą tolerancję dla szkodliwych dla wszystkich 

nieprawidłowych relacji interpersonalnych spowodowaną rozchwianiem 

umiejętności dokonania oceny co jest, a co nie jest, prawidłowymi relacjami 

w stosunkach z innymi [Niewiadomska, Sikorka-Głogowicz 2004, 106]. 

Melody Beattie dodaje do tego tłumienie emocji i myśli, zaprzeczanie, brak 

zaufania do siebie i innych, rozchwianie emocjonalne, częste doświadczanie 

złości do siebie i do innych oraz problemy seksualne [Beattie 1994, 58-72]. 

Obserwując kategoryzacje badaczy problemu można wyodrębnić 

siedem charakterystycznych faz przystosowania się rodziny do choroby 

alkoholowej jej członka (członków). Każda z nich może trwać nawet bardzo 

wiele lat [Sztander 1993, 44-45]. W fazie pierwszej (początków 

autodestrukcji pijącego) pojawia się większa ilość incydentów picia, powstają 

napięcia i konflikty. Alkoholik zaprzecza istnieniu problemu, usprawiedliwia 

przyczyny, obiecuje poprawę. Domownicy nie widzą większego problemu, 

usprawiedliwiają pijącego mniejszą lub większą koniecznością takiego 

zachowania.  Faza druga (autodestrukcja pijącego i początki destrukcji 

rodziny) to próby pozbycia się problemu. Incydenty alkoholowe nasilają się, 

rośnie poczucie izolacji rodziny, która coraz częściej koncentruje się na 

problemie picia. Wzajemne pretensje pogarszają wszelkie wewnątrzrodzinne 

relacje, szczególnie małżeńskie i rodzicielskie, pojawiają się zaburzenia 

emocjonalne u dzieci. Rodzina ukrywa problem przed innymi ludźmi. Faza 

trzecia (zaawansowana autodestrukcja pijącego i rodziny), to kolejny etap 

przystosowywania się rodziny do choroby alkoholowej. Rodzina przeżywa 

chaos i dezorganizację, w jej życie na stałe wkradły się brak porządku dnia  

i dezorganizacja, wszystko wymyka się spod kontroli, traci nadzieję na 



Sylwester Scisłowicz  ASO.A 11(1)/2018/189-224 

203 

rozwiązanie problemu i poprawę alkoholika. Rezygnuje z prób wpływania na 

miejsce, ilość i jakość picia. Zaczyna zajmować się raczej zmniejszeniem 

kosztów picia. U dzieci rozwijają się rozmaite zaburzenia jak np. niestabilność 

emocjonalna, trudności ze snem, brak łaknienia, złe zachowanie, trudności  

w koncentracji i w nauce. Rodzina podejmuje próby reorganizacji 

zdesynchronizowanego systemu własnego działania. W kolejnej, czwartej 

fazie (próby zatrzymania autodestrukcji rodziny), żona (lub mąż) osoby 

pijącej przejmuje kierownictwo nad życiem rodzinnym, traktując alkoholika 

jak chorą, krnąbrną osobę. Dotychczasowe uczucia opiekuńcze i litość 

zastąpione zostają niechęcią, pretensjami i wrogością. Rodzina organizuje się 

wokół zmniejszania szkód wywoływanych przez alkoholika. Wiele rodzin 

zatrzymuje się na dalszym trwaniu w tej właśnie czwartej fazie. W piątej fazie 

(odcięcia od źródła autodestrukcji), jeśli do niej w ogóle dochodzi, rodzina 

podejmuje zdecydowane próby bezwzględnego odseparowania lub 

definitywnego usunięcia alkoholika z jej składu i życia. W fazie szóstej (bez 

źródła destrukcji) rodzina zaczyna żyć bez alkoholika, stara się powrócić do 

wewnętrznej harmonii, uczy się żyć bez wszystkich negatywnych, 

towarzyszącym im dotychczas, emocji i zdarzeń oraz niespełnionych nadziei, 

pretensji i oczekiwań. Faza siódma (szansy na sukces) występuje wtedy gdy 

alkoholik podejmie abstynencję. Wszyscy starają się pokonywać trudne 

problemy z przeszłości, problemy wynikające z emocjonalnych trudności do 

ponownego przystosowania się i problemy wynikające z przeszkód 

środowiskowych. 

 

„Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy 

upierają się przy błędach, są głupcami”. Friedrich Rückert 
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Samokształcenie rodziny (czas autoprogresji) 

Modelowe rodziny AA, w drugiej lub każdej następnej fazie (z wyżej 

wymienionych), poszukując pomocy w wyjściu z pogłębiającego się regresu, 

będącego skutkiem alkoholizmu jej członka (członków), a także regresu 

spowodowanego chorobą współuzależnienia, znajdują wsparcie w różnego 

rodzaju formach, m.in. u terapeutów uzależnień, oraz w Grupach Al-Anon, 

DDA i Allateen. Rodziny takie, niezależnie od tego, czy usunęły pijącego ze 

swojego grona, czy dały mu szansę powrotu i trwania w abstynencji, 

uczestniczą w wspierających ich spotkaniach terapeutycznych tak długo i tak 

często, jak to jest konieczne do całkowitego osiągnięcia familijnej 

homeostazy, do wyzdrowienia z psychicznego współuzależnienia. Terapia 

współuzależnienia, jak podkreśla P. Mellody,  bywa często trudniejsza niż 

terapia uzależnienia, gdyż nie tylko trudniej postawić diagnozę, ale także 

przekonać osobę współuzależnioną, że alkoholizm  członka rodziny nie jest 

jedynym problemem. Decyzja o podjęciu terapii jest dla tej osoby bardzo 

trudna i wymaga wiele odwagi [Mellody 1993, 179]. 

Można powiedzieć, że od momentu podjęcia profesjonalnych 

zachowań, ukierunkowanych, metodycznym specjalistycznym wsparciem, 

zaczyna się odwrót od autoregresji rodziny, w kierunku szansy na jej 

odbudowę i ponadprzeciętny rozwój jej członków. Modelowy uczestnik 

spotkań terapeutycznych, będący wcześniej ofiarą alkoholika, jego zachowań 

i gier, jego braku odpowiedzialności, staje się praktycznym i teoretycznym 

znawcą problemu, metodycznie działającym, skutecznym ratownikiem 

pokiereszowanej rodziny. Także wtedy, gdy alkoholika już w niej fizycznie nie 

ma. Wie, że nadal będzie potrzebowała wsparcia i pomocy. Nawet przez 

wiele lat. 
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Członkowie rodziny alkoholika, bardzo skutecznie, bo z głębokim 

uwewnętrznionym zainteresowaniem, z potrzeby serca i sumienia, oraz z 

miłości bliźniego, przyswajają nierzadko trudną, specjalistyczną wiedzę m.in. 

psychologiczną, medyczną i socjologiczną. W efekcie, nie zawsze świadomie 

zdając sobie z tego sprawę,  stają się praktycznymi i teoretycznymi znawcami 

wszystkich aspektów alkoholizmu w zakresie m.in. jego genezy, przebiegu, 

zapobiegania, leczenia i konsekwencji, zarówno dla chorego i jego rodziny, 

jak i dla wszystkich pozostałych ludzi. W czasie spotkań w grupach 

terapeutycznych, a potem wśród najbliższych, otwarcie i szczerze 

rozmawiają o problemach, na "żywo”, wymieniają się swoimi 

doświadczeniami, obserwacjami, np., co można mówić alkoholikowi, a czego 

nie można, jak z nim postępować aby odnieść oczekiwane rezultaty, czytają 

liczną specjalistyczną literaturę zalecaną przez terapeutę, członków grupy lub 

wybraną samodzielnie. Dzięki temu oraz umiejętnościom i sprawnościom, 

nabywanym podczas terapeutycznych spotkań, coraz skuteczniej potrafią 

diagnozować problem, poszukiwać jego różnorodnych rozwiązań (metod, 

technik, sposobów) i profesjonalnie je wdrażać.  

Starając się wytrwać z alkoholikiem, w nieustającym profesjonalnym 

działaniu, już bez uległości, użalania się i obwiniania, doskonalą swój 

charakter, swoją siłę woli, swoje umiejętności skutecznej i konstruktywnej 

komunikacji, nie tylko z członkami rodziny, ale także z wszystkimi innymi 

osobami. W konsekwencji doskonalą i rozwijają swoją osobowość, odkrywają 

nowe perspektywy i uwalniają się od anachronicznych i barierogennych, 

dotychczasowych postaw emocjonalnych, nawyków i przyzwyczajeń.  

Codzienny lęk zastępują wiarą w lepsze jutro i w swoje siły sprawcze. Stają 

się mistrzami w wyszukiwaniu najbardziej korzystnych dla wszystkich, 

optymalnych rozwiązań, a następnie w realizowaniu ich.  Coraz bardziej 
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kierują się wartościami nadrzędnymi, uniwersalnymi, ponadczasowymi, 

czyniącymi ich, w pełni tego słowa znaczenia, prawymi, prospołecznymi 

ludźmi mającymi poczucie sensu życia, własnej wartości i sprawczości.  

W efekcie stają się coraz bardziej niezależni i samodzielni w odróżnianiu 

tego, co jest obiektywnie wartościowe od tego, co ma tylko ładne 

opakowanie, albo jest przereklamowane. Nie naśladują większości ludzi i nie 

szukają celów w imitacji zachowań tych, którzy przywiązują wagę przede 

wszystkim do wartości materialnych, do sławy, do sukcesu, do tego co widzą 

inni (czego mogą im zazdrościć), gdyż sercem czują, a z doświadczania 

wiedzą, że prawdziwe szczęście kryje się gdzie indziej.  Nabierają dystansu do 

spraw oddalających ludzi od człowieczeństwa, np. do wyścigu szczurów, 

charakteryzującego się gonitwą za pieniędzmi, karierą i sławą, nierzadko 

przez oszukańcze i wątpliwie moralne skróty (jak sprzedajność, oszustwo i 

świństwo). Aktywni członkowie grup terapeutycznych, bardziej niż tzw. 

ludzie sukcesu potrafią się cieszyć czymkolwiek, nawet najdrobniejszymi 

osiągnięciami, np. widokiem uśmiechających się dzieci, ich rodziców i 

dziadków, pięknem krajobrazu, gwiaździstego nieba, drzew klombów i 

kwiatów.  

 

  „Prosiłam Boga o siłę. On dał mi całą masę problemów, bym nauczyła się być silna”.  

Autor nieznany 
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Efekty samokształcenia osób współuzależnionych 

Osoby współuzależnione, w wyniku podjętej terapii, uczestnictwa w 

mitingach, zdobytej nowej profesjonalnej wiedzy, nowych doświadczeń i 

kręgów znajomości, zweryfikowania i modyfikacji postaw emocjonalnych  

oraz podejmowania i realizowania nowych prospołecznych zadań 

dalekosiężnych, stają się ponadprzeciętnie wykształcone, silniejsze 

psychicznie, odważniejsze i szczęśliwsze, skuteczniejsze, mają wyższe 

poczucie własnej wartości, sprawczości, godności. O ich szczególnym 

wykształceniu świadczą, co bardzo ważne z punktu widzenia celu niniejszego 

opracowania, m.in. - rozwinięta i pogłębiona specjalistyczna wiedza; - nowe 

profesjonalne umiejętności i sprawności; -  nowe i udoskonalone 

kompetencje oraz zmodyfikowane postawy emocjonalne; - a także nowe 

prospołeczne zadania dalekosiężne. 

Modelowe osoby współuzależnione w trakcie długotrwałego 

uczestnictwa w mitingach, wzmacnianego różnorodną terapią i fachowym 

wsparciem, rozwinęły i pogłębiły swoją specjalistyczną wiedzę, związaną 

m.in.: 

- z wachlarzem powiązanych strukturalnie i systemowo, najważniejszych 

pojęć psychologicznych, terapeutycznych, medycznych, socjologicznych, 

filozoficznych i metodycznych z zakresu konstruktywnej komunikacji 

interpersonalnej, samokształcenia i samorealizacji (szczególnie 

samokontroli, samooceny i autokorekty);  

- z najważniejszymi specjalistycznymi zagadnieniami, pozwalającymi 

zrozumieć osobowość nałogową, osobowość współuzależnioną  

i osobowość w ogóle, w  konsekwencji dającymi szansę na skuteczne 

pomaganie  uzależnionym, sobie samemu i innym współuzależnionym; 
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- z podstawowymi regułami kierującymi psychologicznym, społecznym  

i biologicznym rozwojem człowieka do osiągnięcia dorosłości, także 

możliwościami rozwojowymi w dalszej części życia, w każdej jego fazie, aż 

do najpóźniejszej starości; 

- z różnorodnymi rodzajami i prawidłowościami powstawania, utrwalania, 

neutralizowania  i zrywania więzi międzyludzkich, w sytuacji normy  

i patologii społecznej; 

- z prawem i szansą każdego człowieka, niezależnie od jego przeszłości, do 

ratowania dalszej części swojego życia w trzeźwości;  

- z możliwością godnego i szczęśliwego życia, w tym do zaprojektowanego 

przez siebie w poczuciu odpowiedzialności, dozgonnego, zadaniowego 

samokształcenia (a nawet  samorealizacji); 

- z podstawową wiedzą o najważniejszych, ponadczasowych, 

uniwersalnych wartościach, zasadach i normach etycznych w  życiu 

osobistym i społecznym. 

Osoby współuzależnione, oprócz tego, że zdobyły operacyjną wiedzę, 

wzbogaciły swoje profesjonalne umiejętności i sprawności dotyczące m.in.: 

- dokonywania obiektywnej obserwacji, interpretacji i trafnej diagnozy 

problemów alkoholizmu, innych nałogów i współuzależnienia, także 

planowania, podejmowania i realizowania skutecznych metod, sposobów 

i technik działania; 

- skutecznego i efektywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy, związanej  

z rozwiązywanymi problemami, w procesach zdrowienia, wspierania  

i realizowania wszelkich innych celów; 

- samodzielnego poszukiwania, odnajdywania, analizowania, 

selekcjonowania, syntetyzowania i wykorzystywania nowej wiedzy, 
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nowych umiejętności i sprawności oraz nowych zadań, a także 

samodzielnego modyfikowania uwewnętrznionych postaw i zadań, przy 

wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł informacji; 

- przewidywania niekorzystnych zdarzeń i skutecznego zapobiegania im;  

- precyzyjnego, spójnego i koherentnego, wskazującego na znawstwo 

problemu,  specjalistycznego języka, komunikatywnego wypowiadania 

się i aktywnego słuchania, w konsekwencji skutecznego porozumiewania 

się z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, terapeutami 

znającymi problem i wszystkimi pozostałymi ludźmi; 

- skutecznego prezentowania i argumentowania własnych pomysłów 

rozwiązań, w celu  inspirowania innych do podejmowania i realizowania 

terapii, a także działań zapobiegającym powstaniu uzależnień; 

- znacznie częstszego niż wcześniej, posługiwania się, w realizowaniu 

wszelkich zadań, zasadami i normami etycznymi, uwzględniającymi 

wszelkie, korzystne i niekorzystne skutki własnego i (lub) grupowego 

działania; 

- dzielenia się z innymi poczuciem szczęścia płynącego z życia, w którym 

nie ma problemu uzależnienia, szczególnie znaczeniem mocy Siły 

Wyższej, mocy wiary i poczucia sensu życia. 

Ponadto osoby współuzależnione w wyniku własnej terapii 

udoskonaliły swoje kompetencje i zmodyfikowały dotychczasowe postawy 

emocjonalne dotyczące m.in.: 

- samoświadomości i świadomości posiadanych przez siebie i przez innych 

wiadomości, umiejętności i sprawności intelektualnych i manualnych, 

prospołecznych zadań dalekosiężnych oraz uwewnętrznionego stosunku 

do siebie, do innych ludzi, a także m.in. do zwierząt, przyrody, nałogu, 

trzeźwości, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz do materialnych i 



Samokształcenie trzeźwych alkoholików i ich rodzin jako jeden z efektów wychodzenia  

z uzależnienia i współuzależnienia  

210 

duchowych wartości; 

- rozumienia posiadania przez człowieka potrzeb bezpieczeństwa, miłości  

i przynależności, szacunku i samorealizacji, dających poczucie radości, 

satysfakcji, sensu życia, perspektyw rozwojowych i wielkiego znaczenia 

wiary w miłość bliźniego i w Siłę Wyższą; 

- znaczenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej, indywidualnej  

i grupowej, w osobistym i społecznym samorozwoju człowieka 

uzależnionego lub znajdującego się w kręgu zagrożenia od uzależnienia; 

- poczucia odpowiedzialności etycznej, także zdolności do tworzenia 

refleksji o moralnych kontekstach swoich czynów, świadomości 

etycznego wymiaru realizacji i wykorzystania wyników własnych zadań; 

- postępowania zgodnie z zasadami etyki, dostrzegania i skutecznego 

uświadamiania innym problemów moralnych i dylematów etycznych, 

związanych z podejmowaniem i realizowaniem różnorodnych działań 

osobistych, rodzinnych, zawodowych i życiowych w ogóle; 

- wolności i odpowiedzialności w podejmowaniu i realizowaniu 

dalekosiężnych, nadrzędnych i wszelkich innych zadań, wolności 

ograniczonej takim samym prawem dla innych ludzi, odpowiedzialności 

bardziej przed własnym sumieniem, sercem i przed Bogiem, niezależnie 

od tego jak kto Go pojmuje, niż przed innymi ludźmi. 

Co bardzo ważne, osoby współuzależnione podlegające modelowej 

terapii i autoterapii, w wyniku zdobytego wykształcenia, stawiają sobie 

kolejne duże, a nawet potężne cele, którymi są nowe prospołeczne zadania 

dalekosiężne, dające im szansę na jeszcze większe pogłębienie operacyjnej  

i specjalistycznej wiedzy, udoskonalenie profesjonalnych umiejętności  
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i sprawności oraz dalsze, pożądane przez wszystkich ludzi dobrej woli,  

modyfikowanie postaw emocjonalnych 

Ponieważ przez lata błądzenia, przed uzyskaniem profesjonalnej 

pomocy, starając się pomagać pijącemu (pijącym) ludzie współuzależnieni 

popełniali wiele różnorodnych błędów, teraz mogą przed nimi ostrzegać 

ludzi znajdujących się w podobnej, jak oni kiedyś, sytuacji życiowej, mogą też 

pomagać w skutecznym wyjściu z kryzysu. Własne osiągnięcia nauczyły ich 

czegoś bardzo cennego, mianowicie świadomego czerpania życiodajnej 

energii, siły i radości z pokonania wielkich problemów, z miłości bliźniego,  

z dawania „mądrej” pomocy. Takiej, która nie tylko nie upośledza 

samodzielności sprawczej potrzebujących, ale wręcz wzmacnia u nich tą 

ważną podmiotowo i społecznie funkcję. Pomocy, w której już nigdy nie będą 

odgrywali roli nieświadomej ofiary, a jedynie rolę animatora przyszłości  

i świadomego uczestnika, dobrze znającego problemy i reguły gier 

prowadzonych przez uzależnionych. Pomocy, bardzo szeroko rozumianej, 

ukierunkowanej nie tylko na potrzebujących ludzi, ale także na zwierzęta, 

ptaki, przyrodę i wszelkie inne potrzebujące jej elementy naszej realnej 

rzeczywistości.  

 

      „Otrzymanie drugiej szansy w życiu to jedno. Wykorzystanie jej i 

uczynienie życia lepszym - oto sztuka”. Rick Riordan 

Znani alkoholicy propagujący trzeźwość 

Na dotychczas naszkicowanym tle, na szczególną uwagę  

i wyróżnienie zasługują chorzy uzależnieni od alkoholu, którzy tak bardzo 

uświadomili sobie swój problem, że z własnej woli, z powodu różnorodnych, 
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głęboko uwewnętrznionych pobudek, poddali się całożyciowemu trwaniu  

w trzeźwości. Trwaniu, w naszej kulturze trudnemu, gdyż jak wspomniano 

wcześniej, trunki są wszechobecne. Takich ludzi, ze względu na specyfikę ich 

funkcjonowania, nazywać się tutaj będzie  osobami samokształcącymi się w 

trzeźwieniu.  

Do najbardziej znanych samokształcących się (wręcz 

samorealizujących się) w trzeźwieniu polskich alkoholików należy Wiktor 

Osiatyński, dr hab. nauk prawnych, nauczyciel akademicki, pisarz i publicysta, 

który  bez opamiętania pił aż 21 lat. Po rozpoczęciu trzeźwienia nie tylko 

osiągnął bardzo znaczące sukcesy naukowe w Polsce i na świecie, ale 

również był aktywnym działaczem społecznym. Szczególną wagę 

przywiązywał do propagowania informacji o alkoholizmie, do którego sam się 

publicznie przyznawał, bez ukrywania swoich najbardziej traumatycznych  

i wstydliwych doświadczeń. Jego opowieści i inne działania stały się dużym 

wsparciem dla ludzi, którzy już stracili nadzieję na wyzdrowienie. Do innych 

znanych osób, które oficjalnie przyznały się do swojego alkoholizmu, a od lat 

żyją w trzeźwości, i dziś publicznie propagują odzyskaną wartość trzeźwego 

życia,  przyznali się m.in. aktorzy Stanisława Celińska, Edyta Olszówka, Borys 

Szyc, Michał Wiśniewski, Kristin Davis, Mickey Rourke, Liza Minelli, Lindsay 

Lohan i Brad Pitt, a także znaczący politycy, m.in. Bolesław Piecha i Paweł 

Kukiz. 

Nie jest tajemnicą, że do najlepszych terapeutów uzależnień należą 

trzeźwi alkoholicy, którzy kiedyś sami zmagali się z nałogiem, a później 

zdobyli odpowiednie kwalifikacje.  Za nimi chętniej się podąża. Do 

najbardziej skutecznych w Polsce, oprócz wielu świeckich osób, należą także 

duchowni, którzy mają w biografii ponure, alkoholowe strony, są nimi m.in. 
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ks. Piotr Adamus, proboszcz parafii w podkrakowskim Kamieniu  

i certyfikowany terapeuta uzależnień, ks. Paweł Pawlicki, proboszcz parafii 

pw. Chrystusa Króla w Chojnie n. Wartą, organizator rekolekcji dla grup AA, 

społecznik, kapelan Zakładu Karnego we Wronkach, ks. Kanonik Wiesław 

Kondratowicz, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Kowalewie, 

pomysłodawca i dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości 

w  Kowalewie oraz  ks. Janusz Koplewski, znany spowiednik i przyjaciel 

gwiazd. 

 

„Nigdy nie jest za późno na kolejną szansę”.  Lauren Oliver  

Samokształcenie Pana Romana (studium przypadku) 

Modelowy trzeźwy alkoholik także podlega wielostronnemu 

samokształceniu, które czasem może nawet zasługiwać na miano 

samorealizacji. Przykładem takiego samokształcącego się alkoholika jest 

trzeźwy od niemal 11 lat  (od 22 września 2007 r.) pan Roman, który  

w trakcie długotrwałego uczestnictwa w różnorodnych formach terapii  

i wspierania, podobnie jak ww. osoby współuzależnione, rozwinął i pogłębił 

swoją operacyjną wiedzę, wzbogacił profesjonalne umiejętności  

i sprawności, zdobył i  udoskonalił kompetencje oraz zmodyfikował 

dotychczasowe postawy emocjonalne. Aktualnie ma on pięć zadań 

nadrzędnych (całożyciowych), którymi się bezustannie kieruje. Pierwsze  

z nich to codzienne trwanie w trzeźwości, w tym umacnianie silnej woli, 

charakteru i samosterowności (samokontroli, samooceny i autokorekty)  

w świecie, w którym alkohol jest niemal wszędzie i nie brakuje osób 

zachęcających do jego kosztowania. Drugie zadanie nadrzędne to rozwijanie 
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wiary w Boga, któremu zawierzył swe życie, wiary w siłę dobra, wiary  

w energodajną moc miłości do bliźniego, wiary w to, że najlepsze dopiero 

przed nim [Peale 2001], a także wiary w wielką siłę pozytywnego myślenia, 

które zagorzale krzewił m.in. pastor Norman V. Peale [2016, 1996, 

Entuzjazm…, 1996, Możesz…]. Trzecie całożyciowe zadanie to prowadzenie 

egzystencji pełnej miłości do najbliższych, do wszystkich pozostałych ludzi, 

do wszechobecnego piękna i do ponadczasowej mądrości. Czwarte zadanie 

nadrzędne to bezustanne rozwijanie i modyfikowanie postaw 

emocjonalnych, wiedzy, umiejętności i sprawności, niezbędnych do 

szczęśliwego życia, wartościowego i pożytecznego dla siebie i dla innych. 

Piąte z najobszerniejszych zadań związane jest z dozgonną miłością do żony, 

która wytrwała przy nim przez 11 lat jego picia, a teraz profesjonalne wspiera 

go w trzeźwości, a także z dozgonną oddaną ojcowską miłością do już 

dorosłych dzieci (córka-24 lata, syn - 20 lat)  i wnuków. Pan Roman posiada 

też kilka zadań dalekosiężnych (każde na kilka, kilkanaście lat), 

niesprzecznych z oczekiwaniami najbliższych i innych ludzi, należą do nich 

ukończenie studiów magisterskich z resocjalizacji, ukończenie studiów 

podyplomowych z terapii uzależnień, ukończenie studiów podyplomowych  

z socjoterapii, podjęcie pracy w charakterze terapeuty uzależnień  

i profesjonalne, podparte kwalifikacyjnymi dyplomami wspieranie ludzi, 

którzy zdecydowali się na całożyciowe zdrowienie ze swoich uzależnień, nie 

tylko od alkoholu, ale też od innych „używek”. Do zadań dalekosiężnych pana 

Romana  należy zakupienie w przyszłości domu na wsi, w którym mógłby 

gościć dzieci, wnuki, dalszą rodzinę i przyjaciół. To właśnie przede wszystkim 

wymienione wyżej zadania spowodowały, że pana Romana nazwać można 

człowiekiem samokształcącym się. Mniej lub bardziej samodzielnie, 
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rozwijającym swoje wielostronne wykształcenie, w tym szczególnie postawy 

emocjonalne, wiedzę oraz nowe zadania, a także sprawności i umiejętności 

niezbędne do ich efektywnej realizacji. Trzeba też dodać, że w trakcie 

trzeźwienia pan Roman zdał maturę, ukończył licencjat (na ocenę bardzo 

dobrą), a w lipcu obroni pracę magisterską. Namówił na podjęcie dalszej 

nauki swoją żonę, która właśnie w tym roku, także dzięki wsparciu męża, 

kończy wymarzone studia pielęgniarskie.  

Pan Roman, dzięki podjęciu i realizacji swoich nadrzędnych  

i dalekosiężnych zadań,  diametralnie, na korzyść dla wszystkich, 

zmodyfikował swoje postawy emocjonalne wobec m.in.  siebie, rodziny, 

pozostałych ludzi, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wolności  

i odpowiedzialności, poczucia sensu życia i wobec picia i trzeźwości. Dziś ma 

poczucie własnej wartości, sprawczości, godności i prawa do szczęścia. 

Wcześniej uważał się za słabszego, gorszego od innych, ofiarę losu, kogoś 

nieprzystosowanego do społeczeństwa. Teraz rodzina jest dla niego źródłem 

radości i szczęścia, dodaje mu energii i siły do podejmowania wyzwań  

i przełamywania słabości, gdy zapijał – była jego największym wrogiem. 

Aktualnie najbardziej ceni sobie ludzi z pasjami, optymistycznie 

nastawionych do życia, z radością realizujących różnorodne dalekosiężne 

cele życiowe, wcześniej najważniejsi byli inni pijący. Już nie rozpacza  

z powodu trudnej przeszłości, nawet traktuje ją jako doświadczenie, dzięki 

któremu potrafi zdecydowanie bardziej docenić wartość i cechy zwyczajnych 

ludzi, których ma wokół siebie. Dziś wie, że do najważniejszych czasów  

w konstruktywnym życiu należą teraźniejszość i przyszłość, to one są i mogą 

być w przyszłości nieustającym źródłem radości oraz siły do podejmowania  

i realizowania nowych i dotychczasowych zadań dalekosiężnych, 

niesprzecznych z całożyciowymi zadaniami nadrzędnymi i z wyznawanymi 
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wartościami. Teraz czuje się wolnym człowiekiem, odpowiedzialnym przede 

wszystkim przed własnym sumieniem i przed Bogiem, wcześniej zniewolony 

nałogiem, całą odpowiedzialność przerzucał na innych, na niekorzystne 

okoliczności oraz na niemoc. Dzisiaj ma poczucie sensu życia, widzi i czuje go 

w rodzinnym ognisku, w spotkaniach z przyjaciółmi, z Grupą AA, z którą jest 

bardzo zżyty, w obcowaniu ze sztuką, z muzyką, z kulturą, z ogrodem 

działkowym, z marzeniami, z pięknem przyrody oraz w realizacji i osiąganiu 

kolejnych celów bliskich składających się na realizowane zadania 

dalekosiężne, kiedy pił życie nie miało dla niego żadnego sensu, nic nie miało 

sensu. Pan Roman od podjęcia decyzji o życiu w trzeźwości stał się osobą 

samosterowną. Wie, że poza nim samym nikt nie jest w stanie kontrolować 

jego picia. Tak naprawdę on sam podjął decyzję o trzeźwieniu, niezależnie od 

tego jakie motywy, zdarzenia, ile osób i kto konkretnie wpłynął na jego 

decyzję. Jest bardzo wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do tej  

decyzji, ale wie, że tylko od niego zależy, czy w niej wytrwa. Wie też, że już 

nigdy więcej nie może przerzucać odpowiedzialności za swoje 

nieodpowiednie postępowanie na innych ludzi, gdyż jest to po prostu oznaką 

niedojrzałości emocjonalnej i społecznej. Wie, że tylko od niego, niezależnie 

od wszystkich zakłóceń w przyszłości, zależy jak będzie wyglądać dalszy ciąg 

jego życia. Ma głęboko uwewnętrznioną wdzięczność do żony i dzieci za to, 

że mimo iż okrutnie krzywdził ich przez wiele lat, dali mu szansę powrotu do 

normalności, do codziennego czerpania radości z odzyskanego ciepła 

rodzinnego ogniska, że dali i dają mu wsparcie, w każdym momencie 

trzeźwego życia. 

 Oprócz zmiany swoich postaw emocjonalnych, pan Roman, przy 

okazji podjęcia i realizowania trzeźwego życia zmodyfikował i znacznie 
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rozwinął posiadaną wiedzę o sobie, o małżeństwie, o rodzinie, o pozostałych 

osobach, o przeszłości, o możliwych scenariuszach przyszłości, o sile dawanej 

przez wiarę w Boga i własne moce sprawcze, o wartości posiadania poczucia 

własnej wartości  i sprawczości i o wszelkiej rzeczywistości w ogóle. Jego 

wiedza z potocznej, fragmentarycznej, encyklopedycznej, zasłyszanej, 

ironizującej, umniejszającej, usprawiedliwiającej własną niemoc i niegodne 

zachowania, zamieniła się w wiedzę refleksyjną, wewnętrznie powiązaną, 

profesjonalną i życiową. Stało się tak, gdyż pan Roman po podjęciu 

trzeźwienia przestał bezkrytycznie podchodzić do jakichkolwiek nowych, 

także już posiadanych informacji, niezależnie od tego czy dotyczą one jego 

trzeźwienia, jego funkcjonowania w rodzinie, czy jego dalekosiężnych  

i nadrzędnych zadań.  Zaczął, jak sam powiedział: „wsłuchiwać się w te 

informacje bardziej sercem, intuicją i czuciem niż rozumem i słuchem”. Kiedy 

serce i intuicja podpowiadały mu, że jakieś informacje są wątpliwe, 

niezależnie od tego z jak ważnego źródła pochodziły, dokonywał ich 

wnikliwej analizy i własnej oceny. Robił to w oparciu o takie źródła jak m.in. 

własne doświadczenia życiowe, doświadczenia życiowe innych, dobrze 

znanych mu ludzi, studiowanie specjalistycznej literatury, osobiste 

obserwacje i diagnozy oraz  w oparciu o rozmowy ze znawcami problemu. 

Niemal każda uwewnętrzniona przez pana Romana informacja, szczególnie 

wiążąca się z jego osobą, rodziną i zadaniami, ma charakter refleksyjny, 

systemowy, profesjonalny i życiowy, dlatego znajduje swoje ważne miejsce  

w strukturze wszystkich informacji jakie posiada w swojej bazie.  

 Przed wytrzeźwieniem pan Roman był przekonany, że nie jest  

w stanie się niczego nauczyć, że ma bardzo słabą pamięć. Dzisiaj wie, że bez 

najmniejszego problemu zapamiętuje niemal wszystkie informacje, z którymi 

się zetknął podejmując, planując, realizując i osiągając efekty swoich zadań, 
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których – jak wspomniano wcześniej – ma całkiem sporo. W konsekwencji 

posiada dzisiaj ponadprzeciętną wiedzę, choć przez skromność i nabytą 

pokorę temu zaprzecza. Dzięki dobrowolnemu, stałemu uczestnictwu  

w Grupie AA, studiom pedagogicznym, traumatycznym doświadczeniom  

i własnym poszukiwaniom, ma profesjonalną wiedzę z zakresu psychologii, 

pedagogiki, andragogiki, filozofii, etiologii i terapii uzależnień, programów 

profilaktycznych, aktywizacji środowiska, resocjalizacji, socjologii, prawa, 

medycyny, biomedycznych podstaw rozwoju, metodyki zajęć 

profilaktycznych i terapeutycznych, metodologii badań, profilaktyki 

społecznej, projektów i programów socjoterapeutycznych, mediacji  

i negocjacji, terapii trudności, metod relaksacji antystresowej. Wiedzę tą na 

bieżąco wykorzystuje i rozwija zarówno w swoim osobistym życiu, jak i we 

wspieraniu osób potrzebujących. Dzięki swojej trzeźwej perfekcyjności,  

w pragnieniu osiągania pożądanych zbiorów z działki, którą uprawia, oraz 

marzeniu o domu na wsi z kawałkiem uprawnej ziemi, posiada dużą wiedzę  

z zakresu uprawy ziemi i hodowli ekologicznych roślin, szczególnie ziół, 

mających bezcenny wpływ na utrzymanie zdrowia i kondycji. Dzięki 

wspieraniu żony i dzieci w ich studiach, posiada sporą wiedzę kucharską 

(często gotuje), pielęgniarską (żona), psychologiczną (córka) i informatyczną 

(syn).  Dzięki hobby, którym jest zbieranie znaczków o tematyce historycznej, 

jest ponadprzeciętnym znawcą historii. O tym co jest na znaczku, w jakim 

kontekście i kiedy się pojawiło i z czym jest powiązane, może opowiadać 

godzinami. Dba o dietę i kondycję fizyczną. Wie, że nie da się odwrócić czasu 

i zrekompensować strat, ale wie też, że od podjęcia trzeźwości nie zmarnuje 

już ani chwili na zajęcia, które nie są związane z jego nadrzędnymi zadaniami, 
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w których najważniejsze miejsca zajmują wiara w Boga i personalistyczna 

miłość bliźniego. 

W sumie, przez ostatnich dziewięć lat pan Roman przestudiował  

i przeczytał ponad dwieście książek związanych z jego zadaniami. Jak sam 

powiedział, 98,0% z nich, z przyjemnością i satysfakcją, a 2,0% dlatego, że 

musiał to zrobić z przyczyn zewnętrznych (np. do zaliczenia przedmiotu na 

studiach). 

Pan Roman nadal korzysta z pomocy, ale tylko koniecznej, do 

efektywnego realizowania jednego z kilku najważniejszych zadań 

nadrzędnych, którym jest trwanie w trzeźwości. Głównie jest to 

profesjonalna pomoc niesiona przez terapeutów uzależnień i Grup AA,  

a także mądra miłość najbliższych wspieranych przez Grupy Rodzinne Al-

Anon oraz Grupy Samopomocowe DDA i Al-Ateen. 

