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Wstęp 
 

W ostatnim czasie staliśmy się świadkami a niektórzy z nas 
uczestnikami dyskusji na temat wielu współczesnych zagrożeń. Spo-
śród wielu zagrożeń na pierwszy plan wysunęła się kwestia pedofilii. 
Ranga tematu jest na tyle ważna, że wiele instytucji, uczelni, organi-
zacji podjęła ten temat. Niektórzy bardzij w kontekście szukania 
sensacji, oskarżeń jak w trosce o dobro człowieka. Konferencja Epi-
skopatu Polski podczas obrad w dniach 8-9 października 2013 roku 
wiele uwagi poświęciła temu zagadnieniu. Jak wiadomo, Episkopat 
Polski opracował jasne, przejrzyste zasady prewencji, które dotyczą 
duchowieństwa. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w skali jednego 
roku wydawanych jest ok. 600 wyroków dotyczących pedofilii w 
tym 2-3 przypadki dotyczą jedynie duchowieństwa, warto się zasta-
nowić i przeanalizować a zarazem zapytać: kiedy pojawią się kon-
kretne zasady prewencji dla kolejnych grup społecznych, w ramach 
których problem pedofilii nie jest wyjątkowym wydarzeniem. Oczy-
wiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że owa dyskusja w pod-
tekście miała zupełnie inny cel niż dobro dziecka. Nie bacząc na te i 
inne kwestie Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz reprezentatywnym 
zespołem – głównie młodych naukowców - przygotowała specjalną 
monografię na ten temat.  

Oczywiście głównym tematem publikacji są kwestie prewencji 
pedagogicznej, która może przybierać różny charakter, różną formę 
działania. W publikacji znalazło się wiele treści poświęconej zjawi-
sku pedofilii pedofilii. Mówiąc zaś o prewencji zagadnienie to uka-
zano w wielu wymiarach i aspektach. Warto w tym miejscu dodać, 
że na kanwie prowadzonych ostatnio wypowiedzi w tym także wy-
powiedzi Ks. Abpa J. Michalika, ciekawą refleksję przedstawił ks. dr 
Jan Andrzej Sikorski - wieloletni wychowawca alumnów, ojciec 
duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie i w 
Kijowie (Ukraina), wieloletni ojciec duchowny duchowieństwa ar-
chidiecezji warszawskiej, który podkreślił, że „dzieci, które w domu 
nie zaznają miłości, nie są dopieszczone szukają tego u innych. Jeśli 
ktoś jest w tej sferze nadwrażliwy, to mogą go nieświadomie spro-
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wokować. To raczej nie jest kwestia braku wrażliwości dla ofiar 
pedofilii czy horrendalna pomyłka. Jako wieloletni duszpasterz 
wiem, że dzieci z rozbitych rodzin, pozbawione ojców czy matek są 
nieraz bardzo spragnione rodzicielskich uczuć, troski i czułości. Cza-
sem szukają tego u księdza, lgną do niego w naturalny sposób. Cza-
sem duchowny musi więc być wobec nich stanowczy, a nieraz nawet 
niegrzeczny, nie pozwalając im na zbytnią poufałość. Jako stary 
duszpasterz, wychowawca wielu pokoleń dzieci wiem, że dzieciaki 
w zupełnie naturalny sposób szukają kontaktu, także takiego fizycz-
nego, co absolutnie nie usprawiedliwia grzesznych gestów względem 
nich. Bardzo dobrze, że zaapelował do rodziców, do tych tatusiów, 
którzy opuszczają swoje rodziny, a ich dzieci później wyją z tęskno-
ty. Wystarczy pójść do domu dziecka i zobaczyć, jak dzieciaki re-
agują na życzliwego kapłana – niemal rzucają się na niego, szukają 
w nim ojca. To, że ojciec finansowo utrzymuje rodzinę to jeszcze nie 
wszystko. Dzieci mają niedosyt psychiczny, a nawet fizyczny jeśli 
chodzi o obecność, zainteresowanie, miłość ze strony ojca. (…) To 
garnięcie się dzieciaków do księży w normalnych sytuacjach nie jest 
niczym złym, nikomu nie przeszkadza, ale kiedy mamy do czynienia 
z jakąś patologią – może działać pobudzająco. Przy pewnej nadwraż-
liwości mediów każda taka wypowiedź jest traktowana przez szkło 
powiększające. Bądźmy normalni! Od tygodni wałkujemy pedofilię 
w Kościele, a kto się przejmuje patologicznymi sytuacjami w rodzi-
nach? A przecież one są przyczyną wielu nieszczęść! Niech w piersi 
biją się ci, którzy powinni”. 

Można a nawet należy pójść nieco dalej i postawić kolejne pyta-
nia: jak się to ma z dziećmi z domów dziecka?, sierotami społecz-
nymi?, dziećmi z rodzin rozbitych czy niepełnych?, rodzin biednych 
moralnie (alkoholików, narkomanów), jak się mają względem tego 
zjawiska pedofilii szumne i natarczywe reklamy telewizyjne czy inne 
lansujące nową modę życia bezstresowego, bez zahamowań? Jak się 
ma do zjawiska pedofilii czy innych zagrożeń dzieci, młodzieży pa-
nująca moda by zdobyć modną rzecz?, by zdobyć karierę za wszelką 
cenę? Jak się ma styl życia wciąż propagowany w lekkim stylu nie-
mal we wszystkich mediach? Jak się ma do tego wolność interneto-
wa? Trzeba pamiętać, że często sytuacja taka, to nic innego jak po-
czątek drogi poszukiwania miłości, to początek drogi wkraczania na 
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kręte drogi życia, na drogi przestępcze, drogi wielkich błędów czy 
wykolejeń życiowych. Ważnym pytaniem też jest i to, kto wprowa-
dził to dziecko na tę drogę? Pytanie to nie jest absolutnie usprawie-
dliwieniem tych, którzy jako osoby dorosłe takiego czy innego czynu 
się dopuścili. Niemniej nie można przemilczeć i nie widzieć inspira-
torów początku drogi nieszczęścia dziecka. Tacy inspiratorzy często 
w sposób legalny robią karierę, czynią się idolami czy pseudoautory-
tetami wyprowadzając młode pokolenie w próżnię życia. 

Pojawiają się też wśród wielu ludzi młodych głosy, którzy sta-
wiają dość mocne i zasadnicze pytania: „kto zagoi rany tym du-
chownym, którzy poświęcili całe swoje życie służbie i świadectwu a 
dziś czują się zniszczeni grzesznymi oskarżeniami całego niemal 
Kościoła. Kościół już przeprowadził analizę błędów popełnionych 
wobec swoich kapłanów. A kiedy taką analizę przeprowadzoną inne 
grupy społeczne? Według statystyk policji w Polsce liczba czynów 
pedofilskich rośnie z roku na rok: i tak w roku 1998 odnotowano ich 
1148; w 2010 roku - 1793; w roku 2011- 1848; zaś w roku 2012 r. -
2003 przypadki. Czy któryś z wojowników z pedofilią w Kościele 
próbował zastanowić się dlaczego zjawisko to rośnie i w jakiej gru-
pie jest najwięcej przypadków? I jeszcze jedna krótka informacja. Po 
serii ujawnionych przypadków w różnych krajach świata zjawiska 
pedofilii w Kościele przeprowadzono w USA badania: „Według 
Charol Shakeshaft, odpowiedzialnej za mało dziś znany raport z 
2004 roku, „fizyczne nadużycie seksualne wobec uczniów w szko-
łach jest sto razy większe niż nadużycia księży”. Podkreślamy, iż to 
nie usprawiedliwia nikogo, lecz należy widzieć pełną prawdę a nie 
ćwierć prawdy czy półprawdy.  

Zapewne na postawione wyżej pytania czy kwestie oraz wiele 
innych wątpliwości czytelnik znajdzie w niniejszej publikacji. Jest to 
pierwsza publikacja stanowiąca głos wielu młodych specjalistów ze 
świata nauki. Planowane są kolejne tego typu publikacje, które po-
służą do bardziej obiektywnej dyskusji a przede wszytki podjęcia 
konkretnych działań prewencyjnych.  

 
Ks. Jan Zimny 
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Zbigniew Narecki (KUL) 
 

Świętymi bądźcie> Jana Pawła II 
 

Wstęp/. 1. Czym jest świętość: rozumienie - formy - istota i po-
wszechność. 2. Program urzeczywistniania świętości: przesłania 
ideowe - miary i tereny realizacji - strategia nowej ewangelizacji. 3. 
Indywidualne i zbiorowe drogi urzeczywistniania świętości: ko-
nieczność podstaw duchowości - przygotowanie czyli obowiązek 
formacji - chrześcijańska praxis. /Zakończenie/. Streszczenie (pol-
ang). Przypisy.  

 
Wstęp 
Niewątpliwym fenomenem Jana Pawła II jest nabieranie coraz 

większej wyrazistości Jego przesłania dotyczącego świętości; z bie-
giem lat staje się ono coraz bardziej klarowne i przekonywujące. To 
czego doświadczyliśmy z Jego Pontyfikatu to przekaz jakże oczywi-
sty: Bóg stworzył nas, abyśmy byli świętymi i świętością żyli na co 
dzień. Nie jest ona przypadkiem, lecz wyborem podejmowania od 
zaraz oraz zdobywania jej Królestwa - które zamieszkuje w nas - od 
środka. Świętość jest łaską pochodzącą od Boga i wolą nas samych; 
jesteśmy więc jej potencjalnymi kandydatami, bowiem własna decy-
zją możemy stać się nimi naprawdę.  

O świętości Jana Pawła II przekonani jesteśmy od dnia pogrze-
bu, kiedy skandowano na Placu Św. Piotra Santo Subito. Benedykt 
XVI wraz ze swym kolegium biskupim nie miał też cienia wątpliwo-
ści, kiedy odstępował od szacownych norm i od razu rozpoczął pro-
ces wynoszenia Go na ołtarze. Decyzja taka przyjęta z wielkim entu-
zjazmem, to niejako pewność o urzeczywistnianiu przez Jana Pawła 
II miary doskonałego człowieka (1) oraz pragnienie Kościoła, aby 
postać ta stanowiła blask i wzór dla nas wszystkich; to wielki skarb, 
z którego każdy może dla siebie zaczerpnąć. <Świętymi bądźcie> 
stanowi kierowany wciąż do wszystkich chrześcijan papieski pro-
gram-apel oraz niezwykły testament dla następnych pokoleń.  
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1. Czym jest świętość 
Rozumienie. Najogólniej ujmując - świętość (łac. „sacrum”) to 

rzeczywistość „odmienna”, „oddzielona”, „wyodrębniona” od świa-
ta. W znaczeniu absolutnym przynależy wyłącznie Bogu, gdzie na 
mocy Jego Łaski przymiot ten mogą otrzymywać ludzie, instytucje; 
najczęściej zaś pojmowana jest jako stan duchowo-moralnej dosko-
nałości człowieka (najczęściej ludzi uznanych oficjalnie za świętych) 
osiągnięty dzięki jego współpracy z Łaską. W literaturze naukowej 
wyraz „świętość” posiada wielorakie znaczenie: etyczno-religijne - 
wskazujące na wybitny poziom życia moralno-religijnego osoby 
żyjącej w wielkiej zażyłości z Bogiem i obdarzonej Jego Łaską; filo-
zoficzno-religijne - ujmujące ideę bóstwa od strony wartości; religio-
znawcze - wyłączające wszystko pochodzące ze sfery świeckiej, tj. 
profanum oraz wiążące je z boskością; biblijno-teologiczne - jako 
przymiot Boga wynoszący Go ponad wszelkie stworzenie, który 
udziela się człowiekowi w Łasce. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest 
święty, gdyż to On jest „tajemnicą budzącą przerażenie i zachwyt” 
(Mysterium tremendum et fascinans); pomimo, iż jest On całkowicie 
inny niż ludzie oraz - święty w sposób niemożliwy do wyrażenia i 
opisania (2), to jednak - co jest dla człowieka niezwykle istotne - 
stanowi Źródło całej naszej duchowo-moralnej doskonałości.  

W Starym Testamencie kodeks świętości (3) zachęca Izraelitów 
do świętości na wzór świętego Boga (4), zaś w Nowym Przymierzu 
św. Paweł mówi o świętości, zarówno całego Kościoła oraz każdego 
Jego członka, jako świątyni Ducha Świętego (5). Nieprzebranym 
wyróżnieniem i radością dla każdego z nas jest prawda, iż jesteśmy 
wezwani do pełni osobowej doskonałości na ziemi lub cieszący się 
już tym stanem w życiu wiecznym. Wszyscy ochrzczeni chrześcija-
nie otrzymują powołanie do świętości (6); zaś niektórzy z nich bywa-
ją po śmierci oficjalnie uznani za świętych (7), aczkolwiek istnieje 
olbrzymia i nieznana rzesza takich świętych, którzy pozyskali ją 
drogą wyznawania i męczeństwa w dziejach całego Kościoła (8). 

Formy. Najogólniej mówiąc - świętość chrześcijańska jest 
uczestnictwem w świętości samego Boga Trójjedynego dzięki zjed-
noczeniu z Chrystusem przez Chrzest, który włącza w życie Boże 
mocą Jego Ducha. Stąd ostatecznym wzorem świętości jest Jezus 
Chrystus jako forma i cel nieustannej doń wędrówki. Jak sam Ko-
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ściół - także świętość chrześcijanina jest darem Bożym, otrzymanym 
na Chrzcie i w pozostałych sakramentach, którą zwie się świętością 
sakramentalną. Literatura przedmiotu wyróżnia następujące typy 
świętości: ontyczną /istotną/ - dzięki zanurzającemu i upodabniają-
cemu do Chrystusa Chrztowi, którą można stracić przez grzech cięż-
ki; moralną - obligująca do wypełniania przykazań, zwłaszcza do 
miłowania Boga i bliźniego; charyzmatyczną - opartą na życiu wedle 
posiadanych charyzmatów, które - jako zwyczajne lub nadzwyczajne 
dary Ducha Świętego - służą dobru Kościoła i umacnianiu w miłości 
wzajemnej; eschatologiczną - jako stan zbawienia, oglądu Boga w 
niebie po ziemskim czasie zasługi, która może być różna, bowiem za-
leżna od stopnia zrealizowania miłości; heroiczną - zwaną nadzwyczaj-
ną, którą Kościół uznaje jako bohaterskie wzory do naśladowania po-
przez beatyfikacje czy kanonizacje. Ponadto świętość chrześcijańska 
obejmuje zawsze dwa wymiary: - teologiczny (mistyczny), dotyczący 
udziału w życiu Boga, np. w sakramentach, modlitwie...; - doczesny, 
który polega na wypełnianiu obowiązków w różnych sferach życia (ro-
dzinnym, zawodowym, społecznym...), z tym zastrzeżeniem, iż jest to 
doskonała synchronizacja tych sfer w trzech formach aktywności: czyn-
nej - zewnętrznej z ciągłym nastawieniem na Boga w działalności mi-
syjnej, społecznej, kulturalnej, gospodarczej, politycznej...; kontempla-
cyjnej - akcentującej ciągłe obcowanie z Bogiem przez różne praktyki 
religijne i akty codziennej wiary; kontemplacyjno-czynnej - jako połą-
czenie dwóch powyższych (9).  

W świetle powyższego - o papieskim ujęciu świętości mówi się 
w dwojakim znaczeniu: ontologicznym - najpierw jest ona przymio-
tem Boga; święty też jest sam Kościół, a to z racji, iż pochodzi od 
Boga i ofiary Chrystusa oraz działa w Nim Duch Święty; moralnym - 
jako powinności do świętości wysokiej miary zwyczajnego życia 
chrześcijańskiego (10). Syntezę tego wykładu stanowi prawda: Bóg 
to jedyne źródło, z którego świętość jako Łaska przechodzi na czło-
wieka; uczestnictwo w niej to partycypacja w życiu samego Boga, 
dziedzictwo Boże, odzwierciedlanie Jego podobieństwa czy doskona-
łości mocą Chrystusa i za pośrednictwem Ducha Świętego. W dziele 
tym, w którym człowiek nic nie może sam uczynić i nikt nie może go 
w tym zastąpić - upodabnia się do Boga w heroicznym mozole, sa-
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kralizuje dzieło rąk, oddaje swoje życie, odkrywając sens życia po-
przez ciągłe wybory moralne (11). 

Istota - powszechność . Sobór Watykański II w Konstytucji Lu-
men gentium 40 wyraźnie uczy, że istotą świętości jest miłość: toteż 
dla wszystkich jest jasne, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek 
stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do 
doskonałości miłości (12). Jan Paweł II wyraźnie opowiada się za 
soborowym ujęciem świętości (13). Uczestnictwo w świętości same-
go Boga, które bierze swój początek w sakramentach i życiu wiary, 
jest powołaniem wszystkich, a nie tylko nielicznych, zwłaszcza du-
chownych. Dotyczy wszelkie stany; także tych, którzy - pośród dóbr 
światowych - wykonują określone zawody, pełnią różne misje i zaję-
cia doczesne. W naukach papieskich znajdują rady ludzie różnych 
profesji, którzy noszą w sobie zarodek świętości i tam ją rozwijają. 
Wszyscy winni żyć i działać: jak przystoi świętym, tj. przyoblekać 
się na co dzień jako wybrańcy Boga w serdeczne miłosierdzie, do-
broć, pokorę, cichość, cierpliwość (14); na skalę całożyciową, po-
nieważ swoistym „tworzywem” świętości człowieka jest on sam i 
cała historia jego życia.  

Papież potwierdza soborową istotę świętości poprzez wskazanie 
na jej drogę, która oparta jest na - eksponowanym w Biblii - darze i 
przykazaniu miłości (15). To Chrystus, który odzwierciedla doskona-
łość Ojca i Jego miłość, jest drogą do naśladowania Go, czynienia się 
podobnym do Niego przez miłość. Podał tą naukę Kościołowi w 
Kodeksie chrześcijańskiej świętości, którą zawiera „Kazanie na Gó-
rze”. Zatem istotą powszechnego nakazu świętości jest posłuszeń-
stwo przykazaniom czyli nieustanna troska o zachowywanie harmo-
nii pomiędzy wyznawaną wiarą a własnym życiem. Znakiem zbliża-
nia się do źródła świętości będą: gorliwość apostolska, umiłowanie 
modlitwy i Kościoła, duch służby i uczciwości oraz prawdy, troska o 
dobro wspólne... w najprzeróżniejszych, zwyczajnych warunkach 
życia ludzkiego, w podejmowaniu codziennych obowiązków 
/osobiste, stanowe, zawodowe, społeczne, kościelne , itd/. Tylko w 
takim trudzie pracy człowiek odpowiada na przedwieczny plan-
miłość Boga, na którego drodze pojawia się grzech oraz trwająca w 
nim ciągła konfrontacja dobra ze złem (16).  
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 Aczkolwiek powołanie do świętości jest powszechne, to do nie-
których odnosi się w sposób wyjątkowy: szczególną racją bytu 
wspólnot życia konsekrowanego, a w tych wspólnotach każdej osoby 
konsekrowanej (17). Od razu zaznaczmy, iż nie oznacza to zacią-
gniętego z historii Kościoła ekskluzywizmu, bowiem świętość doty-
czy wszystkich ludzi w celu rozwijania w ich społecznościach ziem-
skich bardziej godnego człowieka sposobu życia. Nie trudno wy-
obrazić sobie tę myśl w kontekście stawianej wciąż przez papieża 
idei kształtowania tych rzeczywistości świeckich w duchu cywiliza-
cji miłości, w preferowaniu Błogosławieństw w ramach tzw. nowej 
ewangelizacji. W tej perspektywie Papież zachęca do porzucania 
lęku przed świętością, „otwarcia na oścież drzwi” Chrystusowi w 
codziennych czynach doskonałości związanej ze stanem łaski uświę-
cającej oraz realizacji świętości w stopniu heroicznym. Uczy nie 
tylko o istocie i powszechności świętości, lecz głównie ukazuje jej 
realizm w codzienności człowieka na wielu płaszczyznach oraz sytu-
acjach jego życia i działania. Jeśli są szczególne znaki tegoż faktu, tj. 
ogłaszane wciąż w Kościele beatyfikacje i kanonizacje, to podkreśla, 
iż stanowią one swoisty dla całego Ludu punkt odniesienia, głoszą 
prawdę o ostatecznym i zarazem ogólnodostępnym powołaniu i 
przeznaczeniu człowieka do wiecznego bycia z Bogiem (18). Przy-
kłady świętych to także pokazanie na „dobę niepewności i niepoko-
ju”: rzeczywistych i zarazem najwyższych horyzontów ludzkiej wol-
ności; tego co trwałe i nieprzemijające, tj. wezwanie do świadczenia 
dobrem na zło poprzez obumieranie z grzechu. <Świętymi bądźcie> 
stanowi papieski apel-program na czasy ogólnego zamętu oraz nie-
znanego w historii ludzkości sprzeniewierzania się Bogu, kiedy 
świętość, moc i radość życia potwierdził swoim wzorem. W ten to 
wymowny sposób określił rol ę świętych jako wołanie o świętość. Jak 
mówił - są oni po to, by zawstydzać chrześcijan małej miary, zado-
wolonych z minimalistycznej etyki i powierzchownej religijności, 
lubujących się w przeciętnej, a nie w wysokiej mierze chrześcijań-
skiego życia (19). 

 
2. Program urzeczywistniania świętości  
Przesłania ideowe. Swoistą syntezą nauki Jana Pawła II na temat 

świętości jest jego wezwanie, aby stawała się ona programem nowej 
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ewangelizacji na nowe tysiąclecie. Stawia pewną tezę, iż można za-
programować taką ideę na obecne czasy „wielkiego zamętu i niepo-
koju”. Podporządkowywanie programów duszpastersko-apostolskich tej 
nadrzędnej idei jest decyzją brzemienną w skutki, bowiem skoro 
Chrzest jest rzeczywistym włączeniem w świętość Boga poprzez 
wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna 
z tym byłaby postawa człowieka „wielkich wynalazków i światowych 
rewelacji” pogodzonego z własną marnością ducha, opierającego losy 
własne i ludzkości na płochych, w sumie - niebezpiecznych perspekty-
wach etyki bez Boga, bądź jego duchowo-religijnej powierzchowności. 
W czasie niespotykanych dziś zagrożeń należy przeciwstawiać im cywi-
lizację życia i miłości poprzez ludzi „wysokiej miary” zwyczajnego 
życia chrześcijańskiego. Alternatywne miary człowieka bez Boga pro-
wadzą do nikąd, gdyż stanowią dlań śmiertelną pułapkę (20). 

W bogactwie nauk Jana Pawła II zwracają uwagę niektóre nurty 
przewodnie Jego założeń programowych, które odnieść można do 
świętości.  

1/ Przede wszystkim - nie należy pojmować ideału świętości ja-
ko swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego wyłącz-
nie wybranym „geniuszom” doskonałości. Jej rodzaje i drogi są wie-
lorakie i dostosowane do każdego powołania, czemu Papież dawał 
wyraz w beatyfikowaniu i kanonizowaniu licznych wiernych świec-
kich, którzy uświęcali się w najzwyklejszych warunkach życia. Dziś 
należy ze stałym przekonaniem zalecać wszystkim rodzinom i 
wspólnotom dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrze-
ścijańskiego; podkreślać istnienie różnych indywidualnych dróg 
doskonałości, które wymagają prawdziwej pedagogiki świętości , 
która zdolna jest dostosowywać się do rytmu poszczególnych osób. 
Zawierać się będzie w niej całe bogactwo propozycji dostępnych dla 
ogółu wiernych każdego stanu i zawodu, tj. będących przedmiotem 
pasterskiej posługi Kościoła - wraz z tradycyjnymi formami pomocy 
indywidualnej i grupowej oraz - z nowszymi formami wypracowa-
nymi przez obecne ruchy religijno-kościelne (21).  

2/ Sam przykład Papieża jest zachętą do pozbycia się lęku przed 
świętością. Boską prawdą pozostaje, iż miara ta nie ogranicza ani nie 
oddala nas w niczym od tego co ludzkie i nadprzyrodzone, wręcz 
odwrotnie, wyposaża w całej skali i głębi rzeczywistość ludzko-
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boską, która z istoty daje niepojętą radość i siłę w jej osiąganiu. 
Wówczas Krzyż staje sie nie przeszkodą, lecz „bramą” w mądrym i 
odważnym angażowaniu się człowieka na kształt „zaczynu ewange-
licznego” na drogach doczesności. Stąd miara taka nie jest nieosią-
galna, bowiem jej głównym sprawcą-promotorem jest sam Bóg, któ-
ry pomaga przeżywać człowiekowi życie w sposób wolny i odpo-
wiedzialny oraz prowadzi go - wedle możliwości i sił - do końcowe-
go sukcesu (22).  

3/ Przesłaniem Papieża jest także prawda, iż święci są konkretną 
realizacją Ewangelii w danej epoce. Sam Papież ukazuje nam sposo-
by świętości w XXI wieku; dowodem takim są Jego święci nie jako 
ludzie przeszłości, lecz - jak podkreślał Benedykt XVI - przyszłości. 
Ten dar na drogach naszego uświęcania został już nam ofiarowany 
na Chrzcie; od tej chwili staje się zadaniem, za którym podążamy 
poprzez podporządkowywanie jemu całego swojego życia (23). Re-
alizm powyżej prawdy wypowiada wymownie Benedykt XVI przy-
pominając słowa z inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II w dniu 22 
października 1978:  

Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. To niezapo-
mniane wezwanie (....) realizował całą swą osobą i przez całą swoją 
misję Następcy Piotra, zwłaszcza przez niezwykły program swoich 
podróży apostolskich. Wizyty w krajach całego świata, spotkania z 
tłumami, wspólnotami kościelnymi, rządzącymi, zwierzchnikami reli-
gijnymi, odwiedzanie różnych środowisk społecznych były jakby jed-
nym wielkim gestem potwierdzającym te wypowiedziane na początku 
słowa. Zawsze głosił Chrystusa, przedstawiając Go wszystkim (....). 
Chrystus jest Odkupicielem człowieka - powtarzał - jedynym praw-
dziwym Zbawicielem każdego człowieka i całego rodzaju ludzkiego. 
W ostatnich latach Pan stopniowo ogałacał Go ze wszystkiego, aby 
w pełni upodobnić go do siebie. I kiedy nie mógł już podróżować, 
potem również chodzić, a na koniec nawet mówić, jego gest, jego 
głoszenie ograniczyło się do tego, co istotne: daru z siebie aż do 
końca. Jego śmierć była dopełnieniem konsekwentnego świadectwa 
wiary, które poruszyło tak wielu ludzi dobrej woli (24). 

Miary i tereny realizacji. Aczkolwiek różnorodność form reali-
zacji świętości była w dziejach Kościoła nieogarniona, jednak można 
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wskazać na - eksponowane po Vaticanum II - jej zasadnicze i wspól-
ne rysy (25).  

Pierwszą charakterystyczną cechą nadzwyczajnej miary współ-
czesnych świętych jest niewątpliwie ich radykalizm wyboru Boga. W 
epoce wielkiego zeświecczenia i relatywizmu moralno-duchowego, 
obecni święci stawiają - zgodnie z największym przykazaniem - na 
pierwszym miejscu Boga (26). Taki wybór jako dewizę dla każdego 
z nas wyrażał Jan Paweł II w maksymie Maryjnej Totus Tuus, który 
oznacza całkowite oddanie się w niewolę miłości samemu Bogu. To 
oddanie wyraża świętość jako przynależność do Tego, który jest w 
najgłębszym sensie Święty. Syntetyczny przekrój życia i dorobku 
Papieża nie budzi wątpliwości, iż ów radykalny wybór nadzwyczaj-
nej miary dostrzega się w kilku zasadniczych płaszczyznach pontyfi-
kalnej posługi: jedności misji i ducha, w której - jak w zwierciadle - 
widać w Jego osobie rzeczywistość Kościoła, zaś w całym życiu 
bezgraniczne zawierzenie Bogu; bezkompromisowego zapatrzenia 
się na Źródło-Boga, który daje samego siebie w wierze (27); miłości 
- wyrażanej na wiele sposobów w dewizie „otwórzcie szeroko wasze 
serca Chrystusowi”; nadziei, w której przygotowywał cały Kościół 
na pielgrzymi szlak nowego tysiąclecia. Tą też drogą podążało wielu, 
znanych nam świętych Kościoła, którzy w pełni pojęli, że naprawdę 
trwałe dzieła budować można na Bogu-Źródle życia, prawdy, miłości 
i wolności (28).  

Jako konsekwencji pierwszego - kolejny rys charakterystyczny 
współczesnej świętości upatruje się w radykalizmie wyboru człowie-
ka. Jest to naturalny efekt wyboru Boga wedle drugiego największe-
go przykazania. Dewiza, iż człowiek jest drogą Kościoła była zawsze 
w centrum papieskiej myśli, życia i działania. Z wyjątkowym odda-
niem służył ludziom, bronił ich praw i godności; zwłaszcza prowa-
dził do Chrystusa, bez którego nie sposób zrozumieć człowieka, jego 
nawrócenia, doskonalenia i odkupienia. Jakże wymowne są Jego 
słowa z encykliki Redemptor hominis 30: Człowieka bowiem nie 
można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie 
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zro-
zumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie 
jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.  
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Prawdę tą wyrażał przez cały okres życia w posłudze kapłańskiej i w 
pracach naukowych jeszcze przed wyborem na Stolice Piotrową (29).  

Konsekwencję powyższych stanowi wyjątkowa wrażliwość Pa-
pieża na dobre słowo i czyn. Zarysujmy treść tej prawdy o świętości, 
której zarys dostrzegalny jest u wielu znanych świętych i błogosła-
wionych. Prawdę tą znamionuje wszystko to w ludzkim życiu, co 
stanowi jego dar i materiał: dusza i ciało, wola i serce, charakter i 
zdolności, strony silne i słabości osobowości, tożsamość oraz odnie-
sienia ku innym... Dobre słowa i czyny winny utrwalać się w życio-
wej stałości postawy tak, aby z niej wypływał pojedynczy gest słowa 
i czyn. Postawa ta winna stawać się więc wewnętrznym kształtem-
tworzywem człowieka, który znaczy całą jego istotę i przemienia 
powinność w piękną naturalność pełni jego własnej istoty. Jest to 
ostateczna jedność człowieka dobrego, lecz już na miarę nadzwy-
czajności, bowiem według doskonałości samego Ojca niebieskiego. 
Ów wciąż nieuformowany, ale kształtujący się na słowie i czynie, 
chrześcijanin stawia wciąż wielki opór, wywyższa się, gubi i miesza; 
musi więc stale przepracowywać się w swoim nastawieniu, we-
wnętrznie orientować, porządkować i opanowywać na kształt Boże-
go zaczynu. Gdyby zbadać samych siebie nie trudno tutaj zauważyć, 
iż z całego własnego bytu ogarniamy go znikomą warstewką, a 
wszystko inne „leży niczym niezaorany ugór, którego nie sięga le-
miesz pługa”. Cóż to za zniechęcające zadanie czynienia dobra w 
słowie i dziele na co dzień, jeśli sami święci mają z nim tyleż dyle-
matów, kiedy światło Boże z bólem prześwietla i przekształca war-
stwę po warstwie naszą grzeszna naturę.  

Jak przekonuje sam Papież - należy za przykładem świętych wie-
rzyć, że prowadzi nas Opatrzność; w każdym kolejnym dniu przyno-
si zadania, kiedy w dramatycznej walce, przy ofiarach i zwyciężaniu, 
nie jesteśmy już sami. Droga dobra naznaczona Łaską i ludzką wolą 
to wypełniany wciąż nakaz, który wznosi nas do nakazanej przez 
Boga zasługi i spełnienia, jaki należy wypełnić teraz, ponieważ każ-
da chwila istnieje tylko raz, a następna niesie własne wymagania. 
Można wtedy powiedzieć za świętymi Pańskimi: co wyniknie z tych 
luk i zmarnowanych dóbr w przemijającym życiu; co będzie można 
jeszcze naprawić , a co już przejdzie przez sądny dzień, kiedy znaj-
dziemy się na progu Domu Ojca (30).  
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Wymienione rysy są fundamentalnymi filarami świętości. Sobór 
Watykański II zalecając stałą troskę o ich rozwój, wskazał zarazem 
na środki i działania, które choć nie wyczerpują całości charaktery-
styki, jednak - co zresztą zrealizował Jan Paweł II oraz wynoszeni na 
ołtarze święci - z pewnością ją urzeczywistniają (31). 

Strategia nowej ewangelizacji. Jak wskazuje Papież - nieogar-
nione są miary i drogi świętości; podobnie jej różnorodność i niepo-
wtarzalność indywidualnych postaci. Rozumienie Kościoła- Wspól-
noty jest wizją biblijną wspólnoty ludzi grzesznych wobec Przenaj-
świętszego Boga, co oznacza, że Kościół nie jest społecznością 
„bezwzględnie czystych”. Naznaczony już na ziemi prawdziwą, choć 
niedoskonałą jeszcze świętością, daje wszystkim dzięki Łasce Chry-
stusa możność powołania do całożyciowej i zarazem osobowej świę-
tości, której pełnię osiągną w Niebie (32). 

Oto wykaz najważniejszych papieskich wymiarów i dróg świętości.  
1 - Indywidualny bądź zespołowy udziału w życiu społeczno-

kościelnym. Co podkreśla Vaticanum II w oparciu o Przekaźniki 
Objawienia, pierwszą i niezastąpioną drogą uświęcania siebie jest 
indywidualna oraz zespołowa działalność Jego członków. Ta droga 
do świętości bazuje od wieków na naturze człowieka jako istoty spo-
łecznej, która z racji naturalnej skłonności do więzi z innymi osiąga 
pełny rozwój, samodoskonali się w społeczności przy współudziale 
bliźnich. Zdaniem Papieża - jest to droga podstawowa, warunkująca 
budowanie i wzrost Kościoła oraz zakładająca wszelkie postacie 
apostolstwa czynnego, które realizuje szeroko rozumianą miłość 
chrześcijańską i zarazem uwiarygodnia Jego misję w świecie (33).  

2 - Wymiar podmiotowy dotyczący głównych kręgów apostolatu 
społeczno-kościelnego, które stanowią: małżeństwo i rodzina jako 
podstawowa wspólnota-instytucja tego ładu; następnie - parafia jako 
naczelna terytorialna struktura kościelnego zaangażowania świec-
kich; szersza aktywność laikatu na terenach: lokalnym i regionu, 
narodu i państwa, a nawet - ogólnoświatowym (34).  

3 - Wymiar przedmiotowy odnoszący się do różnorodności 
płaszczyzn społecznego zaangażowania w dziedzinach: naukowej, 
edukacyjnej, politycznej (samorządowo-lokalnej...), gospodarczej, 
kulturowo-medialnej, artystycznej, sportowo-rekreacyjnej, ekolo-
gicznej, zawodowo-społecznej, kościelno-apostolskiej, itd. 4 - Róż-
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norodność ludzkich: powołań życiowych i społeczno-kościelnych - 
mężczyzn i kobiet, dzieci i ludzi młodych, osób samotnych, chorych, 
niepełnosprawnych i starych; zawodów i ich społecznej misji, m.in.: 
rolników, nauczycieli i wychowawców, uczonych, wynalazców oraz 
artystów i twórców kultury, różnych przedsiębiorców i menedżerów , 
ludzi profesji przemysłowych /górników, hutników, energetyków, 
stoczniowców.../, służby zdrowia i opieki społecznej, rolników i 
rzemieślników, zawodów mundurowych /wojska, policji, celni-
ków.../, kręgów wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli władzy, 
polityków i dyplomatów, reprezentantów mediów, sportu i rekreacji, 
itp. Nie sposób w skrócie przedstawić listy ludzkich profesji, które 
przedstawiał Jan Paweł II w czasie swoich wędrówek po świecie i w 
swoich przebogatym nauczaniu. „Depozyt” ten będzie służył wierzą-
cym i ludziom „dobrej woli” przyszłych pokoleń za wspaniałe drogi 
chrześcijańskiego doskonalenia siebie i innych, jako propozycje dla 
ludzkiego uświęcenia (35). 

Niewątpliwy fenomen stanowi troska Papieża w przedstawianiu 
światowych zaangażowań świeckich jako dróg uświęcenia, które 
wyrażają propagowane przez Niego zasady realizacyjne społeczno-
moralnej nauki Kościoła. Stały się one niezwykle wymowne za Jego 
następców w obliczu klarowania się nowych wyzwań i towarzyszą-
cych im znaków czasu. Szczególnie żywotne, wręcz przywołujące 
ludzkość do opamiętania, zdają się być ewangeliczne priorytety cy-
wilizacji miłości, które są nierozerwalnie związane z pastoralną ideą 
nowej ewangelizacji (36). Ich odpowiednie zastosowanie - we wska-
zanych powyżej płaszczyznach - byłoby pewną rękojmią i metodą 
rozwiązywania szeregu bolączek i tragedii trapiących współczesną 
ludzkość w wielu płaszczyznach jej życia i działalności (37). Propa-
gując niniejsze priorytety, Papież zdawał sobie Papież z ogromu 
trudności w urzeczywistnianiu tej cywilizacyjnej alternatywy przy 
założeniu, iż dzieło to wymaga permanentnej formacji, której dro-
gowskazem pozostawałaby opcja preferencyjna, nieprzerwanie 
wskazująca na nieogarnione obszary współczesnych ubóstw i nędz w 
różnych mikro- i makrospołecznych wymiarach. Nie sposób wyobra-
zić sobie tegoż dzieła, w którym nie uczestniczyłby dogłębnie ufor-
mowany, tj. na kształt Bożego zaczynu, człowiek i jego zbiorowości. 
Co odnosi się szczególnie do chrześcijan, świat dzisiejszy wymaga 
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wiary ponad przeciętną miarę. Z racji rangi potrzeb i dylematów, 
jakie nękają świat wspólczesny - jest to znak czasu, który potrzebuje 
licznych świadectw świętości (38). 

 
3. Indywidualne i zbiorowe drogi urzeczywistniania świętości 
Konieczność podstaw duchowości. Szczególny charakter misji 

świeckich w Kościele i w świecie wymaga od nich dojrzałości w 
wierze. Jako świadkowie Ewangelii w trudnym czasie, posiąść mu-
szą głębie życia duchowego, umożliwiające „na miarę zaczynu” 
przekształcać porządek doczesny. Co zatem w papieskiej nauce na 
ten temat stanowi podstawy tejże duchowości ? Przede wszystkim - 
zakotwiczenie własnego życia w nauce Chrystusa. Istotne jest tu roz-
różnienie dwóch aspektów jedności, które tkwią w Ewangelii Jano-
wej 15, 1-6 na temat podwójnej obecności: Chrystusa w ochrzczo-
nym oraz chrześcijanina w Chrystusie. Papież swój wykład czerpie z 
soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich 4 mówiąc, iż zjedno-
czenie to jest dziełem Ducha, gdzie przy należytym spełnianiu 
świeckich zajęć pośród zwyczajnych warunków życiowych, nie 
można oddzielać od swego życia łączności z Chrystusem.  

Z kolei – aby tę niezbywalną kondycję i więź utrzymać należy 
nieustannie modlić się. Wymagają jej nawet najprostsze czyny, które 
chcą być spełniane zgodnie z wolą Bożą. Wierzący musi na wzór 
samego Chrystusa modlić się w stosownej intensywności i postaci, 
co przyniesie pożądane efekty. Wiele przykładów i uwiarygodnio-
nych świadectwami takiej modlitwy podają żywi świadkowie Ko-
ścioła; są to liczni - znani z Tradycji oraz anonimowi - wyznawcy i 
męczennicy, którzy są wzorem harmonii modlitwy i aktywnego ży-
cia w świecie. Zarówno brak modlitwy, jej powierzchowność i sza-
blonowość, będą wielką przeszkodą dla osobowości wierzącego, 
jego całożyciowej sylwetki i doczesnych zaangażowań. Nie sposób 
wyobrazić sobie życia chrześcijanina bez tej stałej na co dzień, mo-
dlitewnej komunii z Bogiem. Skąd czerpać taką modlitwę, jak nie z 
przebogatych pokładów Biblii i Tradycji, z niewyczerpanego skarbca 
duchowości przewodników, modlitewników, nabożeństw i liturgii 
oraz hagiografii (39).  

Gwoli przypomnienia - wedle pedagogii papieskiej - niezgłębio-
nym źródłem formowania duchowości chrześcijanina są liturgie i 
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sakramenty święte: szczególnie - eucharystyczna, godzin i różne 
nabożeństwa, np. różańcowe; następnie - asceza i związanie z nią 
posty, jałmużny, dzieła miłosierdzia; wreszcie - całożyciowe speł-
nianie obowiązków swego stanu, cierpliwe znoszenie wszelkich 
trosk i cierpień, które oczyszczają ludzkiego ducha, pozwalają prze-
zwyciężać wszelki egoizm i skłaniają do czynów miłości (40). 

Nieogarnioną szansą kształtowania duchowości chrześcijańskiej 
jest uczestniczenie świeckich - przy słusznej autonomii dzieła stwo-
rzenia i wolności synostwa Bożego - w funkcji królewskiej Chrystu-
sa. Na temat tejże godności i uczestnictwa w niej przekazał nam 
Papież przebogaty kapitał możliwości i zaangażowań, który powyżej 
zarysowaliśmy (41). 

Przygotowanie czyli obowiązek formacji. Wynikający z ducho-
wości obowiązek formacji konieczny jest do skutecznej realizacji 
misji wierzącym powierzonej przez Chrystusa. Najogólniej -oznacza 
ona stały proces osobistego dojrzewania i upodobniania się do Chry-
stusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego (42). To 
proces stałego dialogu człowieka z Bogiem, wezwania Bożego i 
ludzkiej odpowiedzi, którego należy uczyć się przez całe życie; i co 
szczególnie istotne - taka formacja należy do priorytetowych zadań 
współczesnej ewangelizacji. Chodzi tu o formację integralną, perma-
nentną, tj. pozwalającą osiągać pełną dojrzałość i odpowiedzialność 
działania.  

1/ Zdaniem Papieża jest to zadanie formacji katechetyczno-
pedagogicznej, której towarzyszy poziom odpowiadający stopniowi 
formacji świeckiej. Istotnym w tym przygotowaniu wiernych jest 
coraz pełniejsze odkrywanie przez nich własnego powołania, tj. od-
najdywanie woli Bożej, które zależy od uważnego słuchania Słowa, 
poznawania nauki Kościoła, wytrwałej modlitwy, mądrego kierow-
nictwa duchowego, rozpoznawania w świetle wiary własnych darów 
i talentów, które ukryte są w ich historycznych, społeczno-moralnych 
kontekstach życia. W rozpoznawaniu tym fundamentalną rolę pełni 
kierownictwo duchowe, autorytety moralne ewangelizatorów, 
zwłaszcza te skierowane wobec młodego pokolenia, które staje się 
zagubione w zalewie agresywnej, edukacyjno-informatycznej, pro-
pagandy.  
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2/ Następnie - Papież wskazuje na potrzebę czuwania, co w po-
rządku wiary oznacza posiadanie prawego sumienia, którego ukształ-
towanie stanowi dziś sprawę priorytetową (43). Nie chodzi tu tylko o 
ogólne rozeznanie wierzącego w tym, czego Bóg żąda w danej chwi-
li. Przy niewątpliwym wsparciu Łaski, ważnym będzie dochowywa-
nie wierności nauce Bożej; co stwierdza Papież, jest to trwała i czuj-
na rozwaga możliwa dzięki Temu, który dając godność, da także siłę 
(44). Ta wyprowadzona z nauki Vaticanum II formacyjna troska o 
sumienie (45), aby nie ulec zaniedbaniu i deformacji, musi mieć dwa 
źródła: wysiłek poznania obiektywnej prawdy o Bogu; światło wiary 
w Jezusa Chrystusa. Ze wszelkich więc sił i stron należy bronić su-
mienia i formować jego prawość przed tymi wpływami zewnętrzny-
mi i wewnętrznymi w człowieku, które mogą je wypaczyć i zagłu-
szyć (46). 

3/ Według Papieża - istotne w formacji chrześcijanina jest życie 
w jedności: każde działanie, każda sytuacja, każda konkretna forma 
zaangażowania - na przykład kompetencje zawodowe i solidarność w 
miejscu pracy; miłość, oddanie, udział w wychowaniu dzieci w ro-
dzinie; służba społeczna i polityczna; obrona prawdy w kulturze - to 
wszystko jest opatrznościową okazją do „ustawicznego ćwiczenia się 
w wierze i miłości”  (47). Nic tak bardziej nie stoi na drodze w osią-
ganiu świętości jak rozdźwięk pomiędzy wiarą i życiem. Zresztą - 
przed tą częstą i zgubną w skutkach hipokryzją czy schizofrenizacją 
życia upomina wierzących Sobór (48), zaś Papież dopełnia wykła-
dem o konieczności integracji kultury z wiarą (49). 

4/ Ważne ogniwo przygotowania do świętości stanowi u Jana 
Pawła II formacja duchowa oraz towarzysząca jej formacja doktry-
nalna świeckich. Aby rozwijać się wymagają one systematycznej i 
pogłębionej katechezy egzystencjalnej (50), która wiąże się integral-
nie - z zapoczątkowanym na Chrzcie - całożyciowym wychowaniem 
człowieka. Specyfiką tej formacji jest: doprowadzić do - zrodzonej 
wcześniej przez Chrzest - dojrzałości wiary; ukształtować prawdzi-
wego ucznia Pana przez uporządkowane pogłębienie w nim poznania 
Osoby i Nauki Chrystusa (51). 

5/ Najbardziej odpowiadającą powyższej formacji jest katecheza 
dorosłych; to najlepsza forma skierowana do ludzi dorosłych, najak-
tywniejszych i zarazem zdolnych żyć Ewangelią. Nie można wy-
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obrazić sobie życia i rozwoju w świętości Kościoła bez ich udziału w 
świecie i w ewangelizacji; stale formowana wiara dorosłych musi 
być przenikana dziełem przemieniania doczesności, za którą są od-
powiedzialni jako ci, którzy postępują we własnej doskonałości (52). 

6/ W związku z powyższym - nieodparcie jawi się konieczność 
formacji laikatu, zwłaszcza w obliczu postępującej sekularyzacji, 
gdzie odrzuca się transcendentny wymiar ludzkiego bytu i działania. 
Formacja ta jest tym bardziej istotna, iż Kościół dzisiejszy staje w 
obliczu czysto naturalistycznej wizją świata i postępu wraz z szerzo-
ną „cywilizacją śmierci”. Dzieło to wymaga wielkiego wysiłku zbio-
rowego oraz wyspecjalizowanych i świętych ewangelizatorów. Jan 
Paweł II podjął w sposób wyjątkowy takie wyzwanie, jakie dostrze-
gamy wyraźnie z perspektywy czasu jako przemyślny i konsekwent-
ny program-strategię, który skierował do wierzących i „ludzi dobrej 
woli” na wielu obszarach ich doczesnych zaangażowań . Odnoszą się 
one do ogromu kwestii dotyczących ich indywidualnego i zbiorowe-
go życia (rodzina, grupy, stowarzyszenia i ruchy, Kościoły, społecz-
ności lokalne i narodowe, cały Kościół i ludzkość ). Jest to potężne 
zadanie możliwe dzięki autentycznym wyznawcom, których wesprze 
sam Bóg (53).  

7/ Z problematyką przygotowawczo-formacyjną chrześcijan 
wchodzimy w papieski krąg zaangażowań świeckich na tereny: kul-
turowe, społeczne i polityczne, gospodarcze, edukacyjne, ekologicz-
ne..., kiedy warunkiem podstawowym jest właściwe rozpoznanie 
społeczno-moralnej nauki Kościoła, i gdzie zgodnie z zasadami tej 
wykładni - na kształt uświęcająco-zbawczego zaczynu - zadziałają 
Jego wyznawcy (54). 

Chrześcijańska praxis. Szczególnie cenną na obecne czasy staje 
się w tym dziele papieska propozycja chrześcijańskiej praxis święto-
ści. W niczym nie umniejsza ona tym wszystkim znanym, doskonale 
sprawdzonym oraz praktykowanym od wieków w Kościele, które 
opierają się na Biblii (Dekalog i Błogosławieństwa) i Tradycji (rze-
sze świętych znanych i anonimowych). Stanowią oni bazę dla osobi-
stych i społecznych dróg oraz metod tej praxis (55).  

Oto kilka kluczowych orientacji dotyczących dróg realizacji na 
co dzień chrześcijańskiej świętości. Pierwsza wyklucza czysty antro-
pocentryzm i naturalistyczną samowystarczalność, gdyż kategorycz-
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nie neguje jej osiąganie wszelka historia jednostkowa i zbiorowa 
człowieka. Tylko wybór Boga kształtuje ludzką postawę obecności 
dla Królestwa, jego stosunek do Boga, ludzi i natury; wedle niej 
winno być normowane ludzkie działanie i myślenie. Druga - to soli-
darność ze wszystkimi ludźmi, która zmusza wierzących do prze-
strzegania granic natury i jej bogactwa oraz - uznawania pułapu roz-
woju i różnych jego ograniczeń; to zabezpieczanie zasadniczych 
potrzeb oraz praw ludzi i społeczności, zwłaszcza praw osobowych i 
religijnych, które gwarantują realizację uświęcająco-zbawczych po-
wołań jednostek i społeczności. Trzecia - w związku z powyższym, 
bezwzględnie konieczną staje się każda asceza i poświęcenie, które 
kontrolują ludzkie roszczenia, działania i odniesienia wobec środo-
wiska osób i rzeczy. Wszelki nieokiełznany postęp, konsumpcja i 
rozrost potrzeb, wiodą do anarchii, depczą godność i prawa drugich, 
prowadzą do przemocy i wojen. Czwarta - w chrześcijańskiej praxis 
ascezy i poświęceń zawiera się siła duchowa, którą wyrażają ewan-
geliczne: ubóstwo, posłuszeństwo i czystość. Już same w sobie sta-
nowią wyzwanie dla światowych misji wierzących i ich wspólnot; 
stają się priorytetowe w kształtowaniu „cywilizacji miłości”, które 
Papież widzi w dziełach nowej ewangelizacji (56). Piąta - ramy 
obecnych zaangażowań w świecie noszą ewidentne znamiona kru-
chości i tymczasowości, co nie podważa ich sensu jako dróg do 
uświęcenia. Z tej racji ugruntowana wiara powołanych do świętości 
winna chronić ich przed rozczarowaniami i beznadzieją; powinna 
stawać się rękojmią nadziei w Królestwo Boga Świętego, do którego 
osiągania nie ma dostępu żaden wątpliwy humanizm, postęp czy 
idololatria. Lud Boży skrzętnie pielęgnuje te duchowe „perły i ener-
gie” zawarte w obietnicach Dekalogu i Błogosławieństw, które po 
swoim doskonaleniu w doczesności wypełnią się w Paruzji (57). 

Niech finalną sentencje papieskiego <świętymi bądźcie> stano-
wią słowa wypowiedziane przez Niego podczas jednej z pielgrzymek 
do Ojczyzny: aby podążać do świętości, należy doskonalić swoje 
człowieczeństwo, ale w stałym oparciu się na wierze świętej, która 
dotyczy nie tylko niedziel i świąt, lecz całego jego życia i działalno-
ści. Bóg bowiem musi wykraczać stale poza nasza sferę prywatności 
w różne dziedziny życia społecznego. On chce swoją świętością 
ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka w jego wymiarze pry-



25 
 

watnym, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również 
całe narody i społeczeństwa (58). Dlatego należy dawać stale świa-
dectwo wiary w kręgach życia społecznego, podejmując różnego rodza-
ju działania apostolskie. Fakt ten rodzi wciąż nowe i ważkie zadania dla 
wszystkich wierzących. Trzeba wspólnie podejmować wysiłki na miarę 
swoich możliwości, aby nie zepchnąć religijnego wymiaru świętości na 
margines życiowy, gdyż grozi to zachwianiem całego porządku moral-
nego. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności i dzieł, które on 
dokonuje. W prostych, serdecznych, żarliwych przekazach podał Jan 
Paweł II cenne pouczenie i zarazem testament całemu Kościołowi. Po-
zostawił wezwania i zachęty społeczeństwu, jakie dobrze znał i serdecz-
nie miłował, o którego losy, obecne i przyszłe, o świętość nas wszyst-
kich, jest wciąż szczerze zatroskany z Domu Ojca jako już święty Ko-
ścioła powszechnego (59). 

 
Streszczenie 
Oto kilka sentencji końcowych.  
1/ Przez wiele stuleci byli święci przedstawiani jako nieosiągalne 

wzory wyznawców i męczenników Kościoła. Wielką zasługą współ-
czesnych papieży, szczególnie Jana Pawła II stało się, że są to ludzie 
nam znani, z którymi mogliśmy nawet dzielić część ich wędrówki 
przez życie. Znamienną cechą pontyfikatu Papieża-Polaka jest świę-
tość, która nie jest tylko zarezerwowana dla wybrańców. Co starali-
śmy się w rozważaniach wykazać: wszyscy możemy do niej dążyć, 
ponieważ mamy ją „zakodowaną” w naszym powołaniu chrześcijań-
skim oraz w składowych ludzkiej egzystencji, tj. w misjach zawo-
dowo-społecznych i kościelnych. Ta wielka lekcja papieska wywo-
dząca się z soborowej Lumen gentium, rozpoczyna nowy okres 
otwartości i potrzeby świętości wyznawców na miarę wyzwań i za-
grożeń obecnej epoki. 

2/ Jedną z najbardziej charakterystycznych cech nauczania Jana 
Pawła II było nieustanne przypominanie wiernym o ich powołaniu 
do świętości, które stanowią ich całożyciowe powołania i misje. 
Świętość to nie pojęcie abstrakcyjne, lecz najważniejszy cel życiowy 
każdego człowieka. Papież wyraźnie pokazał, że są oni stale w Ko-
ściele. Przypomnijmy, iż w ciągu niemal 27 lat Pontyfikatu ogłosił 
około 1300 błogosławionych i 480 świętych, którzy zapisali się jako 
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ludzie „niezwykłej miary” w swoich przeróżnych misjach i powoła-
niach. Przykłady te uświadamiają Kościołowi, że Chrystus powołuje 
do świętości każdego bez wyjątku człowieka; zresztą wielu z nich 
posiadało grzeszne słabości, które w ostatecznym rezultacie przekuli 
na „miarę chrześcijańskiej nadzwyczajności”. Przekazał więc nam 
wszystko, co jest potrzebne, abyśmy taką miarę zdobywali jako 
uczestnicy w życiu i miłości samego Boga. Chociaż nie wolni od 
licznych słabości grzechu, możemy osiągać - jako warunek tej miary 
- pełnię człowieczeństwa i całkowicie realizować chrześcijańskie 
powołanie. Niewątpliwą siłą i celem doń pretendujących jest „po 
trzykroć święty” Bóg jako „źródło wszelkiej świętości”, który staje 
na tej drodze przed człowiekiem stworzonym na Jego obraz i podo-
bieństwo.  

3/ Od strony jednostkowej - przy wskazywaniu licznych świato-
wych płaszczyzn i dróg do świętości, był Jan Paweł II niezwykle 
konsekwentny i śmiały, co przejawiało się głównie w jego codzien-
nej postawie i wierności wartościom, które głosił. Przypomnijmy, iż 
emanował On na co dzień doskonałością, pięknem swego człowie-
czeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. 
Był w tej postawie niezwykle autentyczny na wszystkich etapach 
swego życia. Fundamentem tej niezłomności ponad miarę była silna i 
stała więź z Bogiem, moc przekonań i tożsamości zakodowana w 
Chrystusie i Jego Matce. W pełnym godności i spokoju odchodzeniu 
do Domu Ojca pokazał, że wtedy też można być świętym. Nie trudno 
pojąć, iż tamtejsze pragnienie tłumów wiernych z napisami „Santo 
Subito”, nie było chwilową euforią, lecz zapowiedzią Jego rychłej 
kanonizacji, która odbędzie się w nadchodzącym maju. Od strony 
ogólno-społecznej i -kościelnej - misję Papieża cechowała ogromna 
troska i wrażliwość na ludzkie problemy, które okazywał w swoich 
licznych pielgrzymkach po świecie oraz w całym nauczaniu. Mą-
drość stamtąd płynąca pozwalała rzeszom odbiorców odnajdywać 
drogę i kierować się ku wartościom Kościoła Świętego. Jak nikt 
inny, potrafił jednać wiernych na całym świecie i głosić pokój ewan-
geliczny, gdzie jako rozjemca budował dialog i przeciwstawiał się 
wszelkiej niesprawiedliwości, podziałom i zabijaniu. 

Powyższa refleksja prezentuje tylko ogólny zarys fenomenu, 
istoty, powszechności, licznych obszarów, dróg i sposobów docze-
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snego urzeczywistniania świętości, jako głównego celu naszej 
uświęcająco-zbawczej wędrówki, którą Papież uwiarygodnił świa-
dectwem własnego życia oraz potwierdził kapitalnym i przebogatym 
nauczaniem. <Świętymi bądźcie> stanowi kierowany wciąż do 
wszystkich chrześcijan papieski apel-program oraz testament dla 
następnych pokoleń ! 

 
Summary 
Be saints by John Paul II 
For many centuries, saints were depicted in the Church as unat-

tainable models of believers and martyrs. Thanks to modern popes, 
especially John Paul II, saints are people that we know and with 
whom we could even come into contact. A characteristic feature of 
the Polish Pope’s pontificate is holiness, which is not only for the 
privileged. We can all strive for it, because it is “implanted” in our 
Christian vocation and our own existence, i.e. our professional and 
social and church missions. This great papal lesson, directly from the 
conciliar Lumen Gentium, is a beginning of a new phase of openness 
and the need for holiness of Christians in response to the challenges 
and threats of the current era. 

One of the most distinctive features of John Paul II teaching was 
constantly reminding the faithful of their destiny to holiness, which 
consists of their lifelong vocations and social and professional mis-
sions. Holiness is not an abstract concept, but the most important 
goal of every human life. The Pope clearly stated that saints are al-
ways in the Church. Let us recall that during almost 27 years of his 
pontificate he announced around 1300 blessed and 480 saints who 
stood out as people of “exceptional standards” in their various mis-
sions and vocations. These examples make the Church realize that 
Christ calls to holiness every believer without exception. Moreover, 
many of them had sinful afflictions and histories that they eventually 
turned into holiness. Therefore he gave us everything we need to 
reach holiness as participants in the life and love of God. Although 
we are not free from weaknesses and sins, we can achieve fullness of 
humanity and completely realize our own Christian vocation. The 
indubitable strength and purpose of those aspiring to holiness is 
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“three times holy” God as “the source of all holiness”, who stands in 
front of man created in His image and likeness. 

From the perspective of an individual, while indicating many 
routes to holiness, John Paul II was extremely consistent and bold, 
which mainly manifested in his everyday attitude and loyalty to the 
values that he preached. Let us recall that He constantly showed per-
fection, the beauty of his humanity, the wealth of personality, kind-
ness, wisdom and love. His attitude was very authentic at all stages 
and moments of his life. Such steadfastness beyond measure was 
based on strong and constant relationship with God as well as the 
power of belief and identity rooted in Christ and His Mother. In his 
full of dignity and peace passing away he showed that even at that 
time you can be a saint. It is not difficult to understand that the then 
desire of crowds of the faithful saying “Santo Subito” was not a mo-
mentary euphoria, but the announcement of his imminent beatifica-
tion and canonization, which will take place in the coming May. 
From the public and socio-ecclesial perspective, the Pope's mission 
was marked by great care and sensitivity to human problems, which 
showed in his many trips around the world and throughout his teach-
ing. His wisdom allowed many listeners to find a way and steer to-
ward the values of the Holy Church. Like no one else he was able to 
reconcile people around the world and teach about peace in the spirit 
of The Gospel, when as a peacemaker he built dialogue and opposed 
any injustice, division and killing. 

The preceding reflection presents only an overview of the phe-
nomenon, the essence, universality, many areas, and ways of tempo-
ral realization of holiness. It is the most important goal of our sancti-
fying and saving journey in time, which the Pope lent credibility to 
with his own life and confirmed by his brilliant and extremely rich 
teaching. “Be saints” is a continual appeal to all Christians and a 
papal testament for future generations. 
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Jan Zimny (KUL) 
 

Pedagogia wobec agresji i przemocy 
 
Wstęp 
Wśród wielu zjawisk charakteryzujących życie współczesnych 

społeczności szczególne miejsce i znaczenie zajmuje, niestety 
agresja i przemoc. Należy jednak podkreślić, że zjawiska te 
występowały w każdej epoce dziejów ludzkich. W czasach 
współczesnych posiadają jednak swoje specyficzne cechy i obejmują 
coraz większe obszary wpływu. Niektórzy obserwatorzy współcześni 
podkreślają nawet, że żyjemy w czasach, w których agresja osiągnęła 
swoje apogeum1.To negatywne zjawisko, jest przejawem brutalizacji 
i głębokiej destrukcji relacji międzyludzkich. Występuje nie tylko w 
środowiskach dysfunkcyjnych np. środowiskach marginesu 
społecznego, ale coraz częściej zdarza się, że przemoc powszechnie 
występuje w miejscu pracy, na ulicy, podwórku, w środkach 
masowego przekazu, polityce, filmach, rodzinach, placówkach 
opiekuńczo-wychowaw-czych, placówkach resocjalizacyjnych a 
przede wszystkim i bardzo często w szkołach różnego szczebla2.  

Jednocześnie zauważamy wzrastające okrucieństwo i brutalność 
zachowań, których dopuszczają się coraz młodsi sprawcy (zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy). Częstym objawem nie radzenia sobie z 
trudnościami jest ucieczka w bezradność, a także działania destrukcyjne. 
W stosunkach interpersonalnych, przede wszystkim uczniów, z czasem 
także między uczniami i nauczycielami. Dzisiaj już wiemy, że na 
szeroką skalę pojawia się i rozwija przemoc, co do niedawna było cechą 
charakterystyczną jedynie dla zakładów karnych, poprawczych, 
wychowawczych czy wojska. Niezbędne jest, zatem podjęcie 
określonych działań, tak, aby zmniejszyć zakres tego zjawiska3.  

 
 

                                                 
1 A. Rejzner, Agresja w szkole spojrzenie wieloaspektowe, Warszawa 2004, s. 118. 
2 K. Staroń, Zjawisko lęku i agresji w szkole wiejskiej i miejskiej, Kraków 
2001, s. 19. 
3 D. Sołtysik, Bici biją, Warszawa, 2009, s. 9. 
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1. Pojęcie i definicja przemocy 
Niemal codziennie prasa, radio i telewizja informują nas o ata-

kach gwałtu, okrutnych morderstwach oraz innych przestępstwach 
coraz częściej dokonywanych przez młodzież, a nawet dzieci. Infor-
macje o przemocy mówią tylko o ujawnionych przestępstwach, gdzie 
ofiara zdecydowała się na podjęcie działań przeciwko sprawcy. Jed-
nak najczęściej jednostka ludzka przeżywa swoje cierpienie, swój 
dramat w samotności. Przestępstwo nie wychodzi na światło dzienne, 
a sam sprawca pozostaje bezkarny. Zdarza się, że ślady poczucia 
krzywdy z przeszłości zostają na trwałe zapisane w świadomości i 
stają się bolesną częścią jednostki. Ten rodzaj blizny psychicznej 
może wpływać przez wiele lat na postępowanie, myśli i uczucia do-
znawane w różnych sytuacjach przez jednostkę. Brutalizacja i prze-
moc w różnej postaci przenika do życia rodzinnego, środowiska 
szkolnego, kultury masowej oraz szerszego otoczenia społecznego. 

Agresja wywodzi się z łacińskiego słowa „aggredi”, to znaczy 
zbliżać się do czegoś, zaczynać coś. Określała, pierwotnie pewien 
rosnący przejaw energii życiowej4. W potocznym znaczeniu ozna-
czała też wrogi ruch i zachowanie, mając na celu wyrządzeni komuś 
krzywdy, bólu, straty lub szkody. W wielu naukowych publikacjach 
znajdujemy podobne znaczenie. Według Międzynarodowego Słow-
nika Webstera oznacza ona poruszanie się na przód. Cel ruchu nie 
ma znaczenia. Może to być zamierzone przyjazne lub wrogie.  

Przemoc polega na świadomym wywieraniu presji na słabszą jed-
nostkę lub grupę, na wykorzystaniu własnej przewagi fizycznej lub 
psychicznej5. To wykorzystanie w kontaktach międzyludzkich przewagi 
sprawcy, aby realizować jego własne cele. Dokonuje się ona przez naru-
szenie praw osobistych drugiego człowieka, manipulowanie, nieliczenie 
się z dobrem osoby poddanej przemocy powodowanie cierpienia6. Poję-
cie „przemocy” używane jest w mowie potocznej i publikacjach na-
ukowych w różnych znaczeniach. Często pojęcia agresja i przemoc 
stosuje się w tym samym znaczeniu7. W słowniku języka polskiego 

                                                 
4 R. Portmann, Przemoc wśród dzieci, Kielce 2007, s. 10. 
5 J. Śledzianowski, Wychowanie wobec przemocy, Kielce 2009, s 40. 
6 B. Urban, Resocjalizacja, Warszawa 2007, s 58. 
7 Portmann, jw. s. 10. 
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przemoc oznacza siłę przeważająca czyjąś siłę, to fizyczna przewaga 
wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, 
narzucona bezprawnie władza, panowanie, czyny bezprawne, dokony-
wane z użyciem fizycznego przymusu”8. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że w literaturze psycholo-
gicznej można wyróżnić podstawowe trzy kryteria definicyjne prze-
mocy, według których próbuje się konstruować jej definicje. Są to: 
rodzaj zachowania, intencje i skutki. Jeżeli chodzi o rodzaj 
zachowania, to powstają na tym gruncie definicje dość wąskie. 
Należy do nich definicja Kempego, według którego przemoc to atak 
fizyczny wobec dziecka. Podobnie Amerykańskie Centrum Pomocy 
Dzieciom Krzywdzonym i Zaniedbanym określa przemoc jako 
fizyczne bądź umysłowe działanie na szkodę, wykorzystywanie 
seksualne, maltretowanie lub zaniedbywanie dziecka poniżej 18 roku 
życia przez osobę odpowiedzialną za jego rozwój9. 

Podobnie rzecz ma się z kryterium intencji działania sprawcy. Nato-
miast do przykładów definicji w oparciu o kryterium skutków należy 
definicja J. Kądzieli, która określiła przemoc jako wywieranie wpływu na 
ludzi, w którego wyniku ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i 
duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju10. Przede 
wszystkim należy podkreślić, że termin przemocy leży na pograniczu 
dwóch różnych języków. Pierwszy jest językiem opisowym, którym po-
sługują się m.in. nauki przyrodnicze i społeczne. Drugi normatywny, w 
którym formułowane są zasady odwołujące się do sfery wartości, dotyczy 
ona prawa, etyki i moralności11. 

Przemoc stosujemy, aby coś przezwyciężyć, przełamać, prze-
móc12. Pierwotnie za przemoc uważano nadużycie siły. Obecnie 
przyjmuje się, iż przemoc to takie zachowanie jednostki bądź grupy, 
w wyniku, którego inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w 
zakresie funkcji psychicznych. Może mieć ona charakter instrumen-
talny (środek do realizacji określonych celów) lub bezinteresowny 

                                                 
8 Przemoc. [w:] Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1979, s. 986. 
9 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 12. 
10 J. Kądziela, Badania nad pokojem, Warszawa 1979, s. 62. 
11 J. Kuźma, Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Kraków 1998, s.33. 
12 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie, Toruń 1997, s. 48. 
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(szukanie zadowolenia w znęcaniu się nad innymi) oraz indywidual-
ny lub zbiorowy. Zazwyczaj przemoc ma silne podłoże emocjonalne, 
ale nie zawsze. Zdarza się, że zarówno obiekt ataku, jak i zastosowa-
ne formy zostają uprzednio wnikliwie przemyślane, ta forma prze-
mocy budzi szczególny niepokój. Mellibruda wiąże z przemocą kilka 
właściwości: 

− przemoc jest zawsze intencjonalna, 
− przemocą jest naruszanie jakichś i dóbr osobistych jednostki, 
− przemoc to takie naruszenie praw i dóbr jednostki, które 

uniemożliwia jej samoobronę, 
− przemoc powoduje zawsze jakieś szkody, 
− przemoc lubi się powtarzać – często pierwszy akt przemocy jest 

dziełem przypadku, 
− przemoc jest często rozpaczliwym zagłuszaniem poczucia 

niemocy, 
− za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co 

zrobiła ofiara, 
− grożenie przemocą jest w istocie aktem przemocy, 
− nie każda forma przemocy jest ścigana przez prawo13. 
Widać zatem, że przemoc jest nierozerwalnie powiązana z inten-

cją oraz zawsze narusza czyjeś prawa i dobra osobiste. Warto dodać, 
że samo grożenie jest również aktem przemocy, które jest ścigane 
przez prawo. Niektórzy badacze wiążą przemoc głównie z emocją, 
którą najtrudniej jest kontrolować, mianowicie ze złością, a także z 
emocjami pokrewnymi takimi jak: niechęcią, oburzeniem, irytacją, 
gniewem, nienawiścią prowadzącymi do eskalacji agresji14.  

Zachowanie takie odznacza się wykorzystywaniem swojej prze-
wagi nad drugim człowiekiem. Mamy z nią do czynienia wówczas, 
gdy osoba słabsza poddana jest przez dłuższy czas negatywnym 
działaniom osoby silniejszej bądź grupy silniejszych osób. Najczę-
ściej przemoc charakteryzuje się cyklicznym i długofalowym za-
chowaniem, oraz nierównowagą pomiędzy sprawcą a ofiarą15. 

                                                 
13 K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc, Warszawa 1999, s. 21. 
14 J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, Warszawa 2000, s. 24-25. 
15 E. Czemierowska, Jak radzić sobie z agresją i przemocą, Warszawa 2006, 
s. 4-5. 
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Należy zauważyć, że często przemoc definiuje się w odniesieniu 
do agresji. Z jednej strony wielu badaczy stosuje zamienne pojęcie 
przemocy i agresji w tym samym znaczeniu. Z drugiej strony doko-
nuje się pewnego rozdzielenia pomiędzy aktem przemocy a aktem 
agresji dopatrując się różnic w celach16. 

J. Kuźma w swojej książce opisuje agresje jako wrogie, zwykle 
gwałtowne działanie fizyczne bądź słowne; jedno z następstw 
frustracji (agresja emocjonalna) lub wyuczone zachowanie się 
służące uzyskaniu określonych korzyści (agresja instrumentalne) 
niekiedy utrwalona cecha osobowości wyrażająca się agresywnymi 
postawami”17. Według encyklopedii pedagogicznej (EP) w 
społeczności ludzkiej agresja występuje w postaci działań: 1) 
antyspołecznych - motywowanych tylko chęcią szkodzenia; 2) 
prospołecznych - przynoszących komuś szkodę, lecz realizowanych 
w imię celów społecznych np. praworządności, przeciwdziałania 
krzywdzenia innych itp18. 

Bardzo często agresja zależy od frustracji, ale nie wszystkie sytuacje 
frustracyjne prowadzą do przemocy, natomiast strach przed kara może 
skutecznie zahamować powstanie agresji i przemocy. Coraz częściej 
możemy spotkać się z opinią, że ludzie z natury są okrutni, brutalni wobec 
innych. Zgodnie z koncepcją Freuda, agresja jest niezbędna do 
przetrwania, do utrzymania gatunku. Człowiek przychodzi na świat z 
gotowym instynktem walki, niezbędnym do przetrwania. Freud przyjął, iż 
od chwili narodzin posiadamy dwa przeciwstawne instynkty życia i 
śmierci. Pierwszy sprawia, że jednostka rozwija się i utrzymuje przy 
życiu, drugi zaś działa w kierunku samozniszczenia. Instynkt śmierci jest 
często skierowany przeciwko otaczającemu światu, przybierając formę 
agresji wobec innych19. 

Z kolei według słownika socjologicznego agresja to impulsywne 
zachowanie, zmierzające do zadawania bólu oraz wyrządzania szko-
dy istocie żywej jak i również samemu sobie (autoagresja). Agresja 

                                                 
16 Kuźma, jw. s. 33. 
17 Agresja, [w] Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1997, s. 17. 
18 Agresja,[w] Encyklopedia Pedagogiki XXI Wieku Tom I, Warszawa 
2003, s. 39. 
19 Kmiecik-Baran, jw. s. 20. 
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może być bezpośrednia, jak i przemieszczona (zastępcze uszkodze-
nie albo zniszczenie przedmiotu, niekiedy jest to czynność o charak-
terze symbolicznym lub zranienie istoty żywej, w sytuacji niemożno-
ści „wyładowania się” na osobie lub rzeczy stanowiącej rzeczywiste 
źródło pobudzenia agresji). Zjawisko agresja może służyć uzyskaniu 
przedmiotów, wartości, osiągnięciu wyższych celów (agresja instru-
mentalna), bywa też podyktowana koniecznością obrony siebie sa-
mego, innych osób lub grupy (agresja ochronna), przybiera ona 
wówczas postać zachowań fizycznych lub werbalnych (agresja 
słowna). W. Okoń w Słowniku pedagogicznym (SłP) mówi o agresji, 
że jest to działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom 
wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew20. 

Agresja w sumie pojawia się już we wczesnym dzieciństwie i 
towarzyszy nam przez całe życie. Jest określona jako działanie lub 
interakcja o charakterze fizycznym lub werbalnym podejmowane w 
celu zadania cierpienia, wyrządzenia krzywdy cielesnej lub psy-
chicznej, rzeczywistej lub symbolicznej, osobie lub osobom a także 
zamiennie rzeczom. Obecnie ujęcie agresji jest wielo przyczynowe z 
jednej strony, czynniki biologiczne będą decydować o różnicach 
indywidualnych w poziomie agresywności, powodują mniejsze moż-
liwości kontroli swoich zachowań, konfliktowości. Natomiast czyn-
niki natury społecznej, takie jak: naśladowanie, modelowanie (wzor-
ce domowe, szkolne, prezentowane w mediach), powodują, że czło-
wiek uczy się i traktuje zachowania agresywne jako naturalny i sku-
teczny sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach21. 

Zjawisko agresji zostało opisane w literaturze, a ponadto wielu 
dorosłych posiada osobiste doświadczenia z okresu szkolnego. Cho-
ciaż dużo wiadomo o problematyce agresji, to dopiero stosunkowo 
niedawno, bo na początku lat siedemdziesiątych zjawisko to stało się 
przedmiotem bardziej systematycznych badań. Przez wiele lat bada-
nia te w zasadzie ograniczały się do Skandynawii. W latach osiem-
dziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych zjawisko agresji 

                                                 
20 Śledzianowski, jw. s. 43. 
21 A. Rejzner, Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu, 
Warszawa 2008, s. 35. 
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wśród dzieci szkolnych przyciągnęło uwagę również w innych kra-
jach, takich jak: Japonia, Anglia, Holandia, Australia, Kanad, i Stany 
zjednoczone. Istnieją obecnie wyraźne wskazania o wciąż rosnącym 
społecznym, jak również naukowym zainteresowaniu zjawiskiem 
agresji wśród dzieci w wielu częściach świata22.  

Podsumowując przedstawione rozważania teoretyczne nad 
agresją i przemocą można wnioskować że jest ona zjawiskiem 
powszechnie występującym nie tylko w środowisku szkolnym, ale i 
poza nią. Polega na wykorzystaniu przez jednostkę lub grupę swojej 
przewagi psychicznej lub fizycznej nad słabszą osobą, którego celem 
jest wyrządzenie bólu, krzywdy straty czy szkody. Niekiedy jednak 
bywa podyktowana koniecznością obrony samego siebie, jak i 
innych osób. Zazwyczaj skierowana jest przeciwko ludziom lub 
przedmiotom wywołującym u nich niezadowolenie lub gniew. Co 
więcej wiadomo, że wynika z frustracji i braku kontroli nad 
emocjami lub irytacją.  

 
2. Rodzaje przemocy i agresji 
Obecnie wyróżnia się wiele rodzajów przemocy, które mają swo-

je charakterystyczne wyznaczniki. Każda forma przemocy powoduje 
określone nieprzyjemności, dyskomfort psychiczny, negatywne kon-
sekwencje, oraz zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary. Na-
tomiast gdy ofiara przemocy, jest lub była przez lata poniżana i wy-
korzystywana, potrzebuje dużo czasu, aby odbudować świadomość 
swojej własnej wartości23. Wielu ofiarom udaje się przeciwstawić 
wobec sprawcy, niemej jednak większość potrzebuje pomocy ze 
strony innych. Bez odpowiedniego wsparcia ofiara przemocy nigdy 
nie zdobędzie się sama na odwagę, żeby przeciwstawić się stosowa-
niu wobec niej przemocy. Agresja wiąże się z zachowaniem ukie-
runkowanym na zadanie bólu i cierpienia innej osobie. Zachowania 
agresywne różnią się przebiegiem, specyfiką i towarzyszącymi In 
motywacjami. Ma ona wiele twarzy i różne przybiera formy. Nie ma 

                                                 
22 Tamże, s. 35. 
23 P. Korsyrz, Przestępczość w szkole. Kielce 2000, s 177. 
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więc jednolitej klasyfikacji form przemocy szkolnej. Różni badacze 
stosują w jej mierze różne kryteria24.  