 

„Gdy życie daje nam drugą szansę, nie możemy jeszcze raz przeżyć 

przeszłości i naprawić swoich błędów. Możemy za to przeżyć resztę życia tak, 

jak tego chcemy. Tak, by już niczego nie żałować”. Anna Bellon 

Zakończenie 

Zaprezentowane w tej publikacji refleksje powstały z potrzeby 

pokrzepienia serc osób uzależnionych i współuzależnionych, które podjęły  

i realizują trudną sztukę skutecznego rozwiązywania swoich emocjonalnych  

i życiowych problemów. Także z potrzeby tchnięcia w te osoby nadziei nie 

tylko na zwycięskie wyjście z dramatu alkoholizmu, ale także z każdego 

innego problemu, jaki teraz i w przyszłości ich spotka. Starano się tu 

wykazać, że osoby, którym w wyniku żmudnego, dobrowolnego, nade 
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wszystko samodzielnego wysiłku udało się osiągnąć wytrzeźwienie  

i współwytrzeźwienie, nawet jeśli nie myślały o tym w ten sposób, skutecznie 

samokształciły się, bowiem wielostronnie rozwinęły swoje nieformalne 

(czasem także formalne) wykształcenie. W trakcie początkowo 

nieprofesjonalnych, później ukierunkowanych przez terapeutów uzależnień  

i grup spotkaniowych, działań nastawionych na rozwiązanie problemów 

dotyczących uzależnień i współuzależnień, zdobyli nową oraz rozwinęli  

i pogłębili swoją dotychczasową profesjonalną wiedzę, zdobyli 

ponadprzeciętne umiejętności i sprawności autoterapeutyczne  

i terapeutyczne, zdobyli nowe kompetencje, a także zmodyfikowali swoje 

postawy emocjonalne. Paradoksalnie ich traumatyczne doświadczenia, 

będące wcześniej źródłem dramatu, udręki i rozpaczy, po podjęciu 

proosobistych i prorodzinnych działań, stały się genezą ich 

ponadprzeciętnego, podmiotowego, profesjonalnie ukierunkowanego  

samokształcenia i ubogacenia osobowości. Nie tylko uratowali i odbudowali 

siebie, swoje rodziny i swoje drogi rozwoju, ale dzięki zdobytemu 

wszechstronnemu operacyjnemu wykształceniu, w tym szczególnie empatii, 

mogą być bardziej niż przeciętny człowiek, zdolni i chętni do wspierania 

innych ludzi mających lub mogących mieć problemy z uzależnieniami.  
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Streszczenie: Żyjemy w epoce społeczeństw 
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Wstęp 

 Społeczeństwo jako środowisko życia i funkcjonowania jest 

przedmiotem zainteresowania i badań naukowych dla specjalistów 

reprezentujących różnorodne dziedziny. Truizmem jest nazwanie 

społeczeństwa ciekawym polem eksploracji, wszak jest ono 

wielowymiarowe, generuje coraz to nowe, dynamiczne zjawiska, a przede 

wszystkim jest zmienne, co wpływa na żyjące w nim jednostki. 

Od wielu lat funkcjonuje w nauce pojęcie społeczeństwa 

informacyjnego. Jest ono definiowane w różny sposób, ale większość 

generowanych definicji skupia się wokół informacji jako swego rodzaju 

narzędzia rozwoju i wymiany.  

„Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym informacja jest 

intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, 

kulturalnym i politycznym: to społeczeństwo, które posiada bogate środki 

komunikacji i przetwarzania informacji będące podstawą tworzenia 

większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania 

większości ludzi” [Krzysztofek, 2002,170]. 

  Trudno nie zgodzić się z opinią, że rzeczywiście informacja stała się 

towarem, który warunkuje nasze funkcjonowanie. Niezależnie od tego jaką 

optykę patrzenia na informację przyjmiemy1 dostrzec trzeba, że jest ona 

                                                           
1 Przykładem definicji informacji może być ujęcie prezentowane przez Klemensa 

Szaniawskiego, który określa informację jako zawierającą ilość i jakość, odróżnia 
informację pragmatyczną od statystycznej, wreszcie odwołuje się do kontekstu 
podejmowania decyzji (Por. Szaniawski K. (1994), O pojęciu informacji, [w:]  
K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartościach, Warszawa, PWN, s. 326–331). 
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wszechobecna i wpływa na coraz większe zakresy ludzkiego funkcjonowania. 

Informacja staje się przy tym nie tylko narzędziem, materiałem wymiany  

i towarem, posiadającym swoją określoną cenę, ale także swego rodzaju 

motorem rozwoju społeczeństw. Napędem, który, tak jak to ujmuje teoria 

Manuela Castellsa, staje się odbiciem dążeń i potrzeb społecznych. W tak 

rozumianym społeczeństwie informacyjnym spełnia się futurystyczne 

proroctwo o niezależności informacji. Na poparcie tej tezy wymienić można 

chociażby teorię symulakrów i symulacji Jeana Baudrillarda. Przytoczona 

teoria głosi, że symbole odrywają się od swojego pierwotnego znaczenia  

i stają się od niego niezależne. Rodzi to swego rodzaju niepewności i szereg 

pytań o przyszłość, która zdaje się nie rysować w jasnych barwach. Rozwój 

informacji znalazł wzmocnienie w rozwoju jej przekaźników. Media, które od 

czasu swego pojawienia się, znacznie się rozwinęły, wywierają coraz większy 

wpływ na zjawisko, które możemy określić jako „życie informacji”  

w społeczeństwach. Postęp techniczny nabrał niebagatelnego tempa od 

czasów ich powstania, stał się paliwem i znacznie przyczynił do wzrostu 

wpływu i znaczenia informacji dla współczesnych. Mowa tu głównie  

o Internecie jako nowym instrumencie transferu informacji i jako nowej 

przestrzeni funkcjonowania człowieka.  

 Internet początkowo wszedł do naszego życia jako swego rodzaju 

narzędzie pracy pomocne w przesyłaniu treści, szybkiej komunikacji, 

opracowywaniu danych. Szybko stał się synonimem nowoczesności  

i skuteczności, ale także wszedł w życie codzienne i niepostrzeżenie stał się 

atrybutem nieodzownym w codziennym funkcjonowaniu. Nietrudno 

zauważyć, że takie postrzeganie Internetu (jako nieodzownego, koniecznego) 

widoczne jest zwłaszcza u ludzi młodych. Przedstawiciele młodego pokolenia 
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korzystają z Internetu nie tylko w pracy czy dla rozrywki, ale wręcz przenoszą 

do niego swoje życie. Można odnieść wrażenie, że świat wirtualny jest dla 

młodych tożsamy z rzeczywistym lub w podobny do niego sposób 

postrzegany. Bogusław Śliwerski pisze o tym zjawisku w następujący sposób: 

„świat wirtualny, online, często funkcjonuje jako synonim świata 

prawdziwego, być może nawet w pewnym stopniu wysoce przeżywanego 

równie prawdziwie i równie ważnie – z racji odbieranych i przekazywanych 

mu bodźców – to jednak prawdziwym nie jest, gdyż nie taki jest jego 

ontologiczny status” [Śliwerski 2016, 29]. Starsze pokolenie, pamiętające 

jeszcze świat bez e-sieci, traktuje Internet nieco inaczej: nie postrzegając go 

w kategoriach nieodzowności i konieczności. Starsi nie traktują Internetu 

jako środowiska, ale w kategoriach użytecznego urządzenia. Choć 

przedstawiciele starszych pokoleń korzystają z dobrodziejstw wirtualności, 

wciąż zakotwiczeni są w rzeczywistości realnej: mniej czasu i uwagi 

poświęcając temu, co dzieje się w e-świecie. Tymczasem e-środowisko staje 

się miejscem wymagającym, również od pokolenia dorosłych większej uwagi-

„miejscem”(choć ontologicznie innym niż fizyczne), w którym dzieją się 

przeróżne zjawiska, również te implikujące potrzebę interwencji i pomocy. 

Mowa tu zwłaszcza o przypadkach łamania prawa, wyrządzania krzywdy 

bądź uzależnienia. „Niefizyczność” Internetu nie zwalnia nas z konieczności 

poszukiwania metod pomocy osobom, które w tym środowisku doznały 

krzywdy lub uzależnienia. Dlatego tak ważnym jest, aby również  

w perspektywie warunków e-rzeczywistości pedagodzy, i wychowawcy 

zachowali świadomość, że zagadnienie zagrożeń związanych z e-

funkcjonowaniem jest szczególnie istotne, bo dotyczy najmłodszych pokoleń, 

a jak pisze Jan Śledzianowski „uzależnienia rozwijające się w młodym wieku 

hamują rozwój emocjonalny i opóźniają dojrzewanie” [Śledzianowski 2004, 
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42]. Następstwa uzależnienia od Internetu stanowią obecnie przedmiot 

badań, który generuje wiele pytań i wątpliwości wobec długofalowych 

skutków zjawiska. Dzieje się tak również dlatego, że stale zmienia się kształt i 

rola Internetu w życiu współczesnych. 

Jakąkolwiek przyjmiemy optykę pojmowania roli Internetu w ludzkim 

funkcjonowaniu, musimy uznać jego postępowy charakter oraz to, że 

(pomimo niepokojów wyrażanych przez socjologów, pedagogów, 

psychologów, wychowawców) Internet nie przestanie istnieć i jedynym 

wyjściem jest uznanie tak jego funkcjonowania jak i użyteczności.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli rodziny w profilaktyce 

wybranych problemów funkcjonowania młodych w Internecie. Z racji 

obszerności zagadnienia skoncentrowano się na opisie wybranych aspektów 

omawianej problematyki. Przyjęto przy tym dwojaką ścieżkę rozważań: po 

pierwsze artykuł ma zwracać uwagę na wybrane wymiary specyfiki 

kształtowania się osobowości i tożsamości w Internecie, po drugie stanowi 

próbę przedstawienia rodziny jako środowiska, które może i powinno 

podejmować działania profilaktyczne i pomocowe odnoszące się do 

omawianej sfery. 

Zdecydowano się na przyjęcie następującego porządku opracowania: 

W pierwszej części omówione zostaną pojęcia związane z 

osobowością i tożsamością rozwijającą się w e-środowisku. Dokonano także 

analizy czynników, które mogą wpływać na kształtowanie się powyższych. 

Szczególną uwagę poświęcono narcyzmowi, który jest zjawiskiem dość 

powszechnie reprezentowanym w Internecie i może mieć związek z 

kształtowaniem się tożsamości.  
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Druga część niniejszego opracowania odwołuje się bezpośrednio do 

działań pomocowych i profilaktycznych. W tej części skoncentrowano się na 

pytaniu o rolę rodziny w zapobieganiu zjawiskom związanym z 

funkcjonowaniem młodych ludzi w e-sieci.  

Artykuł zamyka zakończenie, które stanowi próbę sformułowania 

rekomendacji praktycznych i zawiera wskazania odnośnie tego, co w istocie 

może zrobić środowisko wychowawcze, aby móc reagować na ewentualne 

sytuacje trudne w e-sieci i zapobiegać powstawaniu trudności omawianego 

typu. 

Osobowość, tożsamość, narcyzm w Internecie 

Pojęcie osobowości jest pojęciem dość złożonym. Najogólniej można 

uznać, że „Osobowość obejmuje całość warunków biopsychicznych, od 

których zależy stałość i organizacja zachowania się oraz zdolność człowieka 

do kierowania samym sobą; w znaczeniu węższym termin ten jest odnoszony 

tylko do tych właściwości, które decydują o wyborze celów i programów 

czynności oraz sposobach ustosunkowywania się człowieka do świata 

(motywy, postawy, potrzeby, przekonania itp.), pomija zaś te, które 

wyznaczają gł. aspekt sprawnościowy lub stylistyczny zachowania się 

(inteligencja, zdolności, temperament)”.  

 W procesie kształtowania się osobowości szczególną rolę odgrywają 

trzy rodzaje mechanizmów, które zdecydowano się ująć w niniejszym 

opracowaniu w kontekście wirtualności jako szczególnego miejsca wpływu 

na jednostkę. Są to: 
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1. Mechanizmy motywacyjne, które określają i kierują dążeniami 

jednostki. 

Określając Internet jako miejsce realizacji potrzeb, na szczególną 

uwagę zasługuje fakt, że źródłem potrzeb są wpływy społeczne, a 

dokładnie doświadczenia jednostki płynące z kontaktu ze światem. 

Społeczności wirtualne mogą posiadać narzędzia wywierania 

wpływu, które w świecie poza Internetem są tłumione przez system 

norm, zasad, kontroli społecznej. Mowa tu o takich zjawiskach, które 

poszczególni autorzy systematyzują w różny sposób. Przytoczyć tu 

można chociażby wspominane przez Mariusza Jędrzejko 

automanipulację (która staje się wtórna wobec manipulacji grupy, a 

w szerszym kontekście wpływa negatywnie na transfer wartości w 

obrębie grup) i  model „pędzącego świata” i promowanie sukcesu i 

„filozofii mniejszego zła” [Jędrzejko  2015, 253-259]. 

Warto również wspomnieć o promowaniu zasad konsumpcjonizmu 

również w odniesieniu do drugiej osoby, o depersonalizacji, 

dominacji wizualizacji, a przede wszystkim nastawieniu na 

promowanie ideałów, osiąganych tak za pomocą manipulacji 

obrazem jak swego rodzaju akcji promocyjnych, które noszą coraz 

więcej znamion marketingu osoby [Jędrzejko 2015, 253-259]. 

 Jak słusznie zauważa Zdzisław Majchrzyk „Każda epoka ma 

swoje osobowościowe ideały, podobnie jak wzorce materialnego 

dobrobytu. W indywidualnym doświadczeniu są to pojęcia szczęścia 

czy samorealizacji obowiązujące w danym okresie” [Majchrzyk  2011, 

85]. 

Tej dyspozycji podporządkowuje się również epoka 

wirtualnej rzeczywistości i wirtualnej społeczności, która definiuje 
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własne ideały, wzorce, często sprzeczne z pojęciami tolerancji, 

otwartości, pokojowego współistnienia różnorodności. E-

rzeczywistość jest jednak bardzo inna od rzeczywistości realnej, nie 

poddaje się bowiem hierarchicznemu porządkowi świata 

dotychczasowego, czemu sprzyja otwarcie granic światopoglądów, 

religii, zrównanie statusów, możliwość kłamstwa, plastyczność norm 

i zasad.  

2. Mechanizmy poznawcze „(inaczej obraz świata i własnej osoby) 

warunkują orientację człowieka w otoczeniu; w dużej mierze od nich 

zależy ocena możliwości realizacji celów, do których skłaniają 

mechanizmy motywacyjne (często za istotny mechanizm poznawczy 

uznaje się tzw. umiejscowienie kontroli — tzw. jednostki wewnątrz- 

bądź zewnątrzsterowne)”. Do tej pory wiele teorii osobowości (J. 

Piaget, L. Kohlberg) ujmuje tego rodzaju mechanizmy jako główne 

czynniki kształtujące ją (na ogół z zaakcentowaniem perspektywy 

rozwojowej), ale pamiętać trzeba, że pojawiają się również inne 

teorie, posługujące się metaforą „człowieka-kameleona [Majchrzyk 

2011, 85] oparte na psychologii humanistycznej podkreślające 

zależność sposobów patrzenia i postrzegania świata od kontekstu 

społecznego. Tak ujmując powyższe rozważania „człowiek 

kameleon” znalazł się w zmieniającym się dynamicznie (jak nigdy 

dotąd) świecie, co ma swoje konsekwencje. Z jednej strony owa 

zmienność może być źródłem inspiracji i podnoszenia możliwości 

akomodacji i nawigacji, z drugiej tworzy ryzyko zatracenia wartości 

wyższych, do których mogły odnosić się czynności poznawcze w 

społeczeństwa zastanych, tradycyjnych, w których transfer wartości 

nie podlegał nieustannej zmienności, niestałości, ciągłemu ruchowi. 

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/Mechanizmy%20poznawcze.html
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Nie sposób – mówiąc o mechanizmach poznawczych – nie 

wspomnieć o mechanizmach związanych z umiejscowieniem 

kontroli. Charakterystyczne cechy wirtualności (takie jak: 

anonimowość, duże możliwości zamienności, brak konsekwencji) 

powodują, że jest ona umiejscowiona bardziej w kategorii kontroli 

wewnętrznej niż zewnętrznej (a z tej można rezygnować). To rodzi 

postawy bezkarności, nieuznawania autorytetów, a nawet 

przekonania o własnej nieomylności. Stad już niedaleko do unikania 

krytycyzmu i postaw narcystycznych. 

3. Mechanizmy samoregulacji i samokontroli, wśród których główną 

rolę odgrywa tzw. struktura „ja”. Struktura „ja” to swego rodzaju 

system przekonań dotyczących własnej osoby oparty zarówno na 

informacjach, które płyną do jednostki z zewnątrz, jak i tych, które są 

efektem obserwacji. To właśnie struktura „ja” stanowi swoiste 

centrum samoregulacji i integracji zachowania. Integruje również 

szerokie spectrum informacji o sobie, przebiegu własnych działań, 

tego, jak postrzegają nas inni, przyczynia się do integracji własnych 

różnorodnych dążeń i motywów, a w efekcie: wpływa na 

samokontrolę. Nasuwa się refleksja o korelacji między obrazem 

siebie w e-rzeczywistości a postępującą wirtualizacją. Możliwość 

manipulowania informacją o sobie samym, tworzenia 

zwielokrotnionych avatarów, istnienia i funkcjonowania na różnych 

poziomach może wywierać znaczący wpływ na postrzeganie siebie 

samego, a w efekcie swoiste sprzężenie zwrotne polegające na 

przywiązaniu do wykreowanego (choć niekonieczni prawdziwego) 

obrazu siebie. Ta „avatarowość” wpływa nie tylko na poszczególne 

elementy osobowości, ale może mieć znaczenie dla poczucia 

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/mechanizmy%20samoregulacji%20i%20samokontroli.html
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tożsamości, i (co często określane jest w kategoriach zaburzenia) 

oderwania od rzeczywistego obrazu siebie (np. w efekcie 

wielowymiarowego przebywania w rzeczywistości gry). 

Wybrane znaczenia rozumienia pojęcia tożsamości 

Pojęcie tożsamości jest pojęciem niejednorodnym i złożonym, można 

definiować ją jako: „poczucie jedności, podobieństwo do samego siebie, 

ciągłość w czasie i przestrzeni, względnie trwałą organizację uczuć, wartości  

i projektów na przyszłość odnoszącą się do siebie samego”. [Nikitorowicz 

1999, 309]. 

 Pamiętać należy, że tożsamość jest wielowymiarowa, trudno  

w związku z tym przyjąć jeden wiążący kontekst opisu zjawiska. W literaturze 

przedmiotu najczęściej spotykamy się z ujęciem tożsamości 

dychotomizującym pojęcie i kategoryzującym na: 

 tożsamość indywidualną osobistą – to jest świadomość własnej 

niepowtarzalności, odrębności, cech indywidualnych, pewną 

spójność w czasie i przestrzeni – łączność z obrazem samego siebie 

sprzed jakiegoś czasu, 

 tożsamość grupową (społeczną) odczytywaną jako świadomą 

identyfikację osoby z grupą, kulturą, a także świadomość podziału na 

„my” i „oni”. 

 Wpływa na nią szereg czynników, pośród których autorzy wymieniają 

między innymi: autoidentyfikację [Appadurai 2005, 32], tendencję do 

potwierdzania tożsamości, refleksyjność, nieustanne pytanie siebie samego 

„kim jestem?” [Sokolik 1992, 34]. Warto jednak zapytać, czy uczestnicy e-
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rzeczywistości rekrutujący się spośród dzisiejszych nastolatków w ogóle mają 

potrzebę zadawania sobie pytań o to: kim jestem? Cechy Sieci takie jak: brak 

ograniczeń, anonimowość, zmienność, implikują możliwości zmiany 

tożsamości, dają możliwość przybierania masek, a nawet tworzenia 

tożsamości zwielokrotnionych. Wyrazem owej zmienności jest swoisty 

dualizm definicyjny tożsamości internetowej, którą nazywa się nieraz 

Internet idenity (IID)2. Można ją bowiem rozumieć jako: 

 tożsamość społeczną, którą użytkownik może sam ustawić w różnych 

możliwych konfiguracjach, np. poprzez wybór cech z kafeterii, oraz 

cech, które mniejsza lub większa e-społeczność przypisuje osobie 

użytkownika, 

 tożsamość, którą użytkownik konstruuje, buduje, tworzy 

(przykładem tego typu tożsamości mogą być profile w mediach 

społecznościowych). Ten rodzaj tożsamości określić można jako 

pewną autoidentyfikację, spojrzenie na własny wizerunek, rodzaj 

sądów o sobie samym. Pamiętać jednak należy również, że 

tożsamość w Internecie ulega swoistemu upłynnieniu, 

niekonsekwencji obrazu „ja”, a czasem stałej niestałości (na to 

zjawisko zwraca uwagę między innymi  Paweł Mazurek) [2005, 187-

192]. 

 Tożsamość w Internecie może ulec trojakim procesom: 

 upłynnieniu (związanemu z niekonsekwencją „ja rzeczywistego” z „ja 

w e-środowisku”), 
                                                           
2 Nieco podobnym, choć różnym znaczeniowo pojęciem używanym w literaturze 
anglojęzycznej jest Digital Identity, który odnosi się jednak do zbioru cech 
informatycznych będących znacznikiem danej osoby, użytkownika online. 
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 zwielokrotnieniu,  

 zintegrowaniu3, które łączy się z niemal nieograniczonymi 

możliwościami wchodzenia w relacje z innymi, poznawania samego 

siebie w realizacji różnych zadań. 

Wydaje się, że świat wirtualny to idealne miejsce do 

eksperymentowania z tożsamością, co jest konsekwencją jego natury. 

Poniższy wykres stanowi próbę zestawienia niektórych cech e-środowiska, 

które mogą mieć wpływ na kształt tożsamości w nim formowanej, a także 

konsekwencje dla użytkownika. Zaznaczyć jednak należy, że jest to 

zestawienie dość ogólne, zaś to, jak ostatecznie kształtuje się tożsamość w e-

świecie zależy w dużej mierze od cech osobowości użytkownika. 

                                                           
3
 Nancy K. Baym pisze o tym zjawisku w następujący sposób: „Internauci angażują 

się w nowe dla nich formy interakcji, które nieuchronnie skłaniają do 
urefleksyjnienia sproblematyzowania samego pojęcia „prawdziwego ja”. 
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Wykres 1. Wybrane elementy wzajemnego wpływu na osi: cechy e-środowiska-budowanie 
tożsamości-efekty dla funkcjonowania użytkownika. Opracowanie własne na podstawie: P. 
Mazurek, Tożsamość internauty. Płynność, zwielokrotnienie czy integracja, [w:] Oblicza 
Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, ALGRAF, Elbląg 2005, s. 187-192, 
S. Turkle, Tożsamosć w epoce Internetu, [w:] Z. Rosińska, Balustein. Koncepcja odbioru 
mediów, 2001; W. Paluchowski, Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 

Chart 1. Selected elements of mutual influence on the axis: features of the e-environment-
building identity-effects for the user's user. Own elaboration based on: P. Mazurek, 
Tożsamość internauty. Płynność, zwielokrotnienie czy integracja, [w:] Oblicza Internetu. 
Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, ALGRAF, Elbląg 2005, s. 187-192, S. Turkle, 
Tożsamosć w epoce Internetu, [w:] Z. Rosińska, Balustein. Koncepcja odbioru mediów, 2001, 
W. Paluchowski, Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2009. 
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realnego. Mowa tu o bezpieczeństwie danych i dokumentów w Internecie,  

a także o możliwości naruszenia bezpieczeństwa osób małoletnich. Jako 

przykład tego rodzaju zagrożenia można wskazać zjawisko, które nazywane 

bywa „Online predator”, czyli „Internetowy drapieżnik” i opisuje osobę, 

które potrafi wykorzystać lukę w zabezpieczeniach innych użytkowników. 

Pojęcie to jest najczęściej używane w literaturze przedmiotu odnośnie osób 

wykorzystujących Internet, do popełnienia przestępstw natury seksualnej 

wobec małoletnich4. 

 Tożsamość w Internecie ma jeszcze inny, niespotykany w realności 

wymiar. „Teoria interakcji symbolicznej Sheldona Strykera wiąże tożsamość z 

ramami kulturowymi sytuacji interakcyjnej, z prezentacją jaźni w rolach 

społecznych oraz podkreśla fakt manipulowania otoczeniem społecznym i 

kontrolą społeczną przez jednostkę w celu potwierdzenia własnej 

tożsamości. Według tego autora tożsamości to znaczenia związane z rolami, 

a jednostka ma wiele tożsamości” 

 [https://journals.umcs.pl/kw/article/viewFile/3727/3042]. Taka koncepcja 

                                                           
4
 Online predator są „mistrzami manipulującymi umiejętnościami, które mogą 

okaleczyć poczucie świadomości każdego dziecka. Jest to tak zwany proces 
uwodzenia, a drapieżcy szukają dzieci bardziej doświadczonych technicznie niż ich 
rodzice. Szukają dzieci wrażliwych emocjonalnie, które mogą być związane z 
osobistymi problemami wynikającymi z problemów w szkole lub w domu. 
Wykorzystują te problemy, aby zaprzyjaźnić się z ofiarą i wczuwać się w nią, budując 
pseudo przyjaźń i zaufanie. Jeśli dziecko wskazuje na frustrację z rodzicami lub 
nauczycielami w szkole, drapieżnik może zasugerować, że rodzice dziecka są zbyt 
surowi lub ich nauczyciel jest niesprawiedliwy. Odgrywa to rolę w dorastającym 
umyśle, gdy szukają kogoś, kto potwierdzi ich uczucia” Na kolejnym etapie 
przestępca przesyła treści o charakterze seksualnym i stopniowo uzależnia dziecko 
od siebie – nawet kiedy ono chce zerwać kontakt jest zastraszane, że informacje z 
rozmów zostaną przekazane nauczycielom, rodzicom etc. 
http://www.familysafecomputers.org/predators.htm  

https://journals.umcs.pl/kw/article/viewFile/3727/3042
http://www.familysafecomputers.org/predators.htm
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wydaje się znakomicie sprawdzać w świecie Internetu, który jest zmienny ze 

swojej natury, labilny, niestały, dość nieprecyzyjny w formowaniu ram.  

Wpływ rodziny na kształtowanie tożsamości jest niekwestionowany. 

To rodzina jest środowiskiem pierwszych kontaktów, obserwacji, 

konstruowania samowiedzy. To w najbliższym środowisku dziecko uczy się 

zaspakajać potrzeby, reagować na trudności, to bliscy pozwalają na 

konstruowanie obrazu samego siebie. Rodzi się pytanie o to, czy rodzice 

mogą mieć wpływ na kształtowanie się tożsamość młodych ludzi w e-

środowisku? Pytanie jest o tyle trudne, że tak rodzice jak wychowawcy 

dostęp do owego e-świata mają nieco utrudniony. W odpowiedzi na 

powyższą kwestię należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzina powinna być 

środowiskiem bezpieczeństwa i jako taka zapewniać oparcie. Kluczem do 

pokonania trudności wydaje się zaufanie, które pozwoli młodym na rozmowę 

czy zwrócenie się o pomoc. To najbliżsi pozawalają dziecku na swobodny 

rozwój, ale także mają poczucie odpowiedzialności za nie i to jak ów rozwój 

będzie przebiegał. To oddziaływania rodziny takie, jak: uczenie oceniania, 

rozszerzanie samowiedzy, prezentowanie wzorów osobowych, uczenia 

hierarchii wartości pomagają dziecku kształtować tożsamość. To rodzice  

i wychowawcy uczą je uzasadniania ocen i pomagają w werbalizowaniu 

aspiracji [Opozda 2003, 53]. Małgorzata Michel trafnie pisze o czynnikach 

chroniących, które dają „swoistą osłonę uczniów w sytuacjach trudnych”  

i „płaszczyznę oporu przed podejmowaniem zachowań ryzykownych” 

[Michel 2014, 104]. Te sformułowania wydają się bardzo uniwersalne i trafne 

również w odniesieniu do opisu poruszanego w niniejszym artykule zjawiska. 

Jak kontynuuje Autorka, czynnikami chroniącymi jest „stabilne i dające 

oparcie środowisko rodzinne, podtrzymywanie więzi i kontaktu z rodziną, 



Rodzina wobec wybranych problemów funkcjonowania młodych w e-rzeczywistości 

240 

realizacja tradycji rodzinnych, pamiętanie o rodzinnych uroczystościach  

i rocznicach” [Michel 2014, 104]. Bezpieczna rodzina jest środowiskiem,  

w którym dziecko nie obawia się zwrócić do rodziców o pomoc, zgłosić 

sytuację, która je zaniepokoiła (również w e-rzeczywistości), to z rodzicami 

rozmawia, weryfikuje informacje, które otrzymuje od innych, to rodzice dają 

mu poczucie bycia ważnym, uczą poszanowania indywidualności swojej  

i innych. Jeśli rodzina jest stabilna i daje oparcie, to daje również poczucie 

bezpieczeństwa i pewności w budowaniu obrazu siebie. 

Narcyzm w Internecie 

Można spotkać się z opinią, że „atrakcyjność Internetu (kiedyś) 

polegała na jego anonimowości, dziś natomiast opiera się na możliwość 

bardzo szczegółowego prezentowania swojej osoby” 

[/www.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefa-profesjonalistow/kreowanie-

tozsamosci-za-posrednictwem-internetu/].  Don Tapscott twierdzi wręcz, że 

„nowe technologie wspierają wzrost tendencji narcystycznych (…) zachęcają 

do zwracania na siebie uwagi”  [Topscott 2010, 43]. 

Irena Pospiszyl pisząc o narcyzmie, określiła go jako noszący cechy 

miłości bezwarunkowej, bezkrytycznej i bezrefleksyjnej [Pospiszyl 2011, 74]. 

Zachowania przypisane osobowości narcystycznej, które zauważa Autorka to 

przede wszystkim koncentracja na sobie i własnych potrzebach oraz 

traktowanie siebie jako punktu odniesienia. Ale pośród opisanego wachlarza 

zachowań znalazły się również te, które w świecie wirtualnym wydają się 

triumfować i znajdować środowisko szczególnie podatne dla rozwoju. 

Są to między innymi: 
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1. skłonność do popadania w skrajności w ocenach, ale także  

w emocjach i zachowaniu oraz związana z tym megalomania,  

i samozachwyt; 

2. poczucie swego rodzaju umowności świata, traktowanie go  

w kategorii gry lub konwencji, wiąże się niejako z naturą  

e-rzeczywistości, która jest bardzo umowna, niestała, zmienna  

i dynamiczna; 

3. potrzeba autoprezentacji (chyba najczęściej omawiana  

w kategoriach psychologii Internetu), skłonność do 

przekłamywania, wiary w oszustwo, prezentowania 

fragmentarycznego, idealizacji siebie samego i obrazu swojej 

rzeczywistości; 

4. poczucie nieprzenikalności świata zewnętrznego  

i wewnętrznego, a tu także: nieprzenikalności świata realnego  

i nierealnego. Narcyz „znakomicie rejestruje obraz ogólny  

i szczególny, ale z trudem pokazuje trzeci wymiar, tj. głębię” 

[Pospiszyl 2011, 74]. Można powiedzieć, że jest to również cecha 

świata wirtualnego, w którym powierzchowność ustępuje 

tempu. Na rzecz doznania i chwilowości zatraca się głębia  

i chodzi tu zarówno o kwestię poznania rzeczywistości, jak  

i odniesienia się do drugiej osoby. 

Narcyzm w e-rzeczywistości ma się doskonale i doskonale łączy się  

z wizualnością i egoizmem. Świat Internetu to świat ściśle spersonalizowany 

(można powiedzieć, że od pojęcia „moje dokumenty” łatwo przechodzimy do 

„moi znajomi”, czy wreszcie „moja przestrzeń”). Nie należy demonizować e-

rzeczywistości, ale warto podkreślić, że jest to bezspornie rzeczywistość, 
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którą jednostka może łatwo nagiąć i dopasować do siebie, w której – na 

zasadzie korzystania z supermarketu – bierze to co jej się podoba i odrzuca 

to, czego nie chce z tak samo dużą łatwością: obojętnie czy będzie to 

produkt w e-witrynie, czy znajomość on-line.  

Tożsamość w e-rzeczywistości jest niezwykle elastyczna i może 

podlegać nieustannej zmianie. Tu „nie jesteśmy obarczeni swą fizyczną 

powierzchownością ani innymi aspektami naszego fizycznego życia i możemy 

do woli modyfikować swój wygląd i osobowość. Jeżeli potrafimy szybko pisać 

na klawiaturze, szybko myślimy i mamy poczucie humoru, które sprawdza się 

także w oknie dialogowym, zostaniemy zauważeni i polubieni” [Wallace 

2005, 244]. 

Z drugiej strony wizualność jest w e-świecie niezwykle ważna. 

Budowanie własnej tożsamości wiąże się z przedstawieniem siebie jako 

osoby atrakcyjnej (również w wymiarze atrakcyjności fizycznej). 

Autoprezentacja (nawet przerysowana lub zafałszowana) wiąże się  

z autopercepcją, wiarą w idealność świata (nawet poprawionego 

komputerowym filtrem). Rodzi się pytanie o to, na ile zjawisko dyktowane 

jest poczuciem konieczności dorównania wzorcom kultury? W ten sposób 

„ciało ukazujące dychotomię natura-kultura” zyskuje w Internecie szczególną 

możliwość nadążania za relatywizmem świata współczesnego [Cantelmi, 

Grifo, 2014, 164-171]. Internet jest w istocie środowiskiem, w którym 

spotkanie, „bycie z kimś” staje się równoważne z posiadaniem 

zainteresowania innych. Rodzi to kolejną refleksję: czy jesteśmy 

obserwatorami nowego zjawiska (swoistego wybuchu zachowań 

narcystycznych) czy raczej młodzi e-użytkownicy tak niewiele otrzymują 

uwagi w świecie rzeczywistym, że poszukują jej w e-rzeczywistości? Być 
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może źródeł zjawiska należy dopatrywać się w tempie życia, 

niewystarczającej ilości czasu poświęcanego na wspólną rozmowę  

w rodzinie, zmęczeniu, które nie sprzyja okazywaniu zainteresowania  

i akceptacji przez rodziców? 

Środowisko Internetu to również środowisko relacji międzyludzkich. 

Jak piszą Tonino Cantelmi i Lisa G. Grifo jest to miejsce „dające możliwość 

ucieczki od samotności przy jednoczesnym uniknięciu wysiłku – nie do 

pominięcia w życiu realnym (…) i pominięciu skomplikowanych norm świata 

realnego” [Cantelmi, Grifo, 2014, 156-157]. Zatarciu ulegają konwenanse, ale 

także zasady współżycia społecznego, często gubi się również szacunek 

wobec innych i uznanie podmiotowości drugiego człowieka. Rodzi się zatem 

kolejne pytanie o to, czy nie następuje swego rodzaju odhumanizowanie 

nowego środowiska ludzkiego funkcjonowania, które nie tyle jest 

następstwem futurystycznych wizji inwazji maszyn, co zmiany w człowieku? 

 Pojęcie tożsamość ma w sobie etyczny wymiar i moralną 

odpowiedzialność [Fidelus 2011, 299]. Tożsamość dzieje się i sprawdza  

w ciągu życia każdego człowieka, a wpływ na nią ma zarówno on sam jak  

i środowisko, w którym żyje. Przyjęcie perspektywy e-przestrzeni jako 

środowiska funkcjonowania rodzi konkretne pytania o jego wpływ na 

tożsamość współczesnych. E-środowisko w jego klasycznym opisie można 

traktować jako zagrażające przekazywaniu norm, zasad, wyobcowane ze 

świata tradycyjnej moralności – tak ujęte, jest środowiskiem nieprzyjaznym 

dla kształtowania tożsamości. Ta, może być również traktowana jako cel: coś, 

do czego człowiek dochodzi, o co walczy i co ostatecznie chroni [Bauman 

2007, 18]. E-użytkownik niekoniecznie charakteryzowany jest jako stały  
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w działaniu, ceni sobie nawigacyjność bardziej niż przywiązanie, ruchliwość 

traktuje na równi z dojrzałością, zmienność staje się dla niego zaletą. 

Działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych związanych ze 

szkodliwym korzystaniem z Internetu w kontekście rodziny 

 Wydaje się zatem, że jesteśmy świadkami kształtowania się nowego 

typu tożsamości, na który wpływ ma właśnie owa ruchliwość i niestałość. 

Możemy te zjawiska krytykować, możemy się ich obawiać, dostrzegać ich 

ciemny wymiar, ale funkcjonowanie i dorastanie w e-sieci stało się faktem  

i jest zjawiskiem nieuniknionym. Nie możemy zatem od niego uciec.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze istotne zagadnienie. 