Jednym z rodzajów przemocy jest przemoc gorąca (spontanicz-
na) u podstawy której leży furia, która rodzi się z frustracji i niemo-
cy. Furia jest wzrostem skumulowanym i niemożliwym do po-
wstrzymania uczuć gniewu i wściekłości. Często doświadczenie tej 
furii ma charakter elastyczny, a w jej wyniku dochodzi do utraty 
kontroli emocjonalnej i kontroli nad zachowaniem. Furia wynikająca 
z frustracji i niemożności, prowadzi w rezultacie do aktów 
przemocy. Jest naładowana złością, gniewem i agresją. Towarzyszą 
jej np.: wyzwiska, krzyki, rękoczyny, impulsywne zachowanie, 
zadawanie bólu. Przemoc ta jest najłatwiej zauważana i najbardziej 
spektakularna. Zwykle pojawia się nagle i stosunkowo szybko znika. 

Następny rodzaj to przemoc chłodna (instrumentalna) jest zapi-
sany w obyczaju, kulturze, który jest częścią wyposażenia psycholo-
gicznego jednostki. Człowiek stosujący chłodną przemoc realizuje 
scenariusz przemocy, którego wcześniej się nauczył. Do wyzwolenia 
tego rodzaju przemocy niepotrzebna jest furia, gniew czy intencja 
zaszkodzenia komuś. Chłodna przemoc, to realizacja roli, w którą 
wpisane jest dokonanie zemsty, inwazji na cudze terytorium, często 
tą formę uważa się za usprawiedliwioną. Przemoc instrumentalna 
wyłania się z działań podejmowanych z pewną premedytacją. Bardzo 
często te działania mają pozytywne cele, może to być czyjeś dobro, 
przestrzeganie pewnych reguł, realizowanie jakiejś filozofii, ideolo-
gii, wiary. Tak, więc wyłania się ona z pewnego umysłowego po-
rządku, który sprawca realizuje25. Atakując innych, napastnicy nie 
uderzają ani w odwecie, ani bezmyślnie, z ograniczoną kontrolą za-
chowania w stanie wzbudzenia emocji: gniewu czy nawet furii. Prze-
ciwnie ich zachowanie jest „chłodne” emocjonalnie, rozmyślne, po-
lega na wybieraniu, a nawet kreowaniu sytuacji do agresywnego 
kontaktu, jak np. świadomego znęcania się nad pewnymi osobami z 
powodu ich jakiejś pozytywnej cechy (np. zdolności matematyczne 

                                                 
24 A. Rejzner, Systemowe rozwiązanie problemu przemocy, Warszawa 
2011, s. 362. 
25 Kmiecik-Baran, jw. s. 21. 
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czy umiejętności gry na instrumencie muzycznym)26. Celem agresji 
tego rodzaju jest zdobywanie i utrzymywanie dominacji nad innymi, 
oraz kontrolowanie ich zachowań.  

Według Olweusa agresja nie jest sposobem kompensacji do-
świadczanego przez napastników poczucia niższości, niepewności i 
niepokoju ani też gorszego pochodzenia społecznego czy ubóstwa. 
W psychologicznej charakterystyce tych napastników zawierają się 
takie cechy, jak: pewność siebie, nieustępliwość oraz brak lęku. Te 
cechy występują zazwyczaj ze znaczną siłą fizyczną. Napastnicy nie 
atakują pod wpływem emocji gniewu, kiedy grożą swoim przyszłym 
ofiarom, raczej chodzi im o sprawowanie władzy nad innymi, więc 
różne przejawy agresji szkolnej są wykorzystywane jako specyficzna 
taktyka zdobywania i utrzymania dominującej pozycji w grupie. 
Oznacza to, że celem nie jest wyrządzenie krzywdy ofierze, a raczej 
za pomocą krzywdzenia osiągane są inne cele, a agresja w omawia-
nej formie w istocie jest instrumentalna27. 

Kolejnym rodzajem agresji jest przemoc intencjonalna, rozpo-
znawana jest przez tych, którzy są jej odbiorcami. Jest to przemoc 
dokonująca się w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, oraz jest 
celowym działaniem osoby, i ma na celu nadzorowanie i podporząd-
kowanie pokrzywdzonego. Innym zaś rodzajem jest przemoc symbo-
liczna, prowadzi ona do uznania kultury istniejącej jako jedynej, 
odrzuca wzory zachowania wyniesione z domu, wzory odbiegające 
od panującej kultury. Jest to przekaz wzorów, zachowań, znaków i 
symboli z narzuceniem i interpretacji28. Według EP pojęcie to wpro-
wadzone zostało przez Pierrea Bourdieu, socjologa francuskiego29. 
Również oznacza miękką formę przemocy, która nie zawsze daje się 
poznać, że jest przemocą. Polega ona na uzyskaniu różnymi ścież-
kami takiego oddziaływania klas dominujących czy uprzywilejowa-
nych na całość społeczności i na klasy podporządkowane, aby pod-
porządkowani widzieli rzeczywistość w tym samą relację dominacji, 

                                                 
26 J. Ralnicki, Szkoła a przemoc, Kielce 1997, s.226. 
27 M. Struzik, Sprawcy i ofiary agresji wśród uczniów, Gdańsk 2003. s. 38. 
28 Kmiecik-Baran, jw. s. 21. 
29 Hasło: Przemoc symboliczna, [w] Encyklopedia Pedagogiki XXI w . tom 
IV, Warszawa 2005. s. 1051. 
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w której są ofiarami. Koncepcja przemocy symbolicznej łączy się z 
koncepcją habitusu (system schematów myśli, percepcji, oceniania i 
działania). Edukacja miała stać się czymś, co niweluje nierówności 
społeczne. Bourdieu na podstawie uzyskanych badań nad systemem 
edukacyjnym spostrzegł, że doprowadza on do odtwarzania się struk-
tury, do jej reprodukcji. Więc instytucja, która miała niwelować po-
działy społeczne, sama je wzmacnia30. 

Natomiast według J. Galtunga, który uważany jest za twórcę po-
jęcia przemocy strukturalnej31, opisuje agresję jaki bezgłośną i po-
chodzącą z natury przemoc. Ten rodzaj znajduje się w strukturach 
społecznych w społecznej świadomości, w procesach socjalizacji w 
danej kulturze. Często ta odmiana przemocy odbierana jest jak coś 
naturalnego. Nie musi zawierać fizycznego ataku, zamiaru fizycznej 
napaści czy psychicznego zranienia32. Jest ona jakby pośrednią formą 
dominacji jednostką lub środowiskiem. Wskazuje na określone 
czynniki, rzutujące na ten rodzaj przymusu są to: ekstremalne wa-
runki pracy przeludnienie klasy, trudności lokalowe, zajęcia w póź-
nych godzinach popołudniowych czy też powierzenie prowadzenia 
zajęć nie w pełni przygotowanym merytorycznie nauczycielom. Nie 
ma tu mowy o przemocy bezpośredniej, jaka towarzyszy przemocy 
fizycznej czy psychicznej, ale wbudowana jest ona w całość struktu-
ry życia społecznego33. 

Natomiast A. Rejzner w swojej książce opisuje nowy rodzaj 
przemocy określony mianem Bullyingu i charakteryzują go 3 główne 
cechy a mianowicie: dręczenie, nękanie, tyranizowanie. Cechą cha-
rakteryzującą prezentowanego zjawiska jest niczym nieuzasadnione, 
powtarzające się zachowanie, mające na celu spowodowanie strachu 
w stosunku do słabej jednostki, znajdujące swoje ujęcia w aktach 
agresji fizycznej lub psychicznej34. W istocie bullying to specyficzny 
rodzaj agresji szkolnej, występujący między uczniami. Barbara Colo-
roso opisuje to zjawisko jako śmiertelne kombinacje, które tworzy 
                                                 
30 Przemoc symboliczna, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc_symboliczna, 8 lutu 2011r. 
31 A. Płukis, Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 2000, s. 39. 
32 Kmiecik-Baran, jw. s. 21. 
33 Rejzner, Agresja, jw. s. 10. 
34 Tamże, s. 154. 
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agresor, który dostaje od swojej ofiary to, czego chce; ofiara, która 
boi się poskarżyć; obserwatorzy, którzy bądź obserwują, biorą udział 
w dręczeniu, bądź też odwracają wzrok oraz dorośli, którzy uważają 
bullying za dręczenie się, nie za dręczenie, postrzegają go jako ko-
nieczną część dorastania. A więc w zjawisko bullyingu zaangażowa-
nych może być wiele osób. Jest to zjawisko interakcyjne35.  

Ma on instrumentalny charakter co oznacza, że akt przemocy w 
przypadku bullyingu nie jest celem samym w sobie, a jedynie środ-
kiem do osiągnięcia celu. W literaturze przedmiotu często podkreśla 
się, że agresorzy stosują przemoc w celu uzyskania pewnych korzy-
ści dla siebie. Korzyści te mogą być różnego rodzaju, najczęściej są 
to pieniądze lub przedmioty, których oddanie wymusili na ofierze, 
ale często jest to po prostu wyższy status w grupie, poważanie wśród 
rówieśników. Według Lucyny Kirwil celem agresji tego rodzaju jest 
zdobywanie i utrzymywanie dominacji nad innymi oraz kontrolowa-
nie ich zachowania36. Dla bullyingu charakterystyczny jest niepro-
porcjonalny układ sił, co oznacza, że między agresorem bądź agreso-
rami a ofiarą istnieje dysproporcja. Może mieć ona charakter ilo-
ściowy – kilku agresorów wspólnie gnębi osamotnioną ofiarę. Dys-
proporcja ta może mieć również charakter jakościowy. Agresor może 
być silniejszy, sprawniejszy fizycznie lub werbalnie, czy też posia-
dać cechy, którymi zyskuje sympatię wśród otoczenia, jest, więc 
bardziej lubiany przez grupę. Agresorka relacyjna, czyli taka, która 
gnębi inne uczennice, wykluczając je z grupy, wyśmiewając czy też 
rozpuszczając plotki, może charakteryzować się na przykład lepszy-
mi niż przeciętne zdolnościami interpersonalnymi, wie, z kim i jak 
rozmawiać, żeby manipulować grupą. Potrafi manipulować innymi 
na tyle skutecznie, że ofiara czuje się odepchnięta, niechciana i nie 
lubiana, a przede wszystkim bezradna. Barbara Coloroso podkreśla 
ten właśnie aspekt bullyingu jako kluczowy dla odróżnienia tego 
zjawiska od innych typów agresji występujące w szkole. To brak 
równowagi między agresorem i ofiarą odróżnia fizyczny bullying od 
zwykłej bójki między kolegami. Podczas gdy w bójce każdy kolega 

                                                 
35 A. Komendant, Przemoc w szkole, [w:] W. Wiesław (red.) Przemoc Kon-
teksty społeczno-kulturowe, Rzeszów 2007, s. 29. 
36 Tamże, s. 30. 
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ma podobne szanse, w typowym bullyingu zamiana ról jest niemoż-
liwa. Agresor zawsze bije, a ofiara jest bita37. 

Kolejnym a zarazem jednym z najpopularniejszych form agresji 
jest przemoc fizyczna do której zalicza się: pobicia, bójki, niszczenie 
cudzych rzeczy, niszczenie sprzętu, wymuszenia, kopania, popchnię-
cia38. Agresja fizyczna może przybierać formę zachowań napastli-
wych lub destruktywnych o bezpośrednim lub pośrednim charakte-
rze. Do bezpośrednich zachowań napastliwych należą proste zacho-
wania, które przybierają formę trwających stosunkowo krótko ru-
chów poszczególnych części ciała: rąk(uderzenia, trącenia, szarpa-
nie, wyrywanie, rozdzieranie, ciąganie, szczypanie, ściskanie, dusze-
nie), nóg(nastąpnięcie na nogę, podstawianie nogi, kopnięcie). Atak 
może odbywać się za pomocą prostych narzędzi takich jak: szpilka, 
linijka, kamień, kij, woda, itp. Agresja wyraża się często w formie 
złożonych zachowań napastliwych i przybiera wtedy postać bójek, 
pobić, przestraszenia kogoś, niesprawiedliwego traktowania. Pośred-
nie zachowania napastliwe występują zazwyczaj jako: przeszkadza-
nie, chowanie lub zamiana przedmiotów. Agresor działa tu niejedno-
krotnie anonimowo. Do zachowań destruktywnych należą: rzucanie, 
uderzanie, wybuchy złości. Pośrednie zachowania destruktywne 
polegają na niszczeniu lub uszkadzaniu rzeczy stanowiących wła-
sność osoby będącej przedmiotem agresji(psucie, darcie, brudzenie, 
wybijanie szyb)39. 

Należy pamiętać, że obok przemocy psychicznej znajduje się 
agresja słowna polegająca na wyrażaniu negatywnych uczuć w for-
mie i treści wypowiedzi, jest ona bardzo okrutna i ciężka do zauwa-
żenia na pierwszy rzut oka, ponieważ nie zostawia ona śladów fi-
zycznych, ale jest powszechnym zjawiskiem w wielu szkołach. Może 
przybierać formę bezpośrednich jak i pośrednich wypowiedzi napa-
stliwych, szkodzących i poniżających. Bezpośrednia przemoc słowna 
wyraża się przez np. grożenie, straszenie, podawanie nieprawdzi-
wych informacji, przezywanie, wyśmiewanie. Pośrednia agresja 

                                                 
37 Tamże, s 31. 
38 J. Danilewska, Agresja u dzieci, Warszawa 2002, s. 52. 
39 Z. Skorny, Formy i źródła agresji u dzieci i młodzieży, Warszawa 1973, s. 3. 
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słowna to wypowiedzi agresywne mające na celu wyrządzić przy-
krość lub szkodę danej osobie. Są one skierowane do osób trzecich40. 

Również do form przemocy zaliczyć można agresję rówieśniczą, któ-
rej specyficzną odmiana jest tzw. fala uczniowska, czyli grupowe prześla-
dowanie uczniów pierwszych klas przez starszych kolegów, przybierają 
postać przemocy fizycznej słownej i niewerbalnej, często przy użyciu 
wyrafinowanych rytuałów41. Ofiarą przemocy rówieśniczej może stać się 
osoba: fizycznie słabsza i mniejsza, bierna, spokojna, lękliwa i niepewna 
siebie, mająca małe poczucie bezpieczeństwa, nieśmiała, ostrożna, wraż-
liwa, mająca niską samoocenę, zamknięta w sobie, pochodząca z innego 
środowiska niż pozostałe dzieci, różniąca się od innych wyglądem, ucząca 
się bardzo słabo bądź bardzo dobrze, zaniedbująca higienę osobistą, re-
agująca na zaczepki płaczem, zachowująca się prowokacyjnie, draż-
niąca innych42. 

Następnym rodzajem agresji jest niewątpliwie przemoc ze strony 
pedagogów. Nauczyciel, który okazuje uczniowi niechęć i publicznie 
wytyka błędy, wpływa ujemnie na stosunek innych dzieci do tego 
ucznia. Należy podkreślić, że nauczyciele rzadko przeciwdziałają 
powstawaniu uczucia zagrożenia oraz lęku u złego ucznia. Często 
zdarza się, że okazując niechęć uczniowi, który ma kłopoty w szkole, 
wyśmiewają jego wypowiedzi, używają krzywdzących określeń, a 
nawet przezwisk. Na wywiadówkach piętnują wobec wszystkich 
rodziców. Taki uczeń czuje się skrzywdzony i upokorzony. Budzi się 
wówczas u dziecka postawa agresywna i buntownicza. Bunt okazuje 
w formie aroganckich zachowań wobec dorosłych, lekceważenie 
obowiązków szkolnych, aspołecznych wybryków itp. Zdarz się, że 
tacy uczniowie w ogóle nie znajdują w swojej klasie kolegów, którzy 
chcieliby się z nimi zaprzyjaźnić. Unikają, więc miejsca, gdzie spo-
tykają się z lekceważeniem i dezaprobatą. Zaspokojenia potrzeby 
uznania szukają, więc na nowym terenie. Staje się nim często nie-
formalna grupa rówieśnicza o charakterze destrukcyjnym, której 

                                                 
40 Tamże, s. 232. 
41 Czemierowska, jw. s. 10. 
42 A. Gąsior, Wychowawca wobec zagrożeń, [w] I. Pufal-Struzik (red.) 
Agresja dzieci i młodzieży uwarunkowania indywidualne rodzinne i szkol-
ne, Kielce 2007, s. 73. 
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członkowie znajdują wzajemne zrozumienie i wsparcie43. Wycho-
wawca nietolerancyjny, autorytatywny zawsze znajdzie w swojej 
klasie uczniów nie umiejących sprostać jago wymaganiom, będzie 
uważać ich za uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Gdy 
opiekę nad tą klasą obejmie wyrozumiały i tolerancyjny nauczyciel 
liczba uczniów trudnych znacznie się zmniejszy44. 

Dziecko uderzone przez nauczyciela jest bezsilne, mimo że wie, 
iż nauczyciel niema prawa go bić. Nauczycielskiej przemocy często 
towarzyszy rozbawienie kolegów, u dziecka karanego wówczas po-
wstać może żal i chęć zemsty, chęć czynienia na przekór wymaga-
niom nieakceptowanego nauczyciela. Agresywność niektórych na-
uczycieli znajduje wyraz w wygórowanych wymaganiach, surowych 
ocenach, zmuszaniu dzieci do całkowitego podporządkowania i ule-
głości45. Kary fizyczne są wyrazem bezsilności tych nauczycieli, 
którzy nie znajdują innych możliwości dyscyplinowania wychowan-
ków. W 1986 roku zebrano 365 wypracowań od uczniów klas VI-
VIII z czterech szkół w Gdańsku na temat ich samopoczucia w szko-
le. Najwięcej uwagi zawartych w wypracowaniach dotyczyło na-
uczycieli i ich stosunku do uczniów (71%). Wychowankowie zazna-
czyli, że nauczyciele zbyt często krzyczą, wyzywają młodzież, a 
nawet stosują kary fizyczne wobec nich46. Warto jeszcze dodać, jakie 
są przyczyny przemocy ze strony nauczyciela wobec dziecka, oto 
kilka z nich: stres zawodowy, agresja ze strony uczniów, niewyko-
nywanie poleceń, przepracowanie, niedocenianie zawodu, trudności 
materialne, niepewność pracy, przedmiotowy stosunek do ucznia47. 

Do wyżej wymienionych przejawów agresji i przemocy należy 
włączyć mobbing czyli terror psychiczny stosowany przez grupę 
wobec jednostki48. Po raz pierwszy to słowo zostało użyte w połowie 
ubiegłego stulecia przez australijskiego etnologa Konrada Lorenza i 
opisał nim sytuacje atakowania pojedynczego osobnika przez grupę 
                                                 
43 Kmiecik-Baran, jw. s. 38. 
44 M. Biała, Problemy z zachowaniem Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2006, s.140. 
45 Kmiecik-Baran, jw. s. 38. 
46 J. Jundził, Dziecko-ofiara przemocy, Warszawa 1993, s. 88. 
47 Rejzner, Systemowe, jw. s. 461. 
48 K. Dambach, Mobbing w szkole, Gdańsk 2008, s. 7. 



47 
 

zwierząt49. Mobbing polega na częstym i powtarzalnym, wrogim 
działaniu, wymierzonym systematycznie przeciwko jednej osobie. 
Jest skutkiem konfliktu, który z upływem czasu i braku przeciwdzia-
łania degeneruje się. To terror psychologiczny, na skutek, którego 
ofiary staja się bezradne i tracą możliwość obrony. Pod wpływem 
mobbingu osoby poszkodowane zostają zepchnięte w beznadziejność 
oraz tracą wiarę i możliwości obrony. Tego rodzaju działania charak-
teryzują się dużą częstotliwością występowania i utrzymywania się 
przez dłuższy czas (przynajmniej pół roku). Istotą jest to, że może on 
powodować u nękanego silny stres, który jest przyczyną różnego 
rodzaju dolegliwości i chorób50. Ze zjawiskiem mobbingu zdaniem 
D.Olweusa mamy do czynienia, gdy ofiara narażona jest na perma-
nentne i negatywne działanie ze strony grupy bądź innej osoby. Ce-
chą wyróżniającą ten rodzaj przemocy jest brak równowagi sił. 
Agresor znajduje się na pozycji silniejszego a ofiara charakteryzuje 
się tym, że nie potrafi i nie jest w stanie sama się obronić51. Osoba 
poddana mobbingowi nie wie, dlaczego jest maltretowana, terror 
psychiczny ze strony silniejszych kolegów jest dla niej najczęściej 
niezrozumiały i niesprawiedliwy52. 

Przez mobbing rozumiemy sytuację, w której ktoś wyrządza lub 
chce wyrządzić komuś innemu krzywdę albo przykrość. Pojęcie to 
swoim zakresem obejmuje również przemoc i agresję. Mogą to być 
działania werbalne (groźby, złośliwości), ale mogą też przyjmować 
postać przemocy bezpośredniej, czyli fizycznej (uderzenia, 
popchnięcia, ograniczenie wolności). Można również wyróżnić 
działania negatywne bez użycia słów i kontaktu fizycznego np. w 
postaci grymasów, wrogich gestów, unikania i innych zachowań 
zmierzających do zranienia lub irytacji innych osób. Należy też 
rozróżnić mobbing bezpośredni i pośredni. Pierwsze po legają na 
otwartych atakach, drugie na doprowadzeniu do wyobcowania ofiary 
i odizolowania od reszty uczniów53.  
                                                 
49 A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing – patologia zarządzania 
personelem, Warszawa 2004, s. 10. 
50 Rejzner, Przemoc, jw. s. 48. 
51 Rejzner, Agresja, jw. s. 157. 
52 Kmiecik-Baran, jw. s. 23. 
53 D. Olweus, Mobbing, Warszawa 2007, s. 21. 
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Często rówieśnicy przejawiają zachowania sadystyczne, w szy-
kanowanie wciągają uczniów, którzy nigdy z własnej woli nie byliby 
w stanie przejawiać żadnej agresji. Ostatnia faza to ucieczka osoby 
represjonowanej. Każdego roku setki dzieci przenosi się do innej 
szkoły. Nagle okazuje się, że uczeń kategorycznie odmawia pójścia 
na lekcje. Można mieć niemal pewność, że dziecko było represjono-
wane. Sytuacja taka może doprowadzić do tragedii, młodsze dzieci w 
tej fazie podejmują próby samobójcze, często uciekają z domu, szu-
kają innych grup, w których będą akceptowane54. Aż jedna trzecia 
uczniów polskich szkół uważa się za osoby dotknięte przemocą. 
Ofiara prawie zawsze czymś się wyróżnia w grupie rówieśników: 
ubiorem, budową, ułomnością, wiedzą. Socjolodzy zaobserwowali, 
że może się nią stać zarówno dziecko aroganckie i agresywne, 
mające kłopoty z nauką i lekceważące szkolne środowisko, jak i 
prymus wyprzedzający rówieśników dojrzałością intelektualną. 
Inność zawsze budzi niechęć i strach. Mobbingowi nierzadko 
poddawane są dzieci słabsze psychicznie, nie potrafiące zastosować 
przemocy wobec innych. Często otaczane w rodzinnych domach 
nadopiekuńczością. Pierwszym powodem skłaniającym grupę do 
agresji bywa czyjś brak reakcji na zaczepki albo nieumiejętność 
obrony55. Niewątpliwie dla uczniów szkoła jest miejscem gdzie 
mogą stać się ofiarami mobbingu, to właśnie tam zdarza się 
większość szykan. 

Prześladowanie to następny z typów agresji, jednakże większość 
badań poświęconych temu zjawisku odróżnia przypadki prześlado-
wań od aktów agresji pomiędzy jednostką a grupą. Różnice te brane 
są pod uwagę podczas formułowania definicji przyjętych w różnych 
opracowaniach. Jedna z powszechnie używanych definicji prześla-
dowania pochodzi z pracy Dana Olweusa z Norwegii. Zgodnie z nią 
uczeń jest prześladowany lub gnębiony, gdy regularnie i przez dłuż-
szy czas narażony jest na nieprzyjazne działania ze strony innego 
ucznia lub grupy rówieśników. Według większości badaczy regular-
ność i dłuższy czas występowania odróżnia prześladowanie od in-
nych form agresji. Zarówno prześladujący jak i prześladowany mogą 

                                                 
54 Rejzner, Przemoc, jw. s. 49-50. 
55 Rejzner, Systemowe, jw. s. 125-126. 



49 
 

uczęszczać do tej samej klasy, szkoły, mieszkać na tej samej ulicy 
albo grać w jednej drużynie sportowej. Chociaż definicja D. Olweusa 
nie podkreśla tego aspektu, wiele innych wyraźnie wspomina o ce-
lowości krzywdy wyrządzonej ofierze, która nie prowokuje do takie-
go zachowania. Tym samym klasyczny opis prześladowania odnosi 
się do jednostki lub grupy osób, która celowo i stale wybiera drugą, 
niewinną niczemu jednostkę na obiekt swych ataków. Definicja 
prześladowania obejmuje szeroki zakres zachowań werbalnych i 
fizycznych oraz form agresji polegającej na przykład na wykluczaniu 
z grupy i zastraszaniu. Aby odróżnić prześladowanie od innych ro-
dzajów agresji, badacze podkreślają społeczny aspekt tego zjawiska 
oraz jego powtarzalność w czasie56. Prześladowanie może występo-
wać w każdym miejscu, w którym stykają się ze sobą ludzie. Zarów-
no w szkole, jak i w domu, w klubach lub w szerszych społeczno-
ściach. Jednak większość badań opiera się na obserwacjach poczy-
nionych w środowisku szkolnym, ponieważ szkoła stanowi miejsce, 
w którym młodzi ludzie spędzają większość czasu. 

Najczęściej występujące formy prześladowania to słowna i fizyczna 
agresja. To zachowania polegające na agresji psychologicznej bądź 
agresji w relacji to wykluczenie dziecka z grupy, poniżanie go i 
zastraszanie. Niektórzy badacze zauważyli, iż przezywanie powinno 
zostać zakwalifikowane jako prześladowanie bezpośrednie. Z kolei 
wykluczenie z grupy i rozpowszechnienie plotek może być określone 
mianem prześladowania pośredniego. Cechą wspólną tych wszystkich 
działań jest powodowanie u poszkodowanego krzywdy i rozpaczy57. 

Ostatnim wymienionym rodzajem negatywnego i zasługującego 
na potępienie zachowaniem jest Cyberbullying ogólnie oznacza 
oczerniania, szykanowania, tyranizowania i wyszydzania w sieci. 
Oczernianie, wyszydzanie lub kompromitowanie ludzi za pośrednic-
twem Internetu jest już prawdziwą zmorą w Europie Zachodniej i za 
oceanem. Problem zaczął się kilka lat temu. Najpierw przybrał formę 
złośliwych i obraźliwych sms-ów, potem e-maili. Teraz dotyczy 
głownie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, 
dręczenia przez komunikatory sieciowe, a także umieszczanie w 

                                                 
56 S. Guerin, E. Hennessy, Przemoc i prześladowanie w szkole, Gdańsk 2004, s. 30. 
57 Tamże, s. 23-33. 
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sieci zdjęć i filmów zrobionych przy użyciu telefonów komórko-
wych. Cel internetowych chuliganów jest zdyskredytować konkretne 
osoby lub grupy, a nawet całe społeczności. Poczucie anonimowości, 
które daje Internet sprawia, że jego użytkownicy pozwalają sobie na 
więcej niż w świecie rzeczywistym. Komunikacja za pośrednictwem 
Internetu może wyzwalać zachowania agresywne, skłaniać do otwar-
tego manifestowania czy też wręcz do propagowania postaw spo-
łecznie szkodliwych. Internet obejmuje cały glob stąd w każdej wir-
tualnej społeczności mogą się znajdować uczniowie mieszkający w 
najbliższym sąsiedztwie lub po drugiej stronie kuli ziemskiej. W 
każdym razie nie znajdują się w tym samym pokoju, a zatem fizycz-
ny dystans między rozmówcami jest od razu znacznie większy niż w 
przypadku spotkań twarzą w twarz. Łatwiej atakuje się, kogoś, kogo 
się nie widzi i kto znajduje się daleko, jednocześnie czujemy się 
lepiej zabezpieczeni przed ewentualnym odwetem. Nękanie w Inter-
necie jest o tyle groźniejsze od tradycyjnych pomówień czy plotek, 
że kompromitujące materiały w krótkim czasie są dostępne dla wielu 
osób i pozostają w sieci na zawsze, nawet po rozwiązaniu konfliktu 
czy ustaleniu i zdyscyplinowaniu sprawcy. Można zablokować czy 
usunąć jedną lub kilka stron, ale często nie sposób dotrzeć do 
wszystkich. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zjawisko to dotyka 
także dzieci i młodzież. Dla młodych ludzi Internet to powszechny 
sposób komunikacji i pozyskiwania informacji. Życie towarzyskie 
dzieci zarówno w domu jak i w szkole często przenosi się do Interne-
tu. Wówczas dochodzi do rozmaitych intryg, takich jak podawanie 
się za kolegę czy koleżankę lub pozyskiwanie i przekazywanie róż-
nych kompromitujących informacji. Jest to zwykle działanie grupy 
dzieci, które znają się z tzw. realu58.  

Z badań nad cyberbullyingiem wynika, że prawie połowa rodzi-
ców nie jest świadoma tego zagrożenia. Zdaniem ekspertów, dużą 
winę za niewiedzę dorosłych ponoszą same dzieci, które nie zgłasza-
ją opiekunom przypadków dręczenia w sieci, nierzadko z obawy 
przed zakazem korzystania z Internetu. Tymczasem specjaliści prze-
konują, że bezpieczeństwo dzieci w sieci w dużej mierze zależy wła-
śnie od prawidłowych reakcji opiekunów. Niestety, dorośli rzadko 

                                                 
58 Rejzner, Systemowe, jw. s. 472-473. 
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interesują się tym, co robią ich dzieci przed komputerami. Cyber-
przemoc wpływa znacznie mocniej na psychikę młodych ludzi niż ta 
stosowana w świecie realnym. Dziecko czuje się osaczone i zdane 
tylko na siebie. Trudniej mu się zmierzyć z taką sytuacją. Nękanie 
staje się dla niego o tyle groźniejsze od tego, z którym spotyka się w 
świecie rzeczywisty, że różnorodne informacje pojawiają i rozprze-
strzeniają się bardzo szybko i mogą tam pozostać na długi czas59. 

 
3. Przyczyny przemocy 
Brutalizacja i agresja w przeróżnych postaciach przeniknęła do 

niemal wszelkich form życia. W dzisiejszych czasach nie trudno 
doszukać się w większych grupach czy też w społecznościach 
zachowań agresywnych czy przestępczych. A więc są one 
zjawiskiem widocznym, i powszechnym, a jeżeli są one zauważalne 
to mogą stać się główną przyczyną w powstawaniu złych zachowań 
wśród dzieci i młodzieży60. Często młodzi ludzie zaznajamiają się z 
urokiem współdziałania, szkolą się jak dopasować swoje emocje, 
oraz jak poznawać i zdawać sobie sprawę z ciężkich przeżyć innych. 
Umieją pomagać, stosować się do zaleceń, okazywać wsparcie i 
zainteresowanie. Tak zachowują się młodzi, gdy dorastają i 
dojrzewają bez frustracji, stresu, przemocy i agresji. Powszechnie 
jednak wiadomo, że nieprzyjemne przeżycia, doznania i 
doświadczenia powodują poważny problem w relacjach z uczniami 
czy dorosłymi61. Więc wobec konieczności walki z przemocą i 
agresywnością szkolną istotne wydaje się być postawienie pytania: 
jakie są źródła przemocy wśród dzieci i młodzieży62. 

Według psychologicznej teorii instynktu – przyczyną agresji są 
dynamiczne siły tkwiące w naturze człowieka, a związane z agresją 
przeżycie gniewu jest objawem wrodzonego instynktu walki. Zda-
niem Frączka agresja jest zawsze poprzedzona frustracją, a każda 
frustracja powoduje bezwzględne wystąpienie agresji. Frustracja 

                                                 
59 Tamże, s. 472-473. 
60 P. Szewczyk, Jak radzić sobie z dziecięcą agresją, Warszawa 2003, s. 56. 
61 W. Szęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii i profilaktyki, 
Warszawa 2003, s. 256. 
62 Ł. Kołomański, Przejawy i formy agresji w szkole, Kraków 2000, s. 19. 
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stanowi podstawowy i jedyny bodziec agresogenny, wywołujący 
agresję frustracyjną, gniewną albo emocjonalną. Jednostka w wyniku 
powtarzania się sytuacji frustracyjnych może nauczyć się stałych 
zachowań agresywnych. Natomiast według teorii społecznego uczucia – 
agresji można się wyuczyć, poprzez jej obserwowanie, naśladowanie, 
modelowanie oraz poprzez stosowanie wzmocnień: pozytywnych i nega-
tywnych. Naśladownictwo jako stosunkowy łatwy sposób nabywania 
zachowań wymaga wzorców określonych czynności czy wzorców oso-
bowych, które jednostka kopiuje bezpośrednio lub w sposób odroczony. 
Jest to szczególna, prosta forma uczenia się początkowo niezamierzone-
go, następnie intencjonalnego. W wielu badaniach dowiedziono, jak łatwo 
naśladować zachowania agresywne63. 

Wszelkie dywagacje wokół genezy przemocy i agresji kończą się 
stwierdzeniem, iż ustalenie jednoznacznych przyczyn jest niemożli-
we64. Gdyż niema jednego czynnika za pomocą, którego można by 
odpowiedzieć, dlaczego w jednym środowisku obserwujemy pro-
blem przemocy, a w drugim tego uwarunkowania nie dostrzegamy. 

1. Kontekst Indywidualny, który dąży do zidentyfikowania w 
jednostce czynników demograficznych i biologicznych. Ten obszar 
wskazuje cechy, które wzmacniają prawdopodobieństwo 
powstawania zachowań agresywnych. 

2. Interakcje zachodzące między rówieśnikami. W tym obszarze 
badane są relacje między rówieśnikami a także stosunki panujące w 
środowisku rodzinnym, które mogą powodować wzmacnianie agresji 
u uczniów. 

3. Czynniki środowiskowe. Punktem odniesienia jest środowisko 
lokalne, przez które rozumiemy ludzi zamieszkujących określone 
terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycję, wartości i 
symbole. Obszar ten identyfikuje wszelkie czynniki zaburzające 
poczucie bezpieczeństwa, mający bezpośredni wpływ na powstawa-
nie zachowań opartych na przemocy, których źródłem są czynniki 
środowiskowe takie jak: stopień mobilności, gęstość zaludnienia, 

                                                 
63 Rejzner, Agresja, jw. s. 70. 
64 A. Margasiński, B. Zajęcka, Patologia psycho-profilaktyka, Kraków 
2000, s. 135.  
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stopień rozwarstwienia społecznego spowodowanego warunkami 
bytowymi, stopień więzi społecznych. 

4. Klimat dla zachowań przemocowych. Dotyczy tych czynników, któ-
re powodują z jednej strony dawanie zgody na zachowanie agresywne, z 
drugiej zaś strony tworzą klimat do eskalacji zjawiska65. 

A. H. Bussa również wyróżnia cztery czynniki wywołujące 
przemoc i agresję. Pierwszym z nich jest częstość i intensywność 
doznawanych przykrości, frustracji i napięcia, które poprzedzają 
agresję. Jeśli dziecko, którego osobowość dopiero się kształtuje, 
wychowywane jest w takich warunkach, to uczy się zachowań 
agresywnych. Nie często zdarza się tak by dziecko dorastające w 
takich warunkach było spokojne. Ponadto Buss twierdził, iż bardziej 
agresywną osobą będzie ta, na którą działało więcej bodźców 
wywołujących agresję, a nie osoba, na którą działało ich mniej66. 

Drugim czynnikiem decydującym o przemocy i agresji jest 
rodzaj wzmacniania danego zachowania. Może on mieć charakter 
kar lub nagród, którą jednostka osiągnie po wyładowaniu się w 
postaci pobicia lub obrażenia kogoś. Nagrodą będzie wówczas 
sukces, dominacja itp. Kara zaś może nauczyć powstrzymywania się 
od niektórych zachowań i szukania innych, bardziej perfidnych dróg 
agresywnego zachowania67. 

Trzecim czynnikiem wywołującym przemoc i agresję jest 
facylitacja społeczna, czyli wzajemne wpływanie na siebie 
czynników grupy, wywołujących wzrost określonych zachowań. 
Buss sugeruje, że starsi członkowie grupy czy rodziny, mogą 
dostarczać modeli zachowań agresywnych. W grupie agresywnej 
jednostka będzie najprawdopodobniej nagradzana za wywoływanie 
zachowań agresywnych, ale także niejednokrotnie atakowana, co 
sprawi, że osoba ta będzie odczuwała gniew. 

Czwartym czynnikiem będzie temperament. Amerykańscy bada-
cze Bendura i Walters uważają, że zachowanie agresywne prowadzi 
do zaspokojenia określonych potrzeb. Twierdzą oni, że głównym 
czynnikiem pobudzającym do agresywnych zachowań jest obserwa-

                                                 
65 Rejzner, Agresja jw. s. 153. 
66 Kmiecik-Baran, jw. s. 18. 
67 Tamże, s. 18. 
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cja otoczenia. Jeśli zachowania te utrwaliły się, to musiały być wcze-
śniej wielokrotnie wzmacniane do tego stopnia, że są już zautomaty-
zowane i realizowane bez pełnej kontroli świadomości. Przyczynami 
przemocy wobec dziecka mogą być: niewłaściwy ubiór, nieśmiałość, 
zamknięcie w sobie, zarozumiałość, rozpieszczanie, lekceważący 
stosunek do innych, kontrowersyjne zachowanie. Bardzo często za-
uważa się przemoc skierowaną na dzieci w jakimś stopniu wyróżnia-
jące się. Mogą to być defekty np.: jąkanie, niedowidzenie, niedosły-
szenie, drobna budowa ciał68.  

Warto zwrócić uwagę na biospołeczne i zdrowotne przyczyny 
powstawania agresywnych zachowań dzieci i młodzieży, są to: 

− Rozładowanie napięcia emocjonalnego. Agresja w okresie 
dojrzewania rozładowuje nagromadzone napięcie, staje się 
zachowaniem pomagającym młodej osobie radzić sobie z 
trudnymi przeżyciami, 

− Zapotrzebowanie na stymulacje. Agresja pozwala niekiedy 
utrzymać jednostce pożądany stan stymulacji, bez którego 
pojawia się pustka, dręczenie innych może być formą 
zapełnienia tej pustki, sposobem na nudę. Owo 
zapotrzebowanie na stymulację to czynnik wrodzony, 
temperamentalny, sam w sobie nie determinuje zachowań 
agresogennych, ale może im sprzyjać, 

− Forma zwracania na siebie uwagi otoczenia. Występuje, kiedy 
młody człowiek nie dostrzega innych sposobów poradzenia 
sobie ze swoim problemem, 

− Kompensacja braku poczucia bezpieczeństwa i pewność 
siebie. W zamian młody człowiek odczuwa potrzebę 
wyższości, dominacji nad innymi. Przypisuje sobie wówczas 
prawa do przywilejów, czuje wrogość i pogardę dla otoczenia, 
jest nieczuły na cierpienie innych, 

− Sposób pomniejszania wartości innych osób. Młodzi ludzie z 
zaniżoną samooceną znęcają się fizycznie lub psychicznie nad 

                                                 
68 Kmiecik-Baran, jw. s. 18. 
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innymi, obniżają ich wartość, a tym samym dodają sobie war-
tości i podwyższają swoją samoocenę69.  

Inni autorzy do czynników ryzyka, które mogą wywoływać zja-
wisko przemocy zaliczają mim: impulsywność; małą odporność na 
stres, trudności z tworzeniem więzi z innymi; brak osiągnięć szkol-
nych; pesymistyczne nastawienie, co do własnej przyszłości; presję 
grupy, której dana osoba jest członkiem; związek z grupami o cha-
rakterze przestępczym70. 

Według H. Knopfla, na rozwój przemocy w szkole mają wpływ 
określone cechy jakościowe danej placówki, wśród których 
wymienia on: negatywny klimat społeczno kulturowy; izolacja; 
przewaga reaktywnych i restrykcyjnych zachowań (oddziaływań) 
brak zasad bądź niekonsekwentne ich stosowanie; przesada 
reglamentacyjne (nadmiar ograniczeń)71. 

Rozważając przyczyny przemocy w zachowaniach dzieci i 
młodzieży nie można zapomnieć o zjawisku agresji i terroryzmu, z 
którym mamy do czynienia w skali mikrospołecznej, regionalnej, a 
także międzynarodowej. Młodzież obserwuje sposoby 
rozwiązywania konfliktów między dorosłymi na płaszczyźnie 
lokalnej, czy wreszcie międzynarodowej. Według M. Nowakowskiej 
główne czynniki pośrednio odpowiedzialne za stymulowanie i 
podtrzymywanie zachowań agresywnych młodzieży w Polsce to 
m.in.: koncentracja dorosłych na wartościach materialnych, 
pogorszenie się warunków ekonomicznych wielu rodzin, wzrost 
agresji w relacjach międzyludzkich np. w środkach komunikacji, 
problem dorosłych z radzeniem sobie z sytuacjami trudnymi, brak 
proporcji w informowaniu młodzieży o ich prawach i obowiązkach, 
brak umiejętności negocjowania, radzenia sobie ze stresem. Brak 
tych umiejętności dorośli przenoszą na swoje relacje z dziećmi, 
stając się dla nich modelami72.  

                                                 
69 K. Gąsior, Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówie-
śniczą, [w] I. Pufal- Struzik (red.) Agresja dzieci i młodzieży uwarunkowa-
nia indywidualne rodzinne i szkolne, Kielce 2007, s. 72. 
70 Biała, jw. s. 47. 
71 Tamże, s. 70. 
72 Tamże, s. 72. 
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Według D. Kubackiej-Jasieckiej zachowania agresywne mogą 
dochodzić do głosu poprzez następujące mechanizmy regulujące 
agresję: 

− agresja impulsywna, inaczej emocjonalna – zewnętrzne 
wydarzenia, które symbolizują przykre, najczęściej związane z 
urazem i wyuczone doświadczenia życiowe, stanowią niejako 
rolę sygnału do zachowania agresywnego, 

− agresja spontaniczna – w tym przypadku mamy do czynienia z 
zachowaniem agresywnym, które zmierza do utrzymania 
optymalnego dla jednostki poziomu stymulacji doznań, 

− syndrom nuda, depresja – agresja jest tu uwarunkowana 
wewnętrznymi przeżyciami pustki emocjonalnej. Młody 
człowiek próbuje uciec od depresji, poprzez czyny aspołeczne 
i antyspołeczne ( bujki, zachowania chuligańskie, ale i 
samookaleczenia, zamachy samobójcze)73.  

Istnieje również pogląd, według którego geny mają znacznie 
większy wpływ na człowieka niż wychowanie. Odkryto niedawno, 
że do zachowań motywowanych czynnikami genetycznymi należą 
również zachowania mające charakter znęcania się. W jednym z 
ważnych badań przeprowadzonych w roku 1980, w którym badano 
różnice między bliźniętami jednojajowymi i dwujajowymi, 
stwierdzono, że bliźnięta jednojajowe wychowywane osobno były 
bardziej do siebie podobne pod względem tendencji do zachowań 
agresywnych niż bliźnięta dwujajowe wychowywane razem pod 
jednym dachem. Współcześnie przeprowadza się mnóstwo badań 
wskazujących wpływ czynników genetycznych na zachowanie. 
Wiemy, że wiele cech odpowiedzialnych za problemy występujące w 
relacji napastnik – ofiara może być dziedziczonych. Należą do nich 
lękliwość i skłonność do zamykania się w sobie, które są najczęściej 
cechami ofiar, oraz agresywność i niski poziom empatii, będące 
cechami napastników. Bez wątpienia cechy odziedziczone mogą 
mieć istotny wpływ na to, jak się traktuje innych oraz jak się jest 
przez nich traktowanym74.  

                                                 
73 Tamże, s. 74. 
74 K. Rugby, Przemoc w szkole jak ją ograniczać, Kraków 2010, s. 67. 
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Kolejnym czynnikiem, który może powodować brutalne zacho-
wania są niewątpliwie przesycone przemocą gry komputerowe., 
większość gier bowiem angażuje gracza w niezliczoną ilość aktów 
przemocy dokonywanej w sposób skrajnie okrutny i brutalny. Fakt 
ten budzi uzasadniony niepokój, gdyż wiele naukowych badań jed-
noznacznie pokazuje wpływ oglądanej przemocy na wzrost agre-
sywności obserwatorów. Mając to na uwadze można przypuszczać, 
że oddziaływanie agresywnych gier komputerowych jest o wiele 
silniejsze ze względu na możliwość nie tyko obserwacji przemocy, 
ale przede wszystkim aktywnego jej dokonywania75. Gry agresywne 
to przede wszystkim te, które określone są jako zręcznościowe, choć 
nie tylko. Należą również do nich niektóre gry z innych gatunków 
(np. przygodowe, strategie, symulatory itp.). W zależności od 
możliwości technicznych sprzętu animacja w grach jest bardzo 
różnorodna, od prostej jak w filmach rysunkowych, do bardzo 
realistycznej. Istnieje również możliwość korzystania z różnych 
dodatkowych opcji, pozwalających między innymi na ponowne 
obejrzenie zabitego przeciwnika z różnych perspektyw, spojrzenie 
mu w oczy, podeptanie zwłok, czy zostawienie krwawych śladów 
przy odchodzeniu od swojej ofiary. Gry takie ponadto uzupełnione są 
odpowiednio dobranymi dźwiękami, np.: sugerowana muzyką, 
krzykami, odgłosami wybuchów itp. Zaangażowanie się dziecka w 
grę komputerową nie polega jedynie na biernej percepcji treści 
wizualnych, lecz uruchamia różne obszary jego aktywności. Młody 
gracz nie tylko obserwuje, ale także osobiście dokonuje ataków 
brutalnej agresji. Gry oddziałują na wszystkie elementy postaw, czyli 
na ich aspekt intelektualny, emocjonalny i behawioralny. Niezależnie 
od faktu, że jest to agresja symulowana, nie dokonywana w 
rzeczywistości, osoba grająca oswaja się z nią i nabiera sprawności. 
Przede wszystkim żeby grać i wygrywać musi identyfikować się z 
bohaterem – agresorem, który zarówno zabija, jak i dokonuje wielu 
innych czynów wyrafinowanej przemocy i okrucieństwa76.  

                                                 
75 Margański, Zajęcka, jw. s. 141. 
76 Rejzner, Agresja, jw. s. 131. 
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Gry zawierające przemoc przede wszystkim angażują użytkow-
nika w ich relację wobec postaci na ekranie komputera. Gracz, 
oprócz obserwacji zachowań agresywnych i aktów przemocy ma 
również możliwość treningu, czyli wielokrotnego powtarzania za-
chowań agresywnych. Dzieci na ekranie komputera mogą robić pra-
wie wszystko, bezkarnie i bez żadnych hamulców wewnętrznych. 
Mogą sadystycznie zabijać, podstępnie wykradać i sprytnie oszuki-
wać77. W grach komputerowych często dochodzi do gloryfikacji 
bohatera negatywnego, który zmierza po trupach do celu. Następuje 
odwrócenie systemu wartości, i budzą się niewłaściwe dążenia, złe 
ideały i wzorce.  

Przemoc nie jest karana, ale nagradzana poczuciem sukcesu, 
mocy i zwycięstwa. Agresywne zachowania są kojarzone z nagrodą i 
przyjemnością. Uczestnik takiej rozrywki nabiera przekonania, że 
zło wcale nie jest takie złe, a może być nawet całkiem dobre, bo jest 
skuteczne. W myśleniu i przekonaniach gracza zacierają się granice 
między dobrem a złem. W agresywnych grach komputerowych nie 
ma miejsca na życzliwość i miłosierdzie wobec innych, ponieważ to 
przeszkadza w grze i prowadzi do szybkiej śmierci bohatera. Reguły 
agresywnych gier nie dają zwykle możliwości wyboru innych za-
chowań poza przemocą i używaniem siły. Najskuteczniejszym spo-
sobem na rozwiązanie problemów w grze jest prawo silniejszego. 
Gracze często muszą decydować o czyjejś egzystencji. Takie decyzje 
mogą wpływać na osobisty system wartości. Istnieje niebezpieczeń-
stwo nabrania przekonania, że gracz jest zdolny do rzeczywistego 
przestępstwa. Przykładem może być przypadek entuzjastów brutal-
nych gier komputerowych z Denver i Kolorado, którzy zaplanowali 
egzekucję swojej klasy szkolnej, i z broną zakupioną w Internecie 
zastrzelili 15 osób, a potem popełnili samobójstwo78. Więc agresyw-
ne gry komputerowe stanowią zagrożenie dla prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży79. Te przesycone przemocą gry obnażają wrażli-
wość moralną i powodują słabe reagowanie na przejawy dobra i zła 
w rzeczywistości. Użytkownicy stają się egocentryczni i charaktery-

                                                 
77 W. Walc, Przemoc kontekst społeczno-kulturowy, Rzeszów 2007, s. 142. 
78 Tamże, s. 144-145. 
79 Margański, Zajęcka, jw. s. 157. 
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zują się niskim poziomem empatii i nastawienie na gromadzenie 
dóbr materialnych i własne korzyści. W kontaktach społecznych 
nastawieni bardziej są na rywalizowanie niż współdziałanie80. Nasi-
lenie tendencji agresywnych ma uwarunkowania osobowościowe. 
Różnice indywidualne w agresywności wiążą się ze skłonnością do 
wpadania w irytację emocjonalną, wrażliwością, rozpamiętywaniem, 
rozpraszaniem i poczuciem winy. Dzieci podejmujące zachowania 
napastliwe, mają dobre mniemanie o sobie, są bardziej impulsywne 
oraz bardziej pozytywnie oceniają agresję i przemoc w życiu spo-
łecznym. Cechą osobowości wyraźnie związaną z agresywnością jest 
neurotyczność.  

Młodzież bardzo chętnie przystępuje do różnego rodzaju grup 
nieformalnych o charakterze negatywnym. Wiąże się to z chęcią 
zwrócenia uwagi na siebie, manifestacją odczuwanych problemów i 
trudności. Szczególnie dzieci zaniedbane fizycznie i emocjonalnie, 
zamknięte w sobie, niepewne zaczynają szukać akceptacji w środo-
wisku takiej nieformalnej grupy. Stają się wówczas pewne siebie i są 
zdolne do dokonywania bardzo szkodliwych społeczne czynów. 
Ważnym czynnikiem ułatwiającym podejmowanie przemocy i prze-
jawianie zachowań agresywnych jest rozłożenie odpowiedzialności 
na wszystkich członków grupy81. Działanie w grupie rozmywa od-
powiedzialność. Obecność innych osób, które współdziałają, bądź 
nie protestują, zmniejsza poczucie winy i osobistej odpowiedzialno-
ści. Łatwo wtedy dziecko może stać się sprawcą przemocy albo jej 
biernym obserwatorem82.  

Wielu badaczy, a wśród nich m.in. G. Poraj, dostrzega również 
wyraźnie agresogenny charakter instytucji edukacyjnych, które są 
wprawdzie powołane do tego, aby służyć rozwojowi młodzieży, 
jednak często dostarczają negatywnych doświadczeń stają się dla 
nich środowiskiem zagrażającym. Da się tu wyróżnić stałe elementy 
przyczyniające się do pojawienia niepożądanych zachowań, w tym 

                                                 
80 Rejzner, Agresja, jw. s. 147. 
81 M. Przetacznikowa, Psychologia rozwojowa, Warszawa 1981, s. 29. 
82 K. Gąsior, Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówie-
śniczą,[w] I. Pufal-Struzik (red.) Agresja dzieci i młodzieży uwarunkowania 
indywidualne rodzinne i szkolne, Kielce 2007, s. 71. 
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także agresji i przemocy. G. Poraj dokonała ich klasyfikacji i wyróż-
niła czynniki związane z: funkcjonowaniem szkoły jako instytucji, 
nieprawidłowymi relacjami pomiędzy uczniami, zakłóceniami relacji 
pomiędzy nauczycielami i uczniami. A więc agresja obecna w za-
chowaniu niektórych uczniów jest wynikiem nie tylko nieprawidło-
wego funkcjonowania np. rodziny, grupy rówieśniczej, ale na jej 
powstanie ma duży wpływ również sama szkoła83.  

J. Coie i K. Dodge w przeglądzie psychologiczny (PP) na temat 
przyczyn agresywnego zachowania w okresie dorastania zwraca 
uwagę na wiele danych łączących agresję z ubóstwem. Nie oznacza 
to, iż ubóstwo należy zawsze utożsamiać z przemocą, ale raczej, że 
jest ono jednym z wielu czynników ryzyka mogących zwiększać 
występowanie zachowań agresywnych. Samo w sobie ubóstwo nie 
ma istotnego znaczenia, ale w połączeniu z innymi czynnikami ryzy-
ka znacząco wpływa na zwiększanie poziomu agresji. Ponadto bada-
cze wiążąc biedę z przemocą, zadali pytanie, dlaczego w ogóle ubó-
stwo powinno być traktowane jako czynnik ryzyka. Zgodnie z jedną 
z hipotez bieda oddziałuje raczej na rodziców dzieci niż na nie same. 
To rodzice doświadczają stresu związanego z zapewnieniem swoim 
dzieciom godziwych warunków życia, a ubóstwo w znacznym stop-
niu zwiększa ten stres. Może to wpływać destabilizująco na doro-
słych i na ich zdolność skutecznego kontrolowania zachowań dziec-
ka, oraz na jakość więzi rodzinnych. W ten sposób dzieci doświad-
czają skutków biedy pośrednio, poprzez wpływ niedostatku na za-
chowanie rodziców84.  

Na przyczynę agresywności młodzieży duży wpływ mają rów-
nież nauczyciele. Wielu nauczycieli zastrasza młodzież, myli na 
przykład ciche siedzenie na lekcji z postawą bycia uporządkowanym 
i grzecznym, a przez to dobrze wychowanym i zainteresowanym 
nauką. Uczniów odbiegających od tego schematu ukrytego programu 
wyrzuca się z klasy, wpisuje negatywne oceny do klasowego dzien-
nika uwag, obniża ocenę z zachowania, wzywa rodziców do dyrekto-
ra czy wyśmiewa się. Nauczyciel w ten sposób chce kształtować 

                                                 
83 Biała, jw. s. 69. 
84 S. Guerin, E. Hennessy, Przemoc i prześladowanie w szkole, Gdańsk 
2004, s. 15-16. 
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bierne postawy młodzieży pod pozorem działalności gospodarczej. 
Wymaga encyklopedycznej wiedz, zabijając w uczniu potrzeby po-
znawcze. Młodzież na taką postawę nauczyciela reaguje lękiem, 
nienawiścią, staje się wręcz agresywnie nastawione do szkoły i 
uczniów85. W badaniach przeprowadzonych przez E. Jundził okazało 
się, że 65% badanych uczniów wskazuje na niechętny stosunek na-
uczyciela do ucznia, zaś 38% wypowiada się na temat agresywności 
nauczycieli, krzyczy na nich bez wyraźnej przyczyny, a także stosuje 
wyzwiska. Z Drugiej strony, z innych badań wynika, że ponad 70% 
nauczycieli przyznaje się, że stosuje akty represji względem 
uczniów. Niezrozumienie potrzeb młodych ludzi przez niektórych 
nauczycieli oraz przedmiotowe traktowanie uczniów powoduje 
wzrost frustracji oraz przemocy w ich zachowaniu86.  

Źródło agresji i przemocy wśród uczniów niewątpliwie leży w 
pobieraniu błędnych i negatywnych wzorców z telewizji, prasy, ra-
dia, kina czy Internetu87. Te wcześniej wymienione media nasycone 
są do przesady scenami agresji i zabijania, ukazującymi brutalność 
do tego stopnia, iż niektóre z nich stają się scenariuszem do dalszego 
postępowania. Prezentowanie tych wzorów zachowań dopuszczo-
nych i zaakceptowanych społecznie przez dorosłe społeczeństwo, w 
tym przez instytucje specjalnie do tego powołane, doprowadzą do 
zatracenia przez dzieci i młodzieży granicy oddzielającej dobro od 
zła, bo przecież media ukazują oprawców jako osoby panujące nad 
sytuacją, a samą ofiarę jej ból i cierpienie jako pewien element tła 
potęgującego napięcie akcji. Dziecko jako wierny i często bezkarny 
widz naśladuje i kopiuje prezentowane wzorce, identyfikuje się z 
nimi oraz internalizuje niewłaściwe normy zachowań. Zwykle zresz-
tą za przyzwoleniem rodziców88. Szczególny niepokój budzi jednak 
fakt, że sceny agresji i okrucieństwa stanowią także trwały kompo-
nent wielu filmów dla dzieci. Większość animowanych filmów adre-
sowanych jest do najmłodszej widowni, to brutalne kreskówki, które 
codziennie emitują zwłaszcza prywatne stacje telewizyjne. W wielu 

                                                 
85 Rejzner, Systemowe, jw. s. 129. 
86 Biała, jw. s. 69. 
87 Kmiecik-Baran, jw. s. 49. 
88 Rejzner, Agresja, jw. s. 119. 
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tego typu filmach ma miejsce skrajnie agresywny sposób postępo-
wania w trudnych sytuacjach. W rozwiązywaniu konfliktów dominu-
je przemoc m.in. w tak brutalnej formie jak: miażdżenie kończyn, 
pobicie czy spalenie przeciwnika. Filmy także uczą najmłodszego 
widza, w jaki sposób może odnieść sukces zachowując się agresyw-
nie i stosując przemoc89.  

Oglądane przez długi czas telewizji, Internetu w młodym wieku 
wiąże się z obniżoną samokontrolą i agresywniejszym zachowaniem 
w późniejszych latach. Przy okazji kilku badań zaobserwowano, że 
osoby, które w wieku ośmiu lat częściej niż inni oglądały przemoc w 
telewizji, jako trzydziestolatkowie częściej otrzymują wyroki za 
brutalne zachowanie. Z badań nad tzw. oglądalnością z 
prowadzonych w Ośrodku Badania Opinii Publicznej TV wynika, że 
przeciętny Polak w wieku szkolnym codziennie ogląda telewizję 
przez cztery godziny, w dni świąteczne około siedmiu. Co drugi 
respondent w badaniach OBUP twierdzi, ze największą przyjemność 
w sobotnio-niedzielne wieczory sprawia mu oglądanie telewizji, 
tylko co dwudziesta osoba przyznaje się do czytania książek. Bez 
oglądania telewizji nie mogłoby obejść się prawie 90% 
ankietowanych, a tylko 10% nie mogło by żyć bez książki. Telewizor 
ma w domu 98% Polaków. Przy przeliczeniu czasu spędzonego 
przed telewizorem na średnią długość życia statystycznego Polaka, 
uzyskujemy 10 lat spędzonych przed telewizorem bez przerwy lub 
15 lat z ośmiogodzinną przerwą na sen. Uświadomienie tych liczb 
wskazuje na zjawisko telemanii rozpowszechniającej się coraz 
bardziej w naszym kraju, oraz na to, że telewizja jest czymś 
znaczącym w życiu ludzi. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Psychologów, dziecko zanim ukończy szkołę podstawową 
przeciętnie ogląda w telewizji około 8 tyś. Morderstw i 100 tyś. Scen 
gwałtu. Taka dawka przemocy znacząco wpływa na psychikę, co 
prowadzi do zaburzeń zachowania90. Natomiast według badaczy statystyczny Amerykanin do 18 roku 
życia jedną trzecią czasu przesypia, 65 tys. godzin przeznacza na 
przebywanie z rodziną zabawę itp. a pozostałe 35 tys. godzin wypeł-
nia mu szeroko pojęta kultura. W tym czasie 12 tys. godzin jest w 

                                                 
89 Tamże, s. 129. 
90 Rejzner, Systemowe, jw. s. 131. 
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szkole, a resztę 23 tys. godzin spędza w towarzystwie masmediów 
(telewizja, komputer, rzadziej książka czy gazeta). Wynika z tego, że 
przeciętne dziecko w USA więcej czasu spędza przed telewizorem 
czy monitorem komputera niż spędza go w szkole. 

Zdaniem wielu pedagogów i psychologów oglądanie brutalnych 
filmów czy też granie w krwawe gry komputerowe powoduje zamęt 
w umysłach dzieci i wzrost agresji, ale również sprawia, iż są one 
pobudzone emocjonalne i zwykle zapamiętują więcej treści 
negatywnych niż innych. 

Ciągłe emitowanie w telewizji negatywnych obrazów świata, w 
którym nie istnieje przyjaźń i życzliwość, a normą jest walka, prze-
moc, podstęp i zemsta powoduje tworzenie się w młodym umyśle 
przekonanie, że inaczej nie da się postępować.91 Środki masowego 
przekazu stanowią współczesny zakamuflowany rodzaj psychicznej 
przemocy, dostarczają młodzieży negatywny wzór agresji i nietole-
rancji. W konsekwencji, czego dzieci te cechuje anomia społeczna tj. 
niemożność odróżniania dobra od zła. 

Warto przytoczyć punkt widzenia samej młodzieży na temat 
przyczyn przemocy i agresji. Jako przyczynę licealiści wskazywali 
między innymi: chęć zaimponowania, stres, frustracja, monotonia, 
ciekawość92. Ponadto negatywne nastawienie rodziców, brak ciepła i 
bliskich więzi zwiększa ryzyko, że młodzież będzie agresywna i 
wroga wobec otoczenia93. Przyczyna przemocy młodzieży tkwi, bo-
wiem również w sposobie wychowania przez rodziców. Wiele badań 
potwierdza tezę, że źródła zachowań agresywnych młodych tkwią w 
całym społecznym tle życia rodzinnego94, które jest pierwszym i 
niezwykle znaczącym środowiskiem społecznym człowieka, zaspo-
kajającym potrzeby swoich członków w szerokim zakresie. W nim 
dokonuje się proces socjalizacji, obejmuje rozwój jego osobowości, 
kształcenie i stawanie się człowiekiem określonej społeczności, czyli 
przygotowanie i adaptację określonych ról społecznych95. Pożądane 

                                                 
91 Kmiecik-Baran, jw. s. 49-50. 
92 Tamże, s. 145. 
93 Olweus, jw. s. 53-54. 
94 Rejzner, Systemowe, jw. s. 171. 
95 Rejzner, Agresja, jw. s. 71.  
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wychowawczo postawy rodzicielskie (akceptacja, współdziałanie z 
dzieckiem, dawanie mu rozumnej swobody i uznawanie jego praw) 
właściwie stymulują rozwój psychiczny i społeczny jednostki, nato-
miast postawy niewłaściwe powodują zaburzenia rozwoju, stając 
przede wszystkim jednym z główniejszych czynników nieprzystoso-
wania społecznego96. Jeśli dziecko dorasta w środowisku, w którym 
permanentnie doświadcza przemocy ze strony najbliższych osób, to 
przemoc zaczyna być wpleciona w codzienne życie młodego czło-
wieka, a nawet może stać się stylem życia. W skrajnych przypadkach 
obraz rzeczywistości jest u młodych ludzi tak zniekształcony, że 
świat jest dla nich miejscem walki, konfrontacji, a człowieka należy 
obawiać się, a na pewno mu nie ufać, gdyż jest potencjalnym zagro-
żeniem. Wychowanie w środowisku przemocowym niewątpliwie 
sprzyja rozwojowi agresji w zachowaniu młodego człowieka97.  

To właśnie rodzice, jako pierwsi nauczyciele mają tu do wypeł-
nienia pierwszorzędne zadanie, tj. przekazanie i wpojenie właści-
wych wzorców zachowań i postaw nie agresywnych, stosowanie 
skutecznych metod wychowawczych i sprawiedliwego, konsekwent-
nego systemu kar i nagród. Badania pedagogiczne dowodzą, że 
przemoc rodziców jest ściśle powiązana z przemocą w szkole, sta-
nowi czynnik zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia póź-
niejszych zachowań przestępczych i agresywnych wśród młodzie-
ży98. Rodzice mają bardzo duży wpływ na zachowania i postawy 
dziecka, gdyż są najbliższymi osobami oddziałującymi na jego psy-
chikę. Dzieci już od najmłodszych lat zachowują się, bowiem w spo-
sób charakterystyczny dla swoich środowisk rodzinnych oraz przyj-
mują cechy zachowań swoich rodziców. W środowisku rodzinnym 
dziecko nawiązuje pierwsze kontakty, pierwsze związki społeczne 
oraz inne istotne obserwacje i doświadczenia mające miejsce w okre-
sie, gdy psychika człowieka jest najbardziej plastyczna, nabierają 
one szczególnego znaczenia99. Z wielu badań wynika, że agresyw-

                                                 
96 Tamże, s. 41. 
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99 Tamże s. 281. 



65 
 

ność dzieci to przede wszystkim efekt negatywnych wychowaw-
czych rodziców100.  

Natomiast S. Gerstmann do przyczyn zachowań agresywnych 
dzieci wzbudzających w nim poczucie krzywdy i osamotnienie zali-
cza: brak zgody rodziców wynikający z braku więzi emocjonalnej 
między nimi (co jest bardzo silne i negatywnie przeżywane przez 
dziecko), brak wzajemnego szacunku we współżyciu rodziców 
ujawniający się w niewłaściwym sposobie odnoszenia się do siebie, 
zbyt szybkie tempo życia rodziny i brak czasu na rozmowy, ciągły 
pośpiech, lakoniczna forma wymiany informacji101. 

Do środowiska sprzyjającego powstawaniu zachowań 
agresywnych można zaliczyć rodziny, w których występuje 
alkoholizm rodziców. Uzależnieni od alkoholu rodzice nie realizują 
obowiązków wychowawczych oraz niewłaściwie oddziałują na 
dziecko. Dzieci alkoholików, są bardziej agresywne wobec 
otoczenia, zarówno wobec osób dorosłych, jak i rówieśników, nie 
wypełniają poleceń, lekceważą stawiane im wymagania. Ujawniają 
wrogi stosunek do ludzi. Dzieje się tak między innymi, dlatego, że są 
one stale narażone na frustrację podstawowych potrzeb. W rodzinach 
alkoholowych dziecko narażone jest też na przemoc fizyczną i 
psychiczną. Najczęściej występujące formy przemocy to 
krzywdzenie fizyczne, krzywdzenie emocjonalne, zaniedbanie opieki 
i molestowanie seksualne. Takie działania prowadzą do narastania u 
dzieci buntu, oporu, jawnego lub ukrytego sprzeciwu wobec agresji i 
przemocy102. Dzieci próbują wówczas zwrócić na siebie uwagę, 
kradnąc, niszcząc, wyżywając się na innych oraz uciekając z 
domu103.  Zaburzenia relacji matka ojciec też wpływa na agresywność 
młodzieży. Dzieci rodziców agresywnych, stłumione w domu wyła-
dowują swoje napięcia wśród rówieśników. W obecności rodziców 
są nieśmiałe, posłuszne, natomiast stają się agresywne w stosunku do 
swoich kolegów. Dziecko widząc agresywne zachowanie ojca do 
                                                 
100 Rejzner, Agresja, jw. s. 71. 
101 I. Pufal-Struzik, Agresja jako błąd wychowawczy rodziców, [w] I. Pufal-
Struzik, (red.) Agresja dzieci i młodzieży uwarunkowania indywidualne i 
szkolne, Kielce 2007, s. 33. 
102 Rejzner, Agresja, jw. s. 43. 
103 Rejzner, Systemowe, jw. s. 78. 
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matki, lub do niego samego przenosi agresję poza dom rodzinny. 
Wdraża ją w kontaktach z kolegami w szkole, na ulicy. Potwierdze-
niem tego są badania przeprowadzone przez B. Malaka i A. Frączka 
które wskazują na związek agresywności dzieci ze stanem ich śro-
dowiska społecznego w tym rodziców. Znaczenie ma również za-
chowanie rodziców do samego dziecka, a więc stosowanie kar fi-
zycznych. Chłopcy bici często przez ojców najpierw takie samo za-
chowanie będą wnosić w relacje z rówieśnikami, później natomiast, 
w życiu dorosłym wobec własnych dzieci104. 

Przemoc ma swój powód również w poczuciu krzywdy, który 
powstaje na wskutek niesprawiedliwej oceny, nieprzyjemnych 
zdarzeń losowych, czy też niepowodzeń podczas działania. To także 
blokada potrzeb m.in. afiliacji częstego stawiania za przykład innych 
dzieci oraz nadmierne ograniczenia przez nakazy bądź zakazy 
dorosłych.105. Jak wynika z badań Bandery i Waltera, w powstawaniu 
agresywnego zachowania się dzieci i młodzieży szczególnie ważną rolę 
odgrywa niezaspokojenie potrzeby afiliacji. Potrzeba afiliacji jest ściśle 
związana z potrzebą bezpieczeństwa, także zaspokajaną przez osoby 
dorosłe, pozostające w ścisłym kontakcie emocjonalnym z dzieckiem. 
Sprzyja temu uporządkowany tryb życia rodziny, okazywanie miłości, 
zrozumienie i uznanie jego ważności106 Ostatnim istotnym elementem jest 
charakter dziecka. U młodzieży nadpobudliwej z większym 
prawdopodobieństwem wytworzy się agresywny schemat reakcji niż u 
tego, który w pierwszych latach życia był spokojny107. 

 
4. Skutki i konsekwencje przemocy 
Duża część badań z ostatnich lat skupia się na skutkach przemo-

cy dla samopoczucia i zdrowia dzieci i młodzieży. Ich reakcja na 
przemoc jest bardzo zróżnicowana. Z pewnością będzie ona czę-
ściowo zależeć od jej stopnia nasilenia i od umiejętności dziecka w 
radzeniu sobie z podobnymi sytuacjami. Niektóre dzieci wykazują 
znacznie wyższą odporność od pozostałych. Jedne potrafią zachować 

                                                 
104 Tamże, s. 79. 
105 Kuźma, jw. s. 143. 
106 Rejzner, Agresja, jw. s. 43. 
107 Kmiecik-Baran, jw. s. 18. 
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spokój, podczas gdy inne niemal natychmiast reagują emocjonalnie. 
Reakcje dziecka zależą także od rodzaju dręczenia, z którym się sty-
kają. Dla niektórych najgorsze są wyzwiska i wykluczenie z grupy, 
inne zaś bardziej przeżywają fizyczne znęcanie. Naukowcy usiłowali 
obliczyć prawdopodobieństwo występowania wywołanych przemocą 
negatywnych skutków wpływających na samopoczucie i zdrowie 
dzieci. Okazuje się że na przykład u znacznej części dzieci prześla-
dowanych średnio co tydzień następuje spadek poziomu samooceny 
oraz ogarnia je złość lub przygnębienie. W Australii około 75% 
uczniów, których krzywdzono średnio raz w tygodniu, deklarowało, 
że odczuwało z tego powodu smutek, przygnębienie lub złość. 
Chłopcy częściej wspominali o uczuciu złości, zaś dziewczęta, że 
były smutne i przygnębione. Rzecz jasna, dzieci mogą odczuwać 
złość i smutek w zależności od tego, jak zostały potraktowane. Nie-
które z nich są skłonne poszukiwać pomocy u innych, mniejsza ich 
część zachowa swoje problemy dla siebie108. Ważne jest również, 
aby sami rodzice, opiekunowie lub osoby z najbliższego otoczenia 
zauważyli, że ich dzieci czy podopieczni są ofiarami przemocy. 

Jerzy Mellibruda wyróżnia dwa rodzaje skutków przemocy: 
doraźne oraz długotrwałe. Do tych pierwszych włączmy cierpienie, 
lęk-niejednokrotnie strach przed powrotem ze szkoły do domu. 
Często towarzyszą im długotrwałe choroby powstałe na skutek 
obniżenia odporności oraz trudności w nauce-kłopoty z 
przyswajaniem wiedzy, ze skoncentrowaniem się na zajęciach. Nie 
rzadko występują zaburzenia w zachowaniu oraz agresja gdyż 
dowiedziono, że „przemoc rodzi przemoc”. Agresywni rodzice 
wychowują, więc agresywne dzieci, które w przyszłości będą 
negatywnie nastawione do swoich opiekunów. Natomiast skutki 
długotrwałe to cierpienie psychiczne, uszkodzenia neurologiczne 
zaburzenia zachowania, depresje, brak satysfakcji z życia, trudności 
we współżyciu oraz predyspozycje do stosowania przemocy109. 

Konsekwencje bezpośrednie przemocy fizycznej (somatyczne): 
zgon jako rezultat pobicia, obrażenia narządów wewnętrznych (np.: 
wątroby, śledziony), wylewy krwawe do siatkówki bez złamania lub 
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objawów stłuczenia głowy, mnogie złamania stwierdzone w obrazie 
rentgenowskim o różnym procesie gojenia, kalectwo, wybite zęby, 
wyrwane włosy, siniaki, ślady uderzeń (paskiem, dłonią itp.) na twa-
rzy, klatce piersiowej, plecach, pośladkach, nogach, ślady oparzeń 
papierosem, rany cięte i kłute, szczególnie w okolicach innych niż 
stopy i dłonie znajdujące się w różnych fazach gojenia, powtarzające 
się zwichnięcia, opuchlizny, widoczne trudności w chodzeniu czy 
siedzeniu, szczypanie, ślady ugryzień, ślady duszenia110. 

Objawy niespecyficzne: brak reakcji na ból (w rezultacie długo-
trwałej przemocy fizycznej), nie trzymanie moczu, wymioty, upo-
rczywe bule i zawroty głowy, bóle żołądka, potliwość. Konsekwen-
cje odległe przemocy fizycznej: choroby somatyczne, trwałe uszko-
dzenie narządów wewnętrznych, trwałe kalectwo fizyczne, stałe na-
pięcie mięśni ciała np. drżenie rąk, tiki. Konsekwencje bezpośrednie 
przemocy emocjonalnej (somatyczne): nie trzymanie moczu, wymio-
ty, bóle w okolicy serca, bóle mięśni, bóle żołądka, nadmierna potli-
wość, nawracające bóle głowy, stałe zawroty głowy, biegunka, pro-
blemy szkolne. Odległe konsekwencje przemocy emocjonalnej (so-
matyczne): arytmia serca, choroby psychosomatyczne (choroba 
wieńcowa, zawał serca, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, ast-
ma), zaburzenia dermatologiczne111.  

Nieustanne trwanie w okolicznościach przemocy wiąże się z 
przeżywaniem silnych, trwałych emocji, wpływa na sposób myślenia 
o sobie i innych, gdyż przemoc psychiczna czy fizyczna, której 
uczeń doznaje w szkole ze strony kolegów czy nauczycieli może 
wywołać przekonanie, że świat jest wrogi, czasem neutralny, ale 
przeważnie zawsze nie przyjazny. Dziecko zamyka się w sobie, w 
swoim własnym bezpiecznym dla niego świecie, izolując się w ten 
sposób od innych. Ofiary przemocy przeżywają poczucie poniżenia i 
upokorzenia, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, bezradne, 
bezsilne. Wstydzą i czują się winne, że nie potrafią sobie poradzić. 
W szkole wpływa to negatywnie na koncentrację a długotrwałe po-

                                                 
110 Kmiecik-Baran, jw. s. 28-29-30 
111 Tamże, s. 28-29-30. 
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zostawanie w takich warunkach może prowadzić do zaburzeń soma-
tycznych112. 

Negatywne konsekwencje przemocy ponoszą również sami 
sprawcy przemocy, dla których skutkiem jest: utrwalenie się sposobu 
agresywnych zachowań na przyszłość, to również obniżenie poczu-
cia odpowiedzialności za własne działania. Ci sprawcy, którzy stosu-
ją przemoc oraz zastraszenie stoją w obliczu dużego ryzyka: wydale-
nia ze szkoły, przerwania nauki, tendencji do ucieczki ze szkoły, 
nabycia w dorosłości zachowań antyspołecznych i trwałe 
wchodzenie w konflikty z prawem, powielania agresywnych 
zachowań i rozszerzania zachowań przestępczych, psychopatyzacji 
osobowości113. Niekorzystne efekty odczuwają ponadto świadkowie przemoc, 
którzy nie potrafią się jej skutecznie przeciwstawić, przeżywają 
dezorientację, często latami przechowują poczucie winy, 
niezadowolenia i pretensje do samego siebie, uczą się bezradności i 
nie reagowania w trudnych sytuacjach114. Odczuwają lęk przed 
podzieleniem losu ofiary, czują zagubienie w grupie (stać z boku, 
przyłączyć się do prześladowców, czy stać w obronie ofiary) czują 
bezradność i przekonanie, że nikt nie jest w stanie zatrzymać 
przemocy, uczą się obojętności wobec przemocy i oswajają się z 
nią115. Z powyższego wynika, że na przemoc dzieci reagują różnie, jed-
ne stają się agresywne, impulsywne, nadpobudliwe, inne zaś prze-
ciwnie są apatyczne, przeżywają lęk, niepokoje, prowadzące do ner-
wicy116. Dlatego konsekwencje agresji i przemocy nie dla wszystkich 
dzieci będą jednakowe, ale ważne jest, aby każde dziecko w razie 
takiej sytuacji otrzymało pomoc i wsparcie od wszystkich, którzy są 
w stanie mu tej pomocy zapewnić i udzielić. Istotna jest więc syste-
matyczna profilaktyka i odpowiednie strategie radzenia sobie dla 
każdej formy przemocy szkolnej.  