Tożsamość budowana w Internecie może mieć różną postać: może być 

zmienna, niestała, może mieć charakter wyidealizowanej wizytówki, która, 

mimo że jest dość powierzchowna, pokazuje to, co według użytkownika inni 

mogliby podziwiać, chwalić, czego mogliby zazdrościć (tak dzieje się głównie 

w mediach społecznościowych). Jednak, jak zgodnie zauważają badacze, 

tożsamość on-line może być też dość zintegrowana, zbliżona do rzeczywistej 

i takie tożsamości najczęściej funkcjonują w sytuacjach podtrzymywania 

kontaktu z innymi użytkownikami. Być może warto sobie w tym miejscu 

zadać pytanie o to, czy to właśnie ów kontakt, który jest przecież napędem 

Sieci (i jej budulcem) nie jest wyrazem tęsknoty i niegasnącej potrzeby 

drugiego człowieka? W takim ujęciu tożsamość staje się sprawdzianem 

personalizmu, który przetrwał pomimo wszechdominującej technologii. 

Poszukiwanie nowych dróg wspierania wartości pozytywnych, 

wzmacniania tego co dobre, moralne, etyczne, musi odbywać się na terenie 
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nowym, choć już nie terra incognito –  w e-rzeczywistości, która stała się 

naszym udziałem. Ta rzeczywistość dzieje się na naszych oczach i co istotne: 

możemy mieć na nią wpływ, czynić ją środowiskiem bezpieczniejszym. 

Wydaje się, że wraz z rozwojem Sieci i lawinowym wzrostem 

działalności ludzkiej w e-przestrzeni, rośnie potrzeba planowania  

i projektowania działań profilaktycznych i pomocowych w zakresie 

problematyki prawidłowego funkcjonowania w tym obszarze. Specyficzne 

środowisko wymaga bowiem specyficznych środków. W obszarze zjawisk 

związanych istnieniem, prezentacją w Sieci można wyodrębnić kilka 

podstawowych wskazówek odnoszących się do poruszanego tematu. 

Istotne jest wdrażanie do wzmożenia kontroli nad czynnościami 

podejmowanymi w Internecie, które w jakikolwiek sposób łączą dane 

użytkownika z pozostawieniem stałych śladów. Oczywista prawda, 

wyrażająca się w kolokwialiźmie „w Internecie nic nie ginie” przekłada się na 

konieczność uświadamiania, że zamieszczone dane mogą dyskredytować 

osobę, nie tylko w momencie ich zamieszczenia, ale również w dalekiej 

przyszłości (i np. utrudniać podjęcie pracy).  

Steve Olshansky jest autorem „samouczków” dostępnych online 

skierowanych do użytkowników Sieci, które mają pomóc w kształtowaniu 

postaw ostrożności i rozwagi w zarządzaniu danymi i tożsamością  

w Internecie [https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/online-

identity-who-me ]. Wśród wskazówek, które dyktuje Autor znalazły się 

między innymi następujące zalecenia: 

„Twój cyfrowy ślad kreśli obraz tego, kim jesteś. Upewnij się, że jest 

dokładny”. 
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„Tożsamość rzeczywista może różnić się od tej online – pamiętaj o tym”. 

„Cyfrowa tożsamość ewoluuje od "retrospektywnego" modelu do coraz 

bardziej przewidywalnego, opartego na danych behawioralnych tak samo, 

jak tradycyjne poświadczenia. Istnieje również przejście od 

„poszczerbionych”, niestałych referencji do bardziej zbywalnych twierdzeń i 

atrybutów tożsamości. Potencjalnie zmiany te oferują osobie większy wybór i 

moc – ale tylko potencjalnie. Pojawiające się modele tożsamości zawierają 

bowiem również ukryte pułapki, z których użytkownicy muszą być świadomi” 

[https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/online-identity-who-

me]. 

 Wydaje się zatem, że te wskazania stanowią swoisty wstęp do 

planowania działań profilaktycznych odnośnie wdrażania do ochrony 

tożsamości. Należy do nich zaliczyć również uwrażliwianie na 

personalistyczny wymiar każdego kontaktu z drugim człowiekiem, także  

w Internecie. Konieczność zachowania zasad szacunku, uznawania 

odrębności, autonomii i potrzeb drugiej osoby, uczenie respektu wobec 

możliwości urażenia innych – są kluczem do niezatracenia obrazu drugiej 

osoby jako człowieka (nawet w cyfrowym kontakcie).  

W tym miejscu zasadnym wydaje się wysunięcie choć kilku wskazań 

odnoszących się do profilaktyki z perspektywy pedagogicznej. Wśród nich 

wyszczególnić trzeba przede wszystkim te, które winny mieć miejsce  

w środowisku rodzinnym. 

Działania odnoszące się do rodziny jako środowiska uczenia 

właściwych zachowań (ale również reagowania w sytuacji wystąpienia 

pierwszych symptomów zaburzeń w zakresie komunikowania się z innymi  

i korzystania z mediów), wydają się pierwszym i najważniejszym sposobem 

reagowania na zagrożenia e-świata. „Liczne opisy rzeczywistości rodzinnej, 



Monika Wojtkowiak ASO.A 11(1)/2018/225-255 

247 

zarówno te w skali poszczególnych społeczeństw czy narodów, czy też w skali 

indywidualnej, jednostkowej, ukazującej jeden konkretny model rodziny, 

wskazują na sytuacje dokonujących się współcześnie zmian w tym zakresie” 

[Sakowicz  2014, 24]. 

Jan Śledzianowski trafnie zauważa: „Rodzina jest najbliższym 

szpitalem: kiedy ktoś jest chory, tam się go leczy, dopóki można. Rodzina jest 

pierwszą szkołą dla dzieci, niezbędnym punktem odniesienia dla ludzi 

młodych” [Śledzianowski 2016, 26]. To stwierdzenie wydaje się 

ponadczasowe: również w zakresie przygotowania do korzystania z zasobów 

e-sieci i reagowania w razie wystąpienia zagrożeń w e-środowisku.  

Wśród zaleceń dotyczących rodziny w podjętym obszarze wymienić 

można: kontrolę rodziców odnoszącą się do stron www, serwerów, portali  

z jakich korzystają dzieci, uświadamianie dziecku rozdzielności świata 

realnego i wirtualnego, wyjaśnianie możliwości zagrożeń występujących w  

e-świecie (z unikaniem dominacji postaw każących i demonizowania  

e-środowiska), poświęcanie czasu na rozmowę o konieczności szacunku  

w kontakcie z innymi, uczenie empatii i zrozumienia dla odmienności.  

Do rodziców należy wspieranie postaw mądrego krytycyzmu, 

otwartości, ale także uczenie wybiórczości wobec kontaktów zawieranych  

w e-rzeczywistości, informowanie i edukacja o niebezpieczeństwach 

płynących z ujawnienia danych i ryzyku wynikającym z otwartości w sieci. 

Mądra edukacja wymaga jednak dobrego przygotowania. Trzeba podkreślić, 

że przedstawiciele młodego pokolenia wykazują się operatywnością  

i niezwykłą biegłością w obsłudze świata Internetu, dlatego przed rodzicami 

stoi wyzwanie „bycia na czasie”, śledzenia informacji o powstających 

zagrożeniach i możliwości zapobiegania im. Owa aktualność implikowana jest 
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wspominanym już w niniejszym opracowaniu, dynamicznym rozwojem  

e-sieci i zamieszczanych w niej treści.  

Badacze Internetu stale poszukują nowych form działań 

pedagogicznych, pomocowych i podejmują próby formułowania zaleceń 

interwencyjnych w zakresie profilaktyki zagrożeń związanych z e-siecią. 

Zalecenia te są bardzo różnorodne i na ogół dużą uwagę koncentrują na tym, 

co może zrobić rodzina w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa dziecka  

w Internecie5. 

Należy pamiętać, że wraz z postępem technologicznym rozszerza się 

katalog urządzeń umożliwiających dostęp do e-sieci i – co za tym idzie – 

zwiększa się mobilność użytkowników. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest 

niemal stałe przebywanie online użytkowników – przedstawicieli 

najmłodszych pokoleń. Nie możemy zatem zupełnie „odciąć” dziecka od 

świata wirtualnego, możemy natomiast – i na tym winniśmy koncentrować 

wysiłki – przygotować je do samodzielności.  

                                                           
5
 Za Kamilą Knol-Michałowską wymienić można między innymi obszerną listę zaleceń 

Fundacji Dzieci Niczyje, lub rejestr zaleceń A. Cohen obejmujący między innymi 
następujące wskazówki „Umieść komputer w ogólnodostępnym pomieszczeniu – 
dziecko tam nie będzie oczekiwało prywatności. Porozmawiaj z innymi rodzicami – 
większość dzieci korzysta z komputera i Internetu u przyjaciół. Naucz dziecko zasady 
„zażenowania”, która polega na tym, że zanim zamieści ono w Sieci swoje zdjęcia lub 
inne materiały, najpierw ma pomyśleć o tym, czy chciałoby, by ktokolwiek to widział 
bądź czytał. Powiedz dziecku, aby uważało na to, co pisze na temat innych. 
Informacje takie mogą zostać wykorzystane np. przez sprawców agresji 
elektronicznej. Powiedz dziecku, że zawsze może zwrócić się do ciebie z prośbą o 
pomoc, jeśli ktoś je zaczepi w Internecie lub dostanie niepokojące wiadomości. 
Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze wysyłane przez dziecko, np. 
minimalizowanie ekranu, kiedy wchodzisz do pokoju, telefony od osób, których nie 
znasz”. Por. Knol-Michałowska K. (2012), Rola rodziny w interwencji i profilaktyce 
zagrożeń w Internecie, „Studia Edukacyjne” Nr 23/2012, s. 321. 
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Nieprzeceniony pozostaje zatem wpływ rodziny opierający się na 

tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa, dialogu i zrozumienia. Rodzina jako 

środowisko transferu wartości powinno być tym, które jest najbliższym  

i najważniejszym. Wydaje się, że w tym kontekście znajdują swoje 

odzwierciedlenie słowa Piotra T. Nowakowskiego, który w następujący 

sposób pisał o wpływie telewizji: „Rozważenie wpływu telewizji, zwłaszcza 

negatywnego, może ustrzec nas samych i innych przed ryzykiem 

bezkrytycznego pochłaniania ciągu migotliwych obrazów – a w konsekwencji 

przed groźbą sterowania przez telewizję naszymi emocjami, myślami czy 

czynami” [Nowakowski 2002, 4]. Dbać zatem należy, aby tak się nie stało. 

Rodzina jako środowisko naturalnego transferu wartości jest również 

miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się być sobą. Ale do tego potrzeba 

(wspomnianej już) wspólnoty wartości, atmosfery miłości, poczucia „bycia 

razem”. Temu wydają się nie sprzyjać tempo życia współczesnych i brak 

czasu dla drugiej osoby, niestety również w rodzinie. Aby jednak rodzice 

mogli uczyć odpowiedzialności w postrzeganiu i traktowaniu siebie i innych, 

pomagali w kształtowaniu obrazu „własnego ja” powinni być blisko, stać się 

(być może od nowa) towarzyszami wzrastania dla dziecka. Jan Śledzianowski 

upomina: „W wychowaniu należy ukazać dziecku kulturę, wzorce 

społecznych zachowań, rozróżnienie między dobrym i złym postępowaniem. 

(…) Najgorsze zachowanie jakie można sobie wyobrazić to lęk” 

[Śledzianowski 2004, 229 i 233]. To napomnienie należy podkreślić również 

w perspektywie zapobiegania patologii funkcjonowania młodych w sieci. 

Starsze pokolenie, dla którego e-świat jest raczej odkrywanym lądem niż 

środowiskiem życia, nie może ani się go obawiać, ani demonizować, ani 

okazywać wobec niego bezradności. Wpływ rodziny, bliskość jej członków, 

wiedza i umiejętności, jakie przekazują dzieciom rodzice powinny rozciągać 
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się również na przestrzeń obcowania dziecka z e-rzeczywistością. To kim ono 

się czuje, jako kto określa, może wpływać na jego losy. Ale, co należy 

pamiętać, sposoby postrzegania samego siebie w wielobarwnym obrazie 

różnorodnych cech w e-przestrzeni wciąż możemy nazwać tożsamością, 

która nie tylko nas definiuje jako człowieka, ale również niesie ze sobą 

odpowiedzialność za to, kim jesteśmy i co robimy w kontakcie z innymi. 

Wirtualny kontakt może być przecież źródłem realnej przykrości i krzywdy. 

 

Podsumowanie 

 

Internet stał się środowiskiem ludzkiego życia i funkcjonowania – to 

już się stało. „Globalna sieć komunikacyjna stanowi arenę autoprezentacji, 

rozwijania więzi między jednostkami i formowania zbiorowości o dowolnym 

niemal charakterze (…) Taki wzorzec społeczny opiera się z zasady na 

kontrolowanej kreacji własnego „ja” [Stachura, 2001, 105]. Proces ten 

dotyczy głównie młodego pokolenia, ale wszyscy jesteśmy jego 

obserwatorami. Jednym z celów rozważań podjętych w niniejszym 

opracowaniu było wskazanie charakterystycznych cech środowiska 

wpływających na kształtowanie tożsamości i osobowości użytkowników. Taki 

wybór dyktowany był faktem stale rosnącej popularności e-środowiska 

wśród młodzieży. Wychowawcy, pedagodzy, a nade wszystko rodzice stają 

bowiem wobec konieczności uświadomienia sobie, że środowisko Internetu 

jest środowiskiem, w którym mają przebieg zjawiska niedostrzegalne poza 

nim (mowa tu o dynamicznej zmienności, królującym narcyzmie i dominacji 

wizualizacji, manipulacji informacją). Niepokój może wywoływać 

świadomość, że w takim (nieznanym starszym pokoleniom) środowisku 

kształtuje się osobowość i tożsamość najmłodszego pokolenia. Kształtuje się, 
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dodać należy, poza czujnym okiem kontroli dorosłych. Podjęte rozważania 

nie miały jednak służyć demonizowaniu Internetu, a stanowić przyczynek do 

dyskusji, którą opisuje Seweryn Rudnicki pisząc o cyberprzestrzeni: „Moralny 

kontekst dyskursu odzwierciedla w istocie problem ontologiczny – w jakim 

sensie cyberprzestrzeń jest innym rodzajem przestrzeni (…) a wirtualna 

tożsamość i ciało są realne?” [Rudnicki 2013, 162]. Jednak natura Internetu 

nie może zamykać się w podziale na realność i nierealność z prostej 

przyczyny –Internet lubi płynność.  Ma to  skutki dla funkcjonujących w nim 

jednostek.  

W dalszej części rozważań, które stały się przedmiotem niniejszego 

opracowania, skoncentrowano się na możliwościach rodziny w zakresie 

projektowania i podejmowania działań profilaktycznych. Podsumowując 

można stworzyć swoisty rejestr działań, które mogą być podejmowane  

w środowisku rodzinnym i które można traktować jako wskazania do pracy  

z dzieckiem. Są to: 

 wdrażanie wychowanka do kontroli nad aktywnością  

w Internecie. Uświadamianie konsekwencji podejmowanych 

w Sieci działań, 

 podejmowanie dialogu z dzieckiem odnośnie tożsamości 

prezentowanej przez nie w e-rzeczywistości, 

 uwrażliwianie na skutki zachowań, zwłaszcza negatywnych 

(agresji, naruszania norm komunikacji etc.), 

 promowanie kultury korzystania z Internetu, poszanowania 

zasad szacunku i uznania praw innych użytkowników, 
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 wpajanie postaw mądrego krytycyzmu, edukacja odnośnie 

zagrożeń związanych z kontaktami w Internecie  

i udostępnianiem danych, 

 tworzenie bezpiecznego środowiska porozumienia  

i współpracy z dzieckiem, zapewnienie mu możliwości 

zwrócenia się do dorosłych w razie sytuacji budzących jego 

niepokój. 

Warto również zauważyć te działania interwencyjne, które według 

klasycznej już typologii Zbigniewa Gasia uznać należy za należące do 

profilaktyki trzeciorzędowej (podejmowane wówczas, gdy dziecko 

doświadczyło niepokojącej sytuacji w Sieci). Omawiane inicjatywy 

„utożsamiane są z zapewnieniem dziecku odpowiedniego wsparcia, czy 

podjęciem działań, których celem jest wyeliminowanie sytuacji będącej 

zagrożeniem” [Knol-Michałowska  2012, 310]. 

Należy również podkreślić, że niebagatelną rolę dla zapewnienia 

skuteczności wskazanych działań, powinna mieć otwartość rodziców  

i wychowawców na – wielokrotnie wspominaną w niniejszym artykule – 

zmienność. Środowisko Internetu bowiem stale się rozwija i zmienia,  

a młodzi ludzie doskonale adaptują się do zmian. W związku z tym konieczna 

jest stała aktualizacja informacji o e-środowisku i podejmowanie wyzwania 

otwartości na pedagogizację. Proponowane działania z całą pewnością nie 

wyczerpują listy możliwych zabiegów w zakresie profilaktyki problemów 

związanych z e-funkcjonowaniem. Michał Zawadzki pisze: „Punktem 

odniesienia do budowania tożsamości jest wierne życie, ikony, ideały, 

zdarzenia, które wzmacniają przekonanie, że świat jest teraźniejszością” 
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[2007, 187]. Ważne zatem, aby rodzice, wychowawcy nauczyciele za tą 

„teraźniejszością” młodych nadążyli i aktywnie w niej uczestniczyli. 
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Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie 
funkcjonowania dzieci z autyzmem w 
środowisku szkolnym w systemie 
segregacyjnym (szkołach specjalnych) oraz 
niesegregacyjnym (szkołach integracyjnych i 
ogólnodostępnych), w opiniach rodziców 
tychże dzieci. Badano matki i ojców, jako 
osoby najbliższe dziecku, a równocześnie 
nie zaangażowane zawodowo (tak jak 
nauczyciele i wychowawcy) we wspieranie 
któregoś z wymienionych systemów. Za cel 
poznawczy niniejszej pracy obrano 
diagnozę rozwiązań, w obrębie kształcenia 
segregacyjnego i niesegregacyjnego 
uczniów z autyzmem, natomiast za cele 
praktyczne – dostarczenie dyrektyw dla 
praktyki pedagogicznej, dotyczącej pracy z 
dzieckiem z autyzmem w szkole 
ogólnodostępnej, integracyjnej oraz 

Abstract. The article addresses the issue of 
the functioning of children with autism in 
the school environment in the 
segregational (special schools) and 
nonsegregational systems (integrative and 
mainstream schools), as reflected in the 
opinions of these children’s parents. The 
investigators examined mothers and 
fathers, as the people who are the closest 
to the child and at the same time not 
professionally committed to supporting 
either of these systems (as teachers and 
educators are). The research aim of the 
study was to assess the segregational and 
nonsegregational solutions in the education 
of students with autism; the practical aim 
was to provide directives for educational 
practice regarding work with the autistic 
child in the mainstream, integrative, and 
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specjalnej. Problematyka szczegółowa 
dotyczy osiągnięć edukacyjnych dzieci z 
autyzmem, uczących się w wyróżnionych 
systemach, a także ich chęci uczęszczania 
do szkoły, uczestniczenia w uroczystościach 
szkolnych, występowania zachowań 
trudnych, organizowania zajęć 
dodatkowych, wreszcie ogólnej satysfakcji 
rodziców. W badaniach wzięli udział 
rodzice, których dzieci (mające diagnozę 
zaburzenia ze spektrum autyzmu) kształcą 
się w szkołach specjalnych, 
ogólnodostępnych oraz integracyjnych – 
ogółem 30 rodziców dzieci z systemu 
segregacyjnego oraz 30 z systemu 
niesegregacyjnego. Wyniki pozwalają na 
identyfikację mocnych i słabych stron obu 
rozwiązań, a także dają wskazówki, jak 
właściwie organizować działania 
integracyjne oraz włączające. 
 
Słowa kluczowe: autyzm, rodzicielstwo, 
edukacja 
 

special schools. The specific issues 
addressed concern the academic 
achievement of children with autism 
learning in the systems distinguished, as 
well as their willingness to attend school 
and take part in school celebrations, the 
occurrence of difficult behaviors, the 
organization of extracurricular activities, 
and parents’ overall satisfaction. The 
participants in the study were parents 
whose children (diagnosed with autism) 
studied in special, mainstream, and 
integrative schools – a total of 30 parents 
of children from the segregational system 
and 30 parents of children from the 
nonsegregational system. The results make 
it possible to identify the strong and weak 
points of both solutions as well as provide 
guidelines regarding how to organize 
integrative and inclusive activities properly. 
 
Key words: autism, parenthood, education 
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WPROWADZENIE 

 Współcześnie zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) diagnozowane 

są u ok. 1% dzieci1 i – co więcej – daje się tu zaobserwować tendencję 

wzrostową [Schendel 2012]. Dziecko z autyzmem, oprócz wcześnie podjętej 

terapii wymaga odpowiedniego środowiska edukacyjnego. Karta Praw Osób z 

Autyzmem, z dnia 12 lipca 2013 r., zawiera w swej treści między innymi 

prawo do „łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej 

do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem i pozwalającej na pełnienie ról 

                                                           
1
  W tekście posługujemy się zamiennie uproszczeniem „dziecko z autyzmem” lub 

„uczeń z autyzmem” 
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społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych” [punkt 3.]. Również 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym [Dz. U. 2015, poz. 1113] oraz 

rozporządzenie zmieniające [Dz. U. 2017, poz. 1652], podają, że uczniowie 

niepełnosprawni – w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – mają prawo 

do kształcenia, wychowania i opieki w placówkach ogólnodostępnych, 

ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych  

z oddziałami specjalnymi oraz specjalnych.  

Od lat toczy się dyskusja dotycząca optymalnego systemu kształcenia 

dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem [np. Palak 2001; 

Danielewicz i Pisula 2003; Zaborniak-Sobczak 2003; 2011; Wiącek 2008; 

Masierak-Baran 2010; Janiszewska- Nieścioruk 2012; Wyczesany 2014]. 

Dotyczy ona – przede wszystkim – oceny tzw. rozwiązań segregacyjnych  

i niesegregacyjnych. Do systemu segregacyjnego zalicza się szkoły specjalne. 

System niesegregacyjny, to zwykłe klasy w szkole ogólnodostępnej, 

klasy/szkoły integracyjne oraz klasy specjalne w szkołach ogólnodostępnych 

– choć tutaj toczy się dyskusja, co do jednoznacznej ich klasyfikacji [np. 

Szumski 2009; Firkowska-Mankiewicz i Szumski 2009]. W praktyce, zgodnie  

z raportem opublikowanym w 2016 roku przez Fundację JiM2 (432 badań 

ankietowych z udziałem rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu 

ze wszystkich województw), „51% osób z Zespołem Aspergera uczęszcza do 

                                                           
2
 Fundacja Jaś i Małgosia, ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź, http://jim.org 
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szkół masowych. W przypadku autyzmu, jedynie co piąte dziecko uczy się 

placówce masowej, natomiast 47% korzysta z zajęć w placówkach 

specjalnych […] najczęściej zajęcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu są prowadzone w klasie: zarówno w przypadku autyzmu (71%) jak  

i Zespołu Aspergera (83%). Co 10 osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

(zarówno z autyzmem jak i Zespołem Aspergera) korzysta z nauczania 

indywidualnego” [Szymańska 2016, 34-35]. 

Ważnym i jednocześnie trudnym dylematem, przed jakim stają 

rodzice dzieci z zaburzeniem spektrum autyzmu, jest problem, czy posłać 

dziecko do szkoły specjalnej, integracyjnej, czy może ogólnodostępnej? 

Skoro to rodzice ostatecznie podejmują decyzję, do jakiej szkoły i/lub 

oddziału skierować dziecko, a więc de facto, jaki system wybrać: 

segregacyjny, czy niesegregacyjny, sensownym jest pytać ich  

o doświadczenia i ocenę wybranego dla swojego dziecka rozwiązania. 

Niniejsze badania są próbą podjęcia tej kwestii. 

PROBLEMATYKA BADAWCZA 

Problem główny wyraża pytanie: Jak, w opiniach rodziców, 

funkcjonują uczniowie z autyzmem w segregacyjnym, a jak  

w niesegregacyjnym systemie kształcenia? 

W kontekście powyższego problemu głównego sformułowano 

następujące problemy szczegółowe: 

1) Jakie są osiągnięcia edukacyjne dzieci z autyzmem, uczących się 

w systemie segregacyjnym, a jakie w niesegregacyjnym? 
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2) Czy występują trudności edukacyjne w przypadku powyższych 

systemów, a jeśli tak, to jakie? 

3) Kto, oprócz nauczyciela prowadzącego zajęcia, dodatkowo 

pracuje z dzieckiem podczas lekcji (pomoc nauczyciela, 

nauczyciel wspomagający, asystent)? 

4) Czy w szkołach są organizowane dodatkowe zajęcia ze 

specjalistami, jeśli tak, to jakimi? 

5) Jakie jest zaangażowanie uczniów z autyzmem w uroczystości 

szkolne? Czy jest to tylko udział bierny, czy również czynny? 

6) Czy uczniowie z autyzmem chętnie chodzą do szkoły? 

7) Czy u uczniów z autyzmem występują trudne zachowania 

podczas pobytu w szkole, jeśli tak, to jak jest to odbierane przez 

rówieśników i jak radzą sobie z nimi nauczyciele? 

8) Jak uczniowie z autyzmem spędzają przerwy w szkole? Czy mają 

kolegów, koleżanki? Czy są akceptowani przez rówieśników? 

9) Czy rodzice odczuwają satysfakcję i są zadowoleni z systemu, w 

jakim uczy się ich dziecko? 

METODA, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE 

W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, jako 

szczególnie przydatną w badaniu opinii, przekonań oraz poglądów [Maszke 

2008]. Posłużono się dwiema technikami:  

1) ankiety – specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety dotyczył 

różnych aspektów funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. Pierwszą 
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część narzędzia stanowiła metryczka, zawierająca 7 pytań, na część właściwą 

składało się 14 pytań (o charakterze zamkniętym oraz pół-otwartym). Pytania 

dotyczyły m.in. rodzaju szkoły, liczby uczniów w klasie, sukcesów 

edukacyjnych dziecka, problemów i trudności, nauczycieli pracujących  

w szkołach oraz zadowolenia rodziców z wybory szkoły; 

2) testu zdań niedokończonych, będącego techniką projekcyjną,  

o pół-ustrukturyzowanym charakterze. Zadaniem osób badanych było 

dokończenie przygotowanych 12 zdań, udzielając odpowiedzi, która pierwsza 

przychodzi na myśl. Zdecydowano się na tę technikę chcąc uzyskać większy 

wgląd w nastawienie i poglądy rodziców na temat kluczowych aspektów 

funkcjonowania dziecka, uczącego się w określonym systemie kształcenia. 

OSOBY BADANE I TEREN BADAŃ 

Badaniem objęto 60 rodziców dzieci z autyzmem: 45 matek i 15 

ojców. Strukturę wiekową badanych prezentuje Tabela 1., a ich 

wykształcenie – Tabela 2. 

Tabela.1. Wiek badanych rodziców 

Przedział wiekowy N % 

20–30 lat 9 15 

31–40 lat 37 61,7 

41–50 lat 14 23,3 

 

Badani byli w wieku od 20 do 50 lat, przy czym dominowała (61,7% 

rodziców) grupa wiekowa od 31 do 40 lat. 



Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w segregacyjnym oraz 

niesegregacyjnym systemie kształcenia w opiniach rodziców 

 

262 

Tabela.2. Wykształcenie badanych rodziców 

Wykształcenie N % 

Podstawowe 1 1,7 

Zawodowe 20 33,3 

Średnie 29 48,3 

Wyższe 10 16,7 

 

Blisko połowa badanych legitymowała się wykształceniem średnim, 1/3 

zawodowym, 1/6 wyższym, a zaledwie jedna osoba – podstawowym.  

Stosunkowo najwięcej, bo 43,4% badanych rodziców miało dwoje 

dzieci (w tym jedno z autyzmem), jedno dziecko wychowywało 28,3% 

badanych, troje – 23,4%, natomiast czworo i więcej – 5% ankietowanych.  

W Tabeli 3. zebrano informacje dotyczące wieku dzieci z autyzmem. 

Tabela.3. Wiek dzieci z autyzmem, wychowywanych przez badanych 

Przedział wiekowy N % 

6–8 lat 19 31,7 

9–11 lat 24 40 

12–15 lat 14 23,3 

16 i więcej lat 3 5 

 

Większość badanych (71,7 % ogółu) wychowywało dzieci w wieku młodszym 

szkolnym, tj. od 6 do 11 lat, pozostali rodzice mieli dzieci w wieku 
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adolescencji. Płeć dzieci z autyzmem rozkładała się następująco: 80% 

stanowili chłopcy, a 20% - dziewczynki. 

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania rodziców, 43,3% ogółu badanych 

(26 osób) zamieszkiwało małe miasta (do 100 tys. mieszkańców). Na wsi 

mieszkało 35% badanych (21 osób), natomiast w dużym mieście (powyżej 

100 tys. mieszkańców) – 21,7% ankietowanych rodziców (13 osób). 

Badania zostały przeprowadzone przy współpracy z następującymi 

instytucjami: 

 Dziennym Oddziałem Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem przy 

SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie; 

 Fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z Nowego Sącza; 

 Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową Jasny Cel nr 12  

w Białymstoku; 

 Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Krośnie; 

 Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

Narzędzia badawcze w większości były rozsyłane drogą elektroniczną. 

Rodzice wypełniali je anonimowo. 

WYNIKI 

Ogólnie, 30 dzieci (50% deklaracji rodziców) kształciło się w szkołach 

specjalnych (system segregacyjny), 9 (15%) w szkole integracyjnej, a 21 (35 

%) w szkole ogólnodostępnej (te dwa środowiska traktowano łącznie, jako 
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system niesegregacyjny). Tabele 4. i 5. prezentują szczegółową 

charakterystykę środowiska, w jakim uczyły się dzieci badanych rodziców. 

Tabela.4. Charakterystyka środowiska, w jakim uczyły się dzieci badanych 

Środowisko N % 

System segregacyjny 

Klasa specjalna w szkole specjalnej 26 43,3 

Inne: 

-Klasa terapeutyczna 

-Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 

-Terapia „1 na 1” 

-Klasa 3-osobowa 

4 6,7 

System niesegregacyjny 

Zwykła klasa w szkole ogólnodostępnej 17 28,3 

Oddział/ klasa specjalna w szkole ogólnodostępnej 2 3,3 

Klasa integracyjna w szkole integracyjnej 9 15 

Inne: 

-Społeczna Zintegrowana Szkoła Bytom 

-Zwykła klasa i nauczanie indywidualne (w szkole) 

z nauczycielem wspomagającym 

2 3,3 
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Tabela.5. Liczba uczniów w klasach, do których uczęszczały dzieci badanych 

Liczba uczniów w klasie 
System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Od 1 do 3 6 20 2 6,7 

Od 4 do 8 22 73,3 5 16,7 

Od 9 do 15 2 6,7 10 33,3 

16 i więcej 0 0 13 43,3 

 

Jeśli chodzi o system segregacyjny, wyraźnie dominowały klasy liczące od 

czterech do ośmiu uczniów (deklaracje 73,3% badanych), zaś w systemie 

niesegregacyjnym sytuacja była bardziej zróżnicowana – najwięcej, bo ponad 

40% rodziców z tej grupy wskazywało na liczebność szesnaście i więcej, a w 

dalszej kolejności – 1/3 badanych: od dziewięciu do piętnastu uczniów. 

 

1) Osiągnięcia edukacyjne dzieci z autyzmem, uczących się w systemie 

segregacyjnym oraz niesegregacyjnym 

 

Rodzice wypowiadali się na temat tego, czy dziecko opanowało materiał 

zawarty w podstawie programowej (Tabela 6.) oraz, czy odnosi sukcesy 

(Tabela 7.) i – jeśli tak jest – jaki mają one charakter (Tabela 8.). 
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Tabela. 6. Opanowanie przez dziecko materiału zawartego w podstawie 

programowej, w opinii badanych rodziców 

Czy materiał zawarty w podstawie 

programowej został opanowany 

przez dziecko? 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Tak 9 30 6 20 

Raczej tak 15 50 7 23,3 

Trudno powiedzieć 5 16,7 4 13,3 

Raczej nie 0 0 6 20 

Nie 0 0 2 6,7 

Tylko wybrany zakres materiału 1 3,3 5 16,7 

 

Opinie rodziców dzieci uczących się w dwóch systemach kształcenia, 

odnośnie tego, czy dziecko jest w stanie opanować materiał zawarty w 

podstawie programowej, różniły się istotnie (χ²=14,29; p=0,0139). Częściej 

osiągnięciem tym wykazywały się dzieci, uczące się w klasach pracujących w 

systemie segregacyjnym. Dzieci kształcące się w systemie niesegregacyjnym 

miały większy problem w tym zakresie (w opinii rodziców) – ponad ¼ 

badanych stwierdziła, że ich dziecko nie opanowało albo raczej nie 

opanowało materiału zawartego w podstawie programowej. 
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Tabela.7. Odnoszenie przez dziecko sukcesów w szkole w opiniach badanych 

rodziców 

Czy dziecko odnosi w szkole sukcesy? 
System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Tak 8 26,7 5 16,7 

Raczej tak 16 53,3 11 36,6 

Trudno powiedzieć 5 16,7 5 16,7 

Raczej nie 0 0 5 16,7 

Nie 1 3,3 4 13,3 

 

Nie stwierdzono natomiast obecności istotnych statystycznie różnic 

pod względem odnoszenia sukcesów w nauce przez dzieci uczące się  

w systemie segregacyjnym oraz niesegregacyjnym. W opiniach rodziców, 

uczniowie funkcjonujący w tych dwu środowiskach, mają osiągnięcia, które 

nie różnią się swym znaczeniem i wartością, choć – jak pokazują odpowiedzi 

na zdania niedokończone, zaprezentowane poniżej – sukcesy uczniów  

z systemu segregacyjnego mają bardziej elementarny charakter. Rodzice 

zwracają uwagę na bardzo istotne elementy, jak komunikacja  

i funkcjonowanie społeczne. Być może wynika to z faktu, że w systemie 

niesegregacyjnym dzieci komunikują się zanim  pójdą do szkoły (i ogólniej – 

funkcjonują nieco lepiej). 
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Tabela. 8. Ważniejsze sukcesy uczniów, opisywane przez ich rodziców w TZN 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

-„Średnia ocen na pierwszy semestr w klasie 

IV -4,9” 

-„Dopiero tam zaczęła mówić” 

-„Zaczyna funkcjonować społecznie, zaczyna 

mówić” 

-„Uczy się, dostaje dobre oceny” 

-„Cieszy się, czyta, pisze, liczy” 

-„Występuje w szkolnych akademiach, 

odnosi sukcesy w konkursach plastycznych” 

-„Jest najlepsza z języka angielskiego, 

świetnie liczy, dobrze i dużo czyta” 

-„Wygrywa konkursy plastyczne. Bardzo 

dobrze się uczy” 

-„Wzorowy uczeń, laureat konkursów 

wojewódzkich” 

-„Średnia 5,2” 

-„Płynnie pisze na komputerze, czyta 

w dwóch językach” 

 

2) Trudności edukacyjne dzieci z autyzmem, uczących się w systemie 

segregacyjnym oraz niesegregacyjnym 

 

Rodziców pytano, czy dziecko ma trudności w nauce, a jeśli tak, 

czego dotyczą. Rozkład odpowiedzi prezentuje Tabela 9. 
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Tabela.9. Doświadczane przez dziecko trudności edukacyjne w deklaracjach 

badanych rodziców 

Czy dziecko ma trudności w nauce? 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Nie 4 13,3 4 13,3 

Raczej nie 16 53,3 8 26,7 

Trudno powiedzieć 5 16,7 2 6,7 

Raczej tak 4 13,3 11 36,7 

Tak 1 3,3 5 16,7 

 

Wykazano obecność istotnych statystycznie różnic, dotyczących 

deklaracji rodziców odnośnie trudności w nauce dzieci z dwóch systemów 

kształcenia. Statystycznie częściej (χ²=12,97; p=0,0114) sygnalizowali je 

badani, których dzieci uczyły się w systemie niesegregacyjnym. Ich zdaniem, 

wiązały się one głównie z problemami z koncentracją uwagi oraz zbyt 

nasilonymi zachowaniami trudnymi. Natomiast w systemie segregacyjnym 

tylko jeden rodzic wyjaśnił, że trudnością dla dziecka jest myślenie 

abstrakcyjne i wieloznaczność pojęć. 