 
                                                 
112 Czemierowska, jw. s. 10. 
113 Tamże, s. 10. 
114 Tamże, s. 11. 
115 K. Gąsior, Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówie-
śniczą, [w] I. Pufal- Struzik (red.) Agresja dzieci i młodzieży uwarunkowa-
nia indywidualne rodzinne i szkolne, Kielce 2007, s. 76. 
116 F. Karpinowicz, Przemoc i agresywne zachowanie, Warszawa 1994, s. 133. 
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5. Profilaktyka przemocy i agresji 
Szkoła, zarówno jako budynek i jako społeczność, kryje w sobie 

zjawiska przerażające i wprowadzające w stan osłupienia dorosłych, 
ale też same dzieci, które są nieprzygotowane, nieodporne na zło i 
często nie zdające sobie sprawę ze skutków swoich poczynań117. 
Przemoc w takim środowisku coraz bardziej niepokoi zarówno sa-
mych specjalistów jak i rodziców troszczących się o bezpieczeństwo 
dzieci oraz ich prawidłowy rozwój118. Cieniem na funkcjonowaniu 
współczesnych szkół kładzie się fakt, iż w nieskutecznym i niewy-
starczającym zakresie podejmuje działania zmierzające do wyelimi-
nowania negatywnych zjawisk ze swojego życia119. Ważne jest aby-
śmy nie byli bezradni i bezczynni wobec zjawiska narastającej agre-
sji w szkole. A wychowawcy by byli bacznymi obserwatorami, na 
tyle czujnymi, aby w porę dostrzec sygnały pochodzące od samych 
wychowanków120. Zatem oddziaływania profilaktyczne szkoły muszą 
obejmować swoim zasięgiem w miarę możliwości wszystkie przeja-
wy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Działalność 
profilaktyczna w szkole powinna obejmować dzieci już od początku 
nauki szkolnej, ponieważ niedostosowanie do środowiska szkolnego 
i wymagań stawianych dziecku mogą przyczynić się do rozwoju 
zaburzeń zachowania w późniejszym wieku. Niewątpliwie przemoc 
występuje w szkole a tym samym wśród dzieci i młodzieży, a nie-
ograniczona i niepowstrzymana staje się zjawiskiem trudnym do 
zapobiegnięcia i słusznym staje się być stwierdzenie, że lepiej zapo-
biegać niż leczyć121.  

Wobec narastającego obecnie problemu zachowań agresywnych 
u uczniów, profilaktyka w szkole odgrywa szczególną rolę. Działania 
profilaktyczne stają się nieodzowną formą pracy każdego nauczycie-
la122. Według Z.B. Gasia profilaktyka to wieloaspektowa interwencja 

                                                 
117 P. Łuczenki, Przemoc w szkole od rozpoznania przyczyn do sposobów 
przeciwdziałania, Łudź 2009, s. 301. 
118 Margański, Zajęcka, jw. s. 69. 
119 Walc, jw. s. 213. 
120 Rejzner, Agresja, jw. s. 159. 
121 A. Marzec, Funkcje opiekuńczo wychowawcze współczesnej szkoły, 
Częstochowa 2008, s.170. 
122 Biała, jw. s. 48. 
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korygująca niedostatki wychowania, obejmująca równoległe trzy 
nurty działania tzn.: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudno-
ściami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 
ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają pra-
widłowy rozwój i dezorientują zdrowy styl życia; inicjowanie i 
wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 
rozwojowi i zdrowemu życiu123. Z kolei według M. Szymańskiej i J. 
Zamęckiej, profilaktyka to zapobieganie zidentyfikowanym i spraw-
dzonym zagrożeniom poprzez przedsięwzięcie działań mających na 
celu niedopuszczenie do negatywnie ocenianych przekształceń ist-
niejącego systemu rzeczy. Inaczej mówiąc, jest to proces, na który, 
składa się wiele rozmaitych działań skierowanych na przeciwdziała-
nie zagrożeniom pojawiającym się w społeczeństwie, a działania te 
muszą być systematyczne i zaplanowane. Istota profilaktyki polega 
na hamowaniu rozwoju jakiegoś niekorzystnego zjawiska lub ogra-
niczeniu skali jego rozprzestrzeniania się. Działalność profilaktyczna 
dotyczy również zjawisk społecznych ocenianych jako zagrożenia 
dla zdrowia fizycznego i (lub) psychicznego człowieka. Profilaktyka 
kierowana jest do różnych grup ludzi (przede wszystkim do młodzie-
ży, ale także do dorosłych i ich rodzin)124. W środowisku szkolnym 
profilaktyka przemocy rówieśniczej powinna być realizowana na 
dwóch poziomach. Pierwszy poziom obejmować winien system dzia-
łań przeciwko przemocy, nim się ona na terenie szkoły pojawi, lub 
przybierze rozmiary niepokojące. Powinno się tu przede wszystkim 
kłaść nacisk na edukację rodziców, nauczycieli i uczniów oraz bu-
dzenie świadomości tego, czym jest przemoc. A. Milczek zwraca 
uwagę, iż w pracy z dziećmi i młodzieżą na tym poziomie ważne 
staje się rozwijanie ich umiejętności społecznych, kontroli złości i 
agresji, budzenia empatii i tworzenia norm klasowych. Uczniów 
należy ponadto uczyć tego, jak bronić się przed przemocą i jak po-
magać innym. Jeśli zaś działania z zakresu pierwszego stopnia okażą 
się niewystarczające, należy wdrożyć profilaktykę drugiego stopnia. 
Sanowi ono system interwencji, który polega na diagnozowaniu zja-
wiska, rozpoznaniu sprawców i ich ofiar. Następnie trzeba wdrożyć 

                                                 
123 Z. B. Gaś, Profilaktyka w szkole. Warszawa, 2006, s.33. 
124 Marzec, jw. s. 179. 
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procedury reagowania na zdarzenia, zachowanie i postępowanie 
wobec sprawców przemocy, uwzględnić także należy, w postępowa-
niu pomoc dziecku – ofierze przemocy. Interwencja wobec przemo-
cy nie może jednak polegać wyłącznie na działaniach podejmowa-
nych przez pojedynczych nauczycieli. W przeciwdziałanie przemocy 
angażować powinni się wszyscy, reagując w ten sam sposób na za-
chowania przemocowe i agresywne uczniów.  

Uwarunkowania agresji i przemocy młodzieży są wielorakie, 
stąd i sposoby jej zapobiegania powinny mieć charakter 
kompleksowy. W celu jej przeciwdziałania należy: kształtować obraz 
świata, w którym dla osiągnięcia celu nie trzeba uciekać się do 
agresji, w której gardzi się przemocą; dbać o rozwijanie 
zainteresowań, budzenie pasji, umiejętne organizowanie czasu 
wolnego; tworzyć warunki do rozwoju poprzez możliwości 
aktywności, samodzielności, rozmowy i aktywne słuchanie; 
okazywać szacunek i zaufanie dziecku; pokazywać wzory pro-
społecznych zachowań w sytuacjach konfliktowych; tworzyć 
atmosferę życzliwości125. Należy również rozwijać kompetencje 
społeczne, uczyć asertywności, tolerancji i empatii (im większą 
empatią odznacza się dziecko, tym rzadziej dopuszcza się działań 
agresywnych)126.  Każda dobrze działająca gmina ma w swojej strukturze radę pro-
filaktyk, która wraz z innymi tworzy państwową radę profilaktyki. 
Wyróżniamy dwa rodzaje profilaktyki, pierwotna i wtórna. Pierwsza 
stawia sobie za cel budowania poprzez psychologiczne i pedagogicz-
ne środki postaw i zachowań, jakie pomagają w rozwiązywaniu kon-
fliktów bez użycia przemocy. Wiąże się ona z promowaniem zdro-
wia, poprawą samopoczucia oraz eliminowaniem patologii społecz-
nej w rodzinie, szkole i grupach rówieśniczych. W tej fazie profilak-
tyki wskazywane są działania mające na celu: oddziaływanie na śro-
dowisko szkolne, tak, aby wspierało ono samokontrolę i poczucie 
własnej wartości u uczniów oraz nauczycieli; przygotowanie 
uczniów do życia w rodzinie, rodzicielstwa, radzenia sobie ze stre-
sem, przemocą i innymi problemami; edukacja rodziców w zakresie 
wychowania dziecka i jego rozwoju, praw, potrzeb; tworzenie lokal-

                                                 
125 Kuźma, jw. s. 146. 
126 E. Aranson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995, s. 354. 
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nej polityki wspierania dzieci i rodzin. Mieszczą się tu wszystkie 
kompetencje pomagające rozwiązywać konflikty bez porażek, rozwi-
jać kultury wspierania się oraz rozwijanie pro-społecznych norm 
współżycia.  

Druga profilaktyka koncentruje się na grupach ryzyka i 
sytuacjach kryzysowych, w których doszło do przemocy. 
Profilaktyka wtórna oznacza rozwijanie przez instytucje 
odpowiednie do sytuacji, pomocy, a potem działań do stopniowego 
zmniejszania przestępczej aktywności oraz propagowanie pro-
społecznych zachowań. Obecnie mamy takie programy 
profilaktyczne: trening samoświadomości; trening anty 
agresywności, trening wyciszenia; medytacja, łagodzenie kłótni; 
trening społeczny „Program przeciwko agresji”127. Ponadto przeciwdziałanie agresji i przemocy wymaga koordyna-
cji działań wielu instytucji i podmiotów takich jak reforma systemu 
edukacji oraz reforma opieki i wychowania, dotycząca dzieci osiero-
conych, opuszczonych, zdemoralizowanych oraz nieletnich spraw-
ców czynów karalnych, powinna być traktowana kompleksowo z 
uwzględnieniem potrzeby wyrównania szans edukacyjnych wszyst-
kich dzieci niezależnie, od zamożności rodziców, a ponadto z 
uwzględnieniem takich funkcji jak: socjalno bytowych; stymulacyjno 
wspierającej; profilaktyczno wychowawczej128. 

Skuteczność pomocy dzieciom w dużej mierze zależy od możli-
wości wczesnej działalności diagnostycznej i profilaktycznej. Pomoc 
ta powinna być udzielana bezpośrednio w środowisku, w którym 
żyją i uczą się. Do udzielania efektywnej pomocy powinni być przy-
gotowani pedagodzy psycholodzy szkolni oraz wychowawcy placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ponadto 
każdy nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej powinien 
być przygotowany do rozpoznania podstawowych objawów zaburzeń 
w zachowaniu nieprzystosowaniu i patologii społecznej129. W celach 
profilaktycznych organizowane są programy edukacyjne zmierzające 
do prawidłowego kształtowania osobowości dziecka. Służyć temu 
ma realizacja pewnych bloków tematycznych takich jak: praca nad 

                                                 
127 Portmann , jw. s. 48-49. 
128 Kuźma, jw. s. 109. 
129 Tamże, s. 109. 
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pozytywnym obrazem samego siebie; radzeniem sobie ze stresem, 
kryzysem i przemocą; rozwiązywanie problemów i podejmowanie 
decyzji. 

Upowszechnienie wiedzy o skutkach stosowanej przemocy oraz 
dostępność do środków ochrony przed sprawcami krzywdzenia. 
Wszyscy dorośli, rodzice, nauczyciele i wychowawcy powinni skon-
centrować się na zapobieganiu powstawania przemocy i agresji. 

Poza działaniami profilaktycznymi pedagodzy i wychowawcy 
mogą zaproponować rodzicom, aby słuchali tego, co mówi dziecko, 
skontaktowali się z policją w razie konieczności. Pokazywali 
dziecku, że dorośli potrafią działać na przykład zmuszając szkołę do 
zareagowania. Należy również pomóc dziecku jak otwierać się przed 
rodzicami, nie krytykować nie zachęcać by stawiało się przed 
starszymi rówieśnikami, należy przedstawić inne możliwości jak np. 
wołanie o pomoc. Ważne jest by nie przeoczyć sygnałów dziecka, 
gdy boi się iść do szkoły, przestało wychodzić na zewnątrz, giną w 
domu pieniądze, stało się małomówne, ma zmienne nastroje, bywa 
apatyczne bądź agresywne. Wbudowanie w działalność społeczną 
funkcji opiekuńczych integracyjnych, wychowawczych oraz 
uruchomienie różnorodnych zajęć w czasie wolnym, to sposób na 
stworzenie nowego oblicza życia pedagogicznego. Każde dziecko 
musi czuć się bezpiecznie w szkole, domu, placówce, w której 
przebywa oraz w środowisku zamieszkania. Konieczna jest 
wzmożona troska całego społeczeństwa o warunki życia i rozwój 
dziecka, gdy przemoc i agresja stanowi duże zagrożenie dla młodego 
człowieka130. Całkowite uniknięcie zachowań agresywnych w szkole 
raczej nie jest możliwe, natomiast warto dążyć do sytuacji, w której 
interwencja wobec zachowań agresywnych będzie szybka i 
skuteczna, co spowoduje znaczne zmniejszenie się ich liczby i 
zapobiegnie powstawaniu przemocy131. 

Z obserwacji życia wynika, że zbyt długie wahanie przed zwró-
ceniem się o pomoc powoduje zwiększenie i wzrost problemu, pod-
czas gdy szybka interwencja często zapobiega poważniejszym kłopo-
tom. Bywa, że konieczna jest interwencja, do jakiej obywatele mamy 

                                                 
130 Tamże, s. 308. 
131 Czemierowska, jw. s. 12. 
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prawo. Zapewne ważną rolę odgrywa tu szkoła, która powinna cza-
sem zwrócić się do sądu lub policji o pomoc. Instytucje i osoby, któ-
re w sprawach agresji i przemocy mogą pomóc w szkole to m.in.: 
władze lokalne, szczególnie oświatowe, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, punkty interwencji kryzysowej, świetlice socjotera-
peutyczne, sąd, policja, straż miejska, kuratorzy sądowi, pracownicy 
pomocy społecznej oraz różne organizacje pozarządowe zajmujące 
się problemami społecznymi132. 

 
Ku zakończeniu 
Podsumowując profilaktyka to interwencja korygująca 

niedostatki wychowania, to również działania skierowane na 
przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się w społeczeństwie. 
Do udzielania efektywnej pomocy powinni być przygotowani 
pedagodzy psychologowie i wychowawcy szkolni. Dla powodzenia 
działań profilaktycznych konieczne jest zatem zaangażowanie całej 
społeczności szkoły. Wszyscy powinni więc być przekonani, że 
realizacja programów przeciwdziałania przemocy wynika z 
autentycznej potrzeby, a nie jest tylko formalnym wymogiem. 
Jedynie taka postawa może spowodować że brutalność i 
powodowanie krzywdy czy bólu przestanie mieć miejsce. 

 
Streszczenie 
Agresja i przemoc to zjawisko dość powszechne w XXI wieku. 

Zjawisko agresji, a co za tym idzie i przemocy wciąż ma charakter pro-
gresywny. Mimo wielu starań jak i wdrażania konkretnych działań nie 
eliminuje się agresji w sposób trwały, co więcej obserwuje się nowsze 
sposoby okazywania niewłaściwych zachowań, które stają się bardziej 
brutalne. Wzrost negatywnych czynników społeczno-ekonomicznych, 
jak narastające bezrobocie, ubóstwo, łatwy dostęp do środków psycho-
aktywnych, konsumpcyjny styl życia mają ogromny wpływ na kształ-
towanie się niedostosowania społecznego. W starciu z problemem agre-
sji i przemocy skuteczne może okazać się odpowiednie podejście rodzi-
ny, która powinna być miejscem umożliwiającym dziecku jak najlepsze 
dorastanie w miłości i życzliwości, ale również szkoły i społeczeństwa. 

                                                 
132 Czemierowska, jw. s. 21. 
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Nie bez wpływu na rozwój zachowań dzieci i młodzieży pozostaje tak-
że, brak pozytywnych wzorców do naśladowania, brak autorytetów w 
wychowaniu, mała skuteczność w zwalczaniu przestępstw, brutalizacja 
życia społecznego, oraz ukierunkowanie działań na zdobywanie warto-
ści materialnych, a nie moralnych i duchowych. Więc do działań profi-
laktycznych musza włączyć się rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, peda-
godzy szkolni, psychologowie, policja, kuratorzy sądowi. Dopiero taka 
interwencja może przynieść pożądane skutki i umożliwi ć wychowan-
kom nabycie pozytywnych umiejętności we wszystkich dziedzinach 
życia, a w szczególności w środowisku lokalnym, gdzie żyją i rozwijają 
się, oraz gdzie napotykają różnego rodzaju ograniczenia i trudności. 

 
Summary 
Pedagogia prevention: children, youth, family  
Aggression and violence is a fairly common phenomenon in the 

21st century. The phenomenon of aggression, and hence and vio-
lence still has a progressive. Despite the many efforts and the imple-
mentation of specific action does not eliminate aggression, in what 
more there is a newer ways to present inappropriate behavior that 
becomes more violent. Increase in negative socio-economic factors, 
such as increasing unemployment, poverty, easy access to psychoac-
tive substances, consumption life style have a profound impact on 
the evolution of social failure. In a confrontation with the problem of 
aggression and violence may be effective family approach, which 
should be a place for your child the best growing up in love and 
kindness but also schools and society. Not without influence on the 
behavior development of children and adolescents is also a lack of 
positive role models, a lack of scientific education, effectiveness in 
combating crime, brutalizacja of social life, and focusing on the ac-
quisition of tangible assets and not the moral and spiritual. So pre-
vention must turn to parents, teachers, peers, teachers, school psy-
chologists, police, curated by the Court. Only such intervention can 
bring desired effects and enable pupils to acquire positive skills in all 
areas of life, in particular in the local environment, where they live 
and develop, and where they face a variety of constraints and diffi-
culties. 
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ks. Władysław Kądziołka (UPJP) 
 

Społeczne predykatory zachowań dewiacyjnych młodzieży 
 

Wychowywać to tyle,  
co właściwie wprowadzać drugiego człowieka w jego wolność. 

Benedykt XVI 
 

Wstęp 
Okres adolescencji to czas radykalnych zmian dokonujących się na 

różnych poziomach funkcjonowania biopsychospołecznego. Osiąganie 
dorosłości związane jest z kilkoma procesami, obejmującymi dojrzewa-
nie fizyczne, płciowe, intelektualne, emocjonalne i społeczne. Tym, co 
je charakteryzuje jest duże zróżnicowanie indywidualne, płciowe i spo-
łeczno-kulturowe. Najważniejszym zadaniem okresu dojrzewania jest 
kształtowanie się tożsamości. Realizacja poszczególnych zadań rozwo-
jowych przypadających na ten okres może zostać zakłócona poprzez 
działanie czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych 
pozostających ze sobą w interakcji. 

Dlatego też celem tego artykułu jest identyfikacja oraz eksplana-
cja wzajemnych zależności pomiędzy społecznymi predykatorami a 
zachowaniami dewiacyjnymi młodzieży, leżącymi u podstaw zarów-
no normatywnego, jak i zaburzonego procesu rozwojowego. Materiał 
badawczy stanowiła zarówno literatura naukowa, jak i własne bada-
nia przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego na grupie 200 
respondentów województwa małopolskiego. 

Problematyka zachowań dewiacyjnych była już wielokrotnie po-
dejmowana przez badaczy1, którzy zajmowali się ich diagnozą, profi-

                                                 
1 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008; C. R. Hollin, D. 
Browne, E. J. Palmer, Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawi-
ska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk 2008; Resocjalizacja: teoria i 
praktyka pedagogiczna, B. Urban, J. M. Stanik (red.), T. 1-2, Warszawa 
2007; S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, 
Warszawa 2007; Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, F. Kozaczuk, B. 
Urban (red.) Rzeszów 2004; Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i 
profilaktyka, B. Urban (red.), Kraków 2001; I. Elliot, M. Place, Dzieci i 
młodzież w kłopocie. Poradniki nie tylko dla psychologów, Warszawa 2000. 
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laktyką oraz resocjalizacją, zwracając przede wszystkim uwagę na 
konsekwencje tychże zachowań. Ja natomiast skupiłem się na czyn-
nikach, które przyczyniają się do poczynań destrukcyjnych, tworząc 
system gradacji, skutkujący zachowaniami dewiacyjnymi. Dlatego 
też głównym problemem przyświecającym całemu artykułowi jest 
pytanie: w jakim stopniu społeczne predykatory determinują zacho-
wania dewiacyjne młodzieży? 

 
1. Rodzina a dewiacje 
XXI wiek to czas intensywnych przemian ustrojowych, ekono-

micznych i gospodarczych. Obok wielu pozytywnych zjawisk zwią-
zanych z procesem demokratyzacji, takich jak wzrost poczucia wol-
ności, poprawa sytuacji materialnej części obywateli obserwujemy 
również narastanie zjawisk budzących zrozumiały niepokój społecz-
ny, przede wszystkim wzrost tzw. brutalizacji życia2 i związanej z 
tym przemocy. Wśród młodzieży uwidaczniają się różnorodne zjawi-
ska, które od dłuższego czasu przysparzają rodzicom i pedagogom 
wiele problemów. 

Zbigniew Tyszka3 zwraca uwagę na następujące przeobrażenia 
socjalizacyjno-wychowawcze rodzin4: 
                                                 
2 Zwracał na to uwagę abp J. Michalik, który podczas homilii wygłoszonej 
na Jasnej Górze w dniu Matki Bożej Królowej Polski w 2013 r. stwierdził 
„Musi niepokoić i niepokoi brutalizacja życia publicznego i eliminacja Pana 
Boga z życia tegoż społeczeństwa; musi niepokoić brak kultury i agresja, 
gdziekolwiek widziana, także wśród partii politycznej, która się staje hańbą 
ojczyzny. To jest kierunek donikąd; więcej powiem - to jest droga samoza-
głady”.http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/884658,abp-michalik-na-
jasnej-gorze-niepokoi-brutalizacja-zycia-nie-kupujcie-gazet-wrogich-
kosciolowi,id,t.html?cookie=1, (10.10.2013) 
3 Zob. Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002, s. 83–85. 
4 S. Kawula w Pedagogice rodziny stwierdził: „Więzi rodzinne, podobnie jak i 
inne zjawiska społeczne, należy ujmować historycznie. Przeobrażenia więzi we 
współczesnej rodzinie były spowodowane przez zmiany, jakie zaszły w ciągu 
ostatnich 150-200 lat w strukturze, funkcjach i organizacji życia rodzinnego 
głównie pod wpływem procesów urbanizacji i industrializacji. W nowych warun-
kach społeczno-ekonomicznych nie miała racji bytu rodzina tradycyjna, wielopo-
koleniowa z patriarchalnym układem stosunków i dominacją rzeczowych elemen-
tów więzi. Zaczęła dominować rodzina nuklearna. W naszym społeczeństwie 
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1. wewnątrzrodzinna dezintegracja socjalizacji; 
2. osłabienie więzi wspólnotowej; 
3. wzrost atomizacji społecznej wywołującej anonimowość 

jednostek na zewnątrz rodziny; 
4. osłabienie autorytetów rodzinnych - wzrost konkurencyjno-

ści autorytetów kreowanych przez mass media; 
5. umasowienie pracy kobiet, co wywołało przesunięcia w po-

zycjach i rolach wewnątrzrodzinnych; 
6. ograniczenie dzietności; 
7. rozwój procesu atomizacji i indywidualizacji jednostek skut-

kujący wzrostem poczucia wolności jednostek, swobody rozwoju i 
egzystencji, możliwości samorealizacyjnych; w warunkach zmniej-
szonej kontroli powstaje niebezpieczeństwo dewiacji; 

8. zmniejszanie się spójności i dezintegracji rodzin; 
9. pluralizacja świata wartości; 

                                                                                                        
ciągle uprzemysławiającym się, często wyróżnia się cztery typy rodzin: l. dużą, 2. 
zmodyfikowaną dużą (rozszerzoną), 3. wyizolowaną małą, 4. rodzinę o charakte-
rze grupy przyjacielskiej. (…) We współczesnych rodzinach niezależnie od ich 
typu, zmalało znaczenie więzi rzeczowych, a wzrosła ranga więzi osobowych 
opartych na szacunku, wzajemnej życzliwości, przyjaźni. We wzajemnych ukła-
dach życia rodzinnego akcentowane są dzisiaj bardzo takie cechy, jak wzajemna 
miłość, zrozumienie, pozytywna komunikatywność, zjawisko samorealizacji, 
przeżywanie satysfakcji i szczęścia z życia małżeńsko-rodzinnego. Zjawiska te 
niosą też czasem swoiste zagrożenie istnienia rodziny, gdyż jeśli te elementy 
więzi nie są spełniane to rodzina taka narażona jest na rozpad. (…) Można stwier-
dzić, że cechą dzisiejszej rodziny jest nastawienie na zaspokojenie potrzeb, 
wspomaganie rozwoju, indywidualnych uzdolnień i zamiłowań poszczególnych j 
jej członków. Drugą właściwością charakteryzującą współczesną rodzinę jest 
ogromne skoncentrowanie wysiłków rodziców na dziecku. Poświęcają mu dużo 
czasu, co daje dziecku okazję do przeżywania swojej wartości i godności. W 
dzisiejszej rodzinie dziecko czuje, że jest coś warte, skoro rodzice tak o nie dbają. 
Dokonała się więc swoista ewolucja wzajemnych powiązań członków rodziny, 
polegająca nie na zanikaniu cech instytucji w małżeństwie i rodzinie, ale na prze-
chodzeniu od związku gospodarczego, w którym te stosunki przedmiotowe, ze-
wnętrzne, funkcjonalne odgrywały rolę decydującą, do związku przyjaźni, do 
związku osobowego, od więzi rzeczowej do osobistej”. S. Kawula, Pedagogika 
rodziny, Toruń 2000, s. 105–106. 
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10. braki w przygotowaniu rodziców do radzenia sobie z pro-
blemami wychowawczymi; 

11. wzrost liczby rodzin problemowych i patologicznych - dokonuje 
się patologizacja jednostek wywołująca patologizację rodzin i społe-
czeństw; powstaje błędne „samonapędzające się” koło patologizacji. 

Jak wynika z wymienionych przeobrażeń, nowa postać rodziny 
formowała się pod wpływem zmian, które zachodziły wraz z postę-
pującym uprzemysłowieniem5. W gospodarce coraz powszechniej-
szym źródłem utrzymania stawała się praca najemna poza domem. 
W społeczeństwie zaczynały dominować pozycje osiągane. Kształ-
towały się ustroje demokratyczne, w których ludzie stawali się rów-
nymi wobec prawa obywatelami posiadającymi prawa wyborcze, a 
więc udział we władzy. Jednostka stawała się samoistną wartością, 
rozwijał się indywidualizm. Na przekształcenia rodziny istotny 
wpływ miał też czynnik demograficzny. Wydłużała się średnia dłu-
gość ludzkiego życia i spadała umieralność dzieci. W nowych wa-
runkach zmianie ulegała wielkość rodziny, forma zawierania mał-
żeństw i relacje między małżonkami. Zmieniały się treści ról męża, 
ojca, matki i żony, zmieniała pozycja dzieci w rodzinie, a także za-
kres i charakter kontroli rodziny. Przekształcenia te miały charakter 
procesów o różnym rytmie w poszczególnych krajach europejskich i 
warstwach społecznych. 

Wraz z rozwojem gospodarczym zmieniła się sfera kultury - 
wartości, normy, wzory, wiedza, przekonanie, poglądy, sposób wyja-
śniania, interpretowania świata. Dla przemiany rodziny ważne jest 
to, jakie pokolenie jest głównym nośnikiem kultury, jakie pokolenie 
przechowuje podstawowe wzory kultury i przekazuje je innym. 

M. Mead6 dzieli typy kultur w zależności od epoki w jakiej wy-
stępują oraz w zależności jakie pokolenia są nośnikami kultur. I tak 
według niej w określonej epoce nośnikami kultury stają się dzieci, a 
nie dorośli, starsi (kultura prefiguratywna). Proces rozwoju cywiliza-
cyjnego, gospodarczego, technologicznego, kulturowego obecnie 
przyspieszył na tyle, że zmiany zachodzą w ciągu życia jednego 

                                                 
5 Zob. W. Kądziołka, Historia i Literatura o rodzinie, Kraków 2013. 
6 Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokolenio-
wego, tł. J. Hołówka, Warszawa 1978. 
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pokolenia. Rozwój technologiczny powoduje, że wzory, wartości, 
umiejętności stają się nieaktualne, jesteśmy zmuszeni do zdobycia 
nowych umiejętności, nie możemy opierać się na starych wzorach, 
ponieważ stają się one bezużyteczne. Posiadana wiedza zmusza do-
rosłych do bieżącej weryfikacji, natomiast dzieci najszybciej wy-
chwytują nową wiedzę, są nośnikiem kultury. Współcześni rodzice 
już nie mogą być takimi autorytetami, jak kiedyś (kiedyś wynikało to 
z samego faktu bycia rodzicem). Dziś rodzice autorytet muszą sobie 
sami wypracować, co wymaga to innej wiedzy i umiejętności. Ro-
dzina ma przygotować do konieczności radzenia sobie ze zmianami, 
a rodzice mają pomóc radzić sobie z tymi zmianami. Stare wzory 
wychowania są nie adekwatne do dzisiejszych czasów (obowiązują 
wzory eksperckie); sięganie po własne zasoby wiedzy, do doświad-
czeń to szukanie wzorów na zewnątrz. 

Współczesna rodzina z instytucji staje się grupą emocjonalną. 
Kiedyś rodzina tworzyła zasoby ekonomiczne, które pomagały jej się 
utrzymać, a obecnie praktycznie każdy może utrzymać się sam, staje 
się grupą, która ma dać poczucie bezpieczeństwa, stałości w płasz-
czyźnie emocjonalnej, nie materialnej. Rodzina ma dawać zabezpie-
czenie psychicznego bezpieczeństwa. 

Konsekwencją zmiany gospodarczej są procesy emancypacji ko-
biet. Kobiety wyzwalają sie ze stanowości, tzn. wyzwalają się z 
przypisanej im roli płciowej nakazującej im bycie matką, żoną. Kie-
dyś rodzina dawała poczucie bezpieczeństwa od tego, co działo się 
na zewnątrz; rodzina stabilizowała poczucie bezpieczeństwa, które 
wynikało z napięć w pracy - strajki, bezrobocie. Obecnie wszystkie 
napięcia związane z rynkiem pracy dotyczą zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn; napięcia zewnętrzne znajdują swoje odzwierciedlenie w 
rodzinie. Sprzeczność w wyborach - co wybrać pracę czy awans, 
czyli zaniedbywanie rodziny przez co może dojść do rozpadu mał-
żeństwa lub też brak awansu. Omówione kwestie w zasadniczy spo-
sób odbijają się na funkcjonowaniu współczesnej rodziny, która trak-
towana jest jako podstawowe środowisko społeczne człowieka. Jest 
ona najważniejszą grupą pierwotną (w przeciwieństwie do grup 
wtórnych), którą cechuje wzajemny, ścisły i bezpośredni kontakt jej 
członków. Nawiązują oni ze sobą bliskie stosunki emocjonalne, łączą 
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ich trwałe i osobiste więzi oparte na współdziałaniu i solidarności7. 
Zdaniem M. Tyszkowej8, tym, co wyróżnia rodzinę jako swoisty 
kontekst rozwojowy jednostki, zwłaszcza (chociaż nie tylko) dziecka 
jest fakt, że „stanowi grupę społeczną, której członkowie powiązani 
są między sobą w sposób szczególnie intymny, a owe związki mają 
w większości przypadków pozytywny charakter emocjonalny”. 
Współdziałanie dotyczy, zgodnie z wewnętrznym podziałem ról, 
wychowania dzieci jako niezwykle istotnej funkcji rodziny. Istnieją 
cechy funkcjonalne wspólne dla wszystkich stadiów wychowania w 
rodzinie9. Wśród nich wymienić można następujące tezy: 

• rodzina zaspokaja podstawowe biologiczne i psychiczne potrze-
by dziecka, kształtując zarazem nowe potrzeby poznawcze, emocjonalne i 
społeczne; 

• rodzina pokazuje dziecku dorobek kultury społeczeństwa, po-
średniczy w nadawaniu przez dziecko znaczenia przedmiotom i zjawi-
skom z otoczenia oraz większości bodźców zewnętrznych; 

• rodzice i inni członkowie rodziny dostarczają dziecku modeli 
osobowych i wzorów zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych; 

• rodzice i inni członkowie rodziny przekazują dziecku określony 
system wartości i norm społecznych; 

• rodzina stanowi teren socjalizacji dziecka, przyjmowania przez 
nie zadań i obowiązków wykraczających poza osobiste potrzeby i intere-
sy, uczy współdziałania w grupie, pełnienia ról społecznych; 

• rodzina jest dla dziecka polem doświadczalnym, na którym wy-
próbowuje ono swe siły i możliwości; dziecko znajduje oparcie i punkt 
odniesienia w rodzicach lub innych członkach rodziny, a na ich wsparcie, 
radę i pomoc zawsze może liczyć. 

Uzupełnieniem wyżej wymienionych zagadnień mogą być słowa 
ks. M. Dziewieckiego, który twierdzi: „istnieją dwa podstawowe cele 

                                                 
7 A. Mikrut, Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uwa-
runkowania i przejawy, Kraków 2005, s. 65. 
8 M. Tyszkowa, Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] 
Psychologia rozwoju człowieka, M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, 
Warszawa 1996, s. 126. 
9 M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 
1981, s. 441–442. 
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w wychowaniu: uczyć myśleć oraz uczyć kochać. Te dwa cele są 
najważniejsze gdyż być człowiekiem dojrzałym, to być kimś świa-
domym oraz kimś, kto korzysta ze swojej wolności po to, by kochać. 
Ograniczenie świadomości lub ograniczenie wolności w oczywisty 
sposób blokuje rozwój wychowanka i prowadzi do różnych zabu-
rzeń. Tymczasem zarówno świadomość, jak i wolność podlegają 
różnym zagrożeniom. Myślenie jest zagrożone manipulacjami i ilu-
zjami. Oznacza to, że młody człowiek może używać swojej zdolno-
ści myślenia nie po to, by szukać prawdy, która wyzwala, lecz po to, 
by oszukiwać samego siebie. Z kolei wolność jest zagrożona zniewo-
leniami i nałogami. Wychowanek może w aż tak błędny sposób po-
sługiwać się swoją wolnością, że ją zupełnie utraci (np. popadając w 
uzależnienia chemiczne). W tej sytuacji odpowiedzialnie wychować 
to pomagać młodym, by coraz lepiej rozumieli siebie i innych ludzi, 
a także by coraz dojrzalej kochali siebie i innych, czyli by mogli żyć 
w świecie prawdy i miłości. Trzeba podkreślić, że koniecznym wa-
runkiem dojrzałego wychowania jest osiągnięcie obu tych celów 
jednocześnie. Jeśli bowiem ktoś z wychowanków będzie precyzyjnie 
myślał, ale nie nauczy się kochać, to stanie się człowiekiem okrut-
nym i cynicznym. Jeśli natomiast będzie chciał szczerze kochać, ale 
nie nauczy się dojrzale myśleć, wtedy okaże się człowiekiem naiw-
nym i będzie poddawał się różnym manipulacjom”10. 

Jak zauważa B. Urban11, współcześni badacze w toku badań lon-
gitudinalnych weryfikują wiele czynników wewnątrzrodzinnych i ich 
znaczenia jako predykatorów patologii. Testuje się wpływ zgenerali-
zowanych oddziaływań rodziców na dzieci w postaci tak zwanych 
stylów wychowawczych lub kontroli rodzicielskiej. Anna Nowak12 
dodaje, iż szczególne znaczenie mają czynniki kształtujące więź 
dziecka z rówieśnikami i rodzicami decydujące o głębokich interak-

                                                 
10 M. Dziewiecki, Wychowanie w rodzinie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/ 
wychowanie_w_rodz.html 
11 B. Urban, Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestęp-
czych, [w:] Dewiacje wśród młodzieży…, dz. cyt., s. 100. 
12 A. Nowak, Uwarunkowania i społeczne czynniki patologii społecznej. 
Wprowadzenie w problematykę seminarium, [w:] Wybrane zagadnienia 
patologii społecznej - implikacje empiryczne, A. Czerkawski, A. Nowak 
(red.), Katowice 2008, s. 17. 
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cjach społecznych w okresie preadolescencyjnym. Wiążą się one z 
podstawowymi potrzebami dziecka, a ich układy i stopień nasilenia 
mają znaczenie predykatywne w rozwoju zachowań dewiacyjnych. 

Zauważyć można, że wpływ rodziców na dzieci jest wszech-
stronny, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie. Łączą ich wówczas 
silne związki emocjonalne, bowiem dziecku potrzebna jest miłość, 
wsparcie i opieka. Ich zachowanie, sposób myślenia, postawy ży-
ciowe stanowią dla małoletniego wzór do naśladowania. Nie ma 
wątpliwości, że stosunki panujące w rodzinie wywierają trwały 
wpływ na zachowanie jednostki. Wydaje się, że środowisko rodzinne 
jest najważniejszym zewnętrznym czynnikiem w rozwoju agresji 
zarówno małych, jak i nieco starszych dzieci. O ile agresywne za-
chowanie dzieci w wieku szkolnym i młodzieży najprawdopodobniej 
pozostaje pod silnym wpływem zachowania rówieśników i środowi-
ska szkolnego, o tyle w przypadku młodszych dzieci pierwotnym 
środowiskiem oddziałującym na rozwój agresji jest rodzina. Świad-
czą o tym wyniki badań przeprowadzonych przez wielu autorów13. 

 
2. Społeczne predykatory 
W sprawozdaniu Dwunastego Kongresu ONZ (Salwador, Brazy-

lia 12-19 IV, 2010 r.) poświęconego prewencji przestępczości, wśród 
społeczno-ekonomicznych uwarunkowań wymienia się ubóstwo, 
wzrost populacyjny, niedostateczne warunki mieszkaniowe, urbani-
zację, bezrobocie młodzieży, zanik tradycyjnych wartości i wzorców 
moralnych, wzrastającą rolę mass mediów, słabość systemu opieki 

                                                 
13 Zob. L. R. Huesmann, L. D. Eron, P.W. Yarmel, Intellectual functioning 
and aggression, “Journal of Personality and Social Psychology” 52(1987), 
p. 232-240; L. R. Huesmann, L. D. Eron, Cognitive processes and the per-
sistence of aggressive behavior, “Aggressive Behavior”, 10(1984), p. 243-
251; E. F. Dubow, P. Boxer, L.R. Huesmann, Long-term effects of parents’ 
educational and occupational success: Mediation by family interactions, 
child aggression, and teenage aspirations, “Merrill-Palmer Quarterly”, 
55(2009), p. 224-249; L. R. Huesmann, N. G. Guerra, D. Henry, P. Tolan, 
Changing the way children “think” about aggression: Social cognitive 
effects of a preventive intervention for early elementary school urban youth, 
“Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 75(2007), p. 160–167. 
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społecznej i niewydolność systemu szkolnego oraz problem grup 
etniczno-rasowych i religijnych. 

Z kolei Andrzej Bałandynowicz14 podaje (za Loeber i Stoutha-
mer-Loeber), że dewiacja wśród dzieci i młodzieży powstaje: 

1. Z powodu lekceważenia dziecka w okresie dzieciństwa i doj-
rzewania; 

2. Gdy związek rodziców i dziecka wyznaczany jest przez silną 
wzajemną opozycję czy konflikt; 

3. W wyniku tego, że rodzice dziecka są „dewiacyjni”, w posta-
wie jaką przyjmują i zachowaniu się względem dziecka, przez 
co dostarczają mu wzorów negatywnych ról; 

4. Z powodu rozbicia rodziny np. rozwód, choroba, śmierć itp.; 
5. Z powodu rozerwania pozytywnej więzi uczuciowej. 
Autorzy podkreślają, że rodziny, których dzieci wykazują za-

chowania patologiczne15, narażone były na działanie któregoś z tych 
paradygmatów. 

Zaproponowany przez badaczy podział poddałem pod dyskurs 
młodzieży. Tabela nr 1 prezentuje predykatory społeczne, opracowa-
ne na podstawie wyników badań przeprowadzonych metodą sondażu 
diagnostycznego na grupie 200 respondentów województwa mało-
polskiego. 

 
 

                                                 
14 A. Bałandynowicz, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży, [w:] De-
wiacje wśród młodzieży…, dz. cyt., s. 246. 
15 Według A. Podgóreckiego patologia społeczna jest to „ten rodzaj zacho-
wania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecz-
nego, który pozostaje w zasadniczej, nie dającej sie pogodzić sprzeczności 
ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akcep-
towane. Przy takim rozumieniu patologii życia społecznego i w oparciu o 
znajomość elementów takich jak: podstawowe wartości światopoglądowe 
oraz społeczne treści rozmaitych instytucji, zwyczajów, sposobów zacho-
wania sie, itp. można stwierdzić, że w tym systemie społecznym zjawiska 
patologiczne zachodzą, czy też nie. Lecz zawsze należy to stwierdzenie 
relatywizować w stosunku do wartości, które w tym systemie i tylko w tym 
systemie, który jest oceniany, są akceptowane”. A. Podgórecki, Patologia 
życia społecznego, Warszawa 1969, s. 24–25. 
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Tabela 1 
Społeczne predykatory % 

brak dialogu rodzinnego 89,0 
zanik autorytetów i wzorców moral-
nych  

70,0 

wzrastająca rola mass mediów 69,5 
migracja zarobkowa rodziców 60,0 
niechęć wstępowania do organizacji 
młodzieżowych i religijnych 

52,0 

mała aktywność społeczna młodzieży 48,0 
problemy z nauką, szkoła 34,5 
zróżnicowanie społeczne 27,0 
obawy odnośnie swojej przyszłości 19,0 
problemy z brakiem zrozumienia w 
najbliższym środowisku 

18,0 

egoizm, indywidualizm, sobkostwo 
dorosłych oraz młodzieży 

14,5 

niechęć do podejmowania pracy i na-
uki zawodu 

13,0 

niska samoocena 12,0 
przemoc, agresja w rodzinie, domu 9,0 
niskie aspiracje edukacyjne 8,0 
brak miejsc do spędzania wolnego 
czasu 

7,0 

 
Jak wynika z tabeli nr 1 najważniejszym czynnikiem mającym 

wpływ na zachowania dewiacyjne jest brak dialogu rodzinnego16. 
Wskazuje na to aż 89% respondentów. Niewątpliwie wiąże się to z 
zanikiem autorytetów, w miejsce których pojawia się współcześnie 
pojęcie „idola”. P. S. Mazur17 podkreślał, że współczesny idol nie ma 
większego autorytetu niż reszta ludzi. Jest jednak przedmiotem spo-
łecznego zainteresowania z uwagi na swoje perypetie życiowe. Dla 

                                                 
16 Więcej na ten temat pisałem [w:] W. Kądziołka, Dialog źródłem wycho-
wania w rodzinie, Kraków 2012, s. 411–418. 
17 P. S. Mazur, Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, 
http://www.realitas.pl/SwiatoOglad/2011/PSM28I.html, (22.09.2013). 
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idola i jego wielbicieli nie są ważne zasady ani jego pomysł na życie. 
Jak przekonuje Bauman chodzi tylko o jego kolejne metamorfozy. W 
przeciwieństwie do autorytetu, który może posługiwać się mediami, 
ale nie musi, siła idoli wynika właśnie z nacisku na odbiorców środ-
ków masowego przekazu i poza ich oddziaływaniem w zasadzie nie 
istnieje. „Tłum wyposaża idola w charyzmę, jego zaś spojrzenie 
zmienia widzów w tłum”18. Trudno o większy kontrast między auto-
rytetem, który posiada wewnętrzną charyzmę udzielającą się odbior-
com, a idolem, którego cała charyzma bierze się ze społecznego za-
interesowania podsycanego przez media. Efektem działania mediów 
jest więc arbitralny podział na tych, których przedstawiają one jako 
idoli i tych, których ustawiają po stronie „tłumu”. To również za ich 
sprawą dokonuje się retuszowania idoli, ewidentne niekiedy braki 
przesłaniając popytem i masowością. Rozróżnienie między autoryte-
tem a idolem nie zawsze jest proste. Wielu wybitnych ludzi cieszą-
cych się autorytetem w jakiejś dziedzinie w naszych czasach stało się 
także idolami kultury masowej, jak choćby bł. Matka Teresa z Kal-
kuty czy bł. Jan Paweł II. Jako wielcy ludzie Kościoła stanowili i 
wciąż stanowią przedmiot żywego zainteresowania ze strony me-
diów i opinii publicznej. Zarazem jednak istnieje ruch w drugą stro-
nę. Idole kultury masowej nierzadko uzurpują sobie prawo do posia-
dania autorytetu w różnych, nieraz całkowicie im obcych dziedzi-
nach życia. Prowadzi to do sytuacji, w której w życiu publicznym 
idol funkcjonuje jako autorytet19. 

Przeprowadzone badania wskazują, iż w dzisiejszych czasach 
wraz z rozwojem cywilizacji powstają coraz to nowe problemy w 
rodzinie. Wymienić tutaj należy ciężką sytuację finansową, brak 
funduszy do życia, a co za tym idzie niemożność utrzymania rodzi-
ny, zapewnienia jej podstawowych dóbr, czego konsekwencją są 
migracje ekonomiczne. Brak dóbr materialnych powoduje niespeł-
nienie podstawowych funkcji ekonomicznych rodziny. Ludziom 
biednym ciężko jest wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Pogrążają 
się oni w ubóstwie. Równie negatywnie jak ubóstwo na rodzinę 

                                                 
18 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. J. Margański, War-
szawa 2006, s. 200. 
19 Mazur, Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu…, dz. cyt. 
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wpływa brak czasu rodziców dla dzieci. Coraz częściej obserwowa-
nym zjawiskiem w społeczeństwie jest pogoń rodziców za karierą 
zawodową. Zapominają oni o rodzinie, szczególnie o dzieciach, któ-
re wychowywane niejednokrotnie są przez zatrudniane opiekunki. 
Wpływa to bardzo negatywnie na relacje rodzice - potomstwo. Nisz-
czy, a nawet można powiedzieć, że nie pozwala na zawiązanie się 
rodzinnych więzi. Dziecko wychowana w takiej rodzinie ma bardzo 
ciężko (może mieć problemy psychiczne - czuć się niepotrzebne, 
brakować mu może bliskości ludzi). Agresja w rodzinie niewątpliwie 
pojawia się bardzo często. W niektórych rodzinach od maleńkiego 
dorośli bij ą swoje potomstwo. Dziecko bite najczęściej również bę-
dzie biło swoje potomstwo. Problem rodzinny przeradza się wów-
czas w problem społeczny. Kwestia ta sprawia, że dobra relacja 
członków rodzinny nie jest możliwa. Równie negatywnie jak znęca-
nie się nad dziećmi fizycznie negatywnie wpływa na rodzinę znęca-
nie się psychiczne. Poniżany człowiek traci chęć i ochotę do życia, 
spada jego samoocena.  

Ostatnie lata odznaczają się nasileniem agresji, brutalnością i 
przemocą, co pociąga za sobą zmiany w postępowaniu młodzieży, 
braku zdolności odróżniania dobra od zła. Badania dowodzą, że de-
wiacyjne zachowania młodzieży są przejawem ich społecznego nie-
przystosowania, reakcją na sytuacje, w której przyszło im żyć, a 
której nie akceptują i którą chcą zmienić lub też powstają na zasadzie 
przekornego odwrócenia się od tego, co proponują im ludzie dorośli, 
pedagodzy, bo wydaje się im to nudne i nieciekawe. 

Jak zaznaczają B. Urban20 i Z. Majchrzyk21, dzieci odrzucone 
przez grupę rówieśniczą, mało popularne, poszukują rówieśników o 
podobnych problemach, stając się członkami podkultur dewiacyj-
nych. Bandy i gangi rekrutują swoich członków z kręgu młodzieży 
problemowej, włączając ją w swoje struktury22. Wpływ grupy - zda-

                                                 
20 B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 
2000, s. 137. 
21 Z. Majchrzyk, Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Gdzie 
kończy się norma a zaczyna patologia, Warszawa 2004, s. 90. 
22 Por. D. Baacke, Jugend und Jugendkulturen - Darstellung und Deutung, 
Juventa Verlag, Weinheim 1993. 
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niem J. Kołodziejczyka23 - na generowanie zachowań agresywnych 
istnieje wtedy, gdy w grupie występują normy przyzwalające na tego 
typu postępowanie czy je nagradzające. W takich warunkach uczniowie 
mogą wykazać skłonność do prześladowania innych, ponieważ:  

• powielają zachowania agresywne członków grupy, zwłaszcza 
tych, których uważa się za silnych i znaczących; 

•  odnoszą korzyści w postaci zdobywania popularności i pozycji 
w grupie; 

• następuje dyfuzja odpowiedzialności - odpowiedzialność za za-
chowania agresywne rozkłada się pomiędzy członkami grupy, zmniej-
szając tym samym poczucie winy; 

• prześladowania trwające dłuższy czas powodują zmianę sto-
sunku członków grupy do ofiary, która jest postrzegana jako mniej war-
tościowa, zasługująca na takie traktowanie. 

Szczególnie podatni na uczenie się agresji międzyrówieśniczej są 
uczniowie odrzucani, cierpiący z powodu źle układających się relacji 
koleżeńskich. Zagadnienie stabilności zachowań przemocy w przy-
padku dzieci odrzuconych, zdaniem Biermana i Wargo24, nabiera 
konkretnych kształtów, gdy oba te czynniki wystąpią jednocześnie. 
O wiele słabsza jest stabilność zachowań problemowych, gdy doty-
czą one dzieci odrzuconych przez grupę, ale nieprzejawiających za-
chowań agresywnych, niż tych, które przejawiają takie zachowania, 
ale nie zostały odrzucone. Utrwalenie i trwanie w czasie ma miejsce 
szczególnie w sytuacjach, gdy oba te czynniki - przemoc i odrzuce-
nie – występują jednocześnie. 

S. Trachtenberg i R. I. Viken25 sprowadzają specyficzne zacho-
wanie jednostek agresywnych do dwóch czynników:  

                                                 
23 J. Kołodziejczyk, Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu 
przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków 2003, s. 14. 
24 K. L. Bierman, J.B. Wargo, Predicting the longitudinal course associated 
with aggressive-rejected, aggressive (nonrejected), and rejected (nonaggres-
sive) status. Special issue: Developmental processes in peer relations and psy-
chopathology, “Development and Psychopathology”, 7(1995), s. 549–551. 
25 S. Trachtenberg, R.I. Viken, Aggressive boys in classroom. Biased attributions 
or shared perception?, “Child Development”, 65(1994), s. 829–832. 



90 
 

• jednostki agresywne posiadają atrybucyjne uprzedzenia i de-
ficyty deformujące proces odbioru w interakcjach społecznych, 

• ich niewłaściwe (agresywne) reakcje są wynikiem podziela-
nej z rówieśnikami percepcji informacji i uruchamiają odpowiednio 
do sytuacji reakcje prospołeczne lub agresywne. 

Według K. Pospiszyla26 „zachowanie przestępcze jest (...) okre-
ślone na podstawie stwierdzonego odstępstwa od umownych norm 
prawnych podczas, gdy zachowanie neurotyczne i psychopatyczne 
jest oceniane w kategoriach odstępstwa od tzw. normy psychicznej”. 
Kolejna część pracy poświęcona będzie zatem konsekwencjom spo-
łecznych zachowań, wpływających destrukcyjnie na młodzież. 

 
3. Zachowania dewiacyjne  
W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zja-

wisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem mło-
dzieży. Granica wiekowa sprawców czynów przestępczych, szcze-
gólnie przeciwko życiu i zdrowiu, znacznie przesunęła się w dół, a 
wiele różnych czynów dokonywanych jest w dobrze zorganizowa-
nych młodzieżowych grupach przestępczych. 

Posługując się słowem „dewiacja” powinniśmy zatem mieć 
świadomość tej wieloznaczności oraz tego, że oznacza się nim różne 
zjawiska w życiu społecznym, dotyczące zarówno jednostki, jak też 
zbiorów ludzi, np. rozmaitych kategorii społecznych27. 

Dewiacje postrzegane są w życiu społecznym jako określone za-
chowania poszczególnych ludzi lub zbiorów ludzi, które mają swoją 
specyfikę, wynikającą m.in. stąd, że mogą one przejawiać się np. w: 

1. gwałceniu obowiązujących w danym systemie społecznym 
norm moralnych, prawnych lub też przyjętych zasad współżycia; 

2. w stanach psychopatologicznych lub charakteropatycznych 
związanych np. z zaburzeniami osobowości, będących następstwem 
organicznych zmian w nerwowym układzie ośrodkowym; 

                                                 
26 K. Pospiszyl, E. Habczynska, Psychologia dziecka niedostosowanego 
społecznie, Warszawa 1985, s. 17. 
27 J. Sztumski, Wybrane problemy socjologii dewiacji, [w:] Młodzież a współcze-
sne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza-profilaktyka-resocjalizacja, S. 
Kawula, H. Machela (red.), Poznań 1997, s. 9. 
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3. w sposobach bycia świadczących o statystycznej anormalno-
ści danego człowieka, tzn. wskazujących na taką jego nienormal-
ność, która odbiega od pewnych przeciętnych sposobów bycia ludzi 
danej kategorii społecznej oraz w takich warunkach życia danego 
człowieka, które łączą się z jego niską społeczną oceną ze względu 
na to, że jest np. upośledzonym pod względem fizycznym lub psy-
chicznym; ma hańbiącą przeszłość (np. kryminalną); wykonuje bu-
dzący odrazę zawód itp.28. 

Przedmiotem analizy naukowców były przyczyny i czynniki wa-
runkujące patologie społeczne. Wyjaśnienia te sprowadzały się do 
kilku kierunków. Maria Jarosz na przykład dzieli nurty i koncepcje 
analiz patologii społecznej na:  

1. koncepcję dewiacji kulturowej, w której zakłada się istnienie 
społeczeństwa zorganizowanego, gdzie rozwój kultury jest równo-
mierny i adekwatny do postępu nauki oraz techniki, stąd społeczeń-
stwo, w którym zachowania ludzi opozycyjne wobec przyjętego 
systemu aksjonormatywnego są akceptowane w niektórych kręgach 
podkultury, określane jest jako zdezorganizowane - patologiczne. 

2. teorię dezorganizacji społecznej jako stanu konfliktu między 
wartościami społecznymi o różnym rodowodzie - charakterystycz-
nymi dla społeczeństwa tradycyjnego i współczesnego, wysoko zor-
ganizowanego. 

3. koncepcję patologii społecznej jako stanu zakłócenia więzi 
międzyludzkich, co uniemożliwia realizację niezbędnych zadań gru-
powych. Patologie społeczne rozpatruje się w kategoriach dysfunk-
cjonalności pełnionych ról społecznych, rozbieżności czynników 
statusu oraz skłonności do nieakceptowanych postaw i zachowań. 

4. teorię patologii społecznej jako stanu dysfunkcji kontroli spo-
łecznej, w której zakłada się, iż system społeczny funkcjonuje pra-
widłowo, gdy obowiązujące normy są klarowne i społecznie apro-
bowane, zaś zachowania z nimi sprzeczne, spotykają się z konse-
kwentną i przewidywalną reakcją – sankcją społeczną29. 

Dewiacje występują coraz częściej. Agresja niektórych osób wy-
kracza ponad poziom przeciętny, przy czym często przybiera formę 

                                                 
28 Tamże, s. 10. 
29 Zob. M. Jarosz, Samobójstwa, Warszawa 1997, s. 64–67. 
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gniewną lub sprowadza się do ciągłego nękania ofiary i stanowi stałą 
cechę zachowania. Jeśli nie podejmie się żadnych kroków, młodzież 
wykazująca w okresie szkolnym stałą gotowość do reakcji agresyw-
nych w przyszłości stanie się potencjalnymi sprawcami przemocy, 
czynów antysocjalnych i przestępstw. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, do najczęstszych za-
chowań dewiacyjnych młodzieży można zaliczyć te, które wymie-
niono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 
Zachowania dewiacyjne % 

Alkoholizm  70,5 
Narkomania 60,5 
Rozboje 59,0 
Kradzieże  58,0 
Rebelie na stadionach 54,0 
Przemoc na ulicy 53,0 
Agresja 51,0 
Prostytucja 49,0 
Rasizm 41,0 
Subkultury 37,0 
Środki dopingujące 31,0 
Gangi, bandy 29,0 
Gwałty 14,0 

 
Analizując tabelę nr 2 należy zdać sobie sprawę z tego, jak 

ogromnym problemem jest zjawisko alkoholizmu (70,5%) i narko-
manii (60,5%). Najbardziej spektakularnym przejawem zachowań 
dewiacyjnych są narastające zachowania przestępcze (59%) i prowa-
dzące do samowyniszczenia, jak alkoholizm, czy uzależnienia od 
narkotyków i chuligaństwa, wandalizm, naruszanie zasad dobrego 
współżycia społecznego i przestępczość. Wzrasta liczba zachowań 
agresywnych (51%) na terenie szkół, zarówno w formie słownej, jak 
i fizycznej. Można odnotować coraz częstszą nieadekwatność za-
chowań i wulgarność języka. 

Coraz więcej młodzieży poszukuje własnej tożsamości przez 
wchodzenie w szeregi subkultur (37%). Przejawia się to w specy-
ficznych formach zachowań, słownictwie oraz założeniach ideolo-
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gicznych, systemie wartości i rytuałach, często sprzeciwiających się 
zastanemu porządkowi społecznemu. Wśród młodzieży stwierdza się 
wzrastającą liczbę spożywających alkohol, który otwiera drogę sil-
niejszym używkom. Młodzi ludzie po alkoholu tracą pełną kontrolę 
nad swoimi decyzjami. Często towarzyszy temu także palenie papie-
rosów. Wśród młodzieży istnieje wielka presja rówieśników. Jako 
główne przyczyny sięgania po alkohol młodzież wymienia: 

- pragnienie dobrej zabawy, 
- chęć zapomnienia o problemach, 
- potrzeba poprawienia sobie humoru, 
- namowa kolegów, 
- chęć poczucia się odprężonym, swobodnym. 
Przyczyną alkoholizmu może być niedostosowanie społeczne i 

zaburzenie osobowości. Zaburzenie w rozwoju osobowości może 
dotyczyć cech charakteru, braku systemu wartości określonych ce-
lów w życiu, może być związane z procesami motywacyjnymi i de-
cyzyjnymi, brakiem silnej woli i umiejętności mówienia „nie” tam, 
gdzie alkohol jest zbyt łatwo dostępny i nadużywany30. 

Ewa Stępień31 pisze, że ważnym czynnikiem sprzyjającym roz-
wojowi nawyku picia alkoholu wśród dorastających jest pojawienie 
się zestawu okoliczności o cechach syndromu negacji szkolnej np. 
wagarowanie, powtarzanie klas, słabe oceny, niechętna postawa wo-
bec szkoły. 

Dużym problem w szkołach stają sie narkotyki, choć nieakcep-
towane społecznie, są zażywane przez coraz większą liczbę młodych 
ludzi. Chęć upodobnienia się do grupy, pozyskania jej życzliwości i 
akceptacji stymuluje naśladowanie czynności wykonywanych przez 
członków grupy, a zwłaszcza jej liderów. 

Marek Kotański32 zaznacza na przykład, że „narkotyki są dla nich 
jeszcze ucieczką w barwny raj, w pociągającą subkulturę, odejściem od 
nudnego domu i frustrującej szkoły. Branie traktują jako pasjonującą 
zabawę spożywania zakazanego owocu, nie widzą w tym żadnego za-

                                                 
30 C. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Lublin 2001, s. 82. 
31 E. Stępień, O piciu alkoholu przez młodzież szkolną, [w:] Zanim w szkole 
będzie źle.., K. Ostrowska, J. Tatarowicz (red.), Warszawa 1996, s. 15. 
32 M. Kotański, Ty zaraziłeś ich narkomanią, Warszawa 1984, s. 24. 
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grożenia, a jedynie przyjemności”. Niepokojącym jest fakt, iż narkoma-
nia może stać się w określonych środowiskach młodzieżowych specy-
ficzną modą, obowiązującym w nich „szpanem”33. 

Innym problemem wielu szkół jest znęcanie się uczniów star-
szych nad młodszymi bądź silniejszych nad słabszymi. Chociaż nę-
kanie niektórych uczniów przez ich szkolnych kolegów jest zwykle 
kojarzone z przemocą - uderzaniem, popychaniem, zabieraniem pie-
niędzy – może przybierać także formy prawienia złośliwości, czyli 
tzw. dogadywania, rozpowszechniania zmyślonych historii, ostracy-
zmu grupowego.  

Młodzież szkolna bardzo często łączy się w grupy. Większość z 
nich posiada charakter dewiacyjny. Należą do nich gangi i bandy 
(29%). Ich charakterystyczną cechą jest wyższy stopień organizacji, 
z wyraźnie określonymi rolami, z dominującą rolą autokratycznego 
przywódcy34. Rozwijają one i przechowują własną subkulturę, trady-
cje i morale, negują obowiązujące ogólnie wartości kulturowe i nor-
my społeczne. Członków gangów młodzieżowych jednoczą podobne 
zainteresowania i wspólna działalność, ale przede wszystkim więź 
osobowa powstająca przez wspólne spędzanie czasu, co powoduje 
konformizm postaw, emocji, dążeń życiowych, języka, ubioru, oby-
czajów (członkami gangów i band są głównie chłopcy, którzy palą 
papierosy, piją alkohol, grają hazardowo w karty, wysłuchują opo-
wieści o gangsterach, kradną, rabują, uprawiają rozwiązłość seksual-
ną). Związki między członkami bandy powodują, że staje się ona 
nosicielem kultu bezwzględnej solidarności i lojalności, przejawiają-
cej się w pełnym oddaniu, wierności, poświęceniu, odwadze i posłu-
szeństwie wodzowi, w zamian za co daje ona członkom silne emocje, 
poczucie ważności, siły, bezpieczeństwa i uznania. Problematyka 
gangów młodzieżowych stanowi przedmiot zainteresowania krymi-
nologicznej teorii podkultur (R. A. Cloward, A.K. Cohen, D. Matza, 
W.B. Miller, L.E. Ohlin, F.M. Thrasher).  

                                                 
33 Z. Skorny, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii młodzieży, [w:] Problemy 
zagrożenia młodzieży uzależnienia, J. Kamiński (red.), Warszawa 1989, s. 87. 
34 J. C. Howell, Youth Gangs, “Fact Sheet”, 72(1997), https://ncjrs.gov/pdffiles/fs-
9772.pdf, (12.12.2013).  
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W duszpasterstwie zapobiega się powstawaniu gangów przez ak-
tywizowanie ruchów skupiających młodzież (np. oazy ruchu Świa-
tło-Życie), tworzenie przy kościołach parafialnych ośrodków poży-
tecznego spędzania przez nią wolnego czasu, przygotowywanie 
świeckich animatorów lub stałych diakonów i kleryków do pracy 
wśród młodzieży zagrożonej, jednakże, jak wynika z badań, nie cie-
szą się one dużą popularnością wśród trudnej młodzieży. 

Młodzi ludzie często należą do jakichś organizacji. Bardzo wielu 
z nich jest członkami klubów sportowych. Organizacje sportowe 
niewątpliwie tworzą potencjalne warunki do zażywania niedozwolo-
nych środków dopingujących. Czynnikiem sprzyjającym jest tutaj 
stres, napięcie i chęć podejmowania ryzyka, nie mówiąc o poczuciu 
zagrożenia przed utratą zdobytej pozycji, ośmieszeniem ze strony 
kolegów, czy poczuciem odrzucenia. Problem powszechnego stoso-
wania środków anabolicznych nie ogranicza się obecnie do dopingu 
w sporcie w celu zwiększenia osiągnięć w zawodach. Chociaż stero-
idy stanowią nadal znaczną przewagę wśród wszystkich wykrytych 
niedozwolonych związków u młodych sportowców to wiadomo 
również, ze środki te są bardzo często stosowane przez osoby nie 
uprawiające wyczynowo sportu. Dotyczy to młodych chłopców 
uczęszczających do siłowni, którzy biorą te środki, aby „dobrze wy-
glądać”. Młodzież zwłaszcza stanowi grupę zwiększonego ryzyka 
nadużywania steroidów. Problem ten budzi szczególny niepokój ze 
względu na konsekwencje tak społeczne, jak i zdrowotne.  

Według ks. Marka Dziewieckiego35, ostatecznym podłożem się-
gania przez dzieci i młodzież po substancje uzależniające jest kryzys 
życia sygnalizowany przez bolesne stany emocjonalne. Pojawia się 
tutaj jednak zasadniczy problem: czy te problemy są rzeczywistymi 
faktami czy fikcją, starającą się usprawiedliwić pewne anomalie? 

 
Wnioski 
Dzisiejszy świat młodych to świat buszu: wygrywa silniejszy. 

Zatarły się w nim granice między dobrem a złem, miedzy tym, co 
akceptowane i przyjmowane społecznie a tym, co jest negowane i 

                                                 
35 M. Dziewiecki, Duchowość i religijność a profilaktyka uzależnień, „Świat 
Problemów” 5 (1998), s. 41–44. 
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odrzucane przez społeczeństwo. Młodzi nie znają granic, nie istnieją 
dla nich normy i zasady, zostawili je gdzieś w pogoni za czymś, co 
nieosiągalne. Jedni łamią porządek społeczny w ramach buntu prze-
ciw temu, co istnieje, a z czym się nie zgadzają, inni, ponieważ tak 
ukierunkowało ich środowisko, w którym przyszło im żyć.  

Problem dewiacji staje się coraz większy, coraz większa ilość 
młodych ludzi, gubi się gdzieś po drodze i zbacza na niewłaściwy 
tor. Coraz młodsi, nie zważając na ustalone normy i na to, co akcep-
towane społecznie, idą własną drogą, łamiąc po drodze ustalone 
przez społeczeństwo prawa.  

Działania profilaktyczne powinny koncentrować się na pedago-
gice dialogu, traktującej młodzież podmiotowo, a wychowanie jako 
partnerskie współdziałanie w rozwiązywaniu wszelkich problemów. 
W dialogu możliwa jest zmiana stosunku młodzieży do samej siebie i 
społecznego otoczenia, dowartościowaniu i odrzuceniu mniemania o 
sobie jako „jednostce gorszej kategorii”. Pozwala to również zrozu-
mieć, że jednostka niedostosowana nie jest wyłącznie winna za swo-
je położenie. W przypadku profilaktyki, szanse dialogu są znacznie 
większe niż w zaawansowanej resocjalizacji. Profilaktyka jako dzia-
łanie wyprzedzające koncentruje się na powstawaniu zaburzeń, kie-
ruje się na jednostki potencjalnie zagrożone. Jednocześnie ze sku-
tecznością profilaktyki wiąże się doświadczenie wynikające ze spo-
tkania z daną jednostką. Profilaktyka jest zespołem działań podej-
mowanych przez jednostki, zespoły specjalistów i nieprofesjonali-
stów, formalne organizacje i instytucje.  

Procesy prowadzące do stanów dewiacyjnych pojawiają się w 
różnych okresach życia jednostki. Ich etiologia może mieć różny 
przebieg, a symptomy mogą pojawiać się z opóźnieniem. Interwen-
cje zazwyczaj są nie w porę i mają charakter represji lub spóźnionej 
terapii. Zasadniczym ograniczeniem profilaktyki jest jej zawężony 
zasięg, obejmujący najczęściej młodzież ze środowisk zdemoralizo-
wanych, a jednostki w innym środowisku, wymagające interwencji 
nie są zauważane. 

Zadaniem odpowiedzialnego wychowawcy – profilaktyka jest 
pomoc wychowankom w budowaniu pozytywnych więzi z Bogiem, 
z samym sobą, i z bliźnimi, gdyż tego typu relacje okazują się naj-
skuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami. Działania profilak-
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tyczne prowadzone w szkole powinny także objąć współpracę z ro-
dzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

 
Abstrakt 
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz eksplanacja 

wzajemnych zależności pomiędzy społecznymi predykatorami a 
zachowaniami dewiacyjnymi młodzieży, leżącymi u podstaw zarów-
no normatywnego, jak i zaburzonego procesu rozwojowego. Obecnie 
dynamika rozwoju dewiacji jest tak duża, że w stosunkowo krótkim 
czasie negatywne zjawiska w populacjach młodzieży decydują o 
istotnych zmianach w ogólnej strukturze przestępczości całego spo-
łeczeństwa. Rozmiar dewiacji przemawia za tym, aby dewiacje mło-
dzieży traktować jako jeden z głównych problemów społecznych. 
Najbardziej dotkliwymi zachowaniami dewiacyjnymi w polskich 
warunkach jest alkoholizm, narkomania i przestępczość. Procesy 
prowadzące do stanów dewiacyjnych pojawiają się w różnych okre-
sach życia jednostki i mogą mieć różne nasilenie. Najlepszą metodą 
zapobiegania dewiacjom jest pedagogika dialogu, która pomaga zro-
zumieć, że jednostka niedostosowana nie jest wyłącznie winna za 
swoje położenie. Zadaniem odpowiedzialnego wychowawcy – profi-
laktyka jest pomoc wychowankom w budowaniu pozytywnych więzi 
z Bogiem, z samym sobą, i z bliźnimi, gdyż tego typu relacje okazują 
się najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami. 

 
Summary 
The purpose of this article is to identify interdependencies be-

tween social and deviant behavior predictors of youth which underlie 
both normative and impaired development process. Currently, the 
dynamics of the deviation is so large that in a relatively short time, 
the negative phenomena in populations of young people decide on 
significant changes in the overall structure of the crime of society. 
Size of deviation strong case to youth deviance regarded as one of 
the major social problems. The most severe deviant behavior in Pol-
ish conditions is alcoholism, drug addiction and crime. The processes 
leading to the deviant states appear in different periods of life of the 
individual and may have different severity. The best method of pre-
vention is deviated pedagogy of dialogue, which helps to understand 
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that the body is not only unsuited for his position. The task of re-
sponsible educators - prevention is to help pupils to build positive 
relationships with God, with ourselves and with our neighbors, be-
cause such relationships turn out to be the most effective protection 
against addictions.  
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Paweł Bucoń (KUL) 
 

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci  
 
1. Wstęp 
Społeczne spojrzenie na wychowawcze karcenie małoletnich 

zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat. Prawo podążało za takimi 
zmianami, aby wzmacniać pożądane postawy i cieszyć się walorem 
akceptacji. Stopniowo uchwalane były przepisy, które negowały 
możliwość stosowania kar cielesnych wobec małoletnich. Z czasem, 
w sferze społecznej coraz wyraźniej zarysowywała się potrzeba sfor-
mułowania bezpośredniego zakazu stosowania kar cielesnych wobec 
dziecka, który niósłby jasny i prosty przekaz do odbiorców. Odpo-
wiada to globalnej tendencji. Warto zapytać, czy jest to przejawem li 
tylko politycznej poprawności, czy też ma to głębokie uzasadnienie 
normatywne?  

 
2. Charakterystyka zakazu stosowania kar cielesnych w ujęciu 

art. 96¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw1 doko-
nała z dniem 1 sierpnia 2010 r., nowelizacji ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy2 poprzez zakazanie stosowania 
kar cielesnych osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz 
sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim3. 

Władza rodzicielska oraz opieka to instytucje wprost uregulowa-
ne w k.r.o. Zgodnie z art. 93 § 1 k.r.o. władza rodzicielska przysłu-
guje obojgu rodzicom i dotyczy to zarówno rodziców biologicznych 

                                                 
1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 
842), dalej jako: ustawa o zmianie ustawy. 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 
9, poz. 59, z późn. zm.), dalej jako: k.r.o. 
3 Por. ,,Art. 961. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym 
opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych". 
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jak i adopcyjnych4. Opieka, w zakresie sprawowania jej nad małolet-
nim, uregulowana jest w przepisach 145 – 174 k.r.o. Co do pieczy, 
jako ostatniej sytuacji, do której odnosi się regulacja, to brak jest 
wskazania rodzaju i podstawy sprawowania pieczy nad małoletnim, 
gdy nie należy ona do zakresu władzy rodzicielskiej lub opieki. Dla-
tego w grę mogą wchodzić tutaj zróżnicowane sytuacje jak piecza 
zastępcza uregulowana w przepisach 1121 – 1128 k.r.o. oraz piecza 
faktyczna, piecza w ramach wykonywania umowy5.  

Przepis art. 961 k.r.o. zakazuje stosowania kar cielesnych nie zawiera-
jąc przy tym definicji kary cielesnej. Taką definicję opracował jednak 
Komitet Praw Dziecka ONZ, który nadzoruje przestrzeganie Konwencji o 
Prawach Dziecka6. W ogólnym komentarzu, czyli autorytatywnej inter-
pretacji zobowiązań państw Konwencji, Komitet definiuje cielesne bądź 
fizyczne karanie, jako każde karanie, w którym została użyta siła fizyczna 
i które było zamierzone, by spowodować pewien stopień bólu i dolegli-
wości, bez względu na to, jak byłoby ono lekkie. Większość polega na 
biciu dzieci ręką („dawaniu klapsów”, „policzkowaniu”, „dawaniu w 
skórę”), bądź przy użyciu narzędzia – bata, pałki, paska, buta, drewnianej 
łyżki, itp. Może jednak polegać też np. na kopaniu, potrząsaniu bądź rzu-
caniu dziećmi, drapaniu, szczypaniu, gryzieniu, ciągnięciu za włosy czy 
za uszy, zmuszaniu dzieci do stania w niewygodnych pozycjach, przypa-
laniu, powodowaniu oparzeń czy zmuszaniu do połykania (np. mycie 
dziecku ust mydłem, czy zmuszanie go do połykania ostrych przypraw). 
W opinii Komitetu karanie cielesne jest bezwzględnie poniżające7. 

 
3. Prawne i aksjologiczne uzasadnienie nowelizacji kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 
W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

wskazano ratio legis dokonanej nowelizacji - zmiana postaw społe-
czeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze. Konieczność 
                                                 
4 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny 
komentarz, Warszawa 2011, s. 239. 
5 Pismo skierowane do Kancelarii Sejmu z dnia 11 lipca 2008 r., Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego RP, BSA I-021-84/08, www.sejm.gov.pl 
6 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526). 
7 Por. Ogólny Komentarz, Komitet Praw Dziecka ONZ, Nr 8, 2006, paragraf 11. 
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wyznaczenia takiego celu wynikła, w ocenie Ustawodawcy, z dia-
gnozy społecznej przeprowadzonej w 2007 r. dotyczącej skali zjawi-
ska przemocy w rodzinie. Uzyskane dane wskazywały, że dotyczył 
on średnio około połowy rodzin. Znaczny odsetek, bo prawie dwie 
trzecie (64%) Polaków znało w swoim otoczeniu, sąsiedztwie takie 
rodziny, o których słyszeli lub wiedzieli, że dochodzi w nich do róż-
nych form przemocy. Wśród znanych sobie rodzin badani najczęściej 
dostrzegali występowanie przemocy psychicznej (52% respondentów 
stwierdziło, że znają takie rodziny, w których dochodzi do przemocy 
psychicznej) oraz fizycznej (44%). Przypadki przemocy ekonomicz-
nej (26%) oraz w szczególności seksualnej (9%) znane były mniej-
szej liczbie badanych. Kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy 
od członka rodziny doświadczył więcej niż co trzeci Polak (36%). 
Większość z tych osób było ofiarami przemocy co najwyżej kilku-
krotnie i wcześniej niż przed 12 miesiącami. Osób wielokrotnie 
krzywdzonych przez członków rodziny było 11%. Najbardziej roz-
powszechnioną formą przemocy była przemoc psychiczna (31%). 
Rzadziej badani doświadczali przemocy fizycznej (17%), ekono-
micznej (8%) oraz seksualnej (3%)8. 

Ustawodawca podnosił także argument, że w obowiązujących re-
gulacjach prawnych nie funkcjonuje przepis, który wprost odnosiłby 
się do zakazu krzywdzenia dzieci. W jego ocenie takiej funkcji nie 
pełnił też przepis art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej9, jako 
że jest on skierowany do władz publicznych. Władze publiczne nie 
mogą ustanawiać prawa pozwalającego na zachowania, o których 
mowa w tymże artykule, funkcjonariuszom publicznym (np. poli-
cjantom, agentom służb specjalnych, strażnikom więziennym), a 
jeżeli takie zachowanie miało miejsce – muszą podlegać surowemu 
karaniu. Zatem art. 40 Konstytucji został stworzony do innych celów 

                                                 
8 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1698, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1698. 
9 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), dalej jako: Konstytucja. Art. 40 Kon-
stytucji brzmi: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nie-
ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania 
kar cielesnych”.  
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i jego istnienie ma chronić przed okrutną i nieludzką władzą, a nie 
przed rodzicami czy opiekunami krzywdzącymi dzieci. 

Nie mniej istotne było także i to, że wprowadzenie niniejszej 
nowelizacji jest zgodne z prawem międzynarodowym i złożonymi 
przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi w sferze ochrony 
dziecka, zwłaszcza z art. 7 i art. 24 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych10. 

Zakaz bicia dzieci jest zgodny nie tylko z prawodawstwem mię-
dzynarodowym, innymi przepisami prawa rodzinnego podkreślają-
cymi prawo dziecka do godności i szacunku, ale i współczesną wie-
dzą z zakresu psychologii i socjologii.  