3) Nauczyciele wspomagający, asystenci oraz wolontariusze w systemie 

segregacyjnym i niesegregacyjnym 
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W dalszej kolejności rodziców pytano o to, kto dodatkowo pracuje z 

dzieckiem podczas lekcji, oprócz nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Uzyskane wyniki prezentuje Rysunek 1. 

 

Rysunek. 1. Osoby pracujące z dzieckiem podczas lekcji, oprócz nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, w deklaracjach badanych rodziców 

*możliwość wielokrotnego wyboru 

Bazując na deklaracjach rodziców, wykazano, że z uczniami, 

uczącymi się w klasach w systemie segregacyjnym, statystycznie częściej 

pracują nauczyciele wspomagający (χ²=5,55; p=0,0184), a w systemie 

niesegregacyjnym – asystenci3 dziecka (χ²=10,42; p=0,0013). 

                                                           
3
 Od 1 stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z 

autyzmem i zespołem Aspergera obowiązkowo zatrudniani są asystenci nauczyciela 
lub nauczyciele wspomagający. Zarówno nauczyciel wspomagający, jak i asystent 
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4) Dodatkowe zajęcia ze specjalistami, w przypadku dzieci uczących się 

w systemie segregacyjnym i niesegregacyjnym 

Badani wypowiadali się na temat tego, jacy specjaliści są 

zatrudnienie w szkole, do której uczęszcza ich dziecko. Zestawienie 

odpowiedzi udzielanych przez rodziców dzieci uczących się w systemach 

segregacyjnym i niesegregacyjnym prezentuje Rysunek 2. 

 

Rysunek. 2. Specjaliści zatrudnieni w szkołach w systemie integracyjnym i 

segregacyjnym w opiniach badanych rodziców 

*możliwość wielokrotnego wyboru 

                                                                                                                                        
powinni mieć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. 
poz. 1113). 
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Zgodnie z deklaracjami rodziców, w szkołach ogólnodostępnych 

integracyjnych oraz specjalnych są organizowane dodatkowe zajęcia  

z różnymi specjalistami. Najczęściej są to zajęcia logopedyczne, terapia 

zajęciowa, integracja sensoryczna oraz rehabilitacja ruchowa. W oparciu  

o odpowiedzi badanych rodziców, stwierdzono, że w systemie 

segregacyjnym częściej zatrudniani są następujący specjaliści: pedagodzy 

specjalni (χ²=12,27; p=0,0005), terapeuci zajęciowi (χ²=26,79; p=0,0000), 

terapeuci integracji sensorycznej (χ²=21,99; p=0,0000) a także fizjoterapeuci 

(χ²=18,47; p=0,0000). Nie różniła się istotnie w dwóch środowiskach ilość 

zatrudnianych logopedów (χ²=2,96; p=0,0852) oraz innych specjalistów 

(χ²=2,96; p=0,0852), choć uzyskana wartość prawdopodobieństwa p, 

znajdowała się blisko progu istotności statystycznej. 

5) Zaangażowanie uczniów z autyzmem w uroczystości szkolne – 

porównanie systemu segregacyjnego i niesegregacyjnego 

Uzyskane wyniki pozwalają zauważyć, że uczniowie z autyzmem 

uczestniczą w uroczystościach szkolnych zarówno w sposób aktywny, jak  

i bierny, ale również nie biorą w nich wcale udziału. 
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Tabela.10. Zaangażowanie uczniów z autyzmem w uroczystości szkolne, zdaniem 

badanych rodziców 

W jaki sposób dziecko jest 

angażowane w uroczystości/ 

akademie szkolne?  

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Nie bierze w nich udziału 2 6,7 7 23,3 

Bierze w nich udział biernie, tylko 

jako widz 
5 16,6 11 36,7 

Bierze w nich udział aktywnie, tak, 

jak pozostałe dzieci 
23 76,7 12 40 

 

Potwierdzono obecność istotnej statystycznie różnicy pod względem 

sposobu, w jaki angażowane były w uroczystości i akademie szkolne dzieci ze 

szkół pracujących w systemie segregacyjnym i niesegregacyjnym. Dzieci 

uczące się w tym drugim środowisku – zdaniem rodziców – częściej były 

wykluczane z brania udziału w akademiach i uroczystościach szkolnych, lub 

częściej brały w nich udział jedynie jako widz (χ²=8,48; p=0,0144). Natomiast 

dzieci ze szkół specjalnych istotnie częściej występowały na scenie. 

 

6) Dokonana przez rodziców ocena chęci dziecka chodzenia do szkoły – 

porównanie systemu segregacyjnego i niesegregacyjnego 
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Rozkład odpowiedzi, udzielanych przez badanych rodziców na pytanie, 

czy ich dziecko chce chodzić do szkoły, zebrano w Tabeli 11. 

Tab.11. Chęć dziecka z autyzmem do chodzenia do szkoły – porównanie odpowiedzi 

udzielonych przez rodziców dzieci z systemu segregacyjnego oraz niesegregacyjnego 

Czy dziecko chce chodzić do 

szkoły?  

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Tak 14 46,7 9 30 

Raczej tak 13 43,3 10 33,3 

Trudno powiedzieć 2 6,7 7 23,3 

Raczej nie 1 3,3 2 6,7 

Nie 0 0 2 6,7 

 

Zdaniem większości rodziców dzieci z autyzmem (76,7% ogółu 

badanych), uczniowie chętnie chodzą do szkół ogólnodostępnych, 

integracyjnych oraz specjalnych. Nie wykazano obecności istotnych 

statystycznie różnic pod względem oceny chęci chodzenia do szkoły przez 

dzieci uczące się w systemie segregacyjnym i niesegregacyjnym (χ²=5,59; 

p=0,2322). Nieznacznie częściej chęć uczęszczania dziecka do szkoły 

deklarowali jednak rodzice dzieci uczących się w systemie segregacyjnym. 

7) Reakcje otoczenia na tzw. trudne zachowanie dziecka podczas 

pobytu w szkole, w systemie segregacyjnym i niesegregacyjnym 
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Zdaniem większości respondentów, u ich dzieci występują trudne, bądź 

niestandardowe zachowania podczas pobytu w szkole. Deklaracje rodziców 

dotyczące tego, jak radzą sobie z nimi nauczyciele i – ogólniej – jak są 

odbierane przez otoczenie społeczne dziecka, zebrano w Tabelach 12. i 13. 

Tabela.12. Reakcja nauczycieli na trudne zachowania dziecka w szkole – opinie 

badanych rodziców 

Gdy u mojego dziecka, podczas 

pobytu w szkole występują trudne 

zachowania… 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Nauczyciele potrafią opanować 

sytuację 
14 46,7 15 50 

Nauczyciele dzwonią po rodzica, 

żeby zabrał dziecko do domu 
0 0 6 20 

Tego typu zachowania nie 

występują 
12 40 8 26,7 

Brak odpowiedzi 4 13,3 1 3,3 

 

Tabela.13. Reakcja otoczenia na niestandardowe zachowanie dziecka z autyzmem  

w szkole, w ocenie rodziców 

Gdy moje dziecko wykonuje w 

szkole czynności „dziwne” dla 

innych… 

System niesegregacyjny System segregacyjny 

N % N % 

Nikt nie zwraca na to uwagi 8 26,7 12 40 
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Nauczyciele lub asystent od razu 

go poprawiają 
7 23,3 2 6,7 

Uczniowie śmieją się z niego 4 13,3 0 0 

Dziecko nie przejawia takich 

zachowań 
7 23,3 7 23,3 

Brak odpowiedzi 4 13,3 9 30 

 

Połowa i prawie połowa badanych rodziców dzieci z dwóch 

systemów jest zgodnych w tym, że nauczyciele potrafią poradzić sobie z 

przejawianymi przez dziecko zachowaniami agresywnymi, autoagresywnymi 

oraz destrukcyjnymi. Nauczyciele starają się szybko korygować zachowanie 

dziecka. W szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych sporadycznie 

pojawia się problem wyśmiewania dziecka z autyzmem (zwracają uwagę na 

ten fakt cztery osoby), a także, w przypadku wystąpienia trudnego 

zachowania, nauczyciele telefonują do rodzica, aby zabrał dziecko do domu 

(wzmiankuje o tym sześć osób). 

8) Sposoby spędzania przerw szkolnych przez dzieci z autyzmem, 

uczących się w systemie segregacyjnym i niesegregacyjnym. 

Posiadanie kolegów i koleżanek w szkole 

Poniżej zebrano odpowiedzi badanych, dotyczące istotnych 

aspektów społecznego funkcjonowania ich dziecka w środowisku szkolnym. 
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Dotyczą one jego aktywności podczas przerw szkolnych (Tabela 14.), opinii 

na temat tego, czy dziecko ma w szkole kolegów lub koleżanki (Tabela 15.) 

oraz oceny ogólnego stosunku rówieśników do dziecka (Tabela 16.). 

Tabela.14. Aktywność dziecka z autyzmem podczas przerw – na podstawie 

odpowiedzi rodziców dzieci z dwóch systemów kształcenia 

Podczas przerw między lekcjami 

moje dziecko… 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Przebywa na przerwie, jak 

pozostali rówieśnicy, bawi się 
20 66,7 11 36,7 

Jest w klasie 0 0 9 30 

Nie wiem 5 16,7 2 6,7 

Jest samotne, chodzi, siedzi na 

ławce 
0 0 4 13,3 

Jest z asystentem 1 3,3 4 13,3 

Brak odpowiedzi 4 13,3 0 0 

 

W systemie segregacyjnym większość dzieci z autyzmem spędza 

przerwy przebywając na korytarzu i bawiąc się z rówieśnikami. Natomiast 

30% procent dzieci z systemu niesegregacyjnego na czas przerwy pozostaje 

w klasie. 
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Tabela.15. Opinie badanych rodziców na temat tego, czy ich dziecko (z systemu 

segregacyjnego lub niesegregacyjnego) ma kolegów i koleżanki w szkole 

Czy dziecko ma w szkole kolegów i 

koleżanki?  

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Tak 12 40 7 23,3 

Raczej tak 14 46,7 5 16,7 

Trudno powiedzieć 2 6,7 9 30 

Raczej nie 2 6,7 5 16,7 

Nie 0 0 4 13,3 

 

Istotnie częściej posiadanie przez dziecko koleżanek i kolegów w 

szkole deklarowali rodzice dzieci uczących się w systemie segregacyjnym 

(χ²=14,97; p=0,0048). Prawie co trzeci rodzic uczniów uczących się w 

systemie niesegregacyjnym (30% tej grupy) uważa, że jego dziecko „nie ma” 

lub „raczej nie ma” kolegi (koleżanki) w szkole. 

Tabela.16. Stosunek innych uczniów do dziecka z autyzmem, w ocenie rodziców 

Inni uczniowie w stosunku do 

mojego dziecka… 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Akceptują go 16 53,3 13 43,3 

Nie akceptują go 0 0 12 40 
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Boją się go 0 0 1 3,3 

Są tacy sami, zachowują się tak 

samo 
13 43,4 2 6,7 

Brak odpowiedzi 1 3,3 2 6,7 

 

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w Tabeli 16., ponad połowa 

rodziców dzieci z systemu segregacyjnego (53,3%), uważa, że inni uczniowie 

akceptują ich dziecko, 43,4%, że inni uczniowie są tacy sami, więc nie 

zwracają na niego uwagi. Natomiast aż 40% rodziców, których dzieci 

uczęszczają do szkół masowych i integracyjnych uważa, że rówieśnicy nie 

akceptują ich dziecka. 

9) Poziom satysfakcji i zadowolenia rodziców z systemu, w jakim uczy 

się ich dziecko 

Ostatnia kwestia dotyczyła ogólnego zadowolenia rodziców z wyboru 

określonej szkoły dla swojego dziecka. Zestawienie odpowiedzi udzielanych 

przez rodziców, których dzieci kształciły się w dwu różnych systemach, 

prezentuje Tabela 17. 
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Tabela.17. Zadowolenie rodziców z wyboru szkoły dla swojego dziecka 

Czy jest Pan(i) zadowolony 

(-na) z wyboru szkoły dla swojego 

dziecka? 

System segregacyjny System niesegregacyjny 

N % N % 

Tak 23 76,7 11 36,7 

Raczej tak 7 23,3 3 10 

Trudno powiedzieć 0 0 8 26,7 

Raczej nie 0 0 6 20 

Nie 0 0 2 6,7 

 

Większość badanych rodziców dzieci z autyzmem odczuwa 

satysfakcję z wyboru szkoły dla swojego dziecka. Częściej jednak swoje 

zadowolenie deklarowali rodzice dzieci uczących się w systemie 

segregacyjnym aniżeli rodzice dzieci uczących się w systemie 

niesegregacyjnym – różnica jest istotna statystycznie (χ²=21,94; p=0,0002). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Rodzice dzieci z autyzmem, uczących się w systemie segregacyjnym 

częściej twierdzili, że ich dzieci są w stanie opanować materiał zawarty  

w podstawie programowej i równocześnie rzadziej sygnalizowali 

doświadczanie przez dziecko trudności w nauce. Nie było natomiast 

istotnych różnic pod względem częstości deklarowanych przez rodziców 
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sukcesów, odnoszonych przez ich dzieci uczące się w dwu różnych 

systemach. Uczniowie ze spektrum autyzmu, funkcjonujący w systemie 

niesegregacyjnym, są w stanie odnosić sukcesy, podobnie, jak ich 

neurotypowi rówieśnicy, należy jednak zadbać o dostosowanie programów 

nauczania i wychowania do ich zróżnicowanych potrzeb i możliwości [por. 

Palak 2001, s. 86]. 

Bazując na deklaracjach rodziców, można zauważyć, że w obu 

systemach zadbano o wsparcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

W przypadku uczniów obecnych w klasach w systemie segregacyjnym, 

statystycznie częściej pracowali nauczyciele wspomagający, a w systemie 

niesegregacyjnym – asystenci dziecka. W systemie segregacyjnym 

zatrudniano więcej terapeutów i specjalistów, co przekładało się na szerszą 

ofertę zajęć dodatkowych. Odmienne było również uczestnictwo uczniów  

w uroczystościach szkolnych. Zgodnie z wypowiedziami rodziców,  

w placówkach systemu segregacyjnego uczniowie częściej uczestniczyli  

w aktywnej formie, niż w szkołach integracyjnych i masowych, gdzie 

dominował udział bierny. Z uwagi na to, warto zastanowić się, jak w systemie 

niesegregacyjnym umożliwić uczniom ze spektrum autyzmu  branie udziału 

w tego typu inicjatywach (bądź też, jak zachęcić nauczycieli do ich 

angażowania). 

Zdaniem większości respondentów, u ich dzieci występowały trudne, 

bądź niestandardowe zachowania podczas pobytu w szkole, niemniej, oba 

środowiska radziły sobie z nimi. Niepokoją pojedyncze uwagi rodziców dzieci 

z systemu niesegregacyjnego, o przypadkach wyśmiewania dziecka  

z autyzmem. Mimo, że były to „tylko” cztery zgłoszenia, należy zwrócić na 
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nie uwagę. Zgodnie z raportem „Ogólnopolski Spis Autyzmu” [Płatos 2016] aż 

90% wysokofunkcjonujących uczniów z autyzmem na jakimś etapie edukacji 

było nękanych w szkole, a jedną z najczęstszych form tego nadużycia było 

właśnie wyśmiewanie. Raport sygnalizuje także, że w szkołach specjalnych 

rzadziej dochodziło do nękania niż w szkołach ogólnodostępnych  

i integracyjnych, co potwierdzają także niniejsze badania. Zapewnienie 

bezpieczeństwa i poszanowania godności uczniom ze spektrum autyzmu jest 

najpilniejszym zadaniem, jakie stoi przed systemem niesegregacyjnym.  

W tym kontekście istotną kwestią jest dbałość o właściwy dobór dzieci do 

integracji [Plichta i Olempska-Wysocka 2013]. 

Co piąty badany rodzic, którego dziecko uczy się w systemie 

niesegregacyjnym sygnalizował, że kiedy u dziecka występuje tzw. trudne 

zachowanie, nauczyciele dzwonią po niego (lub nią), żeby zabrał(a) dziecko 

do domu. To niższy odsetek niż opublikowany w raporcie Fundacji JiM 

[Szymańska 2016, s. 37], niemniej, z jednej strony pociąga za sobą postulat 

kształcenie nauczycieli jak radzić sobie z tego typu zachowaniami, a także 

wsparcia ich działań (przez asystentów i nauczycieli wspomagających).  

Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że zanim dziecko z autyzmem pójdzie do 

szkoły, powinno mieć przepracowane zachowania trudne. Przede wszystkim 

powinno umieć panować nad autoagresją, agresją i złością. Niedopuszczalne 

jest, aby wyładowywało swą złość na innych dzieciach, bądź nauczycielach. 

Podobnie na tle dwóch systemów kształtowały się formy spędzania 

przerw przez uczniów z autyzmem. Zazwyczaj przebywali na korytarzu  

z rówieśnikami, jednak w środowisku niesegregacyjnym częściej miała 
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miejsce sytuacja, gdy dziecko nie opuszczało klasy. 30% rodziców dzieci  

z systemu niesegregacyjnego uważało, że ich dziecko najprawdopodobniej 

nie ma kolegi ani koleżanki w szkole i aż 40% twierdziło, że rówieśnicy nie 

akceptują dziecka. Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu 

(O.S.A.), osoby z autyzmem rzadziej niż ich rówieśnicy deklarowały 

posiadanie kolegów, koleżanek i przyjaciół [Płatos 2016]. 

Mimo, że nie wykazano obecności różnic pod względem ocen 

rodziców chęci chodzenia do szkoły przez dzieci uczące się w systemie 

segregacyjnym i niesegregacyjnym, częściej jednak swoje zadowolenie  

z wyboru szkoły deklarowali rodzice dzieci uczących się w systemie 

segregacyjnym. Pociąga to za sobą postulat wsparcia rodziców, podczas 

podejmowania decyzji o wyborze szkoły dla dziecka. Podjęta decyzja, winna 

być podyktowana predyspozycjami dziecka i jego poziomem funkcjonowania 

poznawczego, społecznego, emocjonalnego, ale także specyfiką danego 

środowiska edukacyjnego [por. Danielewicz i Pisula 2003]. 

 Wyniki niniejszych badań sygnalizują wyzwania, przed jakimi stoi 

system niesegregacyjny. Wśród najważniejszych z nich trzeba wymienić te 

już wymienione w raporcie O.S.A. [s. 20], a mianowicie: stworzenie uczniom 

z autyzmem lepszych warunków do nawiązywania relacji koleżeńskich  

w szkole; wzmacnianie praktycznych umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego organizowania czasu wolnego (przerwy) i nawiązywania 

kontaktów z innymi oraz  podjęcie skoordynowanych działań, które ograniczą 

wyśmiewanie i odrzucenie przez rówieśników. Dodatkowo, warto wesprzeć 

nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z ASD 

(szkolenia, warsztaty) oraz zapewnić im wsparcie ze strony różnych 
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specjalistów, w tym między innymi z zakresu stosowanej analizy zachowania. 

Warto wreszcie pytać rodziców dzieci z ASD o oczekiwania i obawy związane 

ze środowiskiem szkolnym, a tym samym dać im poczucie wpływu na 

sytuację ich dzieci. 

Należy zaznaczyć, że wysunięte wnioski i podsumowanie opierają się 

na stosunkowo nielicznej próbie badawczej, choć równocześnie warto 

zauważyć, że jest ona częścią specyficznej i dość trudno dostępnej populacji. 

Ponadto, badania były robione w różnych częściach Polski, więc nie sposób 

generalizować i kategorycznie oceniać którykolwiek z systemów. Analiza 

uzyskanych wyników wykazała, że – zdaniem rodziców – w systemie 

segregacyjnym, czyli w szkołach specjalnych, uczniowie z autyzmem 

funkcjonują lepiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w badanym systemie 

niesegregacyjnym przeważały szkoły ogólnodostępne oraz szkoły 

integracyjne. Bardzo mało było klas terapeutycznych i klas specjalnych, 

organizowanych przy szkołach ogólnodostępnych. W takich miejscach 

integracja jest profesjonalnie zaplanowana, uczniowie z autyzmem, czy 

innymi niepełnosprawnościami, mają możliwość pracy indywidualnej oraz 

grupowej ze zdrowymi rówieśnikami. Warto również pamiętać, że autyzm to 

zaburzenie, które może mieć różne postaci. Są dzieci wysoko funkcjonujące, 

które swym zachowaniem prawie nie różnią się od neurotypowych 

rówieśników, ale także są uczniowie nisko funkcjonujący, dla których dużym 

wyzwaniem jest przebywanie w każdym systemie edukacyjnym.  

W przyszłości warto byłoby podjąć próbę zbadania funkcjonowania dzieci  

z autyzmem jedynie w systemie niesegregacyjnym, z rozgraniczeniem na 

szkoły ogólnodostępne, integracyjne i klasy terapeutyczne. Wówczas można 
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by uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki, jak organizować dla nich 

najkorzystniejszą integrację. 
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Streszczenie: Dialog jako wymiana myśli 
dwóch osób, zakłada równość i 
poszanowanie poglądów partnerów. W 
założeniach dialogu JA-Ty przytoczono 
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Wprowadzenie 

Wobec obserwowanych zakłóceń ludzkich relacji,  społecznej anomii 

- kategoria dialogu wydaje się bardzo aktualna.  Jest ona  obecna w polskiej 

humanistyce w postaci analiz i inspiracji tekstami m.in. Michała Bachtina, 

Hansa Georga Gadamera, Emmanuela Levinasa . Dla humanisty podstawową 

sytuacją egzystencji  jest bowiem bycie w relacji, łączności z drugim 

człowiekiem. 

W pedagogice religii dialog opisują np. Bogusław Milerski, Marian 

Śnieżyński, a w pedagogice egzystencjalnej - Janusz Tarnowski, Jarosław 

Gara. Edukacji nie można ograniczać do jednostronnej transmisji 

wiadomości. Jest ona  przede wszystkim dialogiem, w którym uczestniczące 

strony nie tylko przekazują informacje, lecz również ujawniają  

i urzeczywistniają wobec siebie wartości moralne, estetyczne i religijne, 

nadające sens ich życiu [Milerski  2003, 277]. Poza publikacjami wyżej 

wymienionych autorów,  refleksjom nad pedagogiką dialogu poświęcone są 

cykliczne  konferencje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  

W 2017 odbyła się ich VIII edycja. Niewątpliwie, edukacyjny dialog sprzyja 

rozwojowi wychowanków. 

 Rozwój człowieka dokonuje się przez uczestnictwo w kulturze 

symbolicznej, przez odbiór i zrozumienie jej treści. Przyswajane są wartości  

estetyczne, które są treścią wychowania przez sztukę teatru. Percepcja 

spektakli to spotkanie ze światem, który dla widza pozostawał obcy czy 

ukryty. Obserwowanie i analizowanie ludzkich losów jest ważnym czynnikiem 

humanizującym. Uczestnictwo w kulturze teatralnej sprzyja edukacyjnemu 

dialogowi. Celem tekstu jest porównanie dialogu w życiu z dialogiem na 
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scenie,  albowiem wychowanie przez teatr polega przede wszystkim na 

dialogu w życiu.  

 

Założenia dialogu w wychowaniu 

Humanizm i pedagogika humanistyczna ujmują proces wychowania 

jako dialog, czyli „sposób komunikacji, w której podmioty dążą do 

wzajemnego rozumienia, zbliżenia i współdziałania” [Tarnowski 1993, 116]. 

Dialog jest metodą, procesem i postawą. „Metoda dialogu jest to sposób 

komunikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia 

się oraz współdziałania. Tak ujawniają się zgodne z naukami 

psychologicznymi trzy strefy psychiki ludzkiej: poznawcza, emocjonalna  

i prakseologiczna (działaniowa). Natomiast proces dialogu zachodzi wtedy, 

gdy chociaż jeden z elementów zawartych w metodzie został uwzględniony. 

Wreszcie  postawa dialogu to gotowość otwierania się na rozumienie, 

zbliżenie się i współdziałanie w stosunku do otoczenia. Postawa dialogowa 

jest zatem otwarciem wobec każdego człowieka” [Tarnowski 1993,117-118]. 

 Człowiek  jako  podmiot  realizuje siebie  poprzez  akty  duchowego 

spotkania z drugim. Potrzeba dialogu wynika z dwóch założeń: 
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1. z faktu, że istota ludzka jest istotą dialogu, tzn. że człowiek nie jest 

zwrócony ku sobie, lecz ku innym i bez powiązania z drugą osobą nie 

stanowi istoty ludzkiej; 

2. z tragicznego charakteru ludzkiego bytu, tzn. człowiek w całej swej 

aktywności poznawczej dąży do uzyskania absolutnej prawdy, której 

nie może posiąść (Tarnowski 1983,56). 

 

 Dialog oparty na wzajemności jest szansą na  osobowy rozwój jego 

stron. 

Rozwój człowieka jako osoby następuje w procesach interakcyjnych 

nastawionych na dialog.”Otwarcie na innego ma charakter dialogiczny. 

Otwarcie dialogiczne różni się w sposób istotny od otwarcia intencjonalnego. 

Dzięki otwarciu intencjonalnemu staje przed nami świat przedmiotów, dzięki 

otwarciu dialogicznemu staje przy mnie inny człowiek”[Tischner 2013, 149]. 

Aby uniknąć uprzedmiotowienia drugiego - trzeba widzieć w nim 

indywidualność, jednostkowość i niepowtarzalność. Nie powinno się go 

widzieć schematycznie. Także według Martina Bubera, dialog jest podstawą 

doskonalenia się człowieka w swym rozwoju, jest miejscem ludzkiego 

„stawania się”. Stosunek wychowawczy jest stanem czysto dialogowym. 

Opiera się on na relacji „ja-ty”, na ontologii „pomiędzy”. 

 M. Buber wyróżnił następujące odmiany dialogu: 

1. dialog prawdziwy, 

2. dialog techniczny, 

3. zamaskowany monolog. 

„W dialogu prawdziwym każdy z uczestników rzeczywiście obejmuje 

myślą drugiego lub drugich w ich bycie, sposobie bycia i zwraca się do nich 
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z zamiarem ustanowienia między sobą a nim lub nimi żywej wzajemności. 

Natomiast dialog techniczny wynika jedynie z potrzeby rzeczowego 

porozumienia się. Co do trzeciego z wymienionych, w nim każdy z dwóch lub 

wielu uczestników spotkania, używając przedziwnie zagmatwanych 

wykrętów, rozmawia sam ze sobą, a mimo to nikt zdaje się nie odczuwać 

udręki bycia zdanym na samego siebie” [Buber 1974, 26]. 

Według Bubera, człowiek nie może się realizować bez wspólnoty  

z innymi i Bogiem. ”Nie spełnia się słowo tego, który pragnie rozmawiać  

z istotą ludzką, nie rozmawiając z Bogiem; ale też gubi się słowo tego, kto 

pragnie rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem.” W jego 

rozumieniu relacja między Ja i Ty jest absolutna jedynie wobec Boga - 

wiecznego Ty - i nie może być w pełni zrealizowana w innych dziedzinach 

egzystencji. Jednostka ludzka może zostać przeobrażona i osiągnąć życie 

autentyczne jedynie wówczas, kiedy wstąpi w relację Ja-Ty, umacniając w ten 

sposób „inność innego” [Buber, 1996,148].  

Człowiek jako przedmiot doświadczenia wytycza relacje między sobą 

a światem. O spotkaniu na gruncie edukacji można mówić z perspektywy 

wychowawczego oddziaływania tego zdarzenia. „Spotkanie jest 

wydarzeniem otwierającym nowy horyzont doświadczenia międzyludzkiego, 

którym włada swoisty logos dobra i zła. To horyzont aksjologiczny” [Tischner 

2013, 144].  

 Przestrzeń dialogu w procesie kształcenia i wychowania jest 

przestrzenią dobra i zła. Dialog międzyosobowy jest fenomenem etycznym  

w przestrzeni obcowań dwóch osób. Nie istnieje nauczanie kogokolwiek bez 

wymiaru etycznego. Ucznia i nauczyciela w tym procesie może spotkać 

dobro lub zło. Tym samym nauczanie jest zawsze wychowujące, niezależnie 

od świadomości osób biorących w nim udział [Sawicki 1996,106]. 
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Świadomość wolności umożliwia dokonywanie wyborów, te z kolei 

potwierdzają lub urzeczywistniają wartości. Urzeczywistnianie wartości zdaje 

się być dla działalności wychowawczej nader skomplikowanym zabiegiem. 

Pomoc w rozwijaniu i urzeczywistnianiu człowieczeństwa wymaga od 

wychowawcy takiego zaangażowania się, by składające  się na wychowanie 

przedsięwzięcia stawały się wyraźne jako fakty moralne dla wychowanków 

[Dyrda 2011, 81]. Zatem wychowawca powinien być nie tylko osobą zdolną 

do dialogu, ale też do składania świadectwa własnymi przekonaniami  

i postawami. 

      Człowiek ujmowany jest przez pryzmat własnej istoty jako całości, 

funkcjonującej we wspólnotowych formach bycia. Dialog natomiast to 

spotkanie dwóch podmiotów akceptujących swoją inność, odrębność 

poglądów. Według E. Levinasa rozmowa to doświadczenie czegoś innego, to 

„traumatyzm zdziwienia”, dopiero z niej stopniowo wyłania się to, co ogólne, 

co ma komunikowalny sens. Dopiero komunikacja tworzy sens. Jest  

w człowieku coś pierwotniejszego, jeszcze przed świadomością i sensem – to 

bliskość Innego [za Barszczak 2008, 125]. 

Akt poznania drugiego człowieka M. Bachtin [1983, 234] rozumie 

jako akt przenikania przez kolejne granice, które mamy zawsze przed sobą. 

Dzieje się tak dlatego że ”przenikanie w drugiego łączy się z zachowaniem 

dystansu swojego miejsca”.  Nasza myśl jak też nasza praktyka – nie 

techniczna, lecz moralna (czyli nasze czyny, za które ponosimy 

odpowiedzialność), dokonują się pomiędzy dwoma skrajnościami: 

ustosunkowaniem się do rzeczy i ustosunkowaniem się do osobowości. 

Granicę stanowi tutaj nie „ja” , lecz „ja” w relacjach z innymi osobowościami 

[Bachtin 1983, 237].  
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Jak z powyższych stwierdzeń wynika, dla dialogu konieczna jest 

wymiana myśli. Według J. Gary „dialog to wzajemna wymiana myśli co 

najmniej dwóch osób, w którym dochodzi do wymienności ról nadawcy  

i odbiorcy z pełnym poszanowaniem prawa do podmiotowości ich 

uczestników, z poszanowaniem prawa do własnych poglądów, celem 

wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego 

zbliżenia się osób. Każda prawdziwa rozmowa musi oznaczać akceptację 

inności. Człowiek chce być potwierdzany przez innego człowieka. Głównym 

warunkiem dialogu jest to, by każdy nauczyciel uważał swojego ucznia za 

partnera, postrzegał go jako indywidualną i niepowtarzalną osobę, co nie 

znaczy, że powinien się zawsze zgadzać i akceptować jego punkt widzenia” 

[Gara 2008,18].  Aby taki dialog zaistniał w szkole, wychowawca musi 

dostrzec w wychowanku partnera, niepowtarzalną osobę, człowieka. Relacja 

wychowawca-wychowanek jest asymetryczna, przez sam fakt potrzeby 

wychowywania. Lecz w tej relacji może być partnerstwo. Stosunek 

wychowawczy zakłada bezpośredniość i troskliwą opiekę. 

 Praktyka pedagogiczna to w istocie doświadczenie spotkania 

wychowanka, który staje się rozmówcą, którego słuchamy i z którym 

wymieniamy argumenty. Bycie adresatem i odbiorcą, „twórcą”  

i „konsumentem” mowy wskazuje na swoistą egzystencjalną równowagę 

pomiędzy tym, czego doświadczamy my, i tym, czego doświadczają inni,  

w związku ze współtworzoną relacją rozmowy [Gara 2009, 278].  

Dialog-interakcja to wzajemne słuchanie, argumentowanie racji.  

Z nich wynika jego konstruktywna siła sprawcza. Dialog charakteryzujący się 

wzajemnością, wymianą myśli i doświadczeń wymaga zrozumienia partnera. 

Szacunku dla tego, co jego własne i jednostkowe. Wymaga to wykraczania 

poza samego siebie, przejścia od oznajmiania do zrozumienia i uzgadniania. 
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Wymaga przeciwstawienia pozorom – autentycznego bycia. Dzięki temu 

dostrzegamy ludzkie sprawy od innej strony, wychodzimy poza subiektywny 

punkt widzenia, poza pozycję uprzywilejowanego dorosłego. Konfrontacja 

poglądów w duchu szacunku i wzajemnej tolerancji jest ważnym czynnikiem 

rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia. Racją działania wychowawcy jest 

traktowanie podopiecznego jako autonomicznej struktury bytu. Wzajemne 

spotkanie otwiera potencjalność wychowanka. Stwarza  możliwość 

wyrażania własnych poglądów, opinii, rodzi poczucie sprawstwa  

i odpowiedzialności. Moment partnerski w relacji nauczyciel–uczeń oparty 

na przeświadczeniu, że obie strony są tożsame w swoim człowieczeństwie, 

jest w dzisiejszej pedagogice bezsporny [Tarnowski  2003, 259]. Wydobycie  

z partnera dialogu tego, co wartościowe i dające mu możliwość rozwoju, jest 

sensem wychowania.  

W dialogu edukacyjnym mogą występować różne podmioty. Mogą  

pojawiać się w układzie diachronicznym bądź synchronicznym. Diachroniczny 

wymiar dialogowania obejmuje „zdarzenia wychowania w ich ciągu –  

w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Podmiotami tego układu są 

„autorzy zapisów przeszłości edukacyjnej, twórcy jej realiów w dniu 

dzisiejszym oraz ci, którzy wypowiadają się o perspektywicznych 

koncepcjach, planach edukacyjnych, wizjach. Z kolei układ synchroniczny, 

obejmuje wielość relacji zachodzących w kilku jego planach:  

a) w skali makrokosmosu;  

b) w skali określonego systemu społecznego;  

c) w skali różnorodnych instytucji, w których działają grupy ludzkie i  

funkcjonują jednostki. 

 „Podmiotami” dialogowania układu synchronicznego są zarówno 

organizatorzy instytucji edukacyjnych, jak i ci, którzy są przez nich 
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organizowani. Do owych „organizatorów” zalicza się nie tylko organizatorów 

instytucji oświatowych, lecz także innych, często naturalnych organizatorów 

dialogowania, jak np. rodziców, stowarzyszenia młodzieżowe, religijne itp. 

Do podmiotów dialogowania synchronicznego należą także partnerzy 

niemający bezpośredniego związku z instytucjami oświatowymi, por. dialogi 

między nauczycielem a ekologiem, między politykami a autorami doboru 

treści kształcenia. Jak z powyższego wynika, dialog edukacyjny nie ogranicza 

się do „interakcji nauczyciel – uczeń”. Należy go rozumieć głębiej, bowiem 

jest on „realną bądź możliwą wymianą między wszelkimi podmiotami 

edukacyjnymi, w pełnej gamie różnorodności ich duetowych powiązań” 

(Rutkowiak 1992, 26). 

Dla kategorii podmiotu mowa jest czynnikiem konstytutywnym.  

Wg E. Benveniste „W mowie i przez mowę człowiek ustanawia siebie jako 

podmiot. Bowiem jedynie mowa osadza w rzeczywistości- we właściwej mu 

rzeczywistości, rzeczywistości bytu- pojęcie „ego”. [Benveniste 1966, cyt. za 

Lalewicz 1976; 296]. Podmiotowość to zdolność mówiącego do ustanowienia 

siebie jako podmiotu, który jako teatralna postać mówi do nas ze sceny. 

Widowisko teatralne stanowi łańcuch ludzkich losów rozwijających 

się w toczonych dialogach. Z sensu prowadzonych na scenie rozmów 

czerpiemy wiedzę o życiu  osób przedstawionych,  a także o kwestiach, które 

nie pojawiają się w przestrzeni przedstawionej na scenie. 