Kara cielesna jest bowiem przejawem bezradności rodziców, któ-
rzy nie potrafią, albo nie chcą konsekwentnie stosować innych metod 
wychowawczych – nagród i kar, nie rozmawiają ze swoim dziec-
kiem, nie poświęcają mu odpowiednio dużo czasu i zainteresowania. 
W żadnym wypadku kara stosowana wobec dziecka nie może być 
karą cielesną, ani też nie może naruszać jego godności. Albowiem w 
karaniu istotne jest to, aby w poczuciu dziecka kara była sprawiedli-
wa i współmierna do przewinienia, jak też aby dziecko miało możli-
wość wytłumaczenia swego występku przed ewentualnym ukara-
niem11. Krystyna Gromek tak o tym pisze: „Pozbawione agresji kary 
wskazują dziecku przyczyny niezadowolenia opiekunów i drogi eli-
minacji tych złych zachowań dziecka w przyszłości. Nagrody wska-
zują prawidłowe zachowania dziecka, które będą prowadziły do ich 

                                                 
10 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r., (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167).  
Art. 7. w/w Paktu brzmi: „Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrut-
nemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szcze-
gólności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, 
doświadczeniom lekarskim lub naukowym”. Art. 24. w/w Paktu brzmi: „1. 
Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, 
płeć, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację mająt-
kową lub urodzenie, ma prawo do środków ochrony, jakich wymaga status 
małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa i Państwa. 2. Każde dziecko 
powinno być zarejestrowane niezwłocznie po urodzeniu i posiadać nazwi-
sko. 3. Każde dziecko ma prawo do nabycia obywatelstwa”. 
11 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 169. 
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utrwalenia w przyszłości, w dorosłym życiu człowieka dojrzałego 
społecznie, odpowiedzialnego za swój los i los swojej rodziny, czło-
wieka przekonanego o swojej wartości, możliwościach i sposobach 
realizacji zamierzonych celów - człowieka szczęśliwego”12.  

Także praktyka sądownicza, doświadczenia zawodowe specjali-
stów zajmujących się przemocą w rodzinie i zwykłe obserwacje ży-
ciowe wskazują, że przemoc rodzi przemoc, bo uczy posługiwania 
się nią, jako dobrze poznanym i skutecznym środkiem, do rozwią-
zywania wszelkich problemów w dorosłym życiu. Przemoc utrwala 
wzorce agresywnego zachowania w relacjach międzyludzkich i 
przenoszenia jej na inne osoby13. Bite dzieci są również zdolne do 
krzywdzenia innych dzieci, gdyż wymierzanie kar jest dla nich mo-
delem i okazją demonstrowania własnej siły14. Socjologowie wska-
zują też na wyraźną prawidłowość w wielopokoleniowych relacjach 
rodzic - dziecko: biją przede wszystkim ci, którzy sami byli bici. Ten 
fakt nietrudno wyjaśnić psychologicznie: w razie wystąpienia trud-
ności wychowawczych nieświadomie stosujemy wzorce nabyte od 
rodziców15. 

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nadal aktualny po-
zostaje spór o słuszność zakazu bicia dzieci, który to spór ma charak-
ter ideologiczno - wartościujący, a także bardzo często emocjonalny. 
Przy czym, w toku dyskusji, dokonany został swoisty podział róż-
nych postaci kar cielesnych na „łagodne”, czyli przysłowiowe „klap-
sy” oraz inne – „mocne”, „ostre” postaci kar cielesnych.  

Osoby usprawiedliwiające sporadyczne stosowanie „klapsa” wobec 
dziecka uznają bowiem, pomimo wiedzy o obowiązywaniu zakazu sto-
sowania kar cielesnych, że jest to konieczny element wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej, nie powodujący żadnej szkody w zdrowiu fizycznym i 
psychicznym dziecka, swoiste „podmiotowe prawo” rodzica do wycho-
wania, czyli także do karania. Znajduje to odzwierciedlenie w nadal do-
                                                 
12 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck 2013, 
Legalis, Nb 10 do art. 961. 
13 O. Sitarz, Ochrona dziecka przed przemocą w polskim prawie karnym, 
PiP 2004, z. 4, s. 78. 
14 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 216. 
15 A. Sporniak, Barbarzyńca w pieleszach, Tygodnik Powszechny z dnia 6 
maja 2008 r., http://tygodnik.onet.pl/kraj/barbarzynca-w-pieleszach/fxd8q. 
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minujących społecznych ocenach zjawiska. 
Przeprowadzone w 2013 roku badania opinii publicznej potwier-

dzają utrzymywanie się wysokiego poziomu akceptacji „łagodnych” 
postaci przemocy wobec dziecka – tzw. „klapsów”, a niższa akcepta-
cja odnosi się do sytuacji „poważniejszych” określanych jako bicie, 
lanie. Zestawiając osoby badane pod względem ogólnej aprobaty dla 
tzw. „klapsów” (suma odpowiedzi „tak” i „raczej tak” oraz „nie” i 
„raczej nie”) można stwierdzić, iż zdecydowana większość Polaków 
– 60% aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej „klapsy” w 
wychowaniu dziecka. Obraz ten należy wyraźnie oceniać jako nieko-
rzystny. Jeśli jednak spojrzeć na uzyskane w aktualnych badaniach 
dane w perspektywie porównawczej do poprzednich edycji badań z 
lat 2011 i 2012, to można zauważyć pewne niewielkie acz korzystne 
zmiany, polegające na wystąpieniu kilkupunktowego spadku w za-
kresie zdecydowanej aprobaty dla klapsów (o 5 punktów) i umiar-
kowanej aprobaty (o 3 punkty) 16. 

Jak to już jednak zostało stwierdzone, wprowadzony zakaz sto-
sowania kar cielesnych, a zatem i „klapsów” ma charakter bez-
względny i nie może podlegać zasadzie relatywizmu17. Brak jest 
podstaw prawnych i reguł interpretacyjnych do rozgraniczania kar 
cielesnych, wyodrębnienia dopuszczalnego bicia „łagodnego” - 
„klapsa” oraz bicia niedopuszczalnego – „średniego” i „ostrego”. 
Brzmienie art. 961 k.r.o. zamyka wieloletnią dyskusję na temat moż-
liwości prawnego (legalnego) stosowania kar cielesnych w procesie 
wychowywania dziecka celem wyegzekwowania jego właściwego 
postępowania. Zastosowanie kary cielesnej przez rodzica jest zatem 
czynem zakazanym o charakterze bezprawia cywilnego – rodzinne-
go. Przesądza o tym umiejscowienie stosownego artykułu w k.r.o. 
oraz brak bezpośrednich sankcji karnych za jego naruszenie, co jest 
oczywiste wobec stosowania odmiennej metody regulacji stosunków 
prawnocywilnych i prawnokarnych.  

                                                 
16 E. Jarosz oprac. [w:] Rzecznik Praw Dziecka, Polacy wobec bicia dzieci. Raport z 
badań 2013, s. 4 – 5, http://www.brpd.gov.pl/badania/polacy_wobec_ bicia_dzieci_ 
2013.pdf 
17 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck 2013, 
Legalis, Nb 5 do art. 961. 
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4. Czy rzeczywiście art. 961 k.r.o. „wprowadza” zakaz stoso-

wania kar cielesnych w polskim systemie prawnym? 
W związku z omawianą nowelizacją k.r.o. sformułowano jednak 

i inną wątpliwość, bardziej doniosłą prawnie. Mianowicie, po co 
dodawać wprost sformułowany zakaz stosowania kar cielesnych w 
przepisach prawa rodzinnego, skoro można go wyinterpretować z 
innych przepisów obowiązujących w polskim systemie prawa? 

Wbrew twierdzeniom ustawodawcy, nawet przywołany w uza-
sadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy art. 40 Konstytucji, 
można interpretować jako nałożony na władze publiczne obowiązek 
zapobiegania naruszaniu wolności od tortur, okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania i karania oraz stosowania kar ciele-
snych przez wszelkie inne podmioty na terenie RP. Służyć temu 
winny odpowiednie stanowienie prawa oraz działalność władz wy-
konawczych (np. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), 
a także działalność sądownictwa18. Wszystkie procedury postępowa-
nia – cywilna, administracyjna i karna przewidują obowiązek 
wszczynania postępowania z urzędu i podejmowania czynności w 
określonych sytuacjach, np. przez sąd opiekuńczy w przypadku za-
grożenia dobra dziecka. Więcej nawet, każdy, komu znane jest zda-
rzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany 
jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy, w oparciu o art. 572 ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego19. 

Minister Sprawiedliwości w toku prac legislacyjnych wprost 
formułował pogląd, że w oparciu o normę art. 40 Konstytucji wszel-

                                                 
18 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. 
Beck 2009, Legalis, Nb 4 do art. 40. 
19 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.), dalej jako: k.p.c. Art. 572 k.p.c. brzmi: „§ 1. Każdy, 
komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obo-
wiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. § 2.Obowiązek wymieniony w § 
1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, 
notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, orga-
nach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organiza-
cjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie 
chorymi”.  
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kie kary cielesne wobec dzieci należy uznać za bezprawne20. 
Ponadto, zwracano uwagę, że obowiązujący art. 95 § 1 k.r.o.21 

wyklucza stosowanie kar cielesnych22. Wychowywanie dziecka nie 
może wiązać się z jego poniżaniem i zadawaniem mu cierpień, al-
bowiem jest to właśnie naruszenie godności ludzkiej. Stwierdzenie 
jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie władzy rodzicielskiej 
uzasadnia ingerencję sądu w jej sprawowanie23. Może to się odbyć w 
drodze ograniczenia władzy rodzicielskiej (art. 109 § 1 k.r.o.)24 albo 
jej odebrania (art. 111 § 1 – § 1a k.r.o.)25. Zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, uznanie przez sąd orzekający za realne zagrożenie 
dobra dziecka wywołane przez rodzica, może uzasadniać pozbawienie go 
                                                 
20 Pismo do Kancelarii Sejmu z dnia 9.09.2008 r., Minister Sprawiedliwości 
Prokurator Generalny, DL-P-I-023-103/08, www.sejm.gov.pl. 
21 Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i 
prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka 
oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 2. 
Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom 
posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować 
decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń 
rodziców formułowanych dla jego dobra. § 3. Władza rodzicielska powinna 
być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 
4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach 
dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój 
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz 
uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 
22 S. Spurek, Klaps po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, NL 2010, nr 5, s. 32 i n. 
23 K. Gromek, Wybrane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz 
kodeksu karnego w zakresie ochrony dzieci przed krzywdą, [w:] Dziecko 
krzywdzone, próba opisu zjawiska, Warszawa 1995, s. 61. 
24 Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda 
odpowiednie zarządzenia. 
25 Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu 
trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w 
sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy 
pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może 
być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. § 1a. Sąd może 
pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy 
nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2. 
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władzy rodzicielskiej bez stosowania środków przewidzianych w art. 109 
§ 2 k.r.o.26. Samo pojęcie „dobra dziecka” nie zostało wyjaśnione w k.r.o. 
Przyjmuje się, że „dobro dziecka” to stworzenie prawidłowych warunków 
do jego rozwoju psychofizycznego27. 

Art. 109 § 1 k.r.o. uzależnia ograniczenie władzy rodzicielskiej 
od przesłanki zagrożenia dobra dziecka i nie ma represyjnego cha-
rakteru wobec rodziców. Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej 
jest ochrona dziecka28. Z treści tegoż artykułu wynika dyrektywa 
profilaktycznego działania sądu, nakazująca podjęcie ingerencji w 
sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra dziecka, by 
zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej 
sprawowania29. 

Przed biciem i poniżaniem, przed znęcaniem i naruszaniem godności 
chronią przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny30. Chronią 
one wszystkich bez względu na wiek pokrzywdzonego, a więc również 
małoletnich (dzieci). W k.k. cały rozdział XXVI w części szczególnej 
nastawiony jest na ochronę rodziny przed przemocą fizyczną, psychiczną 
i ekonomiczną. Karcenie może przybrać różnorodną postać: może być to 
karcenie słowne, mimiką lub gestem oraz karcenie fizyczne31, co oznacza, 
iż poszczególne postaci karcenia mogą wyczerpywać znamiona takich 
przestępstw jak naruszanie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.)32, znęca-
nie się nad rodziną (art. 207 k.k.)33 i inne. 

                                                 
26 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2000r., sygn. akt I 
CKN 1072/99, Biul. SN 2000, Nr 4, poz. 14. 
27 J. Zmarzlik, E. Piwnik, Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób 
pomagających dzieciom, Warszawa 1999, s. 29. 
28 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2000 r., sygn. akt II 
CKN 452/00, Legalis. 
29 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2000 r., sygn. akt II 
CKN 1141/00, Legalis. 
30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 
553 z późn. zm.), dalej jako: k.k. 
31 V. Konarska - Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, 
Toruń 1999, s. 59. 
32 Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego 
nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało 
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W tym miejscu jedynie marginalnie i dla przykładu można wska-
zać, że w art. 217 § 1 k.k. określono podstawowy typ przestępstwa, 
którego istota polega na naruszeniu przez sprawcę nietykalności 
cielesnej innej osoby. Przedmiotem czynności sprawczej czynu za-
bronionego stypizowanego w art. 217 § 1 k.k. może być każdy czło-
wiek, bez względu na wiek, a zatem i dziecko. Zarazem jest to prze-
stępstwo należące do przestępstw powszechnych (ogólnospraw-
czych). Oznacza to, że jego sprawcą może być każda osoba fizyczna, 
zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, a zatem i rodzic. 

Indywidualnym przedmiotem ochrony przepisu art. 217 k.k. jest 
nietykalność cielesna człowieka. Ochroną objęta jest zatem swoboda 
jednostki w zakresie dysponowania własnym ciałem oraz wynikające 
z tej wolności prawo do integralności osobistej34. Należy przy tym 
przyjąć, że nietykalność cielesna stanowi podstawowy element nie-
tykalności osobistej i z tego względu podlega ochronie konstytucyj-
nej. Prawo do nietykalności osobistej określone zostało w art. 41 ust. 
1 Konstytucji35.  

W przepisie art. 217 § 1 k.k. stypizowano jedną postać czynności 
sprawczej. Jest nią zachowanie polegające na naruszeniu nietykalno-
ści cielesnej przez uderzenie, które zostało wyszczególnione jako 
jeden z najbardziej typowych sposobów naruszania nietykalności 
                                                                                                        
wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony 
odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia 
kary. § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 
33 Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub 
nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od 
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
34 J. Waszczyński, [w:] I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, System 
prawa karnego, t. IV, cz. II, s. 115.  
35 Art. 41. ust. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność 
osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie.  
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cielesnej36 lub w inny sposób. Dla realizacji czynności sprawczej 
czynu określonego w art. 217 § 1 k.k. nie jest konieczne, by zacho-
wanie sprawcy wywoływało jakiekolwiek następstwa fizyczne (np. 
ból, sińce, obrzęk) u pokrzywdzonego; co więcej, nie jest wymagane, 
aby powstały jakiekolwiek, choćby niewielkie i krótkotrwałe, ślady 
na ciele pokrzywdzonego37.  

Przestępstwo z art. 217 k.k. podlega ściganiu w trybie 
prywatnoskargowym, co oznacza, że akt oskarżenia o naruszenie 
nietykalności cielesnej może być wniesiony tylko przez 
pokrzywdzonego, bądź podmioty wymienione w art. 51 kodeksu 
postępowania karnego38. Nie jest to jednak przeszkodą, aby chronić 
małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem dokonanym przez 
rodzica. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego:  

1) pokrzywdzony małoletni nie jest uprawniony do złożenia 
wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa ściganego na wniosek. W 
wypadku gdy przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą 
pieczą pokrzywdzony pozostaje, nie składa - z naruszeniem dobra 
małoletniego - takiego wniosku, sąd opiekuńczy wydaje odpowied-
nie zarządzenie (art. 109, 147, 168 k.r.o.); 

2) w razie niezłożenia powyższego wniosku przed wszczęciem 
postępowania osoba do tego uprawniona może - do czasu upływu 
okresu przedawnienia karalności - złożyć taki wniosek w każdym 
stadium toczącego się postępowania, a nawet po prawomocnym 
umorzeniu postępowania spowodowanym brakiem wniosku39. 

Beż żadnych wątpliwości należy zatem stwierdzić, że zastosowa-
nie kary cielesnej wobec dziecka wyczerpuje znamiona z art. 217 § 1 
k.k. Tak samo należałoby jednak ocenić zachowanie rodzica przed 
nowelizacją k.r.o. i jak po dodaniu art. 961 k.r.o. 

                                                 
36 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt WA 1/10, 
OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 465. 
37 J. Wojciechowski, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. 
Część szczególna, t. I, s. 1361. 
38 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. 
zm.), dalej jako: k.p.k. 
39 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1970 r., sygn. akt VI KZP 43/68, 
OSNKW 1971, Nr 7-8, poz. 11, z glosą A. Kafarskiego, NP 1974, Nr 7-8, s. 958. 
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Konieczna jest jeszcze analiza art. 961 k.r.o. na tle pozaustawo-
wego (czyli nie mającego oparcia w przepisach ustawy) kontratypu 
karcenia małoletnich. Jego istota polega na tym, że karcenie, wy-
czerpujące formalnie znamiona przestępstwa naruszenia nietykalno-
ści cielesnej lub inne, np. zniewagi, dozwolone jest, jeśli podjęte 
zostało w celu wychowawczym (cum animo corrigendi) i z umiar-
kowaną intensywnością wyłączającą możliwość uznania go za znę-
canie się40. Należy jednak przychylić się do opinii, że dalsze kon-
struowanie pozaustawowego kontratypu, po wprowadzeniu ustawo-
wego zakazu stosowania wobec dzieci kar cielesnych, nie jest moż-
liwe co do takich właśnie zachowań41. 

Nie zawsze taki czyn ze strony rodzica wiązał się będzie z pocią-
gnięciem go do odpowiedzialności karnej, gdyż pozostawałoby to w 
sprzeczności z racjonalizmem prawa karnego, jak też naruszałoby 
jego subsydiarny charakter. Podstawą przyjęcia, że kara cielesna od 
rodzica nie jest przestępstwem wynika jednak ze społecznej szkodli-
wości takich zachowań, która zazwyczaj nie jest wyższa niż zniko-
ma, a w konsekwencji czyn nie stanowi przestępstwa z tego właśnie 
powodu, nie zaś dlatego, że ich zachowanie mieści się w ramach 
kontratypu42. Oczywiście, in concreto, może zdarzyć się tak, że prze-
stępstwo zostanie jednak popełnione.  

A zatem, po co znowelizowano k.r.o. i wprowadzono art. 961? 
Można zgodzić się z poglądem, że art. 961 k.r.o. jest w znacznym 
stopniu zwykłym superfluum ustawowym43.  

Jego zasadniczy cel, co być może nieświadomie ujawnił sam 
Ustawodawca w przywołanym na wstępie fragmencie uzasadnienia 
do projektu ustawy o zmianie ustawy, sprowadza się do oddziaływa-

                                                 
40 T. Bojarski, [w:] T. Bojarski, A. Gimbut, C. Gofroń, A. Wąsek, J. Woj-
ciechowski, Prawo karne, Lublin 1994, s. 162. 
41 R. Krajewski, Karcenie dzieci. Perspektywa prawna, Warszawa 2010, s. 104. 
42 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck 2013, 
Legalis, Nb 11 do art. 961. 
43 L. Bosek, Opinia na temat legislacyjnej spójności oraz zgodności z Kon-
stytucją projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz 
Sejmowych, Nr 2 (26)2010, s. 140. 
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nia na świadomość obywateli, nagłośnienia problemu, budzenia 
ludzkiej wrażliwości.  

Podobnie także Helsińska Fundacja Praw Człowieka analizując 
systemy prawne pięciu krajów europejskich: Danii, Szwecji, Norwe-
gii, Finlandii i Austrii, gdzie stosowanie jakichkolwiek form karcenia 
fizycznego jest prawnie zakazane, podkreślała w swoim stanowisku, 
iż takie zapisy prawne mają moc przede wszystkim obowiązku mo-
ralnego, o wiele ważniejszego niż przewidywane sankcje, albowiem 
kształtowanie świadomości społecznej, a nie karanie stanowi ich 
zasadniczą intencję. I dalej postulowała wprowadzenie podobnej 
regulacji w polskim prawie z uwagi na skalę przemocy, jakiej dozna-
ją dzieci w naszym kraju44. 

Podobnie, ale już wprost, wypowiedziała się Rada Legislacyjna przy 
Prezesie Rady Ministrów w swej opinii o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy stwierdzając, że nie można przy ogólnej prezentacji i ocenie pro-
jektu nowelizacji nie zwrócić uwagi na elementy populizmu prawnego, 
widocznego zwłaszcza w zakresie projektowanych zmian mających 
wpływ na wyeliminowanie zjawiska określanego „biciem dzieci”. Dzieci, 
ich dobra prawne i zapewnienie im właściwego wychowania, to szcze-
gólnie wrażliwe z punktu widzenia społecznego i tzw. opinii publicznej 
podmioty i dobra prawne. Projektowane zmiany, zwłaszcza ta wprowa-
dzająca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakaz stosowania kar cie-
lesnych wobec dzieci, stanowią kontynuację medialnego i politycznego 
dyskursu na ten temat45. 
 

Zakończenie 
Sądząc po długiej i burzliwej dyskusji na temat wprowadzenia bezpo-

średniego zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich można 
odnieść wrażenie, że nowelizacja k.r.o. niesie doniosłe skutki prawne i 
                                                 
44 E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, [w:] „Wokół praw 
dziecka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka”, Warszawa 1993, 
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/ElzbietaCzyzWokolPrawDziecka.pdf. 
45 Opinia z dnia 17 listopada 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Rada 
Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0303-80/08, 
http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-17-listopada-2008-r-o-
projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu. 
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społeczne. Tymczasem, ewentualny brak art. 961 k.r.o. nie miałby istotne-
go znaczenia dla całego obowiązującego systemu prawnego. Bezpośred-
nie sformułowanie zakazu stosowania kar cielesnych w znowelizowanym 
k.r.o. wpłynęło jedynie na granice pozaustawowego kontratypu karcenia, 
w sposób wyraźny wyłączając z jego zakresu wszystkie formy karcenia 
cielesnego. Wszystkie inne skutki, bardzo doniosłe i pozytywne, istnieją, 
albo można mieć nadzieję, że wystąpią w sferze społecznej oraz w indy-
widualnej świadomości każdego sprawiedliwego człowieka wrażliwego 
na dobro dzieci.  

 
Streszczenie 
W znowelizowanym z dniem 1 sierpnia 2010 r. k.r.o. dodany zo-

stał art. 961, który bezpośrednio i wprost zakazuje osobom wykonu-
jącym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad 
małoletnim stosowania kar cielesnych. Już jednak przed tą datą z 
szeregu obowiązujących przepisów można było wyinterpretować 
podobną normę postępowania. O konieczności dokonania wspo-
mnianej nowelizacji przesądziły względy pozaprawne, można je 
nazwać względami pozytywnej prewencji generalnej (podniesienie 
świadomości społeczeństwa). Sam jednak zakaz, w brzmieniu nada-
nym mu w art. 961 k.r.o., nie ma większej doniosłości prawnej. 

 
Summary 
Use a corporal punishment towards minor 
As of the 1st of August 2010 in the amended Family and Guardi-

anship Code has been added an article 961, which directly and 
straight ban the use of a corporal punishment by those who are in 
parental authority and have legal custody or care of minors. How-
ever, before this date, from a number of regulations in force, could 
have been concluded similar norms of proceeding. Necessity of mak-
ing mentioned amendments was determined by justification outside 
the law, could be called as positive general prevention aspects (in-
creasing a social awareness). The ban itself however, mentioned in 
the article 961 of the Family and Guardianship Code, has no great 
legal significance. 
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Paweł Rogowski (KUL) 
 

Day-support centres as an essential preventive element  
for children and youth 

 
1. Introduction 
As for the definition question, 1 January 2012 was in a way “a 

turning point” for care and educational centres that in general were 
called centres. That was the day when the Family Support and Foster 
Care System Act1 of 9 June 2011 came into force. The act defined in 
a new way the rules of establishment, organization, functioning and 
maintenance for centres, which have been called day-support centres 
since then2. The lawmaker believes that the main purpose of day-
support centres should be family support via provision of care and 
education to children3.  

The Regulation on care and educational centres4 issued by the 
Minister of labour and social policy on 19 October 2007, which used 
to define centre functioning, ceased to be effective on 1 January 2012 
under the Family Support Act. It should be noted that a 12-month 
period was projected first by the lawmaker to bring the existing stan-
dards for care and educational centres to the conformity with the 
requirements set forth for day-support centres5. The period was ex-
tended up to 36 months6 taking into account the insufficient progress 
towards adjusting the day-support centre standards to the accommo-
dation requirements concerning fire and epidemiologic safety. How-
ever, it should be objectively observed that Articles 18 - 28 of the 
Family Support Act, which define day-support centre functioning, do 
that inadequately, at least less accurately than the previous regula-
tions for care and educational centres. Today, a lot of entities that 
maintain or have a heart for day-support centres are making numer-

                                                 
1 Dz. U. 2011 No. 149 Cl. 887. Hereinafter referred to as: Family Support Act. 
2 Art. 18 of the Family Support Act.  
3 Ibid. 
4 Dz.U. 2007 No. 201 Cl. 1455. 
5 Art. 228 Part. 2 of the Family Support Act as amended on (01.01.2012). 
6 Ibid, current version [07.11.2013]. 
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ous remarks to the lawmaker, which bids fair to cause further 
amendments to the act.  

 
2. Definition of day-support centre 
The Family Support Act does not provide a legal definition of 

day-support centre. As stated above, the purpose of such centres was 
only determined and it consists in the support of families via care and 
education of children7. However, the lawmaker points to the essence 
of day-support centres and defines certain types, such as tutelage8, 
specialized9, streetworking10 and combined11. In view of insufficient 
day-support centre normalization, the Family Support Act does not 
answer the question how to determine the type of a certain institution 
and accordingly which standards should be applied, in particular 
concerning the teaching staff, requirements to the curriculum or par-
ent feedback. However, the act distinguishes better centres, for ex-
ample it suggests that a community centre is better than an interest 
club, and a sociotherapeutic centre is better than a community centre, 
and the combination of streetworking and one of other forms is at the 
top of the hierarchy. In fact, each type is special and has some tuto-
rial or educational advantages. Moreover, institutions that function as 
interest clubs or sociotherapeutic centres or combined centres or 
streetworking centres can differ from each other within one category 
in neighbouring gminas due to the means availavle as well as needs 
and sociocultural conditions. The intention to evaluate and categorize 
day-support centre types can result in the avoidance of analysis and 
actualization or involuntary competition, which would cause sham 
phenomena that will impede main beneficiaries of both the Family 
Support Act and day-support centres, that is children.  

It should be added that the lawmaker defines main responsibili-
ties of each type. So, a tutelage centre should provide care, educa-
tion, coaching, leisure activities, games, sports and interest develop-

                                                 
7 Art. 18 of the Family Support Act. 
8 Ibid, Art. 24 Part 1 Par. 1. 
9 Ibid, Art. 24 Part 1 Par. 2. 
10 Ibid, Art. 24 Part 1 Par. 3. 
11 Ibid, Art. 24 Part 5. 
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ment for children12 while a specialized centre should organize socio-
therapeutic, therapeutic, remedial, compensating and logopedic 
classes and implement individual remedial and psychoadjusting pro-
grams, in particular pedagogic, psychological and social therapy13. 
As regards streetworking centres, they implement animation and 
sociotherapeutic programs14. It should be noted that the lawmaker 
while defining each type’s responsibilities only specifies minimum 
requirements an institution should meet. There are no obstacles to 
and on the contrary it is even desired that each centre will try to per-
form its tasks at its best and the most completely. Also nothing can 
prevent a centre from changing its type; it should result from actual 
services the centre renders. An institution type cannot only be 
changed to participate in an open competition announced by a gmina 
without simultaneous raise of standards and improvement of services 
rendered by the centre. 

It should be emphasized that the lawmaker while defining day-
support centre types does not give sufficient explanation as to what each 
type means for the entity that maintains or finances it. Therefore, the 
only definition of day-support centres is what follows from their types. 
This complicates the implementation of tasks by self-governed territorial 
entities and non-state units, mostly non-government organizations, when 
maintaining institutions defined by the Family Support Act. So, a chal-
lenge arises, which requires absolutely new solutions or change of exist-
ing standards. For non-government organizations, the challenge is often 
the beginning of efficient cooperation with local governments and then 
the development of a stable cooperation model. This question is in a 
total chaos so far. 

 
3. Child’s diagnosis as regards activities offered by day-

support centres 
A child and his/her family must take the central and most impor-

tant place in the day-support centre. To adjust methods of collabora-

                                                 
12 Ibid, Art. 24 Part 2. 
13 Ibid, Art. 24 Part 3. 
14 Ibid, Art. 24 Part 4.  
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tion with a child the latter should be diagnosed first15. In this case the 
diagnosis becomes an essential element of prevention. It is not only 
useful for the teacher, but also for the speech therapist, psychologist, 
educator and other assisting or advising specialist. It is necessary to 
evaluate the correctness of person’s functioning at different life 
stages. The diagnosis is especially important in case of an extreme 
disturbance caused for example by sexual harassment16. In such a 
case the correct diagnosis is essential to select an appropriate therapy 
or even detect abnormalities in the child’s emotional sphere that ex-
isted before the act of violence17. 

Diagnosing should be a continuous and variable process and the 
whole staff should participate. Its main aim is to determine what 
needs of the child and his/her family were not satisfied and at which 
stage. A plan of assistance to the child and his/her family should be 
worked out on the ground of the diagnosis and implemented by the 
centre’s staff. 

The child as a human being is unique and he/she requires special 
care and tutelage during his/her personal development. So, children’s 
needs should be paid special attention during the process of diagnos-
ing. Such needs differ depending on individual peculiarities and they 
are subject to gradual development caused by children’s characteris-
tics, for example their age. It is emphasized in the publications that 
the child’s development depends on need satisfaction patterns the 
child has received from the environment, on which needs have been 
awoken and which satisfaction methods have been taught18. The 

                                                 
15 G. Gajewska, K. Bazydło – Stodolna, Teoretyczno – metodyczne podstawy 
pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy, Zielona Góra 2005, p. 14 – 19. 
16 Patrz szerzej A. Budzyńska, Diagnoza psychologiczna wykorzystania 
seksualnego dzieci, [w:] M. Sajkowska, Dziecko wykorzystywane seksual-
nie, Warszawa 2010. 
17 One should remember that sexual use of children is an extended process 
and it often has some stages depending on the gradation of acts towards the 
child. Detection of emotional disorders at early stages of harassment, such 
as suggestions, wrong touches etc, can protect the child from final irrevoca-
ble consequences of harassment. Ibid. 
18 E. Jundziłł, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Gdańsk 1998, p. 24 – 53. 
Compare: H. Filipczuk, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Warszawa 1980. 
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influence of the factors results in significant differences concerning 
the quantity, quality, manifestation ways and satisfaction of needs 
among children of the same age in spite of numerous similarities 
based on the specifics of development. The elder the child is the 
more distinctions arise due to the influence of the environment and 
its educational methods because the child has already experienced 
some of the impacts. Primary school children’ needs are more di-
verse than preschoolers’ needs, and youth’s mental needs are not just 
more diverse but also more differentiated in comparison with small 
children’ needs19. 

Taking into account the above said, it can be stated that the diag-
nosis is the initial point to work out an assistance, development or 
therapeutic program for the child. This is the form of delving into the 
child to study his/her needs and check one’s assumptions on what the 
child has experienced, what were adults and peers’ impacts on the 
child, what is the child’s opinion of himself/herself and what world 
view has been formed by the experience. The diagnosis should be 
based on joint work performed by various specialists that would al-
low of preventing diagnosis mistakes, seeing the child and his/her 
situation from different points of view and rendering efficient assis-
tance. As a result, adults’ activities focused on the child should be a 
response to his/her needs. 

As regards the preventive function of day-support centres, it 
should be noted that it mostly depends on the variety of activity 
forms and methods offered by a certain centre, which of course 
should be a response to the common things diagnosed in a circle of 
minors that may attend the centre as well as to children’s individual 
diagnoses. This is the sign of enjoyment and difference of a day-
support centre from, for instance, school classes, which can poten-
tially attract street children and even help them to adapt to school20. 
The selection of appropriate forms and methods always depends on 
many factors. They should be well thought-out and chosen in accor-

                                                 
19 Ibid. 
20 Patrz szerzej G. Sochaczewska, Rola świetlicy w ułatwianiu dziecku ad-
aptacji do szkoły, [w:] Świetlica szkolna szansą do wykorzystania, pod red. 
M. Pietkiewicz, Warszawa 1988. 
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dance with children’s age, needs and interests, staff’s skills and con-
ditions currently available21. The choice also depends on children’s 
peculiarities and group’s specifics. Thus, the selection of contents, 
organizational methods and forms and educational effects is very 
important. So, educators have the task of organizing activities in a 
way they can foster the formation and development of participants’ 
individual interests and independent thinking and above all make 
children ready for functioning and interaction in a group.  

In view of the above, the following methods are the most fre-
quently used at day-support centres: activating, gaming, cognitive, 
creative, recreational etc.22 Activating and targeting methods are 
quite valuable for the centres since they encourage children via 
games, jobs and creativity. Activating methods allow children of 
experiencing actively the subject of training or centre’s activities as 
well as summarizing and processing the experience obtained. 

As regards tutelage day-support centres, they can be informal, 
such as interest clubs, or formal, such as community centres. The 
range of subjects for interest clubs is fairly wide and aimed mostly at 
the creation of an environment for the development of various inter-
ests, for example in drama, musical, journalistic, arts or information 
clubs etc. Activities at interest clubs are to provide tutelage to the 
children as well as the development of their interests and enthusiasm 
via using the following methods: individual training of skills in a 
certain sphere of interest, and group games and entertainment relat-
ing to the subject. A community centre is the place where families 
are supported via making children and teenagers ready for independ-
ent life, forming an appropriate public conduct with the help of lei-
sure tutelage and educational and preventive activities, and providing 
social security. Such a centre should be first of all guided by the 
child’s well-being, respect for rights of the child, and the necessity to 
make up developmental deficiency and support the child’s growth by 
means of training, development of interests and individual educa-

                                                 
21 J. Podlaski, Formy i metody pracy świetlicowej, Warszawa 1972, p. 13 – 47. 
22 Ibid. 



123 
 

tional influence23. The need for actions that prepare for independent 
life is extremely important. Satisfaction of such a need concerns the 
youth as well and it can be implemented for example in the form of 
youth clubs24. 

Rules that should exist at each centre are also an important pre-
ventive element. There should be standards that affect directly the 
creation of safe and friendly atmosphere in the centre; first of all it is 
the principle of self-care and care of others that presupposes the prohibi-
tion of physical or mental violence. The consciousness altering sub-
stance free principle concerning alcohol or drugs is also obvious. It is 
very important that the participants have an actual influence on what 
rules are going to be adopted. The best way would be to develop rules in 
the presence of all participants and the staff, which is reflected in the so 
called education community method25. It consists in the inclusion and 
involvement of all participants in self-government activities. The com-
munity of the centre is created by everyone, both children and adults. 
Besides, this allows of developing leadership skills and trains to be re-
sponsible for oneself and others.  

Community centres also have the task to provide social security 
to children in the form of extra food, organization of events, such as 
celebration of St. Nicholas’ Day, Christmas Eve meetings etc., and 
arrangement of summer and winter vacations. The latter is especially 
attractive for participants and it is a wonderful supplement and con-
tinuation of activities initiated during the academic year. Children 
should have access to sports and cultural units and travel during va-

                                                 
23 A. Karasowska, Model pomocy realizowany w świetlicy, materials devel-
oped by an independent expert in the project “SUWAK – Innovation 
Method of Contracting Social Services in Favour of Children”, Rzeszów – 
Nisko 2012. 
24 E. Piela, Klub Młodzieżowej Aktywności, materials developed by an inde-
pendent expert in the project “SUWAK – Innovation Method of Contracting 
Social Services in Favour of Children”, Rzeszów – Nisko 2012. 
25 Z. Kuśnierz, Społeczność edukacyjna jako metoda pracy z dziećmi i młod-
zieżą, materials developed by an independent expert in the project “SU-
WAK – Innovation Method of Contracting Social Services in Favour of 
Children”, Rzeszów – Nisko 2012. 
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cations if they do not often have a chance to travel with their parents 
for example because of the lack of funds for such purposes.  

Specialized day-support centres would have a wider range of 
tasks. Such centres would more often exist in the form of sociothera-
peutic centres. The name indicates that apart from the activities per-
formed by community centres, they should assure sociotherapy26. 
Children that experience adaptation difficulties, manifest dysfunc-
tions or public conduct disorders (for example, respond by aggres-
sion or autoaggression to tension or manifest phobia-related distur-
bances or depression), are timid and inert in social contacts, cannot 
control their impulsivity or have personal problems or difficult life 
circumstances can be participants of sociotherapeutic centres. They 
are usually children from dysfunctional families that are threatened 
by unadjustedness or other deviations27. The centre acts as an alter-
nate half-time guardian towards such children, which allows of keep-
ing family ties and functioning in one’s own local environment. 

Activities in the sociotherapeutic centre should be performed 
both with a whole group of children and in small groups depending 
on aims and actual diagnoses, taking into account the integration 
level, differentiation between children’s development, and safety 
level. It is recommended that each day in such a centre has its stable 
structure known to the children, because it assures participants of 
safety and predictability that children do not often have in their fami-
lies28. It is good if children know which activities are scheduled for 
each day and when advisable permanent and cyclic activities are on. 
It is also recommended that some activities are mandatory, such as 
doing homework, cleaning or cooking. However, it is also important 
that the children have some time for free plays and the possibility to 
decide in which group activities to participate29. The time the chil-
dren spend in the centre should be structured and enriched with ac-
                                                 
26 Conscious professional activity consisting in using psychological means in 
order to help children and young people in their personal and social lives. K. 
Sawicka, Socjoterapia, Warszawa 1999, p. 8 – 29. Compare: J. Strzemieczny, 
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1993. 
27 Strzemieczny, op. cit., p. 15 – 49. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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tivities that are associated with home rather than with school. Man-
datory elements should alternate with nonmandatory ones or games. 
Besides, as it was already said above, such centres should offer so-
ciotherapeutic activities. Sociotherapy is a remedial method intended 
for children and youth with behaviour or emotional disorders. Socio-
therapy is carried out in the form of structured group meetings to 
achieve certain developmental, educational and therapeutic goals. 
Remedial experience and emotional response are sources of 
changes30. To prepare an appropriate program of sociotherapeutic 
activities it is first of all necessary to be able to evaluate correctly the 
child’s personal, family and school situations and his/her wide social 
environment, make a proper plan, perform and monitor sociothera-
peutic activities, and moderate cooperation with institutions that 
support education in families. 

And finally we are going to describe methods used at streetwork-
ing day-support centres. Streetworking is the type of social work 
aimed at people threatened by marginalization or social exclusion or 
already excluded, who for different reasons do not enjoy the assis-
tance offered by daytime institutions and charity organizations that 
help people who suffer from difficult life situations. So, streetwork-
ing is designed for people that are beyond the traditional tutelage and 
support system, for example homeless people, drug abusers, people 
offering sexual services, vulnerable and demoralized children and 
socially unadapted people31. Streetworking includes additional and 
preventive outside activities, within the environment where such 
excluded people exist, such as stations, streets, parks etc. 

The goal of streetworking is to reach and involve children and 
youth that do not enjoy traditional forms of assistance, support and 
tutelage. The streetworker pursues the following tasks: prevention, 
decrease in harm, change of social position, limitation of risky be-
haviour, social integration, informal education and as far as possible 
                                                 
30 Sawicka, op. cit., p. 31 – 61. 
31 T. Szczepański, Metodyka pracy pedagogów ulicznych realizowanych 
przez Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, materials 
developed by an independent expert in the project “SUWAK – Innovation 
Method of Contracting Social Services in Favour of Children”, Rzeszów – 
Nisko 2012. 
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involvement of beneficiaries into full-time form of support provided 
by public institutions and organizations32. The main aims of a street-
working centre’s program are leisure activity arrangement, populari-
zation of healthy lifestyle, formation of consciousness (of alcohol 
harm, drug abuse, risky sexual behaviour), limitation of risky behav-
iour, strengthening of self-esteem, encouragement of parents’ col-
laboration, development of interests, gaining of social skills, estab-
lishment of positive relations with peers, and integration of local 
community33.  

 
4. Cooperation of the day-support centre and the family 
The final preventive element aimed at children and youth pur-

sued by day-support centres is the cooperation of such centres and 
families. The family is the most usual environment for the child, 
because it offers opportunities for the child’s all-round development. 
The family introduces the youth to social standards and mechanisms 
and influences considerably the child’s development, his/her rela-
tions with other people, value system, morals and behaviour patterns. 
It is the family that has the strongest impact on the person. The first 
emotional ties, feelings and relations that will have a decisive impact 
on the child’s relations when he/she grow up are formed in the fam-
ily. However, for different reasons the family does not always per-
form its educational functions in a proper way. Nevertheless, one 
should remember that the family is the best educational place for 
each child, so while helping a child all possible efforts should be 
made to leave the child with his/her parents. 

Children often find themselves in day-support centres because of 
their parents’ poverty and consequent social problems or because of 
multiple family problems that lead to marginalization. In the first 
case children do not usually show serious family relationship disor-
ders and do not have signs of social nonadaptation, while children 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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from families with multiple problems are really threatened by nonad-
aptation and other disorders34.  

Taking into account the above, educators at day-support centres 
should get acquainted with the child’s parents and meet with them 
once a month to discuss the child’s current situation, develop com-
mon strategies adjusted to the family potential, report school news, 
encourage their educational efforts, explain educational methods 
applied and describe functioning of the child in the context of his/her 
problems35. The work with families in each day-support centre type 
should be preceded by the child’s diagnosis and determination of 
goals concerning the child and his/her family. The belief approved 
by experience that the work with children will be vain if their par-
ents’ functioning is not changed is the basis for the work with fami-
lies. The changes should affect different aspects of family function-
ing, not only the educational sphere. Focusing help only on children 
is ineffective and even may cause some negative results, such as 
breakaway of the child from the centre structures36. 

 
Conclusion 
It is our firm belief that day-support centres are certainly the es-

sential preventive means for children and youth. First of all, the cen-
tres being an interesting alternative to staying in the streets admit 
children that are threatened by social exclusion or suffer from emo-
tional problems relating to maturing. Besides, the work performed at 
the centres is designed both for the child and the family, and the lat-
ter gets an opportunity for integration and improvement of its educa-
tional competence. Such a family is open for the child’s problems 
and is often ready to alter for the sake of its integrity.  

It should be noted that the centres often save children from going 
to care and educational institutions. A lot of those children would 
find themselves at such institutions is they did not receive help from 

                                                 
34 http://ebookbrowsee.net/pwp-praca-socjalna-motywowanie-do-zmiany-
edek-orpik-doc-d146490018. E. Opik, Praca socjalna – motywowanie do 
zmian. [access on 11.11.2013]. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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day-support centres that assume responsibility, give references for 
children at family courts and aids whole families in coping with dif-
ficult situations. All the things mentioned evidence a strong position 
day-support centres have in the Polish preventive system. 

 
Summary 
The article presents a methodology for day-support centres that 

have been established under the Family Support and Foster Care 
System Act. The centres have replaced pre-existing care and educa-
tional institutions and have become successors in favour of children 
that are threatened by social exclusion. The author submits main 
principles concerning diagnosing correctly the child, who is going to 
become a beneficiary of the day-support centre. Then the author 
describes forms of work designed for each centre type: tutelage, spe-
cialized and streetworking. The final element, which is substantial in 
child and youth prevention, is work with the family. It should be 
noted that any efforts to change the child’s fortune can only be effec-
tive if the parents accept them and participate. 
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI) 
 

Dorosłe ofiary pedofilii 
 

Wstęp 
Problem pedofilii dotyczy nie tylko dzieci. To bardzo duża trau-

ma również dla dorosłych, którzy w dzieciństwie byli molestowani. 
Ofiary często boją i wstydzą się mówić o przeszłości. Z jednej strony 
niechętnie do niej powracają, a z drugiej – wspomniane wydarzenia 
mają wpływ na różne sfery ich późniejszego, dorosłego życia. Choć 
przestępstwo pedofilii również ulega przedawnieniu, nie oznacza to, 
że osoby, które jej doświadczyły, równie szybko zapominają o prze-
szłych wydarzeniach, które bardzo często umiejscawiają się w ich 
podświadomości. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby dorośli – 
pokrzywdzeni, mieli szansę na otrzymanie pomocy, która nie tylko 
spełni funkcję terapeutyczną, ale także w pewnym sensie prewencyj-
ną, w tym znaczeniu, że może przyczynić się do uchronienia jed-
nostki przed nasilaniem się konsekwencji związanych z przestęp-
stwem pedofilii. Ważny jest tutaj również społecznie adekwatny 
przekaz mediów, informacja o problemie nie w formie sensacyjnych 
doniesień, ale w kontekście problemu, który łączy się z rzeczywistą 
pomocą dorosłym ofiarom pedofilii. 

W artykule przedstawię krótki przebieg historii trzech informato-
rów – dorosłych ofiar pedofilii, a także opiszę główne następstwa 
wspomnianego przestępstwa w dorosłym życiu osoby pokrzywdzo-
nej oraz wymienię rodzaje pomocy pokrzywdzonym. 

 
1. Czym jest pedofilia?  
Sam termin pedofilia nie występuje w polskim Kodeksie Kar-

nym. W artykułach od 198 do 202 Kodeksu Karnego występują 
zwroty takie jak między innymi: obcowanie płciowe z małoletnim, 
prezentowanie małoletniemu poniżej 15 lat wykonanie czynności 
seksualnej, treści pornograficzne1. Spośród przestępstw o charakte-
rze seksualnym, dokonanych wobec małoletnich, wśród których 

                                                 
1 Kodeks Karny, dostępne na stronie http://www.polskieustawy.com/norms. 
php?actid=474&norm=200&lang=48&adate=20060718&head=0, (29.10.2013) 
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znajdują się między innymi: gwałt, pedofilia, pornografia dziecięca, 
kazirodztwo, policja odnotowuje najwięcej przestępstw związanych 
właśnie z pedofilią2.  

Choć intuicyjnie większość osób potrafi choćby obszarowo okre-
ślić zagadnienie pedofilii, trudno jednak mówić o jednej, ostatecznie 
dopracowanej i wyczerpującej definicji wspomnianego pojęcia. Ewa 
Jarosz definiuje małoletnią osobę wykorzystywaną seksualnie jako 
„jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała sek-
sualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbanie 
swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze 
specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaanga-
żowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której 
intencją jest seksualne zaspokojenie osoby dorosłej”3. 

Natomiast według Justyny Pieczko przemoc seksualna „może 
być realizowana przez: przemoc bez kontaktu fizycznego, kontakty 
seksualne polegające na pobudzeniu intymnych części ciała, kontak-
ty oralno – genitalne, stosunki udowe, penetrację seksualną, komer-
cyjne seksualne wykorzystanie dzieci, powiązane z innymi formami 
przemocy”4. Warto zaznaczyć, że w przypadku charakteryzowania 
pedofilii, wiele zależy od wystąpienia rozmaitych czynników, na 
przykład powiązania ofiary i sprawcy, czy samych działań o charak-
terze pedofilskim. Chcąc jednostkowo rozpatrywać przestępstwo 
pedofilii, trudno jest ująć je w ogólnikowych ramach, tak, aby przy 
tym nie zagubić indywidualnego człowieka, czyli konkretnego pod-
miotu, wobec którego zostanie uruchomiona długotrwała pomoc. 

 
2. Pedofilia – badania własne 
W drugiej połowie 2012 roku przeprowadziłam badania dotyczą-

ce losów piętnastu dorosłych osób, które w dzieciństwie były mole-
stowane. Po analizie zagadnienia oraz metod badawczych, zastoso-
                                                 
2 Dzieci – ofiary przestępstw seksualnych, dostępne na stronie 
http://www.statystyka.policja.pl/st/informacje/50010,Dzieci-ofiary-
przestepstw-seksualnych.html?search=24675399, (20.10.2013). 
3 E. Jarosz, Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, Wyd. 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 22.  
4 J. Pieczko, Pedofilia. Przemoc wobec dzieci, Wydawnictwo Św. Stanisła-
wa BM, Kraków 2012, s. 38. 
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wałam metodę jakościową - wywiad pogłębiony. Narzędziem ba-
dawczym w wywiadach pogłębionych był kwestionariusz wywiadu; 
a rozmowa opierałam się na opracowanej wcześniej liście pytań. 
Przygotowania do badań i poszukiwanie informatorów trwało nie-
spełna pół roku. W badaniach wzięło udział jedenaście kobiet i czte-
rech mężczyzn. Najmłodsza osoba w dniu badania miała trzydzieści 
pięć lat, najstarsza – pięćdziesiąt dwa. Dwójkę informatorów znałam 
osobiście, do pozostałych trafiłam przede wszystkim za pomocą 
Internetu. Dwie osoby ostatecznie odmówiły wywiadu, argumentując 
swoją decyzję obawą przed skojarzeniem faktów przez rodzinę, zna-
jomych, środowisko. 

Pięć wywiadów zrealizowałam podczas indywidualnych spotkań, 
pozostałe dziesięć – w rozmowie telefonicznej, skype oraz za pośrednic-
twem poczty e-mail. W konsekwencji tego, komunikacja na linii badacz 
- badany miała ustny i pisemny charakter. W przypadku rozmów - czas 
przeznaczony na wywiad z pojedynczym informatorem wynosił prze-
ciętnie około godziny. Jednak był on uzależniony od tego, ile czasu 
badany potrzebował na udzielenie odpowiedzi. Na potrzeby publikacji, 
imiona informatorów zostały zmienione. 

Jedna z badanych - czterdziestoletnia Alina, mieszkanka połu-
dniowej Polski, określiła swoje dzieciństwo jako najgorszy czas w 
życiu. Ojczym – pedofil, wstyd, niemoc, ból osnuty tajemnicą mil-
czenia. Wszystko zaczęło się, kiedy miała 9 lat i trwało dopóki nie 
wyprowadziła się z domu. Miała wtedy 18 lat. Jak wspomniała Alina 
– „Trauma, a do tego inne czasy, kiedyś w taki sposób i z takim na-
tężeniem nie mówiło się o pedofilii. Nie szukałam pomocy, nie przy-
szło mi to do głowy. Dwa razy chciałam popełnić samobójstwo, oka-
leczałam się, miałam poczucie winy. Kiedy wyprowadziłam się z 
domu, wydawało mi się, że problem się skończył. Nie zdawałam 
sobie sprawy z tego, dlaczego tak często boli mnie głowa – myśla-
łam, że to zwykła migrena”5. O wszystkim powiedziała mężowi po 
kilku latach małżeństwa. Kiedy sprawa wyszła na jaw, przeprowa-
dzili się do innego miasta. Większość mieszkańców miejscowości, w 
której wcześniej mieszkali, nie patrzyła na nich przychylnie. Wielu 
uważało, że ojczym Aliny – poważany lekarz nie mógł być pedofi-

                                                 
5 Archiwum Autorki, 12.09.2012, informatorka Alina, lat 40. 
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lem. Miała przecież zabawki i ubrania, o których nawet nie marzyły 
dzieci z wielu rodzin, wykształciła się, a na zewnątrz nikt nie do-
strzegał znamion przestępstwa. 

Przypadek czterdziestolatki może wskazywać na trudność zaak-
ceptowania przez małe środowisko tego, że mogą w nim występować 
dewiacje, przestępstwa, pedofilia. Element ostracyzmu wystąpił nie 
w stosunku do sprawcy przestępstwa, ale dotyczył ofiary. Wystar-
czyło, że sprawca na co dzień cieszył się dobrą opinią, należał do 
majętnych, wpływowych osób. Ponadto – jak w wywiadzie zazna-
czyła informatorka „Wydaje mi się, że ludzie w małej miejscowości 
boją się inności, tego, że ich z pozoru idealne środowisko może mieć 
rysy, bardzo poważne rysy. Z drugiej strony po nagonce mediów, 
które ukazują nas – ofiary – jako ludzi za wszelką cenę chcących 
dochodzić sprawiedliwości i żądających odszkodowań, a więc pie-
niędzy. Kompletnie pomija się sferę naszej psychiki”6. 

Kolejna informatorka – czterdziestosiedmioletnia Barbara, w 
trakcie wywiadu pogłębionego, przeszłe wydarzenia wspominała 
następująco: „Molestował mnie dziadek. Przyjeżdżałam do niego na 
wieś. Nie rozumiałam co się dzieje – co może wiedzieć i rozumieć 7-
letnie dziecko. Moi rodzice nie wierzyli w to, co im mówiłam. Nie 
chciałam jeździć do dziadka, ucieszyłam się kiedy zmarł. Nie wiem 
na ile to wszystko miało wpływ na moje późniejsze życie, możliwe, 
że przyczyniło się do tego, że wyszłam za mąż dopiero w wieku 40 
lat. Właściwie odkąd pamiętam, mam problem z zaufaniem drugie-
mu człowiekowi. Teraz mam 6-letnią córeczkę. Bardzo boję się, że 
ktoś mógłby ją skrzywdzić. Córeczka wie czym jest zły dotyk, wie, 
że ma mi mówić o wszystkim”7. 

Jedną z konsekwencji pedofilii, jest trudność budowania bli-
skich, długotrwałych relacji interpersonalnych w dorosłym życiu. Jak 
zauważył profesor Zbigniew Lew-Starowicz – „osoby wykorzysty-
wane w dzieciństwie seksualnie cierpią na depresje, nerwice, seksu-

                                                 
6 Archiwum Autorki, 12.09.2012, Alina, lat 40. 
7 Archiwum Autorki, 02.10.2012, informatorka Barbara, lat 47. 
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alne obsesje, mają trudności ze znalezieniem życiowego partnera”8. 
Być może wynika to z obawy przed kolejną krzywdą ze strony jed-
nostki, która może zostać określona mianem osoby bliskiej. 

Trzeci z informatorów, którego krótką historię przedstawiam w 
niniejszej publikacji, trzydziestopięcioletni Adam, był molestowany 
przez miejscowego nauczyciela ze szkoły podstawowej. Tamte zda-
rzenia i ich następstwa, wspomina słowami: „Choć chciałem cały 
obraz wymazać z pamięci, wszystko głęboko zakorzeniło się w pod-
świadomości. Nie wiem czy byłem jedyną ofiarą nauczyciela. Długo 
milczałem, wyjechałem zagranicę. Nie wiem nawet co teraz dzieje 
się z tym wychowawcą, którego zawsze otaczały dzieci – mnóstwo 
dzieci. Zawsze miał u siebie dużo słodyczy, owoce. Pod pretekstem 
zajęć wyrównawczych – nauka sprawiała mi pewne trudności - spę-
dzałem u niego dużo czasu. Nauczyciel był powszechnie lubianą 
osobą, nie miał rodziny, więc mówiono o nim, że poświęcił się dla 
dobra nauczania. Byłem jego ofiarą od 9 do 13 roku życia. Miałem 
obsesję ucieczki z mojej wsi, wybrałem liceum z internatem, studia 
na drugim końcu Polski, po nich wyjechałem z kraju. Nie wiem dla-
czego, ale nie potrafię zbudować trwałej relacji z partnerkami, na 
studiach podejrzewałem siebie o to, że jestem gejem”9. 

 
3. Skutki pedofilii w dorosłym życiu 
Pedofilia wywiera ogromny wpływ nie tylko na życie dziecka, 

ale także dorosłej osoby, zwłaszcza tej, która na czas nie otrzymała 
stosownej pomocy. Konsekwencje mogą pojawić się na różnych 
płaszczyznach jednostkowego funkcjonowania.  

Sama tylko przemoc seksualna, której doświadcza dziecko, w 
późniejszym życiu niesie konsekwencje w postaci zagrożeń związa-
nych przede wszystkim z: alienacją, psychozami, depresją, próbami 
samobójczymi, problemami z łaknieniem, uzależnieniami, stosowa-
niem przemocy wobec własnych dzieci, czy zaburzeniami seksual-
nymi. Ponadto u części osób – z jednej strony można zauważyć nie-

                                                 
8 S. Radek, Pedofilia – choroba kobiet i mężczyzn, dostępne na stronie 
http://www.ryszard-matuszewski.com/pl/pedofilia_choroba_kobiet_i_mezczyzn, 
672,,list.html, (20.10.2013). 
9 Archiwum Autorki, 10.11.2012, informator Adam, lat 35. 
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chęć, lęk, uraz związany z osobą sprawcy, a z drugiej – pewnego 
rodzaju więź. Można ją określić mianem syndromu sztokholmskiego, 
którym są „pozytywne uczucia ofiary względem krzywdziciela, 
wczucie się w motywy i działania sprawcy (…), niechęć ofiary w 
stosunku do osób chcących ją ratować i jednocześnie brak zaanga-
żowania w udzielaną pomoc”10. 

Według doktor Anny Śniegulskiej, do odległych konsekwencji 
związanych z przemocą fizyczną wobec dzieci, należą między inny-
mi: „choroby somatyczne, niska aktywność społeczna, stosowanie 
przemocy wobec własnych dzieci”11. Może wystąpić sytuacja prze-
miany ofiary w sprawcę, przejęcie jej roli. Według badań Marii Be-
isert nad sprawcami i ofiarami pedofilii, „prawie połowa sprawców 
była wykorzystywana seksualnie”12. Można określić to mianem 
przejmowania wzorców zachowań, zwłaszcza jeśli w życiu krzyw-
dzonej jednostki stanowiły czynnik dominujący. 

W przypadku kumulacji pedofilii z przemocą psychiczną, wśród 
najczęściej występujących następstw wymienia się: „problemy z 
sercem, zaburzenia gastryczne, choroby psychosomatyczne, zabu-
rzone poczucie tożsamości, uzależnienie od rodziców, kontrolowanie 
innych, depresja, nerwice, osamotnienie, perfekcjonizm, przestęp-
czość, wyobcowanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec wła-
snych dzieci”13. Nierzadko może dojść też do narastania rozmaitych 
kompleksów, które trudno przezwyciężyć. Osobowość wielokrotna 
może przejawiać się licznymi wahaniami nastroju, zaburzeniami na 
tle destrukcyjnym. Wszystko to połączone z wytworzeniem mecha-
nizmów obronnych, może przyczynić się do wytworzenia pancerza 
odpornego na społeczne wartości i zachowania. Takie osoby mogą 
mieć trudność w nawiązaniu relacji międzyludzkich, prawidłowe 
wchodzenie w role i zachowania społeczne, czy też przejawianie 
skłonności do negatywnego traktowania intymności oraz własnego 
ciała. Z jednej strony dystans wobec niego, może funkcjonować 

                                                 
10 Pieczko, op. cit., s. 69. 
11 A. Śniegulska, Przemoc wobec dziecka, Wyd. PWSZ, Przemyśl 2003, s. 101. 
12 M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 246. 
13 Pieczko, op. cit., s. 62. 
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obok poniżających praktyk seksualnych. Profesor Roger Collins z 
Uniwersytetu w Montanie, w swoich badaniach doszedł do wnio-
sków, że „77 proc. ofiar pedofilów ma kłopoty z założeniem rodziny, 
49 proc. stosuje przemoc, 35 proc. dopuszcza sie przestępstw seksu-
alnych, 28 proc. wymaga regularnej opieki psychiatrycznej, a 9 proc. 
zasila szeregi bezdomnych i nieprzystosowanych. Aż 53 procent 
chłopców wykorzystywanych przez pedofilów staje się pedofilami, 
natomiast prawie 58 procent dziewczynek - ofiar pedofilów w doro-
słym życiu uprawia prostytucję”14. Dorosłe ofiary pedofilii w dzie-
ciństwie zostały pozbawione tego, co należy – niejako z definicji - do 
jednego z najcenniejszych atrybutów dziecka. Mam tutaj na myśli 
niewinności, ufność wobec świata.  

Wpływ na to może mieć przede wszystkim to, kim był sprawca 
pedofilii. Jak zauważyła Magdalena Podgajna-Kuśmierek – „blisko 
50 procent osób molestujących to dla dziecka osoby ważne i znaczą-
ce”15. To może – w przypadku długotrwałego procesu - powodować 
przekazywanie dziecku wzorców zachowania, właściwych sprawcy. 
Dziecko tkwiące w danym środowisku, doświadczające konkretnych 
zachowań, już jako dorosła jednostka, może przenosić je do swojego 
życia i modelu postępowania, także o zabarwieniu patologicznym. 
Syndrom błędnego koła, wynikającego z pedofilii, można określić 
stwierdzeniem, że jeśli „dziecko będzie spotykać się z permanent-
nym okazywaniem agresji, przemocy, wrogości czy też kierowanymi 
wobec niego zachowaniami seksualnymi, z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można założyć, że będzie ono w analogiczny sposób postę-
pować względem swoich dzieci”16.  

Ponadto – jak trafnie zauważyła Irena Pospiszyl, dzieci, u których na-
stąpi zaburzenie procesów socjalizacyjnych, mogą doświadczyć „odwró-
cenia roli i związanego z nią poczucia odpowiedzialności. Owo odwróce-

                                                 
14 G. Górny, Pogoda dla pedofilów, dostępne na stronie 
http://www.przewodnik-
katolicki.pl/nr/publicystyka/_pogoda_dla_pedofilow.html, (20.09.2012) 
15 M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2003, s. 83. 
16 Ibidem, s. 85. 
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nie roli przejawia się w pseudodojrzałych zachowaniach w dzieciństwie i 
infantylizacji społecznej w wieku dojrzałym”17.  

Z drugiej strony u dorosłych ofiar pedofilii może dojść do po-
wstania obsesji, związanej z obawą, aby ich dzieci nie stały się ofia-
rami molestowania. Jeśli l ęk i chęć ochronienia własnego dziecka 
przybiorą duże rozmiary, wówczas może nastąpić wzmożona kontro-
la dziecka, izolowanie go od otoczenia, ograniczanie kontaktów ro-
dzinnych. Rosnąca frustracja dotycząca nie tylko własnej osoby, ale 
także osoby dziecka lub dzieci, spotęguje uczucie niepokoju, utraty 
kontroli nad teraźniejszością, lęk, niepewność oraz kumulację in-
nych, negatywnych uczuć. 

Ograniczoność zachowań asertywnych, to kolejna możliwa cecha 
dorosłych ofiar pedofilii, które między innymi mogą mieć problem z 
wyrażaniem i nazywaniem uczuć, budowaniem swojego wizerunku, 
nieodzianego w nadmierną ilość zewnętrznych masek. Dlatego tak waż-
ne jest – w przypadku pedofilii – jednostkowe podejście do osoby 
krzywdzonej. Generalizowanie, ogólnikowe postępowanie nie rozwiąże 
problemów, ale przyczyni się do błędnej oceny, w konsekwencji pro-
wadzącej do podjęcia nieadekwatnych działań pomocowych. 

 
4. Pomoc dorosłym ofiarom pedofilii 
W wielu środowiskach pokutuje jeszcze przekonanie, że 

przedawnione sprawy, to również wymazany przebieg wydarzeń i 
konsekwencji z życia jednostki pokrzywdzonej. Ponadto – jak za-
uważyła Magdalena Pogdajna-Kuśmierek, „w Polsce (…) kwestia 
podmiotowego traktowania ofiary dopiero zaczyna przybierać jakąś 
ogólnie zarysowaną postać. Prawo poza ukaraniem sprawcy, w zasa-
dzie nie przykłada większej uwagi do tego, co dzieje się z ofiarą. 
Zakłada się, że ofiara sama zgłosi się do specjalistycznego punktu 
pomocy i jeśli nie uczyni tego ona sama lub jej najbliższe otoczenie, 
to jest ona tej pomocy po prostu pozbawiona”18. 

Wiele osób wstydzi się tego, co wydarzyło się w ich dzieciń-
stwie, część z nich nie przepracowała traumy. W takich sytuacjach 

                                                 
17 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1994, s. 169. 
18 Pogdajna-Kuśmierek, op. cit., s. 87. 
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ważne jest mówienie i pisanie o tym, czego się doświadczyło. Prak-
tykuje się na przykład pisanie listów do oprawcy, siebie z lat dzieciń-
stwa, bliskich. Może to być element katarktyczny w stosunku do 
przeszłych, ale mających swoje dalsze konsekwencje wydarzeń. 
Umiejętnie pokierowana psychoterapia i warsztaty mogą pomóc w 
poradzeniu sobie ze stresem i innymi czynnikami blokującymi oso-
bowość ofiary. Istotne jest uświadomienie ofiarom, że – wbrew te-
mu, co nierzadko próbuje się im narzucić – to, co miało miejsce, nie 
jest ich winą. Identyfikacja uczuć, myśli, umiejętność ich nazywania, 
rozwój emocji nieosądzających, mogą pomóc w ograniczaniu, czy 
zaprzestaniu odrzucania siebie. Wyzwolenie negatywnych przeżyć 
pod fachowym okiem specjalisty, to jedna z dróg do niwelowania 
traumy. Ponadto samokojenie, redukcja napięcia i stresu może sta-
nowić jeden z ważniejszych aspektów indywidualnie dobranej tera-
pii. Pomoc w budowaniu i w pewnych przypadkach – przeprogra-
mowaniu nastawienia do siebie i relacji interpersonalnych, może 
odegrać ważną rolę w psychoterapii. 

Ważne aby pomoc dotarła w porę, nie była ostentacyjna, natar-
czywa, czy nierzetelna, ale dostosowana do konkretnego podmioto-
wego przypadku. Sposobem wyjścia z emocjonalnego kryzysu, w 
zależności od jednostki, mogą być także grupy wsparcia, pozwalają-
ce przekonać się, że nie jest się samemu w kryzysie. Ważne, aby 
ofiara nie została pozostawiona sama sobie, aby nie wykształcił się w 
niej syndrom wyuczonej bezradności, prowadzący do zniechęcenia, 
lęków, apatii, czy depresji. Istotne jest również to, aby w porę za-
trzymać kreowanie się nowej, negatywnej tożsamości dorosłej ofia-
ry, tak, aby nie czuła się winna temu, co miało miejsce kilka, kilka-
naście, czy więcej lat temu. Ponadto większa świadomość społeczna 
również może przyczynić się do budowania innego wizerunku doro-
słych ofiar, w przypadku których media kreują wizerunek roszcze-
niowych jednostek, niejako przy tym zapominając o psychicznym 
piętnie, które przeszłe wydarzenia wywarły na nie. 

 
Podsumowanie 
Choć problem pedofilii coraz bardziej jest eksponowany i oma-

wiany, wciąż jeszcze zbyt mało czasu poświęca się na pomoc doro-
słym, często bezradnym ofiarom tego przestępstwa. Z jednej strony 



140 
 

wiele spraw uległo przedawnieniu, z drugiej – wiele ofiar wciąż nie 
potrafi poradzić sobie z konsekwencjami pedofilii lub nie ma świa-
domości, że wiele z ich teraźniejszych zachowań stanowi pokłosie 
przeszłych wydarzeń i wynikającej z niej traumy. Tak, jak pokazują 
historie moich informatorów, choć wszystkich z nich łączy bycie 
ofiarą pedofila, jednak w większości konsekwencje przeszłych wyda-
rzeń przyjęły różny bieg, natężenie i kierunek. Choć wszystkich in-
formatorów dotknęło przestępstwo określane tą samą nazwą, jednak 
jego wpływ na późniejsze życie różnił się, co pozwala powtórzyć 
postulat dotyczący indywidualnego podejścia do każdego z ludzkich 
losów. Warto pamiętać, że tylko wyjście poza sensacyjność medial-
nych doniesień i rzeczywista, umiejętna pomoc, mogą zmniejszyć 
negatywne skutki pedofilii w kontekście samej jednostki. 

 
Summary 
″Adult victims of pedophilia″ 
The problem of pedophilia is not only the children problem. It's 

also a very big trauma for adults who were sexually abused in child-
hood. Victims are often afraid and ashamed to talk about the past. On 
the one hand are reluctant to return to it, on the other - these trau-
matic things have an impact on various aspects of their later, adult 
life. Although the crime of pedophilia is barred, it does not mean that 
people who have experienced it, as quickly forget about past trau-
matic things, which often place themselves in their subconscious. 
Therefore, it is vitally important to adults - victims, who have a 
chance of getting support, which not only fulfill a therapeutic func-
tion, but also in a sense, proactive, in the sense that it can help to 
protect the individual against escalation of the consequences of a 
crime of pedophilia. Important here is also socially appropriate me-
dia messages, information about the problem is not as sensational 
news, but in the context of the problem, which is combined with a 
real adult victims of pedophilia.  

This paper will present a brief histories of three informants - 
adult victims of child abuse and pedophilia mention major conse-
quences in adult life of the victim, as well as the types of support 
adult victims. 
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Ocena podatności dziecka na sugestię jako element ekspertyzy 
psychologicznej 

 
Wstęp 
Wyniki badań dotyczące czynników indywidualnych i sytuacyj-

nych stanowiących wyznaczniki wielkości podatności na sugestię, 
które zostały opisane w rozdziale „Wpływ sugestii na zeznania 
świadków w sprawach o wykorzystanie seksualne: model podatności 
na sugestię” stały się podstawą opracowania nowych uregulowań 
prawnych precyzujących zasady i warunki prowadzenia przesłucha-
nia świadków. W Kodeksie postępowania karnego przewidziano 
dwuetapowy model przesłuchania, pozwalający w pierwszej kolejno-
ści na swobodną wypowiedź świadka (art. 171 § 1 k.p.k), zakazano 
zadawania pytań sugerujących (art. 171 § 3 k.p.k) czy wpływania na 
wypowiedzi przesłuchiwanego za pomocą wymienionych w § 4 me-
tod. Kodeks postępowania karnego stanowi również podstawę praw-
ną do przeprowadzenia diagnozy przez biegłego psychologa (art. 192 
k.p.k. i art. 185a k.p.k). Należy zauważyć, że przedmiotem eksperty-
zy psychologicznej nie jest ocena zeznań świadka, a jedynie dokona-
nie psychologicznej oceny zeznań. Rozróżnienie to jest istotne ze 
względu na to, że ocena wiarygodności zeznania, a więc pośrednio 
także zakres wpływu sugestii, leży w zakresie kompetencji sądu (Wój-
cikiewicz, 2007). Przedmiot ekspertyzy jest podstawą do wyznaczenia 
jej zakresu. Przyjmuje się, że ekspertyza psychologiczna dotycząca 
zeznań świadków powinna obejmować: ustalenie czynników mogących 
wywierać wpływ na zniekształcenia zeznań, dokonanie interpretacji 
mechanizmów psychologicznych, które mogą przyczyniać się do znie-
kształceń, ustalenie zależności między potencjalnie stwierdzonymi u 
świadka zaburzeniami a wydarzeniem oraz dokonanie oceny psycholo-
gicznej oceny zeznań (Wójcikiewicz, 2007). 

Sugestia i podatność na sugestię stanowią istotne czynniki mo-
gące wywierać wpływ na zeznania świadka, zwłaszcza nieletniego 
świadka pokrzywdzonego. W związku z tym uzasadnione wydaje się 
położenie większego nacisku na te aspekty podczas przeprowadzania 
ekspertyzy. 
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Wyznaczony przedmiot i zakres ekspertyzy implikuje sposób 
przeprowadzenia diagnozy. Przeprowadzenie rzetelnej psycholo-
gicznej oceny wypowiedzi nieletniego wymaga: 

• analizy akt sprawy 
• przygotowania nieletniego do składania zeznań  
• udziału w czynności przesłuchania 
• badania psychologicznego. 
W związku z istnieniem wielu opracowań poświęconych diagno-

zie psychologicznej w obszarze psychologii sądowej (np. Wójcikie-
wicz, 2007), w dalszej części niniejszego rozdziału skupiono się na 
wskazaniu i omówieniu najistotniejszych elementów diagnozy zwią-
zanych z oceną podatności na sugestię.  

 
1. Kryteria dojrzało ści do składania zeznań 
Podstawowym problemem związanym z dokonaniem diagnozy 

podatności na sugestię świadka nieletniego jest określenie kryteriów 
dojrzałości do składania zeznań (Jaśkiewicz-Obydzińska i Wach, 
2007). Należy mieć świadomość, że nie każde dziecko, zwłaszcza 
młodsze, może występować w charakterze świadka. Zdaniem Jaś-
kiewicz-Obydzińskiej i Wach (2007) dotyczy to w szczególności 
nieletnich poniżej 4 roku życia, gdyż dopiero powyżej tego wieku 
dziecko jest w stanie rozpoznawać nie tylko osoby i przedmioty do-
brze sobie znane, ale także odtwarzać sporadyczne sytuacje i przeży-
cia. W każdym przypadku najważniejsze jest jednakże uwzględnia-
nie indywidualnych cech i możliwości świadka (Jaśkiewicz-
Obydzińska 1986; Brzezińska 2000; Toeplitz-Winiewska 2004). 
Zdaniem Zielonej-Jenek (2008) indywidualna podatność na sugestie 
jest kluczową właściwością pozwalającą wnioskować o możliwym 
zakresie zniekształceń zeznań spowodowanych sugestią. Zgodnie z 
modelem podatności na sugestię, opisanym we wcześniejszym roz-
dziale, jest ona związana z czynnikami: poznawczymi, emocjonal-
nymi i społecznymi. 

 
2. Ocena stanu psychicznego dziecka 
Istotnym elementem diagnozy jest ocena stanu psychicznego 

dziecka. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na rozwój psychofi-
zyczny oraz wszelkie zaburzenia występujące w zachowaniu nielet-
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niego. Na podstawie analiz prowadzonych przez Instytut Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie można stwierdzić, że sprawy zgłaszane w 
ostatnich latach dotyczą nadużyć, które nie mają charakteru działań 
długotrwałych (Czerederecka, 1999; Czerederecka i Jaśkiewicz-
Obydzińska, 2004). W niektórych sprawach, w związku z wykorzy-
stywaniem sytuacji zabawy i czynności pielęgnacyjnych oraz po-
wstrzymywanie się sprawców przed bardziej drastycznymi czynami, 
nie można stwierdzić występowania specyficznych śladów fizycz-
nych nadużycia wobec nieletniego (Glaser i Frosh, 1995; Beisert, 
2002). W związku z tym duże znaczenie ma wnikliwa analiza obja-
wów, które można zaobserwować podczas badania diagnostycznego.  

Na podstawie licznych analiz udało się wyodrębnić zestaw spe-
cyficznych oraz niespecyficznych zaburzeń mogących występować u 
dzieci wykorzystywanych seksualnie. Do objawów niespecyficznych 
dla molestowania seksualnego zalicza się: zahamowanie, zamknięcie 
w sobie, przygnębienie, płacz bez wyraźnego powodu i izolację spo-
łeczną. Może występować obawa przed rozbieraniem się (np. na 
lekcji w-f), objawy somatyczne, do których można zaliczyć bóle 
głowy, brzucha, wymioty oraz objawy neurotyczne, takie jak: zabu-
rzenia snu, jedzenia, moczenie czy nasilone występowanie fobii. 
Drugą grupę objawów, którą można wyodrębnić, stanowią zachowa-
nia impulsywne, agresywne i autodestrukcyjne oraz zachowania 
niedostosowane społecznie (ucieczki z domu, przestępczość). Czere-
derecka i Jaśkiewicz-Obydzińska (2004) przeprowadziły badania, w 
wyniku których wyodrębniły charakterystyczne objawy różnicujące 
dzieci, u których podejrzewa się wykorzystanie seksualne od dzieci z 
rodzin o nasilonym konflikcie. Badaczki wykazały, że w grupie 
dzieci, wobec których dochodziło do nadużyć seksualnych, istotnie 
częściej występował uogólniony lęk, regresja i zaburzenia koncen-
tracji uwagi. Zwłaszcza zaburzenia koncentracji uwagi wydają się 
być charakterystycznym objawem niespecyficznym różnicującym 
obie porównywane grupy. 

Szczególne znaczenie mają objawy specyficzne dla wykorzysta-
nia seksualnego. Należy jednakże pamiętać, że ich brak nie może być 
podstawą do wyeliminowania podejrzeń (Jaśkiewicz-Obydzińska i 
Wach, 2007). Można dokonać kategoryzacji objawów specyficznych 
na somatyczne i behawioralne. Do grupy objawów somatycznych 
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zalicza się między innymi: urazy narządów płciowych, ból, siniaki i 
infekcje w okolicach narządów płciowych oraz choroby weneryczne. 
Używanie określeń dotyczących sfery seksualnej nieadekwatnych do 
wieku, nadmierna seksualizacja zachowania, twórczość erotyczna 
czy odgrywanie scen przemocy seksualnej w zabawach stanowią 
przykłady behawioralnych objawów specyficznych. 

 
3. Analiza sytuacji rodzinnej nieletniego 
Dokonywanie oceny stanu psychofizycznego dziecka powinno 

odbywać się równolegle z analizą jego sytuacji rodzinnej. Łączenie 
obu tych aspektów jest częściowo nawet uwarunkowane jedną z 
istotnych metod diagnostycznych – wywiadem z głównym opieku-
nem. Na podstawie wywiadu można uzyskać informacje na temat 
sytuacji rodzinnej, a także rozwoju dziecka oraz występowania zabu-
rzeń, zwłaszcza w okresie, kiedy mogło potencjalnie dochodzić do 
wykorzystania. Dokonując oceny możliwego wpływu sytuacji ro-
dzinnej na treść zeznania małoletniego należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na: 

• charakter i nasilenie potencjalnego konfliktu pomiędzy 
rodzicami 

• przyczyny potencjalnego konfliktu małżeńskiego  
• właściwości psychiczne osoby zgłaszającej podejrzenie 

wykorzystania 
• relację domniemanego sprawcy z dzieckiem 
• relację osoby zgłaszającej z dzieckiem. 
 
4. Geneza i charakter potencjalnego konfliktu pomiędzy ro-

dzicami 
Wykazano, że wymienione cechy sytuacji rodzinnej mogą sprzy-

jać występowaniu fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne. 
Osoba bliska dziecku, a dokonująca zgłoszenia podejrzenia wyko-
rzystania seksualnego, może oddziaływać na treść złożonych przez 
nie zeznań za pomocą sugestii w celu osiągnięcia korzyści. Zaleca 
się, aby w trakcie diagnozy brać pod uwagę motywy osoby zgłasza-
jącej podejrzenie dokonania przestępstwa.  