 

Dialog w teatrze 

Teatr powstał w momencie, gdy pierwszy aktor – protagonista – 

rozpoczął dialog z chórem. Teatr jest sztuką dialogu rozgrywającego się 

między postaciami na scenie i między nimi a widownią. Jest także teatr 
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sztuką dialogu między postacią sceniczną a kreującym ją człowiekiem, 

albowiem między widzami w teatrze zawiązuje się więź, współdziałanie  

i dialog. Wszystko to tworzy wspólnotę razem przeżywającą zdarzenie 

teatralne, w trakcie którego padają ze sceny  prawdy mające sens 

aksjologiczny, co może być pomocne w przekraczaniu siebie. Dążenie do 

wyrażania przeżyć wynika ze skłonności do określenia swej indywidualności  

i potrzeby zjednoczenia z innymi ludźmi. Tę potrzebę zaspokaja ekspresja – 

dzięki  niej nasze wnętrze uzyskuje formę zewnętrzną dostępną dla innych. 

 W przypadku teatru  powstaje spektakl  współtworzony przez  

reżysera z aktorami (z udziałem scenografa i muzyka).  Reżyser – zdolny do 

wyczuwania ludzi – subtelną intuicją potrafi zestroić osobowości aktorów  

w harmonijnie brzmiący zespól. Wymaga to  aktywnego  odbioru działań  

w trakcie prób: wpatrywania, wsłuchiwania się, wręcz wczuwania się w to, co 

właśnie powstaje. I jeśli nawet „powstające milczy”, to dzięki kształtowaniu 

go przez artystę odsłania się samo, za każdym razem na nowo, za każdym 

razem inaczej. Każda, najkrótsza nawet faza procesu twórczego wyznacza ów 

nowy kształt, sprawiając, by milczące nie było przecież nieme. Ukazując się  

i odsłaniając, bierze udział w dialogu. Podkreślmy to z całym naciskiem: póty 

trwa twórczy dialog, póki dokonuje się akt tworzenia [Stróżewski 2007, 251]. 

  

Warto przypomnieć, że aby  zaistniał twórczy dialog, muszą zostać 

spełnione określone warunki: 

1. Dialog zakłada partnerstwo. Partnerstwo na linii reżyser – 

wykonawcy, ale też reżyser – scenograf, reżyser – choreograf czy reżyser – 

autor muzyki. Na scenie te pomysły poddawane są  próbom, a po odrzuceniu 

chybionych rozwiązań kształtowane są dalej, aż do wybrania optymalnego 

wariantu. 
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2. Warunkiem dialogu jest zdolność wzajemnego komunikowania 

sobie określonych treści. Jeżeli wykonawcy mają być współpartnerami 

reżysera, to dialog wymaga mówienia i posiadania czegoś „do powiedzenia”. 

Tym ostatnim jest – między innymi – wewnętrzna logika lub sens nowo 

powstającego utworu, który w każdej nowej fazie twórczego procesu 

odsłania się twórcy [Stróżewski 2007, 260]. 

3. Dialog posiada nadrzędny cel. W przypadku sztuki celem tym jest 

powstanie wartości artystycznej i estetycznej. Sens pierwotnego pomysłu 

rozwija się w trakcie prób – na płaszczyźnie artystycznej poprawności 

środków wyrazu scenicznego, tempa przedstawienia itd.   

Partnerstwo i chęć wzajemnej komunikacji treści wymagają 

wzajemnego poznania i zrozumienia. Zrozumienia siebie i drugiej osoby. 

Rozumienie zależy od perspektywy doświadczającego. „W przypadku, kiedy 

w polu obserwacji i doświadczeń podmiotu znajduje się nie martwy 

przedmiot, lecz żywy człowiek, otwiera się możliwość nawiązania z nim 

relacji dialogowych i empatycznego otwarcia poznającego podmiotu na 

partnera [Bartmiński 2008,174]. 

W trakcie twórczego dialogu  budowana jest specyficzna relacja: 

reżyser-aktor. Dochodzi do swoistego dialogu, który jest niemożliwy  

w innych sytuacjach życiowych. Aktorzy dążą do  perfekcji w opanowaniu 

teatralnego rzemiosła. Ich umiejętności pozwalają niekiedy na to,  by widz – 

jak w lustrze – zobaczył w scenicznej grze siebie. By coś się w nim otwarło,  

a może odrodziło. Widz, obserwując spektakl, może znaleźć się w centrum 

wydarzeń, może przeżywać swe życiowe konflikty jeszcze raz, bo aktor na 

scenie staje się dla niego punktem odniesienia [Guzy-Steinke, Wilk  2009,48].  

To, jakie treści niesie sztuka teatru, zależy od jej twórców. Mają oni 

własne preferencje, mody, kanony wartości estetycznych. Posługują się 
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różnego typu aktorstwem: realistycznym, brechtowskim, skodyfikowanym, 

transowym, performatywnym [Schechner 2006,203]. Posługują się 

wybranymi znakami i symbolami. Istotę działalności artystycznej stanowią 

akty świadomości twórcy. Twórca zakłada, że widz podejmie z nim dialog. 

Teatralne programy, recenzje, promocje spektaklu niosą wstępne 

informacje. Ale do autentycznego teatralnego spotkania potrzeba 

zaangażowanego odbiorcy. W pierwszej fazie teatralnego spotkania 

wyróżniamy dzieło-spektakl, w  drugiej – odbiorcę, podmiot przeżywający.  

Jego aktywne uczestnictwo, chęć uważnej percepcji, to stałe elementy sztuki 

współczesnej. W niej właśnie ma miejsce poszukiwanie nowych znaczeń dla 

istniejących już dzieł, odnajdywanie sieci powiązań pomiędzy różnymi 

punktami odniesienia. Dramaturdzy w swoisty sposób odwołują się do 

przeszłości, a tym, co ma ożywiać problem, są określone środki wyrazu.  

W teatrze forma jest często inspiratorem i odkrywcą treści. Kształt 

wypowiedzi decyduje o jej trafności.      

Współczesne spektakle przenoszą punkt ciężkości z autora i jego 

dzieła na sytuację komunikacyjną, performance. Zaciera się granica między 

działaniem artystycznym a innymi formami życia społecznego.  

     

Teatr od zarania używał scenicznej maszynerii i rozmaitych efektów. 

Na współczesnej scenie obecność mediów audiowizualnych wywiera 

określony wpływ na percepcję widza. Celem spektaklu jest stworzenie fikcji 

oraz naśladowanie ludzkich działań. Videoprojekcja przyciąga uwagę widza, 

wywołuje wrażenie materialnej rzeczywistości. Widz ogląda ją 

naprzemiennie z grą aktorów na żywym planie, odczytując poszczególne 

poziomy znaczeń, budując własną interpretację komunikatów docierających 

ze sceny. Jeśli zależy nam na pobudzeniu wrażliwości, emocji, ale i na 
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rozbudzeniu intelektualnym odbiorcy, winni jesteśmy nieco otworzyć 

nadawane znaczenia na indywidualną analizę i poszukiwanie sensów [Krasoń 

2013,194]. 

 Najskuteczniejszym narzędziem analizy i interpretacji, w które 

przede wszystkim należy wyposażyć odbiorcę, jest wiedza dotycząca 

struktury dzieła teatralnego, usytuowania wobec tekstu literackiego, funkcji 

estetycznych komponentów spektaklu itp. Istotne stają się także kwestie 

wzajemnego pokrewieństwa  między dyscyplinami artystycznymi, wymiana 

form, środków, idei między sztukami i ich wzajemny wpływ  (skojarzenia  

z literaturą, muzyką, plastyką na zasadzie kontekstów interpretacyjnych). 

Wiedza estetyczna rzutuje bezpośrednio na teoretyczne i praktyczne 

możliwości percepcji spektaklu; stanowi klucz intelektualnie uporządkowanej 

egzegezy dzieła, poszerza obszar obserwacji i refleksji uruchamianej w czasie 

odbioru oraz pozwala na oddanie się niepodzielnemu wrażeniu 

estetycznemu, jakie ono wywołuje [Świeca 2012,70]. Nabywaniu tej wiedzy 

służy edukacja teatralna, która przygotowuje świadomych, krytycznych 

odbiorców, a pośrednio  i twórców współczesnej sztuki teatru. 

 Podstawowym zadaniem wychowania teatralnego jest rozbudzanie, 

rozwijanie i pogłębianie wrażliwości i refleksji wychowanków. Prawidłową 

realizację wychowania teatralnego warunkują trzy czynniki: percepcja, 

aktywność twórcza oraz wiedza i trzy podstawowe metody: bezpośredni 

kontakt z dziełem teatralnym, własna twórczość teatralna dzieci i młodzieży 

oraz nabywanie wiedzy o zasadniczych problemach i faktach z teorii i historii 

teatru [Renikowa 1990, 112]. 

 Dialog aktora z widzem zakłada naprzemienną interaktywną relację 

między „ja”-„ty”, czyli podmiotem i adresatem oraz  tłem wypowiedzi. 

Ustanowienie w dyskursie sytuacji wypowiadania jest konieczne dla 
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zaistnienia dialogu, jednocześnie (w teatrze) kontekstem-tłem dialogu staje 

się wykreowana sytuacja [Bartosiak 2006,148], skonstruowana przez 

reżysera,   funkcjonująca wobec widza jako autonomiczna rzeczywistość.  

W świadomości widzów ulega ona swobodnym interpretacjom  

i przekształceniom. 

Zakończenie 

Powyższe rozważania upoważniają do konkluzji, że zarówno w życiu, 

jak i w różnych scenicznych wariantach warunkiem dialogu jest partnerstwo 

 i zrozumienie. Sytuacje sceniczne zawierają prawdy niesione przez fikcyjne 

postacie. Teatralny dialog to nie tylko forma scenicznej wypowiedzi. To także 

ogólna zasada myślenia i komunikowania, która przejawia się w konstrukcji 

różnych losów ludzkich. Wokół wartości osoby koncentrują się ostatecznie 

wszelkie sprawy ludzkie. Wchodzenie jakiejkolwiek jednostki ludzkiej  

w jakąkolwiek wspólnotę zawsze nam uświadamia,  że osoba wobec  osoby  

to  „nie coś do czegoś”, ale „ktoś ku komuś”, „ktoś wobec kogoś”, „ktoś  

w obliczu kogoś” [Rodziński 1989, 39]. W tym właśnie kryje się sens 

międzyludzkiego dialogu. Dialogu, który w demokracji nie jest luksusem,  

a koniecznością. W dialogu na scenie padają słowa, które mają nas zmieniać, 

słowa przestrogi, otwierające na los drugiego człowieka. 

 Teatr, będący zwierciadłem życia, pokazuje nam różne strategie 

przekazu treści. W pierwszej – treść jest apodyktycznie transmitowana,  

w drugiej – mamy rozmowę, dialog równoprawnych postaci. Bohaterowie 

dramatu  aktywizują  wrażliwość i wyobraźnię widza. Aby to nastąpiło  

w pełni, konieczny jest edukacyjny dialog estetycznego wychowawcy  

z wychowankiem (wychowankami), który dopiero uczy się teatralnych 
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znaków. Taki dialog może  zaistnieć w trakcie pospektaklowej dyskusji. 

Zrozumienie treści spektaklu, własna interpretacja, refleksja o nim prowadzić  

może  do ekspresji i autokreacji (np. w teatrze amatorskim). Autokreacja 

wyraża się aktywnym podejściem jednostki do własnej egzystencji, 

stawianiem i realizowaniem celów.  Kreacja na scenie pozwala na ocenę 

przyczyn i skutków różnych zdarzeń, na moralną ocenę postaci. Teatr szkolny 

jest miejscem dialogu, w którym relacja nauczyciel-uczeń przekształca się  

w relacje dwóch współtwórców spektaklu. Obie strony komunikują sensy  

i znaczenia, które mają być przekazane  widzom. To powoduje  wielostronną 

aktywizację, daje poczucie sensu istnienia. Taki autentyczny  dialog  znosi 

sztuczne bariery, zbliża teatr do życia i życie do teatru.  
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STUDENTS’ LEARNING ABILITY AS THE BASIS FOR FUNCTIONING  

IN INFORMATION SOCIETY 

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ STUDENTÓW PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA  

W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

Streszczenie: W dobie gwałtownych 
przemian cywilizacyjnych uczenie się jest 
stałym elementem życia każdego człowieka. 
Wiedza zdobyta w szkole szybko ulega 
dezaktualizacji. Umiejętność uczenia się jest 
podstawowym warunkiem funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie informacyjnym 
charakteryzującym się ekspresowym 
przyrostem wiedzy.  
W artykule podjęto próbę udzielenia 
odpowiedzi na następujące pytania: Czy 
studenci wiedzą jak się uczyć? Czy studenci 
umieją się uczyć? Czy studenci uważają, że 
są przygotowani do uczenia się? Jak 
studenci oceniają swoje umiejętności 
uczenia się? 

Słowa kluczowe: umiejętność, umiejętność 
uczenia się, umiejętność uczenia się 
studentów, społeczeństwo informacyjne 
 

Abstract. In the age of rapid civilization 
transformations, learning is a constant part 
of every human being's life. The knowledge 
acquired at school is rapidly becoming 
outdated. Learning ability is the basic 
condition for dealing with a fast growth of 
knowledge.    
The article has attempted to provide 
answers to the following questions: Do 
students know how to learn? Can students 
learn? Do students think they are prepared 
for learning? How do students evaluate 
their abilities to learn? 
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Introduction  

The term „information society” (jaho shakai), was created in the 60s 

of the XX century in Japan and it means a type of society being characterized 

by, among others, a huge amount of information flow, relation interactivity, 

the growth of global tendencies, post-modernistic culture. This is a society in 

which information is intensively used in economic, social, cultural and 

political life. In an information society the functions of knowledge change: it 

is characteristic to move from the cognitive function to the instrumental 

one; knowledge becomes a material and tool of creating new knowledge. 

Simultaneously, the following phenomena are characteristic features of 

modernity:  

- systematic growth of knowledge;  

- the changeability of knowledge and professional tasks;  

- fast aging of knowledge [Furmanek, 2010]. 

 The phenomena indicate the necessity of constant learning. To be 

able to do it, though, one has to be well prepared to it. Learning ability is the 

basic condition for dealing with a fast growth of knowledge.   

 The article has attempted to provide answers to the following 

questions: Do students know how to learn? Can students learn? Do students 

think they are prepared for learning? How do students evaluate their 

abilities to learn?  
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Learning ability 

In literature the concept of ability is defined in many ways. Most 

frequently, it is defined as performing an action intentionally with a choice 

and application of methods, taking into consideration the right conditions 

and receiving appropriate results [Koczniewska-Zagórska & Nowacki & 

Wiatrowski, 1986]. The knowledge about the action does not simultaneously 

mean the ability to act. The condition which determines whether knowledge 

can be a guideline of an action is the ability to use the knowledge. By 

repeating abilities for a number of time, we achieve habits, which are 

understood as a perfectly mastered ability [Bereźnicki, 2004]. 

An ability to realize complex, well-organized models of behaviour in a 

smooth and flexible way, allowing to achieve a particular target or result 

refers to both motor activity as well as verbal or social one [Reber, 2000]. 

In pedagogic and psychological literature we encounter various divisions 

and classifications of abilities. Most frequently, abilities are divided into: 

intellectual and practical [Wiatrowski, 1994]. 

The intellectual abilities are used to solve purely theoretical situations. 

Their essence is usually operating with data, but also comparing objects and 

phenomena, formulating opinions, drawing opinions, solving problems, etc. 

Practical abilities are the abilities of influencing objects and changing the 

reality using appropriate tools [Goźlińska & Szlosek, 1997].  

 Organizational abilities which combine elements of intellectual and 

practical abilities are often distinguished. Typical and at the same time the 

most general intellectual abilities include: comparing objects and 

phenomena aiming at defining differences and similarities, abstracting, 

creating concepts, formulating opinions, drawing conclusions, proving and 
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checking. One can also mention planning, modelling, learning abilities as well 

as abilities to solve theoretical problems or creative abilities [Wiatrowski, 

1985]. 

 Among the basic abilities of a XXI century European, the basic one is 

indicated as independent learning ability. A justification for such a high 

evaluation of this ability is the accepted idea of continuous education and 

the basic competences of a member of a learning society. It is the learning 

society as only such a society can create conditions for further successful 

development of its members [Świrko-Pilipczuk, 2010]. The significance of 

learning abilities is underlined in many documents and reports of 

international organizations, e.g. the European Council, UNESCO or OECD.  

 The ability of planning, organizing and evaluating one’s own learning 

consists of defining what to learn, why to learn and how to learn. Making 

right decisions is an important ability. A student should be aware of the aims 

and ways of learning and should feel responsible for his/her own learning1. 

According to Paul Lengrand (one of the co-creators of continuous 

education), students should be equipped first of all with learning ability as 

well as they should have a learning habit developed. Educational contents, 

forms and methods have to be adjusted to such a broad perspective of 

recognising learning [1995: 13]. In the realization of this task, the learner 

himself plays a highly significant role.  

                                                           
1
 During the conference in Berne in 1996 the list of abilities, which Europeans should 
gain at school in order to function effectively and work in the society, was 
provided.  The competences include: Planning, organizing and evaluating one’s 
own learning; Successful communication in different situations; Effective 
cooperation in a team; Solving problems in a creative way; Computer literacy.  
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“It would be unproductive to encourage everyone to study, develop 

himself/herself, to give a shape to this, which is merely outlined or unfinished 

in him/her, unless he/she has got available means which would lead to the 

completion of this task. Such means are partially gained from the outside, 

thanks to different components of the surroundings. However, what is the 

most important, one needs to find inside himself/herself. He/she …. is the 

main subject of his/her own development not only due to the reason that the 

help provided from outside can be only of an indirect or fragmented nature. 

He/she passes the major part of his/her life path making use only of his own 

resources. Nobody can feel, think or realize himself/herself for him/her”. 

[Świrko-Pilipczuk, 2010 quoting Legrand, 1995]. 

From such a perspective, the basic human activity is independent 

learning to the greatest extend.  

A similar importance of independence is noticed by R.H. Dave, who 

adopts a concept that “…. continuous education should fulfil three basic 

conditions: create an possibility for education for everybody, develop and use 

education motivation, lead to educability. Educability, being an implication of 

continuous education for school curricula assumes that the basic value and 

one of the four significant general aims of education is the preparation to 

independent learning, independent studying, self-education. Educability 

means: both the development of basic skills necessary for independent 

learning as well as the possibility of swapping  roles between a teacher and 

student – which allows the student to direct not only his/her own learning, 

but also team work, the teacher, on the other hand, may become a member 

of self-educating team.” [Świrko-Pilipczuk 2010, quoting Półturzycki 2003]. 
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The European Union Official Journal, attachment: “Key Competences 

for Lifelong Learning – a European Reference Framework”2  lists the learning 

ability among eight key competences, which is defined as an ability of 

consequent and persistent learning and the right organization of this 

process, both individually and in groups. This ability enables people to use 

previous experiences in learning as well as experiences resulting from life 

situations. Motivation and believing in one’s abilities are important factors in 

developing this competence.  

Learning ability includes the awareness of one’s own learning process 

and needs in this respect, identification of available possibilities and ability 

to overcome obstacles in order to succeed in learning. This ability demands 

from a person knowledge and understanding of one’s favoured learning 

strategies, strong and weak sides of one’s own abilities and qualifications, as 

well as an ability to search for possibilities of educating and training as well 

as available help and support. Learning ability requires first of all to acquire 

basic abilities of reading, writing, counting and an ability in the range of 

Information and Communication Technologies necessary for further 

learning. On the basis of these skills one can access new knowledge and 

abilities as well as gain, process and acquire them. It requires effective 

management of one’s own learning models, in particular, persistence in 

learning, concentration during longer periods, as well as critical reflexion on 

the aims of learning. People should be able to devote time for independent 

learning, being characterized by self-discipline, but also on working together 

within the learning process, benefit for the group diversity and share the 

acquired knowledge and skills. They should be able to organize their own 
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learning process, evaluate their work and if there is a need they should be 

able to search for advice, information and support.  

According to Cz. Plewka, one can learn to learn, however, it needs to be 

done continuously, wisely, using all what we already know about learning  to 

learn and searching for this what we do not know yet. Learning how to learn 

is the kind of activity which we need to implement independently [Plewka, 

2010].  

Developing an ability  to learn, getting to know and mastering rules of 

organizing intellectual work as well as using effective methods of acquiring 

knowledge is also called the learning technique. It includes conscious and 

independent planning as well as organizing of intellectual work and 

improving the basic methods of acquiring information and developing 

abilities, such as: observation, taking advantage of announcements, 

teacher’s utterances as well as utterances of other participants of the 

educational process, using a course-book and other didactic materials as 

well as training measures, modern transmission of verbal information, 

images and activities or showing movement on the screen. A different group 

of abilities includes ways of recording information in the form of notes, 

schemes, drawings or a tape, photo or film recoding. Correct understanding 

of known information or abilities connected with rational selection, synthesis 

or own understanding and an appropriate recognition of acquired issues is 

also of vital importance.   

Together with developing abilities of acquiring and understanding 

information, ways of using the acquired knowledge, in the form which is 

appropriate for the future professional activity, social and cultural life, as 
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well as didactic situations in the educational process, such as: synthesis, 

repetition or checking or checking forms need to be developed.  

This rule is a basis for introducing students into self-education and the 

successful realization of continuous education depends on it.  

Student’ learning abilities  

The dynamics of the transformation of the contemporary world forces 

one to constantly update his/her knowledge and develop abilities. In the era 

of fast civilizational transformations a human being needs to learn faster and 

differently. Thanks to an appropriate method of learning he can deal with 

the increasing complexity of the world as well as the dynamics of its 

changes. At present times, learning is the man’s basic tool in adaptation to 

the changing living conditions [Kwiatkowska, 2000]. The necessity of 

constant learning is entered into a human life.  

Learning requires maturity. When a man learns, he/she constantly 

makes decisions: what in in which order to learn, what to consider to be the 

most important and how to distinguish the most important  parts from the 

whole teaching material. At the primary school level and even secondary 

school level, the majority of such decisions is made by the teacher, who 

passes the knowledge to the pupil and the pupil learns under the direction 

of the teacher. His activity is at  the level of an activity directed by current 

instructions or directed by tasks. It is necessary to move to independence 

and creativity.  
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In order to find out how students evaluate their learning abilities a 

research was conducted in May 2017 using questionnaires, which were filled 

in by 108 first year full-time MA female students.  

Below there is an analysis of selected questions and answers.  

To the question, what sources of information students use in order to 

prepare to tests and exams, they listed: their own notes taken during classes 

or notes belonging to a different person (53,7 % of the respondents), 

Internet (37 %), literature ( books and periodicals) provided by the person 

conducting classes (5,6 %), they do not prepare at all (3,7 %). To the 

question, what sources of information the student use in order to prepare 

project works, the student most frequently listed Internet (49 %), Internet 

and literature (44,4 %), only literature provided by the person conducting 

classes (6,6 %). Students’ responses are not a great surprise, students first of 

all use the sources that they know the best. New technologies are an 

everyday activity for them, something that accompanies them in life since 

birth. Being brought up in the world of common information, they are used 

to getting information from the Internet. This is where they search for 

information while preparing for exams or classes. Students less and less take 

notes of information provided by teachers.  

To the question, what forms of classes suit the students best, they listed 

workshop classes on the first place (44,5 %), the second place – tutorials 

(40,7 %) and on the last place – lecture (14,8 %). While justifying their 

choice, the students wrote that they prefer doing something, learning 

actively, not passively.  
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In order to find out how students evaluate their learning abilities, the 

students were supposed to confirm or deny the following statements in the 

questionnaire:  

1. I am systematic.  

2. I start learning only when I have to.  

3. It happens that I study something without understanding it.  

4. I lose valuable minutes on getting ready to work 

5. I have my own way for learning what needs to be learned.  

6. While learning I always search for little objects (a pencil, dictionary. 

etc), which always get lost somewhere.  

7. While studying a course-book, I sometimes use auxiliary sources 

from my own initiative in order to explore the content better.  

8. While writing a paper, I limit myself to a mechanical presentation of 

the content of the book I have read.  

9. I have a feeling that I waste a lot of time which I could spend on 

learning or working  

10. Even if I have learned the material well, I usually have a problem 

with transmitting it (orally or in writing).  

11. When I leave house I take something to read or revise while 

commuting, queuing, etc. 

12. I read the notes taken during classes just before a test or exam. .  

13. I use my own system of revising material, adjusted to the rules 

governing memory.  

Positive answers to questions: 1,5,7,11,13 indicate the possession of 

abilities in the field of independent learning. 
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Although the majority of students responded positively to the 

questions, a detailed analysis of the received results shows that many of the 

students are chaotic in their actions.  

The respondents are not systematic (table 1), they start learning just 

before a test or exam (88,9 %). They have a problem with an appropriate 

organization of learning conditions. 58,3 % of the respondents admitted that 

they lose valuable minutes on getting ready to work and 75,9 % of them feel 

that they lose a lot of time, which they could use for learning or working. 

While learning 37 % of the respondents always look for something, e.g. a 

dictionary or a pencil.  

Table 1: 

The content of the question 

Number 

of 

responses 

% 

I start learning only when I have to.  

yes 78 88,9 

no 30 11,1 

 I lose valuable minutes on getting ready to work 

yes 67 58,3 

no 41 41,7 

While learning I always search for little objects (a 

pencil, dictionary. etc), which always get lost 

somewhere.  

yes 74 37,0 

no 34 63,0 

I have a feeling that I waste a lot of time which I yes 82 75,9 
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could spend on learning or working  no 24 24,1 

 

The students did not evaluate the ability to communicate the learned 

material too well (table 2). 36,1 % of them admitted that even after they 

have learned the material well, they still have a problem with 

communicating it. Students do not read notes taken during classes straight 

away, but before a test or exam. Only 54,6 % of the respondents use some 

kind of system of revising the material, adjusted to the  laws governing the 

memory.  

The content of the question 

Number 

of 

responses 

% 

Even if I have learned the material well, I usually 

have a problem with transmitting it (orally or in 

writing 

 

yes 36 33,3 

 

no 72 63,9 

 I read the notes taken during classes just before a 

test or exam.  
 

yes 82 75,9 

 

no 26 24,1 

 I use my own system of revising material, adjusted 

to the rules governing memory.  
 

yes 59 54,6 

 

no 49 45,4 

 

The results of the conducted researches indicate that there is a 

necessity to pay more attention to students’ learning abilities, as it is not 
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fully developed. An academic teacher performs a great role in this process; 

he/she can help students by applying methods of work which would engage 

students to think independently, assign works requiring a preparation and 

presentation of issues using different sources of information using foreign 

literature at the same time.  

 

Conclusions 

 

The necessity of continuous learning results from new requirements, 

which are a consequence of the transformation of the industrial society into 

the knowledge society, in which intellectual competences have a great 

importance. According to W. Kojs – studying gives possibilities “of shaping 

and developing such knowledge and such abilities, thanks to which the mind 

can develop in the course of all life learning: this is the creation of such 

knowledge and such abilities, thanks to which it will be able to acquire, 

process and create new knowledge and new abilities” [Kojs, 2012].  

Although the students possess some abilities as far as independent 

learning is concerned, these abilities can be still improved. The task of 

academic teachers is to create appropriate conditions for it by using 

methods of work demanding greater independence and activity of students, 

encouraging and recommending to update knowledge. Students should 

learn to use generally available sources of information, process and use 

them appropriately.  
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WYBRANE ASPEKTY PODEJMOWANIA EDUKACJI  

W POLSCE PRZEZ STUDENTÓW Z BIAŁORUSI  

I UKRAINY1 

SELECTED ASPECTS OF TAKING UP EDUCATION IN POLAND BY STUDENTS  

FROM BELARUS AND UKRAINE 

 

Streszczenie: Metodą zastosowaną w 
prezentowanych poniżej analizach był 
wywiad zogniskowany (FGI) 
przeprowadzony na potrzeby badania 
jakościowego, realizowanego w ramach 
projektu: „Transgraniczne Centrum 
Wsparcia Rynku Pracy”, mikro-projekt: 
„ABC studiowania i pracy w Polsce”. 
Głównym pytaniem, na które próbowano 
odpowiedzieć w tym badaniu, jest 
postrzeganie przez studentów z Ukrainy i 
Białorusi ich własnej pozycji w polskiej 
uczelni i jej najbliższym otoczeniu oraz to, 
czy istnieje dyfuzja kulturowa pomiędzy 
polskimi i zagranicznymi studentami. 
Studenci zagraniczni oceniają własną 
uczelnię na ogół pozytywnie. Relacje 
badanych studentów z polskimi kolegami i 
koleżankami układają się całkiem 
poprawnie. Ogólnie rzecz biorąc studenci 
obcokrajowcy nie czują się dyskryminowani 
przez polskich studentów. Jednak pewne 

Abstract. The method used in the analyses 
presented below was focussed interview 
(FGI) conducted for the purpose of 
qualitative research carried out within the 
project: "Cross-border Centre for 
Supporting the Labour Market", micro-
project: "ABC of studying and working in 
Poland". 
The main question that the study attempts 
to answer is whether Ukrainian and 
Belarusian students perceive their own 
position in the Polish university and its 
immediate surroundings and whether there 
is cultural diffusion between Polish and 
foreign students. Foreign students 
generally rate their own university 
positively. The relations between the 
studied students and their Polish colleagues 
are quite correct. In general, foreign 
students do not feel discriminated against 
by Polish students. However, a certain 
difficulty in these positive relations is the 

                                                           
*
 Instytut Socjologii PWSW Przemyśl 

1
 Autor niniejszego tekstu był członkiem zespołu badawczego opracowującego 

raport: ABC studiowania i pracy w Polsce, realizowanego w ramach projektu: 
„Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, mikro-projekt: „ABC studiowania  
i pracy w Polsce”, dane uzyskane w trakcie badań posłużyły do opracowania 
prezentowanego artykułu. 
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utrudnienie w tych pozytywnych relacjach 
stanowi problem trzymania się, zarówno 
studentów polskich, jak i ukraińskich, w 
odrębnych grupach narodowych. Podział 
ten jest negatywnie oceniany przez 
studentów zagranicznych, ponieważ 
utrudnia przyswajanie języka polskiego. 
Relacje z osobami spoza uczelni 
respondenci oceniali relatywnie lepiej lub 
tak samo dobrze, jak z kolegami z uczelni. 
Niska częstotliwość interakcji między 
studentami z Ukrainy i Białorusi a Polakami 
utrudnia dyfuzję kulturową. 
 
Słowa kluczowe: studiowanie w Polsce, 
studenci zagraniczni na polskich uczelniach, 
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Uwagi wprowadzające 

 

 Niż demograficzny dający się coraz bardziej odczuć na uczelniach 

wyższych w Polsce od 2010 roku spowodował, że spora część władz szkół 

wyższych, tak prywatnych jak i państwowych, zaczęła bardzo przychylnie 

spoglądać na studentów zza wschodniej granicy. Ma to swoje uzasadnienie 

bliskością językową i kulturową oraz historyczną tych obszarów. Obecne 

tereny Białorusi i Ukrainy były niegdyś częścią państwa polskiego lub 

pozostawały pod wpływem polskiej kultury. Wprawdzie w wyniku II wojny 

światowej i okresu bezpośrednio po niej spora część ludności rdzennie 

polskiej została z tych terenów usunięta, niemniej jednak znajomość 

polskiego języka czy więzy pokrewieństwa w postaci rodzin mieszanych 

pozostały. 
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To pozytywne podejście do studentów ze wschodu przejawia się 

między innymi prowadzeniem akcji promocyjnych i rekrutacyjnych czy wręcz 

otwieraniem stałych punktów rekrutacji studentów na terenie Ukrainy  

i Białorusi. Ponadto studenci obcokrajowcy ze wchodu mogą liczyć w Polsce 

na obniżenie czesnego, a wysokość tej obniżki zależna jest od decyzji władz 

uczelni. Natomiast osoby legitymujące się Kartą Polaka studiują na takich 

samych zasadach jak polscy studenci, czyli na uczelniach państwowych 

bezpłatnie i z prawem do wszelkiej pomocy stypendialnej. Skutkiem tych 

działań jest fakt coraz liczniejszej reprezentacji studiujących Ukraińców  

i Białorusinów w Polsce (Raport: „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”). 

Relacje pomiędzy studentami obcokrajowcami a uczelniami polskimi 

i ich otoczeniem zewnętrznym można rozpatrywać w paradygmacie teorii 

zmian społecznych, przy czym szczególnie użyteczne wydają się tutaj teorie 

modernizacji ze swoją teorią konwergencji, czy teorie zależności z koncepcją 

systemu światowego Immanuela Wallersteina [Sztompka 2005; Michno 

2003; Krzysztofek i Szczepański 2002; Szczepański 1989]. Teorie 

modernizacji podkreślają głównie pozytywne aspekty upodabniania się 

zróżnicowanych historycznie i politycznie społeczeństw. Natomiast teorie 

dependencji akcentują negatywy podziałów na centrum, peryferie  

i półperyferie. W ujęciu modernizacyjnym Polska mogłaby być źródłem 

innowacji dla byłych republik radzieckich, takich jak Białoruś czy Ukraina. W 

ujęciu zależnościowym natomiast, Polska stanowiłaby półperyferię 

korzystającą z jednej strony z rozwiązań bardziej rozwiniętych krajów Europy 

Zachodniej, a z drugiej stanowiącą wzorzec do naśladowania przez słabiej 

rozwinięte kraje Europy Wschodniej. W tym przypadku negatywnie oceniany 
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„drenaż mózgów” z Polski przez kraje lepiej rozwinięte byłby w pewnym 

stopniu bilansowany drenażem zdolnych osób z Ukrainy i Białorusi.  

Innym paradygmatem użytecznym w niniejszej pracy może okazać 

się teoria dyfuzji kulturowej wykorzystywana chociażby przez Ralpha Lintona 

[Linton 2000]. W ujęciu tej koncepcji poprzez bezpośrednie kontakty 

studentów i pracowników wyższych uczelni z Polski ze studentami z Białorusi 

i Ukrainy mogłaby zachodzić bardziej lub mniej zrównoważona wymiana 

wzorów kulturowych i wartości. 

Podstawą przygotowania niniejszej publikacji są badania jakościowe 

przeprowadzone w ramach opracowywania raportu ABC studiowania i pracy 

w Polsce. Składały się na nie cztery sesje wywiadów zogniskowanych (FGI) 

przeprowadzonych między 15 maja a 15 czerwca 2014 roku z 

czterdziestoma studentami z Ukrainy studiującymi na rzeszowskich 

uczelniach. Zagadnieniami, na które postanowiono zwrócić uwagę w tym 

artykule są: relacje studentów ze wschodu z innymi studentami i władzami 

polskich uczelni, relacje z Polakami spoza uczelni oraz pomoc dla 

obcokrajowców w trakcie studiów. 

Głównym zagadnieniem, na które próbowano znaleźć odpowiedź w 

niniejszym opracowaniu jest kwestia postrzegania przez studentów z 

Ukrainy i Białorusi swojej pozycji na polskiej uczelni oraz jej bezpośrednim 

otoczeniu, a także czy zachodzi dyfuzja kulturowa pomiędzy studentami 

polskimi i zagranicznymi. 

 

Relacje z uczelnią i na uczelni 

 

Studenci zagraniczni własną uczelnię oceniają generalnie 
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pozytywnie: tak w ogóle to jest to dobrze [FGI nr 1]. Wśród zalet miejsca, w 

którym studiują, badani wymieniali między innymi odmienne metody 

kształcenia niż te stosowane na uczelniach w ich krajach macierzystych; 

możliwość zdobycia praktyki w trakcie studiów; dobrą, nowoczesną bazę 

dydaktyczną: (…) naprawdę sprzęt, który dla informatyków, którzy w sieci 

pracują, tak samo sprzęt europejski, nowy... tego na Ukrainie nie ma (…) [FGI 

nr 2]; możliwość zdobycia bieżącej „europejskiej wiedzy”: (…) wiedza, którą 

dostaniemy, to jest taka europejska, można powiedzieć. Jest ona 

zaakceptowana przez Unię (…); jakość i adekwatność wiedzy: patrząc na 

jakość wiedzy, jaką dostajemy, jestem zadowolony z tego nauczenia się np. 

w mojej szkole. To jest bardzo czysta wiedza. Nie jest zanieczyszczona  

jakimś... nie wiem... jakąś niepotrzebną informacją. Akurat uczymy się tego, 

co musimy się nauczyć, żeby wiedzieć na końcu tych studiów [FGI nr 2]; 

możliwość wyboru przedmiotów na studiach: (…) tutaj możemy sobie np. 

wybrać niektóre przedmioty, np. u nas, teraz, wybrałem sobie 2 przedmioty 

[FGI nr 2]; brak konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego  

i egzaminów wstępnych: plus tego WSIZ-u  to jest, że nie trzeba zdawać 

egzaminu z języka polskiego i jakiś innych takich (…) wstępnych egzaminów 

(FGI nr 1); występowanie (jak to określali badani) „około naukowych” 

możliwości rozwoju: mi się wydaje, że jest dużo możliwości dla rozwoju, no 

około naukowych [FGI nr 1]; wyjazdy zagraniczne. Ta część wywodów 

wydaje się potwierdzać tezę o postrzeganiu Polski jako lepiej rozwiniętej  

i bardziej przystosowanej do zachodniego modelu (przynajmniej  

w kwestii edukacji) przez studentów z Ukrainy i Białorusi w porównaniu z ich 

własnymi krajami. 