Jednym z najważniejszych czynników jest występowanie kon-
fliktu małżeńskiego, a w szczególności tocząca się sprawa rozwodo-
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wa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji konieczne jest ustalenie 
genezy i czasu trwania konfliktu oraz odgrywanej w nim roli człon-
ków dalszej rodziny. Istotne znaczenie dla oceny możliwości wystę-
powania sugestywnego wpływu osób bliskich na zeznania dziecka 
ma: stosunek zaangażowanych w konflikt członków rodziny do 
oskarżonego oraz zakres posiadanych przez nich informacji o spra-
wie. Szczególnie wnikliwej analizy wymaga sytuacja, kiedy istnieją 
przesłanki do wnioskowania o istnieniu transgeneracyjnego modelu 
rodziny, w którym dominującą rolę odrywają kobiety (Jaśkiewicz-
Obydzińska i Wach, 2007). Zdaniem badaczek, w takich rodzinach 
może dochodzić do sytuacji, w której kobiety dążą do zmarginalizo-
wania wpływu mężczyzny na wychowanie dziecka. Może się to od-
bywać poprzez podejmowanie działań mających na celu pozbawienia 
ojca praw do opieki rodzicielskiej, nawet poprzez fałszywe oskarże-
nie o wykorzystanie seksualne.  

 
5. Relacja domniemanego sprawcy z dzieckiem 
Wykazano, że jakość relacji domniemanego sprawcy z dziec-

kiem modyfikuje wielkość zniekształceń zeznań dziecka. Istnienie 
bezpiecznej relacji stanowi bufor wobec fałszywych sugestii partnera 
na temat wykorzystania seksualnego (Zielona-Jenek, 2006). W przy-
padku występowania bezpiecznej relacji możliwa jest do zaobserwowa-
nia rozbieżność między wypowiadanymi oskarżeniami a spokojem i 
dobrym samopoczuciem nieletniego w obecności podejrzanego (Green i 
Schetky, 1988). Stanowi to istotny dowód na wywieranie na dziecko 
sugestywnego wpływu przez bliską mu osobę dorosłą.  

Występowanie syndromu odosobnienia sprzyja natomiast uleganiu 
sugestii molestowania seksualnego. Syndrom odosobnienia od jednego 
z rodziców można najczęściej zaobserwować w przypadku istnienia 
konfliktu małżeńskiego i walki o władzę rodzicielską. Syndrom obejmu-
je zaburzenia związane z angażowaniem dziecka przez głównego opie-
kuna w dewaluację i krytykę drugiego opiekuna, przybierające formę 
znieważania i poniżania drugiego opiekuna w wypowiedziach, bezpo-
średniego i pośredniego izolowania się od niego oraz sztywności postaw 
wobec drugiego opiekuna (Ackerman 1995; Czerederecka, 1999).  
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6. Relacja osoby zgłaszającej z dzieckiem 
Wystąpienie syndromu odosobnienia sprzyja wzrostowi zależno-

ści nieletniego od głównego, oskarżającego opiekuna. Dziecko nad-
miernie uzależnione od osoby zgłaszającej silnie zabiega o aprobatę 
ze strony opiekuna i bezwzględnie mu się podporządkowuje. Oczy-
wistym jest, że takie cechy relacji dziecko-opiekun mogą sprzyjając 
fałszywym oskarżeniom o molestowanie seksualne. Wykazano, że w 
przypadku spraw, w których nie potwierdzono zaistnienia wykorzy-
stania seksualnego, nieletni istotnie częściej opowiadali o wykorzy-
stywaniu, kiedy byli do tego zachęcane przez głównego opiekuna, 
szukając u niego poparcia treści złożonych zeznań (Green i Schetky, 
1988). Ponadto często nieletni konfrontowali podejrzanego z zarzu-
tami tylko w obecności głównego opiekuna. Takie zachowania 
dziecka mogą świadczyć o próbach sugerowania mu przez opiekuna 
przebiegu fikcyjnego zdarzenia wykorzystania seksualnego. Wykry-
cie sfabrykowanych w ten sposób zeznań jest stosunkowo łatwe dla 
doświadczonego biegłego dzięki wykorzystaniu kryteriów oceny 
wiarygodności zeznań świadków, zaproponowanych przez Arntzena 
(1989) na podstawie wyników licznych badań. Na etapie diagnozy 
konieczne jest zatem uwzględnianie oceny relacji dziecko-opiekun 
dokonujący zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

 
7. Właściwości psychiczne osoby zgłaszającej podejrzenie 

wykorzystania  
Kolejnym elementem, który powinien być brany pod uwagę w 

trakcie przeprowadzania diagnozy są cechy dorosłego zgłaszającego 
podejrzenie popełnienia przestępstwa. Szczególne znaczenie diagno-
styczne ma skłonność do wyolbrzymiana krzywd i dramatyzowania 
oraz nadmierna podejrzliwość i roszczeniowość charakteryzujące 
opiekuna. Zdaniem Jaśkiewicz-Obydzińskiej i Wach (2007) identy-
fikacja przyczyny zgłoszenia się do specjalisty może mieć istotne 
znaczenie dla ustalenia rzeczywistych motywów złożenia oskarżenia 
o wykorzystanie seksualne. Badaczki wyróżniają dwie najczęściej 
występujące sytuacje. W pierwszym przypadku opiekun przychodzi 
do specjalisty z listą objawów dziecka w celu weryfikacji, że ich 
geneza tkwi w wykorzystaniu seksualnym przez partnera. Najczę-
ściej wymieniane są: zmiany w zachowaniu po wizycie u partnera, 
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wzmożona nerwowość, wzrost zainteresowania własnym ciałem, a 
także masturbacja i niekonwencjonalne próby kontaktu fizycznego. 
Należy podkreślić, że wszelkie opisywane zachowania należy odno-
sić do właściwych norm wiekowych. Niektóre zachowania typowe 
dla jednego okresu rozwoju mogą stanowić objaw zaburzeń, jeśli 
występują w innym okresie. Zdarza się, że niektórzy opiekunowie 
dokonują własnej interpretacji objawów na podstawie danych z lite-
ratury fachowej. Szczególną ostrożność wobec informacji dostarcza-
nych przez opiekuna należy zachować, jeśli poszerza on zakres ob-
jawów w czasie kolejnych wizyt oraz przejawia chęć natychmiasto-
wego odizolowania dziecka od partnera, pomimo braku ku temu 
przesłanek. Współwystępowanie opisanego zachowania osoby zgła-
szającej z trwającym konfliktem małżeńskim lub walką o prawa 
rodzicielskie stanowi istotny predyktor występowania sugestywnego 
wpływu osoby bliskiej na treść zeznań nieletniego.  

Druga najczęściej występująca sytuacja jest związana ze zgła-
szaniem się do specjalisty z powodu zaobserwowanych u dziecka 
zaburzeń. Opiekun nie zakłada jednakże, że ich przyczyną może być 
nadużycie seksualne. Uzyskanie informacji na temat ich potencjalnej 
genezy stanowi dla niego zaskoczenie. Opiekun z reguły nie dąży do 
odizolowania dziecka od partnera, ani nie planuje natychmiastowego 
zgłoszenia sprawy (Jaśkiewicz-Obydzińska i Wach, 2007).  

Do zachowań współwystępujących z fałszywymi oskarżeniami o 
molestowanie seksualne zalicza się także podawanie mało prawdo-
podobnych okoliczności domniemanego wykorzystania seksualnego. 
Przykładem może być przypisywanie sprawcy czynów o charakterze 
nadużycia, których wykonanie wymagałoby więcej czasu i swobody 
działania niż było realnie dostępnych. Opisy takich rzekomych wy-
darzeń mogą być zaczerpnięte z literatury fachowej i dobrze wpisy-
wać się w schemat wykorzystania seksualnego. Konieczne jest więc 
odnoszenie zeznań osoby zgłaszającej do informacji o sprawie, po-
chodzących z pozostałych źródeł. 

Najważniejsze ustalenia dotyczące różnic w zakresie czynników 
związanych z oceną stanu psychofizycznego nieletniego oraz sytuacji 
rodzinnej pomiędzy potwierdzonymi i niepotwierdzonymi przypadkami 
wykorzystania seksualnego zostały przedstawione w tabeli 1. 
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Tabela 1. Różnice w zachowaniu dziecka i opiekuna pomiędzy 
potwierdzonymi i niepotwierdzonymi przypadkami wykorzystania 
seksualnego 

Potwierdzone przypadki 
wykorzystania seksualnego 

Niepotwierdzone przypadki 
wykorzystania seksualnego 

Zachowanie dziecka ( reek i Schetky, 1988) 
� początkowo niechętnie rozma-
wia o wykorzystywaniu z matką 
lub z innymi osobami  

� opowiada o wykorzystywaniu, 
kiedy jest do tego zachęcane 
przez matkę  

� rzadko konfrontuje ojca z zarzu-
tami, nawet w obecności matki.  

� często konfrontuje ojca z zarzu-
tami w obecności matki, szuka-
jąc u niej poparcia  

� zwykle wydaje się zalęknione 
w obecności oskarżonego  

�  rozbieżność między wypowia-
danymi oskarżeniami a spoko-
jem i dobrym samopoczuciem w 
obecności ojca  

� zwykle przejawia oznaki i 
symptomy wykorzystywania 
seksualnego  

�  może być nadmiernie zaintere-
sowane seksualnością, ale nie 
zdradza oznak ani objawów wy-
korzystywania  

 � szuka u matki potwierdzenia 
swoich słów  

Zachowanie opiekuna ( reek i Schetky, 1988) 
� objawy depresji; brak innych 
specyficznych form psychopatologii  

�  objawy zaburzeń paranoidal-
nych i histerycznych  

 
8. Zastosowanie metod testowych w ocenie sugestybilności 

dziecka 
Metody testowe, oprócz wywiadu i obserwacji, należą do głów-

nych technik stosowanych w diagnozie psychologicznej (Stemplwe-
ska-Żakowicz, 2009). Opisane dotychczas czynności diagnostyczne 
opierały się na wykorzystaniu technik wywiadu i obserwacji w celu 
uzyskania niezbędnych informacji. Rzetelne przygotowanie eksper-
tyzy wymaga uzupełnienia uzyskanych w ten sposób danych o in-
formacje pochodzące z testów. Zaleca się stosowanie testów należą-
cych do różnych kategorii, gdyż uzyskane na podstawie ich przepro-
wadzenia informacje, mogą stanowić wzajemne uzupełnienie.  
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W niniejszej pracy skupiono się na krótkim opisaniu dostępnych 
możliwości testowania podatności na sugestię małoletniego. Więk-
szość narzędzi powstało na użytek praktyki sądowej, z czym związa-
ne jest podobieństwo ich konstrukcji. W pierwszej kolejności osobie 
badanej dostarczany jest materiał testowy, mający różną formę w 
zależności od narzędzia. Następnie zadawane są różnego typu suge-
stywne pytania. Miarę podatności stanowi liczba odpowiedzi zgod-
nych z zasugerowanymi zniekształceniami (Zielona-Jenek, 2008).  

 
9. Gudjonsson Suggestibility Scale 
Podobny schemat badania jest stosowany w procedurze dwueta-

powej wykorzystywanej w paradygmacie efektu dezinformacji. Pa-
radygmat ten można uznać za laboratoryjne odzwierciedlenie sytu-
acji świadka naocznego. Za najbardziej znanego badacza posługują-
cego się procedurą dwuetapową można uznać Gudjonssona (2003), 
wpisującego się w nurt paradygmatu różnic indywidualnych w bada-
niach nad efektem dezinformacji. Sugestilaność interrogatywna 
przedstawia się w tym modelu jako zależną od strategii radzenia 
sobie, jakie ludzie stosują w konfrontacji z niepewnością i oczekiwa-
niami podczas przesłuchania (Gudjonsson i Clark, 1986). Do badania 
tego rodzaju podatności stosowane są Skale Sugestialności Gudjon-
ssona - Gudjonsson Sugestybility Scales, GSS (Gudjonssona, 1984, 
za: Gudjonsson, 2003; polska wersja: Polczyk, 2000). GSS jest na-
rzędziem pozwlającym określić, do jakiego stopnia osoba składająca 
zeznanie jest skłonna dostosowywać swoje odpowiedzi do sugestii 
zawartych w pytaniu osoby przesłuchującej oraz zmieniać je pod 
wpływem negatywnej informacji zwrotnej, dotyczącej jakości skła-
danego zeznania. Przedmiot badania - sugestialność interrogatywna 
może być zdefiniowana jako „stopień, w jakim podczas formalnego 
przesłuchania, mającego postać zamkniętej interakcji społecznej, 
badany akceptuje informacje komunikowane mu przez przesłuchują-
cego, w wyniku czego na jego odpowiedzi informacje te mają 
wpływ” (Gudjonsson i Clark, 1986, s. 84). W procedurze Gudjon-
ssona w pierwszej kolejności osobie badanej czytana jest historia. 
Następnie diagnozowany jest proszony o odtworzenie zapamiętanej 
historii. Po 50 minutach przerwy, bez wcześniejszego uprzedzenia, 
osobę badaną prosi się o ponowne odtworzenie historii. Następnie 
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zdawana jest pierwsza seria sugestywnych pytań, wśród których 
wyróżnia się pytania wiodące, afirmatywne oraz zawierające fałszy-
we alternatywy. Niezależne od udzielonych odpowiedzi, osoba ba-
dana otrzymuje negatywną informację zwrotną i ponownie jest pro-
szona o udzielenie odpowiedzi na pytania. Pytania wiodące (leading 
questions) – zawierają fałszywe przesłanki, które sprawiają, że od-
powiedź zgodna z sugestią staje się dla badanego logiczna. Na przy-
kład fałszywą przesłanką w pytaniu o to, czy okulary kobiety stłukły się 
w czasie walki jest noszenie okularów przez kobietę. Pytania afirma-
tywne (affirmative questions) nie zawierają przesłanki, jednak są sfor-
mułowane w taki sposób, że odpowiedź twierdząca jest dla badanego 
łatwiejsza niż przecząca, ponieważ dotyczy zjawisk zgodnych ze skryp-
tami danego zdarzenia. Natomiast fałszywe alternatywy dotyczą szcze-
gółów, o których nie wspominano w historii. Przykładowo, badany jest 
pytany, czy kobieta miała psa, czy kota. W historii nie ma mowy o po-
siadaniu przez nią jakiegokolwiek zwierzęcia. 

W procedurze Gudjonsson wyróżnia się dwa wskaźniki ulegania 
sugestii (Yield 1 i Yield 2), wskaźnik będący sumą zmian wcześniej 
udzielonych odpowiedzi wskutek otrzymania negatywnej informacji 
zwrotnej (Shift), wskaźnik ogólnej podatności na sugestię (Total 
Suggestibility) – suma wskaźników Yield i Shift oraz wskaźnik bez-
pośredniego odpamiętania (Immediate Recall) powalający na okre-
ślenie zakresu zapamiętania szczegółów historii (Gudjonsson, 2003). 

W związku z dużą czasochłonnością badania oraz specyficznymi 
założeniami związanymi z konstruktem sugestialności interrogatyw-
nej, w praktyce sądowej stosowanych jest wiele innych testów. Wy-
kazano, że wyniki uzyskiwane za pomocą wersja skali GSS dla dzie-
ci – GSS2 są zbliżone do tych pochodzących z badań Bonn Test of 
Statement Suggestibility (BTSS). Jednakże BTSS wydaje się być 
lepiej dopasowanym narzędziem do badania podatności na sugestię 
dzieci w trakcie policyjnego przesłuchania i w ramach ekspertyzy 
psychologicznej (Roma, Sabatello, Verrastro i Ferracuti, 2011). 

 
10. Bonn Test of Statement Suggesibility 
Bonn Test of Statement Suggesibility (Enders, Scholz i Summa 

1997) jest narzędziem służącym do pomiaru podatności na sugestię 
dzieci w wieku 4 do 10 lat. Procedura badania jest zbliżona do tej 
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stosowanej w GSS. Dziecku czytana jest historia o długości 352 
słów, zawierająca 51 szczegółów krytycznych o innej treści w zależ-
ności od płci nieletniego. Następnie dziecko jest proszone od odtwo-
rzenie historii w oparciu o cztery ilustracje. Po 15 minutowym okre-
sie odroczenia badanemu zadawanych jest 31 pytań dotyczących 
wysłuchanej historii. Sześć z nich stanowią pytania buforowe, które 
są zastosowane w celu ukrycia przeznaczenia narzędzia. Osiem py-
tań to fałszywe alternatywy, prezentujące dwie niepoprawne opcje, 
dziewięć pytań stanowią pytania z wymuszonym wyborem impliku-
jące fałszywe szczegóły. Osiem pytań jest powtarzanych po zako-
munikowaniu dziecku negatywnej informacji zwrotnej. 

W BTSS wyróżniono wskaźnik ogólnej podatności (Total Su-
ggestibility) oraz trzy wskaźniki szczegółowe: wskaźnik bezpośred-
niego odpamiętania (Immediate Recall) odzwierciedlający liczbę 
szczegółów odtworzonych bezpośrednio po wysłuchaniu historii, 
wskaźnik ulegania (Yield 1) oznaczający zakres przyjętej przez nie-
letniego sugestii oraz wskaźnik zmiany (Shift) w udzielonych odpo-
wiedziach po otrzymaniu negatywnej informacji zwrotnej (Enders, 
Scholz i Summa 1997). Można zauważyć, że wskaźniki są zbliżone 
do tych stosowanych w GSS. Jednakże przewaga BTSS (Roma, Sa-
batello, Verrastro i Ferracuti, 2011) wydaje się wynikać z zastoso-
wanej procedury oraz liczby i charakterystyki sugestywnych pytań. 

 
11. Test of Statement Suggestibility  
Test of Statement Suggestibility (Burger, 1971) jest rzadziej 

używany w praktyce sądowej niż BTSS. Narzędzie jest przewidziane 
do pomiaru podatności na sugestię dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 
Procedura badania jest mniej skomplikowana niż w przypadku GSS 
czy BTSS. W pierwszej kolejności, w czasie 15 sekund badanemu 
prezentowany jest zestaw 30 slajdów. Następnie zadawanych zostaje 
po sześć pytań do każdego ze slajdów. Wśród tych pytań trzy są 
buforowe, natomiast pozostałe służą wprowadzeniu sugestii braku 
szczegółów, które w rzeczywistości były widoczne na slajdach, 
zmianie szczegółów oraz wszczepianiu szczegółów, które nie były 
obecne w materiale źródłowym. Wyróżniono tylko jeden wskaźnik, 
będący sumą wszystkich błędnych odpowiedzi na sugestywne pyta-
nia. Wysoką rzetelność narzędzia (0,90) uzyskano na próbie osób 
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dorosłych (Enders, 1997), co może stanowić pewne ograniczenie w 
stosowaniu narzędzia na populacji dzieci, szczególnie w przypadku 
diagnozy. 

 
12. Video Suggestibility Scale for Children 
Video Suggestibility Scale for Children (Scullin i Ceci, 2001) 

została opracowana do badania najmłodszych dzieci w wieku przed-
szkolnym, od 3 do 6 lat. Procedura badania polega na prezentacji 
dziecku materiału wideo, a następnie zadawaniu pytań sugestywnych 
po okresie odroczenia wynoszącym od 1 do 7 dni. Zdaniem autorów 
VSSC wprowadzenie dłuższego okresu retardacji pozwala trafniej 
odzwierciedlić czas upływający między zaobserwowaniem wydarze-
nia a składaniem zeznań (Scullin, Kanaya i Ceci, 2002). Wtoku pro-
cedury dzieci otrzymywały dwukrotnie łagodną negatywną informa-
cję zwrotną w stosunku do połowy pytań za każdym razem. 

W Video Suggestibility Scale for Children wyznaczono dwa 
wskaźniki, zbliżone do tych stosowanych w GSS. Wskaźnik ulegania 
– Yield, jest miarą akceptacji sugestii pochodzącej z pytań sugerują-
cych. Wskaźnik zmiany – Shift, służy pomiarowi wielkości tendencji 
do zmiany odpowiedzi pod wpływem negatywnej informacji zwrot-
nej. Wskaźnik Shift odnosi sie do wrażliwości na społeczny nega-
tywny feedback. Wykazano, że oba wskaźniki nie są ze sobą skore-
lowane, natomiast wyraźnie korelują z sugestybilnością.  

Wydaje się, że dbałość o trafność ekologiczną procedury oraz 
dobre właściwości psychometryczne (Scullin i Ceci, 2001) pozwalają 
rekomendować stosowanie tego narzędzia do oceny podatności na 
sugestię najmłodszych dzieci w trakcie przygotowywania ekspertyzy 
psychologicznej. 

 
13. Sugestibility Test 
Zimmermann (1979, 1982a, 1982b, 1988) zaproponował intere-

sujące narzędzie pomocne przy ocenie sugestybilności starszych 
dzieci w wieku 9-10 lat oraz adolescentów (12-16 lat). Sugestibility 
Test (SET-S) składa się z dwóch osobnych wersji dla opisanych ka-
tegorii wiekowych. Materiał bodźcowy stanowią cztery tablice, na 
których przedstawione są sceny zabaw dzieci. Czas ekspozycji każ-
dej z tablic wynosi 30 sekund. W następnej kolejności zadawane są 
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sugerujące pytania na temat szczegółów zawartych w prezentowa-
nym materiale. Wskaźnik stanowi suma punktów (0 do 40) odpowia-
dających liczbie błędnych odpowiedzi na pytania sugestywne.  

W SET-S przewidziano odrębną podskalę z pytaniami o konota-
cjach seksualnych, co stanowi istotną zaletę narzędzia w zastosowa-
niu sądowym. Skala odznacza się także dobrą rzetelnością - Alfa 
Cronbacha wynosi 0,80 (Enders, 1997). 

 
14. Zastosowanie metod testowych w ocenie sugestybilności 

dziecka w polskiej praktyce orzecznictwa sądowego 
Dzięki zastosowaniu metod testowych w diagnozie możliwe jest 

dokonanie szybkiej i obiektywnej oceny indywidualnej podatności 
na sugestię. Należy jednakże zauważyć, że badania normalizacyjne, 
o ile takie w ogóle przeprowadzano, pochodzą z próby nie polskiej. 
W zawiązku z tym zastosowanie takich narzędzi w diagnozie indy-
widualnej wydaje się mocno dyskusyjne. W Polsce brak jest ogólno-
dostępnych, wystandaryzowanych testów do oceny sugestybilności 
nieletniego (Zielona-Jenek, 2008). W praktyce sądowej często wnio-
skuje się o tej właściwości na podstawie danych związanych z indy-
widualnymi wyznacznikami podatności na sugestię, opisanymi w 
modelu podatności na sugestię.  

Konieczne jest zatem opracowanie narzędzi do oceny indywidu-
alnej podatności na sugestię, zwłaszcza na sugestię pochodzącą od 
osób bliskich, a także dokonywanie adaptacji do warunków polskich 
już istniejących skal. 

 
15. Kliniczna metoda oceny podatności na sugestię 
Poza metodami testowymi w praktyce orzecznictwa sądowego 

stosuje się kliniczną metodę oceny podatności na sugestię ze strony 
osoby przesłuchującej. Próba sugestii (suggestive probing) polega na 
wprowadzaniu przez interlokutora zmian peryferycznych szczegółów 
w zeznaniach nieletniego (Zielona-Jenek, 2008). Funkcję wskaźnika 
pełni reakcja dziecka na wprowadzone w ten sposób zmiany. Celem 
stosowania tej metody jest zbadanie, czy dziecko odróżnia informa-
cje zapamiętane od alternatywnych, które dostarczane są mu w cza-
sie przesłuchania. Ponadto pozwala zweryfikować, czy nieletni 
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świadek rozróżnia prawdę od fantazji oraz stopień jego asertywności 
w poprawianiu i niezgadzaniu się z przesłuchującym.  

Próba sugestii pozwala ocenić podatność dziecka na sugestię tyl-
ko ze strony osoby przesłuchującej i prawdopodobnie osób o podob-
nym autorytecie i pozycji społecznej (Zielona-Jenek, 2008). W 
związku z tym słuszny wydaje się postulat Endersa (1997), aby pró-
bę sugestii stosować łącznie z metodami testowymi. Wzajemne uzu-
pełnianie się tych technik umożliwia uzyskanie pełniejszego wglądu 
w zakres odporności dziecka na sugestie.  

 
16. Ocena podatności na sugestię ze strony osób bliskich 
Rzetelne przeprowadzenie badania, stanowiącego element eks-

pertyzy, wymaga określenia podatności na sugestię ze strony osób 
bliskich. Jest to istotne z tego względu, że najczęściej świadek w 
pierwszej kolejności zdaje relację z zaobserwowanego wydarzenia 
osobom bliskim. Poprzez reakcje i sposób prowadzenia rozmowy 
możliwe jest przekazywanie świadomych, jak i nieświadomych znie-
kształcających sugestii już na tym etapie. Prawdopodobieństwo za-
istnienia zniekształceń w zeznaniach o tej genezie jest szczególnie 
duże w przypadku dzieci. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym 
wystąpieniu świadomego sugestywnego wpływu ze strony osób bli-
skich może być opisany wyżej konflikt rodzinny. 

Rolę okoliczności składania pierwszego zeznania wskazywała 
już Loftus (1979). Badaczka wykazała, że świadkowie maja tenden-
cję do powtarzania swojego zeznania w pierwotnym brzmieniu, włą-
czając do kolejnych powstałe na tym etapie zniekształcenia. Zjawi-
sko to bywa określane jako freezing effect. Efekt ten bywa interpre-
towany jako dążenie do konsekwencji i chęć utrzymania wiarygod-
ności (Zielona-Jenek, 2008). W alternatywnym wyjaśnieniu nacisk 
jest położony na procesy poznawcze związane z etykietowaniem. 
Niejednoznaczny, nowy obiekt, który otrzymuje werbalną etykietę, 
jest interpretowany i zapamiętywany zgodnie ze znaczeniem nadanej 
etykiety. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość wielokrotne-
go omawiana wydarzenia w rodzinie, co zwiększa możliwość powta-
rzania sugestii. Interakcje z osobami bliskimi w istotny sposób różnią 
się od interakcji zachodzących pomiędzy świadkiem a przesłuchują-
cym – towarzyszy im większe zaangażowanie emocjonalne oraz 
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bardziej złożona sieć zależności, co również może modyfikować 
wielkość podatności na sugestie.  

Dane niezbędne do dokonania oceny podatności na sugestię ze 
strony osób bliskich można uzyskać z wywiadu na temat sytuacji 
rodzinnej oraz obserwacji zachowania dziecka w interakcji z osobą 
zgłaszającą, jaki i podejrzanym. Wiarygodność wyciągniętych wnio-
sków byłaby zdecydowanie wyższa, dzięki zastosowaniu narzędzia 
spełniającego kryteria dobroci testów psychologicznych (Hornow-
ska, 2009), jednakże w Polsce brak jest metod pozwalających trafnie 
i rzetelnie zbadać ten aspekt sugestybilności. Jeden z autorów niniej-
szego artykułu rozpoczął prace badawcze nad skalą podatności na 
sugestię ze strony osób bliskich. Na podstawie dość złożonej proce-
dury możliwe będzie uzyskanie wskaźników dotyczących: zmian 
zgodnych z sugestią w swobodnym odtwarzaniu i w odpowiedziach 
na pytania uszczegóławiające oraz zgodnych ze świadomą, jak i nie-
świadomą sugestią bliskiego. 

 
17. Implikacje dla praktyki przesłuchiwania 
Oprócz oceny poziomu sugestybilności u osób nieletnich, pod-

czas przesłuchania koniecznie jest zadbanie o komfort psychiczny 
dziecka – wyjaśnienie mu zasad zeznawania, przedstawienie prze-
biegu wywiadu i dostosowanie go do poziomu rozwoju poznawcze-
go, emocjonalnego i społecznego przesłuchiwanego. 

Charakterystyka dziecięcego sposobu zapamiętywania, przecho-
wywania informacji oraz ich wydobywania jednoznacznie prowadzi 
do wniosku, że praktyki przesłuchiwania dzieci muszą różnić się od 
tych stosowanych wobec osób dorosłych. Konstatacja ta ma swoje 
odzwierciedlenie w polskim prawie, które przewiduje specjalne wa-
runki składania zeznań przez dzieci, które zetknęły się z wykorzy-
stywaniem seksualnym, przestępstwami i przemocą – szczególnie, 
jeśli nie ukończyły one jeszcze 15 roku życia (Zmarzlik, 2007). Ob-
jęcie dzieci tym rodzajem ochrony wydaje się być nad wyraz uza-
sadnione – zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że trauma przeżyta 
przez nie w związku z doświadczeniem różnego rodzaju przestęp-
czości, zostaje dodatkowo pogłębiona przez konieczność ponownego 
odtworzenia wydarzeń podczas przesłuchania. 
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Jak wspomniano, także czynniki stresogenne zwiększają praw-
dopodobieństwo ulegnięcia sugestii. Aby je zmniejszyć, psycholo-
gowie wskazują na konieczność nawiązania relacji z dzieckiem opar-
tej na zaufaniu i zawieszenia wszelkich działań mogących sugerować 
mu, jakie powinno mieć nastawienie; przyjazna atmosfera może 
okazać się ważną determinantą nieulegania podatności na sugestię. 
Jak pokazują badania, wspierająca postawa osoby przesłuchującej 
pozytywnie wpływa na liczbę udzielanych przez dzieci informacji, a 
także zmniejsza jego skłonność do uległości (Hershkowitz, 2006, 
Bottoms, 2007). Ważne jest na przykład pozytywne wzmacnianie 
przesłuchiwanego dziecka - przy czym należy pamiętać, aby chwalić 
je także wtedy, gdy udziela odpowiedzi niezgodnych z oczekiwa-
niami przesłuchującego (Myers, 2007). 

Psychologowie wskazują również na kwestię wyjaśnienia dziec-
ku, na czym polega przesłuchanie. Konieczne jest uświadomienie 
mu, że ma prawo do niezgadzania się z przesłuchującym oraz od-
mawiania odpowiedzi na krępujące je pytania; takie wskazówki mają 
na celu zapewnienie dziecku komfortu psychicznego, a także unika-
nia zgadywania i zmyślania (Myers, 2007). Dziecko powinno wie-
dzieć, że odpowiedź „nie wiem” czy „nie pamiętam” jest lepsza niż 
odpowiedź przypadkowa – taka świadomość jest zaś dla dziecka 
czymś nowym w porównaniu do systemu szkolnego, w którym nie-
podjęcie próby odpowiedzi na pytanie dorosłego traktowane jest w 
jednoznaczny sposób negatywnie. Musi ono zdawać sobie sprawę 
także z tego, że kilkukrotne zadawanie tego samego pytania nie jest 
próbą nakłonienia go do zmiany pierwotnych zeznań ani ich „ulep-
szania”. Dziecko wiedząc, że odpowiedzi nie dzielą się na „dobre” i 
„złe” ma większą szansę na zrozumienie istoty przesłuchania i udzie-
lenie trafnych informacji (Zmarzlik, 2007). 

Ważne jest również dostosowanie trudności stawianych pytań do 
poziomu rozwoju dziecka. Jak podkreślają Ceci i Bruk (1993), w 
kontekście przesłuchiwania dziecka konieczne jest dostosowanie 
skomplikowanej terminologii używanej w sądownictwie do poziomu 
kompetencji językowych dziecka, w aspekcie zarówno semantycz-
nym, jak i syntaktycznym. 

Najczęściej proponowanym schematem przebiegu przesłuchania 
jest tzw. „schemat lejka”, w którym początkowo pozwala się dziecku 
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na swobodne zrelacjonowanie danego wydarzenia, a następnie prze-
chodzi się do pytań otwartych, a wreszcie uszczegóławiających. 
Zbliżona technika jest jednym z elementów zastosowywanych m.in. 
w protokole NICHD (Orbach i wsp. 2000; Sternberg, Lamb, Orbach, 
Esplin, Mitchell 2001). Najważniejszym aspektem jest tu maksymal-
ne wykorzystanie przez osobę przesłuchującą swobodnego odtwa-
rzania przez dziecko, co zapobiega wpływowi czynników sugerują-
cych odpowiedź. Gdy dziecko zatrzymuje się w opowieści, zaleca się 
wykorzystanie tych informacji, które już wcześniej udało się od nie-
go uzyskać. Zgodnie ze schematem, pytania szczegółowe powinny 
być zadawane dopiero wtedy, gdy wyczerpią się możliwości otwar-
tych strategii, zaś jako ostatnie w kolejności i kończące wywiad – 
pytanie z wyborem opcji (Hershkowitz, Fisher, Lamb, Horowitz, 
2010). Przydatna może okazać się również technika polegająca na 
postawieniu dziecka w roli eksperta i prośba o pomoc w zrozumieniu 
przebiegu zdarzeń, co mogłoby zachęcić je do współpracy.  

Oprócz swobodnego relacjonowania przez dziecko wydarzeń, 
twórcy protokołu przesłuchania NICHD postulują szereg czynników 
pomagających dziecku jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, takich 
jak przedstawienie dziecku uczestników przesłuchania i ich ról czy 
omówienie z nim definicji prawdy i kłamstwa. Przed rozpoczęciem 
właściwych przesłuchań daje się także dziecku szansę na wdrożenie się 
w ich tryb poprzez zrelacjonowanie w tej samej formie innych, ostatnio 
przeżytych wydarzeń. Jak pokazują wyniki badań, taki sposób postępo-
wania w trakcie wywiadu nie tylko zmniejsza działanie czynników stre-
sogennych, ale także prowadzi do dwukrotnie lepszego rozpoznawania 
wiarygodności dziecięcych zeznań (59,5% w porównaniu do 29,6% bez 
zastosowania metody – Hershkowitz i in., 2010). 

Zazwyczaj przyjmuje się, że już dzieci w wieku 4-5 lat posiadają 
odpowiednie kompetencje poznawcze, moralne i komunikacyjne, 
aby zostać powołane do roli świadka (Myers, 2007). Biorąc jednak 
pod uwagę, że dla małego świadka proces przesłuchiwania może być 
stresujący nawet bardziej niż dla osoby dorosłej, niektórzy psycholo-
gowie postulują umożliwienie obecności podczas wywiadu osoby 
wspierającej. Jak świadczą wyniki badań, praktyka taka korzystnie 
wpływa na jakość zeznań – są one bardziej spójne i częściej oceniane 
jako wiarygodne (Goodman, 1992). 
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Podsumowując, przesłuchiwanie dzieci, szczególnie w przypad-
kach, gdy są one ofiarami różnego rodzaju nadużyć, jest kwestią 
wymagającą nie tylko niezwykłej cierpliwości i delikatności, ale 
także kompetencji. Mimo trudności tego zadania, dzieci przesłuchi-
wane w sposób właściwy, otrzymujące zarówno wsparcie emocjo-
nalne jak i merytoryczne, mogą stać się cennym i wiarygodnym źró-
dłem informacji. 

 
18. Najważniejsze zalecenia dla osób mających pierwszy kon-

takt z ofiarą 
W sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego duże zna-

czenie mogą mieć dane, które biegły psycholog może uzyskać jedy-
nie pośrednio - z wglądu do akt czy relacji osób mających kontakt z 
nieletnim. Do tego typu informacji należą między innymi: treść 
pierwszej relacji dziecka na temat nadużycia, sposób zareagowania 
otoczenia na tę relację, opis stanu psychicznego dziecka w chwili 
pierwszego kontaktu ze specjalistą (często terapeutą) czy wytwory 
dziecka uzyskane w trakcie takiego kontaktu. W związku z tym nie-
zwykle istotne są wysokie kwalifikacje osób mających pierwszy 
kontakt z ofiarą: funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, 
terapeutów, księży i nauczycieli. Należy dążyć do jak najlepszego, a 
więc rzetelnego i obiektywnego udokumentowania wszelkich uzy-
skanych informacji. W szczególności dotyczy to:  
� przyczyn i okoliczności uzyskania informacji o wykorzystaniu, 

na przykład zgłoszenia się opiekuna z dzieckiem do specjalisty 
� opisu stanu psychicznego dziecka w chwili pierwszego kontak-

tu ze specjalistą, w tym zaobserwowane oraz zgłaszane przez 
opiekuna objawy wykorzystania 

� wstępnej diagnozy rodziny i charakterystyki konfliktu małżeń-
skiego 

� opisu dynamiki zmian obserwowanych w okresie kontaktów 
specjalisty z dzieckiem 

� wytworów dziecka uzyskanych w procesie diagnozy, które po-
winny zostać zabezpieczone wraz ze sporządzonym opisem oko-
liczności ich powstania. Bardzo ważne jest odnotowanie: treści po-
lecenia skierowanego do dziecka, czynności wykonywanych przez 
nieletniego w tym dniu, poprzedzających powstanie wytworu, za-
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chowania i samopoczucia dziecka. Jest to istotne z tego względu, 
że wszystkie wymienione czynniki mogą znacząco wpływać na 
treść i formę wytworu. Możliwości wnioskowania w oparciu o 
wytwór dziecka są bardzo ograniczone, jeśli brakuje informacji na 
temat okoliczności jego powstania. 

Priorytetowym działaniem prewencyjnym powinna być troska i 
ochrona dziecka, aby nie stało się ono ani ofiarą wykorzystania seksual-
nego, ani ofiarą walki skłóconych dorosłych. Zwłaszcza w tym drugim 
przypadku otwiera się pole działalności dla pedagogiki prewencji. 

 
Streszczenie 
Istotny wpływ, jaki na zeznania nieletniego świadka pokrzyw-

dzonego może wywierać sugestia, implikuje potrzebę szczególnego 
nacisku na aspekt badania podatności na nią podczas przeprowadza-
nia ekspertyz sądowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie strate-
gii oceny podatności dziecka na sugestię jako elementu ekspertyzy 
psychologicznej. Kluczowymi elementami zaproponowanej strategii 
są: ocena stanu psychicznego dziecka, analiza jego sytuacji rodzinnej 
oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych pozwalających na 
ocenę sugestybilności dziecka. W artykule dokonano przeglądu me-
tod testowych i klinicznych służących ocenie indywidualnej podat-
ności dziecka na sugestie. Uzyskane dotychczas dane prowadzą do 
wniosku, iż praktyki przesłuchiwania dzieci muszą różnić się na 
wielu płaszczyznach od tych stosowanych wobec osób dorosłych, 
tak, by zminimalizować prawdopodobieństwo ulegania sugestii oraz 
zapewnić dziecku będącemu ofiarą przestępstwa odpowiednią opie-
kę. Wokół wymienionych rozważań zbudowany został poniższy 
artykuł.  

 
Abstract 
The strategy of children’s suggestibility assessment as a part of 

forensic psychological diagnosis 
Due to the fact that suggestive influence is one of the most im-

portant factors delimiting the child witness accurancy, the authors 
take a close look at the methods of the measurement of children’s 
suggestibility. The aim of this study is to draw up a strategy of chil-
dren’s suggestibility assessment as a part of psychological diagnosis 
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for the purposes of the justice system. The most important compo-
nents of the strategy are: the child’s mental health assessment, the 
family functioning assessment and the measurement of child’s sug-
gestibility. The study also presents the review of the most effective 
methods of the measurement of this aspect. The overview of the 
studies in the area of children’s examination permit the conclusion - 
children can give accurate testimonies when they are interviewed 
properly. 
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Wykrywanie przestępstw pedofilii w Internecie 
 

Wstęp 
Internet stanowi obecnie najpopularniejsze medium. To źródło 

niezwykle szerokiej i jednym z najaktualniejszych informacji, roz-
rywki i komunikacji. Pozwala on nie tylko na wymianę plików, ale 
także wymianę myśli, poznanie ciekawych ludzi, korzystanie z do-
robku ośrodków naukowych i zapoznanie się z najnowszą wiedzą z 
różnych dziedzin nauki. Przede wszystkim przybliżył odległe kultu-
ry. Współcześnie korzystanie z Internetu jest niemal nieograniczone. 
Racje ma Ł. Wojtasik podkreślając, że „w ciągu ostatnich lat Internet 
staje się codziennością milionów ludzi na całym świecie. Rozwój 
Internetu, jego powszechna dostępność powodują, że dla wielu osób 
jest narzędziem pracy i komunikacji. Dzięki temu stanowi „okno na 
świat”, daje możliwość dostępu do informacji z każdej dziedziny 
wiedzy. Rozwój Internetu jest imponujący, ale także budzi niepokój, 
gdyż wraz z rozwojem nie nadążają mechanizmy kontroli”1. W przy-
padku tak szybkiego wzrostu popularności Internetu wśród populacji 
całego świata poważnym zagadnieniem staje się bezpieczeństwo 
głównie najmłodszych użytkowników. Wiąże się to przede wszyst-
kim z zagrożeniami związanymi z działalnością w sieci środowisk 
pedofilskich2. 

Ze względu na to, że problem pedofilii i przemocy seksualnej 
wobec dzieci i młodzieży stanowi w dalszym ciągu temat tabu, trud-
no jest określić jego rzeczywisty rozmiar. Chociaż, jak pokazują 
badania „34% młodzieży w wieku 17-18 lat zadeklarowało, iż do-
świadczyło różnych form przemocy seksualnej: 16% młodzieży było 
zmuszanych do kontaktów wzrokowych i dotykowych o charakterze 
seksualnym wbrew ich woli - odpowiednio 12% chłopców i 21% 
dziewcząt; 18% młodzieży było zmuszanych do różnych form kon-

                                                 
1 Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie, 
www.zspczamkow.edu.pl 
2 Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia w Internecie - zagrożenia dla dzieci. 
Raport z badań, „Dziecko Krzywdzone”, 2003, nr 5. 
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taktów seksualnych, w tym do stosunku seksualnego - odpowiednio 
25% chłopców i 10% dziewcząt”3. 

 
1. Pedofilia - choroba czy zaburzenie psychiczne 
Oprócz autorytetów drugie źródło definicji klinicznych pedofilii 

stanowią systemy klasyfikacyjne DSM-IV i ICD-10. Omawiane zja-
wisko - traktowane w obu systemach jako patologia (parafilią lub 
zaburzona preferencja seksualna) – jest definiowane poprzez podanie 
kryteriów diagnostycznych. DSM-IV stanowi, że istotą takiej parafilii 
jak pedofilia (oznaczona w tej klasyfikacji kodem 302.2) jest anga-
żowanie dzieci (przed okresem dojrzewania) w aktywność seksualną 
przez dorosłych. Dokładnie zaś sformułowane kryteria diagnostycz-
ne brzmią następująco: 

„A. Pojawiające się przez przynajmniej sześć miesięcy, powraca-
jące, silnie podniecające fantazje seksualne, impulsy seksualne lub 
zachowania dotyczące aktywności seksualnej z dzieckiem lub 
dziećmi, które nie wkroczyły jeszcze w okres dorastania (ogólnie 
przed trzynastym rokiem życia). 

B. Fantazje, impulsy lub zachowania powodujące klinicznie zna-
czący dyskomfort lub upośledzenie w społecznym, zawodowym lub 
innym obszarze funkcjonowania. 

C. Osoba ma przynajmniej szesnaście lat i jest co najmniej pięć 
lat starsza niż dziecko lub dzieci z kryterium A. Uwaga: nie dotyczy 
osób w późnym okresie dorastania będących w relacji z dwunasto- 
lub trzynastolatkiem”4. 

Z kolei w ICD-10 pedofilia to „preferencja seksualna osoby do-
rosłej w stosunku do dzieci, zwykle w wieku przedpokwitaniowym 
lub we wczesnym okresie pokwitania”5. Aby można było zdiagnozo-
wać wystąpienie pedofilii, osoba diagnozowana musi spełniać kryteria 
ogólne dla zaburzeń preferencji seksualnych (F65) oraz kryteria specy-

                                                 
3 Z. Izdebski, Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie 
dzieci, [w:] Resocjalizacja, (red.) B. Urban, J. M . Stanik, Warszawa 2007, 
t. 2, s. 145. 
4 M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, GWP, Sopot 2012, s. 20 
5 Tamże. 
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ficzne dla szczególnej postaci tego zaburzenia, jakim jest pedofilia. 
Kryteria ogólne brzmią następująco: 

„G.l. Osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i 
wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub 
działań. 

G.2. Osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego 
powodu wyraźne cierpienie. 

G.3. Preferencja występuje od co najmniej 6 miesięcy”6. 
Z kolei kryteria specyficzne dla pedofilii (F65.4) brzmią: 
„B. Utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksu-

alnej z dzieckiem lub dziećmi w wieku przed pokwitaniem. 
C. Osoba ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starsza od 

dziecka lub dzieci z kryterium B”7. 
Definicje prawnicze są oddzielną kategorią definicji pedofilii. W 

naukach prawnych termin „pedofilia” oznacza określone przestęp-
stwo przeciwko wolności seksualnej małoletniego - czyn z art. 200 
nowego polskiego kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 roku (z mocą 
obowiązującą od 1 września 1998 roku; Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 
późn. zm.), znajdujący się w rozdziale XXV Przestępstwa przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności. Przepisy zawarte w art. 200 k.k. 
po nowelizacji w 2004 (Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 
ustawy - Kodeks wykroczeń; Dz. U. Nr 69, poz. 626) i 2005 roku (na 
mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks 
karny wykonawczy; Dz. U. Nr 163, poz. 1363) stanowią: „Przestęp-
stwo pedofilii" odnosi się więc do określonego zdarzenia, a nie do 
samej dyspozycji czy stanu osoby popełniającej czyn. Na mocy 
ustawy z 5 listopada 2009 roku (o zmianie ustawy - Kodeks karny, 
ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny 
wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych 
innych ustaw; Dz. U. Nr 206, poz. 1589) do kodeksu karnego zostały 
wprowadzone nowe przestępstwa związane z pedofilią, w języku 

                                                 
6 M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, GWP, Sopot 2012, 
s. 20-21 
7 Tamże, s. 21 
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prawniczym określane jako „kontakt z małoletnim” lub „grooming” 
(art. 200a k.k.) oraz „propagowanie pedofilii” (art. 200b k.k.). 

Obecnie istnieje wiele definicji pedofilii8, dlatego można przyjąć, 
że pedofilia to „zboczenie polegające na uzyskiwaniu satysfakcji seksu-
alnej z molestowania - pieszczenia, masturbowania, czasem pełnego 
stosunku seksualnego dziećmi, które nie weszły w okres pokwitania”9. 
Termin pedofilia występuje zamiennie w społecznej świadomości z 
takimi pojęciami jak: molestowanie seksualne dziecka, przemoc seksu-
alna, nadużycia seksualne, pederastia, infantolilia i inne10. Wśród czyn-
ników, które wpływają na rozwijanie się skłonności pedofilskich, wy-
mienia się: frustracje seksualne, niedojrzałość seksualną, obsesje ero-
tyczne, neurotyzm, fobie seksualne i uzależnienia11. 

Internet dla pedofilów jest atrakcyjnym miejscem ich aktywności 
i wykorzystywany jest przez nich na różne sposoby, na przykład do 
poszukiwania potencjalnych ofiar – dzieci, albo też do rozpowszech-
niania materiałów promujących przejawiane dewiacyjne skłonno-
ści12. Według Ł. Wojtasika uwodzenie dzieci za pośrednictwem Sieci 
stanowi zjawisko coraz częściej rejestrowane. Pedofile przenoszą 
swoje działania z przyszkolnych parków w świat wirtualny, jakim 
jest Internet. Dzięki serwisom umożliwiającym komunikację online, 
czatów i komunikatorów możliwe jest nawiązanie kontaktów przez 
osoby zainteresowane wykorzystywaniem seksualnym z dziećmi - 
potencjalnymi ofiarami. Dzieje się tak dzięki coraz większej popu-
larności serwisów wśród dzieci, anonimowości rozmówców, a 
przede wszystkim naiwności dzieci i braku świadomości zagrożenia. 
Grooming to termin określający proces uwodzenia dzieci w Sieci. 
Podając się za rówieśnika dziecka osoba dorosła zdobywa informacje 
o dziecku, pozyskuje jego zaufanie, staje się „dobrym przyjacielem” 
dziecka. W procesie tym nim dojdzie do spotkania osoba dorosła 
przesyła ofiarze materiały pornograficzne, a także pozyskuje zdjęcia 

                                                 
8 M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia. Zarys zagadnienia, Kraków 2003, s. 9 
9 Tamże. 
10 K. Pospiszyl, Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006 
11 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1986, s. 130 
12 Por. J. Śpiewak. Aktywność pedo/ilćiw w Internecie, 
www://stoppedolilom.pl/2009/l2/aklywnose-podotilow-w-inlernecio/. 
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dziecka. W momencie spotkania, dziecko najczęściej zostaje wyko-
rzystane seksualnie i staje się przedmiotem pornografii dziecięcej13. 

Termin paedophilia erotica został wprowadzony do dyskursu 
medycznego w 1886 r. przez psychiatrę Richarda von Krafft-Ebinga. 
Według klasyfikacji DSM - IV i ICD 10 „pedofilia jest warunkiem 
osiągnięcia satysfakcji seksualnej jest: czynność seksualna z udzia-
łem dziecka lub dzieci, które nie weszły w okres pokwitania (zwykle 
w wieku 13 lat lub młodszych)”14. Jednak diagnoza pedofilii w uję-
ciu DSM „nie dotyczy każdego, kto molestuje dzieci, pojedyncze 
akty seksualne z dziećmi nie są podstawą do zdiagnozowania pedofi-
lii” 15. Istnieje wiele definicji przemocy seksualnej wobec dzieci, 
które nie zawsze są zgodne ze sobą „przemoc seksualna wobec dzie-
ci”, „wykorzystywanie seksualne”, „krzywdzenie seksualne”, „mole-
stowanie seksualne”, „nadużycie seksualne”. 

 
2. Niebezpieczeństwa związane z Internetem i portalami spo-

łecznościowymi 
Wraz z rozwojem mediów elektronicznych i różnorodnością 

form aktywności użytkowników Internetu spowodowało powstanie 
nowych problemów i zagrożeń, zwłaszcza tych dotykających naj-
młodszych internautów. Wzrastająca liczba zagrożeń skierowanych 
przeciw dzieciom wynika najprawdopodobniej stąd, że coraz więk-
sza grupa dzieci posiada szerokopasmowy dostęp i korzysta z sieci. 
A jak wiadomo Internet stwarza możliwości dokonywania naruszeń. 
W Polsce wraz z szybkim rozwojem tego medium nie zwiększa się 
równie szybko wiedza na temat potencjalnych zagrożeń z nim zwią-
zanych. Przede wszystkim powinna zwiększać się świadomość za-
grożeń wśród rodziców, którzy nie zwracają uwagi na to, co dziecko 
robi przy komputerze. Konsekwencją tego jest to, że dzieci są coraz 
częściej ofiarami, ale także sprawcami przestępstw dokonywanych 
za pośrednictwem Internetu. 
                                                 
13 Ł. Wojtasik. Pedofilia i pornografia dzieci w Internecie. 
www.zspe/kriokow.edu.pl 
14 American Psychiatrie Association, Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (4th ed.). Washington, D C 1984. 
15 A. Choromańska, D. Mocarska, Dewiacje i przestępstwa seksualne - 
klasyfikacja, aspekty prawne, Szczytno 2009. 
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Niebezpieczeństwa jakie niesie Internet dla dzieci są następujące: 
- Dostęp dzieci do pornografii. Analizując polskie przepisy moż-

na stwierdzić, że w ich świetle nielegalne jest udostępnianie porno-
grafii osobom, które nie ukończyły 15 lat. Uregulowania dotyczące 
dostępu dzieci do pornografii reguluje Kodeks Karny artykuł 202. 
„Art. 202 § 1 k.k. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w 
taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie 
nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do roku. Art. 202 § 2 k.k. Kto małoletniemu 
poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu 
przedmioty mające taki charakter, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”16. ze względu 
na to, że większość polskich stron pornograficznych nie ma żadnych 
zabezpieczeń przed dziećmi, można uznać, że łamią one przepis. 

- Pornografia dziecięca. W kodeksie karnym znajduje się także 
zapis, że karalne jest rozpowszechnianie, sprowadzanie oraz produ-
kowanie w celu rozpowszechniania pornografii dziecięcej. „Art. 202 
§ 3 k.k. Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza 
albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
poniżej lat 15 albo związane z użyciem przemocy lub posługiwaniem 
się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5”17. 

- Pedofile w Internecie. Artykuł 200 kodeksu karnego reguluje 
również problematykę kontaktów seksualnych z dziećmi, które nie 
ukończyły 15 lat. W świetle uregulowań prawnych są one w Polsce 
przestępstwem. „Art. 200 § 1 k.k. Kto doprowadza małoletniego 
poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej 
czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”18. W Polsce pedofile 
korzystają z tzw. chat roomów, wyspecjalizowanych serwisów. 

„Zjawisko uwodzenia dzieci online, określane w anglojęzycznej 
literaturze przedmiotu terminem grooming, jest szczególną relacją 

                                                 
16 Kodeks karny, art. 202 § 1 i 2. 
17 Kodeks karny, art. 202 § 3. 
18 Kodeks karny, art. 200 § 1. 
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tworzoną w Internecie pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, w celu 
jego uwiedzenia i wykorzystania seksualnego”19. 

„Proces groomingu zazwyczaj rozpoczyna się od pozytywnego, 
miłego kontaktu. Sprawca okazuje swoje zainteresowanie i pozorną 
troskę o nowo poznaną osobę. Nawiązuje do tematów atrakcyjnych 
dla dzieci na danym etapie rozwojowym. Chce sprawić, by ofiara 
poczuta się kimś ważnym, wyjątkowym, specjalnym. Ukrywa praw-
dziwe intencje i wiek. Stopniowo zdobywa zaufanie dziecka. Jedno-
cześnie sprawca stara się zadbać oto, by nikt z otoczenia dziecka nie 
dowiedział się o ich relacji, np. słowami: nasza przyjaźń jest wyjąt-
kowa, żeby mogła trwać, musimy ją utrzymać w tajemnicy. W po-
dobny sposób próbuje obarczyć odpowiedzialnością za relację dziec-
ko i wzbudzić w nim poczucie winy, które wzmacnia u dziecka po-
stawę zamknięcia się na pomoc ze strony innych. Dziecko może być 
również oswajane z treściami pornograficznymi, prawdziwym wie-
kiem i wyglądem sprawcy. Zdarza się, że może stać się ofiara za-
chowań, które stopniowo przybierają formy przemocy: uzależnienia, 
izolacji, gróźb, obwiniania. W wielu sytuacjach sprawca manipuluje 
dzieckiem również poprzez wskazywanie na brak wyjścia z sytuacji. 
Poprzez ciągły kontakt z ofiarą za pomocą czatu, e-maila, komunika-
tora lub telefonu komórkowego może doprowadzić do spotkania w 
świecie realnym lub uzyskania materiałów, które go interesują, np. 
wymuszenia na dziecku fotografowania się nago”20.  

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego niedostatecznie 
broniły dzieci przed przestępcami, którzy za pomocą Internetu dążyli 
do ich seksualnego wykorzystania. Należy jednak nadmienić, że 
dostosowywanie prawa do niesłychanie szybko zmieniającej się 
technologii jest procesem długotrwałym, stąd też penalizacja nowych 
kategorii przestępstw następuje zwykle po upływie znacznego czasu 
od momentu zaobserwowania problemu21.  
                                                 
19 M. Wojtas, Proces uwodzenia dzieci w Internecie [w:]  Dziecko w sieci. 
Zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu dzieci w Internecie, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Warszawa 2010, s. 6-7. 
20 Tamże, s. 6-7. 
21 R. Lew – Starowicz, Ochrona prawna dzieci prze wykorzystywaniem seksualnym 
w Internecie [w:] Dziecko w sieci. Zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu dzieci 
w Internecie, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2010, s. 9-10. 
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3. Ochrona prawna dzieci przed wykorzystywaniem seksual-
nym w Internecie 

W momencie rozpowszechnienia się użytkowania Internetu 
przez dzieci i młodzież prawne aspekty związane z pedofilią stano-
wią zainteresowanie w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Pod-
kreślić jednak należy, że ogromną rolę w zwalczaniu zjawiska jakim 
jest pedofilia odgrywają czynniki pozaprawne. Każdy z nas jest 
świadomy skutków pedofilii, a jest to problem przekraczający grani-
ce jednego państwa. Znaczenia nabrało wprowadzenie przepisów 
prawa zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska w skali 
światowej22. Problem pedofilii jest zbliżony na całym świecie, tak 
więc współpraca państw, organizacji międzynarodowych i między-
rządowych jest nieoceniona, bez wspólnej współpracy nie jest moż-
liwe odnoszenie sukcesów na tym polu23. 

W roku 2009 dokonano nowelizacja prawa, obowiązująca od 8 
czerwca 2010 roku, przewiduje między innymi, że:  

Art. 191a. k.k. § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w 
trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, 
groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby 
w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Nowoczesne 
narzędzia telekomunikacyjne (takie jak telefony komórkowe z możliwo-
ścią rejestrowania obrazu i dźwięku) oraz kamery cyfrowe umożliwiają 
nagranie innych osób, także bez ich wiedzy. Czasem takie nagranie 
może zostać wykorzystane np. przez uczniów w szkołach w celu ośmie-
szenia rówieśnika (tzw. cyberprzemoc). Przepis ten umożliwia karanie 
za działania tego typu. 

Art. 200a. k.k. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określo-
nego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub 
utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu tele-
                                                 
22 S. Bębas, E. Jasiuk, Pedofilia i pornografia w Internecie – wybrane 
aspekty pedagogiczne i prawnomiędzynarodowe [w:] J. Bukała, K. Wątorek 
(red.), Stop pedofilii, Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 98 
23 S. Bębas, E. Jasiuk, Pedofilia i pornografia w Internecie – wybrane 
aspekty pedagogiczne i prawnomiędzynarodowe [w:] J. Bukała, K. Wątorek 
(red.), Stop pedofilii, Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 99 
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informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z 
małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go 
w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowa-
nia sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 
telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję 
obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści porno-
graficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o 
charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 
4. Uprawnienia Policji – wykrywanie przestępstw w Internecie 
Od 8 czerwca 2010 r. Ustawa o Policji umożliwia prowadzenie 

przez Policję działań „wyprzedzających w stosunku do osoby mają-
cej na celu popełnienie przestępstwa wobec małoletniego określone-
go w art. 200 oraz art. 200a. Policja może przeprowadzić tzw. pro-
wokację. Funkcjonariusz, w oparciu o przepisy tego artykułu, może 
np. na forum internetowym podać się za osobę małoletnią, w celu 
sprowokowania przestępcy do nawiązania z nim kontaktu. Przepis 
ten, w połączeniu z art. 200a gwarantuje, że nie musi dojść do wyko-
rzystania seksualnego dziecka w świecie rzeczywistym, by Policja 
mogła skutecznie ścigać przestępcę”24. 

Art. 19. 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 
sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarże-
nia publicznego, umyślnych przestępstw: 

2) określonych w (…) art. 200, art. 200a (…) Kodeksu karnego, gdy 
inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopo-
dobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na 
pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu 

                                                 
24 A. Lach, Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii 
dziecięcej w Internecie. „Prokuratura i prawo” 2005, nr 10, s. 52 
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pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek 
komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej 
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze 
postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną”. 

W polskich organach ścigania stworzono Centralny Zespół do 
walki z Handlem Ludźmi w skład, którego weszli przedstawiciele 
czterech biur Komendy Głównej Policji:  

- Biura Kryminalnego,  
- Centralnego Biura Śledczego,  
- Biura Wywiadu Kryminalnego, 
- Biura Prewencji i Ruchu Drogowego.  
Do zadań Centralnego Zespołu do walki z Handlem Ludźmi należy: 
- koordynacja i nadzór nad działalnością zespołów do walki z 

pedofilią i pornografią dziecięcą. Zespoły te powołane są w komen-
dach wojewódzkich policji / Komendzie Stołecznej Policji,  

- działalność prewencyjna, 
- udział w organizowaniu międzynarodowych operacji przeciw 

przestępczości związanej z pedofilią i pornografią dziecięcą.  
 
5. Praktyczne aspekty zapobiegania pedofilii 
Od początku XXI w. problemem kryminologii stało się zapobie-

ganie przestępczości. Zapobieganie przestępczości to ważny przed-
miot decyzji organów międzynarodowych, rządów, międzynarodo-
wych i krajowych organizacji pozarządowych, dyskusji naukowców, 
mediów i polityków25. Analizując praktyczne aspekty zapobiegania 
pedofilii należy podkreślić znaczenie dwóch rekomendacji Rady 
Europy o szerokim spektrum regulacji. Pierwsza z nich to Rekomen-
dacja Komisji Ministerialnej Rady Europy26. Rekomendacja ta już w 
roku 1987 zalecała krajom członkowskim powołanie agend zajmują-
cych się prewencją na szczeblach krajowym, regionalnym i lokal-
nym. Drugą z kolei rekomendacją jest Rekomendacja Komitetu Mi-
nistrów Rady Europy z 2003 r. dotycząca partnerstwa w prewencji 

                                                 
25 A. Sutton, A. Cherney, R. White, Crime prevention. Principles, Perspec-
tives and Practices, Cambridge 2008, s. 162-163. 
26 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (87) 19 z dnia 17 
września 1987 r. o organizacji zapobiegania przestępczości  
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kryminalnej27. Rekomendacja ta „uznaje, że stosowanie wyłącznie 
tradycyjnych środków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
nie okazało się wystarczająco skuteczne w zmniejszeniu skali i 
wpływu problemów współczesnej przestępczości. Biorąc pod uwagę 
dowody z badań naukowych, oprócz tradycyjnego podejścia, reko-
mendacja zaleca rozwój i wdrażanie strategii zapobiegania przestęp-
czości z udziałem społeczności i władz lokalnych, jako skutecznych i 
opłacalnych”28. Rada Europy zaleca m.in.:  

- „podział odpowiedzialności i zadań w zapobieganiu przestęp-
czości w społeczeństwie; 

- ustanowienie i stymulowanie współpracy na szczeblu między-
narodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; zaangażowanie 
władz lokalnych i społeczności lokalnych; wsparcie alokacją środ-
ków na tworzenie i utrzymanie partnerstwa; 

- wspieranie badań naukowych; tworzenie przez rządy narodo-
wych rad koordynujących oraz ułatwiających koordynację na szcze-
blu regionalnym i lokalnym;  

- uznanie, że partnerstwo jest najlepszym środkiem koordynacji”29. 
W literaturze prawnej, kryminologicznej, kryminalistycznej, a 

także z zakresu patologii społecznej, pedagogiki i innych nauk uży-
wa się współcześnie wielu terminów, takich jak zapobieganie, profi-
laktyka, prewencja, zwalczanie, kontrola przestępczości, prewencja 
kryminalna, lokalna lub komunalna prewencja kryminalna, polityka 
karna, polityka kryminalna, profilaktyka społeczna na określenie 
działań mających na celu przeciwdziałanie przestępczości30.  

                                                 
27 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (2003) 21 z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie partnerstwa na rzecz zapobiegania przestępczości 
28 T. Z. Cielecki, Praktyczne aspekty zapobiegania pedofilii w wojewódz-
twie, powiecie, gminie i społeczności lokalnej, [w:] Stop pedofilii, J. Bukała, 
K. Wąterka, Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 31 
29 T.Z. Cielecki, Praktyczne aspekty zapobiegania pedofilii w wojewódz-
twie, powiecie, gminie i społeczności lokalnej, [w:] Stop pedofilii, J. Bukała, 
K. Wąterka, Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 31 
30 T.Z. Cielecki, Praktyczne aspekty zapobiegania pedofilii w wojewódz-
twie, powiecie, gminie i społeczności lokalnej, [w:] Stop pedofilii, J. Bukała, 
K. Wąterka, Wyd. WSEiP, Kielce 2012, s. 32 
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Zdaniem B. Hołysta wyłoniła się już nowa dyscyplina badawcza, 
profilaktyka (prevention science), której celem jest zapobieganie 
najdokuczliwszym dysfunkcjom człowieka lub ich łagodzenie oraz 
wyeliminowanie bądź ograniczenie przyczyn zaburzeń. W ramach tej 
dyscypliny badane są czynniki ryzyka oraz czynniki i broniące. Wy-
chodząc z założenia, iż celem finalnym kryminologii jest zapobiega-
nie przestępczości, B. Hołyst profilaktykę kryminologiczną uważa za 
dział tej nauki. I uznaje, że w „teorii profilaktyki następuje synteza 
wszystkich zebranych, w toku badań kryminologicznych, inter- i 
multidyscyplinarnych informacji naukowych w celu opracowania 
środków zapobiegawczych. Pojmując działalność zapobiegawczą 
jako całokształt rozmaitych powiązanych ze sobą przedsięwzięć 
Ogólnopaństwowych o charakterze ekonomicznym, społecznym, 
oświatowo-wychowawczym, a także przedsięwzięć organów pań-
stwowych, w tym także policji, prokuratury i sądu oraz organizacji 
społecznych, w celu zapobiegania przestępstwom i usunięcia wywo-
łujących je przyczyn określa ją jako politykę kryminalną”31. 

 
6. Przesłuchanie pokrzywdzonego 
Wraz z wejściem w życie nowelizacji k.p.k. z dnia 10 stycznia 

2003 r. w życie wszedł art. 185a wprowadzający ograniczenie „w 
zakresie przesłuchiwania w charakterze świadków pokrzywdzonych 
przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (roz-
dział XXV k.k.), którzy w chwili czynu nie ukończyli lat 15”32. Po 
wprowadzeniu zmian świadka o którym mowa należy przesłuchiwać 
tylko raz, dopuszcza się wyjątek jakim jest ujawnienie istotnych 
okoliczności wymagających wyjaśnienia. Przepis ten nie dotyczy 
czynności okazania33.  

                                                 
31 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1999, s. 29 
32 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wy-
dawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 497–498 oraz D. Tarnowska, Prze-
słuchanie pokrzywdzonego przestępstwem określonym w rozdziale XXV 
k.k., który w chwili czynu nie ukończył 15 lat (art. 185a k.p.k.), Przegląd 
Sądowy 2004, nr 10, s. 84. 
33 R. A. Stefański, Przesłuchanie podejrzanego poniżej lat 15 w postępowa-
niu karnym, [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i 
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Przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a 
k.p.k. powinno się odbywać w miarę możliwości w fazie in perso-
nam34. Zgodnie z art. 185a § 3 k.p.k. protokół przesłuchania odczytu-
je się na rozprawie głównej; jeżeli został sporządzony zapis dźwię-
kowy przesłuchania, należy go odtworzyć.  

 
7. Wykrywanie przestępstw pedofilii i gromadzenie dowodów 

rzeczowych 
Najistotniejszą rolę przy zwalczaniu pedofilii i pornografii w In-

ternecie Stanowić będą różne rodzaje dowodów elektronicznych, 
takie jak: logi systemowe, zawartość rejestrów aplikacji, pliki co-
okies, pliki graficzne, przechowywana korespondencja elektroniczna, 
dane billingowe. Dzięki informacjom zawartym w logach systemo-
wych możliwe jest ustalenie adresu IP komputera logującego się do 
systemu. 

W programach komputerowych zawarte są rejestry dzięki, któ-
rym możliwe jest odnalezienie adresów odwiedzonych stron bądź też 
wyszukiwanych słów kluczowych. Rejestr może być źródłem infor-
macji dla organów ścigania. Dzięki plikom cookiem możliwe jest 
zbieranie mniej lub bardziej jawnych informacji o klientach. Dzięki 
temu firmy tworzą ich profile. 

Korespondencja elektroniczna „(e-maile, poczta głosowa) wraz z 
załącznikami może być uzyskiwana na podstawie art. 218 k.p.k., 
jeżeli jest ona przechowywana. Jeżeli bowiem korespondencja jest w 
danej chwili przesyłana, jej uzyskanie może mieć miejsce jedynie w 
drodze podsłuchu. W tym kontekście wątpliwości może budzić za-
warty w art. 236a k.p.k. nakaz odpowiedniego stosowania przepisów 
rozdziału 25 k.p.k., regulującego zatrzymanie rzeczy i przeszukanie 
do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną”35.  

Jeżeli sprawca łączy się z Internetem za pośrednictwem mode-
mu, który otrzymał od operatora możliwe jest wraz z bilingiem usta-
                                                                                                        
jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, 
Toruń 2004, s. 377–378, s. 375. 
34 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wy-
dawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 499. 
35 A. Lach, Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii 
dziecięcej w Internecie. „Prokuratura i prawo” 2005, nr 10, s. 52 
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lenie tzw. dynamicznego adresu IP. „Ponieważ przedsiębiorcy cza-
sami oferują usługi na zasadzie abonamentu, nie muszą oni, a wręcz 
nie powinni zbierać danych billingowych. Może to uniemożliwiać 
uzyskanie potrzebnych danych przez organy ścigania. Problem ten 
eliminuje, przynajmniej częściowo, nowe Prawo telekomunikacyjne 
wprowadzając do polskiego prawa w art. 165 ust. 1 procedurę za-
trzymywania danych (data retention), tj. nakładając na przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych obowiązek gromadzenia danych dotyczą-
cych świadczonych usług niezależnie od tego, czy są one potrzebne 
dla potrzeb bilingowych”36.  

Nowelizacja z dnia 18 marca 2004 r. wprowadziła w art. 218a 
k.p.k. możliwość uzyskiwania w czasie rzeczywistym – a więc w 
drodze swego rodzaju podsłuchu – danych związanych z ruchem 
(ang. traffic data), tj. danych towarzyszących przekazom informacji, 
generowanych podczas tych przekazów. Przechowywane w systemie 
informatycznym pliki mogą w zależności od okoliczności i możliwo-
ści technicznych zostać zatrzymane wraz z nośnikiem (art. 217 
k.p.k.) względnie zatrzymane bez nośnika albo skopiowane (art. 217 
k.p.k. w zw. z art. 236a k.p.k.). W celu ich odnalezienia można prze-
prowadzić przeszukanie systemu informatycznego, jego części, urzą-
dzenia lub nośnika zawierającego dane (art. 219 k.p.k. w zw. z art. 
236a k.p.k.)37. 

 
Podsumowanie 
Na podstawie danych statystycznych dotyczących zjawiska por-

nografii dziecięcej i pedofilii należy stwierdzić, że zwalczanie prze-
stępstw z nimi związanych jest konieczne. Problem ten pojawia się w 
pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w ostatnich la-
tach dość często. Zaprezentowane instrumenty procesowe spowodują 
wzrost wykrywalności i ścigania sprawców pedofilii i przestępstw 
związanych z pornografią dziecięcą. Podjęcie walki z tymi przestęp-
stwami staje się konieczne, a walka może przynosić znaczące i spek-
takularne efekty. Należy podkreślić, że instrumenty procesowe po-

                                                 
36 Tamże. 
37 A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu 

postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 10, s. 19–25. 
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winny być wspierane przez działania edukacyjne, samoregulację 
sektora dostawców usług internetowych, współpracę organów ściga-
nia z organizacjami zajmującymi się walką z seksualnym wykorzy-
staniem dzieci. 

 
Streszczenie 
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił wzrost rozwoju 

technologii, przyczyniając się do wzrostu użytkowania Internetu nie 
tylko przez osoby dorosłe, ale także młodzież i dzieci. Coraz więcej 
osób porozumiewa się za pomocą narzędzia, jakim jest globalna sieć 
– Internet. Taka tendencja wzrostowa korzystania z Internetu przez 
dzieci, młodzież i dorosłych wpłynęła na możliwości dokonywania 
przestępstw pedofilii. Zakres wykorzystywania dzieci z wykorzysta-
niem Internetu jest praktycznie nieograniczony, a zjawisko to staje 
się coraz większym problemem. W przypadku zjawiska wykorzy-
stywania seksualnego dzieci w sieci mamy do czynienie nie tylko z 
pornografią dziecięcą, ale także wykorzystywaniem i molestowa-
niem seksualnym dzieci, produkcją materiałów pornografii dziecię-
cej i ich dystrybucją i sprzedażą, posiadaniem pornografii dziecięcej. 
Narastające zjawisko popełniania przestępstw pedofilii w Internecie 
przyczyniło się do powstania na całym świecie prawnokarnych regu-
lacji dotyczących pornografii dziecięcej. Aby doszło jednak do uka-
rania osoby popełniającej czyn karalny związany z pedofilią ko-
nieczne jest jego wykrycie. Obecnie zwalczanie pedofilii i pornogra-
fii dziecięcej jest jednym z wyzwań stojących przed Policją i wymia-
rem sprawiedliwości.  

 
Summary 
The detection of paedophilia crimes in the Internet  
Last years has brought the development of technology which re-

sulted in the increased use of the Internet not only by adults but also 
by teenagers and children. More and more people are using the Inter-
net as a global network for communicating. The increasing tendency 
of using the Internet by teenagers, children and adults resulted in the 
increased growth of paedophilia crimes. The possibilities of abusing 
children with the use of the Internet are almost unlimited so the prob-
lem is getting bigger and bigger. In case of the sexual abuse of chil-
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dren in the Internet we deal not only with child pornography, but also 
with the sexual abuse acts, the production of the child pornography 
and its distribution, also possessing the child pornography. The in-
creasing number of paedophilia crimes in the Internet resulted in 
worldwide legal regulations on child pornography. To convict some-
one with paedophilia crime it is necessary to detect it first. Nowadays 
the fight with paedophilia and child pornography is one of the chal-
lenges for the Police and judicature.  
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Joanna Krakowiak (KUL) 
 

Ideologia Gender 
Propagowanie seksualności zagrożeniem dla rodziny 

 
1. Etymologia słowa gender oraz założenia ideologii 
Słowo gender wywodzi się bezpośrednio z języka angielskiego, 

początkowo wskazywało czy dany wyraz jest rodzaju męskiego, 
żeńskiego czy nijakiego. W latach 50 tych dr John Money z Hopkins 
University zaczął używać go w znaczeniu płeć. W odróżnieniu do 
słowa sex, które oznacza płeć w kontekście fizycznym, płeć biolo-
giczną oraz sam akt seksualny- gender odnosi się do tożsamości 
płciowej. Obecnie termin gender używany jest do określenia płci 
kulturowej lub społecznej w odróżnieniu od płci biologicznej. Ide-
ologia Gender zakłada, że płeć przypisana człowiekowi przez lekarza 
podczas porodu jest nieistotna. Nie jest więc determinowana przy 
poczęciu. Natomiast jest wynikiem przypisanej przez społeczeństwo 
roli, którą pełni. Jest po prostu wynikiem indywidualnego wyboru 
każdej osoby, ponieważ zgodnie z założeniami ideologii każda jed-
nostka ludzka posiada wolność seksualną. Taka płeć kulturowa lub 
społeczna może oznaczać rolę związaną z płcią, która nie jest rezul-
tatem naturalnych uwarunkowań, ale wynika z utrwalonych w kultu-
rze wzorców zachowań i ról społecznych.  

Główne założenia Ideologii Gender mówią, że: 
• Tożsamość płciowa jest zmienna, to czy dana osoba jest 

heteroseksualna, biseksualna, czy homoseksualna może ulegać 
zmianie w trakcie jej życia; 

• Istnieje ciągła możliwość zmiany orientacji - wiele zmiennych 
tożsamości genderowych; 

• Konieczna jest feminizacja mężczyzn i maskulinacja kobiet; 
• Należy wyzwolić bierne kobiety od klasy mężczyzn oprawców; 
• Usunąć religijne spojrzenie na człowieka jako stworzenia Bożego; 
• Należy zwrócić uwagę na fakt, że człowieka tworzy kultura, a 

kulturę tworzy człowiek poprzez nią tworzony - „zaklęte koło”; 
• Ciało ludzkie to surowiec, który można zmieniać. Nie jest ono 

uwarunkowane biologicznie. 
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Naczelnym hasłem Ideologii Gender jest dążenie do odrzucenia 
jakichkolwiek form dyskryminacji. Wydaje się, że to bardzo słuszna 
droga. Niestety w jej rozumieniu dyskryminacją jest nazwanie kogoś 
kobietą lub mężczyzną, ponieważ o tym świadczą jego biologiczne 
cechy i uwarunkowania. Dlatego odrzucona zostaje męskość i kobie-
cość, a w jej miejsce pojawia się płeć społeczna, czyli to jakie sta-
nowisko jest zajmowane, preferowany styl życia, motywy uznawane 
przez ogół za charakterystyczne dla danej płci. Zwolennicy poddają 
w wątpliwość tradycyjny związek mężczyzny i kobiety a w zamian 
proponują pięć innych wariantów: związki homoseksualistów, bisek-
sualistów, lesbijek, transseksualistów oraz heteroseksualistów. Każ-
dy z nich ma możliwość prowadzenia swobodnego i niczym nie-
ograniczonego życia seksualnego, ponieważ człowiek jest istotą sek-
sualną mającą prawo do nieskrępowanej czynności seksualnej. Na-
tomiast sam akt seksualny jest uważany za podstawowy akt człowie-
ka. Partnerów można wybierać niezależnie od ich płci biologicznej. 
Co za tym idzie negowana jest tradycyjna rodzina z podziałem na 
role matki i ojca. Nie jest już ona ważną strukturą społeczną, ale 
przeżytkiem. Należy zlikwidować pojęcia ojciec i matka, a w ich 
miejsce wpisać partner 1, partner 2. Również nie należy używać 
określeń siostra, brat- ponieważ one mogą stać w opozycji do ich płci 
kulturowej i wymuszać na nich zachowania uważane za typowo mę-
skie lub kobiece. Należy używać określenia rodzeństwo. Tradycyjny 
model rodziny jest zagrożeniem dla wolności jednostki i sprawia 
zagrożenie dla jej rozwoju. Kościół jako obrońca wpojonych norm i 
wartości jest obiektem drwin. Staje się on przeszkodą w dążeniu do 
postępu. Często przez zwolenników genderyzmu ukazywany jest 
jako skamieniały i nie idący z duchem czasu.  