 Wśród mankamentów polskiej uczelni (w tym wypadku WSIZ), mimo 
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nowatorskich metod kształcenia, badani wskazali na bardziej teoretyczny niż 

praktyczny sposób przekazywania wiedzy: to WSIZ kształci nie praktycznie, 

raczej teoretycznie [FGI nr 1]. Jednakże tym, co najbardziej irytuje, zwłaszcza 

studentów, którzy studiują na WSIZ-ie od kilku lat, jest „kombinowanie 

finansowe” uczelni [FGI nr 2], wprowadzanie „dziwnych innowacji  

w systemie finansowym” polegających na żądaniu dodatkowych opłat za 

egzaminy poprawkowe czy zbyt niskie wyniki w nauce: Bardzo podziwiam 

ten system finansowy w mojej szkole. Z tego się najbardziej... jestem 

niezadowolony (…) teraz wprowadzili coś takiego, że jeżeli masz jedną 

poprawkę, to twoja opłata zwiększa się na 50 złotych. Jeżeli np. nie zmieścisz 

się w średniej 4.0, to opłata zwiększa się o 170. To w tym roku, jakaś taka 

innowacja dziwna w systemie  finansowym uczelni [FGI nr 2]. Inną kwestią 

obniżającą nieco pozytywną ocenę uczelni był brak możliwości wglądu  

w ocenę pracy egzaminacyjnej i sześciokrotne zdawanie egzaminu: (…) 

czytałem właśnie... jak nazywa się to... regulamin i tam nie było, że... nie 

pisało, że student ma prawo zważać swoją pracę, nie było takiego. I w innych 

uczelniach jest takie, w tej uczelni nie ma. Czyli ja nie mogę sobie skorzystać 

z pracy kiedy... zdawałem egzaminy poprawkę (…) nie spałem po nocach, 

których sześć razy zdałem, straciłem... około pięćset złotych, coś takiego  

i jeszcze straciłem przez niego stypendium [FGI nr 1]. Z powyższego wynika, 

że jednak polskiej uczeni zdarza się jeszcze zmieniać ustalone wcześniej 

reguły, a to wskazuje na niedokończony proces zmian społecznych w kraju  

i sytuuje Polskę w obrębie półperyferii systemu światowego. 

Istotną kwestią wpływającą na pozytywny stosunek studentów do 

uczelni, na których studiują jest stosunek nauczycieli akademickich do osób 

studiujących. Zdaniem wielu badanych nauczyciele pracujący w polskich 
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uczelniach lepiej traktują studentów niż nauczyciele na Ukrainie: a mi 

podoba się jak nauczyciel traktuję studenta, lepiej od ukraińskiego (…) 

można lepiej dogadać się z nim, że można porozmawiać na jakieś tematy, 

oprócz tematy co były na zajęciach na przykład… [FGI nr 3]. Relacje między 

nauczycielami a studentami, przez uczestników badania, zostały określone 

jako bardziej partnerskie a mniej wychowawcze (jak w szkole średniej). 

Jednocześnie od studentów oczekiwano większej samodzielności  

i zaradności przy mniejszej ingerencji w ich życie prywatne: nauczyciel 

przyjdzie, opowie materiał i... tyle i nie ma jakiś takich relacji, że ty musisz 

nauczyć się, tam wyjść to zrobić (…), bo już nie jestem w szkole i tutaj 

bardziej skierowana na jakieś samo nauczenie się. Trzeba nauczyć się 

samodzielnie a nie tylko... jakby to powiedzieć... nie tylko na dzieci wychować 

[FGI nr 4]. Z wypowiedzi studentów zza wschodniej granicy Polski wynika, iż 

aprobują sposób podejścia nauczycieli do studentów, a nawet bardziej go 

cenią niż model postępowania nauczycieli wobec studentów we własnych 

krajach. 

Ponadto podczas pierwszej sesji (a niektórzy studenci twierdzili, że 

nawet w trakcie pierwszego roku) wykładowcy wykazywali się większym 

zrozumieniem dla kłopotów językowych i wizowych studentów 

zagranicznych: no mi się wydaje, że na pierwsze sesji to... kiedy zdawaliśmy 

egzaminy ustne... to jakoś wykładowcy, nauczyciele tak... no tak chcieli 

pomóc, po prostu tam jakoś... pomagali po prostu, bo widzieli, że nie znamy 

języka i będzie trudno żeby powiedzieć to co tam myślimy i znamy i na sto 

procent dobrze [FGI nr 4]; Pomagali, np. jakby to powiedzieć, starali się 

wyciągnąć twoją wiedzę może, którą wyczytałeś gdzieś, może coś wiedziałeś, 

przychodziłeś na egzaminy, (…) siedzisz, on się coś pyta, nie wiesz za bardzo, 
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drugi raz zapytał, też... nie możesz np. skupić się i tą swoją... myśl mógł 

wypowiedzieć się. No i starał się ci pomagać, np. pomaga ze słówkami, 

później kawałek ci opowie czegoś i później ty dokończysz, i tak to się 

zdarzyło. I np. problemy u niektórych są wizowe, to oni idą tylko na... 

wykładowcy idą na rękę, i uznają, że miałeś problemy, nie zgłosiłeś się wtedy, 

to możesz zaliczyć to w terminie pierwszym, i wybronił ci ocenę w 

dziekanacie i bez żadnego problemu… [FGI nr 2]. Starali się być dokładnie 

zrozumianymi przez obcojęzycznych studentów oraz próbowali jak 

najskuteczniej wyegzekwować posiadaną przez tychże studentów wiedzę: 

mówili tylko, czy wszystko jest zrozumiałe, czy może powiedzieć coś wolniej, 

czy może jeszcze coś powtórzyć, i to wszystko [FGI nr 2]. Wyrozumiałość dla 

studentów zagranicznych nieznających dobrze języka polskiego jest bardzo 

ważnym aspektem budowania poprawnych relacji i sprzyja przyswajaniu nie 

tylko wiedzy, ale również wartości i wzorów kulturowych. 

Nie wszyscy nauczyciele stosowali jednak zasadę łagodniejszego 

traktowania obcokrajowców: (…) u mnie było w tamtym roku taki przypadek, 

że zdałam egzamin z anatomii i u mnie taki wykładowca, że bardzo dużo 

wymagał, i mówię do niego, że nie jestem stąd i nie rozumiem wszystkiego,  

a on mi: mnie to nie  obchodzi, musisz wiedzieć tyle samo co i Polak [FGI nr 

3]. Podkreślić należy, że uwaga ta po pewnym czasie została potraktowana 

przez badaną osobę za pozytywną postawę nauczyciela. Na uwagę zasługuje 

także fakt, iż opinia nauczycieli o studentach zagranicznych staje się bardziej 

pozytywna w wyniku odbytych zajęć: na przykład moja nauczycielka z języka 

polskiego, to ona mówiła, że np. na pierwszym jest taki stereotyp, że 

Ukraińcy jest... np. że tam pali często, piją alkohol ale na ostatnich zajęciach 

moja nauczycielka mówiła, że to jest po prostu taki tylko stereotyp, ponieważ 
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ta nasza grupa była taka chętna do różnych wydarzeń na przykład, mówiła, 

że my lepiej uczymy się w porównaniu z Polakami [FGI nr 3]. Na podstawie 

powyższych wypowiedzi można stwierdzić, iż mamy tutaj do czynienia  

z przejawem pewnego rodzaju dyfuzji kulturowej. Nie tylko studenci 

kształtują swoją wiedzę i postawy wobec Polski i Polaków, ale również polscy 

wykładowcy zmieniali swoje nastawienie i zachowanie wobec zagranicznych 

studentów. 

Niemniej jednak trafiają się nauczyciele, którzy zaburzają nieco ten 

pozytywny odbiór uczelni przez studentów z zagranicy. Szczególnie dużo 

uwag krytycznych zebrał pewien nauczyciel fizyki na WSIZ-ie: był u nas 

nauczyciel z fizyki, w tamtym semestrze była architektura, kiedy on poznał, 

że student jest Ukraińcem on nie chciał z nim rozmawiać (…)  nie chciał mu 

pomóc, bo jest z Ukrainy (…) on spytał... było pytanie "ty jesteś z Ukrainy?"  

i Roman powiedział, że tak, że "jestem z Ukrainy" i on po prostu... poszedł 

sobie [FGI nr 3]. Oprócz uprzedzeń etnicznych nauczyciel ów wykazywał się 

również pewnym stopniem seksizmu: (…) np. ten nauczyciel, on tak nie 

bardzo (…) on mówił, że my tylko możemy malować się i to wszystko co my... 

(…) on po prostu… może u nas na studiach informatycznych bardzo mało 

dziewczyn i on nas traktuje, że nie ma sensu siedzieć tam w ogóle [FGI nr 3]. 

W zetknięciu z taką osobowością trudno mówić o możliwości wystąpienia 

dyfuzji kulturowej. Nie wydaje się też możliwe przekazanie innowacji  

w ujęciu modernizacyjnym czy zależnościowym. 

Obiektywność oceniania była różnie postrzegana przez studentów 

polskich i zagranicznych. Studenci obcokrajowcy uważali, że ocenianie jest 

raczej obiektywne: (…) jeżeli w porównaniu z Polakami to chyba tak, to 

obiektywnie [FGI nr 1]. Natomiast studenci z Polski bardziej zwracają uwagę 
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na łagodniejsze podejście nauczycieli akademickich do studentów  

z zagranicy: ja mam w grupie kilka takich osób, Polaków, którym wydaje się, 

że Ukraińcom jest lepiej na uczelni (…) po prostu nam powiedziała jednemu 

koledze, że oni... że my mamy trochę łatwiej, np. my możemy zdawać 

zerówki na pierwszym roku, a oni nie mogą, że ustne zaliczyć jakieś 

egzaminy, a oni nie mogli. I oni o tym wiedzą a Ukraińcy o tym nie wiedzą, 

na pierwszym roku [FGI nr 1]. Co warte podkreślenia studenci zagraniczni 

sami nie oczekują „taryfy ulgowej”, chcą być traktowani na równi ze 

studentami polskimi i uważają, że łagodniejsze traktowanie prowadzi do 

napięć: (…) ale myśmy nie wiedziały o tym, ale oni to wiedzą i oni... po 

prostu... zdenerwowani byli (…) ja myślę, że nie powinno takiego być na 

uczelni. Że uczelnia nie powinna dzielić Ukraińców i Polaków, niech będzie 

tak jak będzie (…) Ukraińcy spokojnie sobie dają radę ze studiami, także... (…) 

tak, że uczelnia to robi, takie... różnice (…) nie ma tego być, że... musi być 

traktowanie jak Polak tak Ukrainiec [FGI nr 1]. Świadczy to o sporej 

dojrzałości w podejściu do studiowania: nasza szkoła, jest po prostu nasz 

problem, kiedy przyjeżdżamy do Polski, bo to jest takie nasze zadanie żeby 

studiować (…) tak musimy to rozumieć [FGI nr 3]. Wprowadzanie 

udogodnień dla studentów obcokrajowców w porównaniu ze studentami  

z Polski działa w sposób dialektyczny. Z jednej strony pomaga studentom zza 

wschodniej granicy lepiej przyswoić wiedzę, wartości i wzorce kulturowe 

występujące w Polsce. Z drugiej jednak strony rodzi pewne niezadowolenie  

i poczucie niesprawiedliwego traktowania wśród polskich studentów, co nie 

sprzyja kontaktom międzynarodowym i wymianie kulturowej. 

Kolejnym aspektem wpływającym na postrzeganie własnych studiów 

jest kwestia funkcjonowania administracji uczelnianej. W przypadku 
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badanych studentów ocena ta jest generalnie pozytywna. Szczególnie 

funkcjonowanie ukraińskiego oddziału rekrutacji: w Polsce jest ukraiński 

oddział rekrutacji, gdzie po prostu mogą w języku ukraińskim wszystko 

załatwić, wszelki informację przekazać i nie ma z tym problemu [FGI nr 3]. 

Mimo iż ogólnie pracownicy administracji pomagają dość skutecznie, to 

niekiedy zdarzają się jednak drobne problemy przy załatwianiu niektórych 

spraw: ale nie do końca jest dobra, bo np. miałem problem, że chciałem 

dostać dokument potwierdzający, że studiuję na uczelni WSIZ, chociaż mam 

być w Kielnarowej, to pani "to trudno" (…) powiedziała, żebym jechali, to 

następny raz nam wydają [FGI nr 1]. Przy czym nie była to kwestia 

dyskryminacji cudzoziemców, gdyż podobny problem z wydawaniem 

zaświadczeń mieli również Polacy. 

Relacje badanych studentów z polskimi kolegami układają się dość 

poprawnie. Ogólnie studenci z Ukrainy nie czują się dyskryminowani przez 

studentów z Polski. Jednak poza wspomnianymi wcześniej niesnaskami 

związanymi z nieco łagodniejszym traktowaniem na pierwszych egzaminach 

studentów ukraińskich przez nauczycieli akademickich, inną perturbacją  

w tych stosunkach jest problemem trzymania się, zarówno studentów 

polskich jak i ukraińskich, w oddzielnych grupach narodowościowych: Ja 

mam grupę całą ukraińską i dlatego na początku roku bałam się mówić po 

polsku. Bo bałam się, że powiem coś złego, coś niepoprawnie. A moja 

znajoma ma w grupie jeszcze Polaków i mówiła, że Polacy na nich patrzyli 

tak niedobrze. Że nie chcieli z nimi rozmawiać [FGI nr 2]. Podziały te były 

spowodowane nie tylko świadomym wyborem studentów, ale wynikały 

również z odgórnego podziału na grupy zajęciowe: to nie jest celowe, bo po 

prostu mam grupę w całości ukraińską i miałam na zajęciach z polskiego, też 
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tam byli tylko Ukraińcy. Tylko w tym semestrze mam zajęcia z angielskiego, 

gdzie są Polacy, ale  z nimi nie rozmawiam (…), bo oni tak trzymają się 

razem. Nawet w sali tak usiedli, że Polacy byli z jednej strony, a Ukraińcy  

z drugiej. Nie wiem dlaczego [FGI nr 2]. Podział ten jest negatywnie oceniany 

przez studentów zagranicznych gdyż utrudnia im przyswajanie języka 

wykładowego (w tym wypadku polskiego): u mnie na dziennikarstwie jest 

jedna grupa, w której jesteśmy, jest połowa Ukraińców, połowa Polaków,  

a w innej grupie tylko Ukraińcy. To mnie bardzo dziwi, nie wiem jak oni sobie 

radzą z dyktandów, które trzeba napisać, z materiałem, który podają. Tak 

rozumiem, że w tej grupie poziom języka polskiego jest troszeczkę niższy 

różnych studentów (…) nawet na zajęciach, mają w niższym stopniu, i dziwi 

mnie fakt, że oni zostali sami (…) i uważam, że trzeba było tej innej grupie 

szansę na kontakt z Polakami, by ten poziom jakoś... podciągnęli [FGI nr 4]. 

Jak zatem z powyższego wynika dyfuzja kulturowa na polskich uczelniach 

jest utrudniona poprzez pozostawanie studentów we własnych grupach 

narodowościowych i bardzo sporadyczne kontakty z innymi nacjami. 

Kolejną rysą na relacjach polsko-ukraińskich była swoista rywalizacja 

pomiędzy grupami narodowościowymi, która zaostrzała negatywne 

postawy: kiedy był ten konkurs miss WSIZ i tam wygrała Ukrainka. Wszystkie 

Polki w mojej grupie traktowały tak nie za bardzo dobrze (…) no w ogóle  

z naszej grupy Ukrainek [FGI nr 3]. Wytłumaczeniem takiego nastawienia 

polskich studentów jest opisywana wielokrotnie w literaturze socjologicznej 

i psychologicznej geneza uprzedzeń. Jednym z czynników generujących 

niechęć do innych jest właśnie polityczna lub ekonomiczna rywalizacja bądź 

konflikt [Aronson 2005, 306-307]: bo jest tak, że Ukraińcy jak jest konkurs to 

Ukraińcy więcej, chętniej biorą udział w tych konkursach i wygrywają, bo 
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więcej Ukraińców w konkursach to wygrywają Ukraińcy i Polacy tak mogą 

mówić, że przyjechali tutaj, wygrywają to to (…) tak jest i jeszcze mówią, że 

"o a potem zostaną tutaj pracować i nie będziemy mieć pracy". Nie wszyscy 

tak mówią no ale są [FGI nr 3]. Innym czynnikiem wywołującym uprzedzenia, 

analizowanym we wspomnianej wyżej literaturze, są cechy osobowościowe 

jednostek [Aronson 2005, 312]: są tacy ludzie w mojej grupie, że po prostu 

nie znoszą obcokrajowców na przykład [FGI nr 3]; na przykład ja mam  

w grupie takich Polaków, którzy w ogóle nie chcą mieć jakieś rozmowy  

z Ukraińcami. Po prostu sobie tak oddzielili się, czyli nie razem wszyscy  

w grupie. Ukraińcy z Ukraińcami Polacy z Polakami [FGI nr 1]. Zdaniem 

badanych studentów stroną bardziej pasywną w nawiązywaniu kontaktów 

jest strona polska: bardziej chcemy się do ich grupy się zaangażować, ale oni 

nie chcą [FGI nr 2]. Fakt braku chęci nawiązywania kontaktów  

z obcokrajowcami przez Polaków można by próbować tłumaczyć poczuciem 

wyższości i niską oceną korzyści płynących z interakcji ze studentami  

z Ukrainy czy Białorusi. 

Brak bezpośrednich kontaktów pomiędzy studentami polskimi  

i ukraińskimi skutkował negatywnym nastawieniem pomiędzy obiema 

nacjami. To negatywne nastawienie zanikało po podjęciu międzygrupowych 

interakcji: (…) bo potem oni już skomunikowali się i Polacy mówili, że oni 

myśleli, że Ukraińcy są takimi złymi... że oni są niekomunikatywni... mieli 

negatywną opinię [FGI nr 2]. Warto podkreślić, iż badani zdecydowanie 

lepiej oceniają studiowanie w grupach mieszanych, sprzyjających częstym 

interakcjom i wymianie informacji: (…) nie mieliśmy żadnych problemów (…) 

z wykładowcami czy odwrotnie. Zawsze mieliśmy pomieszane. Nawet nie 

mieliśmy jednej pełnej grupy jednej. Wszyscy byli razem. Jak rozmawialiśmy, 
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to też nie było różnicy, czy po ukraińsku, czy po polsku. Nawet uczyliśmy (…) 

rozmawiać po ukraińsku. Także nie wiem. Czy grupa taka się udała, czy... 

[FGI nr 2]. Niektórzy studenci z Ukrainy chętnie wchodzą w interakcje ze 

swoimi polskimi kolegami i bardzo te relacje cenią: zawsze się kontaktuję... 

No zawsze jak przyjdę na zajęcia, to zawsze rozmawiam z naszymi 

studentami z Polski. Z naszej grupy. Starają się nas zaangażować, pójść na 

imprezę i jeszcze coś... Chyba tak się nam grupa udała z Polakami. Tacy 

dobrzy są. Przyznają nas [FGI nr 2], no to jest lepiej, że studiujemy razem  

z Polakami ponieważ... jesteśmy w polskiej uczelni… jest to lepiej dla nas [FGI 

nr 4]. W sytuacjach, kiedy przysłowiowe „pierwsze lody” zostaną 

przełamane i dochodzi do bezpośrednich kontaktów pomiędzy studentami 

polskimi i zagranicznymi, dyfuzja kulturowa zachodzi i obie strony czerpią  

z niej wymierne korzyści. 

W podobnym tonie wypowiadali się badani z innych grup 

fokusowych: na pierwszym semestrze były grupy tylko Ukraińców, a potem 

na drugim semestrze (…) i tam już więcej Polaków. I Ukraińcy ze swoimi,  

a Polacy ze swoimi, a teraz nie (…) na początku było tak, że ukraińscy 

studenci to byli swoją grupą, a polscy studenci swoją, ale teraz kolegujemy z 

polskimi studentami i wszystko lepiej [FGI nr 3]. Kolejna wypowiedź 

potwierdzająca pozytywy z występowania mieszanych grup: bardzo dobrze, 

bardzo łatwo z nimi rozmawiać i wiem, że mogę im wszystko powiedzieć  

i czasem pomagają, czasem dają jakieś rady w stosunku do gramatyki jak do 

czegoś, że z błędem coś  powiem. I co jest bardzo przyjemne, że oni dziwią 

się, szczerze dziwią się, że rozmawiamy w języku polskim [FGI nr 4]. 

Mieszane grupy zajęciowe, sprzyjające częstszym kontaktom między 

studentami różnych narodowości, prowadzą do nawiązywania przyjaznych 
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relacji: u nas w grupie jak patrzę, niektórzy Ukraińcy tam są jakby 

przyjacielami z Polakami, nie wszyscy ale są tacy (…) ja też mam taką 

koleżankę, na przykład że gada z Polakami przez nie wiem coś tam i  to 

wydało się i… idzie do Polaków, siedzi z nimi na wykładach i idzie gdzieś no 

bo chce kulturę i nauczyć się na przykład języka polskiego [FGI nr 4]. Są one 

również głównym stymulatorem kontaktów pozauczelnianych: tak na 

prawdę kontakty spoza uczelni pojawiają się prawie na uczelni. Np. razem 

chodzimy na grupę, to już wiemy z kim możemy porozmawiać, z kim możemy 

np. pójść na spacer też. To ktoś musi być z uczelni, a na uczelni wiemy tylko 

grupy. Chyba tak, że koła naukowe są. Może nikogo nie będzie z grupy  

z Polaków, ale wchodzimy na koło i tam są i Polacy i Ukraińcy. Tak że mamy 

kontakty (…) mamy bardzo dużo różnych projektów i nawet poza uczelnią 

musimy się kontaktować [FGI nr 2]. Im kontakty są częstsze i bardziej 

intensywne, tym łatwiej dochodzi do dyfuzji kulturowej. 

Głównym problemem w nawiązywaniu przyjaznych kontaktów 

między polskimi i ukraińskimi studentami, jest bariera językowa: łatwiej nam 

mówić raczej po ukraińsku z kimś, niż po polsku i może dlatego jest razem 

tak Ukraińców i gadamy częściej z Ukraińcami, niż z Polakami, może dlatego 

[FGI nr 1], a jak powiedzieć z drugiej strony, to jest wielki problem, że 

wszyscy rozmawiają miedzy sobą w j. ukraińskim. Bo np. dla osób, które 

przyjechały w pierwszym roku, nie znają j. polskiego [FGI nr 2]. Ten sam 

problem odnosi się również do studentów innych narodowości: bo jest 

trudno się porozumieć, jak te sami Hindusi to po angielsku bardzo mówią... 

Polacy po polsku, co nie [FGI nr 1]. Kłopoty językowe studentów spoza Polski 

wpływają w pewien sposób na nawiązywanie relacji z innymi o podobnych 

problemach. W pewnym sensie swoistym zwornikiem dla studentów 
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pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego jest język rosyjski: 

rosyjski język takim mostkiem dla nas wszystkich. No i druga sytuacji...  

w innym wypadku... że oni też przyjechali tutaj do Polski, tak samo z innego 

kraju. Tak samo np. mają problemy w komunikowaniu się z Polakami, i tak 

się zdarzało, że Ukraińcy, którzy mają problem, i Białorusini, którzy mają 

problem trzymają się w kupie. Tak samo teraz, studiuję na logistyce na 

obujęzycznej ścieżce, to są studenci z Kazachstanu. To oni trzymają się nas 

Ukraińców [FGI nr 2], oni (Kazachowie – wyjaśnienie J. M.) przychodzili i... 

jeżeli mieli pytanie to pytali się nas, Ukraińców w języku rosyjskim.  

A z Polakami to w ogóle, bardzo mało [FGI nr 1]. Borykanie się z podobnymi 

problemami w Polsce oraz znamię historyczne w postaci znajomości 

wspólnego języka w naturalny sposób zbliża studentów z krajów byłego 

ZSSR: ja mam kolegów z Białorusi (…) powiem szczerze, bliżej jest no bo 

kontaktujemy się w językach, które dla nas np. bardziej zrozumiałe są [FGI nr 

2]. Język spełnia bardzo istotną funkcję integrującą – brak możliwości 

komunikacji prowadzi do izolacji i wykluczenia, jak to ma miejsce  

w przypadku studentów z Indii, którzy posługują się przede wszystkim 

językiem angielskim. W pewnym stopniu dotyczy to również studentów  

z Kazachstanu w większości nie znających języka polskiego, a ich poziom 

znajomości języka angielskiego również nie jest zbyt wysoki (jak 

wspomniano powyżej używali oni często języka rosyjskiego): pomagałam 

dziewczynie, była opiekunką (…) także ona zrezygnowała w końcu ze 

studiów, także było ciężko w języku polskim i nie mogła sobie poradzić. I też  

z angielskim u nich słyszałam, jakiś problem jest, że nie ma takiego poziomu, 

i język polski oni nie, w ogóle nie wiedzą, także ciężko im tutaj jest [FGI nr 3]. 

Wypowiedzi powyższe wskazują na rolę języka jako ważnego, a niekiedy 
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wręcz determinującego czynnika wymiany kulturowej. 

Wykluczenie osób spoza polskiego (i dodatkowo rosyjskiego) kręgu 

językowego przejawia się tym, że studenci – tak polscy jak i z Ukrainy – 

prawie w ogóle nie utrzymują kontaktów z Hindusami, nie interesują się 

nimi, nawet nie podejmują prób zbliżenia się do nich: mi to obojętne [FGI nr 

1], hindusów chyba nikt nie chyba... nie kontaktuje się (…) bo hindusi to oni 

swoją taką mają grupę i to tak żeby kontakt z nimi był (…) no ponieważ oni 

rozmawiają w angielskim języku i Polacy prawie raczej nie rozmawiają z nimi 

(…) oni nie biorą udział w różnych tam wydarzeniach (…) chyba kiedy jakieś 

związane z nimi [FGI nr 3].  

W przypadku Kazachów ten kontakt również nie jest zbyt 

powszechny: ja raz była na imprezie [FGI nr 1]. Powyższe wypowiedzi 

potwierdzają tezę, że im większa odległość kulturowa i bariera językowa 

pomiędzy grupami, tym rzadsze kontakty i chęć integracji.  

Inną przyczyną braku przyjaznych relacji między studentami 

ukraińskimi i białoruskimi a studentami polskimi, obok problemów 

językowych oraz jednonarodowych grup zajęciowych i koleżeńskich, jest 

niezbyt korzystna lokalizacja miejsca zamieszkania studentów pochodzących 

z Ukrainy i Białorusi w akademiku w Kielnarowej2: i właśnie to jest akurat 

bardzo wielki błąd np. naszej uczelni, które Ukraińców i Białorusinów 

kwateruje w Kielnarowej. (…) Po zajęciach od razu do domu, bo mamy 

problem z autobusami. I jak nie chcę jechać stopem, to dlatego idę do domu, 

żeby dojechać normalnie [FGI nr 2]. Tworzenie swoistego getta dla 

studentów z byłego Związku Radzieckiego jest sporym błędem uczelni, 

utrudniającym integrację społeczności studenckiej oraz wpływa na słabsze 

                                                           
2
 Kielnarowa to miejscowość podrzeszowska, która nie ma jednak dobrego 
połączenia komunikacyjnego z Rzeszowem. 
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postępy w przyswajaniu języka polskiego przez cudzoziemców: nie ma 

komunikacji dlatego w tym przypadku, np. kto od początku mieszka  

w Kielnarowej i przebywa tam rok, to nie robisz się tak dobry w j. polskim, jak 

osoby, które będą mieszkać w pokoju z Polakiem albo gdzieś w akademiku 

polskim (…) powinna być wymiana i to naprawdę [FGI nr 2]. Tutaj jawi się 

istotna rola władz uczelni, które kwaterują studentów zagranicznych po 

pierwsze – w ośrodku poza miastem, z dala od głównej siedziby uczelni, a po 

drugie – w jednolitych narodowościowo skupiskach, wszystko to powoduje, 

że tworzy się swoiste etniczne getto niesprzyjające wymianie kulturowej. 

Jako jeszcze inny powód braku integracji pomiędzy studentami 

polskimi i ukraińskimi podawano różnicę wiekową, która (choć niewielka) 

mogła mieć wpływ na to, że starsi studenci z Polski nie widzieli korzyści z 

konwersacji z młodszymi kolegami z Ukrainy: to jest taka kwestia bardziej 

wiekowa, bo zauważyłem, że licencjat to był taki, że nie bardzo 

rozmawialiśmy z naszymi Polakami w grupie, (…) przyjechaliśmy tutaj, 17 lat, 

no co my możemy wiedzieć. No i wiem, że wy późno kończycie licea, i 19-20 

lat. No i kwestia tego, że do końca licencjatu jeszcze są takie naprężone... (…) 

w ogóle relacje między Ukraińcami i Polakami. A później już magisterka, to 

już lepiej. Już chcą się z nami kontaktować, a my z nimi... (…) to jakoś się 

zmienia, może mentalność człowieka, i później bardziej są zainteresowani 

rozmową z nami, jakimiś dyskusjami, niż jak wcześniej to było. Może nie 

wiedzieli o czym rozmawiać z nami. I co z tego wyciągnąć [FGI nr 2]. Zatem 

na przeszkodzie integracji i wymianie kulturowej staje również odmienny 

model organizacyjny systemu edukacyjnego w Polsce i Ukrainie. 
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Relacje z Polakami poza uczelnią 

 

Stosunek do studentów zagranicznych wśród mieszkańców Polski 

jest zróżnicowany i jest on warunkowany cechami osobistymi: to od ludzi 

zawsze zależy [FGI nr 1], są osoby, które nie lubią Ukraińców [FGI nr 2]. 

Generalnie większość kontaktów miała raczej pozytywny charakter, 

nierzadko lepszy niż w kraju pochodzenia: na przykład w sklepie to (…) 

idziesz i tam (…) i kogoś nie wiem staną na nogę czy (…) to u ciebie 

przeproszą ... czyli powiedzą ci „przepraszam" (…) a u nas (…) nie zawsze, nie 

zawsze… [FGI nr 1]. Relacje z osobami spoza uczelni respondenci ocenili 

względnie lepiej lub podobnie jak z kolegami z uczelni. Niestety zdarzały się 

jednak przypadki dyskryminacji ze strony obywateli polskich w stosunku do 

zagranicznych studentów, chociaż jak sami badani przyznawali nie były one 

zbyt częste. Te najczęstsze zdarzenia dotyczyły kłopotów z wynajęciem 

mieszkania i znalezieniem pracy. Ponadto zdarzały się jakieś nieprzyjemne 

uwagi o Ukrainie jako kraju i nacjonalistyczne odzywki w stylu „Polska dla 

Polaków”.  

Problemy z wynajęciem mieszkania sami badani wyjaśniają sobie  

w ten sposób, że mają wśród Polaków opinię osób nie dbających o czystość: 

np. słyszałem,... osoby, które mieszkali... Polacy, którzy mieszkali  

z Ukraińcami, to mówili, że są świnie, że nie chcą po sobie sprzątać itd. (…)  

i chyba dlatego dostawaliśmy parę razy odmowy, gdy szukaliśmy razem 

mieszkania. No bo, jeżeli Ukraińcy, to zniszczycie mi pokój, rozwalicie 

mieszkanie, ukradniecie łazienkę i tyle. Nic nie zostanie. W takiej kwestii [FGI 

nr 2]. Jako inną przyczynę niechęci Polaków do Ukraińców wskazują badani 

ogólniejszą antypatię Polaków do Rosjan oraz kłopoty z odróżnieniem 
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jednych od drugich: jeszcze jest taki problem, że są Polacy, którzy nie 

rozróżniają języka ukraińskiego od rosyjskiego, więc, Polacy nie uwielbiają 

Ruskich, więc myślą, że na pewno z Rosji i dlatego nie wynajmują mieszkania 

[FGI nr 2]. Przy czym należy podkreślić, iż takie nieodróżnianie wywołuje  

u badanych studentów negatywne emocje: nie podoba mi się, kiedy Polacy 

mówią, że Ukraińcy, to tożsame z... co rosyjskie (…) jeszcze mi się nie 

podoba, że np. jak Ukrainiec, to podobny do Rosji, a jak podobny do Rosji, to 

alkohol i coś do jedzenia. Że zawsze musi być alkohol. Ale to nieprawda. To 

zależy tylko od rodziny [FGI nr 2]. Jak zatem z powyższego wynika poza 

uczelnią również trudno o intensywne relacje pomiędzy Polakami  

a studentami zza wschodniej granicy. W nawiązywaniu tych kontaktów 

często przeszkadzają stereotypy Ukraińca występujące wśród Polaków lub 

jakieś osobiste uprzedzenia do przedstawicieli tej narodowości. 

W kwestii stereotypów badani nie znali (lub nie chcieli wymienić) 

występujących na Ukrainie stereotypów odnoszących się do Polaków. Tylko 

w pierwszej grupie fokusowej wspomnieli o funkcjonowaniu na Ukrainie 

stereotypu „Polaka-Pana” i wyjaśnili jego genezę.  

W dwóch kolejnych grupach badani przyznali, że już w Polsce 

spotkali się ze stereotypem „Polaka narzekającego”, rozpowszechnianym 

przez samych Polaków. Natomiast w przypadku występujących wśród 

Polaków stereotypów Ukraińca badani wymieniali po kilka tak pozytywnych, 

jak i negatywnych przykładów. Do negatywnych stereotypów zaliczyć można 

m.in. picie (dużo) alkoholu, dumę Ukraińców, szukanie Polaka na męża przez 

Ukrainki albo ich pracę w charakterze prostytutek lub sprzątaczek: że 

dziewczyny tutaj przyjeżdżają tylko pracować jako prostytutki, że szukają 

męża Polaka, żeby pójść za mąż i tutaj zostać, coś takiego [FGI nr 3], tak, że 
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jeżeli jakaś Ukrainka jedzie do Polski to jedzie albo pracować jako 

prostytutka, albo sprzątaczka [FGI nr 4]. Niestety brak wzajemnych 

bezpośrednich kontaktów nie pomaga w zwalczaniu tych uprzedzeń  

i stereotypów. 

Pojawiają się również uprzedzenia związane z nieodległą i do końca 

nierozwikłaną historią mordu na Polakach dokonanego w latach 

czterdziestych ubiegłego wieku: chyba co drugi Polak myśli, że jestem małym 

Banderą i mam w kieszeni noże [FGI nr 4], że Ukraińcy swoją tożsamość 

łączą tylko z Banderą i jeszcze (…) kiedy spotkałem kolegów, którzy mówili, 

że nienawidzą Ukraińców… [FGI nr 2]. Wydaje się jednak, że te negatywne 

stereotypy nie przeszkadzają większości Polaków dobrze odnosić się do 

studentów pochodzących z Ukrainy: mogę powiedzieć, że tutaj spotkałam 

tylko dobrych ludzi, którzy zawsze mi pomagają w jakiś tam sytuacjach [FGI 

nr 3], (…) mi pomagali zawsze z projektami. Jesteś Ukrainiec jeszcze tego nie 

wiesz. Mieszkałem z Polakami na pierwszym roku, to zawsze mówili, że np. 

"no ty nie wiesz jak to zredagować to daj mi to ja to zrobię za ciebie" (…) na 

pierwszym roku pomagali dużo i to było więcej niż pomaganie innemu 

Polakowi np. [FGI nr 1]. Wbrew obiegowym twierdzeniom Polacy odnoszą 

się do studentów ukraińskich z życzliwością i zainteresowaniem: dużo 

Polaków np. pytają o Ukrainę jak tam na prawdę, co tam... Np. mieszkamy w 

Kielnarowej i często tak mamy, że nie mamy autobusu, i żeby dojechać do 

Rzeszowa (…) łapiemy stopa (…) i np. jak tylko, np. skąd jesteście? Z Ukrainy. 

O i co tam na Ukrainie? (…) i jeżeli jest dziesięciu, to na pewno ktoś zapyta co 

tam na Ukrainie [FGI nr 2]. Należy zatem podkreślić, że Polacy interesują się 

jednak życiem swoich wschodnich sąsiadów. 
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Być może na pozytywne zachowania Polaków wobec ukraińskich 

studentów pewien wpływ wywierają funkcjonujące również w Polsce 

pozytywne stereotypy głoszące m.in. że Ukraińcy są pracowici i pracują za 

niskie wynagrodzenie, czy że ukraińskie dziewczyny są piękne. Drugim 

czynnikiem generującym pozytywne nastawienie Polaków do Ukraińców 

była zapewne ówczesna trudna sytuacja polityczna na Ukrainie. Euromajdan, 

niewypowiedziana wojna na wschodzie – to musiało budzić pozytywne 

emocje w stosunku do osób uwikłanych w te wydarzenia: wszyscy się bali za 

nas i współczuli nam. Tylko słyszałam, tylko dobre... oddźwięk (…) no tak ze 

strony studentów i wykładowców, tak tylko jakieś pozytywne [FGI nr 4]. 

Najwyraźniej trudna i naznaczona wieloma cierpieniami polska historia 

determinuje u Polaków poczucie solidarności z innymi, przeżywającymi 

trudne chwile. 

Częstotliwość kontaktów z rodziną i znajomymi na Ukrainie  

i Białorusi jest odwrotnie proporcjonalna do okresu studiowania w Polsce. 

Odległość i problemy wizowe przyczyniają się do rozluźniania więzi 

rodzinnych i koleżeńskich z osobami pozostającymi poza granicami Polski.  

O wiele łatwiej nawiązywać ściślejsze kontakty z osobami pozostającymi w 

bezpośrednich relacjach: moje przyjaciółki, one... przyjaciele one też studiują 

w Polsce [FGI nr 1], (…)  ja już wszystkich moich znajomych, którzy byli na 

Ukrainie... wszystkie moje znajomości utraciłem. Teraz moi znajomi to tylko 

te osoby, które są tutaj w Polsce [FGI nr 2]. Do kontaktów ze znajomymi na 

Ukrainie najczęściej wykorzystywane są nowoczesne media, portale 

społecznościowe: jakoś tak przez sieci socjalne, takie jak facebook, (obca 

nazwa własna). To coś podobnego do facebook'a, tylko więcej na wschodzie 

tak jest. Może być mailowo, Skype, wszystko jest przez Internet. Może 
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czasem przez telefon, ale rzadko bardzo [FGI nr 2]. Jak twierdzą badani, 

kontakty te są raczej rzadkie i związane są zazwyczaj z jakąś okazją, jak np. 

urodziny itp. Oprócz kontaktów przez Internet i telefon badani czasami 

wyjeżdżają do swoich krajów ojczystych, ale jak sami twierdzą dzieje się tak 

od czasu do czasu, na przykład na święta.  

Do kontaktów z rodziną badani najczęściej używają Skype’a. Jako 

główną przyczynę takiego rodzaju kontaktu podają możliwość zobaczenia 

bliskich osób. Świadczy to o bardzo istotnej roli kontaktów face to face  

w interakcji i utrzymywaniu więzi. Po wprowadzeniu przez stronę polską 

udogodnień wizowych dla rodzin osób studiujących w Polsce, możliwe stały 

się także częstsze odwiedziny członków rodziny z zagranicy.  

Badani studenci przyznawali, iż na początku studiów często czuli się 

wyobcowani. Obecnie czują się dużo lepiej, ale niektórym takie poczucie 

towarzyszyło nawet rok i więcej: ja na przykład miałam straszne problemy  

z samotnością cały miesiąc, aż teraz ciężko [FGI nr 2]. Punktem zwrotnym  

w odczuwaniu alienacji było przyswojenie sobie języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym swobodną konwersację: były takie sytuacje, że myślałam 

dlaczego ja pojechałam do Polski, ale to tak na początku było [FGI nr 3], 

czujemy się lepiej […] kiedy się nauczyłem języka to wtedy... no wszystko się, 

czułem [FGI nr 1]. Początkowy wstrząs związany ze znalezieniem się  

w nowym środowisku zastąpiony został poczuciem zadowolenia i adaptacji: 

na początku było tak, że chciałam do domu, do kolegów, do mamy itd.  

a teraz nie, teraz w ogóle nie chcę wyjechać [FGI nr 3]. Niektórzy studenci 

mieli to szczęście, że od początku mieszkali ze znajomymi (przyjaciółmi, 

sympatiami) lub szybko nawiązali nowe znajomości, co pozwoliło im  

w łagodny sposób przetrwać szok rozłąki z rodziną: ja mieszkam razem  
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z dwojgiem przyjaciół i z moim chłopakiem, także nie miałam problemów z 

samotnością taką [FGI nr 2], zawsze jest Skype i nowe znajomości, nowi 

koledzy, koleżanki i nie ma czasu czuć się samotnym [FGI nr 4]. Jak się jednak 

wydaje łagodzenie poczucia samotności poprzez zamieszkiwanie  

z przyjaciółmi czy znajomymi z własnego kręgu kulturowego, działa 

przeciwstawnie do szybkiej asymilacji, gdyż w pewien sposób ogranicza chęć 

interakcji z inną kulturą, w tym wypadku kraju przyjmującego. 

 

Pomoc w trakcie studiów  

Studenci zagraniczni dość dobrze oceniają organizację studiów  

w Polsce, nie mają jakichś szczególnych oczekiwań związanych z pobytem  

i edukacją: chyba nie, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego także już nie [FGI 

nr 3], we wszystkim jestem zadowolony, wszystko mi gra [FGI nr 2]. 

Najbardziej palącymi potrzebami jakie zgłaszają studenci obcokrajowcy są 

pomoc finansowa i nauka języka polskiego: w języku, to najbardziej. A tak 

(…) no może jakieś specjalne programy kredytowe dla Ukraińców… [FGI nr 

2], może jakieś tam stypendium jeszcze [FGI nr 1]. Zgłoszona została również 

potrzeba pomocy w otrzymaniu polskiego obywatelstwa wynikająca z chęci 

osiedlenia się w Polsce: jeszcze by była pomoc, jak... żeby otrzymać 

obywatelstwo, bo jeśli tu przyjadę, żeby tu studiować, to oczywiście, że chcę 

tu pracować, mieszkać, ponieważ, nie wiem, czy do Ukrainy będziemy 

wracać… [FGI nr 2]. Z powyższych wypowiedzi wynika, że studenci 

zagraniczni w Polsce pozytywnie oceniają wzory organizacyjne obowiązujące 

w Polsce. Ta ocena jest na tyle satysfakcjonująca, że rozważają możliwość 

osiedlenia się w Polsce na dłużej czy nawet na stałe. Może to wskazywać, iż 

polskie rozwiązania wydają się atrakcyjne dla obywateli krajów 



Wybrane aspekty podejmowania edukacji w Polsce przez studentów z Białorusi i Ukrainy 

342 

postsowieckich i Polska może być źródłem innowacji dla swoich słabiej 

rozwiniętych sąsiadów. 

Kolejną potrzebą zgłoszoną przez respondentów było uproszczenie 

procesu wydawania wiz, gdyż pomimo pewnych ułatwień dla studentów, 

muszą oni nadal dość długo oczekiwać na ich wydanie: żeby to było prościej 

no, bo po prostu tutaj studiuje i nie mówię, że tego czasu tam nie ma, tych 

miesiąc żeby tą wizę wyrobić (…) trzeba miesiąc naprzód rejestrować się (…) 

wczoraj znajomy to mówi, że rejestracja jest aż na koniec ulicy (…) tak żeby 

to jakoś urzędy dogadały się między sobą, żeby to było prościej [FGI nr 1]. 

Badani mieli jednak pewien problem ze wskazaniem konkretnego adresata, 

który miałby zgłoszone potrzeby zaspokoić, wskazywali różne instytucje – 

bliżej nieokreślony urząd, uczelnie, Polskę, Unię i Ukrainę: może urząd jakiś? 

(…) może żeby sama uczelnia, żeby nie trzeba było płacić za te poprawki… 

[FGI nr 1], od Polski, np. przy szkole jakiś taki system kredytowy wprowadzić 

dla studentów... [FGI nr 2], od Unii, nie mamy stypendium od Unii [FGI nr 3], 

może częściowo powinna płacić Ukraina, jakiś urząd Ukrainy, bo przecież my 

jesteśmy Ukraińcami, także Ukraińcy na Ukrainie oni mają jakieś stypendium 

z funduszu ukraińskiego. (…) Może tak, dla najlepszych studentów, np. że 

ukraińscy studenci w Polsce są tacy… [FGI nr 1]. Ten brak jednoznacznego 

określenia adresata oczekiwań studentów z Ukrainy spowodowany jest 

różnorodnością zgłaszanych potrzeb, z których jedne mógłby zaspokoić rząd 

Ukrainy, inna uczelnia, na której studiują, kolejne – rząd Polski, a jeszcze 

inne Unia Europejska. Jak z tego wynika, Polska jest postrzegana raczej jako 

połperyferia systemu światowego, a nie samodzielny podmiot. 
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Próba podsumowania 

 

 Analiza danych zebranych w trakcie opracowywania wspominanego 

wcześniej raportu (Raport: ABC studiowania…) pozwala stwierdzić, iż 

rzeczywiście Polska jawi się studentom obcokrajowcom, pochodzącym  

z Ukrainy i Białorusi jako kraj mogący stanowić źródło innowacji. Jednakże 

trzeba tu wyraźnie podkreślić, że chociaż jest w przekazywaniu tej innowacji 

raczej pośrednikiem niż samodzielnym twórcą, to nie wydaje się to mieć 

większego znaczenia dla jej odbiorców – w tym przypadku młodzieży 

pochodzącej zza wschodniej granicy Polski. Potwierdza to tezę M.S. 

Szczepańskiego głoszącą, iż teorie modernizacji i teorie rozwoju zależnego 

nie są wobec siebie konkurencyjne, ale komplementarne, akcentując tylko 

odmienne aspekty tego samego zjawiska [Szczepański 1989, 117; Krzystofek 

i Szczepański 2002, 311; Michno 2003, 79 i dalsze]. 

 Studenci pochodzący z Ukrainy i Białorusi wyżej oceniają poziom 

studiów w Polsce, w porównaniu ze swoimi krajami ojczystymi. Są 

zadowoleni z faktu podjęcia studiów w Polsce niezależnie od swoich 

dalszych planów życiowych. Osoby zamierzające powrócić do swoich krajów 

uważają, że dyplom z uczelni w Polsce i pozyskana tu wiedza, dadzą im 

większe szanse na lokalnym rynku pracy. Osoby, które planują udać się dalej 

na zachód Europy wierzą, że dyplom polskiej uczelni lepiej otworzy im drogę 

do kariery niż z ich kraju pochodzenia. Dla osób, które zamierzają osiedlić się 

w Polsce również zdobycie polskiego wykształcenia wydaje się korzystniejsze 

(Raport: ABC studiowania…). 

 Konkludując Polska zarówno w ujęciu modernizacyjnym, jak  

i zależnościowym może stanowić źródło innowacji dla mieszkańców krajów 
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byłego Związku Radzieckiego, pełniąc rolę pomostu pomiędzy Wschodem  

i Zachodem. Studenci obcokrajowcy zza wschodniej granicy czują się w 

Polsce dobrze. Pozytywnie oceniają swoją sytuację na polskich uczelniach 

(choć można tu wskazać pewne niedociągnięcia ze strony polskich instytucji) 

i są zadowoleni ze swego wyboru. Uważają, że studia na polskiej uczelni dają 

im większe szanse życiowe w porównaniu z rówieśnikami w ich krajach 

ojczystych. Poza pewnymi pojedynczymi incydentami, nie czują się oni 

dyskryminowani na polskich uczelniach i wysoko oceniają wiedzę 

przekazywaną im w trakcie zajęć, metody nauczania oraz obiektywność 

ocen. Relacje między studentami polskimi a obcokrajowcami, przez tych 

ostatnich, również oceniane są pozytywnie. 

 Sytuacja studentów zza wschodniej granicy w Polsce byłaby jeszcze 

lepsza, gdyby mieli oni więcej możliwości do kontaktów ze swoimi polskimi 

kolegami. Niestety edukacja na polskich uczelniach często odbywa się  

w jednolitych etnicznie grupach, co nie ułatwia bezpośrednich kontaktów 

pomiędzy studentami różnych narodowości. Podobnie zamieszkiwanie  

w akademikach poza miastem, tworzącymi swoiste „narodowościowe getta” 

nie sprzyja częstym interakcjom pomiędzy studentami polskimi  

i zagranicznymi utrudniając dyfuzję kulturową. W sytuacjach, gdy jednak to 

takich bezpośrednich kontaktów dochodzi można zanotować wzajemną 

współpracę i wymianę kulturową. 
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Architektura romańska ukształtowała się pod wpływem starożytnej 

kultury greckiej i rzymskiej. Styl romański prezentowała prosta budowla, z 

małymi oknami i mrocznymi krużgankami, która była zarazem surowa jak i 

dostojna w tym piękna w całości, sprawiająca wrażenie godności w pełnieniu 

funkcji świątyni dla współczesnych sobie. 

 
Rys. 1. Linia chronologiczna, źródło: Zabytki architektury romańskiej  

w Polsce, CARTE. 

 
Na powstanie budowli kościelnych w stylu romańskim [Nazwa…], na 

ziemiach polskich niewątpliwy wpływ musiały mieć wzory, jakie  

w przekazach ustnych i obrazowych opisów za sprawą zachodnich 

zakonników docierały do Polski z Rzymu, a także z terenów, którymi w latach 

768–814 władał Karol Wielki (742–814) [Serejski, 1959]. Styl romański  

w Europie rozwinął się w wiekach X-XII. 
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Rys. 2. Trzebnica 1875 r., widok na tył bazyliki, jej rzut poziomy i fragmenty 
romańskiego sklepienia, fot. z: „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”, zbiory 
fotopolska.eu.   
 

Pierwsze murowane budowle sakralne w stylu romańskim na 

ziemiach polskich powstały w latach 1038–1250, w okresie panowania 

kolejnych władców Polski: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II  

i Kazimierza I Odnowiciela. Znaczny wpływ wywierały na nią tradycje 

przyniesione przez przybywających do kraju dostojników kościelnych  

z Włoch, Francji i Niemiec, a także wzory przenoszone przez zakonników 

zakonów o międzynarodowym zasięgu. 
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Fot. 1. Kraków, lata 20. XX. Widok na kościół św. Andrzeja, (domena 
publiczna). 
 

W XI w. w Polsce romańskie świątynie powstawały kolejno: I katedra 

w Poznaniu, II katedra w Gnieźnie i dwu chórowa II katedra w Krakowie, 
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kościoły OO. Benedyktynów w Tyńcu i Mogilnie, kolegiata św. Andrzeja  

w Krakowie. 

 
Fot. 2. Kruszwica, październik 1934 r., widok zewnętrzny romańskiej 
kolegiaty p.w. św. Piotra i św. Pawła, zbiory NAC, sygn. 1-U-3158-2. 
 

W XII w. kościoły w stylu romańskim powstały m.in. kolegiaty w 

Kruszwicy i w Opatowie oraz Tumie koło Łęczycy, kościoły: Kanoników 

Regularnych w Czerwińsku i SS. Norbertanek Rotunda św. Prokopa w 

Strzelnie, mniejsze kościoły w Inowłódzu i Żarnowie.  
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Fot. 3. Strzelno lata 1910–1939, Rotunda kościoła św. Prokopa w Strzelnie, 
zbiory NAC, sygn. 1-U-5994. 
 

W I połowie XIII w. kościoły romańskie na terenie Polski budowali 

OO. Cystersi, były to świątynie, które powstały w: Koprzywnicy, Sulejowie,  
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w miejscowości Tarczek oraz w Wąchocku, a w tym samym czasie nieco 

odmienny stylistycznie  kościół w Trzebnicy. 

 
Fot. 4. Tarczek, lata 1918–1930, zewnętrzny widok kościoła romańskiego pw. 
św. Idziego, zbiory NAC, sygn. 1-U-6178. 
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O ile świątynie wymienione wyżej budowano z kamienia, to pierwszy 

kościół zbudowany w stylu romańskim z cegły powstał w Sandomierzu pw. 

św. Jakuba. Były to pierwsze sakralne budowle murowane, jakie zostały 

wybudowane na ziemiach polskich [Świechowski 2000; Janisio-Pawłowska 

2015; Jarzewicz 2014]. Fundatorami świątyń najczęściej byli polscy 

możnowładcy, a ich udział wiązał się ściśle z przyjętym chrztem [Przewodnik 

turystyczny Małopolska…,]. 

 
Fot. 5. Sandomierz, kościół św. Jakuba (pocztówka z obiegu). 
     

Od początków państwowości w Polsce liczba kościołów 

zbudowanych w stylu romańskim w wiekach X – XII wzrastała. Część 

kościołów ulegając destrukcji (pożary, działania wojenne) poprzez 

rekonstrukcję zmieniła swój pierwotny styl. Nie wszystkie zabytki sakralne  

w Polsce przetrwały działania II wojny światowej (1939–1945). W Polsce za 

czasów powstania państwa w stylu romańskim funkcjonowały kościoły: na 

terenie Wielkopolski i Mazowsza – 12 obiektów, w Małopolsce  – 14, na 
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Śląsku  – 12 oraz na Pomorzu  – 3  [Walicki 1971; Mroczko 1978; 

Świechowski 1982; Krassowski 1989; Broniewski 1990; Watkin 2006; Janisio-

Pawłowska 2015].  

Wśród zachowanych najciekawszych polskich kościołów 

zbudowanym w stylu romańskim zachowanym w fundamentach i innych 

formach budowlanych jest pochodzący z 1089 r. kościół św. Andrzeja w 

Krakowie, fundowany przez Sieciecha, palatyna księcia Władysława 

Hermana. Do wyrazistych sakralnych zabytków sztuki romańskiego 

budownictwa w Polsce należy także kolegiata w Tumie pod Łęczycą 

zbudowana w latach 1141–1161. Przed 1939 r. Polacy mogli udawać się do 

romańskich świątyń, które powstały u zarania chrześcijaństwa, szerzącego 

się w Polsce na przełomie X/XI wieku [Walicki 1982; Krassowski 1989; 

Broniewski; Watkin].  

Architektoniczny styl romański, w którym w Polsce powstawały 

pierwsze katolickie świątynie swoim widokiem u przybywających 

pielgrzymów i wiernych wzbudza zadumę skierowaną na: ocenę bryły 

budowli oraz na czasy, w których powstała. 
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Streszczenie: Pielgrzymki intencyjne do 
sanktuarium na Świętym Krzyżu w Łysogórach 
wyprzedziło pielgrzymowanie do innych 
sanktuariów maryjnych w Polsce. Położenie 
klasztoru, jego historia, a przede wszystkim 
tajemnica relikwii Krzyża Świętego od lat stało 
się celem licznych pielgrzymek, zwłaszcza 
Bazylika, którą opiekują się Ojcowie ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Marii 
Panny. Wśród zabytków przyciągających 
pielgrzymów i turystów na Łysą Górę znajdują 
się:  
- zespół opactwa pobenedyktyńskiego, które 
obejmuje czworobok budynków klasztornych z 
pochodzących z XIV–XV w. wraz z wirydarzem i 
krużgankiem, wczesnobarokową kaplicą 
Oleśnickich oraz późnobarokowym, 
klasycystycznym kościołem. Kościół oryginalnie 
miał wieżyczkę, która uległa zniszczeniu, w 
czasie działań wojennych. Od zachodu przylega 
wczesnobarokowe skrzydło (obecnie Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne ŚPN), a od wschodu 
barokowa dzwonnica i brama z XVIII w. 
- zmumifikowane ciało złożone w krypcie 
kaplicy Oleśnickich, które przypisywano przez 
długi okres Jeremiemu Wiśniowieckiemu; 

Abstract. Intentional pilgrimages to 
sanctuary at the Holy Cross in Łysa Góra 
overtook pilgrimages do other Marian 
shrines in Poland. Monastery’s location, its 
history and first of all its mystery of the 
Holy Cross relics were the main goal of 
many pilgrimages, especially Basilica which 
is protected by Virgin Mary Oblat’s 
Missioners. Amongst relics attracting 
pilgrims and tourists to Łysa Góra there are 
the following venues: 
- post Benedictines’ Abbey, which 
includes quadrangle of monastery’s 
buildings from XIV and XV centuries with 
cloister garth, early-baroque Oleśniccy’s 
chapel and late-baroque, classicistic church. 
The church originally had a tower that was 
destroyed during war activities. There is an 
early-baroque wing on the west (Natural 
and Sylvan Museum nowadays), and a 
baroque bell tower and gate from XVIII 
century on the east. 
- there is a mummified body in the 
crypt of Oleśniccy’s chapel, which was said 
that it is a body of Jeremy Wiśniowiecki; 
scientific analysis of the corpse from 1980 

                                                           
*
 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Nauk 

Historyczno-Społecznych Zakład Historii 
**

 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 
***

 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Gospodarki 
Turystycznej 



Stanisław Zaborniak, Marek Dzióba, Patrycja Żegleń  ASO.A 11(1)/2018/356-371 

357 

badania naukowe zwłok z 1980 roku 
ostatecznie wykluczyły, aby należały one do 
księcia.  
- zmumifikowane zwłoki nieznanego 
powstańca styczniowego z 1863 r. 
 
Słowa kluczowe: Ziemia Świętokrzyska, 
tradycje, turystyka pielgrzymkowa, Święty 
Krzyż   
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W czasach przedhistorycznych Góra Łysiec vel Łysa Góra (594 m 

n.p.m.) położona we wschodniej części pasma Łysogór w Nowej Słupi, w 

Górach Świętokrzyskich w VIII – X w. była ośrodkiem kultu pogańskiego, 

którego śladem jest pochodzący IX – X w. wał kamienny o długości ok. 1500 

m, zbudowany z miejscowego kwarcytu, o wysokości miejscami dochodzącej 

do 2 m, (o objętości ok. 32 m³) uformowany w kształcie podkowy, otaczający 

partię szczytową. Ciekawym elementem budowli jest wejście do wnętrza 

wału zlokalizowane obok drogi do Nowej Słupi. Według Jana Długosza na 

wzniesieniu znajdowało się miejsce kultu bożków Lelum i Polelum lub 

bożków Śwista, Pośwista, Pogoda. Na wspomnianym miejscu przed 

przyjęciem chrztu znajdowała się świątynia trzech bożków: Łada, Boda i Leli. 

[Długosz Kroniki; Jasienica 1985, s. 27; „Łysa Góra (Łysiec)”, mapa Arkusz M-

34-43-A-c-3, 2001; Kowalik, 2004 s. 430; Encyklopedia PWN, dostęp 2013-

10-14; gory-swietokrzyskie.pl., dostęp 2016-05-06].  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Jasienica
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Fot. 1. Pocztówka przedstawia kamienną figurę pielgrzyma wędrującego na 
Święty Krzyż, (pocztówka ze zbiorów Henryka Trepki i Dariusza Detki). 
 

Wiadomości dotyczące lokacji opactwa Świętego Krzyża pochodzą z 

przekazu legend i różnych zapisów. Na podstawie przekazu opactwo oo. 

benedyktynów w 1006 r. założył Bolesław I Chrobry. Zakonnicy na Łysiec 

przybyli z ich macierzystego miejsca powstania na Monte Cassino, (co wg 

niektórych historyków miało miejsce w 1135 r.). Te ustalenia opierają się na 

relacji biskupa Boguchwała, kronikarza czynów Bolesława Krzywoustego, 

według którego w I połowie XIII w …Tamże, bowiem Bolesław opactwo 

zakonu Św. Benedykta na Łysej Górze pobożnie ufundował na cześć Trójcy 

Przenajświętszej… Opactwo przechodziło burzliwe dzieje. Kolejno w 1241 r. i 

1260 r. miejsce kultu było zniszczone przez Tatarów, a w 1370 r. 

obrabowane przez Litwinów. Miejsce to stało się kolejnym celem 

pielgrzymek Polaków [Ruffin 1611; Kwiatkiewicz 1690; Wierzbowski, Lwów 

1878, s. 411–414; Przeździecki, 1864, s. 227–257; Przeździecki, 1873, s. 41–

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
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42 i 189–190; Krzyżanowski, Warszawa 1954, s. 269–281; B. Kurbis, 

Warszawa 1970, s. 48; Encyklopedia PWN, t. III, s. 872]. 

 Analiza przekazów oraz dowodów archeologicznych pozwoliła 

współczesnym historykom na ustalenie czasu założenia opactwa na początek 

XII w. Od XIV w. z uwagi na miejsce złożenia relikwii drzewa Krzyża Świętego, 

na którym miał …dokonać żywota… Jezus Chrystus przyjęto nazwę Święty 

Krzyż. Sama relikwia w XI w. podarowana została przez św. Emeryka, syna 

króla węgierskiego Stefana I. Wydarzenie to wyniosło świątynię do 

najważniejszego polskiego sanktuarium (po Jasnej Górze w Częstochowie), 

które w średniowieczu stało się celem licznych pielgrzymek. Do sanktuarium 

na Świętym Krzyżu pielgrzymowali m.in. władcy Polski z dynastii Jagiellonów, 

w tym królowie: Władysław Jagiełło – siedem razy, Kazimierz Jagiellończyk – 

dziesięć razy, Zygmunt Stary – sześciokrotnie, a król Zygmunt August – 

trzykrotnie.         
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Fot. 2.  Lata 1918–1939, figura pielgrzyma przy drodze w Słupi Nowej, zbiory 
NAC, sygn. 1-U-5771. 
 

Wspomniane informacje dodatkowo wzmacnia potwierdzenie 

znajdujące się w zachowanych pergaminach świętokrzyskich pochodzących z 
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1427 r., w których wymienia się dwóch fundatorów klasztoru na Łyścu przez 

księcia Bolesława i rycerza Wojsława. Wojsław był krewnym Sieciecha i 

wychowawcą Bolesława Krzywoustego, zaś ten jako fundator wymieniony 

jest także w późniejszych zapisach …wzniósł jednonawowy kościół w stylu 

romańskim… 

W XVIII w. świątynia została rozebrana, pozostawiono jedynie 

fragment muru, który znajduje się w ścianie obecnego kościoła od strony 

krużganków. Podczas rozbiórki romańskiej świątyni we fragmentach muru 

znaleziono blaszkę w kształcie monety, na której po jednej stronie znajdował 

się stempel z napisem B ole slaus, (Boleslaus). Obiegowa moneta z imieniem 

Bolesława zwyczajowo została zamurowana w fundamentach pierwszej 

świątyni. 

 
Fot. 3. Widok na klasztor Święty Krzyż, zaginiony obraz podczas drugiej wojny 
światowej prezentujący tradycyjną zabudowę Nowej Słupi z widokiem na 
Drogę Krzyżową (widoczne dwie białe kapliczki domkowe), oraz klasztor, 
(www.swietykrzyz.pl). 
    

http://www.swietykrzyz.pl/
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W wiekach XIV-XVII Święty Krzyż był najważniejszym miejscem 

pielgrzymowania na ziemiach polskich. Na wschodnich terenach Polski 

szczególną rolę odgrywały pielgrzymki wotywne tzw. łosiery, które pojawiły 

się na terenie Warmii w XVII w. i z największą swą aktywnością przetrwały w 

XVIII i XIX w. W nielicznym wymiarze pojawiają się w dzisiejszej Polsce 

[Mazur, s. 121–122]. 

Do relikwii Świętego Krzyża pielgrzymowali królowie Polski. Od 

relikwii klasztor i góra od XIV w. w obiegu przyjęła nazwę Święty Krzyż. 

Obecność relikwii na szczycie Góry Łyśca nazywanej zamiennie Łysa Góra 

trwała nieprzerwanie do czasu kasacji zakonu i klasztoru, która miała miejsce 

w dobie zaboru rosyjskiego w 1819 r. [Żukow-Karczewski 1989, s. 75–82]. 

 
Fot. 4. Widok na klasztor oo. benedyktynów na Świętym Krzyżu 1895 r., 
domena publiczna. 
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Kasacja zakonu przebiegała na mocy dekretu prymasa, który 

opierając się na bulli papieża Piusa VII, zabudowania opactwa przekazał 

skarbowi Królestwa Polskiego, nad którym całkowity nadzór sprawowały 

władze rosyjskie. Budynki opactwa znajdujące się w słabej kondycji w 1864 r. 

rosyjskie władze zaborcze zamieniły na wiezienie, które swoją funkcję 

odosobnienia pełniło do 1939 r. [Bąblewski, 2013 nr 3, s. 22–26; 

Gołębiowska 2014, s. 4.]. 

 
Fot. 5. Widok na Łysą Górę i zlokalizowany na niej klasztor oraz Nową Słupię 
od strony Starej Słupi, „Tygodnik Ilustrowany”, 1887 nr 246. 
  

Od 1849 r. Rosjanie więzili w klasztorze księży zdrożnych. Od 1862 r. 

działało tam ciężkie więzienie carskie, od 1919 r. polskie. Sanktuarium było 

wielokrotnie niszczone. W 1914 r. Austriacy wysadzili w powietrze wieżę 

kościelną. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_VII
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(kongresowe)
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Fot. 6. Łysa Góra, 1914–1939, ruiny wieży na Świętym Krzyżu, pozostałości 
po wieży wysadzonej w 1914 roku przez wojska austriackie oraz fragment 
muru, zbiory NAC, sygn. 1-U-6170a. 
 

W 1939 r. Niemcy zbombardowali zabudowania klasztorne. W latach 

dwudziestych 20-lecia międzywojennego klasztor niszczał. Od 1936 r. 

odbudową materialną i duchową zajęli się misjonarze Oblaci Maryi 

Niepokalanej, którzy kontynuują działalność zapoczątkowaną przez oo. 

benedyktynów na Świętym Krzyżu. 
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Fot. 7. Klasztor na Świętym Krzyż na pocztówce z okresu lat 1915–1916, fot. 
„Ilustrowany Kurier Codzienny”. 
    

W 1936 r. klasztoru przybyli oo. Misjonarze Oblaci Maryi 

Niepokalanej, którzy wprowadzeni zostali część klasztoru, z postanowieniem 

prowadzenia prac zmierzających do odtworzenia stanu budynków. Ich 

starania przerwał wybuch II wojny światowej. Sanktuarium na Świętym 

Krzyżu w latach II Rzeczypospolitej był miejsce licznych pielgrzymek, w tym 

byłych legionistów Marszałka Józef Piłsudskiego. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oblaci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oblaci
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Fot. 8. Święty Krzyż 1926-08-08, pielgrzymi na V Zjazd Legionów w Kielcach, 
Msza polowa - widok z góry na uczestników uroczystości. Widoczni m.in. 
klęczą na pierwszym planie: marszałek Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą, 
wojewoda kielecki Ignacy Manteuffel (na prawo od Piłsudskiego), minister 
przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (na prawo od Manteuffla). Na 
drugim planie klęczą m.in. minister spraw zagranicznych August Zaleski 
(opiera się ręką o krzesło Manteuffla), generał brygady Gustaw Orlicz-
Dreszer (obok fotela Aleksandry Piłsudskiej, patrzy się w obiektyw), szef 
Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Sergiusz Zahorski (za 
plecami Dreszera), major Aleksander Prystor (na prawo za płk. Zahorskim, 
łysy, z brodą), zbiory NAC, sygn. 1-P-1598-5. 
  

Po zajęciu Polski w 1939 r. przez Niemców, na terenie klasztoru 

(1941–1942) okupanci utworzyli obóz zagłady jeńców radzieckich 

(przeciętnie 2000 osób). Spośród przetrzymywanych tylko w latach 1941–

1942 śmierć głodową poniosło ok. 6–8 tysięcy, ich zbiorowa mogiła widoczna 

jest na polanie pod szczytem wzniesienia [Encyklopedia PWN, t. III, s. 872]. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_zag%C5%82ady
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Fot. 9. Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, 
widok od strony wschodniej, 1936 r.  zbiory NAC, sygn. 1-U-6169. 

 

Ciekawostką z dziejów klasztoru jest odnotowana fotograficznie 

obecność hitlerowskich młodzieżowych związków militarnych w latach 

okupacji niemieckiej. Fotografia prezentuje maszerującą młodzież 

niemieckiej organizacji młodzieżowej „Hitlerjugend”, która w latach okupacji 

Polski (1939–1944) wraz z opiekunami przebywała w Klasztorze na Świętym 

Krzyżu.    
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Fot. 10. Lata 1940–1944, młodzież z Hitlerjugend na Świętym Krzyżu k/Kielc. 
W tle widoczne mury Opactwa Benedyktynów Święty Krzyż, fot. Wippich, 
zbiory NAC, sygn. 2-5362. 
 

Pielgrzymki intencyjne do sanktuarium na Świętym Krzyżu 

wyprzedziło pielgrzymowanie do innych sanktuariów maryjnych w Polsce. 

Położenie klasztoru jego historia, a przede wszystkim tajemnica relikwii 

Krzyża Świętego od lat stało się celem licznych pielgrzymek, zwłaszcza 

Bazylika, którą opiekują się oo. Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Marii 

Panny. Wśród zabytków przyciągających pielgrzymów i turystów na Łysą 

Górę są:  

- Zespół opactwa pobenedyktyńskiego, które obejmuje czworobok 

budynków klasztornych pochodzących z XIV–XV w. wraz z wirydarzem i 

krużgankiem, wczesnobarokową kaplicą Oleśnickich oraz późnobarokowym, 

klasycystycznym kościołem. Kościół oryginalnie miał wieżyczkę, która uległa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirydarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BCganek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Ole%C5%9Bnickich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm


Stanisław Zaborniak, Marek Dzióba, Patrycja Żegleń  ASO.A 11(1)/2018/356-371 

369 

zniszczeniu, w czasie działań wojennych. Od zachodu przylega 

wczesnobarokowe skrzydło (obecnie Muzeum Przyrodniczo-Leśne ŚPN), a od 

wschodu barokowa dzwonnica i brama z XVIII w. 

- zmumifikowane ciało złożone w krypcie kaplicy Oleśnickich, które 

przypisywano przez długi okres Jeremiemu Wiśniowieckiemu; badania 

naukowe zwłok z 1980 roku ostatecznie wykluczyły, aby należały one do 

księcia. Szczątki są dostępne do oglądania [Kienzler 2012, s. 204–205]. 

- zmumifikowane zwłoki nieznanego powstańca styczniowego z 1863 r. 

Dla upamiętnienia tysiąclecia istnienia klasztoru w czerwcu 2006 r. 

na Świętym Krzyżu, odbył się cykl imprez pod nazwą Świętokrzyskie 

Milenium, odwołujący się do tradycji benedyktyńskich. 

Ważną rolę poznawczą od 1961 r. na Świętym Krzyżu pełni Muzeum 

Przyrodnicze zlokalizowane w zabudowaniach byłego opactwa oo. 

benedyktynów, kierowane przez Dyrekcję Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego.   

Przez Łysą Górę wyznaczono szereg szlaków turystycznych wśród 

nich m.in.: 

- niebieski szlak biegnący do Pętkowic, który ma początek na Łysej 

Górze, 

- Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego biegnący z 

Gołoszyc przez Łysą Górę do Kuźniaków.        
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Streszczenie: Pojęcie "zachowania 
zdrowotne" jest definiowane w zależności 
od dziedziny naukowej (psychologii, 
medycyny, socjologii i pedagogiki). 
Podstawowym wyznacznikiem zachowań 
zdrowotnych spośród innych zachowań 
ludzkich jest fakt, że pozostają one 
konsekwentnie nieobojętne dla zdrowia. 
W obecnych czasach badanie zachowań 
zdrowotnych jest uważane za ważną 
metodę pomiaru stanu zdrowia populacji, 
stanowiącą także podstawę planowania i 
ewaluacji edukacji zdrowotnej, 
opracowywania programów 
profilaktycznych oraz projektów promocji 
zdrowia. Czynnikami wpływającymi na 

Abstract. The concept of "health behaviour" 
is defined depending on the field of science 
(psychology, medicine, sociology and 
pedagogy). The basic determinant of health 
behaviours among other human behaviours 
is the fact that they remain consistently 
indifferent to health. Nowadays, the study 
of health behaviours is considered an 
important method of measuring the health 
status of the population, which is also the 
basis for planning and evaluation of health 
education, development of prevention 
programs and health promotion projects. 
Factors influencing the shaping of a given 
behaviour include personal patterns at 
home, nursery, school, local community, 
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kształtowanie danego zachowania są m.in. 
wzorce osobowe w domu, przedszkolu, 
szkole, społeczności lokalnej, mass 
mediach, reklamach itd. Dzieciństwo i 
młodość to okresy decydujące o 
zachowaniach zdrowotnych i stylu życia 
osób dorosłych. O charakterze 
prezentowanych zachowań zdrowotnych 
decyduje wiele czynników. Czasami trudno 
jest określić w jakim stopniu zależą one od 
pewnych obiektywnych warunków 
skłaniających jednostkę do wyrażenia 
większej troski o własne zdrowie poprzez 
podejmowanie działań mających na celu 
ochronę zdrowia. 
 
Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, 
definiowanie zachowań zdrowotnych 
uwarunkowania zachowań zdrowotnych 
 

mass media, advertising, etc. Childhood and 
youth are the periods that determine the 
health behaviours and lifestyles of adults. 
Many factors determine the nature of the 
health behaviours presented. It is 
sometimes difficult to determine to what 
extent they depend on certain objective 
conditions inducing the individual to 
express a greater concern for one's own 
health by taking action to protect one's 
health. 
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WSTĘP 

Zachowania zdrowotne człowieka kształtują się już we wczesnym 

dzieciństwie, w procesie socjalizacji. Czynnikami wpływającymi na 

kształtowanie danego zachowania są m.in. wzorce osobowe w domu, 

przedszkolu, szkole, społeczności lokalnej, mass mediach, reklamach itd. 

Dzieciństwo i młodość to okresy decydujące o zachowaniach zdrowotnych 

i stylu życia osób dorosłych. Zachowania zdrowotne to postępowanie 

jednostki mające wpływ na zdrowie, jego utrzymanie oraz umacnianie. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, że zachowania zdrowotne nie są wzorcami 

trwałymi. Są kształtowane w ciągu całego życia pod wpływem różnych 

czynników, wśród których można wyróżnić m.in. trzy grupy: predysponujące, 

umożliwiające oraz wzmacniające zmianę zachowań zdrowotnych [Krzych 

2004]. W obecnych czasach badanie zachowań zdrowotnych jest uważane za 
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ważną metodę pomiaru stanu zdrowia populacji, stanowiącą także podstawę 

planowania i ewaluacji edukacji zdrowotnej, opracowywania programów 

profilaktycznych oraz projektów promocji zdrowia. 

Zakres rozumienia pojęcia "zachowania zdrowotne" 

Punktem wyjścia w analizie zagadnienia jest założenie, że 

zachowania zdrowotne stanowią część ogółu zachowań człowieka, a „formy 

tych zachowań, ich standard są ściśle powiązane ze wszystkimi przejawami 

sposobu życia ludzi, z całą strukturą ich egzystencji” [Nosko 2005]. Już od wielu 

lat funkcjonują dość kontrowersyjne i różne definiowanie, w zależności od 

dziedziny naukowej (psychologii, medycyny, socjologii i pedagogiki), pojęcia 

zachowań zdrowotnych [Puchalski 1990]. Podstawowym wyznacznikiem 

zachowań zdrowotnych spośród innych zachowań ludzkich jest fakt, że 

pozostają one konsekwentnie nieobojętne dla zdrowia [Jacennik 2008]. 

Jako pierwszy terminu „zachowania zdrowotne” użył Koss w 1954 roku 

[Sęk 2000]. Do chwili obecnej w literaturze rodzimej i zagranicznej można 

doszukać się blisko 20 ujęć definicyjnych. 

W naukach o zdrowiu i w praktyce zdrowia publicznego w katalogu 

definicyjnym terminu „zachowania zdrowotne” kładzie się nacisk na tzw. 

zdrowy styl życia. Na to, czy dane zachowanie będzie wliczone w skład 

zdrowego stylu życia, wpływa przede wszystkim siła, jaką wywiera ono na 

stan zdrowia poprzez redukcję ryzyka zachorowania. Siłę wpływu natomiast 

ustala się na podstawie populacyjnych badań epidemiologicznych. Wśród 

najczęściej eksponowanych zachowań znajdują się: sposób żywienia, 

regularna aktywność fizyczna, sposób spędzania wolnego czasu  

i odpoczynek, radzenie sobie ze stresem, niepalenie tytoniu i unikanie dymu 
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tytoniowego, nienadużywanie alkoholu, rezygnacja z konsumpcji środków 

psychoaktywnych. W grupie zachowań zdrowotnych w ujęciu medycznym 

wymienia się również: zachowania mające na celu ochronę zdrowia podczas 

pracy, bezpieczne zachowania w ruchu drogowym i bezpieczne zachowania 

seksualne. Kolejną grupą zachowań w tym ujęciu są zachowania związane  

z medycyną, a mianowicie: regularne wykonywanie badań profilaktycznych 

ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób, jak najszybsze zgłaszanie się 

po pomoc profesjonalną w przypadku wykrycia niepokojących objawów czy 

stosowanie tylko niezbędnych leków i nienadużywanie lekarstw [Puchalski 

2010]. Barbara Woynarowska określiła zachowania zdrowotne „(...) jako 

postępowanie, działania (lub ich zaniechanie), które bezpośrednio lub 

pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka” [Woynarowska 

1995, s. 16]. Zdaniem autorki można wyróżnić następujące zachowania 

zdrowotne: sprzyjające zdrowiu oraz zagrażające zdrowiu. 

Według Ireny Heszen-Niejodek zachowania zdrowotne to wszystkie 

aktywności ukierunkowane na cele zdrowotne, w zależności od stanu 

zdrowia podmiotu. Autorka wyróżnia następujące zachowania zdrowotne: 

 ukierunkowane na utrzymanie dobrego samopoczucia; 

 profilaktyczne, ukierunkowane na ochronę zdrowia; 

 ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia; 

 aktywność osób już chorych podejmowaną w celu określenia stanu 

zdrowia i uzyskania odpowiednich środków zaradczych; 

 aktywność osób chorych podejmowaną w celu poprawy stanu zdrowia; 

 aktywność osób chorych ukierunkowaną na poprawę stanu zdrowia 

poprzez podjęcie leczenia [Banaszkiewicz, Andruszkiewicz 2008, s. 72]. 
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Nauki społeczne, definiując pojęcie zachowań zdrowotnych, 

zwracają uwagę na inną kwestię. Stawia się pytanie czy to, co medycyna 

nazywa zdrowym stylem życia, jest rzeczywiście stylem zachowania się 

jednostki lub grupy, czy może tylko teoretycznie wyznaczonym zakresem 

zainteresowania uczonych. Przykładowo: jak pokazują badania 3/4 populacji 

amerykańskiej nie pali tytoniu, 40% ma prawidłową masę ciała, a ponad 1/5 

codziennie spożywa 5 porcji owoców i warzyw i tyle samo codziennie 

uprawia wysiłek fizyczny, mimo to zaledwie 3% populacji realizuje łącznie 

wszystkie wymienione typy zachowań [Reeves, Rafferty 2005]. Zatem trudno 

jest mówić o empirycznej obecności zdrowego stylu życia, można jedynie 

wskazywać na poziom rozpowszechnienia poszczególnych zachowań 

ważnych dla zdrowia w społeczeństwie i związanych z tym przekonań 

[Puchalski 2010]. 

Odmienne zainteresowanie nauk społecznych wyraża się także  

w tym, że za zachowania prozdrowotne uznaje się te, których realizacja 

wywiera wpływ na zdrowie, niezależnie od oceny tego wpływu dokonanej 

przez medycynę. Istotny jest więc cel, intencje nawiązujące do zdrowia. 

Odróżnia się je od działań podejmowanych w innym celu, ale również od 

zachowań spontanicznych czy nawykowych, gdzie motywy zdrowotne raczej 

nie występują. Zatem w takim rozumieniu zachowania zdrowotne można 

rozpatrywać jako: działania aktywne, które polegają na dążeniu do celu oraz 

wprowadzaniu zaplanowanych zmian – odrzucenie powszechnie 

aprobowanych wzorów, rezygnacja z przyzwyczajeń lub przyjemności. Drugą 

grupą zachowań są zachowania pasywne, będące wynikiem biegu wydarzeń, 

czyli „brak okazji” do zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wymienia się 

również działania sporadyczne oraz takie, które przejawiają się w regularny 
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sposób, lub działania indywidualne oraz masowe lub zbiorowe [Puchalski 

2010]. 

W takim znaczeniu zachowania zdrowotne można definiować za 

Kazimierzem Puchalskim jako „wybrane przez obserwatora lub/i podmiot 

działania zachowania (czy typy zachowań), które na gruncie pewnego 

systemu wiedzy (przekonań potocznych, danej teorii naukowej czy ideologii 

społecznej) pozostają w istotnym, określonym w przyjętej opcji związku ze 

zdrowiem ujmowanym w znaczeniu ustalonym w tym systemie wiedzy” 

[Puchalski 1990]. Natomiast Mazurkiewicz określił zakres pojęciowy zachowań 

zdrowotnych, definiując je jako „wszelkie zachowania (nawyki, zwyczaje, 

postawy, uznane wartości przez jednostki ludzkie i przez grupy społeczne)  

w dziedzinie zdrowia (…); to, jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym, 

wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak pojmuje zdrowie, jak je ocenia, 

w jaki sposób nim dysponuje, jak reaguje na zdrowie innych” [Puchalski 1990]. 

Gochman jako jeden z pierwszych określił pojęcie zachowań 

zdrowotnych, proponując następującą definicję: „takie osobiste atrybuty, 

jak: przekonania, oczekiwania, motywy, wartości, spostrzeżenia i inne 

elementy poznawcze, właściwości osobowościowe, włączając stany i cechy 

uczuciowe, emocjonalne, wzorce jawnego zachowania, działania i nawyki, 

które wiążą się z utrzymaniem, odzyskaniem i polepszeniem zdrowia” 

[Gochman 1997, Gochman 1982]. Gochman uważa, że zachowania 

zdrowotne obejmują takie elementy, jak: przekonania (beliefs), oczekiwania  

i przewidywania (expectations), motywy, myślenie i emocjonalne 

mechanizmy osobowości oraz wewnętrzne wzorce zachowań związanych  

z utrzymaniem, umacnianiem i przywracaniem zdrowia [Sęk 2000]. 
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Uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka 

O charakterze prezentowanych zachowań zdrowotnych decyduje 

wiele czynników. Czasami trudno jest określić, w jakim stopniu zależą one od 

pewnych obiektywnych warunków skłaniających jednostkę do wyrażenia 

większej troski o własne zdrowie poprzez podejmowanie działań mających 

na celu ochronę zdrowia [Skommer 2008]. Zachowania zdrowotne są jedną  

z kategorii zachowań ludzkich, które wchodzą w skład stylu życia. Są to 

zarówno czynniki związane ze społecznymi cechami jednostki, jak i te, które 

wynikają z charakteru życia zbiorowego. Postępowanie w myśl zachowań 

pro- lub też antyzdrowotnych jest sprawą wyboru z dostępnych w danej 

kulturze wzorów zachowań mających związek ze zdrowiem. Podstawą tych 

wyborów są uznawane przez człowieka wartości, ich hierarchizacja, 

wzajemne podporządkowanie oraz miejsce, jakie w tej hierarchii zajmuje 

zdrowie. Nie mniejsze znaczenie mają nawyki zdrowotne przejmowane  

w procesie socjalizacji, które następnie utrwalamy bądź modyfikujemy  

w dorosłym życiu [Ślusarska, Nowicki 2015]. 

Założeniem modelu uwarunkowań aktywności zdrowotnej 

przedstawionego przez Puchalskiego [2008] jest przekonanie, że zachowania 

prozdrowotne są złożonym i polimorficznym zjawiskiem, a zatem są też 

uwarunkowane wieloma przyczynami. Model został przedstawiony na rycinie 

1. 
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Rycina 1. Model uwarunkowań aktywności zdrowotnej 

Figure 1. Model of determinants of health activity 

Opracowanie własne na podstawie: Puchalski K., Uwarunkowania aktywności zdrowotnej  
w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu, [w:] Heszen I., Życińska J. 
(red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, SWPS Academica, 
Warszawa 2008, s. 205-222. 

Zachowania zdrowotne reprezentantów określonej zbiorowości 

społecznej zostały ujęte jako efekt czynników zlokalizowanych w dwóch 

obszarach: społeczno-środowiskowym oraz podmiotowym. W każdym  

z wymienionych wyróżnione zostały: zjawiska i cechy ukształtowane  

w naturalnych procesach rozwoju osób i społeczności oraz działania 

podejmowane w celowych interwencjach edukacji i promocji zdrowia 

[Puchalski 2008]. Zarówno społeczno-środowiskowe, jak i podmiotowe 

wyznaczniki aktywności zdrowotnej podzielone zostały na dwie grupy: 

czynniki ukierunkowujące oraz czynniki modyfikujące. Czynniki 

ukierunkowujące wyznaczają możliwość realizacji, treści oraz intensywność 

zachowań w obszarze zdrowia. Są to zjawiska, które w mniejszym lub 
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większym stopniu poddają się interwencjom edukacyjno-promocyjnym. 

Czynniki modyfikujące leżą raczej poza wpływem promotorów zdrowia. 

Oddziałują one zarówno na czynniki ukierunkowujące, jak i wyznaczają 

ogólne ramy zastosowania działań socjotechnicznych [Puchalski 2008, 2010]. 

 Czynniki społeczno-środowiskowe oraz podmiotowe mogą ujawniać 

swoje różne aspekty w zależności od kontekstu sytuacyjnego, w którym 

znajduje się podmiot.  Czynniki społeczno-środowiskowe odnoszą się do 

środowiska, w którym funkcjonuje dana osoba. Ogólnie mówiąc, są to te 

elementy środowiska, w których realizowany jest program edukacji  

i promocji zdrowia (np. zakład pracy), ale także uwzględnić należy pozostałe 

kręgi, jak np. rodzina, grupa towarzyska, zawodowa, w których zwykle 

przebywa podmiot, którego zachowania zdrowotne będą rozpatrywane, oraz 

środowisko, posiadające dla niego duże znaczenie. Elementy wyżej 

wymienionych środowisk niekiedy są podobne, nakładają się na siebie, ale 

również mogą być odmienne, a niekiedy przeciwstawne. Kontekst 

sytuacyjny, który może wpływać bezpośrednio na osobę realnie w nim 

przebywającą, wyzwalać takie lub inne jej myśli, sprzyjać przywołaniu takich 

lub innych wartości, aktywizować takie lub inne reakcje właściwe dla danej 

sytuacji. W modelu obejmuje to obszar podmiotowy (ryc. 1) [Puchalski 2010]. 

 Obszary czynników ukierunkowujących społeczno-środowiskowych  

i podmiotowych w modelu zostały powiązane trzema hierarchicznymi 

procesami, które z jednej strony transmitują do świadomości działających 

osób wpływy czynników społeczno-środowiskowych, z drugiej wskazują na 

aktywną rolę człowieka w doświadczaniu i przetwarzaniu tych wpływów: 

 socjalizacja – proces najbardziej złożony i długotrwały, w wyniku którego 

jednostka nabywa normy, wzory, oczekiwania, obecne w społeczeństwie; 
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 interakcje społeczne – w procesie tym ludzie na bieżąco kształtują  

i weryfikują swoje przekonania, schematy postępowania, rozpoznają 

możliwości lub bariery działania, nabywają umiejętności, ulegają wzorom, 

normom  

i oczekiwaniom, doświadczają presji społecznej, uzyskują stymulację  

i wzmocnienie; 

 postrzeganie, czyli percepcja sytuacji – polega na aktualnym doświadczaniu 

oraz interpretowaniu napływających informacji, pozwalających na bieżąco 

orientować się w potrzebach i możliwościach działania i dokonywać 

intencjonalnych wyborów [Puchalski 2010]. 

Zachowania zdrowotne to nie tylko efekt względnie utrwalonych 

czynników ukierunkowujących i modyfikujących, ale także incydentalnie 

pojawiających się bodźców do podjęcia aktywności, czyli czynników 

wyzwalających. Pojawiają się one zazwyczaj w sposób naturalny, ale 

niektóre z nich mogą być też celowo wywołane w programach promocji 

zdrowia. Pochodzić mogą ze środowiska (np. wydarzenia medialne, 

ukazujące określony problem), jak i procesów zachodzących w obszarze 

podmiotowym (np. zaobserwowanie objawów choroby) [Puchalski 2008]. 

 Oddziaływanie wszystkich przytoczonych wyżej uwarunkowań 

pozostaje pod wpływem czynników modyfikujących, którymi są: pojawiające 

się nowe technologie, zmieniające zarówno społeczną, jak i materialną 

stronę stylu życia, cechy położenia społeczno-demograficznego (wiek, płeć, 

poziom wykształcenia, sytuacja materialna, wykonywany zawód) oraz 

charakterystykę organiczną podmiotów zachowań zdrowotnych (aktualny, 

szeroko określony stan zdrowia, doświadczenia z biografii zdrowotnej) 

[Puchalski 2010]. 
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 Według założeń modelu zachowania prozdrowotne – 

prawdopodobieństwo ich podjęcia, intensywność i trwałość – traktowane są 

jako efekt wskazanych uwarunkowań i interakcji pomiędzy nimi. Zatem 

można założyć, że im więcej różnorodnych czynników sprzyjających 

działaniom prozdrowotnym wystąpi w każdej z wyróżnionych w  modelu 

grup oraz im bardziej będą one wzajemnie spójne, tym większa jest szansa, 

że realizowane będzie pożądane działanie [Puchalski 2010]. 

Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

 W obszarze czynników podmiotowych (przynależnych człowiekowi) 

zostały wyodrębnione trzy analityczne grupy: treści przekonań zdrowotnych, 

umiejętności i kompetencje oraz cechy osobowościowo-afektywne (ryc. 2). 

 Treści przekonań zdrowotnych to: uznawane wartości i cele, 

przyjmowane koncepcje zdrowia, przekonania dotyczące uwarunkowań 

jego stanu, uznawane normy społeczne dotyczące zachowań zdrowotnych 

oraz wyobrażenia na temat oczekiwań ze strony autorytetów w tym 

zakresie. Wyróżnia się tu też racjonalizacje przyjmowane dla uzasadnienia 

własnej aktywności lub jej braku w obszarze zdrowia, a także 

przewidywane korzyści i straty wynikające z takiej aktywności  

i przewidywane bariery oraz ułatwienia w jej realizacji. To również 

przekonania dotyczące własnej osoby (samoocena, ocena stanu własnego 

zdrowia i samopoczucia), przekonanie o własnych możliwościach 

wywierania wpływu na zdrowie (umiejscowienie kontroli), o własnej 

skuteczności w realizacji działań związanych ze zdrowiem oraz podatności 

na choroby związane ze stylem życia. Czynniki znajdujące się w tej grupie 
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są najczęściej wykorzystywanymi zmiennymi w badaniach nad 

uwarunkowaniami stanu zdrowia [Puchalski 2008]. 

 Umiejętności, kompetencje obejmują bardziej lub mniej utrwalone, 

wyuczone sposoby reagowania oraz wiedzę know-how w obszarze różnych 

zachowań związanych ze zdrowiem. To również ogólna umiejętność 

rozumienia i korzystania z treści przekazów dotyczących zdrowia [Puchalski 

2008]. 

 Cechy nazwane w modelu osobowościowo-afektywnymi obejmują 

m.in. poziom zainteresowania sprawami własnego zdrowia, stosunek 

emocjonalny do zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz do przekazów 

nakłaniających do takich zachowań, podatność na tego typu przekazy i 

naciski społeczne, odczuwane potrzeby związane z czynnikami 

wpływającymi na zdrowie oraz cechy charakterologiczne (np. wytrwałość, 

ciekawość, otwartość na zmiany) [Puchalski 2008]. 

 

Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

W obszarze czynników społeczno-środowiskowych Puchalski 

wyróżnił trzy grupy wzajemnie powiązanych czynników ukierunkowujących: 

system aksjonormatywny (wartości, normy i wzory zachowań), ład 

instytucjonalny oraz infrastruktury i zasoby materialne [Puchalski 2010]. 

Istotne znaczenie w kształtowaniu się zachowań prozdrowotnych ma 

przynależność kulturowa jednostki. Krąg kulturowy, w obrębie którego 

przebywa jednostka, może różnicować definiowanie zdrowia i choroby oraz 

reakcje w sytuacjach choroby, ale także nadawać różne interpretacje 

znaczeniowe przypisywane zdrowiu i chorobie [Skommer 2008]. Dlatego też 

wśród czynników warunkujących zachowania zdrowotne, wynikających z 
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przynależności kulturowej jednostki, znalazły się: normy prawne, reguły 

moralności, a także zwyczaje oraz mody dotyczące zachowań ważnych dla 

zdrowia. Ponadto w tej grupie czynników mieszczą się stojące za tymi 

normami mechanizmy wsparcia i kontroli społecznej, decydujące o sile 

oddziaływania normy. Wskazać należy także na społeczne wzory zachowań 

związanych ze zdrowiem (zarówno te charakteryzujące ogół danej 

społeczności, jak i właściwe dla autorytetów i grup odniesienia) jako czynniki 

warunkujące zachowania zdrowotne jednostki. W grupie czynników 

aksjonormatywnych kształtujących i warunkujących zachowania zdrowotne 

jednostki mieszczą się też wzory oraz wartości celowo rozpowszechnione  

w przekazach medialnych, również kreowane przez komercyjny marketing 

[Puchalski 2008]. 

W drugiej grupie czynników obszaru społeczno-środowiskowego 

warunkujących zachowania zdrowotne, nazwanych przez Puchalskiego 

ładem instytucjonalnym, zawarły się obecność i status w strukturze 

społecznej ról, grup, organizacji i instytucji kreujących wartości, normy, 

wzory, oczekiwania, ułatwienia i ograniczenia dotyczące zachowań 

zdrowotnych. Spośród całej gamy czynników wyróżnić można m.in. różne 

polityki państw, pracodawców, firm ubezpieczeniowych, promujące zdrowy 

lub niezdrowy styl życia, następnie procedury działań, tj. np. programy 

prozdrowotne oraz związane z nimi formy organizacyjne, które mogą 

bezpośrednio angażować ludzi lub działać wzorcotwórczo (np. ruchy 

społeczne, organizacje obywatelskie itd.) [Puchalski 2008]. 

  W trzeciej, ostatniej grupie czynników obszaru społeczno-

środowiskowego przedstawionego na rycinie 2 znalazły się zasoby materialne, 

które należy rozumieć jako dostępne w danym środowisku produkty, 
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infrastruktury i usługi wykorzystywane do realizacji aktywności prozdrowotnej. 

Zmienna ta obejmuje zarówno podaż tych elementów (np. zdrowa żywność, 

trasy turystyczne), jak i fizycznie rozumiane możliwości ich wykorzystania, czyli 

realną ich dostępność dla jednostki [Puchalski 2008].  
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RECENZJA KSIĄŻKI DANUTY RODE PT.: PSYCHOLOGICZNE  

I RELACYJNE WYZNACZNIKI PRZEMOCY DOMOWEJ. 

CHARAKTERYSTYKA SPRAWCÓW 

Wydawnictwo: SUPREMA LEX Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowych, 

Kraków 2018,  ISBN: 978-83-944691-6-0, ss. 198. 

 

Rodzina, dom najczęściej kojarzy się z miejscem miłości  

i bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak tak jest. Doświadczenia osób 

wzrastających, tworzących czy żyjących w dysfunkcyjnych środowiskach 

rodzinnych świadczą o tym bezspornie. Niewypełnianie powierzonych zadań 

przez członków rodziny bądź realizowanie ich w sposób krzywdzący dla 

domowników nosi zwykle znamiona zachowań przemocowych. Próby 

dociekań jakie są przyczyny, motywy stosowania przemocy wobec 

najbliższych, rodzajów jej występowania, cyklu przebiegu zostały zawarte  

w bogatej przedmiotowej literaturze. Mianem przemocy domowej, rodzinnej 

w związkach formalnych i nieformalnych są określane – w pewnym 

uogólnieniu – zaburzone relacje między bliskimi osobami, w których 

silniejsza strona, wykorzystując przewagę nad słabszym partnerem, 

dominuje nad nim stosując przemoc.  Ofiarą przemocy może być 
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współmałżonek, partner, dzieci, rodzic, rodzeństwo lub zależni członkowie 

rodziny – osoby starsze, niepełnosprawne. Sprawcami, zaś najczęściej 

małżonkowie i partnerzy, a w odniesieniu do dzieci – rodzice.  W ostatnich 

latach obserwuje się niepokojąco wzrastające zjawisko przemocy stosowanej 

przez kobiety (nazywane przecież kapłankami domowego ogniska), tak 

wobec partnera jak i dzieci oraz to, że przemocy wobec najbliższych 

dopuszczają się nie tylko osoby dorosłe – częstokroć jest tak, że to rodzice 

czy dziadkowie są ofiarami przemocy ze strony dzieci. Interdyscyplinarne 

ujęcie zagadnienia pozwala na dogłębne jego analizowanie oraz 

wypracowanie w ramach systemu wsparcia ofiar metod pracy z rodziną 

zagrożoną konsekwencjami patologicznych relacji międzyludzkich. Cenną 

pozycją z tego zakresu zawierającą nowatorskie podejście do zagadnienia 

przemocy domowej, bowiem przedstawiającą problem ze strony sprawców 

obydwu płci skłonnych do podejmowania aktów przemocy jest praca dr hab. 

Danuty Rode pt. „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. 

Charakterystyka sprawców”, Wydawnictwo: SUPREMA LEX Centrum 

Szkolenia Kadr i Samorządowych, Kraków 2018,  ISBN: 978-83-944691-6-0, 

ss. 198. 

 Stanowi ona produkt pewnej konsekwencji zainteresowań i pracy 

naukowo-badawczej Autorki zajmującej się zagadnieniem przemocy także 

jako biegły sądowy. 

Prezentowana pozycja została podzielona na pięć części, w których 

zrealizowano przyjęty cel książki tj. przedstawienie przemocy w związkach 

małżeńskich i partnerskich z uwzględnieniem trzech aspektów:  

1. psychologicznej charakterystyki sprawców przemocy (mężczyzn i kobiet) 
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dokonujących aktów agresji wobec bliskich, 2. relacji w związku z problemem 

przemocy, 3. modelu procesów i mechanizmów motywacyjnych, istotnego  

w diagnozowaniu sprawstwa przemocy w rodzinie.   

W pierwszej części pracy autorka szczególną uwagę poświęciła 

interpretacjom definicyjnym przemocy uwzględniając występujące tu 

dylematy, wynikające choćby ze zmian rozumienia tego zjawiska wraz ze 

zmieniającą się sytuacją społeczną. Najwięcej trudności nastręcza 

zdefiniowanie zjawiska przemocy ze względu na „kryterium działania, 

intencji, naruszenia dóbr osobistych i bezpośrednie lub daleko rozwinięte w 

czasie skutki działań przemocowych czy normy społeczne”. (s. 13) Kolejno 

zostały przeanalizowane prawne ujęcia przemocy w rodzinie, zwłaszcza 

regulacje obowiązujące w prawie karnym i cywilnym, tworzące swoisty 

parasol ochronny dla ofiar przemocy poprzez między innymi represyjne 

podejście do czynów sprawcy. Autorka nakreśliła teoretyczne dociekania 

źródeł przemocy poprzez prezentację ujęć wyjaśniających agresję i przemoc, 

uwydatniając psychologiczny kontekst pojęcia przemocy domowej. Jej 

zdaniem wyniki badań potwierdzają tezę, że „u podłoża agresywnego 

zachowania leży ogólny problem z kontrolą zachowania”. (s. 63) W 

odrębnych podrozdziałach została przedstawiona problematyka determinant 

ryzyka przemocy w rodzinie oraz znaczenie biologicznych uwarunkowań 

przemocy na podstawie wypracowanych teorii: genetycznej, hormonalnej 

koncepcji agresji, neurochemicznej, neurofizjologicznej. 

Niezwykle wartościowa jest szczegółowa charakterystyka sprawcy 

przemocy z uwzględnieniem jego płci, której została poświęcona druga część 

książki. Z osobna uwydatniono motywy aktów przemocy i ewentualne 
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występowanie tu różnic między kobietami i mężczyznami oraz specyfikę 

stosowanej przemocy, zwłaszcza przez kobiety uzupełniając niedostatki  

w literaturze. W monografii Autorka dokonała kategoryzacji osobowościowej 

sprawców przemocy podejmując próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie 

dotyczące możliwości określenia czynników ryzyka zachowań agresywnych w 

relacji z partnerem uwzględniając typy sprawców. Jest to znaczące dla 

prognozowania aktów agresji i wprowadzenia działań terapeutycznych dla 

tych sprawców, którzy chcą podjąć wyzwanie zmagania się ze swoimi 

słabościami korzystając ze wsparcia specjalistów. 

Trzecia część pracy traktuje o mechanizmach uzależnienia, 

kształtujących się w relacjach w związku z problemem przemocy. 

Skoncentrowano się tu zarówno na komponentach mechanizmu 

uzależnienia sprawców, jak i ofiar przemocy, dokonując analizy 

wyznaczników uzależnienia obydwu stron związku pozostających w relacji 

ofiara – sprawca przemocy. Stanowiło to przygotowanie czytelnika do 

zrozumienia błędnego koła mechanizmu uzależnienia w bliskich relacjach 

przemocy między dorosłymi.  

Dlaczego dochodzi do tego, że w miejsce miłości wkracza przemoc,  

w miejsce szacunku – poniżenie, w miejsce zaufania – kontrola? To niektóre  

z pytań stawianych przez osoby, dążące do zrozumienia inicjowania  

i powielania zachowań przemocowych przez sprawców, dla których 

najbliższa osoba staje się ofiarą. Pewne możliwości dociekań  

na gruncie uprawianej dyscypliny sugeruje właśnie D. Rode w omawianej 

monografii. W czwartej części Autorka poddała analizie model procesów  

i mechanizmów motywacyjnych umożliwiający zdiagnozowanie sprawstwa 

przemocy w rodzinie. Za optymalny przyjęła model integracyjny diagnozy 
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mechanizmów motywacji. Uwzględnienie tu formy diagnozy pełnej z etapami 

definiowania, interpretacją problemu oraz formułowaniem działań 

interwencyjnych daje możliwość uzyskania pełnego obrazu tła 

motywacyjnego sprawstwa przemocy. Pozwala on najdokładniej wyłonić 

zmienne usposabiające czy predysponujące do określonego zachowania. 

Poznanie przyczyn przemocowego zachowania jest niezmiernie istotne ze 

względu na dobór metod pracy z agresorem, ofiarą (członkami rodziny),  

by działania związane z przeciwdziałaniem czy zażegnaniem przemocy były 

skuteczne. 

Zakończenie jest podsumowaniem prowadzonych analiz  

z jednoczesnym zwróceniem uwagi na występowanie trudności związanych  

z udzieleniem pomocy sprawcom przemocy. Podniesiona została szczególna 

rola oceny ryzyka przemocy w bliskich relacjach jako ważny czynnik  

w przeciwdziałaniu przemocy w relacjach między członkami rodziny. 

Praca Danuty Rode obok walorów takich jak jasny styl, zwięzłość, 

przegląd światowych badań prowadzonych w omawianym zakresie oraz 

wyniki badań własnych Autorki, zawiera także przejrzyste wykresy i 

tabelaryczne zestawienia danych. Na uwagę zasługuje ilustracja 

zamieszczona na okładce książki. O pełne jej odczytanie warto pokusić się po 

przeczytaniu książki, chociaż sam tytuł sugeruje czytelnikowi jego 

interpretację. 

Wyrażam przekonanie, jako wieloletni pracownik służb społecznych, 

że treści zawarte w monografii zaciekawią nie tylko osoby zajmujące się 

tematyką przemocy domowej w ujęciu teoretycznym, ale przede wszystkim 

ukierunkują działanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem  
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i eliminowaniem przemocy w rodzinie w praktyce jako psychologowie, 

psychoterapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, członkowie 

zespołów interdyscyplinarnych, kuratorzy sądowi etc. Sprawcy przemocy, 

często nie rozumieją nie tylko przyczyn własnego zachowania, ale i tego, że 

czynienie krzywdy bliskim dotyka ich samych. Z tego względu pomoc 

sprawcom i ofiarom w zrozumieniu problemu wymaga od zajmujących się 

omawianym zagadnieniem stałego uzupełniania wiedzy i kontynuowania 

badań. Monografia niewątpliwie zachęca do dyskusji na temat motywów 

zachowań przemocowych, by podejmujących terapię wspierać w budowaniu 

w środowisku rodzinnym relacji opartych na miłości a nie przemocy.  
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JUBILEUSZ 30-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH I 20-LECIA PRACY 

NAUKOWEJ KS. KAN. DR. JÓZEFA GROCHALI 

 

 14 kwietnia 2018 roku w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości 

w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się uroczystość jubileuszowa 30-lecia 

święceń kapłańskich oraz 20-lecia pracy naukowej i dydaktycznej księdza 

kanonika Józefa Grochali, proboszcza parafii Najświętszego Serca 

Jezusowego i wykładowcy w WSBiP  

Ksiądz Józef Grochala pochodzi z Bieszczad i jak sam podkreśla, to 

właśnie góry ukształtowały Jego charakter, poczucie piękna i potrzebę pracy 

z ludźmi i dla ludzi. Zajmuje się tematyką wychowania i rodziny,  

w szczególności młodzieży. Jest związany z Katolickim Uniwersytetem 

Lubelskim i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 

gdzie pełni funkcję duszpasterza akademickiego. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Jubilata w kościele 

pw. św. Kazimierza Królewicza z udziałem pocztów sztandarowych szkół,  

z którymi jest związany. Uczestniczyli w niej : władze uczelni, wiceprezydent 

Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak, poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, 

przedstawiciele parlamentarzystów, władz powiatu, duchowieństwo parafii 

ostrowieckich, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół oraz studenci. 
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Następnie na uczelni ks. Józef odbierał życzenia i powinszowania, odczytane 

zostały także listy gratulacyjne z kraju i zagranicy. Życzenia nadesłali m.in. 

wicepremier Beata Szydło, Marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel 

Morawiecki, środowiska akademickie z Brazylii, USA, Litwy Gruzji, Ukrainy. 

Miłym akcentem był wiersz napisany na cześć ks. Józefa w interpretacji 

ucznia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. St. Staszica oraz występ chóru 

Uniwersytetu III Wieku.  

Kolejnym punktem programu było seminarium nt. Wychowanie – 

rola rodziny i kościoła, które poprowadziła dr Grażyna Kałamaga – dziekan 

Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP, a rozpoczął dr Paweł 

Gotowiecki – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP - 

przybliżając sylwetkę Jubilata jako kapłana, filozofa, pedagoga i wychowawcy 

młodzieży. Kolejno z wykładami występowali: 

- ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski – Uzależnienia wśród dzieci  

i młodzieży 

- nadkom. Dariusz Loranty – Zachowania suicydalne młodzieży a wychowanie 

- dr Anna Zybura – Socjalizacja religijna we współczesnej polskiej rodzinie 

- ks. dr hab. Stefan Radziszewski – Playboy vs dethboy – w stronę nowej 

antropologii 

- dr Jakub Żak – Rola duszpasterstwa wojskowego we współczesnych 

służbach zbrojnych 

- dr Przemysław Furgacz – Zjawiska paramistyczne w chrześcijaństwie 
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Seminarium podsumowała dr Izabela Zaborowska – rektor WSBiP, po 

czym uczestnicy mieli możliwość spędzenia czasu z Jubilatem na 

wspomnieniach i dyskusjach wokół jakże bliskich wszystkim spraw 

związanych z wychowaniem i rodziną. 
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przekraczać 12 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa 

kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 

strony.  

Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu 

wydawniczego obowiązującego w redakcji.  

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie z szablonem 

formatu przygotowanym przez redakcję.  
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Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie litery, 

wyśrodkowane, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 

Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy 

podać do 5 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki 

(dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt. 

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. powinny być podane zarówno w języku polskim 

jak i angielskim, a ich numery cyframi arabskimi – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia 

wielokrotne 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia 

wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia 

pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście na publikacje innych autorów podajemy w 

nawiasach nazwisko, rok oraz stronę w układzie chronologicznym [Dziekański 2012, Olak 

2013] lub zdaniem Pawlik [2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, Pierwszy 2003, 45], 

[OECD 2010, 45], [OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa z 17 grudnia 2004], 

[http://www.onet.pl/] – czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wielokrotne 1,15, – przed 3 

po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa 

należy zestawić w porządku alfabetycznym – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012. 

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013). 
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Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm. 

http://www.onet.pl/ [data dostępu 25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.  

Streszczenie pracy -w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy 

podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, interlinia 

wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt. 

 