 
2. Historia ideologii Gender 
Aby zrozumieć tak skrajną ideologię należy zapoznać się z jej 

historią. Genderyzm wywodzi się z ruchów feministycznych, które w 
latach 60 tych XX w. walczyły o równe prawa dla kobiet i mężczyzn. 
Był to tak zwany „feminizm drugiej fali” ( w odróżnieniu od femini-
zmu pierwszej fali rozwijającego się w Europie i Stanach Zjedno-
czonych na przełomie XIX i początkach XX w.) Rozczarowane do-
tychczasowymi działaniami kobiety walczyły nie tylko o dostęp do 
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edukacji oraz prawo do głosowania, ale również o równouprawnienie 
na rynku pracy, dostęp do stanowisk wyższego szczebla, zachęcały 
do dyskusji o aborcji oraz szeroko rozumianej seksualności1. Jak 
głosiła Eleonora Ziemięcka „najważniejszym celem kształcenia ko-
biet jest formowanie ich człowieczeństwa, a dopiero potem- kobie-
cości”2. Postulowała o to, aby nie pomijać roli kobiet w historii z 
powodu ich płci. W latach 70 tych dołączyli do nich radykałowie 
wzorujący się na Fryderyku Engelsie, który uważał, że kobiety są 
klasą uciskaną, a małżeństwo i „obowiązkowy heteroseksualizm” to 
narzędzia nacisku. Walka o prawa kobiet powoli przeradzała się w 
walkę przeciwko mężczyznom, rodzinie, a także macierzyństwu.  

Feministyczna myślicielka Shulamith Firestone w książce „Dia-
lektyka płci” pisze: Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa pod-
rzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad repro-
dukcją (...). To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie 
tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu femini-
stycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice 
płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia”3.  

Autorka uważała, że kobiety są stale klasą uciskaną, ponieważ 
ich obowiązkiem jest wychowywanie dzieci, poświęcanie się dla 
nich. Rządy państw europejskich i nie tylko powinny wyrazić zgodę 
na aborcję na żądanie i łatwo dostępną antykoncepcję, a dla dzieci 
wybudować specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze. Dzięki temu 
kobieta byłaby wolna. Nie byłoby już podziału na dwie, nierówne 
klasy: niespełnione, uciskane i uwikłane w obowiązki domowe ko-
biety oraz wolnych i spełnionych mężczyzn. Kolejnym krokiem po-
winno być zniesienie tradycyjnych małżeństw i przyzwolenie na 
związki homo i biseksualne.  

                                                 
1 A. Burzyńska, Teorie literatury XX wieku : podręcznik, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 2006 
2 E. Łoch (red.), Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze pol-
skiej i obcej. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2001, s.46 
3 F. Shulamith, Dialektyka płci, opublikowana po raz pierwszy w 1970r. nie 
została przetłumaczona na język polski. Cytat: 
http://www.niedziela.pl/artykul/78160/nd/ (04.11.2013) 
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Ideolodzy Gender uważają, że to jakiej płci jest dziecko zależy 
od jego wychowania, a nie od uwarunkowań biologicznych. Wspo-
mniany na początku dr Money posunął się w udowodnieniu tej tezy 
do przeprowadzenia makabrycznego w skutkach eksperymentu. W 
roku 1967 zgłosiło się do niego małżeństwo Reimer, rodzice dwu-
dziesto dwu miesięcznych bliźniąt płci męskiej. Podczas wcześniej-
szej operacji usunięcia napletka jednemu z chłopców usunięto całego 
penisa. Zrozpaczeni rodzice szukali ratunku u znanego z telewizji i 
budzącego zaufanie psychologa i seksuologa dr Money’ a. Przekonał 
on rodziców, że płeć nie jest determinowana przy poczęciu. Uważał, 
że jest rezultatem wychowania oraz sposobu postrzegania dziecka 
przez środowisko. Dla doktora była to wielka szansa na udowodnie-
nie własnej teorii. Przez wiele lat miał możliwość obserwowania 
rozwoju bliźniąt. Chłopiec poddany zmianie płci otrzymał nowe 
imię- Brenda, a jego brat Brian.  

W roku 1970 Money opublikował raport ogłaszający wielki suk-
ces, stał się protoplastą nowego rozumienia płci. Przez okres wielu 
lat spotykał się z dziećmi i miał możliwość obserwowania ich rozwo-
ju. Uważał, że Brenda jest typową przedstawicielką płci pięknej i 
rozwija się jak zdrowa dziewczynka. Ignorował fakt, że Brenda nie 
chciała nosić sukienek, nie bawiła się z dziewczynkami i była po-
śmiewiskiem w szkole z powodu chłopięcych zachowań. W trakcie 
kontrowersyjnych konsultacji doktor kazał dzieciom stymulować 
seksualne pozycje i pokazywał zdjęcia nagich kobiet i mężczyzn. 
Gdy Brenda miała 13 lat odmówiła dalszej współpracy i zaczęła 
nazywać samą siebie Davidem.  

Problemy z dorastającymi dziećmi sprawiły, że ojciec popadł w 
chorobę alkoholową, a mama próbowała popełnić samobójstwo. 
Brian czuł się odtrącony i niechciany przez rodziców, którzy instynk-
townie większość czasu poświęcali Brendzie. W wieku kilkunastu lat 
sięgnął po narkotyki. Próbując zwrócić na siebie uwagę zaczął kraść 
oraz przebywać w towarzystwie pospolitych przestępców. Prawdo-
podobnie w wyniku traumatycznych wspomnień związanych z tera-
pią u doktora Money’ a rozwinęła się u niego schizofrenia. Jako do-
rosły mężczyzna popełnił samobójstwo połykając dużą ilość tabletek 
łagodzących objawy zaburzenia. David starał się żyć zwyczajnie. 
Gdy miał trzydzieści lat nawiązał współpracę z dr Miltonem Dia-
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mondem, byłym konkurentem dr Money’ a, którego zainteresowało 
milczenie wokół niegdyś bardzo głośnej historii chłopca po zmianie 
płci. Po zapoznaniu z sytuacją Davida opublikował artykuł ukazują-
cy prawdę o samozwańczym mesjaszu nauki oraz zdyskredytował 
Money’ a jako protoplastę w dziedzinie nowego spojrzenia na płeć. 
David ożenił się i adaptował troje dzieci swojej partnerki. Niestety 
swoich nie mógł mieć. Po mamie odziedziczył nastroje depresyjne. 
Wspomnienie konsultacji lekarskich z dzieciństwie podobnie jak dla 
brata były traumatyczne i rzutowały na jego stan psychiczny. Nie 
potrafił znaleźć stałej pracy, bywał porywczy i nerwowy. Gdy żona 
wniosła o separację popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę.  

Ten przykład bardzo wyraźnie dowodzi, że płeć nie jest wyni-
kiem wychowania jak próbują nas przekonać ideolodzy z Gender. 
Cechy osobowościowe męskie i żeńskie nie są luźno związane z 
płcią. Rozwój świadomości oraz cech psychicznych charakterystycz-
nych dla danej płci ma miejsce już w życiu prenatalnym dziecka. 
Płeć jest całkowicie niezależna od wpływów zewnętrznych, wycho-
wania czy wpływu środowiska. Należy jednak podkreślić fakt, iż co 
roku rodzi się znikoma ilość osób, które już od wczesnego dzieciń-
stwa nie potrafią pogodzić się ze swoją płcią biologiczną, ponieważ 
np. mając ciało chłopca czują się dziewczynkami.  

Transseksualizm czyli zaburzenia identyfikacji płciowej polega 
na pragnieniu życia i byciu akceptowanym jako osoba płci przeciw-
nej fizycznie4. Osoby realizują to poprzez sposób ubierania się, kre-
owanie swojego wyglądu, zachowanie oraz pełnienie ról społecznych 
(również seksualnych), zgodnych z psychicznym poczuciem płci5. 
Dzięki rozwojowi medycyny osoby takie mają możliwość bycia rze-
telnie zdiagnozowanymi, a następnie poddane zostają terapii (np. 
hormonalnej, psychologicznej). Końcowym etapem jest operacyjna 
zmiana płci.  

 
 
 

                                                 
4 Według Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10  
5 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i 
rzeczywistość, PWN, Warszawa1988, s.118 
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3. Edukatorzy seksualni  
Kolejnym tematem, który należy poruszyć omawiając zagadnie-

nie są tak zwani edukatorzy seksualni z Fundacji „Ponton” założonej 
przy Federacji na rzecz Kobiet i planowania rodziny, tak zwana 
„młodzieżówka genderowa”. Oficjalnie edukatorzy to absolwenci 
studiów wyższych, w większości pedagogiki, psychologii i socjolo-
gii. Śledząc stronę internetową szybko zauważamy, że jest to grupa 
trzydziestu kobiet. W zakładce „byli edukatorzy” znalazł się jeden 
mężczyzna. Głównym zadaniem jak sami piszą na portalu interneto-
wym jest „przede wszystkim edukacja seksualna oraz poradnictwo 
dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia 
reprodukcyjnego”6. Ich praca polega na odwiedzaniu szkół gimna-
zjalnych oraz liceów i prowadzeniu pogadanek, których tematami są: 
antykoncepcja farmakologiczna, chemiczna, naturalna, masturbacja, 
zmiany zachodzące w ciele nastolatka w okresie dojrzewania. W 
trakcie zajęć nauczyciel ma wolne. Nie bierze w nich udziału nikt 
poza uczniami i edukatorem, więc tak naprawdę nikt nie wie jak 
przebiegają takie zajęcia. Na stronie internetowej ponton.org.pl moż-
na zobaczyć filmiki edukacyjne. Jednak po około 40 sekundach nale-
ży zapłacić 4 zł za możliwość kontynuacji. Jak wynika z wielu relacji 
edukatorzy to nie tylko absolwenci, ale młodzież w wieku od 18 do 
30 lat po „przeszkoleniu ginekologicznym”.  

Oczywiście nikt z tej formacji nie tłumaczy na czym to prze-
szkolenie polegało, ani jakie treści obejmowało. W trakcie zajęć 
poruszany jest temat masturbacji jako pożądanej i powszechnie sto-
sowanej. Wmawiają, że dziecko przed narodzeniem jeśli jest chciane 
staje się dzieckiem, a jeśli nie to pozostanie bytem potencjalnym. 
Podważają rolę rodziny i tradycyjny schemat wychowania dziecka 
przez mamę i tatę. Zachęcają do korzystania z forum na stronie 
„Pontonu”, gdzie można zadać każde pytanie dotyczące seksualno-
ści, masturbacji, antykoncepcji (szczegółowe wytyczne jak rozma-
wiać z lekarzem który nie chce wypisać recepty dla szesnastoletniej 
dziewczynki). Co zadziwiające dyrektorzy placówek nie mają żad-
nych obiekcji dla zapraszania tego typu wolontariuszy, wręcz wysy-
łają im listy z podziękowaniami, nie mając świadomości czego edu-

                                                 
6 http://ponton.org.pl/pl/strona/o-nas (04.11.2013) 
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katorzy uczyli młodzież. Już same tytuły „pomocy naukowych” są 
kontrowersyjne: Wielka Księga Cipek, Wielka Księga Siusiaków, 
Duża Książka o Aborcji. Są to publikacje przetłumaczone z języka 
szwedzkiego przeznaczone dla dzieci powyżej dziesiątego roku ży-
cia. W teorii mają oswoić dzieci z tematem seksualności. W bardzo 
prosty sposób definiują pojęcia jak: „wzwód”, „dziewictwo”, „cipka” 
(dwóch stronach zamieszczone są synonimy). Zachętą do zakupu tej 
pozycji ma być zrozumiały dla nastolatka język, otwarte spojrzenie 
na seksualność, wyznania innych dzieci (np. masturbuję się często, 
nawet kilka razy dziennie7). W treści pseudo edukacyjne wplecione 
zostały hasła drwiące z religii oraz nauki Kościoła i Biblii, która 
kreowana jest jako zbiór sprośności. Bulwersujący jest również ry-
sunek krzyża na którym jest naga kobieta i napis "Ciekawe co by 
było , gdyby Jezusa przedstawiano z cipką , czyli gdyby była kobie-
tą. Hm, na pewno byłoby zupełnie inaczej”8. Propagatorzy Gender 
zarzucają Kościołowi to, że jest on przeciwny edukacji seksualnej. 
Co jest oczywistym kłamstwem. Na wszystko jest określony czas i 
miejsce. Edukacja seksualna nie musi być wulgarna i obraźliwa. 
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że wraz z ogromną krytyką płynącą 
ze strony zaniepokojonych rodziców dyrektorzy zaprzestaną wyraża-
nia zgodny na tego typu zajęcia. 

 
4. Teoria Queer  
Wraz z rozwojem „cywilizacji” pojawiła się kolejna, bardziej ra-

dykalna teoria zwana Queer. Zawdzięcza ona swoje narodziny głów-
nie studiom gejowskim, lesbijskim, jak i feministycznym. Pocho-
dzenie słowa queer jest bardzo ciekawe, a jego ewolucja zadziwiają-
ca. Początkowo ( czyli w latach 30 tych XX w.) miało wydźwięk 
pejoratywny, oznaczało dosłownie „dziwaka”, „cudaka”, a wręcz 
„pedała”, „ciotę”. Jednak już w latach osiemdziesiątych dzięki ru-
chom gejowsko - lesbijskim nabrało pozytywnego znaczenia9, dziś 

                                                 
7 D. Hojer, G. Kvarnstrom, Wielka księga cipek, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2010, s. 12 
8 Tamże,  
9 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Wyd. Znak, 
Warszawa 2009 
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nie oznacza homoseksualnego mężczyzny ale całe zjawisko. Często 
termin Teoria Queer tłumaczony jest jako „społeczna teoria różnicy”. 
Teoretycy queer poddają krytycznej analizie kategorie tożsamościo-
we związane z ludzką seksualnością oraz dyskutują o heteronorma-
tywnym charakterze kultury10. Jej założyciele uważają, że ideologia 
gender jest zbyt liberalna, argumentując, że przyjmuje podział na 
kobietę i mężczyzną, a tak naprawdę płeć nie istnieje. Istnieje tylko 
zachowanie w danej chwili. Założycielem tej frakcji jest Judith Bu-
tler, filozof i wykładowca na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zajmuje 
się rozumieniem tożsamości seksualnej „kładąc nacisk na wielość i 
równoprawność owych tożsamości, wśród których heteroseksualność 
uznana została tylko za jedną z możliwych” 11. Zajmuję się również 
pojęciem normy społecznej. W swoich pracach zastanawia się czym 
jest norma i dlaczego to co nią nie jest staje się represjonowane. 
Uważa, że płeć biologiczna nie powinna wymuszać zachowań zgod-
nych z narzucaną płcią kulturową. Teoria Queer zakłada, że odmien-
ność nie powinna być źródłem wstydu, ale dumy. Nie należy norma-
lizować inności, ale się nią chwalić. 

 
5. Ideologia Gender a rodzina  
Rodzina to mąż, żona i przynajmniej jedno dziecko. Jest to pod-

stawowa komórka społeczna. Cytując L. Sołoma można powiedzieć, 
że „rodzina to społecznie aprobowany, trwały sposób współżycia 
osobników połączonych więzami małżeństwa, pokrewieństwa bądź 
adopcji, na ogół zamieszkujących pod wspólnym dachem i współ-
działających ze sobą w ramach społecznie akceptowanego podziału 
ról”12. Można przytoczyć wiele różnych definicji rodziny, ale każda z 
nich potwierdzi, że aby o niej mówić potrzebne będą dwie lub więcej 
osób związanych wspólnym potomkiem. Każda rodzina pełni okre-

                                                 
10 Tabu seksuologii: [wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i 
edukacji seksualnej]. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecz-
nej "Academica", Warszawa 2008, s. 22 
11 A. Burzyńska, Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, Wyd. Znak, 
Warszawa 2009 
12 W. Skarbek, Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii eduka-
cji, Piotrków Trybunalski 2003, s.99 
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ślone funkcje: prokreacyjną, produkcyjną, socjalizującą, usługowo- 
opiekuńczą, psychohigieniczną13. Ideologia Gender zmienia koncep-
cję rodziny. Zakładając, że płeć biologiczna może ulegać zmianie 
zgodnie z naszą wolą sprawia, że pojęcia „mama” i „tata” stają się 
pozbawione sensu. Społeczeństwo oczekuje od kobiet i mężczyzn 
różnych zachowań w różnych sytuacjach. Kobieta ma wpisaną w 
naturę chęć posiadania dzieci, opiekuńczość, po prostu ma instynkt 
macierzyński. Ona pomimo, że uczy się, pracuje zawodowo, spełnia 
swoje pasje potrafi stworzyć ciepły dom dla najbliższych. Wystarczy 
spojrzeć choćby na budowę ciała mężczyzny i kobiety by zobaczyć 
różnice w anatomii. Ciało mężczyzny jest silnie umięśnione, a kobie-
ty delikatne i gibkie. Jest tak ponieważ każde z nich ma inne zadania 
do wykonania. A zadania te wyznaczyła sama historia i ewolucja. 
Rodzina może być pełna, lub nie, prawidłowa lub nie, ale w każdej 
współczesnej rodzinie babcia jest kobietą, a dzidek mężczyzną. Na-
wet jeżeli zabrakło jednego z rodziców to dziecko ma zapewnioną 
stabilizację. Ideolodzy gender zakładają, że rodzice nie muszą być 
związani węzłem małżeńskim ani żadną inną umową, mogą być tej 
samej płci, a nawet mogą dowolnie zmieniać partnerów. Pytanie 
brzmi jak to się ma do wychowania dziecka, którego struktura psy-
chiczna jest bardzo delikatna? Jakie wzorce rodzice mu przekażą? 
Kim ono będzie gdy dorośnie? Wyobraźmy sobie całe społeczeństwo 
ludzi absolutnie nie wyznających żadnych religii, nie wierzących w 
Boga (więc nie uznających Dziesięciu Przykazań), których głównym 
celem jest własna przyjemność i skupienie wyłącznie na sobie. Ide-
olodzy Gender, którzy jak sami twierdzą nie chcą nikogo dyskrymi-
nować występują przeciwko kobietom i mężczyznom, którzy speł-
niają się w tradycyjnym modelu rodziny, nie mają problemu ze swo-
ja kobiecością i męskością i wierzą w Boga.  

 
Zakończenie  
Ideologia Gender zatacza coraz większe kręgi, zaczyna domino-

wać w Europie i w Polsce. Osoby publiczne chcą być postrzegane 
jako poprawne politycznie zachęcają więc do propagowania homo-

                                                 
13 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo Pedagogiczne, War-
szawa 1973, s. 33 



194 
 

seksualności. Coraz więcej osób ze świata mediów mówi głośno: 
„Jestem gejem”. Nie wypada ich potępiać. Coraz częściej słyszymy, 
że macierzyństwo to poświęcenie kobiety, rezygnacja z samej siebie. 
Nie trudno sobie wyobrazić efekty takich haseł. Rodzina tradycyjna 
złożona z kobiety- matki, mężczyzny- ojca i dzieci jest i wciąż bę-
dzie podstawową jednostką społeczną. Jeżeli zaakceptujemy pełne 
prawa lesbijek, gejów to jaka przyszłość czeka nasze dzieci? Dzięki 
odłączeniu aktu seksualnego od poczęcia oraz rozwojowi metody in 
vitro dzieci będzie mogła mieć każda para lesbijek. Jednak jeśli ko-
lejne pokolenia dzieci będą wychowywane w pogardzie dla wartości 
tradycyjnych, jeśli będą drwiły z nauk kościoła to jaka czeka nas 
przyszłość? To co do niedawna było normalne, stałe i prawdziwe 
dziś staje się niemodne i zacofane. Z obawą spoglądam w przyszłość 
i nie pytam jaka będzie rodzina, ale czy będzie?  

Na zakończenie przytoczę ważniejsze akty prawne popierające 
ideologię Gener, a jednocześnie wpływające na życie obywateli w 
europie. Dnia 22 kwietnia 2013 roku na konferencji, z udziałem Mi-
nisterstwa Edukacji i Zdrowia, były omawiane standardy Edukacji 
Seksualnej WHO. Zakładają one, że: 

- dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 
czwartym rokiem życia; 

- między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się 
„skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w 
przyszłości” oraz powinno umieć „brać odpowiedzialność za bez-
pieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”; 

- między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo 
zaopatrywać się w antykoncepcję; 

- powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić „kry-
tyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do 
ciąży, rodzicielstwa itp”. 

1. Rok 1974 Konferencja ONZ w Bukareszcie, zastąpiono słowo 
rodzice określeniem para, a pojęcie planowania rodziny oderwane 
jest od kontekstu małżeńskiego. 

2. Rok 1995 konferencja ONZ w Pekinie która wprowadziła po-
jęcie gender jako społeczno–kulturową tożsamość płci i narzuciła je 
w formie nowej normy społeczno–ekonomiczno–politycznej, nadając 
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współczesnej kulturze cechę uniseksualności oraz dając pole prak-
tycznie nieograniczonej możliwość wyboru orientacji seksualnej. 

3. Rok 1996 Unia Europejska zgodziła się wdrożyć ideologię 
Gender w polityce we wszystkich jej wymiarach. 

4.Rok 2013 sekretarz ONZ powiedział, że nie wolno poprzez re-
ligię, kulturę i tradycję lekceważyć praw osób zagubionych płciowo 

 
Streszczenie 
Podejmowany w tym artykule temat ma na celu przybliżenie za-

gadnienia jakim jest ideologia Gender, która staje się ideologią do-
minującą w Unii Europejskiej i w Polsce. Tematyka ta jest szczegól-
nie ważna, ponieważ wkracza ona w życie prywatne oraz edukację 
szkolną naszej młodzieży. Jednocześnie przeciętny Polak nie zdaje 
sobie z tego wpływu sprawy. Artykuł będzie przedstawiał charakte-
rystykę ideologii, jej protoplastów, historię powstania. Szczególnie 
poruszone zostaną kwestie spojrzenia na płeć oraz na człowieka jako 
istotę seksualną o zmiennej tożsamości. Zostanie również podkreślo-
ny fakt olbrzymiej tolerancji, a wręcz poparcia dla osób homo i bi-
seksualnych. Poruszona zostanie kwestia tak zwanych „edukatorów”, 
którzy w szkołach prowadzą zajęcia mające na celu homoseksualną 
deprawację. Następnie omówiony zostanie rozwój radykalnego 
odłamu jakim jest Teoria Queer. Przytoczone zostaną również mo-
menty przełomowe w historii Europy, na które miała wpływ ideolo-
gia Gender (np. zastąpienie pojęcia „rodzina” słowem „para” w 
oficjalnych dokumentach ONZ w 1974r.). Na zakończenie omówio-
ne zostaną zagrożenia płynące z poparcia dla omawianej ideologii 
oraz to jaki będzie miała wpływ na młodzież i zakładane przez nią w 
przyszłości rodziny. Poruszony zostanie również aspekt niechęci do 
Kościoła Katolickiego oraz tradycyjnych wartości, w duchu których 
wychowuje się dzieci.  

 
Summary 
Gender ideology. Promoting sexual threat to family 
Picked up in this article about the aims to bring the question of 

the Gender ideology, which becomes the dominant ideology in the 
European Union and Poland. This subject is particularly important 
because it enters into force and the private school education of our 
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youth. At the same time the average person is not aware of the im-
pact of the case. The Article will present the characteristics of ideol-
ogy, its ancestors, the story of creation. Particularly addressing the 
issues of looking at sex and man in his sexual identity variable. 
There will also be emphasized that the vast tolerance and even sup-
port for homosexuals and bisexuals. Will discuss the so-called "edu-
cators" who conduct classes in schools to homosexual depravity. 
Then we will discuss the development of the radical faction that is 
Queer Theory. The quoted are the milestones in the history of 
Europe, which was influenced by the ideology of Gender (Eg re-
placement of the term "family" with the word "love" in the official 
documents of the United Nations in 1974). At the conclusion will 
discuss the risks associated with the support of the present ideology 
and how it will affect the youth and founded by her family in the 
future. Will deal with the aspect of hostility to the Catholic Church 
and traditional values, in the spirit of the care of children. 
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Inkryminowani o pochwalanie i propagowanie do pedofilii - 
prewencją dla pozostałych 

 
Wstęp 
W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy w mediach o różno-

rakiej postaci zaburzeń seksualnych przybierającej postać zachowań 
określanych jako pedofilskich. Dużą i znaczącą rolą w kształtowaniu 
takiego zachowania wywiera przede wszystkim telewizja, prasa i 
internat. Dzięki nim to co winno być zakazane staje się powszechnie 
dostępne. Na szczególną uwagę więc zasługuje ta grupa osób. Pedo-
file są w społeczeństwie najbardziej znienawidzoną grupą społeczną, 
bardziej niż mordercy czy terroryści.  

Na wstępie opisując odnosząc się do tematu niniejszego artykułu 
należy wskazać pokrótce samą etymologię słowa „pedofilia”: Pojęcie 
paedophilia erotica został użyty po raz pierwszy w 1886 r., przez 
psychiatrę Richarda Von Kraff – Ebinga. W znakomitym dziele pod 
tytułem Psychopathie Sexualis wyżej wskazany psychiatra scharakte-
ryzował pedofilię jako zainteresowanie seksualne jedynie dziećmi w 
wieku przedpokwitaniowym1. Zjawisko to powszechnie postrzegane 
jest jako krzywda, unieszczęśliwienie. Określane jest również jako 
zaburzenie psychiczne i behawioralne osób dorosłych, w znaczeniu 
ścisłym jako dewiacja seksualna2.  

Najogólniej można wskazać, iż pedofilia jest stanem w którym 
jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji jest kon-
takt z dziećmi w okresie przedpokwitywaniem lub wczesnej fazie 
pokwitania. Według powyższego należy więc odróżnić pedofilię od 
czynów pedofilskich, albowiem osoba dokonująca czynu pedofilne-
go nie musi być dotknięta pedofilią w znaczeniu medycznym3. 
                                                 
1 R. von Krafft-Ebing, (1886): Psychopathia sexualis: A medico-forensic 
study (trans by H. E. Wedeck). New York: G. P. Putnam’s Sons, 1965. 
2 H.E. Wedeck, A medico-forencis study, Nowy York 1965. 
3 Na marginesie należy wskazać pogląd dr n. med. Wiesława Czernikiewi-
cza „Aktywność seksualna dorosłego człowieka podejmowana z dzieckiem 
może być przejawem dewiacji seksualnej lub parafilii pod postacią pedofilii 
lub może to być zastępczy sposób realizacji jego potrzeby seksualnej. Każ-
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Niniejszy artykuł będzie miał na celu ukazanie i wyjaśnienie na 
czym polega przestępstwo pochwalania i nawoływania do pedofilii 
inkryminowane w obecnym kodeksie karnym. Jednakże przed przystą-
pieniem do omówienia głównego zagadnienia należy jeszcze przedsta-
wić kilka definicji autorskich pojęcia pedofilii. Kazimierz Imieleński 
uważa, iż „Pedofilia (...) jest odchyleniem seksualnym, przejawiającym 
się w skłonności do praktyk seksualnych z dziećmi”4. Natomiast Zbi-
gniew Lew-Starowicz twierdzi, że „Pedofilia (...) jest to (...) parafilia, 
polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej w kontaktach z dzieć-
mi"5. Robert C. Carson wskazuje iż „Pedofilia - to parafilia, w której 
preferowanym lub wyłącznym partnerem seksualnym osoby dorosłej jest 
dziecko przed okresem pokwitania"6. Natomiast Kurt Freund „... utrzy-
mująca się (sustained) erotyczna skłonność (preference) do dzieci w 
wieku do lat 11 lub 12 włącznie, większa niż do ludzi dojrzałych fizycz-
nie, przy swobodnym wyborze partnera”7. 

 
1. Potrzeba uregulowania przestępstwa o charakterze pedofilskim. 
Asumptem wprowadzenia do kodeksu karnego przepisów karzą-

cych za propagowanie pedofilii narodziła się w związku z medial-
nymi doniesieniami na temat stron internetowych promujących tzw. 

                                                                                                        
de zachowanie osobnika dorosłego wobec dziecka, które jest motywowane 
popędem seksualnym i służy podniecaniu się i zaspokajaniu potrzeby sek-
sualnej jest czynem pedofilnym. Osobą dorosłą podejmującą czyn pedofilny 
jest znacznie częściej mężczyzna niż kobieta. Podkreślenia wymaga fakt, że 
czyn pedofilny nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że dokonał go 
pedofil. Czynów pedofilnych dopuszczają się pedofile, a więc osobnicy, u 
których stwierdza się dewiację seksualną lub parafilię, ale znacznie częściej 
dokonują ich inne osoby, które w różnorodnych okolicznościach, pod 
wpływem różnorakich czynników podejmują kontakty seksualne z dzieckiem 
pomimo, że nie są dewiantami”, http://pedofilia.republika.pl/html/ 
w_czernikiewicz.html, (31.10.2013). 
4 K. Imieliński: Seksiatria. T. 2.. Warszawa 1990, s. 193 
5 Z. Lew-Starowicz: Seksuologia sądowa. Warszawa 2000, s. 127. 
6 R. C. Carson, J.s N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń. T. 2.. 
GWP, 2003, s. 653 
7 K. Freund, (w:): Mark Cook, Kevin Howells: Adult sexual interest in chil-
dren, Assessment of pedophilia London: Academic Press, 1981, s. 139–179. 
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„dobrą” lub „pozytywną” pedofilię. Autorzy tychże stron lansują 
pogląd społeczny, według którego dzieci mają potrzeby o charakte-
rze seksualnym w bardzo wczesnym wieku. Twierdzą oni że kontak-
ty pomiędzy dorosłymi a dziećmi nie są krzywdzące dla tych dru-
gich. Krytykują tym samym prawa zakazujące takich kontaktów jako 
nieracjonalne, oparte na uprzedzeniach, prowadzących do większych 
szkód indywidualnych i społecznych niż zachowania uznawane 
przez te prawa za przestępstwo.  

 
2. Inkryminacja pedofilii w prawie karnym 
Penalizacja zachowań pedofilskich określonych w dzisiejszym 

art. 200b kodeksu karnego pojawiła się w poselskim projekcie nowe-
lizacji ustawy z dnia 10 września 2008 r. Zgodnie z tymże projektem 
„kto publicznie prezentuje treści propagujące, pochwalanie lub na-
kłaniające do czynności określanych w art. 200, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 
Celem tego projektu było wprowadzenie do ustawy karnej było 
wprowadzenie przepisu karającego za publiczne prezentowanie treści 
propagujących i ukazujących pozytywne aspekty zjawiska określa-
nego jako „pozytywna pedofilia”8. 

Przedmiotem ochrony przy tego typu przestępstwie jest wolność 
seksualna oraz obyczajność. Zakaz określony w wyżej wskazanym 
przypisie ma chronić społeczeństwo przed propagowaniem oraz pró-
bami manipulacji, która skłania potencjalnych odbiorców do wyboru 
określonej aktywności seksualne. Przede wszystkim jest tu mowa o 
ochronie przed nakłanianiem do podjęcia czynności seksualnej z 
dziećmi. Natomiast stronę podmiotową stanowi swego rodzaju 
novum jakim jest pojęcie „pedofilia”9. 

Jak już zostało wcześniej ukazane pedofilia jest rodzajem parafi-
lii seksualnej zaliczanych do zaburzeń seksualnych. W doktrynie 
oznacz to trwałą pojawiającą się co najmniej przez pół roku, skłon-

                                                 
8 O ile można mówić o pozytywnej pedofilii. Postulaty zmiany zostały zgło-
szone w związku z coraz szerszym istnieniu poglądu dotyczącego tzw. 
pozytywnej pedofilii, nie znajdującego wytłumaczenia w aspekcie medycz-
nym, prawnym ani społecznym. Druk Sejmowy nr 1289, Sejm VI Kadencji. 
9 W. Łuniewski, O kryminalizacji przejawów pedofilii, Pal. 2003, nr 5-6, s. 92. 
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ność u osób dojrzałych seksualnie do fantazji i zachowań polegają-
cych na pobudzaniu albo zaspokajaniu popędu płciowego z osobami, 
które nie wkroczyły jeszcze w okres dojrzewania płciowego. Prze-
słanką konstytutywną pedofilii, co zostało podkreślone przez wska-
zanych wyżej przedstawicieli doktryny, są problemy z przystosowa-
niem społecznym lub zawodowym. Trudno jest więc na podstawie 
przesłanki „unieszczęśliwienia” bądź „skrzywdzenia” przedstawiać 
kryminalizację czynów polegających na zakazie publicznego propa-
gowania zachowań o charakterze pedofilskim10. 

Wprowadzone w przepisie art. 200b k.k. znamiona budzą po-
ważne wątpliwości. Niejasne jest znamię w postaci „zachowań o 
charakterze pedofilskim” pojawiające się w ustawie karnej po raz 
pierwszy. Publiczność zachowań polega na dostępności dla bliżej 
nieokreślonej lub określonej, ale nieznacznej liczby osób, będących 
publicznością rzeczywistą. Natomiast pochwalanie może oznaczać w 
tym przypadku wyrażenie pozytywnej opinii, przejawiającej postać 
aprobaty dla zachowań nazwanych przez ustawodawcę pedofilskimi. 
Ponadto drugą czynnością sprawczą wskazaną w powyższym unor-
mowaniu kodeksu karnego jest „propagować”. Propagowanie ozna-
cza upowszechnianie określonej idei oraz zjednywanie innych osób 
do przyjętego stanowiska. Pod tym pojęciem należy również rozu-
mieć przekonywanie, upowszechnianie oraz szerzenie, które można 
czynić na wiele sposobów11.  

Przestępstwo opisywane w niniejszym artykule ma charakter 
powszechny, może być popełnione jedynie umyślnie. Ponadto jeżeli 
zostanie wzięte pod uwagę intensywność pochwalania i propagowa-
nia to wówczas przestępstwo to może być popełnione z zamiarem 
bezpośrednim. 

Konkludując tę część należy wskazać, iż podmiotem przestęp-
stwa opisanego w art. 200b może być każdy człowiek mogący pono-
sić odpowiedzialność karną. Ma ono zatem charakter powszechny.. 
Strona podmiotowa czynu obejmuje umyślność w formie zamiaru 

                                                 
10 Wskazane przesłanki zostały ukazane w projekcie przepisu art. 200b k.k. 
Szerzej na ten temat J. Warylewski [w:] Kodeks Karny część szczególna, 
(pod red.) A. Wąska, R. Zawłocka,, Komentarz do art. 200 b, t. 1, s. 1077. 
11 Zob. http:/www.sjp.pwn.pl/słownik. (30.10.2013) 
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bezpośredniego. Popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 
200b zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do lat 2. Możliwe jest zatem odstąpienie od wy-
mierzenia kary (art. 59 k.k.) albo warunkowe umorzenie postępowa-
nia karnego (art. 66 k.k.). Przestępstwo opisane w art. 200b ścigane 
jest z oskarżenia publicznego (z urzędu). Art. 200b może pozostawać 
w zbiegu z art. 255 § 1 k.k., sankcjonującym publiczne nawoływanie 
do popełnienia występku, jeżeli sprawca, propagując lub pochwala-
jąc zachowania pedofilskie, nawołuje do popełnienia np. przestęp-
stwa obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15. 

 
3. Poddawanie się pedofilii 
Niniejsza część zostanie poświęcona zagadnieniu związanemu z 

istotą przestępstwa pedofilii. „Przestępstwo pedofilii” nie występuje 
w Kodeksie Karnym. Natomiast istnieje szereg przepisów, które 
potocznie nazywa się „przestępstwem pedofilii”. Akt pedofilski, czy 
też przestępstwo o charakterze pedofilskim zwykło ustawodawca 
scharakteryzował w art. 200 k.k., zgodnie z którym: „Kto obcuje 
płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się 
takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawie-
nia wolności od lat 2 do 12”, natomiast § 2 wyżej cytowanego prze-
pisu wskazuje iż „Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia 
seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czyn-
ności seksualne”. 

Jednak za czyn o charakterze pedofilskim również można uznać 
i inne przestępstwa, które przejawiają się zgwałceniem małoletniego 
poniżej 15 roku życia (art. 197 § 3 k.k.), nawiązaniem kontaktu przez 
sieć telekomunikacyjną do spotkania z małoletnim poniżej 15 
roku życia, poprzez np.: wprowadzenie go w błąd, w celu utrwa-
lenia dziecięcej pornografii, gwałtu, lub współżycia (art. 200a § 1 
k.k.), złożenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej propozy-
cji obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej, 
udziału w produkcji materiału pornograficznego małoletniemu po-
niżej 15 roku życia (art. 200a § 2 k.k.), udostępnianie małoletniemu 
poniżej 15 roku życia materiałów o charakterze pornograficznym 
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w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi (art. 202 § 2 k.k.), 
utrwalanie i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem 
małoletniego poniżej 15 roku życia (art. 202 § 4 i § 4a k.k.), czy tak 
zwana wskazana już w niniejszym artykule „dobra pedofila", czyli 
publiczne propagowanie i zachwalanie zachowań pedofilskich (art. 
200b k.k.).  

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej przechodząc 
do meritum niniejszego podrozdziału należałoby wskazać, iż pedofi-
lia w znaczeniu normatywnym została spenalizowana w art. 200 § 1 i 
§ 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym karalne są zachowania po-
dejmowane wobec małoletniego, poniżej 15 roku życia, polegające 
na obcowaniu płciowym, dopuszczeniu się innej czynności seksual-
nej, doprowadzeniu do poddania się takim czynnościom albo do ich 
wykonania oraz prezentowanie małoletniemu wykonania czynności 
seksualnej, w celu zaspokojenia seksualnego. 

Ustawodawca w wyżej wskazanej sytuacji przyjął domniemanie, 
że ze względu na stopień swego rozwoju osoba poniżej lat 15 nie jest 
w stanie podjąć mającej walor społeczny i prawny decyzji przyzwa-
lającej na podjęcie z nią określonych czynności seksualnych, nie jest 
też w stanie rozpoznać należycie wszelkich ich realiów i implikacji. 
Osoba podejmująca z nią takie czynności narusza więc tym samym 
jej wolność seksualną nie dlatego, iż narusza jej wolę, lecz dlatego, 
że ofiara nie jest w stanie wyrazić prawnie relewantnej decyzji woli. 
Dlatego też wszelkie akty „zgody”, a nawet prowokacji dokonywa-
nej przez nieletniego nie mają z punktu widzenia bytu tego przestęp-
stwa znaczenia prawnego12. 

Przestępstwo pedofilii (pojęcie używane przez autora dla potrzeb 
niniejszego artykułu) jednak charakter przestępstwa z narażenia na nie-
bezpieczeństwo w tym wypadku prawidłowego rozwoju fizycznego, 
psychicznego i moralnego dziecka. Nie nastąpienie żadnego ze skutków 
w konkretnym wypadku nie detypizuje więc czynu ze względu na nie-
wyczerpanie jego znamion i może mieć znaczenie wyłącznie w płasz-
czyźnie wymiaru kary, a nawet w płaszczyźnie oceny stopnia społecz-

                                                 
12 Wyrok SN z 14 lipca 1988 r., II KR 163/88, LexPolonica nr 302590, 
OSNKW 1988, nr 11-12, poz. 83. 
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nego niebezpieczeństwa takiego czynu, jeśli „ pokrzywdzonym” będzie 
nieletni i tak już bardzo zdemoralizowany13. 

Dla zaistnienia przestępstwa stypizowanego w § 1 art. 200 k.k. 
niezbędne jest stwierdzenie kontaktu cielesnego małoletniego ze 
sprawcą lub przynajmniej cielesnej i mającej charakter seksualny 
aktywności małoletniego. Powyższe zachowanie wyłącza z zakresu 
penalizacji wypadki w których małoletni pozostawał w sferze seksu-
alnego zachowania się sprawcy, uczestnicząc jedynie intelektualnie 
w tych zachowaniach (np. nieletni obserwował obnażenie się lub 
onanizowanie się sprawcy)14. 

Należy nadto wskazać iż wprowadzony nowelizacją z 27 lipca 
2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1363 ze zm.) § 2 do art. 200 k.k. nawią-
zuje w pewnym zakresie do znanej w kodeksach karnych z 1932 r. i 
1969 r. typizacji tzw. czynu lubieżnego. Dla jego bytu niezbędne jest, 
by sprawca zaprezentował, tj. uczynił postrzegalnym przez małolet-
niego, wykonanie czynności seksualnej, którą może być zarówno 
obcowanie płciowe, jak i inna czynność seksualna w rozumieniu art. 
197 § 1 i 2. Przejawia się to przede wszystkim w czynności seksual-
nej, w której sprawca sam uczestniczy, lub czynność seksualna, w 
której uczestniczą inne osoby. Kontakt cielesny ofiary ze sprawcą 
lub inne formy seksualnej aktywności nieletniego (por. art. 200 § 1 
k.k.) nie są tu wymagane. Czynność seksualna musi być prezentowa-
na „na żywo” (co wynika z faktu, iż ochrona nieletniego przed pre-
zentacją kontaktów „wirtualnych” zapewniona jest przez art. 202 § 2 
k.k.). Sprawca musi działać ponadto „w celu zaspokojenia seksual-
nego”, co oznacza zaspokojenie własnego popędu seksualnego. Jest 

                                                 
13 Wyrok SN z 12 września 1997 r., V KKN 306/97, LexPolonica nr 352151 
(Prok. i Pr. 1998, nr 3, poz. 4 oraz szerzej W. Łuniewski, O kryminalizacji 
przejawów pedofilii, Pal. 2003, nr 5-6. 
14 Wyrok SN z 18 kwietnia 1996 r., V KKN 10/96, LexPolonica nr 353358 
(Prok. i Pr. 1997, nr 1, poz. 3, dodatek) a także wyrok SN z 5 kwietnia 2005 
r., III KK 187/04, LexPolonica nr 417253 (KZS 2007, nr 2, poz. 20).Szerzej 
w tej materii - zob. M. Beisert, F. Szumski, Społeczno-kulturowe uwarun-
kowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego, RPEiS 
2010, nr 4. 
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to nawiązanie do koncepcji tzw. ukrytego znamienia podmiotowego 
w postaci tzw. zamiaru lubieżnego15. 

Natomiast nowelizacja Kodeksu karnego dokonana ustawą z 18 
marca 2004 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 626), która weszła w życie 1 maja 
2004 r., wprowadziła słuszne zmiany do dotychczasowej treści art. 
200. Istota tych zmian polega na uczynieniu z przestępstwa opisane-
go w tym artykule tzw. przestępstwa własnoręcznego oraz na rezy-
gnacji z zawartego w nim znamienia „doprowadza”, które zdawało 
się sugerować, iż sfera kryminalizacji tego przestępstwa ogranicza 
się jedynie do przypadków, w których sprawca jest osobą aktywnie 
inicjującą i inspirującą podjęcie określonych zachowań seksualnych. 
Od niego miał więc pochodzić zamiar i on miał podejmować działa-
nia „logistyczne” zamiar ten ucieleśniające. 

Rozwiązanie takie było zarówno sprzeczne w tym względzie z 
polską tradycją legislacyjną wywodzącą się jeszcze z art. 203 k.k. z 
1932 r., jak i z polityczno-kryminalną ratio legis przepisu wprowa-
dzającego absolutną ochronę nieletnich poniżej 15 lat przed wszel-
kimi aktami seksualnymi. Użyte obecnie na określenie czynności 
sprawczej znamiona „obcuje płciowo” oraz „dopuszcza się” mają 
charakter czysto zobiektywizowany i dla ich bytu nie ma znaczenia, 
kto był intelektualnym inspiratorem czy też liderem wykonania ta-
kiego czynu. Dla odpowiedzialności za to przestępstwo nie będzie 
obecnie miało znaczenia, iż stroną aktywną w tym względzie (do-
prowadzającą do tych czynności) będzie sama osoba nieletnia, co nie 
jest, co prawda, kryminologicznie typowe, ale też niewykluczone 
(np. prostytucja nieletnich). Karalność opiera się na samym obiek-
tywnym fakcie odbycia z nieletnim określonych czynów (dopusz-
czeniu się ich). Oczywiście a maiore ad minus odpowiadać za to 
przestępstwo będzie także ten, kto aktywnie i inspirująco doprowa-
dził osobę małoletnią poniżej 15 lat do poddania się takim czynno-
ściom albo do ich wykonania16. 

Po ostatniej nowelizacji przestępstwo stypizowane w art. 200 
k.k. zyskało mino przestępstwa własnoręcznego (przynajmniej w 

                                                 
15 M. Budyn-Kulik, M. Mozgawa, Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza 
dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, CzPKiNP 2006, nr 2, s. 43 i n. 
16 Ibidem. 
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postaciach opisanych w jego pierwszej części). Znamię zawarte w 
części drugiej „doprowadza” nie przesądza natomiast o własnoręcz-
ności przestępstwa. Choć w praktyce najczęściej bywa tak, że ten, 
kto „doprowadza”, następnie „dopuszcza się” określonych czynno-
ści, nie jest to jednak wymaganie normatywne. Analogicznie do art. 
197 § 1 sprawcą (sensu stricto, a nie jedynie pomocnikiem) przestęp-
stwa z art. 200 będzie ten, kto małoletniego poniżej 15 lat jakimi-
kolwiek działaniami (np. obietnicą zapłaty) przywiedzie do decyzji 
podjęcia obcowania płciowego z inną osobą, a także poddania się lub 
wykonania w stosunku do takiej osoby innej czynności seksualnej17. 

Natomiast przestępstwo opisane w art. 200 § 2 nie jest natomiast 
przestępstwem własnoręcznym. Osoba prezentująca małoletniemu 
określoną czynność seksualną nie musi sama w tej czynności uczest-
niczyć (choć praktycznie tak właśnie na ogół będzie się działo). Mo-
że bowiem prezentować małoletniemu wykonanie takiej czynności 
przez inne (nawet nieświadome tego) osoby. 

Jeżeli czynności wykonawcze, o których mowa w art. 200 § 1, 
łączą się z zastosowaniem przemocy, groźby lub podstępu, mamy do 
czynienia z tzw. pozornym zbiegiem przepisów ustawy z przestęp-
stwem z art. 197, bowiem nowelizacja z 5 listopada 2009 r. (Dz. U. 
Nr 206, poz. 1589) uczyniła z tzw. zgwałcenia pedofilskiego kwali-
fikowaną postać przestępstwa opisanego w art. 197 § 1 i 2 k.k. (zob. 
art. 197 § 3 pkt 2 k.k. po nowelizacji). Zachowania realizujące nato-
miast raz znamiona art. 197 § 1, to znów znamiona określone w § 2 
tegoż przepisu, a także art. 200 § 1, jeśli są jednorodzajowe i zacho-
wana jest tożsamość pokrzywdzonego, mogą, zdaniem Sądu Naj-
wyższego, wchodzić w skład czynu ciągłego18. Pogląd ten wydaje się 
jednak kontrowersyjny, gdyż sztucznie rozrywa faktyczną jedność 
takiego czynu19. 

Dla bytu prawnego opisywanego przestępstwa wymagane jest 
istnienie winy umyślnej. Do realizacji znamienia doprowadzenia 

                                                 
17 L. Tyszkiewicz, S. Hoc, A. Wąsek, W. Filipkowski, i inni, Komentarz do 
art. 200 k.k. LexPolonica 2013.  
18 Wyrok SN z 15 listopada 2005 r., IV KK 258/05, LexPolonica nr 399758, 
OSNKW 2006, nr 4, poz. 35. 
19 M. Budyn-Kulik, M. Mozgawa, Prawnokarne aspekty pedofilii..., s. 43 i n. 
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niezbędny jest tu zamiar bezpośredni, jeśli zaś chodzi o wiek ofiary, 
to wystarcza, że sprawca przewiduje, iż nie ukończyła ona 15 lat. 
Przestępstwo opisane w § 1 nie jest jednak przestępstwem kierunko-
wym, o którego bycie miałoby decydować ukryte znamię podmioto-
we w postaci tzw. zamiaru lubieżnego. Jest nim natomiast przestęp-
stwo opisane w § 2. 

Konkludując warto podkreślić, że w prawie polskim wszelkie 
czynności seksualne z osobą małoletnią, która nie ukończyła 15. 
roku życia, są zabronione pod groźbą kary (art. 200 § 1). Natomiast 
kontakt ten z osobą małoletnią w wieku 15-18 lat jest co do zasady 
dozwolony (chyba że sprawca działa w sposób określony w art. 197-
199, wtedy jednak odpowiadać będzie na podstawie tych przepisów, 
zaś wiek ofiary (15-18 lat) może być jedynie okolicznością wpływa-
jącą na sędziowski wymiar kary. 

Jedynie w przypadku, gdy osoba taka nie ukończyła 18-ego roku 
życia i prostytuuje się (co samo w sobie nie jest w Polsce przestęp-
stwem w relacji do wieku prostytutki), a równocześnie wykazuje 
przejawy demoralizacji (co będzie tu regułą), można zastosować 
wobec niej szczególną formę odpowiedzialności na podstawie usta-
wy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Na niekonsekwencje tego rodzaju w omawianej kwestii zwraca 
też uwagę M. Wrześniewski20. Szczególnym paradoksem jest sytu-
acja, w której produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie lub posiada-
nie treści pornograficznych z udziałem małoletniego między 15. a 
18. rokiem życia jest przestępstwem, podczas gdy osoba po ukoń-
czeniu 15. roku życia może swobodnie dysponować swą seksualno-
ścią, podejmując takie czynności, i nie poniesie za to kary ani ona, 
ani jej partner seksualny. Gdyby jednak czynności te utrwalał na 
taśmie filmowej, a potem rozpowszechniał, a nawet jedynie posiadał 
lub rozpowszechniał, oboje poniosą odpowiedzialność karną z art. 
200 § 1 k.k. Jest to niezrozumiała niekonsekwencja jak wskazuje M. 
Wrześniewski 21. Trudno w takiej sytuacji określić jakie dobro praw-
ne chroni ustawodawca. Trudno nie uznać też za niezrozumiałą nie-

                                                 
20 M. Wrześniewski, Krytycznie o przestępstwach pornograficznych, Prok. i 
Pr. 2011, nr 11. 
21 Ibidem. 
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konsekwencję surowszej penalizacji tzw. wirtualnej pornografii 
dziecięcej (której „bohaterami” są postacie sztucznie wygenerowane 
i rzeczywiście nieistniejące) niż analogicznego czynu w odniesieniu 
do autentycznie istniejących „aktorów”22.  

 
4. Konstatacja Sądów Polskich w zakresie pedofilii – wybra-
na linia orzecznictwa 

Omawiając niniejszą tematykę nie sposób nie wskazać na kilka 
najważniejszych poglądów judykatury. Na wstępie na uwagę zasłu-
guje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku , zgodnie z którym 
„do wyczerpania znamion przestępstwa określonego w art. 200 § 1 
dochodzi nie tylko wówczas, gdy wola ofiary była przeciwna do 
oczekiwań sprawcy lub nie była jasno określona, ale dopuszcza się 
tego przestępstwa także ten, kto swoim aktywnym zachowaniem, 
ukierunkowanym na odbycie stosunku z małoletnim, wywołuje u nie-
go chęć udziału w określonych w przepisie czynnościach, a nawet 
wtedy, gdy tylko ułatwia podjęcie decyzji małoletniemu niewyklucza-
jącemu uczestnictwa w tych czynnościach, stwarzając przy tym wa-
runki umożliwiające faktyczne zrealizowanie zamierzonego celu, np. 
przez zapewnienie odosobnienia, wywołanie u małoletniego przeko-
nania o braku naganności takich zachowań” 23. 

W zakresie innej czynności seksualnej Sąd wypowiedział się na-
stępująco uznając, iż „Inna czynność seksualna jest to takie zacho-
wanie, nie mieszczące się w pojęciu obcowania płciowego, które 
związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, 
polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub 
przynajmniej na cielesnym i mającym seksualny charakter zaanga-
żowaniu ofiary”24.  

Natomiast warte wskazania jest również, iż zachowanie w posta-
ci obnażania się i onanizowania w obecności małoletnich dziewcząt 

                                                 
22 W tym tonie: L. Tyszkiewicz, S. Hoc, A. Wąsek… 
23 Wyrok SA w Białymstoku z 5 grudnia 2002 r., II AKa 302/02, LexPolo-
nica nr 361602, OSA 2003, nr 5, poz. 52. 
24 Uchwała SN z 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, LexPolonica nr 334925, 
OSNKW 1999, nr 7-8, poz. 37. 
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nie należy do zachowań wypełniających znamiona przestępstwa z 
art. 200 § 1 k.k.25. 

Dla wyznaczania prawidłowej granicy między niekaralnym 
przygotowaniem do przestępstwa z art. 200 § 1, w postaci doprowa-
dzenia małoletniego poniżej 15 lat do poddania się czynnościom 
seksualnym lub do ich wykonania, a usiłowaniem dokonania takiego 
przestępstwa istotne znaczenie będą miały występujące łącznie takie 
elementy zachowania sprawcy, jak: nawiązanie bezpośredniego kon-
taktu z małoletnim, sprecyzowanie celu działania określającego sek-
sualny charakter czynności, którym ma się poddać małoletni, i zasto-
sowanie środków, które mają oddziaływać na sferę wolicjonalną 
małoletniego. Sumaryczne wystąpienie wymienionych okoliczności 
pozwala zarówno na prawidłowe rozpoznanie zamiaru, z jakim pod-
jęte zostało analizowane zachowanie, jak i ocenę, czy zrealizowane 
czynności sprawcy są ostatnimi czynnościami poprzedzającymi do-
konanie przestępstwa26. 

 
Zakończenie 
Mając na uwadze przytoczoną wyżej materię, należy wskazać, iż 

problem pedofilii jest wciąż obecny nie tylko w mediach ale również 
i w życiu społecznym zwyczajnego człowieka. Niniejszy artykuł 
miał na celu ukazanie jedynie prawnej regulacji zjawiska pedofilii. Z 
cała pewnością tenże temat nie został wyczerpany, a jedynie daje 
asumpt do głębszej analizy zagadnienia nie tylko na gruncie praw-
nym ale i również pedagogicznym, społecznym religijnym. Pedofilia 
od wiek wieków była wszechobecna w społeczeństwie, jedynie z 
powodów braków w środkach masowego przekazu nie słyszano o 
niej jak to ma miejsce w chwili obecnej. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie problemu prawnego pedo-

fili i. Autor artykułu w pierwszej części szczegółowo opisuje prze-

                                                 
25 Wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., III KK 187/04, LexPolonica nr 417253, 
KZS 2007, nr 2, poz. 20. 
26 Postanowienie SN z 16 stycznia 2007 r., V KK 17/06, LexPolonica nr 
1913972, KZS 2007, nr 5, poz. 19. 
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stępstwo pochwalania i nawoływania do pedofilii. Następnie autor 
skupia się na samym przestępstwie pedofilii na czym polega, kogo 
dotyczy i kto może przestępstwo takie popełnić. Ostatnią część arty-
kułu stanowi konstatacja sadów będąca kwintesencją przedstawione-
go zagadnienia. 

 
Summary 
This article aims to present a legal problem pedophiles. By the 

first part of the article describes in detail praising crime and calls for 
pedophiles. The author then focuses on the crime of pedophile what 
is, who is affected and who can commit such a crime. The last part of 
the article is the assertion of orchards which is the essence of the 
issues presented. 
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Agnieszka Orzeszko (KA) 
 

Przeciwdziałanie przemocy wobec niepełnosprawnego dziecka 
 
Wstęp 
Dzieci cierpiące na jakikolwiek rodzaj niepełnosprawności - fi-

zycznej lub umysłowej - są niemal cztery razy bardziej narażone na 
przemoc - wynika z badań sfinansowanych przez WHO. Przemoc 
wobec dzieci pozostaje poważnym problemem globalnym. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że około 5% wszystkich dzieci 
do 14. roku życia (tj. blisko 93 mln) jest niepełnosprawnych w stop-
niu umiarkowanym lub dużym. Naukowcy z Liverpool John Moores 
University w Liverpoolu razem z kolegami z Wydziału Prewencji 
Przemocy, Urazów oraz Niepełnosprawności Światowej Organizacji 
Zdrowia w Genewie przeanalizowali dane zebrane w ciągu ostatnich 
20 lat w 17 różnych badaniach, które prowadzono w USA, Wielkiej 
Brytanii, Szwecji, Izraelu, Hiszpanii oraz Finlandii. Łącznie objęły 
one ponad 18 tysięcy dzieci, przeważnie w wieku od 2 do 18 lat, u 
których występowała niepełnosprawność - np. upośledzenie spraw-
ności fizycznej, sensorycznej (problemy ze słuchem, wzrokiem), 
schorzenie psychiczne (stany lękowe, zaburzenia emocjonalne i be-
hawioralne, depresja), niepełnosprawność intelektualna lub kilka 
problemów łącznie1. 

Ogólnie, ponad jedna czwarta dzieci niepełnosprawnych (blisko 
27%) doświadczyła w życiu jakiegoś rodzaju przemocy - fizycznej, 
seksualnej, emocjonalnej lub zaniedbania. Przemocy fizycznej do-
znało 20% dzieci, seksualnej około 14%, a emocjonalnej – 18%2. 

Okazało się też, że dzieci z niepełnosprawnością są niemal czte-
rokrotnie bardziej narażone na przemoc niż ich sprawni rówieśnicy. 
Największe ryzyko dotyczyło dzieci z chorobą psychiczną lub nie-
pełnosprawnych umysłowo. W porównaniu z dziećmi sprawnymi lub 
cierpiącymi z powodu innego rodzaju niepełnosprawności były one 

                                                 
1 Badania. Dzieci niepełnosprawne czterokrotnie bardziej narażone na 
przemoc, [w:] Rynek Zdrowia z dnia 15.07.2012 r. – www.rynekzdrowia.pl, 
dostęp z dnia (10.10.2013) 
2 Ibidem. 
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bardziej narażone na wykorzystanie seksualne (ryzyko wyższe o 4,6 
raza) i emocjonalne (4,3 raza)3. 

Brytyjski badacz Mark Bellis zwrócił uwagę, że analiza jego zespo-
łu ma kilka wad. Przede wszystkim badania, które w niej uwzględniono, 
były głównie prowadzone w krajach bogatszych. Brak zatem szacun-
ków z krajów biednych, gdzie odsetek niepełnosprawności jest wyższy, 
przemoc bardziej powszechna, a wsparcie i pomoc dla osób, w tym 
dzieci niepełnosprawnych, znacznie mniejsze. 

Naukowcy nie dysponowali też danymi, które pozwoliłyby usta-
lić, w ilu przypadkach niepełnosprawność mogła pojawić się jako 
skutek przemocy wobec dziecka. Zaznaczają jednak, że przeważnie 
występowała ona już od urodzenia lub pojawiła się w pierwszych 
latach życia. Podkreślić należy, że niezależnie od wad pracy jej wy-
niki jasno wskazują, iż dzieci niepełnosprawne są grupą szczególnie 
narażoną na przemoc4. 

 
1. Inicjatywy międzynarodowe chroniące dzieci niepełno-

sprawne przed przemocą 
Od czasu wprowadzenia Program Daphne na początku 1997 ro-

ku jako ważną inicjatywę Komisji Europejskiej w dziedzinie zapo-
biegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, nie narzucono 
żadnej ścisłej definicji „przemocy”. Od samego początku celem Pro-
gramu Daphne było zdefiniowanie przemocy przez pryzmat do-
świadczenia i spostrzeżeń bezpośrednio zaangażowanych organizacji 
i władz – organów zarządzających projektami Daphne i będących 
blisko osób doświadczających lub narażonych na doświadczanie 
przemocy5. 

Projekt Daphne z 2005 roku (2005-1/136/YC), analizujący ten 
problem przemocy wobec niepełnosprawnych, odnotował, że istnieją 
specyficzne formy przemocy, jakie napotykają dzieci niepełno-
sprawne, jednak są one trudne do wykrycia. Obejmują one wykorzy-
                                                 
3 Ibidem. 
4 Badania. Dzieci niepełnosprawne czterokrotnie bardziej narażone na 
przemoc, [w:] Rynek Zdrowia z dnia 15.07.2012 r. – www.rynekzdrowia.pl, 
dostęp z dnia (10.10.2013) 
5 Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości, Wolności, Bezpieczeństwa, 
Program Daphne, Bruksela 2008, s. 12. 
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stywanie lub maltretowanie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, co 
czasami wynika z nierealistycznych oczekiwań, jakie rodzice mają w 
stosunku do swoich dzieci. Maltretowanie takie może obejmować nie-
właściwe stosowanie leków lub leczenia, bądź też pozbawienie dziecka 
należytej opieki zdrowotnej. Często jeden lub oboje rodziców dziecka 
niepełnosprawnego mogą porzucić pracę, by zajmować się dzieckiem, a 
to może w niektórych przypadkach prowadzić do frustracji i niezadowo-
lenia, co z kolei stawia dziecko w sytuacji ryzyka6. 

Projekt wymienia niektóre z czynników ryzyka, jakie można zi-
dentyfikować i jakie należy uwzględnić w procesie tworzenia polity-
ki i programów zapobiegania przemocy. Czynniki ryzyka związane z 
rodzicem lub opiekunem obejmują chorobę psychiczną, próby samo-
bójcze lub cierpienie psychiczne, brak umiejętności rodzicielskich, 
słabe umiejętności radzenia sobie, autorytatywny styl wykonywania 
władzy rodzicielskiej, nadużywanie substancji, nierealistyczne lub 
niespełnione oczekiwania, izolację społeczną, rodzicielstwo samotne 
wychowywanie dzieci, odrzucanie wsparcia lub świadczeń. Czynniki 
ryzyka związane z rodziną obejmują obszary takie jak niebezpieczne 
warunki mieszkaniowe i nieadekwatna opieka dzienna, konflikty 
małżeńskie i przemoc domową, bezrobocie i chaotyczne prowadze-
nie domu, na przykład w wyniku rozmiaru rodziny. Czynniki ryzyka 
związane z dziećmi obejmują upośledzenia psychiczne, poznawcze i 
emocjonalne, brak zdolności rozumienia lub zgłaszania przypadków 
wykorzystania, zaburzenia behawioralne i wysokie wymagania za-
pewnienia opieki. Istnieją oczywiście również „czynniki środowi-
skowe”, takie jak luki w prawie dotyczącym ochrony dzieci, słabe 
egzekwowanie praw, bieda i bezrobocie, a także nastawienia, które 
nie doceniają dzieci ogólnie, a dzieci z grup mniejszościowych w 
szczególności7. 

W marcu 2007 roku, Wspólnota Europejska po raz pierwszy 
podpisała międzynarodową kartę praw człowieka, Konwencję Orga-
                                                 
6 AIAS Bologna Onlus i in., Childhood, disability and violence (Dzieciństwo, 
niepełnosprawność i przemoc), Bolonia 2004, s. 8 (Raport ten był wynikiem 
projektu Daphne 2005-1/136/YC) - www.aiasbo.it/daphne, (22.01.2012) 
7 AIAS Bologna Onlus i in., Childhood, disability and violence (Dzieciństwo, 
niepełnosprawność i przemoc), Bolonia 2004, s. 8 (Raport ten był wynikiem projektu 
Daphne 2005-1/136/YC) - www.aiasbo.it/daphne, (22.01.2012) 
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nizacji Narodów Zjednoczonych Praw Osób Niepełnosprawnych. 
Konwencja hołduje zasadzie, że osoby niepełnosprawne powinny 
cieszyć się tymi samymi prawami, co osoby w pełni sprawne. Chroni 
osoby niepełnosprawne przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją i 
obejmuje prawa cywilne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kultu-
rowe. Preambuła uznaje również, „że kobiety i dziewczęta niepełno-
sprawne są często bardziej narażone, zarówno w domu, jak i poza 
nim, na ryzyko przemocy, uszkodzenia ciała lub nadużycia, lekce-
ważenia lub niedbałego traktowania, maltretowania lub wykorzysty-
wania. Artykuł 16 obejmuje „Wolność od wykorzystywania, prze-
mocy i nadużycia” i wzywa Państwa-strony do podjęcia środków 
między innymi w formie zapewnienia informacji i edukacji na temat 
sposobów unikania, rozpoznawania i zgłaszania przypadków prze-
mocy. Ułatwienia i programy zaprojektowane w celu służenia oso-
bom niepełnosprawnym mają być monitorowane przez niezależne 
władze dla zminimalizowania występowania przemocy8.  

Opcjonalny Protokół do Konwencji określa dwie procedury:  
• Indywidualną procedurę składania skarg: Osoba fizyczna, któ-
ra twierdzi, iż stała się ofiarą naruszenia przepisów Konwencji 
może złożyć Komunikat do Komitetu ONZ ds. Praw Osób Nie-
pełnosprawnych zawiązanego na mocy Konwencji. Po zbadaniu 
wniosku, Komitet może następnie przekazać sugestie i zalecenia 
do Państwa-strony.  
• Procedura dochodzeniowa: W przypadku poważnego lub sys-
tematycznego naruszania postanowień przez Państwo-stronę, 
Komitet może wszcząć dochodzenie. Ustalenia z dochodzenia są 
następnie przekazywane do Państwa-strony9.  
W ostatnich latach odnotowano znaczne postępy zarówno w 

kwestii zrozumienia, jak i działania na rzecz zapobiegania przemocy 
wobec osób niepełnosprawnych. Jednakże wraz ze wzrostem zrozu-
                                                 
8 Zalecenie REC(2006) Komitetu Ministrów skierowane do państw człon-
kowskich na temat planu działania Rady Europy na rzecz promowania praw 
i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, Polep-
szanie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015. Przyję-
te 5 kwietnia 2006 roku.  
9 J. Kane, Przemoc a niepełnosprawność, (broszury Daphne) – 
www.ec.europa.eu/justice_home, (20.01.2012) 
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mienia, jasne staje się, jak wiele pozostaje do zrobienia. Istnieje tak 
wiele kategorii upośledzenia, tak wiele form przemocy, a w konse-
kwencji ogromna ilość sposobów, w jaki wiążą się one ze sobą, że 
całą broszurę można by poświęcić jedynie możliwościom dotyczą-
cym przyszłej polityki i działania. 

Wiele z projektów Daphne doprowadziło do opracowania anali-
zy i zaleceń związanych z konkretnym obszarem, którego dotyczyły 
– na przykład problemów z przyswajaniem wiedzy, ślepoty, choroby 
Alzheimera – i są one dostępne na stronach portalu Daphne Toolkit 
poświęconych projektom. Przedstawione poniżej zalecenia mają 
charakter bardziej ogólny i są podane jako nadrzędne zasady odno-
szące się do przemocy i niepełnosprawności w szerszym aspekcie. 
Pochodzą one z przełomowego raportu Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych, a także z prac na temat przemocy wobec dzieci 
zrealizowanych przez AIAS Bologna i partnerów. 

 
2. Ochrona prawna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 

Polsce 
Wśród dzieci z niepełnosprawnością na akty przemocy fizycznej, 

szykany i izolację zdecydowanie bardziej narażone są te z zaburze-
niami intelektualnymi lub zachowujące się w sposób dziwny, ogólnie 
nieakceptowany, źle odbierany. Bo dysfunkcja fizyczna, ruchowa jest 
widoczna. Obraz rówieśnika poruszającego się na wózku, czy z protezą 
nogi zwykle uruchamia w innych dzieciach, nastolatkach empatię lub 
litość. A niepełnosprawności intelektualnej nie dość, że nie widać, nie 
dość, że może przebierać ona formy niezrozumiałe, to jeszcze osoby nią 
dotknięte często nie nadążają za społeczną estetyką. Poza tym z rówie-
śnikiem niepełnosprawnym fizycznie można szybciej znaleźć jakąś 
płaszczyznę porozumienia, np. wspólne hobby10. 

Ochronę prawną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tak jak i 
wszystkich innych obywateli gwarantuje przede wszystkim Konsty-
tucja RP. Artykuł 40 mówi, że „nikt nie może być poddany torturom 
ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i kara-

                                                 
10 M. Gajda, Przepraszam czy tu biją – www.niepelnosprawni.pl/archiwum, 
(29.09.2009) 
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niu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”11. Kolejny artykuł po-
daje: „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, ro-
dzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ży-
ciu osobistym” (art. 47)12. „Państwo w swojej polityce społecznej i 
gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w 
trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i 
niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz pu-
blicznych” (art. 71, pkt 1)13. W Konstytucji czytamy również: 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma 
prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko 
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy 
władz publicznych. W toku ustalania praw dziecka organy władzy 
publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do 
wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 
Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw 
Dziecka” (art. 72)14. 

Interes prawny osób niepełnosprawnych został zabezpieczony 
prze Kodeks karny. W artykule 207 § 1 do 3 Kodeksu karnego czy-
tamy: ,,kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną 
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat’’15. Szczególnie okrutne-
mu sprawcy grozi 10 lat więzienia. Jeśli ofiara targnie się na życie, 
kara wydłuża się do 12 lat16. 

Znęcanie się musi mieć charakter wielokrotny, powtarzalny, wyjąt-
kowo może to być również działanie jednorazowe, lecz intensywne i 
rozciągnięte w czasie. Jeśli zachowanie jednorazowe nie posiada po-
wyższych cech traktowane jest jako inne przestępstwo – naruszenie 
nietykalności, uszczerbek na zdrowiu, groźba karalna. Zaniechanie 

                                                 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, [w:] 
Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 
12 Ibidem, art. 47. 
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…,op. cit., art. 71, pkt 1. 
14 Ibidem, art. 72. 
15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, [w:] Dz. U. 1997, nr 
88, poz. 553. 
16 Ibidem. 
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określonego działania przez sprawcę także może rodzić dla niego od-
powiedzialność karną. Do zaistnienia przestępstwa znęcania wystarczy, 
że sprawca dopuszcza się tylko jednego z rodzajów przemocy (tzn. psy-
chicznej lub fizycznej). Również wymuszanie współżycia seksualnego 
powoduje, że sprawca może odpowiadać z art. 197 k.k17. 

Inne przepisy prawne wykorzystywane w przeciwdziałaniu 
przemocy, także w stosunku do osób niepełnosprawnych, to: zmu-
szanie do określonych zachowań (art. 191 k.k.), naruszenie nietykal-
ności cielesnej (art. 217 k.k.), porzucenie małoletniego lub osoby 
nieporadnej (art. 210 k.k.), uprowadzenie lub zatrzymanie małolet-
niego wbrew woli osoby powołanej do opieki (art. 211.k.k), pozo-
stawianie osoby, względem której jest się zobowiązanym do opieki, 
w sytuacjach zagrażających jej życiu lub zdrowiu (art. 160 k.k.), 
dopuszczenie się czynu lubieżnego wobec osoby poniżej 15 roku 
życia (art. 200 k. k.), nakłanianie i zmuszanie do czynów nierząd-
nych przy wykorzystaniu stosunku zależności (art. 199 k.k), zniewa-
ga (art. 216 k.k), uszkodzenie ciała (art. 156 i 157 k.k.)18. 

W walce z przemocą pomaga też Ustawa z dnia 29 lipca z 2005 ro-
ku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie19. Ustawa m.in. wskazuje 
rozwiązania, które mają zapewnić lepszą ochronę prawną ofiarom 
przemocy domowej. Zgromadzone w jednej ustawie przepisy znajdują-
ce się dotychczas w różnych aktach prawnych mają usprawnić system 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ustawa zobowiązuje również 
gminy i powiaty m.in. do tworzenia własnych programów przeciwdzia-
łania przemocy domowej, prowadzenia poradnictwa, interwencji kryzy-
sowej, prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz, co 
również istotne, do przygotowania i prowadzenia programów korekcyj-
no-edukacyjnych dla sprawców przemocy20. 

 
 
 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, [w:] Dz. U. 1997, nr 
88, poz. 553. 
19 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, [w:] Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1493. 
20 Ibidem. 
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3. Problem przemocy w statystykach 
Niestety w Polsce niewiele wiadomo o skali zjawiska przemocy 

wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinach. W statysty-
kach prowadzonych przez policję i ministerstwo sprawiedliwości 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie nie ma wyszczególnionej 
kategorii „ofiary niepełnosprawne” (nie odnotowuje się również 
takiej kategorii w zakresie „sprawców przemocy”). Nie ma też tzw. 
twardych danych na temat skali zjawiska przemocy i wykorzystania 
w środowisku osób niepełnosprawnych i wobec osób niepełno-
sprawnych.  

Tzw. „miękkie dane” pochodzą z dwóch badań prowadzonych na 
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Badanie na 3.000 
reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków przeprowadzone przez 
TNS OBOP w październiku 2007 pokazało, że:  

• 5% Polaków mieszka w gospodarstwie domowym, gdzie ofiarą 
przemocy stała się osoba starsza lub niepełnosprawna; 

• przemoc ekonomiczna dwa razy częściej dotyka osoby chore, nie-
pełnosprawne i wymagające opieki (13%) niż osoby zdrowe (7%); 

• osoby chore i niepełnosprawne (16%) oraz cierpiące na poważ-
niejsze dolegliwości (14%) są częściej narażone na akty wielo-
krotnej przemocy niż osoby zdrowe (7%)21. 

W 2009 roku Instytutu Psychologii PAN, podjął próbę zbadania i 
opisania świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie stosowa-
nia przemocy wobec osób niepełnosprawnych w rodzinie. Wyniki 
pokazują, że: 

• ponad 30% Polaków zna przypadki stosowania przemocy wo-
bec osób z niepełnosprawnością; 

• 31,9% respondentów zetknęło się z uderzaniem lub biciem (po-
za własną rodziną respondentów), 34,3% z szarpaniem lub po-
pychaniem, zaś 34,4% z izolowaniem lub zamykaniem, 39,9% 
z zabieraniem dóbr materialnych, 19,7% z przemocą seksualną. 
Najczęściej relacjonowaną formą przemocy psychicznej było 

                                                 
21 Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców 
i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w 
rodzinie – TNS OBOP, Warszawa 2007 - www.mpips.gov.pl, (10.10.2013) 
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wytykanie i zarzucanie niepełnosprawności fizycznej lub psy-
chicznej (34,4 %); 

• do najczęściej wskazywanych form przemocy wobec osób z 
niepełnosprawnością (we własnej rodzinie respondentów) nale-
żały: uderzanie i bicie (10,6% respondentów), zabieranie pie-
niędzy (9,3%), ośmieszanie i wyzywanie (8,6% )oraz zmusza-
nie do prac domowych (8,5%) respondentów; 

• ponad 90% badanych deklarowała pogląd, że brak okoliczności 
usprawiedliwiających przemoc wobec osób z niepełnosprawnością22. 

Badanie pokazało jednak znaczną obojętność na akty przemocy - 
ok. 45% respondentów wyznaje zasadę, że ,,lepiej się nie wtrącać’’. 

Blisko 70% ankietowanych, którzy zetknęli się z przypadkami 
przemocy nie zareagowało na nią. Najczęściej podejmowanymi ak-
cjami były ,,interwencja osobista’’ lub - znacznie rzadziej - 
,,powiadomienie innych’’. Niespełna 2% badanych zwróciło się do 
odpowiednich służb, a skuteczność interwencji oceniano różnie. 

W przypadku osób, które spotkały się z przemocą wobec dzieci, 
młodzieży czy innych osób niepełnosprawnych poza własną rodziną, 
to 78,5% respondentów nie podejmowało żadnej interwencji23. 

Należy pamiętać, że powyższe badanie dostarczyło jedynie 
wstępnej orientacji na temat skali i rodzajów przemocy w rodzinie 
wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i nie oddaje rzeczywistych 
rozmiarów tego problemu. 

Niestety nie ma także żadnych informacji o skali zjawiska prze-
mocy w rodzinie wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych, choć 
zbieranie danych z uwzględnieniem płci ofiar jest od wielu lat zale-
cane krajom Unii Europejskiej (UE) (m.in. w Zaleceniu nr Rec 
(2002)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 
ochrony kobiet przed przemocą)24.  

                                                 
22 Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – Polska Akademia 
Nauk, Instytut Psychologii, Warszawa 2009 - www.mpips.gov.pl, (10.10.2013) 
23 Ibidem. 
24 Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – Polska Akademia 
Nauk, Instytut Psychologii, Warszawa 2009 - www.mpips.gov.pl, (10.10.2013)  
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie25 zwróciła uwagę środowisk prawnych na odmienność 
tego przestępstwa od przypadków krzywdzenia, których sprawcą są 
osoby obce ofierze. Nakreśliła także zakres obowiązków różnych 
szczebli władzy państwowej i samorządowej w obszarze przeciw-
działania przemocy domowej i redukowania jej skutków. Niestety 
ustawa ta niewiele zmieniła w procedurach prawnych, które mogłyby 
szybko i skutecznie chronić ofiary przemocy przed sprawcami w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Same osoby pokrzywdzone, jak 
i organizacje pozarządowe zajmujące się tym obszarem, wielokrotnie 
zgłaszały problem braku możliwości izolacji sprawcy od ofiary już 
na etapie interwencji policji i postępowania przygotowawczego. 
Jedyną możliwą ofertą było umieszczenie ofiary w schronisku lub 
ośrodku interwencji kryzysowej (jeśli znajdzie się akurat wolne 
miejsce), a pozostawienie w miejscu wspólnego zamieszkania 
sprawcy, który bez ograniczeń dysponuje zarówno lokalem, jak i 
wspólnym mieniem26.  

Nowelizacja ww. ustawy, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2010 
roku częściowo rozwiązuje ten problem dając możliwość zastosowania 
nakazu opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z po-
krzywdzonym jako środka zapobiegawczego. Środek ten prokurator może 
zastosować na czas nie dłuższym niż 3 miesiące.  

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz szeregu innych aktów prawnych w 2010 roku (Kodeksu karne-
go, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego itd.) pokazuje dobry kierunek stanowienia prawa, w któ-
rym prawa i dobro osób pokrzywdzonych są równie ważne jak pena-
lizacja sprawcy. Pamiętać jednak należy, iż mimo tych zmian polskie 
prawo w zakresie ochrony ofiar przemocy nadal pozostaje opóźnione 
w stosunku do rozwiązań stosowanych w wielu innych krajach UE. 
Głęboko niezadowalająca jest także praktyka stosowania polskiego 

                                                 
25 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, [w:] Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1493. 
26 II Raport Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego 
Przeglądu Praw Człowieka. 13 Sesja Grupy Roboczej Rady Praw Człowie-
ka NZ, Genewa 30 maja 2012 roku, Warszawa 2012, s. 4. 
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prawa. Wielu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości niechętnie 
stosuje nawet dostępne środki, z kształtowaniem orzecznictwa pod 
kątem profilaktyki dalszego krzywdzenia i resocjalizacji sprawców 
nie ma to nic wspólnego. Nie uwzględnia się także w orzecznictwie 
specyfiki i potrzeb ofiar niepełnosprawnych. Wiele w tej dziedzinie 
mogłyby zmienić wewnętrzne wytyczne wydawane przez organy 
nadzorcze policji, prokuratur i sądów, ale mimo ustawowych delega-
cji do wydawania takich dokumentów – nadal ich nie ma.  

 
4. Profilaktyka przemocy 
Na poziomie operacyjnych dokumentów programowych (Krajo-

wy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-
2016) także zapomniano o specyfice osób niepełnosprawnych. Na tę 
specyficzną kategorię pokrzywdzonych zwrócono uwagę tylko we 
wstępie, gdzie definiowano do kogo skierowany jest program: „do 
ofiar przemocy w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonków lub 
partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepeł-
nosprawnych”. Kolejne sprawozdania (za lata 2006, 2007, 2008) 
składane corocznie do Sejmu z realizacji tego Programu o działa-
niach na rzecz osób niepełnosprawnych nie wspominały.  

Jednak w sprawozdaniu za 2009 rok widać wyraźny postęp, otóż 
resort polityki społecznej zrealizował cytowane powyżej badania na 
temat problemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepeł-
nosprawnych, a w sprawozdaniach z działalności 36 specjalistycz-
nych ośrodków wsparcia (SOW) dla ofiar przemocy w rodzinie, 
wśród kategorii osób korzystających z pomocy wyszczególniono 
osoby niepełnosprawne. Stąd wiemy, że w 2009 roku w ogólnej licz-
bie 14.097 osób, które skorzystały z pomocy SOW, znalazło się 738 
osób niepełnosprawnych (5,2% ogólnej liczby beneficjentów), w 
tym: 424 kobiety, 126 mężczyzn i 188 dzieci. Z danych GUS za 
2002 rok wiemy, że osoby z orzeczoną niepełnosprawnością stano-
wiły w Polsce 11,7% populacji. Korelując to z informacją o szaco-
wanej skali zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych, 
która pochodzi z cytowanych powyżej badań, widać, że osoby te nie 
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korzystają z dostępnych miejsc pomocy w stopniu choćby zbliżonym 
do populacji osób zdrowych27.  

Najlepszą profilaktyką przemocy ukierunkowaną na potencjalne 
ofiary jest dobra integracja społeczna osób niepełnosprawnych i jak 
najszerszy ich dostęp do informacji i kanałów komunikacji od naj-
młodszych lat (od przedszkoli po zakłady pracy). 

Profilaktyka zwrócona w stronę rodzin i rodzinnych opiekunów 
to szeroki dostęp do edukacji, wsparcia psychologicznego i wsparcia 
instytucjonalnego. Wiele aktów przemocy w rodzinie wobec osób 
niepełnosprawnych (choć oczywiście nie wszystkie) mają miejsce 
gdy opiekunowie są wyczerpani fizycznie i emocjonalnie trudami 
opieki, nie rozumieją zachowań osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną lub zaburzonych psychicznie, nie znajdują źródeł wsparcia 
zewnętrznego28.  

Bardzo ważne w profilaktyce przemocy domowej jest objęcie 
wsparciem i pomocą psychologiczną (a czasem także interwencją 
kryzysową) całej rodziny osób niepełnosprawnych – w tym także 
starszego i młodszego rodzeństwa, dzieci, rodziców itd.  

Profilaktyka przemocy w instytucjach opiekuńczych i placów-
kach pomocowych to powszechnie znane i akceptowane regulaminy 
zewnętrzne i wewnętrzne zawierające standardy postępowania w 
trudnych sytuacjach. Najlepszą profilaktyką jest inwestycja w warsz-
tat pracy osób zatrudnionych w takich placówkach. 

Wiele form przemocy wobec osób niepełnosprawnych, a szcze-
gólnie niepełnosprawnych dzieci (zwłaszcza zaniedbania, przemoc 
psychiczna i fizyczna) mają często u podstaw nieumiejętność opieki 
nad takimi osobami oraz zmęczenie opiekuna. Opiekunami osób 
niepełnosprawnych są najczęściej krewni, z którymi ofiara wspólnie 
zamieszkuje – rodzice (czasem w podeszłym już wieku), u osób star-
szych - dzieci w średni wieku, czy współmałżonek. Ofiara i sprawca 
często są od siebie zależni – sprawca to opiekun, ale często zależny 
od ofiary pod względem finansowym i mieszkaniowym. Opiekun 
przeżywa ostry lub przewlekły stres związany z obowiązkami 

                                                 
27 II Raport Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego 
Przeglądu…op. cit., s. 5-6. 
28 Tamże, s. 6. 
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względem podopiecznego. Około 79% opiekunów osób krzywdzo-
nych ma problemy natury emocjonalnej lub psychicznej29. 

Opiekunowie potrzebują różnorodnego wsparcia osób i instytucji 
zewnętrznych, ale często są pozostawieni sami sobie. Wiele dobrego 
robią w tej dziedzinie organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w 
pomocy osobom z określonego rodzaju chorobami (np. Polskie Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, grupy wspar-
cia dla rodzin osób chorujących na depresję, dzieci z zespołem Dow-
na itd.). Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób, które nasila-
ją agresję u chorych. Specjaliści oceniają, że występuje on u blisko 
40% wszystkich chorych, a u pacjentów pozostających w domach 
opieki w ponad 50% przypadków30.  

Opinią publiczną w Polsce co pewien czas wstrząsają informację 
o przemocy i zaniedbaniach mających miejsce w instytucjonalnych 
formach opieki nad osobami niepełnosprawnymi (ze względu na 
wiek, przewlekłe choroby czy upośledzenie umysłowe). Niestety 
poza doraźnymi działaniami kontrolnymi i wyciąganiem konsekwen-
cji wobec winnych niewiele się zmienia w systemie opieki nad tymi 
osobami. Dlatego wiele rodzin/rodziców z ogromnym wysiłkiem 
walczy o utrzymanie swoich niepełnosprawnych bliskich w domu – 
często ze stratą dla kondycji tych osób i kondycji psychofizycznej 
rodzin. Problemem pozostają także niskie kompetencje osób zatrud-
nianych do codziennej opieki nad przewlekle chorymi. Świadczenia 
te pomoc społeczna zleca w formie przetargu firmom zewnętrznym, 
gdzie głównym kryterium wyboru jest cena. Sprzyja to zatrudnianiu 
przez usługodawców osób o najniższych kwalifikacjach i kompeten-
cjach, także kompetencjach osobistych (często niestety są to osoby 
wywodzące się ze środowisk wieloproblemowych, gdzie przemoc 
interpersonalna jest normą społeczną). W formach opieki stacjonar-
nej problemem jest położenie placówek, często są to bardzo małe 
miejscowości, gdzie prace podejmują tylko osoby mieszkające w 
okolicy, często z podstawowym lub zawodowym wykształceniem, o 

                                                 
29 S. Herberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, 
PARPA, Warszawa 2002, s. 49. 
30 A. Sadowska, Agresywne zachowania chorych na Alzheimera, [w: ] Nie-
bieska Linia 5/46/2006, s. 18. 
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niskich kompetencjach psychologicznych, którym trudno pojąć spe-
cyfikę kontaktu i potrzeby osób niepełnosprawnych (znana po-
wszechnie w takich miejscach deprywacja potrzeb seksualnych, po-
trzeby bliskości, czy nawet potrzeb duchowych rozumianych inaczej 
niż udział w praktykach religijnych). 

Wiele krajów wdrożyło w placówkach opiekuńczych i leczni-
czych standardy postępowania w trudnych przypadkach, na porządku 
dziennym są wewnętrzne szkolenia dla pracowników, motywowanie 
do udziału w zewnętrznych szkoleniach oraz wsparcie zewnętrznego 
superwizora. W Polsce takie standardy postępowania mają pojedyn-
cze placówki (nie licząc oczywiście fasadowych regulaminów pla-
cówek, które są wymagane wszędzie)31. 

Przykładem działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie 
jest realizowany od 2007 r. Rządowy Program Ograniczania Prze-
stępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”. Łączy 
on działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz 
partnerów społecznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) 
jest odpowiedzialne za wdrażanie w Polsce programu szczegółowego 
UE na lata 2007 - 2013 „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec 
dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka - DAPH-
NE III”. MSW utworzyło stronę internetową poświęconą Programo-
wi, zorganizowano cykl szkoleń oraz 2 międzynarodowe konferencje 
z zakresu ubiegania się o środki z Programu, przygotowano z nich 
publikacje w języku polskim i angielskim, uruchomiono bazę kon-
taktów dla osób zainteresowanych udziałem w Programie, urucho-
miono adres mailowy, na który wysyłane są pytania i za pośrednic-
twem którego udziela się wyjaśnień zainteresowanym podmiotom. 

Ponadto, w 2009 roku po raz pierwszy zlecono Fundacji ,,Dzieci 
Niczyje’’ prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci. Fundacja prowa-
dzi też działania informacyjne i promocyjne skierowane do społe-
czeństwa na terenie Polski w zakresie funkcjonowania telefonu za-
ufania dla dzieci32.  

                                                 
31 II Raport Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego 
Przeglądu…op. cit., s. 10. 
32 Tamże 
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Pomimo różnych upośledzeń jakie prezentują dzieci i młodzież 
niepełnosprawne, najważniejsze jest, żeby pamiętać, że wszystkie 
dzieci niepełnosprawne – bez względu na rodzaj ich upośledzenia, 
muszą mieć możliwość w pełni korzystać z tych samych praw co 
dzieci i młodzież zdrowa.  

 
Streszczenie 
Przemoc wobec dzieci jest istotnym problemem globalnym. Ochronę 

prawną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tak jak i wszystkich innych 
obywateli gwarantuje przede wszystkim Konstytucja RP. Osoby niepeł-
nosprawne powinny cieszyć się tymi samymi prawami, co osoby w pełni 
sprawne. Ważne jest, aby zabezpieczyć im przede wszystkim prawa oso-
biste i polityczne. Wszelkie programy zaprojektowane w celu służenia 
osobom niepełnosprawnym muszą być monitorowane przez odpowiednie 
organy dla zminimalizowania występowania przemocy. W ostatnich la-
tach odnotowano znaczne postępy w kwestii działania na rzecz zapobie-
gania przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Jednakże mimo wdro-
żenia licznych projektów wciąż pozostaje wiele do zrobienia. 

 
Summary 
Preventing violence against disabled child 
Violence against children is a major global problem. Legal 

protection of children and young people with disabilities, as well as 
all other citizens essentially guarantees Constitution. People with 
disabilities should enjoy the same rights as non-disabled people. It is 
important to protect them above all personal and political rights. Any 
programs designed to serve persons with disabilities must be 
monitored by the relevant authorities in order to minimize the 
occurrence of violence. In recent years there has been significant 
progress in the efforts to prevent violence against people with 
disabilities. However, despite the implementation of numerous 
projects, much remains to be done. 
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Paweł Podolski, Anna Potoczek (UJ) 
 

Wpływ sugestii na zeznania świadków w sprawach  
o wykorzystanie seksualne 

 
Wstęp 
Pomimo rozwoju technik śledczych, zeznania świadka najczę-

ściej wciąż stanowią najważniejszy materiał dowodowy w postępo-
waniu sądowym (Jaśkiewicz-Obydzińska, 2007; Penrod i Cutler, 
1995). Informacje uzyskane tą drogą bywają główną przesłanką tre-
ści zapadającego wyroku.  

Ze względu na specyfikę spraw dotyczących wykorzystania sek-
sualnego dziecka, rola zeznań świadka pokrzywdzonego ma jeszcze 
większe znaczenie. Tego rodzaju czyny są zwykle dokonywane w 
odosobnieniu, w związku z czym, prawdopodobieństwo zaobserwo-
wania zdarzenia przez innego świadka, oprócz świadka pokrzywdzo-
nego jest istotnie ograniczone. Nawet przypadki stosunków kazirod-
czych bywają skutecznie ukrywane przed pozostałymi członkami 
rodziny przez stosunkowo długi czas. Ograniczona jest również do-
stępność dowodów rzeczowych. Należy przede wszystkim zauwa-
żyć, iż specyficzne dla dzieci wykorzystywanych seksualnie zabu-
rzenia nie muszą wystąpić nawet, jeśli przestępstwo miało miejsce. 
Zeznanie świadka nieletniego stanowi więc często podstawowy, jeśli 
nie jedyny, dowód popełnionego przestępstwa. Od jakości tego ze-
znania zależy przyszłość oskarżonego oraz samego dziecka (Zielona-
Jenek, 2004). 

W ostatnich latach możliwy do zaobserwowania jest wzrost czę-
stości powoływania biegłych w sprawach o wykorzystanie seksual-
nie nieletnich przez organy procesowe. Najczęściej zadaniem biegłe-
go jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy informacje podawane 
przez dziecko stanowią odzwierciedlenie rzeczywiście zaistniałej 
sytuacji, czy są skutkiem oddziaływania osób trzecich. Oddziaływa-
nie to jest związane z uświadomionym bądź nieuświadomionym 
stosowaniem sugestii. Termin sugestia jest używany zarówno w ję-
zyku potocznym, jak i w naukowych opracowaniach z dziedziny 
psychologii. Niestety, stosowanie tego samego terminu niekoniecz-
nie oznacza zgodę, co do jego znaczenia. Konieczne wydaje się za-
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tem krótkie zdefiniowanie samego konstruktu, jakim jest sugestia. 
Sugestia bywa definiowana jako proces werbalnej lub innej komuni-
kacji1, polegający na wywieraniu wpływu (określone zachowanie się 
albo akceptacji danego przekonania, opinii lub planu działania) na 
partnera interakcji bez odwoływania się do racjonalnej argumentacji 
oraz jakiejkolwiek formy przymusu (Eysenck, Arnold i Meili, 1972). 
Jednakże sugestię definiuje się również jako bodziec, za pomocą 
którego dokonuje się wpływu (Zielona-Jenek, 2004). W niniejszej 
pracy, poświęconej wpływowi sugestii na zeznania, będzie ona ro-
zumiana jako bodziec, którego określone cechy wywierają mniejszy 
lub większy wpływ na świadka. Istotne jest dokonanie rozróżnienia 
często błędnie rozumianymi terminami: sugestywność, a sugestybil-
ność i sugestialność. Sugestywny jest określeniem bodźca. Oznacza 
stopień, w jakim działa on jako sugestia. Natomiast sugestybilność i 
sugestialność oznaczają łatwość, z jaką u danej osoby można spowo-
dować zmianę opinii czy sądów. 

 
1. Poznawcze uwarunkowania podatności dzieci na sugestię 
Pomiędzy aktem sugestii a ulegnięciem mu występuje szereg 

czynników pośredniczących. Są to uwarunkowania społeczne, jak na 
przykład wpływ autorytetu, a także emocjonalne – komfort psy-
chiczny w sytuacji przesłuchania i umiejętność radzenia sobie ze 
stresem. Główną rolę odgrywają jednak czynniki o charakterze po-
znawczym, dotyczące zarówno pojemności pamięci i używania od-
powiednich strategii pamięciowych, jak i wiedzy dziecka oraz jego 
językowych kompetencji (Zielona-Jenek, 2004). 

Choć współczesne badania każą odrzucać rozpowszechniony 
niegdyś pogląd o ułomności pamięci dzieci i nieprzydatności ich 
zeznań w procesach sądowych, a wręcz pokazują ich zaskakująco 
duże umiejętności odtwarzania, w przypadku przesłuchań wciąż 
należy zwracać szczególną uwagę na ograniczenia dziecięcej pamię-
                                                 
1 Sugestia może być także przekazywana werbalnie oraz niewerbalnie - gestami, 
mimiką, intonacją głosu lub w formie symbolicznej (na przykład znaki drogowe). 
„Zawsze zawiera jednak określoną treść. Jeżeli osoba, do której została skierowa-
na, nie zrozumie jej (musi tutaj zachodzić zgodność kodów nadawania i odbiera-
nia, na przykład w zakresie znajomości języka zastosowanego do sugerowania), 
sugestia nie zadziała” (Augustynek, 1999, s. 3). 
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ci wynikające z naturalnych uwarunkowań rozwojowych (Myers, 
2007). Jako jeden z najważniejszych czynników podatności na suge-
stię uznaje się obniżoną u dzieci pojemność pamięci operacyjnej, 
powodującą zmniejszenie tempa przetwarzanych informacji (Case, 
Kurland i Goldberg, 1982). Jagodzińska (2003) definiuje tę pierwszą 
jako ograniczoną ilość zasobów poznawczych, która może zostać 
użyta do przetwarzania informacji. Niepełne przetwarzanie informa-
cji prowadzi z kolei do uproszczonego zapisu zapamiętywanych 
informacji. 

Ceci i Bruck (1993), twórcy teorii głębokości śladu pamięciowe-
go wysunęli hipotezę, jakoby u dzieci znacznie bardziej niż u doro-
słych ślady pamięciowe były powierzchowne, bardziej podatne na 
zatarcie, a także – co istotne – na „nadpisywanie” nowych informa-
cji. Dodatkowo w pamięci dzieci rzadziej niż znaczenie, zapisywana 
jest dosłowna forma bodźca, bardziej podatna na zniekształcenia 
(Ceci, Bruck, 1993). 

Z kwestią sprawności pamięci operacyjnej i trwałością śladu 
pamięciowego wiąże się również kwestia deficytów metapoznaw-
czych – jak pokazują badania, dzieci mają tendencję do pomijania w 
trakcie wydobywania tych elementów, które były dla nich niezrozu-
miałe bądź zawierających skomplikowane szczegóły (Pillemer, 
1992). Sprawia to, że dziecięce reprezentacje zdarzeń są ubogie w 
szczegóły i często niespójne, a zakodowane jest w nich głównie to, 
co typowe dla danej kategorii zdarzeń. To zaś nierzadko prowadzi do 
uzupełniania rzeczywistych wspomnień wiedzą skryptową, a więc z 
czasem do ich zniekształcenia (Zielona-Jenek, 1994). 

Kolejnym problemem dotyczącym zdolności dzieci do opierania 
się sugestii są występujące u nich deficyty w stosowaniu technik 
pamięciowych. Flavell (1970) podzielił je na dwa rodzaje: produk-
cyjny, dotyczący braków w spontanicznym stosowaniu strategii przy 
posiadaniu niezbędnych do tego umiejętności, oraz mediacyjny 
(zwany także deficytem wykorzystania), polegający na nieefektyw-
nym korzystaniu ze strategii, w związku z tym, że pochłania ona zbyt 
wiele zasobów. 

Nieumiejętność korzystania ze strategii pamięciowych ściśle 
wiąże się zaś z kolejnym związanym z podatnością na sugestię czyn-
nikiem, a mianowicie z ograniczonymi u dzieci możliwościami swo-
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bodnego odtwarzania. Niewielkie zdolności do korzystania z technik 
wydobywania informacji sprawiają, że są one w większym niż doro-
śli stopniu zależne od wskazówek zewnętrznych, to zaś sprzyja ule-
gnięciu wpływom innych osób (Jagodzińska, 2003). 

Wśród czynników odpowiedzialnych za podatność na sugestię u 
dzieci wymienia się również ograniczony w dużym stopniu rozwój meta-
pamięci, w zakres której wchodzą samoświadomość wykonywanych 
operacji pamięciowych, używanych strategii oraz własnej efektywności w 
zapamiętywaniu, przechowywaniu i wydobywaniu informacji. Badania 
wskazują, że niektóre dzieci nie tylko nie potrafią podejmować właści-
wych strategii pamięciowych, ale także często nie są w stanie realistycz-
nie ocenić własnych możliwości. (Jagodzińska, 2003). Z kolei niedosko-
nały rozwój metapamięci uniemożliwia dzieciom świadomą kontrolę 
swoich procesów umysłowych i samoregulację. 

Warto wreszcie zwrócić uwagę na fakt, że dzieci mają tendencję 
do odpowiadania na pytania także wtedy, gdy nie znają odpowiedzi 
oraz gdy pytania pozbawione są sensu. To wszystko sprawia zaś, że 
silniej niż dorośli ulegają presji otoczenia oczekującego od nich ze-
znań, a dodatkowo stres towarzyszący wywiadowi zwiększa ich po-
datność na sugestię, w szczególności w kwestii zdarzeń odległych 
oraz szczegółów (Myers, 2007). 

 
2. Model podatności na sugestię 
W przypadku prawdziwych oskarżeń o wykorzystanie seksualne 

dziecka, można wyróżnić dwie zasadnicze sytuacje:  
a) dziecko, które doświadczyło nadużycia trafnie relacjonuje prze-

bieg zdarzenia. Jest to sytuacja optymalna dla wymiaru sprawiedliwości, 
b) dziecko, które doświadczyło nadużycia nie chce składać ze-

znań lub zaprzecza zaistnieniu faktu przestępstwa. 
Zdaniem Kuehnle (1996) pojawienie się fałszywych oskarżeń może 

wiązać się z wystąpieniem jednej z trzech wymienionych sytuacji: 
a) dziecko nie doświadczyło nadużycia, ale świadomie fałszy-

wie oskarża pod naciskiem opiekunów przekonanych, że przestęp-
stwo miało miejsce, 

b) dziecko nie doświadczyło nadużycia, ale takie przekonanie 
zostało mu nieświadomie wpojone przez zaniepokojonego lub prze-
wrażliwionego opiekuna, 
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c) dziecko nie doświadczyło nadużycia, ale zostało celowo 
zmanipulowane przez opiekuna. 

Sytuacje opisane przez Kuehnle (1996) są związane ze świado-
mym lub nieświadomym wywieraniem wpływu na treść zeznań za 
pomocą sugestii. Należy zauważyć, że w trakcie procesu źródłem 
sugestii może być nie tylko opiekun, ale również osoby prowadzące 
przesłuchanie czy inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości mający 
kontakt z dzieckiem.  

Na podstawie wyników dotychczasowych badań psychologicz-
nych można wyróżnić cztery główne kategorie czynników związane 
z podatnością na sugestie: cechy wydarzenia, źródło sugestii, cechy 
sytuacji odtwarzania, cechy indywidualne świadka.   

Zależności pomiędzy tymi czynnikami ujęto w modelu przed-
stawionym na rycinie 1. 

 
Rycina 1. Model podatności na sugestię 
 

 
Można dokonać kategoryzacji zaproponowanych czynników ze 

względu na fazy pamięci, na które najsilniej oddziałują. Na etapie 
kodowania najsilniejszy wpływ wywierają cechy samego wydarze-



232 
 

nia, stan podmiotu oraz jego indywidualne cechy, w tym posiadane 
schematy i skrypty oraz zaktywizowane w danym momencie repre-
zentacje poznawcze. W okresie retardacji pomiędzy zaobserwowa-
niem lub doświadczeniem wydarzenia a składaniem zeznań, a więc 
na etapie przechowywania, kluczową rolę na jakość zeznań może 
wywierać docierająca do świadka z różnych źródeł sugestia. Istotne 
znaczenie ma również długość okresu retencji oraz aktywności po-
dejmowane przez podmiot, sprzyjające na przykład poznawczemu 
opracowaniu wydarzenia. W przypadku zeznań małoletnich świad-
ków czynniki oddziałujące na etapie odtwarzania mają zasadnicze 
znaczenie dla jakości uzyskanych zeznań. Do czynników pośredni-
czących, wywierających wpływ na ostateczną treść składanych ze-
znań, można zaliczyć cechy indywidualne świadka, w tym czynniki 
poznawcze, emocjonalne i społeczne oraz czynniki sytuacji odtwa-
rzania, w skład których wchodzi między innymi atmosfera i sposób 
prowadzenia przesłuchania. 

 
3. Cechy wydarzenia 
Wykazano, że cechy wydarzenia mogą wywierać istotny wpływ 

na jakość wykształconego śladu pamięciowego (Jagodzińska, 2008). 
W badaniach przeprowadzonych w kontekście psychologii zeznań 
świadków udowodniono, iż szczegóły wydarzenia są lepiej zapamię-
tywane, jeśli są znane i zrozumiałe dla dziecka (Duncan, Whitney i 
Kunen., 1982). Jak twierdzi Budzyńska (2010), zdarzenia nieco-
dzienne i niejasne, których rozpoznanie i zrelacjonowanie wymaga 
wiadomości wykraczających poza wiedzę dziecka, są trudniejsze do 
zinterpretowania i poznawczego opracowania, co może stanowić 
predyktor gorszego zapamiętania wydarzenia. Ponadto zakres posia-
danej przez małoletniego wiedzy z obszaru anatomii i fizjologii 
człowieka jest związany z formą i treścią samego zeznania na etapie 
odtwarzania. Potwierdzają to między innymi wyniki badań Pillemera 
(1992), w których wykazano, że w przypadku najmłodszych, trzylet-
nich dzieci, bardziej prawdopodobne jest występowanie zniekształ-
ceń czy luk pamięciowych związanych z niedokładnym spostrzeże-
niem i zrozumieniem sytuacji niż w przypadku dzieci czteroletnich. 
Zdaniem Jagodzińskiej (2003) różnice w strukturze wspomnień mo-
gą mieć wpływ na trwałość pamięci. 
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Wykazano także, że lepiej pamiętane są szczegóły i wydarzenia 
wzbudzające reakcje emocjonalne, mające osobiste znaczenie dla 
podmiotu oraz dla niego interesujące (King i Yuille, 1980). Zdaniem 
Stein (1996) reakcja emocjonalna jest związana z interpretacją zna-
czenia zdarzenia ze względu na dobro podmiotu. W związku z tym, 
jak twierdzi badaczka, przeżywanie zdarzenia emocjonalnego przez 
dziecko jest związane z organizowaniem go w spójną strukturę przy-
czynową, co może stanowić bufor przed włączaniem zasugerowa-
nych szczegółów wydarzenia. Wykazano, że najbardziej spójną 
strukturą odznaczają się narracje dotyczące strachu i gniewu, nato-
miast te związane z szczęściem czy smutkiem charakteryzują się 
luźniejszą strukturą. Podobna zależność zachodzi zarówno w przy-
padku dorosłych, jak i dzieci. Jest to zbieżne z wynikami badań pro-
wadzonymi w paradygmacie efektu dezinformacji, w których dowie-
dziono, że zaindukowanie emocji negatywnych, takich jak smutek 
czy złość, przyczynia się do redukcji podatności na sugestię (Bur-
gess, 2000; Forgas, Laham i Vargas, 2005). Wzbudzenie emocji 
pozytywnych, na przykład radości, jest dodatnio skorelowane z suge-
stialnością (Burgess, 2000; Forgas, Laham i Vargas, 2005). Jednakże 
bardzo wysoka emocjonalność wydarzenia może sprzyjać później-
szej podatności na sugestie (Porter, Spencer i Birt, 2003). Jednym z 
potencjalnych wyjaśnień tego zjawiska może być występowanie 
pamięci tunelowej związanej z hipotezą Easterbrooka (1959). Zakła-
da ona, że pobudzenie fizjologiczne prowadzi do zawężenia pola 
uwagi, co prowadzi do lepszego pamiętania tego, co jest w centrum 
pola widzenia, ale słabego tego, co znajduje się na jego peryferiach. 
W kontekście zeznań świadków emocjonalność materiału mogła 
powodować koncentrację na drastycznych szczegółach, a przez to 
gorsze zapamiętanie pozostałych szczegółów i tym samym wyższą 
podatność na uleganie sugestii. 

Ponadto wykazano, że wielokrotne doświadczanie wydarzenia 
może sprzyjać wytworzeniu schematu i pamiętaniu typowego prze-
biegu i szczegółów. W niektórych przypadkach wykorzystania sek-
sualnego nadużycia miały miejsce przez miesiące a nawet lata. W 
takiej sytuacji ofiara może mieć wykształcony ogólny schemat sytu-
acji wykorzystania i przypomnienie sobie określonego epizodu może 
być bardzo utrudnione. Zgodnie z teorią schematów (Schank i Abel-
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son, 1977) wydarzenia podobne do siebie i występujące odpowiednio 
często są generalizowane i zapamiętywane jako skrypty i schematy.  

Wykorzystanie seksualne zazwyczaj nie jest pojedynczym zda-
rzeniem, ale procesem składającym się z wielu zdarzeń rozłożonych 
w czasie (Browne, 2007). Rzadko zdarza się również, aby dana oso-
ba doświadczała tylko jednej formy krzywdzenia. W związku z tym 
wspomnienia dotyczące jednego aktu krzywdzenia ulegają wpływo-
wi innych tego rodzaju zdarzeń, a szczegóły jednego zdarzenia mogą 
łączyć się w pamięci ofiary ze szczegółami innych incydentów 
krzywdzenia. 

 
4. Źródło sugestii 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotną rolę czyn-

ników relacyjnych dla podatności dziecka na sugestie (Zielona-
Jenek, 2008). Zdaniem Jackson i Crockenberg (1998) zakres przyj-
mowanych sugestii ze strony osób bliskich i obcych jest zróżnicowa-
ny ze względu na poziom poczucia bezpieczeństwa i zaufania. W 
badaniu przeprowadzonym przez Zieloną-Jenek (2006), z udziałem 
sześcioletnich dziewczynek i ich matek, wykazano, że jednym z 
czynników modyfikujących wielkość włączonych do zeznania zasu-
gerowanych elementów jest jakość relacji dziecka z osobą sugerują-
cą. Uleganiu sprzyja relacja bliska, oparta na bezpieczeństwie i za-
ufaniu. Udowodniono również istnienie zależności pomiędzy po-
strzeganą przez matkę jakością relacji a jej stylem komunikacji, 
zróżnicowanym ze względu na gotowość do spontanicznego włącza-
nia zniekształcających sugestii w rozmowy (Zielona-Jenek, 2008).  

Sugestie pochodzące od osób obcych wywierają istotnie mniej-
szy wpływ na treść zeznań małoletniego. Nad moderatorami i media-
torami wielkości tego wpływu przeprowadzono wiele badań, zarów-
no laboratoryjnych, jak i naturalnych. Jednym z ważniejszych ustaleń 
jest wykazanie roli wiarygodność źródła sugestii i autorytetu sugeru-
jącego. Sugestia pochodząca z niewiarygodnego źródła wywiera 
mniejszy wpływ na rzetelność zeznań niż sugestia ze źródła wiary-
godnego (Dodd i Bradshaw, 1980). Osoby badane częściej ulegały 
sugestii osoby przedstawionej jako obeznanej z wydarzeniem (Smith 
i Ellsworth, 1987), kompetentnej (Kwong-See, Hoffman i Wood, 
2001) czy atrakcyjnej społecznie (Vornik, Sharman i Garry, 2003). 
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Należy jednakże pamiętać, że nie wszystkie badania zostały prze-
prowadzone na próbie złożonej z dzieci, możliwości generalizacji 
wyników na tę populację mogą więc być ograniczone. Podatność 
dzieci na sugestię była również przedmiotem badań z zastosowaniem 
paradygmatu społecznego zarażania pamięci, zaproponowanym 
przez Roedigera i współpracowników (Roediger, Meade i Bergman, 
2001). Wykazano, że sugestia wprowadzona społeczne – za pośred-
nictwem dorosłego przesłuchującego jest skuteczniejsza niż przed-
stawiono bezosobowo – poprzez opis narracyjny (Akehurst, Burden i 
Buckle, 2009; Roebers, Schwarz i Neumann, 2005). 

W przypadku sugestialności dzieci istotne znaczenie ma zacho-
wanie osoby prowadzącej przesłuchanie. Od jej kompetencji w 
znacznym stopniu zależy, czy stanie się ona źródłem nieuświado-
mionych sugestii oraz w jakim stopniu takie sugestie zostaną włą-
czone w zeznanie nieletniego. Podawaniu sugestii sprzyja prowadze-
nie przesłuchania z wcześniej ukształtowanym wyobrażeniem wyda-
rzenia. W takim wypadku, celem komunikacji może stać się dążenie 
do potwierdzenia błędnego założenia (Bruck i Ceci, 1999), a nie 
ustalenie prawdziwego przebiegu zdarzeń. W badaniu opisanym 
przez badaczy (Bruck i Ceci, 1999) 34% dzieci w wieku 3-4 lat i 
18% dzieci w wieku 5-6 lat potwierdziło co najmniej jedno niepraw-
dziwe zdarzenie, o którego zajściu przekonana była osoba prowadzą-
ca przesłuchanie.  

Osoby dorosłe są postrzegane przez dzieci jako obdarzone auto-
rytetem, mogące karać i nagradzać (Kohlberg, 1994). Dziecko w 
toku wychowania jest zazwyczaj uczone, że należy postępować 
zgodnie z wolą osób dorosłych, zwłaszcza bliskich oraz przedstawi-
cieli zawodów zaufania publicznego. Wydaje się, że w przypadku 
przesłuchania negatywną tego konsekwencją może być zwiększona 
podatność na sugestię ze strony tych osób, wynikająca z chęci zado-
wolenia dorosłego (Reed, 2004). Wykazano, że trzylatki częściej 
ulegają sugestiom przedstawianym przez osobę dorosłą niż przez 
siedmioletnie dziecko (Ceci, Ross i Toglia, 1987). Należy sobie 
uświadomić, że zachowanie osoby dorosłej w trakcie przesłuchania 
może mieć decydujący wpływ na skłonność, zwłaszcza młodszych 
dzieci, do ulegania błędnym informacjom. Problem ten należy do 
kategorii czynników sytuacyjnych. 



236 
 

 
5. Cechy sytuacji odtwarzania 
Sytuacje składania zeznań i procesu sądowego są najczęściej dla 

dzieci sytuacjami nowymi, w których mogą one nie rozumieć, czego 
się od nich oczekuje (Dickson, 1981). W sytuacji symulowanego 
składania zeznań Saywitz i Nathanson (1993) ujawnili występowanie 
wielu błędnych przekonań dotyczących czynności procesowych u 
dzieci siedmio i ośmioletnich. Przeglądu badań dotyczących tego 
zagadnienia dokonał Reed (2004). Przede wszystkim nieletni świad-
kowie mogą nie zdawać sobie sprawy z odmienności konsekwencji 
wynikających ze złożonych zeznań w porównaniu do skutków in-
nych ich aktywności.  

Ze wzrostem podatności na sugestię jest związane przekonanie 
dziecka o posiadaniu obszernej wiedzy na temat wydarzenia przez 
przesłuchującego (Smith i Ellsworth, 1987). 80% dzieci w wieku 7 i 
8 lat było przekonanych, że dorośli prowadzący przesłuchanie z góry 
znali odpowiedzi na zadawane pytania (Saywitz i Nathanson, 1993). 
Przesłuchanie może być postrzegane przez dziecko jako sytuacja 
analogiczna do odpytywania w szkole, kiedy nauczyciel zadaje pyta-
nie w celu sprawdzenia wiedzy ucznia, a nie uzyskania nowej infor-
macji. Z takim rozumieniem przesłuchania związane jest zagrożenie 
zgadywania i unikania odpowiedzi „nie wiem” przez nieletniego, 
gdyż w sytuacjach życia codziennego takie postępowanie jest za-
zwyczaj nagradzane. Dzieci mogą traktować przyznanie się do nie-
wiedzy lub niepamięci jako niepowodzenie (Saywitz i Moan-Hardie, 
1994) i w związku z tym mogą odrzucać możliwość dokonania ta-
kiego wyboru (Raskin i Yuille, 1989). Wykazano, że w sytuacji, gdy 
nieletni nie dysponuje wiedzą pozwalającą udzielić odpowiedzi na 
pytanie zadane przez dorosłego może przekształcać treść tego pyta-
nia aż do uzyskania znaczenia zgodnego ze wspomnieniem dostęp-
nym w pamięci Donaldson (1978). W takim wypadku dziecko podaje 
prawdziwą odpowiedź, ale odnoszącą się do przekształconej treści 
pytania. Do zachowań tego typu może przyczyniać się postrzeganie 
interlokutora jako osoby autoryternej i nieprzyjaznej. Nieletni są 
również bardziej skłonni włączyć błędne sugestie do swoich zeznań, 
jeśli sugerujący jest autorytarny i zachowuje się nieprzyjaźnie (Go-
odman i in., 1991). Goodman i Saywitz (1994) wykazały, że odczu-
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wanie w trakcie przesłuchania strach i onieśmielenie mogą silnie 
wpływać na wzrost podatności na błędne sugestie dotyczące wyda-
rzeń związanych z krzywdzeniem. Postrzeganiu przesłuchującego 
jako osoby nieprzyjaznej może sprzyjać podkreślanie przez niego 
asymetrii relacji oraz autorytarny i apodyktyczny ton głosu.  

Istotne znaczenie dla sugestybilności dzieci ma atmosfera panu-
jąca w trakcie przesłuchania (Goodman i in., 1991). Interlokutor 
wzbudzając atmosferę niepokoju, np. poprzez okazywanie strachu 
lub zakłopotania w trakcie prowadzenia przesłuchania, może przy-
czyniać się do wzrostu akceptacji błędnych sugestii, dotyczących 
zachowań o charakterze wykorzystania, które w rzeczywistości nie 
miały miejsca. Aktywizowanie stereotypów oraz posługiwanie się w 
odniesieniu do oskarżonego słownictwem o wyraźnie negatywnych 
konotacjach może także stanowić istotny wyznacznik podatności 
dziecka na sugestię. Wykazali to w swoim badaniu Leichtman i Ceci 
(1995). Badacze wytworzyli w dzieciach w wieku przedszkolnym, 
biorących udział w eksperymencie, przekonanie, że fikcyjna osoba 
„Sam Stone” jest niezdarna i niszczy zabawki. Dzieci miały okazję 
spotkać Sama, gdy ten zjawił się na krótko w przedszkolu, niczego 
nie niszcząc. Następnego dnia po jego wizycie wychowawca pokazał 
dzieciom uszkodzoną książkę i pluszowego misia. Po dziesięciu 
tygodniach wiele trzy i czterolatków relacjonowało, że to Sam znisz-
czył zabawki. Niektóre z nich twierdziły, że widziały, jak to robił. W 
grupie kontrolnej, w której nie wzbudzano stereotypu istotnie rza-
dziej pojawiały się takie błędy. 

 
6. Rodzaje pytań stosowanych w trakcie przesłuchania 
Wpływ na podatność nieletnich na sugestie w trakcie przesłu-

chania ma treść i forma zadawania pytań. Zdarza się, że pytania 
otwarte są unikane ze względu na to, że u małych dzieci pozwalają 
uzyskać stosunkowo niewiele informacji, gdyż, jak to zostało opisa-
ne w podrozdziale na temat poznawczych uwarunkowań podatności 
na sugestię, u dzieci występuje duża zależność przypominania od 
wskazówek zewnętrznych. Rolę takiej wskazówki może pełnić in-
formacja zawarta w pytaniu zamkniętym. Jednakże wykazano, że 
odpowiedzi dzieci na pytania zamknięte mogą być istotnie mniej 
wiarygodne niż odpowiedzi na pytania otwarte. W badaniu Peterson i 
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Bell’a (1996) wskaźnik poprawności wynosił 91% dla pytań otwar-
tych, a tylko 45% dla zamkniętych. W związku z tym w praktyce 
śledczej istotne wydaje się dążenie do unikania zadawania pytań 
szczególnie sprzyjających uleganiu zawartych w nich sugestii. Do tej 
kategorii pytań należy przede wszystkim zaliczyć pytania: z wymu-
szonym wyborem (Walker, 1996), naprowadzające (Dent i Stephen-
son, 1979), zogniskowane i bezpośrednie (Reed, 2004). Generowanie 
dużej liczby błędów w przypadku stosowania pytań z wymuszonym 
wyborem jest związane z opisaną wcześniej tendencją dzieci do uni-
kania odpowiedzi „nie wiem”. Do pytań naprowadzających zaliczane 
są wszystkie pytania, w których sugeruje się nowe informacje i jed-
nocześnie wywiera nacisk na ich akceptację, np. „Twój tatuś dotykał 
twojej pupci prawda” (za: Reed, 2004, s. 7). Pytania zogniskowane 
dotyczą bezpośrednio elementów związanych z danym zdarzeniem, 
jednakże nie dokonuje się w nich łączenia osoby z nimi związanych 
z domniemanym sprawcą. W przeciwieństwie do ich, w przypadku 
pytań bezpośrednich zachodzi łączenie osoby wykonawcy czynności, 
której dotyczy pytanie, z osobą domniemanego sprawcy, np. „Czy 
mama dotyka twojej pupci” (za: Reed, 2004, s. 7). Należy pamiętać, 
że wpływ wszelkich czynników związanych z sytuacją przesłuchania 
jest silnie zapośredniczony przez cechy małoletniego świadka. 

 
7. Cechy indywidualne świadka 
Literatura dotycząca indywidualnych wyznaczników podatności 

na sugestię jest niezwykle bogata. Wśród dużej liczby artykułów 
naukowych poświęconych tej tematyce można znaleźć wiele prac 
dotyczących cech sprzyjających sugestialności dzieci. Dostępnych 
jest co najmniej kilka obszernych metaanaliz, w których dokonano 
wyczerpującego przeglądu badań (np. Bruk i Ceci, 1993; Polczyk i 
Szpitalak, w druku). W niniejszej pracy dokonano zestawienia naj-
ważniejszych czynników poznawczych, emocjonalnych i społecz-
nych, związanych z osobą świadka a skorelowanych z podatnością 
na sugestię w skróconej, tabelarycznej formie. W tabeli 1. opisano 
czynniki poznawcze i emocjonalne, w tabeli 2. czynniki społeczne. 
Korelacja ujemna oznacza, iż wraz ze wzrostem nasilenia określone-
go czynniki, podatność na sugestię spada, natomiast w przypadku 
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korelacji dodatniej wraz ze wzrostem natężenia czynnika, wzrasta 
również sugestybilność dziecka. 

 
Tabela 1. Czynniki poznawcze i emocjonalne skorelowane z podat-

nością na sugestię 
Korelacja ujemna Korelcja dodatnia 

Czynniki poznawcze 
Inteligencja (zależność krzywoliniowa; 
Ceci i in., 2000)  

 

Pamięć (Lee, 2004; Gudjonsson, 2003 )   
Zdolności językowe dziecka (Clarke-
Stewart, Malloy, Allhusen, 2004)  

 

Wykształcenie teorii umysłu (Bright-
Paul, 2004)  

 

Czynniki emocjonalne 
Lęk (Ridley, Clifford i Keogh, 2002)   
Stres (Goodman, Hirschman i Rudy, 
1991)  

 

Depresja (Ridley, Clifford i Keogh, 2002)   
Emocje negatywne (Burgess, 2000): 

• smutek 
• złość  

Emocje pozytywne 
(Burgess, 2000): 
• radość 

 
Tabela 2. Czynniki społeczne korelowane z podatnością na sugestię 

Korelacja ujemna Korelcja dodatnia 
Status społeczny rodziny (Mc-
Farlane, Powell i Dugeon, 2002)  

Brak wykształcenia bezpiecz-
nego stylu przywiązania do 
matki (Clarke-Stewart, Malloy i 
Allhusen, 2004)  

Samoocena (Vrij i Bush, 2000)  Lękowo-unikający styl przy-
wiązania (Clarke-Stewart, Mal-
loy i Allhusen, 2004)  

Samooceny matki (Clarke-
Stewart, Malloy i Allhusen, 
2004)  

Permisywny styl rodzicielski 
(Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, 
Gordon i Ornstein, 2001)  

Znajomość „dobrego” i „nie- Autorytarny styl rodzicielski 
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dopuszczalnego” dotykania  (Crossman, 2001)  
 Negatywna postawa i brak 

wsparcia ojca (Clarke-Stewart, 
Malloy i Allhusen, 2004)  

 Nieśmiałość (Shapiro i Purdy, 
2005)  

 
8. Terapia zorientowana na odzyskane wspomnienia (RMT)  
Odrębnym problemem, stosunkowo rzadko poruszanym w pol-

skich tekstach naukowych, jest temat zeznań osób dorosłych, doty-
czących wykorzystania seksualnego w przeszłości, składanych po 
wieloletnim odroczeniu czasowym. Składane w ten sposób zeznania 
mają często swoje źródło we wspomnienia odzyskanych, a więc 
wspomnieniach o zdarzeniach z okresu dzieciństwa, relacjonowa-
nych po raz pierwszy przez osoby dorosłe, które uprzednio nie były 
w stanie przypomnieć sobie tych zdarzeń (Memon, 2003). Wspo-
mnienia odzyskane nalezą do węższej kategorii niż fałszywe wspo-
mnienia definiowane jako wspomnienia wydarzeń, których podmiot 
w przeszłości nie doświadczył (Piotrowska, 2005). Wspomnienia 
odzyskane bywają wynikiem terapii zorientowanej na odzyskane 
wspomnienia (RMT). 

W latach 90-tych XX wieku, po opublikowaniu przez Bass i 
Davis (1988) słynnej książki „The Courage to Heal” („Odwaga oca-
lenia”), niezwykle popularną stała się Terapia zorientowana na odzy-
skane wspomnienia (RMT), której celem było skłonienie dorosłych 
osób do wydobycia z pamięci wspomnień z okresu dzieciństwa, z 
których istnienia wcześniej nie zdawały sobie sprawy (Dukała, 
2009). Podstawowym założeniem terapii było twierdzenie, jakoby 
zbyt traumatyczne wspomnienia dotyczące rzeczywiście zaistniałych 
wydarzeń ulegały wyparciu – przeniesieniu poza obręb świadomości. 
Miliony osób miały, zdaniem autorek, doświadczyć dramatycznych 
wydarzeń, które po pewnym czasie uległy zapomnieniu. Przekona-
niom temu towarzyszyła w środowisku osób zajmujących się RMT 
wiara w możliwość (i konieczność) dotarcia do wspomnień nawet z 
bardzo wczesnych okresów z życia, zaś same zdarzenia odtwarzane 
przez pacjentów uznawano za nieomylne sygnały pochodzące z nie-
świadomości (Dukała, 2009). 
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Terapeuci w tym nurcie uciekali się do licznych, często budzą-
cych wątpliwości etyczne sposobów wydobywania wspomnień. 
Oprócz relaksacji, interpretacji snów czy prowadzenia dzienniczków, 
pacjentów wprowadzano w stan hipnozy, skłaniano do wyobrażania 
sobie, że są gwałceni, czy też zapisywania swoich myśli w transie. W 
literaturze opisane są nawet przypadki w których, celem wydobycia wy-
partych wspomnień, pacjentom podawano środki farmakologiczne, jak 
np. amytal sodu, zwany także „serum prawdy”, mający rzekomo prowa-
dzić do uzyskiwania od pacjentów informacji, których nie chcą ujawniać. 
Po pewnym czasie wspomnienia zaczęto odzyskiwać także u dzieci, które 
jeszcze szybciej niż dorośli ulegały sugestii przesłuchujących i składały 
obciążające zeznania (Crews, 2001). 

Terapia doprowadziła do ogromnych nadużyć – jak się okazało, 
większość „wydobywanego” przez badanych materiału pamięciowe-
go stanowiły fałszywe wspomnienia wydarzeń, które w przeszłości 
nie miały miejsca, a które często indukowane były przez samych 
terapeutów. Mimo to, przez długi czas traktowano je jako wiarygod-
ne zeznania, co prowadziło do wszczynania spraw sądowych prze-
ciwko wielu, często niewinnym, osobom. 

Jedną z najsłynniejszych ofiar tego rodzaju działań był George 
Franklin, którego przypadek opisuje Frederick Crews (2001) w swo-
jej książce „Wojna o pamięć. Spór o dziedzictwo Freuda”. Mężczy-
zna na podstawie „odzyskanych” przez swoją córkę wspomnień ska-
zany został na dożywotne więzienie za morderstwo. Dopiero po sze-
ściu latach dokonano analizy DNA, która uwolniła Franklina od za-
rzutów. Równie przerażającą sprawę opisuje Lawence Wright (1993, 
za: Crews, 2001) w swojej pracy „Remembering Satan”. Omówiony 
zostaje przykład Paula Ingrama, który będąc w rzeczywistości nie-
winnym, na podstawie introspekcji i wprowadzenia w trans przypo-
mniał sobie swoje rzekome zachowania, takie jak dokonywanie zbio-
rowych gwałtów czy morderstwa, w tym zjadanie niemowląt pod-
czas zgromadzeń wyznawców Szatana. W rezultacie Ingram skazany 
został na 20-letni wyrok pozbawienia wolności, niezmieniony nawet 
wówczas, gdy po uświadomieniu sobie dokonanej na nim manipula-
cji, próbował wycofać swoje zeznania. 

Podstawową wadą systemu sprawiedliwości okazał się fakt, że 
wspomnienia akceptowane były jako wiarygodne dowody, przy jed-
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noczesnym nieuwzględnieniu faktu, że przesłuchiwani (w szczegól-
ności zaś dzieci) mogą zmieniać swoje zdanie pod wpływem ocze-
kiwań terapeuty i podawanych przez niego wskazówek. Ogólna ten-
dencja konfirmacyjna, polegająca na takiej interpretacji zdarzeń, by 
potwierdzały one określone założenia, doprowadziła zdaniem 
Crewsa (2001) do „wydobycia” u przeszło miliona osób wypartych 
wspomnień dotyczących molestowania seksualnego. I choć, jak 
twierdzi, wyrządzonych krzywd nie da się już naprawić, należy mieć 
nadzieję na odwrócenie się omawianej tendencji. W ostatnich latach 
obserwuje się trend sprzeciwu wobec praktyk zwolenników RTM, co 
doprowadziło do założenia Fundacji Syndromu Fałszywej Pamięci, 
zrzeszającego osoby pokrzywdzone przez terapeutów, próbujących 
dotrzeć do wypartych wspomnień oraz do powstania wielu prac na-
ukowych poddających w wątpliwość metody stosowane w celu od-
zyskiwania wspomnień. 

 
Podsumowanie 
Ze względu na coraz częstsze powoływanie na świadków osób 

nieletnich, problem oceny stopnia podatności na sugestię wydaje się 
być nader aktualny. W przypadku sugestialności dzieci istotne zna-
czenie ma zachowanie osoby prowadzącej przesłuchanie. Od jej 
kompetencji w znacznym stopniu zależy, czy stanie się ona źródłem 
nieuświadomionych sugestii oraz w jakim stopniu takie sugestie 
zostaną włączone w zeznanie nieletniego. Redukowanie szkodliwego 
wpływu sugestii na zeznania wymaga od osób mających kontakt z 
nieletnimi świadkami posiadania fachowej wiedzy dotyczącej uwa-
runkowań podatności na sugestię w rozwoju poznawczym, społecz-
nym i emocjonalnym dzieci. Ciekawym rozwiązaniem teoretycznym 
dotyczącym zjawiska jest model podatności na sugestię, opisujący 
czynniki związane z podatnością na sugestię, nie tylko w kategoriach 
cech indywidualnych świadka i cech wydarzenia, ale także wpływu 
źródła sugestii oraz charakterystyki sytuacji odtwarzania. Uwzględ-
nianie w pracy z nieletnimi świadkami cechy sugestybilności oraz 
czynników wpływających na wielkość podatności na sugestię, może 
w przyszłości pozwalać na lepsze zapobieganie zniekształceniom 
pojawiającym się w zeznaniach. 
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Streszczenie 
Na treść zeznań świadka pokrzywdzonego może mieć wpływ 

wiele czynników, których całkowite kontrolowanie jest niemożliwe. 
W przypadku świadków nieletnich, jednym z istotnych czynników, 
których zakres zniekształcającego wpływu można ocenić i w znacz-
nym stopniu kontrolować, jest sugestia. Na podstawie zaprezentowa-
nego w artykule autorskiego modelu podatności na sugestię wykaza-
no, że wpływ na uleganie sugestii może mieć zarówno sugestybil-
ność, rozumiana jako łatwość, z jaką u danej osoby można spowo-
dować zmianę opinii czy sądów oraz cechy sytuacji, takie jak: cechy 
wydarzenia, źródło sugestii, cechy sytuacji odtwarzania, cechy in-
dywidualne świadka. W artykule dokonano przeglądu badań na te-
mat ujętych w modelu czynników oraz ukazano mechanizmy oddzia-
ływania tych czynników na jakość zeznania świadka. Przedstawione 
wnioski mogą być podstawą do podjęcia działań mających na celu 
redukcję zniekształcającego wpływu sugestii na zeznania małolet-
nich świadków. 

 
Abstract 
The impact of suggestion on testimonies of sexual abuse: the 

model of vulnerability to suggestion 
Eyewitness testimony can be influenced by many different fac-

tors, which cannot be kept under control. Suggestive influence is one 
of the most important factors delimiting the child witness accurancy 
which can be controlled and measured. Yielding to suggested misin-
formation is conditioned by the level of individual suggestibility and 
the features of situation such as: the character of event, the source of 
suggestion and the course of examination. The relationship between 
these factors and mechanism of their interaction is presented in the 
model of vulnerability to suggestion, drawn up by the authors. The 
conclusions from review of the current knowledge concerning the 
predictors of suggestibility of children’s memory are discussed from 
the perspective of applied forensic psychology. 
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Daria Becker-Pestka (WSB) 
 

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej 
 
Wstęp  
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych przeobrażeń dokonują-

cych się w niemal wszystkich dziedzinach życia człowieka. W nie-
zwykle złożonej, skomplikowanej i trudnej rzeczywistości pojawiają 
się nieustannie nowe problemy i zagrożenia, które w znaczący spo-
sób warunkują funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, w tym  
także rodziny. Dotknięta patologiami nie wypełnia we właściwy 
sposób przypisanych zadań wobec swoich członków. Konsekwencje 
problemów ponoszą przede wszystkim dzieci. Pytanie o to, jak po-
magać i zapobiegać określonym zjawiskom jest więc szczególnie 
aktualne. Warto moim zdaniem podkreślić, że przed pracującymi z 
dzieckiem i rodziną patologiczną pedagogami pojawia się wiele no-
wych zadań i wyzwań.  

Trzeba również zaznaczyć, że media nie są sprzymierzeńcami 
pedagogów i instytucji. Regularnie pojawiają się doniesienia o prze-
mocy, wykorzystywaniu seksualnym, alkoholizmie, jednak towarzy-
szące tym wypowiedziom komentarze wskazują raczej na poszuki-
wanie w tych zjawiskach sensacji niż dokonywanie rzetelnej analizy. 

Niestety wydaje się również na podstawie medialnych doniesień, 
że przemoc, agresja, życiowa niezaradność, bezrobocie na stałe wpi-
sały się w polską rzeczywistość i są jej nieodłącznym elementem. 

W prezentowanym tekście dokonuję próby zdefiniowania dzia-
łań, które podejmuje szkoła w zakresie opieki nad dzieckiem z ro-
dziny patologicznej w oparciu o przeprowadzone badania. Chociaż 
pedagodzy podkreślali, że podejmowane przez nich działania są  
prowadzone w podobnym zakresie także w innych szkołach, to jed-
nak zgromadzony materiał nie pozwala na dokonywanie uogólnień. 

 
1. Teoretyczne i metodologiczne podstawy projektu 
Rodzina i zachodzące w niej zmiany i procesy znajdują się w ob-

szarze zainteresowania wielu badaczy. Ich uwaga koncentruje się na 
różnych aspektach jej funkcjonowania. Dokonujące się przeobraże-
nia w niemal wszystkich obszarach i sferach życia nie pozostają bez 



248 
 

wpływu na jej strukturę i zadania. Nieustannie pojawiają się nowe 
zjawiska, problemy i zagrożenia. Podjęta przeze mnie problematyka 
uzasadnia wyjaśnienie pojęcia rodzina. W specjalistycznych publika-
cjach funkcjonuje wiele jej definicji. Dla potrzeb niniejszego opra-
cowania przyjęłam, że rodzina „jest pierwszym i podstawowym śro-
dowiskiem wychowawczym, w którym kształtuje się osobowość 
młodego człowieka. To tu po raz pierwszy spotyka się on z warto-
ściami i postawami społecznymi wobec wszystkich członków 
wspólnoty rodzinnej. Rodzina jest ta komórką społeczną, która mo-
deluje role, jakie pełnią wobec siebie poszczególne osoby, ale też te, 
które pełnione są na forum społecznym”1. 

Rodzina pełni bardzo ważne funkcje wobec jednostki i społe-
czeństwa. W literaturze poświęconej problematyce rodziny badacze 
wyróżniają funkcję prokreacyjną, ekonomiczną, kulturalną, emocjo-
nalną oraz socjalizacyjno-wychowawczą2. 

Zajmująca się diagnozą psychospołeczną i resocjalizacyjną E. 
Wysocka pisze, że rodzina „jako środowisko wychowawczo-
socjalizacyjne, jest rozpatrywana jako źródło wpływów oddziałują-
cych i stymulujących lub hamujących rozwój dziecka, gdyż stanowi 
podstawowy teren pierwotnych doświadczeń życiowych jednostki, 
których wpływ na jej losy życiowe jest decydujący i niezastępowany 
przez żadne inne oddziaływania”3.  

W takim ujęciu rodzina traktowana jest w kategoriach najwięk-
szego źródła ewentualnych zaburzeń, które prowadzą do powstawa-
nia syndromu społecznego niedostosowania.   

Nie zawsze rodzina spełnia przypisane jej funkcje. W literaturze 
określa się to mianem „patologia” czyli „ten rodzaj zachowania, ten 
typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje 
w zasadniczej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglą-

                                                 
1 A. Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, [w:] Ro-
dzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, red. D. 
Wosik-Kawala, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 13. 
2 S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Wyd. A. Marszałek, 
Toruń 2002, s. 57-58. 
3 E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele 
rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, PWN 2008, s. 199.  
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dowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”4. 
Nie istnieje jasna klasyfikacja zjawisk o charakterze patologicznym, 
możliwe jest jednak dokonanie opisu zachowań społecznie szkodli-
wych, nieakceptowanych i występujących w zwiększającym się nasi-
leniu ilościowym. 

Dominującym określeniem w literaturze przedmiotu jest „pato-
logia”, „rodzina patologiczna”. Z względu na powyższe definicje 
posługiwać się będę zamiennie zwrotami „rodzina niewydolna wy-
chowawczo”, „trudna”, „z problemami”. 

Przygotowując i realizując projekt badawczy konieczne jest 
uwzględnienie założeń metodologicznych. Zdaniem T. Bauman5 dla 
badania zjawisk uznanych za "trudne i drażliwe" należy stosować 
podejście jakościowe. W swoim badaniu ze względu na podjętą pro-
blematykę – trudną i drażliwą, wybrałam swobodny wywiad ukie-
runkowany pytaniami6. Celem moich badań było stwierdzenie jakie 
działania podejmują pracownicy szkoły w zakresie opieki nad dzieć-
mi z rodzin patologicznych. Koncepcja badania zakładała wyłonienie 
dzieci z rodzin patologicznych na podstawie rozmów z pedagogami 
szkolnymi a następnie przeprowadzenie wywiadów ze wszystkim 
osobami, które mają kontakt z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych-
pedagogami, wychowawcami, nauczycielami i pracownikami obsłu-
gi. Okazało się to jednak niemożliwe. Zgromadzony materiał stanowi 
rezultat spotkań z pedagogami i dyrekcją szkoły, w której przepro-
wadziłam badanie.  

Eksploracja została zrealizowana w listopadzie 2013 roku w jed-
nej ze szkół na obrzeżach Gdańska. W placówce uczy się około 680 
dzieci. Większość z nich wychowuje się w rodzinach patologicz-
nych. Rodziców cechuje niewydolność wychowawcza i życiowa 
niezaradność. W szkole zatrudnionych jest 90 osób, w tym 60 na-
uczycieli. Placówka oferuje pomoc dwóch pedagogów, logopedy, 
opiekę świetlicy i zajęcia biblioteczne. W ramach bezpłatnych zajęć 

                                                 
4 A. Podgórecki, Patologie życia społecznego, PWN, Warszawa 1969, s. 24. 
5 T. Bauman, O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach 
pedagogicznych [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Aka-
demickie ŻAK, Warszawa 1998., s. 56. 
6 Tamże, s. 64. 
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pozalekcyjnych dzieci mogą rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę 
na licznych kołach zainteresowań. 

W badanej szkole najczęściej występującymi zjawiskami patolo-
gicznymi są alkoholizm i przemoc. Rodziny borykają się również z 
bezrobociem i problemami niewystarczających środków material-
nych na zaspokojenie potrzeb ekonomicznych rodziny. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu au-
torzy definiują podstawowe zagadnienia dotyczące zjawisk patolo-
gicznych. W medycznym ujęciu alkoholizm „jest obecnie traktowany 
jako odrębna jednostka nozologiczna z objawami zaburzeń, z patolo-
gicznym zespołem chorobowym wymagającym leczenia. W ujęciu 
psychologicznym alkoholizm jest zaburzeniem w rozwoju osoby, 
charakteryzującym się uszkodzeniem sprawności fizycznych, psy-
chicznych i moralnych, zmianą postaw w kierunku zachowań aspo-
łecznych, zmianą hierarchii wartości z tendencją do czynów prze-
stępczych, kradzieży, agresji i autoagresji (samobójstwa)”7.  

Z danych wynika, że około 800 tysięcy osób jest w Polsce uza-
leżnionych od alkoholu. Szacuje się, że około półtora miliona osób 
dorosłych żyje w otoczeniu alkoholika. Tyle samo (półtora miliona) 
dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholików. Dwa do dwóch i pół 
miliona osób pije szkodliwie. Około dwóch trzecich dzieci i tyle 
samo osób dorosłych żyjących w rodzinie alkoholowej jest ofiarami 
przemocy domowej. To w sumie aż dwa miliony osób8.  

W rodzinach występuje również zjawisko przemocy. W świetle 
literatury przedmiotu są to „wszelkie nieprzypadkowe akty wykorzy-
stujące przewagę sprawcy, które godzą w osobistą wolność jednost-
ki, przyczyniają się do jej fizycznej lub psychicznej szkody i wykra-
czają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów, albo też wszel-
kie akty udręczenia i okrucieństwa”9.  

Z prowadzonych przez Policję statystyk wynika, że liczba ofiar 
przemocy domowej według procedury Niebieskiej Karty wyniosła w 
                                                 
7 Cz. Cekiera, Uzależnienia-alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profi-
laktyka, terapia i resocjalizacja, [w:] B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjali-
zacja, Wyd. PWN Warszawa 2007, s. 22. 
8 www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=144 
9 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, [w:] B. Urban, J. Stanik (red.), Resocja-
lizacja, Wyd. PWN Warszawa 2007, s. 57. 
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2011 roku aż 113.546. W tym samym roku Policja przeprowadziła 
70.867 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. Zatrzymano 
71.914 sprawców przestępstw związanych z przemocą. W 2012 roku 
Ogólna liczba ofiar przemocy wynosiła 76 993. Ponadto 51 531 osób 
było podejrzewanych o stosowanie przemocy. 527 dzieci umieszczo-
no w nie zagrażającym im miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza 
rodzina, placówka opiekuńcza)10.  

Na zakończenie tej części rozważań warto przytoczyć opinię 
jednego z badaczy. Podejmując zagadnienia z zakresu patologii ro-
dziny W. Szczęsny podkreśla, że „rodzina powinna znaleźć szerokie 
wsparcie ze strony struktur organizacyjnych państwa oraz pomocy 
doradczej od nauk zajmujących się wychowaniem i profilaktyką 
społeczną. Rodzina patologiczna stanowi bowiem jedno z najwięk-
szych zagrożeń dla istnienia i prawidłowego funkcjonowania społe-
czeństwa. A dobrze funkcjonująca rodzina to najlepszy ze sposobów 
utrzymania ładu społecznego opartego na trwałych wartościach”11.  

Prezentacja zgromadzonego materiału 
Podejmowane w opisanej placówce działania nie mają typowo 

prewencyjnego charakteru. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez 
inicjowane i realizowane aktywności osoby mające kontakt z dziec-
kiem z rodziny patologicznej udzielają mu wsparcia i włączają się w 
pracę nad poprawą jego życiowej sytuacji. Chociaż ze względu na 
niewielką populację zgromadzony materiał empiryczny nie może 
służyć do budowania uogólnień, to zdaniem pedagogów zatrudnio-
nych w placówce pozwala na stworzenie czytelnego obrazu działań 
podejmowanych przez szkołę na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcją. 
Pedagodzy podkreślają, że przedstawione rozwiązania i działania 
szkoły są zupełnie oczywiste i mają miejsce w każdej placówce. Z 
uwagi na wagę problemu konieczne jest jednak prowadzenie pogłę-
bionych badań i analiz w tym zakresie. 

Dzieci pochodzące z rodzin patologicznych są objęte szczególną 
uwagą i troską. W szkole funkcjonuje system działań wspierających 

                                                 
10 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-
rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html 
11 W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i 
profilaktyki, Wyd. Żak 2003, s. 121. 
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dzieci z rodzin wychowawczo niewydolnych. Wszyscy pracownicy 
placówki znają sytuację dzieci i nie pozostają obojętni na ich pro-
blemy. Niezależnie od pełnionych funkcji i realizowanych zadań 
dzieci z rodzin dotkniętych problemami znajdują wsparcie i otrzymu-
ją pomoc. 

Rolę koordynującą pełnią szkolni pedagodzy zatrudnieni w pla-
cówce. Podejmowane przez nich działania wykraczają poza ramy 
godzin zajęć szkolnych i pełnionych dyżurów.  

Pedagodzy prowadzą dla uczniów indywidualną i grupową tera-
pię. Dla dzieci upośledzonych realizowane są zajęcia rewalidacyjne. 
Raz w tygodniu przez półtorej godziny odbywają się również zajęcia 
socjoterapeutyczne dla chłopców z klas piątych. Pedagodzy organi-
zują i prowadzą spotkania, rozmowy, konsultacje indywidualne z 
dziećmi. Uczniowie mogą przebywać i spędzać czas na przerwach i 
po lub przed zajęciami lekcyjnymi w gabinecie pedagogów. Podczas 
wspólnie spędzanych przerw w zajęciach lekcyjnych grają w gry, 
uczą się ciekawego i wartościowego spędzania wolnego czasu. Pod-
opieczni zawsze mogą zwrócić się o pomoc do pedagogów, przyjść 
porozmawiać, wspólnie ciekawie spędzić czas na rozmowie i zaba-
wie. W ramach zajęć socjoterapeutycznych dzieci otrzymują również 
posiłek-napój i drożdżówkę. W przypadku występującej niezaradno-
ści życiowej rodziców ma to szczególną wartość dla dziecka. 

Ważnym obszarem pracy pedagogów na rzecz dzieci z rodzin 
patologicznych jest organizowanie i zabezpieczenie pomocy w za-
kresie zaspokojenia potrzeb materialnych. Pedagodzy inicjują bądź 
koordynują zbiórkę odzieży, organizują meble, ich transport, żyw-
ność, przybory szkolne, podręczniki. W przypadku zagubienia lub 
zniszczenia zakupionego podręcznika przygotowują jego kopie. 
Dzięki tym działaniom dzieci są właściwie przygotowane do zajęć 
szkolnych. 

Pedagodzy w odwiedzonej placówce inicjują działania na rzecz 
dzieci z rodzin patologicznych, szukają i starają się pozyskać sponso-
rów. Ze względu na pozyskiwane środki materialne wykorzystywane 
w pracy z dziećmi z rodzin z problemami ten obszar działalności jest 
bardzo ważny. Potrzeby rodzin są zróżnicowane, uzyskane wsparcie 
ekonomiczne pozwala na ich zaspokojenie w znacznymi zakresie. 
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Pedagodzy rozdzielają również dostarczone przez sponsorów, 
nauczycieli i wychowawców rzeczy i przedmioty, przekazują je 
dzieciom z rodzin z problemami.  

Ważna jest współpraca pedagogów z rodziną podopiecznych, 
praca i spotkania z rodzicami uczniów. Pedagodzy prowadzą konsul-
tacje i rozmowy. Z częstotliwością raz na dwa tygodnie odbywa się 
zaplanowana rozmowa wychowawcza z rodzicami dziecka z trudnej 
rodziny. Z badania wynika, że objęci wsparciem szkoły rodzice są 
zainteresowani współpracą, uczestniczą w spotkaniach.  

Pedagodzy współpracują również z instytucjami działającymi 
poza szkołą: ze świetlicą środowiskową i Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Rodzinie. W ramach wspólnej pracy dzieci otrzymują doży-
wianie-gorący posiłek i drugie śniadanie, co ma szczególną wartość i 
znaczenie w przypadku niezaradności życiowej rodziców podopiecz-
nego. MOPR przekazuje również niezbędne, podstawowe artykuły 
codziennego użytku takie jak koce, pościel, ręczniki. Pedagodzy, 
nauczyciele, wychowawcy wspólnie z pracownikami socjalnymi 
szukają rozwiązań prawnych, stosownych sposobów i możliwości 
udzielenia wsparcia dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Szkoła utrzymuje także kontakt i współpracuje z PCK. W świe-
tlicy środowiskowej, z którą współdziała szkoła dzieci otrzymują 
wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, posiłki, uczestniczą w za-
jęciach kółka teatralnego i wielu innych atrakcyjnych zajęciach roz-
wijających ich zainteresowania. Wychowankowie z rodzin trudnych 
wyjeżdżają na wycieczki, wychodzą na uroczystości, biorą udział w 
życiu kulturalnym, w czasie wakacji spędzają czas na zorganizowa-
nych wyjazdach. Dzieci otrzymują wszelką możliwą pomoc. Współ-
pracujący ze świetlicą i szkołą wolontariusze odrabiają z nimi lekcje, 
poświęcają czas na wspólne atrakcyjne zajęcia i rozmowy.  

Rodziny z problemami mają asystentów rodziny, który-zdaniem 
pedagoga szkolnego-wykonuje zadania o ogromnym znaczeniu i 
wartości. Towarzyszy rodzinom w codziennym życiu, wspiera, uczy 
samodzielności. Pedagodzy zdefiniowali jednak jeden problem zwią-
zany z pracą asystenta rodziny. Umowy z nim podpisywane są na 
okres jednego roku, co uniemożliwia długofalowe planowanie dzia-
łań i stanowi znaczące utrudnienie w planowaniu pracy z rodziną i 
dzieckiem. 
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Niektóre rodziny objęte są także nadzorem kuratorów. Szkoła 
ściśle z nimi współpracuje, utrzymuje stały kontakt zarówno bezpo-
średni, jak i telefoniczny-nawet codzienny, jeśli jest taka potrzeba i 
konieczność. Kuratorzy często przychodzą do szkoły i sprawdzają 
obecność dzieci, monitorują ich osiągnięcia w nauce. Uczestniczą 
także w pracach zespołów interdyscyplinarnych, co wnosi znaczącą 
wartość w jakość opieki nad dzieckiem z rodziny z problemami w 
szkole. 

Warto podkreślić, że pedagodzy współpracują również z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, która dokonuje diagnozy trudności dzie-
ci (zwłaszcza z rodzin dysfunkcjonalnych) w zakresie osiągnięć w na-
uce jak również zaburzeń w zachowaniu. Trzeba dodać, że pracownicy 
Poradni pełnią dyżury raz w tygodniu i są wtedy dostępni zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

Moim zdaniem na uwagę zasługuje również inny obszar działań 
pedagogów, jakim jest systematyczne dokształcanie. Podnoszenie 
kwalifikacji i poszerzanie wiedzy ma ogromne znaczenie dla sku-
teczności podejmowanych działań, stanowi źródło inspiracji do wyty-
czania nowych form pracy z dziećmi z rodzin dotkniętych patologią. 
Pedagodzy uczestniczą również regularnie w konsultacjach z innymi 
pedagogami, współpracują ze specjalistami z różnych dziedzin co zna-
cząco podnosi jakość i efektywność pracy na rzecz dzieci z rodzin trud-
nych. Na szczególna uwagę zasługuje podejście pedagogów do wyko-
nywanych zadań, inicjowanych przedsięwzięć. Jeden z pracujących w 
szkole pedagogów powiedział mi - cytuję dosłownie - „jestem dla dzieci 
i do dyspozycji dzieci, dla nich przede wszystkim”. 

Bardzo istotna dla pracy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych pa-
tologią jest współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami, 
którzy odgrywają znaczącą rolę w pracy z dziećmi z rodzin patolo-
gicznych. Znając skomplikowaną sytuację rodzinną i trudne warunki 
domowe nauczyciele przedmiotów wykazują zrozumienie wobec 
braku przygotowania ucznia do zajęć, wspierają go, starają się po-
móc w opanowaniu materiału. 

Na początku roku wychowawcy dokonują analizy, oceny, dia-
gnozy potrzeb dzieci w różnych zakresach i obszarach. W ciągu naj-
później miesiąca - do końca września -wychowawcy muszą ustalić 
niezbędny zakres koniecznej pomocy. Na podstawie wyników skie-
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rowanej do wychowawców ankiety ustalane są i diagnozowane po-
trzeby uczniów w zakresie między innymi dożywiana, zakupu pod-
ręczników, szkolnych pomocy, przyborów. 

Systematycznie w miarę konieczności zbiera się i podejmuje 
właściwe działania zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
W jego skład wchodzą pedagodzy zatrudnieni w szkole, logopeda, 
terapeuta, nauczyciele-w tym również nauczyciel świetlicy i nauczy-
ciele wspomagający. 

Opieka nauczycieli i wychowawców nad dziećmi z rodzin trud-
nych nie ogranicza się wyłącznie do zaspokajania ich potrzeb mate-
rialnych, chociaż jest to bardzo ważny aspekt ich działalności. Opie-
kunowie prowadzą nieodpłatne zajęcia wyrównawcze, proponują i 
stwarzają możliwość uczestniczenia w całym wachlarzu kół zaintere-
sowań. W ramach zajęć dzieci mogą uczestniczyć w aktywnościach 
w Szkolnym Kole Sportowym, kółku plastycznym, teatralnym, histo-
rycznym, próbach chóru. Wychowankowie mają więc możliwość 
rozwijania swoich talentów i pogłębiania zainteresowań. Wycho-
wawcy najlepiej-zdaniem pedagogów-wiedzą, jaki zakres wsparcia 
jest potrzebny rodzinie i dziecku. Dzięki temu możliwe jest znalezie-
nie, zaplanowanie i zorganizowanie optymalnych rozwiązań. 

Ważnym zakresem pracy nauczycieli i wychowawców na rzecz 
dzieci z rodzin patologicznych jest współpraca z rodzicami. Każdy 
nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole ma obowiązek wyzna-
czenia raz w tygodniu indywidualnych konsultacji z rodzicami. Czte-
ry razy w semestrze odbywają się ogólne spotkania nauczycieli i 
wychowawców z rodzicami. Warto jednak moim zdaniem podkre-
ślić, że określone ramy spotkań nie ograniczają się wyłącznie do 
nich.. Nauczyciele i wychowawcy są dostępni zawsze dla uczniów i 
ich rodziców, w miarę ich bieżących potrzeb. Prowadzą rozmowy 
indywidualne z dziećmi i ich opiekunami, inicjują kontakt z najbliż-
szymi podopiecznych. 

Zatrudnieni w szkole nauczyciele i wychowawcy zapoznają się 
również z zaleceniami z opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.  

Zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy klas bardzo ściśle ze 
sobą współdziałają. Prowadzą konsultacje z nauczycielami przed-
miotowymi, którzy na bieżąco przekazują informacje i podejmują 
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próby rozwiązania pojawiających się problemów, trudności, wątpli-
wości. Współpracują ze szkolnymi pedagogami i razem ustalają za-
kres i kierunek podejmowanych działań. Wspólnie decydują, co i w 
jaki sposób zrobić, żeby pomóc dziecku z rodziny z problemami. 

Potrzeby dzieci są na bieżąco monitorowane i aktualizowane. W 
przypadku pojawienia się symptomów świadczących o wystąpieniu 
jakiegoś problemu natychmiast podejmowane są właściwe działania. 
Tworzy się złożony z nauczycieli i pedagogów zespół i po konsulta-
cjach realizuje stosowne ustalenia. Przykładem sytuacji wymagającej 
reakcji jest absencja dziecka w szkole. Oczywiście ten problem nie 
wyczerpuje katalogu trudności czy zagadnień, na które wyczuleni są 
nauczyciele i wychowawcy i które mogą stanowić asumpt do zaini-
cjowania działań zespołu. 

Na szczególne uznanie i szacunek zasługuje moim zdaniem fakt, 
że nauczyciele nie ograniczają się do dysponowania otrzymywanymi 
i posiadanymi zasobami materialnymi, ale także starają się je zdo-
być. Szukają sponsorów i środków finansowych, które przeznaczają 
na atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu i zaspokojenie nie-
zbędnych potrzeb dziecka. Organizują wyjścia do kina, do teatru. 
Ponadto szukają i zdobywają szkolne podręczniki, książki, odzież. 
Ich praca, wysiłek, pomysły, zaangażowanie, czas są trudne do osza-
cowania.  

W szkole działa wolontariat. W ramach jego pracy uczniowie i 
nauczyciele organizuje akcje wspierające dzieci z rodzin patologicz-
nych. Przykładem takiego działania jest zbiórka żywności i słodyczy 
przed świętami. Wspólnie z zespołem psychologiczno-pedago-
gicznym osoby zaangażowane w działania szkolnego wolontariatu 
organizują co roku do 15 września akcję Podziel się zeszytem i przy-
borem szkolnym. 

Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni wspólnie dbają 
o to, żeby zostały złożone odpowiednie wnioski, które pozwolą na 
uzyskanie pomocy materialnej. W opiekę nad dziećmi włączają się 
także nauczyciele biblioteki. Oferują dzieciom czas na rozmowę i 
organizują ciekawe lekcje biblioteczne. 

Ważną rolę w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin patologicz-
nych odgrywa zatrudniony w placówce personel niepedagogiczny. 
Pracownicy administracji i obsługi znają dzieci, sytuację ich rodzin i 
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otaczają je zawsze szczególną opieką, troską i uwagą. Wobec pro-
blemów dzieci nigdy nie pozostają obojętni. Zawsze jest reakcja 
personelu szkoły na zachowanie dziecka. Najczęstszą reakcją jest 
zatrzymanie się przy dziecku i zapytanie o to, co się stało i jaka jest 
przyczyna określonego zachowania lub postępowania. Uzyskane 
informacje nie pozostają w gestii wyłącznie osoby pytającej, która 
swoje spostrzeżenia i pozyskaną wiedzę przekazuje pedagogom, 
wychowawcom, stosownym nauczycielom. Zebrane informacje są 
podstawą do podjęcia stosownych działań. 

We współpracę ze szkołą na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych 
zjawiskami patologii zaangażowana jest także Rada Osiedla. Peda-
godzy i nauczyciele wspólnie kooperują w celu zapewnienia pomocy 
dzieciom. Oferowana pomoc ma charakter finansowy i zdaniem pe-
dagogów są to bardzo znaczące sumy. Z otrzymanych od Rady Osie-
dla środków finansowych pracownicy szkoły dokonują zakupu sło-
dyczy i prowiantu. Istotne jest nie tylko zakupienie słodkości, ale 
zabezpieczenie elementarnych, podstawowych potrzeb rodziny w 
zakresie posiadania niezbędnych do życia produktów żywnościo-
wych. Zakupy jedzenia obejmują suchy prowiant, szynkę, słodycze.  

Warto podkreślić, że w badanej szkole obowiązują ściśle przestrze-
gane procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. To 
właśnie one w dużym stopniu regulują i „porządkują” sposoby działania 
w określonych sytuacjach. Zawsze jednak najpierw przekazywana jest 
informacja do rodziców podopiecznego i nawiązana próba współpracy i 
wspólnego rozwiązania zaistniałego problemu. 

Ze względu na toczącą się w mediach dyskusję na temat niesto-
sowności zachowań dorosłych wobec dzieci zarówno nauczyciele, 
pedagodzy szkolni, wychowawcy jak również personel techniczny 
unikają bezpośredniego, fizycznego kontaktu z dzieckiem. Zdaniem 
pedagogów każde dziecko potrzebuje troski, przytulenia i ciepła 
jednak budowana w środkach masowego przekazu atmosfera wobec 
tego rodzaju działań względem dzieci powoduje, że zatrudnione w 
szkole osoby unikają przytulania lub brania dzieci na kolana. Dzieci , 
które dążą do bliższego kontaktu nie są odrzucane, odpychane, ale 
działania wobec nich ograniczają się do udzielania słownego wspar-
cia, uśmiechu, dobrego słowa. 
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W szkole prowadzona jest stosowna dokumentacja, która stano-
wi zapis prowadzonej działalności pedagogicznej, opiekuńczej, wy-
chowawczej. Są to dzienniki lekcyjne, notatki służbowe, protokoły 
zespołów interdyscyplinarnych i inne. Wypełniane dokumenty są 
zgodne z właściwymi regulacjami i obowiązującymi w tej kwestii 
wymogami i standardami. 

Dopełnienie i graficzną prezentację zgromadzonego materiału 
stanowi poniższy diagram. 

Wykres 1. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny z problemami 
 

 

Źródło: badania własne. 
 
Podsumowanie i wnioski 
Podejmowane w placówce działania kadry pedagogicznej i per-

sonelu obsługi wynikają ze specyfiki rodzin, w jakich wychowują się 
dzieci. Realizowane w szkole zadania uwarunkowane są właściwo-
ściami i potrzebami wychowanków. Rolę koordynatora tych działań 
pełnią pedagodzy zatrudnieni w placówce. W wypełnianiu zadań z 
zakresu opieki nad dziećmi z rodzin dotkniętych patologią proble-
mów przysparzają rodzice podopiecznych. Pomimo udzielanego 
wsparcia rodzice uczniów nie potrafią pomóc w odrabianiu prac 
domowych, co wynika z ich niewystarczającego wykształcenia i 
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braków w wiadomościach. Rodzice dzieci z badanego środowiska 
wymagają udzielania nieustannej pomocy, pilotowania działań, 
„trzymania za rękę”. 

Wobec problemów dzieci żaden z pracowników szkoły nie pozo-
staje obojętny. Zatrudnione w placówce osoby nie są bezczynne. 
Znaczącą rolę odgrywają  w zakresie inicjowania i podejmowania 
określonych działań odgrywają nauczyciele i wychowawcy. Wyko-
nują pracę w zakresie zaspokojenia potrzeb materialnych dzieci, 
inicjują rozmowy, wysłuchują, utrzymują kontakt z rodziną dziecka, 
współpracują z innymi zatrudnionymi w szkole osobami. 

Pracownicy obsługi znają dzieci z rodzin dotkniętych patologią, 
otaczają je szczególną opieką i zawsze reagują w zaistniałych sytu-
acjach, zgłaszają problemy wychowawcom lub/i pedagogom szkol-
nym. Koordynującą rolę w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin z 
problemami odgrywają zatrudnieni w szkole pedagodzy. Współpra-
cują z wychowawcami, personelem obsługi, nauczycielami, rodzi-
cami uczniów, zewnętrznymi instytucjami. Inicjują działania o cha-
rakterze pomocowym, wspierającym, jak również pracę zespołów 
reagując na pojawiające się potrzeby. Pedagodzy prowadzą także 
terapię indywidualną i grupową. Dzieci zawsze mogą liczyć na roz-
mowę, zrozumienie, wspólne spędzenie czasu wolnego podczas 
przerwy i pomoc.  

Trzeba podkreślić znaczące zaangażowanie w zakresie opieki 
nad dzieckiem z rodziny z problemami wszystkich osób zatrudnio-
nych w szkole. Każdy z pracowników jest inicjatorem działań, 
współuczestniczy w procesie opieki nad dziećmi z rodzin dysfunk-
cyjnych. 

Biorąc pod uwagę wypowiedź jednego z pedagogów dotyczącą 
zakresu świadczonej pomocy i jej powszechności można sądzić, że 
prezentowane badania mogą być podstawą do tworzenia spójnego 
obrazu działań wobec dzieci z rodzin patologicznych. Warto mieć na 
uwadze, że ze względu na znaczenie tego obszaru problemowego i 
jego skutki społeczne konieczne jest monitorowanie realizowanych 
działań i prowadzenie systematycznych badań dotyczących tego 
zjawiska. Uzyskane rezultaty mogą stanowić ważny przyczynek w 
jakości projektowanych działań o charakterze profilaktycznym, tym 
samym zatem zwiększenia skuteczności i jakości.  
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Streszczenie 
Prezentowany tekst dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z ro-

dziny patologicznej. Zgromadzony materiał powstał w oparciu o 
wyniki badań. Koordynującą rolę w opiece nad dziećmi z rodzin 
patologicznych odgrywają pedagodzy szkolni. Żaden z pozostałych 
pracowników nie pozostaje obojętny na problemy dzieci i rodzin.  

Dzieci pochodzące z rodzin patologicznych są objęte szczególną 
uwagą i troską. W szkole funkcjonuje system działań wspierających 
dzieci z rodzin wychowawczo niewydolnych. Nauczyciele, wycho-
wawcy i personel niepedagogiczny angażują się w opiekę nad 
dziećmi. Dzieci otrzymują  wszelką możliwą pomoc. Są objęte 
wsparciem materialnym uwzględniającym specyfikę potrzeb rodziny. 
Otrzymują pomoc rzeczową i opiekę pedagogiczną. Szkoła we 
współpracy z innymi instytucjami zapewnia atrakcyjne formy spę-
dzania czasu i wakacyjny wypoczynek. Współpracuje także z rodzi-
cami dzieci i wspiera rodziny podopiecznych. Nauczyciele pomagają 
w nauce i organizują zajęcia pozalekcyjne. Pedagodzy uważają za-
kres udzielanej pomocy za naturalną konsekwencję i reakcję na wy-
stępujące problemy i potrzeby dzieci. 

 
Abstract 
The forms of school’s protection about the child from the patho-

logical family 
Presented text refers forms of taking care about children from 

pathological families in the school. The conclusions in the text are 
based on the results of research. The educators coordinate the tasks 
of taking care about children from the families with problems. No 
one who is employed in the school is not indifferent on problems of 
children and their families.  

The children are included particular note and care by people em-
ployed in the school. There is well organized system of operation 
functions from families inefficient leaning child educational. Teach-
ers, tutors and unpedagogical staff become involved to custody (pro-
tection) over children. Children receive every possible assistance. 
They are included specificity material support requirement of family 
taking into consideration. They be aided objective and pedagogical 
protection. School assures attractive forms of spendings of times in 
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cooperation with other institutions and vacational refreshment. It 
cooperates with fathers of (parents of) children also and it leans 
families of charges. Teachers help with science and extrateaching 
occupance (studies) organize. Educators think (consider) range of 
lended equipment for natural consequence and on reaction taking a 
stand problem and requirements of children. 
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Joanna Główka (KUL)  
 

Zasady roczdelskie na tle systemu wychowawczego św. ks. Jana Bosko  
 
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera sposób 

wychowania dzieci i młodzieży, a także rozwój samej rodziny, na-
stępnie narodu i społeczeństwa. Pochylenie się nad problemem tegoż 
wychowania, pojęciem pedagogiki prewencji (metoda prewencji) 
oraz wyjaśnienie czym są i jakie mają w tym kontekście znaczenie 
tzw. zasady roczdelskie stanowi temat przewodni wielu dyskusji na 
gruncie naukowym, społecznym a także religijnym. Tym samy dało 
zaczyn do nakreślenia kilku istotnych zdań. 

I. 
Św. Ks. Jan Bosko jako pierwszy wypracował metodę tzw. men-

talności prewencyjnej, kontynuowanej przez ojców ze Zgromadzenia 
Salezjańskiego. Metoda ta stanowi klucz i podstawę całego systemu 
wychowawczego. Święty miał świadomość, iż lepsze jest zapobiega-
nie zepsuciu tego, co dobre i budowanie, niż naprawianie zepsutego, 
lepiej działać prewencyjnie, niż wymierzać kary1. Jak uważał apostoł 
z Turynu młody człowiek nie jest z natury zły, o wiele łatwiej ochro-
nić i umocnić w nim naturalne dobro, niż leczyć zranienia wynikają-
ce z błędnego wychowania, zgorszenia, doznanych krzywd. Dobre 
wychowanie jest najlepszą formą zapobiegania złu i naprawy społe-
czeństwa. Optymistyczny humanizm chrześcijański wskazywał księ-
dzu Bosko, że należy odwracać się od zła i koncentrować się na do-
bru jednocześnie.  

System prewencyjny wywodzi się z idei prewencji, która została 
przeszczepiona na pole wychowania. W życiu świętego system ten 
zaowocował dzięki bogatemu i oryginalnemu doświadczeniu wy-
chowawczemu. Metodę prewencji można opisać w kilku słowach. 
Jak uważał ksiądz Bosko młodzież powinna być w centrum uwagi 
Kościoła i społeczeństwa. Jego zdaniem zbawienie człowieka zależy 
od właściwie przeżytej młodości. Często przypominał, że jeżeli za-
czniemy przykładne życie teraz jako ludzie młodzi, to także będzie-

                                                 
1 Z. Klawikowski, Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko, 
http://mateusz.pl/donbosco/0901-2.htm [dostęp: 11.11.2013r.]. 
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my dobrymi ludźmi w wieku sędziwym, spokojna będzie nasza 
śmierć, a także początek życia wiecznego. Ksiądz Bosko zauważył, 
że w okresie młodości człowiek dokonuje fundamentalnych wybo-
rów, często w tym okresie odkrywa sens własnego życia i rozpoznaje 
drogę swojego powołania. Według niego w tym właśnie okresie 
człowiek nabywa sprawności i rozwija talenty, które stanowią narzę-
dzia do jego wzrostu i funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i 
Kościele. Zdaniem księdza Bosko przyszłość świata zależy od jako-
ści wychowania, a wolą Bożą jest integralny rozwój ludzi młodych. 

Metoda prewencyjna wypracowany przez św. Jana Bosko jest do 
dziś stosowana w placówkach salezjańskich, a także proponowana 
wychowawcom (także rodzicom). Mimo, że powszechnie uważany 
jest jako niesłychanie skuteczny, to wymaga jednak szczególnego 
zaangażowania od wychowawcy. Ksiądz Bosko bazował na chrześci-
jańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem towa-
rzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. 
Prewencja zaś jest istotą pedagogiki. Dlatego stworzony system wy-
chowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzają-
cym lub prewencyjnym. Święty wychowawca, wyrósł na duchu 
chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego.2 Był obdarzony nadzwy-
czaj twórczym, aktywnym, przedsiębiorczym temperamentem i jed-
nocześnie naturalną empatią. Starał się pomagać wielu młodym lu-
dziom, jeśli znaleźli się w ciężkiej sytuacji, również materialnej. 
System wychowawczy i opracowana metoda prewencji to owoc 
wrodzonej intuicji oraz bogatego doświadczenia wychowawczo-
duszpasterskiego księdza Bosko. 

Myśl pedagogiczna jaką przedstawił jest odpowiedzią na kon-
kretne wyzwania i potrzeby napotkanej przez niego ubogiej i potrze-
bującej pomocy, młodzieży. Ksiądz Bosko miał świadomość, że 
jedynym sposobem aby dobrze wychowywać jest docierać do serca 
wychowanka. Wejście w przyjazne relacje oraz pozyskanie serca 
młodego człowieka, stanowi meritum owocnego wpływu wycho-
wawczego. Ksiądz Bosko posiadał niesamowitą zdolność współpra-
cy na płaszczyźnie ducha i działania. Symbioza jąka wytwarzał była 
owocem umiejętnego poruszania się wśród wątków z najdelikatniej-

                                                 
2 Ibidem. 
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szych zakamarków ludzkiej osobowości. Dzięki temu zarówno wy-
chowawca jak i wychowankowie zostawali ubogaceni ale jednocze-
śnie i uświęceni. Duch rodzinny, jak wskazywał apostoł z Turynu 
jest kluczowym czynnikiem trafiania do serca młodzieży. Buduje on 
klimat zaufania i wzajemnej miłości – niezbędnej do właściwego 
rozwoju i tworzenia dzieł wychowawczych, ksiądz Bosko uważał, że 
duch rodzinny rodzi miłość, a miłość budzi zaufanie. Miał świado-
mość, że kto chce być kochany, musi dać poznać, że sam kocha. Kto 
wie, że jest kochany, kocha, a kto jest obdarzony odwzajemnioną 
miłością, uzyska wszystko, czego oczekuje, zwłaszcza od młodzieży. 
Postępowanie według wskazówek ks. Jana Bosko stwarza obraz 
nauczyciela jako troskliwego ojca, brata, przyjaciela. 

Pomimo wielu przeszkód, które napotyka młody człowiek, i mi-
mo jego słabości, wrażliwości, zranień dotykających psychiki, życz-
liwy wychowawca będący niezwykle wyczulony i ostrożny, winien 
liczyć się z problemami, oczekiwaniami i dążeniami wychowanka. 
Ksiądz Bosko chociaż był świadom słabości, kruchości oraz zranień 
każdej osoby ludzkiej, głosił tzw. optymizm wychowawczy. Do-
strzegał potrzebę współpracy rodziców, nauczycieli, wychowawców, 
duchownych w proces rozwoju człowieka. To na niej opierał sens 
wychowania. Według niego młodzież stanowi najbardziej delikatną i 
drogocenną cząstkę ludzkiej społeczności. Uważał, że tylko młode 
pokolenie daje nadzieję na osiągnięcie lepszej przyszłości.  

Święty wskazywał, że człowiek nie jest z natury zły. Jego ewen-
tualne złe zachowania mogą być spowodowane zaniedbaniami rodzi-
ców, lenistwem czy wpływem „smutnych” kolegów3. Rzeczą ła-
twiejszą jest, jak uważał ks. Bosko, ukształtowanie młodego czło-
wieka w kierunku poszanowania zasad porządku, dobrych obycza-
jów, treści wiary albowiem nawet jeśli niekiedy zdarza się, iż dzieci 
są zdeprawowane to, zdaniem świętego, jest to bardziej wynik lek-
komyślności niż ich złośliwości z natury. Wskazanie właściwej hie-
rarchii wartości było dla księdza Bosko priorytetem. Starał się prze-
konywać młodzież do podporządkowywania się jej. Jednocześnie 
dostrzegał w młodych ludziach wielkie pokłady dobra, potencjału, 
sprawności. Wszelkie dary, jakimi człowiek zostaje obdarzony po-

                                                 
3 Ibidem 
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chodzą od Boga, są mu ofiarowane aby dogłębnie i w pełni realizo-
wać swoje człowieczeństwo. Dzięki temu człowiek zbliża się ku 
pierwiastku bożemu. 

Wymiar religijny winien znaleźć się w centrum procesu wycho-
wawczego gdyż na nim opiera się proponowana przez ks. Bosko 
metoda pedagogiczna. Definiując pojęcie wychowania należy oprzeć 
go na dążeniu do duchowego spotkania człowieka i Boga w Chrystu-
sie Zbawicielu. Ksiądz Bosko podkreślał, że punktem docelowym 
ziemskiej pielgrzymki człowieka jest Niebo. W swoich listach pisał, 
że stworzeni jesteśmy dla Nieba. Jednak droga do tego celu wiedzie 
przez umiejętne wykorzystanie darów otrzymanych od Boga. Uwa-
żał, że nasze oczy, usta, język, uszy, ręce i nogi – to wszystko dary 
Boże, które dzięki prawidłowemu wychowaniu, pomagają odczyty-
wać plany Boga wobec danej osoby, podejmować je i realizować. 
Proponowana metoda wychowawcza uwzględnia między innymi 
udzielanie pomocy młodemu człowiekowi w chwili gdy jego wol-
ność spotykała się z pełną miłości propozycją Boga. Zamysł pedago-
gii świętości księdza Bosko charakteryzuje się głęboką integracją 
natury i łaski, pełni człowieczeństwa i promieniującej świętości, 
sprawności ludzkiej i talentów otrzymanych od Boga, radości, entu-
zjazmu oraz powagi i dostojeństwa, dyscypliny i spontaniczności, 
ascezy i mistyki, profesjonalizmu i twórczej improwizacji, porządku 
ziemskiego i porządku nadprzyrodzonego. 

Obecność rozumu, religii, miłości jest syntetycznym ujęciem 
głównych elementów metody wychowawczej księdza Bosko. Święty 
wskazuje, że tym, co ogniskuje system prewencyjny jest manifesto-
wana miłość w praktyce. Słowa św. Pawła - „Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest… wszystko znosi… we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma” – stanowią podwaliny tegoż systemu. Prak-
tyczna miłość wychowawcza, jak pokazało doświadczenie ks. Bosko, 
jest czymś więcej niż nawet najszlachetniejsze uczucie ludzkie. Wy-
chowywanie w jej duchu jest odbiciem łaski i dobroci Boga, prze-
kracza granice ludzkiego wyobrażenia gdyż bierze swoje źródło w 
miłości Boga. Oczywiście postępowanie zgodnie z przyjętymi zasa-
dami metody prewencji nierzadko wymaga odwagi, dojrzałości, zro-
zumienia ale także i wzajemności. Chodzi o to, że nie wystarczy 
tylko odczuwać tą miłość ale także, a czasami przede wszystkim, 
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dawać odczuć wychowankom, że są kochani, zrozumiani, mają opar-
cie i ostoję. Działanie takie warunkuje skuteczność procesu wycho-
wawczego i jego pozytywny wydźwięk. Ks. Bosko mawiał mało 
słów, a więcej konkretnych czynów.  

Można stwierdzić, że człowiek chciany, kochany, wyposażony w 
rozum i wolną wolę jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. 
Dzięki rozumnemu myśleniu może poznawać Stwórcę w codzien-
nym życiu i rzeczach przez niego stworzonych, uczyć się i starać 
przestrzegać ustalonego przez Niego porządku na każdej płaszczyź-
nie życia a przez to autentycznie dociekać woli Bożej i odnajdywać 
swe własne powołanie. Konieczne przy tym jest mądre odwoływanie 
się do autorytetu rozumu i religii. Nawiązane wówczas w tych płasz-
czyznach porozumienie między wychowawcą a wychowankiem to 
droga, w którą ten pierwszy musi podążać aby osiągnąć posłuch i 
szacunek. Ks. Bosko twierdził jednak, że filarami stanowiącymi 
podstawę całego dzieła wychowania są Eucharystia i sakrament po-
jednania, doprowadzenie człowieka do zbawienia, do komunii z Bo-
giem. Wychowanie człowieka jest przecież niezwykle wielowymia-
rowym i delikatnym procesem, który składa się z formowania inte-
lektu, dojrzewania fizycznego i nabywania sprawności, dojrzewania 
w zakresie wolności wyborów, dojrzałości emocjonalnej, moralnej i 
duchowej, umiejętności nawiązywania głębokich więzi międzyludz-
kich, odpowiedniego przygotowania się do małżeństwa, odpowie-
dzialnego wprowadzenia w życie społeczne i polityczne, kształtowa-
nia zdrowej i silnej religijności itd. Żaden człowiek nie posiada od 
urodzenia wiedzy, bez nauki i doświadczenia. Nie wie jak odpowie-
dzialnie i rozumnie radzić sobie w wielu sytuacjach i na życiowych 
rozdrożach. To dopiero doświadczenie uczy wiedzy o świecie, po-
znania własnego siebie, swoich umiejętności i pielęgnowania cnót. 
W tym młodym wieku, warto aby człowiek miał wsparcie i cieszył 
się wyrozumiałością w oczach swego mentora. Każdy przyglądając 
się choćby własnej osobie z czasów młodości z pewnością przyzna, 
że łatwo było (a może i jest) ulegać zmiennym nastrojom, zapominać 
o swoich obowiązkach i powinnościach, a niepowodzenia szybko 
demobilizują i zniechęcają. Wtedy człowiek poddaje się zwątpieniu. 
Stąd każdy potrzebuje wtedy odpowiedniej zachęty, wsparcia, uka-
zania autentycznych wartości, ale także życzliwego napominania, 
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słów mobilizacji i pocieszenia. Bez wątpienia, ludzie przede wszyst-
kim młodzi i pełni potencjału, marzeń, chęci wprowadzania zmian na 
lepsze potrzebują silnego ramienia, wsparcia, towarzyszenia, roz-
tropności w stawianiu wymagań, horyzontów rozwoju, rozbudzenia 
w nich fascynacji wartościami i ukazywania wzniosłych ideałów, 
wyższego sensu tego działania. Okres dojrzewania charakteryzuje 
jak uważał święty, młodzieńcza żywotność, niestałość, ruchliwość, 
zmienność ale i wrażliwość psychiczna.  

Ks. Bosko podzielił młodych ludzi na cztery typy charakterów: 
dobrym, normalnym, trudnym oraz złym. Postulował aby obdarzać 
szczególną uwagą dwa ostatnie typy, gdyż uważał, że takiej mło-
dzieży nie można pozostawiać samej sobie. Obecność wychowawcy 
i wspieranie wychowanków jest wyrazem tak bardzo potrzebnej im 
praktycznej miłości. Asystowanie takiemu młodemu człowiekowi 
jest wyrazem troski o właściwe ukierunkowanie i spożytkowanie 
drzemiącego w nim potencjału, darów natury, łaski i talentów. Tro-
ska ta winna być rozumiana jako odzwierciedlenie postawy jaką chce 
wpajać Bóg. 

W realizowaniu zasad pedagogii prewencji należy mieć na uwa-
dze aktualne trendy kulturowe. Nierzadko zdarza się, że pozostają 
one w sprzeczności z wartościami katolickimi oraz środowiskiem, w 
którym podopieczny żyje, które to elementy mogą mieć na niego 
negatywny wpływ. Nasycone wartościami religijnymi stworzone 
przez ks. Bosko środowisko wychowawcze przyniosło mu nader 
owocne i pozytywne wyniki. Uważał, że zawdzięcza je towarzystwu 
dobrych kolegów, troską o życie religijne oraz rozwijaniem nabożeń-
stwa do Matki Bożej. W centrum ośrodka oratoryjnego (wycho-
wawczego) były sakramenty święte, liturgia i modlitwy, przypomi-
nanie fragmentów Pisma św. i wpisy przypominające o bliskości 
Boga. W ten sposób ks. Bosko chciał podkreślić, że najważniejszy 
jest Pan Bóg i wieczne zbawienie. W ten sposób chciał kształtować 
człowieka dojrzałego w wierze. Aby starannie i rzetelnie realizować 
ten cel uciekał się do wszelkich dostępnych mu środków (np. gazety, 
czasopisma, broszury, inscenizacje teatralne, akademie itd.). Aktyw-
ność księdza Bosko była dla wielu mu współczesnych nader zdu-
miewająca i godna naśladowania. Za pomocą przyjaznych a nawet 
rodzinnych relacji zjednywał sobie tłumy młodych ludzi. Wytwarzał 
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głębokie więzi międzyludzkie, znajdował czas na rozwój życia du-
chowego. Swoją postawą zachęcał do radosnego sposobu świętowa-
nia, pełnego entuzjazmu i szczęścia celebracji, ubogacał i rozwijał 
życie duchowe poprzez wystawianie różnych przedstawień, akade-
mii, aktywności w zespołach, towarzystwach i kołach. Organizował 
wspólne wyprawy, przechadzki, przedstawienia teatralne, gry, zaba-
wy, konkursy, zawody i turnieje sportowe przy akompaniamencie 
śpiewu i muzyki. Jak wiadomo, czego świadomość miał również ks. 
Bosko, potrzebą młodzieńczego wieku jest entuzjazm, radość, ruch, 
współzawodnictwo, rozwój zdolności i sprawności, dążenie do do-
skonałości ale również i świętości. Według genialnego wychowawcy 
nie było właściwe zabranianie lub wyrzekanie się zabaw i przyjem-
ności, aby móc służyć Bogu bowiem jak uważał służyć Bogu należy 
z radością. 

Drzemiąca energia w młodym człowieku chce być ujawniona i 
powinna być manifestowana jako jego atrybut a nie wada. To dzięki 
niej świat może się rozwijać, iść do przodu. Sztuką jest tylko wska-
zanie właściwego ukierunkowania, wyznaczenia celu i jednoczesne 
podporządkowanie młodych, tak aby nie postępowali w sposób nie-
właściwy czy grzeszny. Warto zatem efektywnie i słusznie wypeł-
niać im czas, gdyż niewątpliwie postępowanie takie zaowocuje wie-
loma korzyściami tak dla młodzieży jak i społeczeństwa. 

Wychowawca, na wzór świętego ks. Bosko, winien stwarzać wa-
runki, w których młodzież będzie czuła się potrzebna, dostrzegana, 
dowartościowana, będzie czuła przynależność do wspólnoty. Powie-
rzane obowiązki powinny być dostosowane do uzdolnień, talentów, 
zainteresowań i predyspozycji albowiem próby podołania im wyzwa-
lają niezwykłą twórczość, pomysłowość i energię młodych ludzi. 
Odpowiednio dostosowane do umiejętności zadania mobilizują wy-
chowanków (a także młodych wychowawców) do poświęceń, do-
skonalenia się i angażowania całym sercem w powierzone zadanie. 
System wychowawczy, który realizował genialny wychowawca i 
warunki, w których różnią się oczywiście od współczesnych czasów. 
Nie wszyscy jednak nauczyciele są obdarzeni taką charyzmą, zdol-
nościami interpersonalnymi i wiarą jak apostoł z Turynu. Można 
zatem zastanawiać się na ile proponowany przez niego system wy-
chowawczy jest dziś aktualny i czy metoda prewencji może być re-
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alizowana również obecnie z tak pozytywnymi skutkami jak było to 
w czasie, kiedy on żył i uczył.  

Ponieważ metoda ta opiera się na wrażliwości i miłości do dru-
giego człowieka, nie ma żadnych wątpliwości, że jej zastosowanie 
ma charakter ponadczasowy, transgraniczny i ponadkulturowy wyra-
sta bowiem z kart Ewangelii. Myśl pedagogiczna świętego, odwołuje 
się do realistycznej, optymistycznej wizji człowieka w jego wycho-
waniu i uwzględnia integralny rozwój człowieka z zaakcentowaniem 
wymiaru ludzkiego i zasobów naturalnego dobra osoby ludzkiej. 
System wychowawczy jest skierowany do osób młodych z poszano-
waniem ich naturalnych potrzeb i etapów rozwoju. Wciąż fascynuje 
zmierzając zarazem do ukształtowania wzorowego obywatela i gor-
liwego chrześcijanina. 

II. 
Zgodnie z poglądem św. ks. Jana Bosko mimo, że sfera duchowa 

jest najważniejsza, to ważne jest wpierw aby zatroszczyć o zaspoko-
jenie najbardziej podstawowych potrzeb tj. niwelowania cierpienie 
głodu, pragnienia, chłodu czy uczucie samotności, a dopiero potem 
skupiać się na potrzebach natury duchowej i nadprzyrodzonej tj. 
pragnieniu Boga, miłości, daru z siebie itd. Wielki wychowawca 
pisał, że doświadczył bezpośrednio tego, że gdy ludzie młodzi wy-
chodzący z więzienia napotkali na swej drodze pomocną dłoń, która 
okazała im zainteresowanie i pomoc, towarzyszyła im w dniach 
świątecznych, poszukiwała możliwości znalezienia dla nich pracy u 
jakiegoś dobrego pracodawcy, nawiedzała ich w ciągu tygodnia w 
miejscu zatrudnienia, to zaczynali prowadzić życie godne, zapomina-
li o błędach przeszłości, stawali się wzorowymi obywatelami i gor-
liwymi chrześcijanami 

Zgodnie zatem z wytycznymi świętego wychowawcy warto 
przyjrzeć się naturze jednej z form organizacji w postaci spółdzielni, 
będącej propozycją i dobrą alternatywą do pozyskiwania środków na 
zaspokajanie podstawowych potrzeb tj. fizjologicznych, bezpieczeń-
stwa, przynależności4. W dalszej kolejności, w celu określenia poję-

                                                 
4 Por. A. H. Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, Maurice Bas-
sett, 1973, s. 194, 282, 335. 
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cia spółdzielni zasadne wydaje się nawiązanie do samego ruchu 
spółdzielczego5. 

Po pierwsze u podstaw tworzenia pierwszych spółdzielni legła 
idea samopomocy społecznej. Głównym motorem organizowania się 
społeczności w formie spółdzielni były ciężkie warunki bytowe oraz 
trudne warunki rozwojowe lokalnej i biednej ludności6. 

To właśnie z powodu powszechnych i nieuczciwych praktyk fi-
nansowych, wyzyskiwania ludności z niższych warstw społecznych 
oraz braku możliwości pozyskania przez nich wolnych środków fi-
nansowych (np.: na zakładanie własnych cechów rzemieślniczych, 
tworzenia rynków zbytu dla płodów rolnych, przechowywania w 
bezpiecznym miejscu oszczędności w formie depozytów itp.) po-
wstały m.in. spółdzielnie spożywców, unie kredytowe, aż wreszcie 
banki spółdzielcze. 

Warto podkreślić, że ich powstanie i rozwój wiąże się z ideą sa-
mopomocy społecznej, która wyprzedza ideę spółdzielczości7 i leży 
u podstaw funkcjonowania tych instytucji, które to obecnie działają 
w ponad stu państwach świata8. Natomiast początki rozwoju idei 
samopomocy społecznej sięgają aż do początków chrześcijaństwa, a 
ich rozwój przypada na epokę średniowiecza9. Zakładanie przez ko-
ścioły i organizacje kościelne banków pobożnych10, zwłaszcza w 
                                                 
5 E. Koszel, Prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego, LexPolonica nr 
3887710. 
6 P. Głuchowski, Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędności-
kredytowej, Lex nr 101553. 
7 Chodzi o przedspółdzielcze, chrześcijańskie formy samopomocy finanso-
wej. Por. J. Ossowski, Jałmużna i kredyt, Sopot 2005, s. 9-91. 
8 P. Głuchowski, Umowa rachunku…, Lex nr 101553. 
9 Ibidem. 
10 Pierwszy bank powstał w 1361 r. w Anglii w Londynie, jednak pierwszy 
bank na kontynencie europejskim powstał sto lat później we Włoszech. 
Instytucja banków pobożnych była potem bardzo szybko recypowana w 
innych krajach europejskich. Banki pobożne istniały w wielu różnych ty-
pach. Ich jednak wspólną cechą było to, że udzielały pożyczek wyłącznie na 
rzecz osób biednych oraz to, że pożyczkobiorca aby skorzystać z pożyczki 
musiał złożyć zastaw, który był zwracanych dopiero w momencie spłaty 
całej pożyczki. W przypadku gdy pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki w 
terminie bank mógł tedy zaspokoić się z przedmiotu zastawu. Jednakże 
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celu walki z lichwą11 było jej urzeczywistnieniem i wcieleniem w 
życie. Wspólnoty zakonne starały się łączyć funkcję apostolską z 
funkcją charytatywną12. Korporacje zawodowe, w tym cechy rze-
mieślnicze, w dużym stopniu wzorowane na korporacjach zakon-
nych, były także przykładem organizacji, wewnątrz której działały 
instytucje samopomocy finansowej13. Do takiego modelu nawiązy-
wały późniejsze przedspółdzielcze i spółdzielcze organizacje samo-
pomocy finansowej14. 

Idea solidaryzmu społecznego opierała się na budowaniu więzi 
społecznych, współpracy wzajemnej, współdziałaniu i wzajemnej 
pomocy w rozwiązywaniu problemów poszczególnych grup społecz-
nych, szczególnie tych najbiedniejszych, zaś jej celem była budowa 
więzi społecznych opartych na solidarności i wzajemnej pomocy15. 
Idea spółdzielczości zaś zaczęła rozwijać się w pierwszym dziesię-
cioleciu XIX w. i była związana z rozwijającą się wówczas właśnie 
doktryną solidaryzmu społecznego16. Początki spółdzielczości sięga-

                                                                                                        
zaspokojenie to było możliwe jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 
długu, reszta kwoty ze sprzedaży była oddawana dłużnikowi. Bywało, iż 
pożyczkobiorca był zobowiązany do zapłaty procentu wraz ze zwrotem 
pożyczki wobec banku. Jednakże tym razem wysokość tego procentu nie 
mogła zostać powiększona bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.  
11 J. S. Pelczar, Zarys miłosierdzia w Kościele Katolickim, Kraków 1916, s. 
35; Z. Kropidłowski, Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdań-
ska, Torunia i Elbląga (XIV i XVIII w.), Gdańsk 1997, s. 19-21; J. Majka, 
Działalność charytatywna w Kościele (w:) Miłość miłosierna, red. J. Kruci-
na, Wrocław 1985, s. 191-221. 
12 P. Głuchowski, Umowa rachunku…, Lex nr 101553. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. Prekursorami doktryny solidaryzmu społecznego byli m.in. pro-
fesor prawa na uniwersytecie w Bordeaux – prof. Leon Duguit oraz filozof i 
pedagog, profesor socjologii na tym samym uniwersytecie – prof. Emile 
Durckheim. Idea solidaryzmu społecznego została wyrażona w pracach 
Leona Dugiuta, do których należą m.in.: Państwo, prawo obiektywne i pra-
wo pozytywne, Suwerenność i wolność oraz Kierunki rozwoju prawa cywil-
nego od początku XIX w. Do ważniejszych prac Emile`a Durckheima należą 
natomiast: O podziale pracy społecznej oraz Zasady metody socjologicznej. 
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ją końca XVIII w. i pozostają w związku z rozwojem gospodarki 
kapitalistycznej. Ten typ gospodarki wiąże się z produkcją, której 
celem jest uzyskanie maksymalnego dochodu klasy właścicielskiej, 
w wielu wypadkach kosztem wyzysku innych klas społecznych. 
Wraz z rozwojem kapitalizmu niezadowolenie, w szczególności ro-
botników, skutkowało częstymi od połowy XIX w. strajkami17. W 
1843 r. w angielskiej miejscowości Rochdale wybuchł właśnie wtedy 
jeden z protestów grupy tkaczy, który jak się uważa, dał początek 
ogólnoświatowemu ruchowi spółdzielczemu. 

Podstawowe zasady spółdzielcze określa się zaś mianem zasad 
roczdelskich ponieważ przyjmuje się, że zostały wykształcone w 
jednej z pierwszych spółdzielni jaka została założona w 1844r. wła-
śnie w Rochdale w Anglii18. Zawiązane w tym roku tzw. Stowarzy-
szenie Sprawiedliwych Pionierów z Rochdale w programie działania 
przyjmowało uzyskanie korzyści materialnych przede wszystkim na 
rzecz członków oraz poprawę ich warunków społecznych i domo-
wych. Celem stowarzyszenia było prowadzenie działalności nie tylko 
handlowej, ale także edukacyjno-socjalnej na rzecz członków. 
Przyjmuje się, że w Rochdale po raz pierwszy zostały skodyfikowa-
ne współczesne zasady spółdzielczości. Ówczesna spółdzielnia była 
spółdzielnią spożywców. 
                                                                                                        
Bliżej na temat doktryny solidaryzmu zob. A. Sylwestrzak, Historia doktryn 
politycznych i prawnych, Warszawa 2002, s. 381-388; H. Cioch, Zasady 
roczdelskie i ich realizacja w praktyce (w:) PAN oddział w Lublinie, Teka 
Komisji Prawniczej, t. II, Lublin 2009, s. 26-35; P. Zakrzewski, Zasady 
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, KPP 2005, z. 1; R. Bierzanek, 
Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1989, s. 15 i n.; L. Stecki, Prawo 
spółdzielcze, Warszawa 1979, s. 13-14. 
17 E. Koszel, Prawa rodziny…, LexPolonica nr 3887710. 
18 Pierwszym, trwałym doświadczeniem w organizowaniu spółdzielni, wy-
kazującym nie tylko własną indywidualną żywotność ale i stanowiącym 
wzorzec dla dynamicznego rozwoju ruchu w skali krajowej i międzynaro-
dowej, było założenie w Anglii w 1844r. w Rochdale spółdzielni spożyw-
ców. W tym właśnie sensie a nie w sensie absolutnego pierwszeństwa histo-
rycznego mówi się o Rochdale jako o kolebce spółdzielczości, o 1844r. jako 
o dacie jej narodzin, o spółdzielniach spożywców jako o pierwszych typach 
spółdzielni i o zasadach roczdelskich jako o zespole zasad „prawdziwie 
spółdzielczych”. K. Boczar, Spółdzielczość, Warszawa 1973, s. 53-54 
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Opracowane wówczas zasady posłużyły za wzór organizacyjny 
wielu spółdzielniom w skali międzynarodowej. Zasady te zakładały: 
dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo, ekonomiczne 
uczestnictwo członków, samorząd i niezależność, demokratyczną 
kontrolę, kształcenie, szkolenie i informowanie, współpracę między 
spółdzielniami, troskę o społeczności lokalne19. Idea ta opierała się 
na czterech bardzo prostych założeniach: 

1) otwartego członkostwa, 
2) demokratycznego zarządu, 
3) podziału zysku nie według wniesionych kapitałów, ale w sto-

sunku do udziału w obrotach spółdzielni, tzw. zasada zwrotu 
od zakupów, 

4) ograniczonego oprocentowania udziałów20. 
Treść zasad roczdelskich ustalił i przypieczętował w 1937r. w 

Paryżu XV Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. 
Te zasady są do dziś w znacznej mierze zachowane w światowym 
ruchu spółdzielczym. Były one wielokrotnie dostosowywane do 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, ostatni raz w 1995r. W sto 
pięćdziesiątą rocznicę założenia spółdzielni w Rochdale, Międzyna-
rodowy Związek Spółdzielczy ogłosił nowy dokument zwany statu-
tem tożsamości spółdzielczej (Statement on Cooperative Identity)21. 
                                                 
19 Zob. szerzej K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 
2006, s. 298-300; T. Janczyk. Spółdzielczość polska: geneza, rozwój, per-
spektywy, Warszawa 1976, s. 14-19. 
20 O waloryzacji świadczeń pieniężnych z tytułu członkostwa w spółdzielni zob. 
uchwałę SN z dn. 15 marca 1995r., sygn. akt III CZP 26/95, OSNC 1995, nr 6, 
poz. 95, Lex nr 4192, wraz z glosą częściowo krytyczną P. Zakrzewskiego, 
Waloryzacja świadczeń spółdzielni na rzecz ustępującego członka, Roczniki 
Nauk Prawnych 2002, z. 1, s. 295 i n. Na temat pojęcia udziału na tle prawno-
porównawczym zob. P. Zakrzewski, Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie 
spółdzielczym, Studia Prawnicze 2006, nr 2, s. 135 i n. 
21 W dokumencie tym wprowadzono następujące zasady: 1) otwarte i do-
browolne członkostwo, 2) demokratyczną kontrolę, 3) udział członków w 
wynikach gospodarczych spółdzielni, 4) samorządność i niezależność, w 
tym oddziaływania na władze publiczną, 5) edukację, szkolenie i informa-
cję, 6) współpracę ze spółdzielniami na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, 
krajowej i międzynarodowej, 7) wrażliwość społeczną. Zob. J. Stolińska – 
Janic, Nowe sformułowanie zasad spółdzielczych, Vademecum Spółdziel-
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Filozofię działania współczesnych spółdzielni można przedstawić za 
pomocą kilku prostych zasad i idei. 

Po pierwsze, spółdzielnie są organizacjami, w których najważ-
niejszą rolę odgrywają jej członkowie, a nie zysk. Opierają się one 
na założeniu, że ludzie pomagają ludziom (people helping people). 
Członkowie łączą się wzajemnie w zorganizowanej strukturze. W 
przypadku banków spółdzielczych, członkowie zrzeszali się po to 
aby gromadzić oszczędności na wysoko oprocentowanych rachun-
kach bądź lokatach, które to wkłady stanowiły następnie kapitał, 
dzięki któremu banki mogły udzielać pożyczek i kredytów na moż-
liwie jak najdogodniejszych warunkach. 

Po drugie, członkowie są sercem spółdzielni i powodem jej ist-
nienia, ponieważ to jedynie dzięki ich członkostwu i wkładom spół-
dzielnia funkcjonuje, a ponadto byli oni jednocześnie jej jedynymi 
klientami. 

Po trzecie, spółdzielniom przyświeca motto "nie dla zysku, nie z 
powodu miłosierdzia, ale po to, żeby służyć" (not for profit, not for 
charity, but for service). 

Po czwarte, przywiązywany jest duży nacisk do edukacji finan-
sowej członków spółdzielni w celu poprawienia ich ekonomicznych 
warunków życia. 

Po piąte, poszczególne grupy i rodzaje spółdzielni działające w 
różnych krajach współdziałają ze sobą w skali światowej. Współpra-
ca ta dodatkowo wzmacnia spółdzielnie i efektywność ich działania. 

Po szóste, w przypadku banków spółdzielczych realizują one 
ideę spółdzielczości w sektorze finansów i stanowią użyteczną i ko-
rzystną alternatywę dla innych podmiotów działających na tym sa-
mym rynku w innych formach organizacyjno-prawnych. 

Należy zaznaczyć, że spółdzielczość w nowoczesnym tego słowa 
znaczeniu powstała i rozwinęła się w Europie w XIX w. Ogólnie 
mówiąc, przesłanką powstania spółdzielczości była sytuacja ekono-
miczna i społeczna, wywołana szybkim rozwojem kapitalizmu po rewo-
lucji przemysłowej. W literaturze za początek nowoczesnej spółdziel-
czości uważa się zorganizowanie w Rochdale Stowarzyszenia Sprawie-

                                                                                                        
czości 1996, nr 6, s. 9; P. Zakrzewski, Pozaprawne pojęcie spółdzielni, 
Roczniki Nauk Prawnych 2001, z. 1, s. 168-170.  
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dliwych Pionierów. Co ciekawe, demokracja rochdelczyków polegała 
nie tylko na prawach ale i na obowiązkach wobec spółdzielni. Człon-
kowie spółdzielni byli zobowiązani do lojalności wobec spółdzielni, tj. 
do koncentrowania w niej wszystkich swoich zakupów, oraz wykony-
wali bezpłatnie szereg funkcji na rzecz spółdzielni22. 

Jakkolwiek zagraniczna spółdzielczość stanowi współcześnie 
rdzeń tradycyjnej ekonomii społecznej w realizacji polityki społecz-
nej i zatrudnienia, to jednak warto dostrzec dorobek polskiego ruchu 
spółdzielczego. Jak wskazuje bowiem wielowiekowe doświadczenie 
historyczne, jego tradycje mają swoją specyfikę i doniosłe znaczenie 
w porównaniu z innymi krajami Europy czy świata. 

Jeśli chodzi o rozwój spółdzielczości na ziemiach polskich to 
odmiennie niż w innych krajach, do ważnych przesłanek jego wzro-
stu należała przede wszystkim chęć samoobrony przed dyskrymina-
cją ekonomiczną i społeczną narodu polskiego, nieposiadającego de 
facto własnego bytu państwowego. Przejawiało się to w organizowa-
niu niezależnych od zaborców, spółdzielni o wyraźnym charakterze i 
pierwiastku narodowym. 

Prekursorem idei spółdzielczości - realizatorem zespołowego go-
spodarowania - był Stanisław Staszic. Kierując się względami spo-
łeczno-reformatorskimi Staszic utworzył w 1816r. Hrubieszowskie 
Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach 
(zwane Towarzystwem Rolniczym Hrubieszowskim). Jakkolwiek 
podstawą Towarzystwa była fundacja o charakterze filantropijnym, 
to jednak jego działalność miała wiele z elementów samopomocy 
zrzeszeniowej23.  

Później powstawały w Polsce, na terenach zaboru pruskiego, 
spółdzielnie kredytowe Mieczysława Łyskowskiego, banki ludowe 
pod patronatem ks. Augustyna Szamarzewskiego czy ks. Piotra 
Wawrzyniaka i spółdzielnie kredytowe Maksymiliana Jackowskiego. 
Natomiast na terenach zaboru austriackiego rozwinęły się różne typy 
spółdzielczości. Poza spółdzielczością spożywców, działającą w 

                                                 
22 K. Boczar, Spółdzielczość, Warszawa 1979, s. 56. 
23 Ibidem, s. 74-75. 
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miastach i ośrodkach górniczych, na szczególną uwagę zasługiwały 
na wsi tzw. „stefczykówki” odpowiadające założeniom Raiffeisena24. 

Po uzyskaniu niepodległości działalność spółdzielni warunkowa-
ły trudności, przed jakimi stanęło państwo polskie. Chodziło o trud-
ny problem narodowościowy oraz o skomplikowane stosunki poli-
tyczne. Jedną z podstawowych trudności funkcjonowania spółdzielni 
w Polsce była różnorodność ustawodawstwa regulującego ich dzia-
łalność w poszczególnych zaborach. Spółdzielczość okresu między-
wojennego odegrała istotną rolę w rozwoju kraju, zwłaszcza w za-
kresie budownictwa mieszkaniowego, handlu i produkcji rolnej. 
Sprzyjały temu zarówno przejrzyste i przyjazne spółdzielczości 
przepisy prawne, jak i atmosfera, jaka otaczała ruch spółdzielczy i 
jego idee. 

Szczególną kartę swej historii zapisała spółdzielczość w okresie 
okupacji dzięki swej zaradności gospodarczej, postawie patriotycznej 
i prężnemu nurtowi postępowemu. Spółdzielczość stwarzała oparcie 
materialne w formie posad lub bezpośrednich zasiłków dla wielu 
działaczy politycznych czy kulturalnych, często ukrywających się 
pod przybranym nazwiskiem. Pomagała też ruchowi oporu, skupia-
jąc część wyników na nieoficjalnych kontach (tzw. „lewe kasy”) 25. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej ruch spółdzielczy roz-
wijał się dwutorowo. W krajach bloku socjalistycznego (m.in. w 
Polsce) został wprzęgnięty w walkę ideologiczną na potrzeby nowe-
go systemu. Pozbawiono spółdzielczość ważnych i istotnych cech, 
takich jak samorządność i niezależność, uzależniając ruch spółdziel-
czy (i spółdzielnie) od decyzji politycznych i organów centralnych. 
Dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX 
w. ruch spółdzielczy w Polsce zaczął odzyskiwać niezależność. 
Tymczasem w większości rozwiniętych krajów demokratycznych 
spółdzielczość ewoluowała i dostosowywała się do realiów nowo-
czesnej gospodarki rynkowej, przejmując sposoby i metody funkcjo-
nowania na konkurencyjnym rynku od firm komercyjnych, zachowu-
jąc jednak zasady spółdzielczości.  

                                                 
24 Ibidem, s. 81. 
25 Por. K. Boczar, Spółdzielczość, s. 140-141. 
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Współcześnie w wielu krajach spółdzielcza forma gospodarowa-
nia wykorzystywana jest w realizacji polityki spójności społeczno-
gospodarczej. Należy dodać, iż jej rola w aktywnej polityce rynku 
pracy, tworzeniu zatrudnienia i zwalczaniu wykluczenia społecznego 
uznawana jest oficjalnie za szczególnie doniosłą w krajach Unii Eu-
ropejskiej. 

Trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że w wielu 
krajach istnieje tendencja do „uspółkowiania” spółdzielni, czyli w 
praktyce do likwidacji ruchu spółdzielczego. Tymczasem spółdziel-
czość to nie tylko gospodarowanie, lecz także ruch społeczno-
gospodarczy. 

Spółdzielnia, w odróżnieniu od spółki prawa handlowego, zaj-
muje się równolegle i działalnością gospodarczą, i społeczną na 
rzecz swoich członków. Działalność spółdzielni służy nie tylko mak-
symalizacji dochodów, ale i zaspokajaniu rozmaitych potrzeb spół-
dzielców. W ten oto sposób w 1995r. na Kongresie Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego w Manchester wyraźnie wskazano 
różnice między spółdzielniami a spółkami. Wedle przyjętej tam defi-
nicji spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjed-
noczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia aspiracji i potrzeb eko-
nomicznych, kulturalnych i socjalnych, poprzez założenie wspólne-
go, demokratycznie zarządzanego przedsiębiorstwa. Spółdzielnie 
opierają działalność na wartościach samopomocy, wspólnej odpo-
wiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. 
Takich zasad nie muszą zaś przestrzegać spółki26. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że forma samopomocy spo-
łecznej jaką u podstaw ma urzeczywistniać spółdzielnia, stanowi 
dobrą alternatywę w środkach zmierzających do zaspokajaniu pod-
stawowych potrzeba zrzeszonej społeczności. Dzięki pozyskiwanym 
czy to środkom finansowym, czy artykułom spożywczym czy innym 
formom wsparcia materialnego, społeczność taka ma szansę szybko i 
prężnie rozwijać się na gruncie gospodarczym, edukacyjnym, kultu-
rowym. Warto wówczas mieć na uwadze wskazówki jakimi kierował 

                                                 
26 Por. P. Głuchowski, Umowa rachunku…, Lex nr 101553; E. Koszel, 
Prawa rodziny…, LexPolonica nr 3887710. 
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się wielki święty ks. Jan Bosko, w przedmiocie wychowywania dzie-
ci i młodzieży.  

 
Streszczenie 
Zasady roczdelskie stanowią kompendium wiedzy i wskazówek 

jak w prawy i zgodny z sumieniem sposób rozwijać się na płasz-
czyźnie społeczno-gospodarczej i naukowej a tym samym wspoma-
gać siebie. Dzięki zaspokojeniu podstawowych potrzeb, możliwe 
staje się rozwijanie w innych dziedzinach, talentach i skupienie się 
na wartościach duchowych. Jak uważał św. ks. Jan Bosko mimo, że 
sfera duchowa jest najważniejsza, to ważne jest aby wpierw zatrosz-
czyć o zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb (głód, pra-
gnienie, zimno, samotność), a dopiero potem skupić się na potrze-
bach natury duchowej i nadprzyrodzonej (pragnienie Boga, miłości, 
daru z siebie). Organizacje będące spółdzielniami zgodnie z zasada-
mi z Rochdale winny opierać swoją działalność na wartościach: sa-
mopomocy, wspólnej odpowiedzialności, demokracji, równości, 
sprawiedliwości i solidarności społecznej. 

 
Summary 
Rules from Riochdale are kinde compendium of knowledge and 

guidance as the right, in accordance with his conscience as devel-
oped in the socio-economic situation and thus help poor people. 
Thanks to satisfy basic human needs becomes possible to develop his 
other talents and focus on the values of higher education. As he St. 
John Bosco although it is the most important spiritual sphere, it is 
important to first take care to satisfy the most basic needs (hunger, 
thirst, cold, loneliness), and then focus on the needs of a spiritual and 
supernatural (desire for God, love, the gift of each other). Organiza-
tions that are in line with the principles of co-operatives in Rochdale 
should be based on the values: self-help, shared responsibility, de-
mocracy, equality, equity and solidarity. 
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Renata Matusiak (KUL) 
 

Pedofilia w sieci 
 

Wstęp 
Internet jeden z największych wynalazków współczesnych 

czasów, zmienił dosłownie wszystko od spędzania wolnego czasu, 
przed zakupy, możliwość pracy po relacje międzyludzkie. Z jednej 
strony skarbnica wielu pomocnych stron, a z drugiej zagrożenie dla 
dzieci i dorosłych. Bardzo często w sieci sami interanuci poruszają 
temat bezpieczeństwa w sieci, anonimowości, bezkarności osób 
zamieszczających obraźliwe materiały, dokonujące cyber 
przestępstw. Wirtualny świat stał się także światem realnej 
przestępczości, której ofiarami są także dzieci. Jednym z 
największych zagrożeń jest pedofilia do tej pory pedofile mieli 
utrudnione zadanie, aby nawiązać kontakt z dzieckiem. Obecnie jest 
to dużo łatwiejsze, gdyż nie potrzebują osobistego kontaktu, a 
jedynie komputera i internetu. Pożyteczne technologicznie narzędzia, 
ułatwiające nam życie są też narzędziami wielu przestępstw o 
charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. 

W okresie od stycznia do początku lipca 2013 roku użytkownicy 
internetu zgłosili 690 przypadków stron zawierających materiały 
dotyczące pornografii dziecięcej zespołowi odpowiadającemu za 
działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci działającego an stronie 
dyzurnet.pl. Najwięcej z tych materiałów to te przedstawiające dzieci 
wykorzystywane seksualnie przez dorosłych. Policja i fundacje 
działające na rzecz bezpieczeństwa przestrzegają, że pedofilia jest 
prawdziwą plagą w internecie. Walka z tym zjawiskiem jest 
skomplikowana, gdyż doświadczeni pedofilie korzystają z wielu 
zabezpieczeń, które utrudniają lub uniemożliwiają wykrycie ich 
lokalizacji, prawdziwego adresu IP przez policję. Jeszcze większą 
komplikacją jest fakt, że tylko nieliczne strony z treściami dla 
pedofilii znajdują się na polskich serwerach, co znacznie przyśpiesza 
zablokowanie takiej strony przez odpowiednie organy. Na 696 stron 
zgłoszonych do dyzurnet.pl tylko 6 było zarejestrowanych na 
polskich serwerach, reszta była rejestrowana na serwerach na całych 
świecie, bardzo często w krajach, które nie współpracują w 
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dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości. Mimo licznych utrudnień 
walka z pedofilią w sieci jest możliwa i skuteczna, w 2013 roku po 
interwencji pracowników dyzurnet.pl około 70% materiałów 
zgłoszonych przez użytkowników związanych z pedofilią w sieci 
zostało usuniętych. Podczas, gdy w 2012 było to około 43%. Należy 
jednak pamiętać, że usunięcie materiału to tylko chwilowe 
rozwiązanie, gdyż materiał ten mógł być pobrany przez innych 
użytkowników, zabezpieczony na twardych dyskach, nośnikach i 
może zostać umieszczony ponownie na innym serwerze i pojawić się 
w sieci1. Niniejszy artykuł przedstawia mechanizmy działania 
pedofilów w sieci, portrety potencjalnych ofiar pedofilii w sieci i 
działania jakie należy podjąć, aby ochronić najmłodszych przed 
"internetowymi drapieżnikami". 

 
1. Etapy działania pedofila w sieci 
Internetowy pedofil to swego rodzaju "drapieżnik", który swoimi 

działaniami osacza ofiarę udając jej przyjaciela. Etap jego poczynań 
to procedura celem, której jest wymuszenie na dziecku określonych 
zachowań. Profesor Józef Bednarek i doktor Anna Andrzejewska 
wyróżniają następujące etapy działań pedofila przedstawione na 
poniższym rysunku. 
Rys. 1. Etapy działań pedofila w sieci2. 

ETAP I 
Nawiązanie kontaktu z dzieckiem 

 
ETAP II 

Tworzenie relacji z dzieckiem 
 

ETAP III 

                                                 
1 S. Draguła, Pedofile wyławiają dzieci z sieci, 
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130709/REGION/1307095
49, (16. 11.2013r.). 
2 Etapy działań pedofila w sieci, rysunek opracowany na podstawie: J. Bed-
narek, A. Andrzejewska, Pedofilia w sieci- wskazanie postępowania w 
przypadku zagrożenia pedofilią, 
http://www.zs69.x.pl/d/cyberprzemoc/UWAGA_PEDOFILIA.pdf 
(16.11.2013r.). 
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Ocena ryzyka odkrycia znajomości z dzieckiem 
 

ETAP IV 
Ukazanie dziecku wzajemności relacji 

 
ETAP V 

Pierwsze zdjęcia pornograficzne 
 

ETAP VI  
Dążenie do spotkania z dzieckiem 

 
Etap I to nawiązywanie kontaktów z dzieckiem. Najczęstszym 

miejscem do nawiązania kontaktu z dzieckiem jest czat, komunikator 
gg, portale społecznościowe, blogi internetowe prowadzone przez 
potencjalne ofiary. Jednym z działań pedofilia w jego opracowanej 
strategii jest w kontaktach z dzieckiem udawanie jego rówieśnika, 
dziecko czuje się wtedy bezpiecznie, że ma kontakt z osobą w swoim 
wieku i nie wzbudza to jego podejrzeń. Pedofil przez rozmowę np. 
na czacie poznaje ogólne informacje o dziecku, w delikatny sposób 
próbuje uzyskać dane kontaktowe do dziecka: numer telefonu, numer 
komunikatora gg, dane pozwalające namierzyć profil dziecka na 
portalu społecznościowym, bądź adres poczty elektronicznej. 
Kolejne kontakty z dzieckiem są coraz dłuższe, pedofil w dalszym 
ciągu zachowuje się jak potencjalny przyjaciel dziecka, powodując, 
że dziecko nie odczuwa, iż jest on osobą obcą3.  

Etap II dotyczy nawiązywanie relacji z dzieckiem. Przyjaźń z 
dzieckiem powoduje, że rozmowy wzajemne są coraz dłuższe, 
zwiększa się także częstotliwość kontaktu, pedofil jest do dyspozycji 
dziecka w każdym momencie. Pedofila interesują emocje dziecka, 
zainteresowania, problemy, marzenia i w ten sposób pedofil uzyskuje 
coraz więcej informacji o potencjalnej ofierze, w tym także zdjęcia, 

                                                 
3 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Pedofilia w sieci- wskazanie postępowania w 
przypadku zagrożenia pedofilią, 
http://www.zs69.x.pl/d/cyberprzemoc/UWAGA_PEDOFILIA.pdf (16.11.2013r.). 
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jeśli na wcześniejszym etapie to nie nastąpiło. Bezwarunkowo 
akceptuje dziecko, nie krytykuje i popiera jego racje4.  

Etap III to ocena ryzyka odkrycia znajomości z dzieckiem. 
Pedofil dopytuje o członków rodziny, relacje dziecka z rodzicami, 
czy ktoś korzysta z komputera poza dzieckiem, czy rodzice 
sprawdzają co dziecko robi na komputerze, gdzie jest on 
usytuowany. W ten sposób zebrane informacje pozwalają określić 
czy rodzice mogą odkryć znajomość pedofila z dzieckiem i czy może 
on kontynuować kolejny etap swojej "gry"5.  

Etap IV pozwala pedofilowi na ukazanie dziecku wzajemnej 
relacji. Pedofil stosuje wobec dziecka takie sformułowanie jak: 
możesz mi ufać, tylko ja Ciebie rozumie, tylko ja mogę Ci pomóc, 
jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, tylko ja jestem Twoim 
prawdziwym przyjacielem, nasza przyjaźń jest wyjątkowa. Wszystko 
to pozwala na zbudowanie więzi z dzieckiem, upewniając go w 
oddaniu przyjaciela wzajemnej relacji. Na tym etapie pedofil 
zaczyna zadawać pytania o charakterze intymnym: czy dziecko się 
już całowało, czy dotykało swojego ciała, sugerując, że nie jest to nic 
złego, a wręcz przyjemnego. Uwagę dziecka kieruje na zachowania 
seksualne6.  

Etap V to pierwsze zdjęcia pornograficzne. W tym etapie 
następuje próba oswojenia z cyberseksem. Pedofil sugeruje dziecko 
jak zachowywałby sie w jego obecności, dotykał dziecka, przytulał 
lub opowiada dziecko o czynnościach seksualnych jakie wykonuje w 
obecnej chwili rozmawiając z dzieckiem. 

Etap VI jest ostatnim etapem w którym następuje dążenie do 
spotkania z dzieckiem. Pedofil namawia dziecko na przeniesienie 
znajomości do rzeczywistości i spotkania bez obecności rodziców, 
opiekunów oraz do tego, aby dziecko nie informowało dorosłych o 
planowanym spotkaniu. W przypadku, gdy dziecko protestuje i nie 
chce się spotkać z "przyjacielem" pedofil szantażem wymusza od 
dziecka, aby wysłało mu swoje nagie zdjęcia, lub obnażyło się przed 
kamerką internetową, co rejestruje. Ostatecznie, gdy dziecko ulegnie 

                                                 
4 Tamże. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
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szantażowi pokazania się nago i nadal nie chce się spotkać z 
szantażystą ten grozi mu, że opublikuje nagie zdjęcia dziecka i 
prześle je rodzicom. Szantaż i strach często powoduje, że dziecko 
zgadza się na spotkanie w ukryciu przed opiekunami7. 

Skutkiem całego procederu pedofila jest wykorzystanie 
seksualne dziecka, nagrywanie z jego udziałem filmów 
pornograficznych o tematyce dziecięcej, sprzedaż takich filmów, 
porwanie dziecka w celu sprzedaży go innym pedofilom, a także 
śmierć ofiary w obawie przed ujawnieniem przez dziecko przyjaciela 
pedofila rodzicom, rodzeństwu , w dalszej kolejności policji.  

 
2. Uwodzenie dzieci w sieci 
Uwodzenie dzieci w sieci określane jest mianem child 

groomingu. Child grooming są to działania podejmowane w celu 
zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby 
zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać8. 
Uwodzenie dzieci to nie jest zjawisko nowe, występuje także w 
kontaktach bezpośrednich pedofila z dzieckiem. Metody działania 
uwodzicieli w sieci i w rzeczywistości są bardzo podobne i zostały 
przedstawione na poniższej tabeli. 
 
Tab. 1. Uwodzenie dzieci - świat wirtualny, a świat realny9. 

ŚWIAT WIRTUALNY ŚWIAT REALNY 
-pedofil odwiedza strony 
internetowe z których korzystają 
dzieci, czaty przeznaczone dla 
dzieci, portale społecznościowe, 
blogi prowadzone przez dzieci, fora 
tematyczne dla dzieci itp. 

- pedofil odwiedza miejsca, gdzie 
najczęściej pojawiają się dzieci: 
centra handlowe, place zabaw, 
szkoły, parki itp. 
-może pracować w branżach 
dotyczących zaspokajania potrzeb 
dzieci, być wolontariuszem. 

                                                 
7 Tamże. 
8 32-latek zatrzymany za child grooming, 
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/86059,32-latek-zatrzymany-za-child-
grooming.html, (17.11.2013r.). 
9 Uwodzenie dzieci - świat wirtualny, a świat realny, tabela opracowana na 
podstawie G.M. Weber, Grooming Children for Sexual Molestation, 
http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html, (17.11.2013r.). 
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- pedofil "poluje" na ofiary, które w 
swoich blogach, na forach 
tematycznych opisują swoje 
rozterki, niepowodzenia i uczucia, 
niezrozumienie ze strony otoczenia i 
środowiska,  
- dominuje u dziecka brak pewności 
siebie, poczucie zaniżenia własnej 
wartości, zagubienie 
 

- ofiarą może być każde dziecko z jego 
otoczenia, lub miejsc w których 
przebywa w celu poszukiwania ofiar, 
jednak największe 
prawdopodobieństwo do dobór ofiary 
mającej mały kontakt w rówieśnikami, 
pochodzącej z rodziny, gdzie 
występują nieprawidłowości w opiece 
nad dzieckiem, czują się niekochane, 
nieakceptowane. 

- rodzice nie kontrolują działań 
dziecka w sieci, nie rozmawiają z 
dzieckiem o tym co robi w 
internecie 

- dziecko często nie jest pod 
nadzorem dorosłych, przebywa 
samo bez opieki 

- pedofil często nie ujawnia swojego 
prawdziwego wieku, a podaje się za 
rówieśnika dziecka, przesyła zdjęcia 
innego dziecka jako swoje własne  

- dziecko wie, że jego nowy 
przyjaciel to osoba dorosła, 

- pedofil jest miły dla dziecka, 
ciekawy jego opinii, odczuć, oferuje 
zrozumienie i aprobatę pomysłów 
dziecka 

- pedofil jest uprzejmy dla ofiary, 
służy jej pomocą, oferuje drobne 
upominki, słodycze, 
- w przypadku młodzieży oferuje 
używki, narkotyki, alkohol, 
pieniądze 

- pedofil pyta o zainteresowanie 
dziecka swoim ciałem, czy już się 
całowało, opowiada o swoich 
doświadczeniach w wieku dziecka 
w sferze całowania, przytulania, 
zapewnia, że to nic złego 

 - pierwszy kontakt fizyczny może 
stwarzać u dziecka wrażenie 
przypadkowego dotykania, 
głaskania po ramieniu, przytulanie, 
szczotkowanie włosów,  
 

- pedofil zapewnia dziecko o swoje przyjaźni, że zawsze może "liczyć" na 
jego pomoc 
- celem pedofila jest wykorzystanie seksualne dziecka, 

 
Częstym tematem analizy fundacji, policji zajmujących się jest 

portret potencjalnej ofiary w sieci. Nie chodzi tu o wygląd dziecka 
(pedofile także pod tym względem dobierają ofiary), ale bardziej o 
sytuację życiową dziecka. Przez sytuację należy rozumieć kontakt 
dziecka z rodzicami, czy rodzice rozmawiają z dzieckiem, kontakt z 
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rówieśnikami, dostęp dziecka do sieci. Najczęściej na kontakt z pe-
dofilem narażone są dzieci i młodzież, które dopiero zaczynają po-
znawać zasady działania internetu lub dużo czasu spędzają w sieci 
bez nadzoru dorosłych, których rodzice nie rozmawiają z nimi na 
temat znajomości zawieranych w sieci, w wieku buntu młodzieńcze-
go, które potrzebują nowych znajomości, doznań. Znajomość z nową 
osobą jest właśnie takim doznaniem. Kolejną grupą są osoby nie 
znajdujące akceptacji w swoim środowisku rodzinnym i rówieśni-
czym, tej akceptacji poszukują w internecie. Wśród osób młodych 
zagrożone są także jednostki, które mają zaburzenia dotyczące okre-
ślenia własnej tożsamości seksualnej. Wszystkie te grupy są podatne 
na zrozumienie i akceptacje jaką oferuje im internetowy pedofil10.  

 
3. Symptomy wykorzystywania seksualnego przez pedofila 
Następstwa wykorzystania seksualnego przez pedofila występują w 

różnych płaszczyznach zachowań dziecka: emocjonalnej, seksualnej, 
somatycznej. Istotne jest, aby rodzice reagowali na każdą zmianę w 
zachowaniu dziecka szczególnie, gdy dziecko wcześniej opowiadało o 
nowym przyjacielu. Nagłe zmiany w zachowaniu mogą świadczyć o 
problemach dziecka z którymi nie może sobie poradzić. W przypadku 
zachowań emocjonalnych dziecko może okazywać smutek, nagłe zmiany 
nastroju połączone z rozdrażnieniem, sugerowaniem, że ma jakąś 
tajemnice, że jest bezwartościowe. Następuje zaniżone poczucie wartości 
u ofiary i poczucie wstydu, winy. W przypadku, gdy dziecko wykazuje 
nadmierne zainteresowanie sferą seksualną, które nie jest stosowne do 
jego wieku, może to sugerować, że widziało sceny erotyczne, bądź samo 
w nich uczestniczyło. O wykorzystywaniu seksualnym świadczą także 
symptomy somatyczne bóle brzucha, bóle w okolicy miejsc intymnych, 
bóle głowy, wymioty. Oprócz wyżej wymienionych skutków często 
psychologowie obserwują u dzieci wykorzystywanych seksualnie próby 
unikania osób dorosłych, rodziców, gdyż czują się upokorzone i wstydzą 
się tego, że odbyły różne czynności seksualne z pedofilem. Występuje 
wtedy uczucie, że są gorsze od innych dzieci i jeśli rodzice dowiedzą się o 
zaistniałej sytuacji przestaną je kochać. Próbą zwrócenia uwagi na swój 
problem przez dzieci i młodzież jest samookaleczenie, dziecko przez ból 

                                                 
10 Tamże. 
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jaki samo sobie zadaje jest w stanie sobie poradzić z poczuciem krzywdy, 
z drugiej strony także samo zadaje sobie karę za to, że pedofil je 
wykorzystał11.  

Wyżej wymienione objawy świadczące o tym, że dziecko było ofiarą 
pedofila występują także, gdy pedofil uwodzi dziecko w sieci. Uwodzenie 
także jest procesem manipulacji psychiką dziecka, pedofil często 
namawia dziecko do dotykania siebie, obnażania się przed kamerą, 
wysyłania swoich nagich zdjęć i oglądania pornografii. Manipulacja 
psychiką dziecka sprawia, że odczuwa ono podobne skutki tak jakby 
doświadczyło kontaktu seksualnego z pedofilem w świecie rzeczywistym. 
Dziecko znajduje się w pułapce, aż w końcu pedofil sugeruje dziecku 
spotkanie celem wykorzystania dziecka w realnym świecie12.  

W przypadku, gdy rodzice zauważyli, że ich dziecko od pewnego 
czasu zachowuje się inaczej, należy poddać dziecko wnikliwej obserwacji 
jakie zmiany wystąpiły, jak często dziecko przebywa w sieci. Nie należy 
gwałtownie podejmować tematu z dzieckiem, a otoczyć je opieką, 
skorzystać z konsultacji ze specjalistą może to być rozmowa z 
psychologiem, lub telefonem zaufania, w którym przeszkolone osoby 
doradzają rodzicom jak należy rozmawiać w takich sytuacjach z dziećmi. 
W rozmowie z dzieckiem rodzic może dowiedzieć się, że dziecko zostało 
wykorzystane, nie należy gwałtownie reagować na taką wiadomość, a dać 
dziecku poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie, że rodzice są od tego, 
aby wspierać dziecko. Zawsze trzeba pamiętać o jednej zasadzie, że 
dziecko nigdy nie jest winne tego, że zostało wykorzystane przez pedofila 
i zapewniać o tym samą ofiarę13.  

 
4. Stereotypy w sieci  
Stereotypy dotyczące internetu, korzystania z niego utrudniają 

wykrywalność przestępczości internetowej, także tej związanej z 
działaniem pedofilii. W przypadku sieci stereotyp zwiera w sobie 
pozorne przeświadczenie o różnych zjawiskach, osobach, grupach 

                                                 
11 L. Kicińska, Jak rozpoznać czy dziecko padło ofiarą pedofila, 
http://www.rmf24.pl/fakty/news-jak-rozpoznac-czy-dziecko-padlo-ofiara-
pedofila-wywiad-z-luc,nId,596473, (17.11.2013r.). 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
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społecznych występujących w sieci, wprowadza użytkowników w 
błąd prezentując uproszczony obraz świata wirtualnego. Do takich 
stereotypów należą twierdzenia, że: 

- "mimo zauważonego niebezpieczeństwa nic nie poradzę, bo nie 
jestem informatykiem", nie jest to zgodne z prawdą, gdyż rodzice 
często nie potrafią korzystać z komputera, a mogą ochronić swoje 
dziecko przed zagrożeniami- rozwiązaniem jest rozmowa z 
dzieckiem, zapewnienie, że dziecko z opiekunem może rozmawiać 
na każdy temat, wtedy dziecko samo przyjdzie i powiadomi o tym, 
że czuje się zagrożone lub odczuwa dyskomfort w kontaktach z 
osobami z sieci. 

- ''moje dziecko nie ma komputera/internetu w domu więc jest 
bezpieczne", w każdej szkole jest pracownia, gdzie dziecko może 
korzystać z sieci, nadzór nauczyciela nie zapewnia bezpieczeństwa, 
dziecko może korzystać z kafejek internetowych lub internetu w 
domu koleżanek/kolegów. 

- "jedynym zagrożeniem dla dzieci w sieci jest pornografia i 
pedofilia", faktycznie jest to poważne zagrożenie dla dziecka, ale nie 
jedyne dziecko może wpaść w sidła internetowych sekt, oszustów, itp. 

- "pedofil to stary, obleśny facet", pedofilem równie dobrze 
może być miły nauczyciel, dobrze ubrany, o miłej aparycji, nie ma 
wzoru, który by określał jak wygląda, zachowuje się pedofil, złudny 
obraz powoduje, że rodzice ofiar pedofilii często są zaskoczeni np. 
tym, że pedofil okazał się osobą pracującą z dziećmi, mającą 
rodzinę. Specjaliści wiedzą, że nie każdy, kto molestuje dzieci, jest 
pedofilem, a nie każdy pedofil molestuje dzieci. Wielu sprawców 
molestowania traktuje dziecko jako „zastępczy obiekt seksualny”, nie 
mając skłonności pedofilnych w rozumieniu seksuologicznym. 
Osobną grupę stanowią sprawcy, którzy nie byli świadomi 
faktycznego wieku partnera14. 

- "programy ochrony rodzicielskiej/filtry ochronią moje dziecko 
przed niebezpieczeństwem", często dziecko ma większą wiedzę na 
temat obsługi komputera niż rodzice i programy ochrony 

                                                 
14 J. Śpiewak, Internetowe stereotypy, 
http://www.stoppedofilom.pl/2009/12/internetowe-stereotypy/index.html, 
(18.11.2013r.). 
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rodzicielskiej nie stanowią wyzwania dla dzieci/ młodzieży w 
wchodzeniu na strony o niewłaściwych treściach, gdyż takie 
programy można wyłączyć, a później ponownie uruchomić. 

- "policja nie zna się na internecie, więc nie warto zgłaszać im 
cyberprzestępstw", owszem przeciętny policjant zajmujący się np. 
prewencją może nie być wyśmienitym znawcą sieci, ale policja 
posiada specjalne grupy przeznaczone do walki z 
cyberprzestępczością, które zajmują się także "patrolowaniem" sieci 
i reagują na sygnały od użytkowników o podejrzeniach przestępstwa.  

- "internet jest zły/internet jest dobry", nie można jednoznacznie 
określić czy internet to dobro czy zło, gdyż z internetu korzystają 
ludzie, internet to nie jest twór sam w sobie, który egzystuje poza 
działaniami człowieka, to człowiek jest twórcą i użytkownikiem tego 
co dzieje się w sieci, to ludzie dobrzy bądź źli korzystają w 
internetu15. Stereotypy powodują, że opiekunowie nie rozmawiają z 
dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci, bo myślą, że filtr rodzicielski 
ochroni ich dziecko przed zagrożeniem, zbyt często niedoceniamy 
roli osób działających na rzecz bezpieczeństwa w sieci, choćby 
policji, nie zgłaszamy podejrzanych działań innych osób w sieci co 
utrudnia eliminowanie przestępców w tym także pedofilów w sieci.  

 
Zakończenie 
Pedofilia w internecie najczęściej kojarzona jest ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryk, dużymi aglomeracjami miejskimi, coraz 
częściej to zjawisko jest obserwowane w Polsce. Z analizy stron 
internetowych policji wynika, że przypadków złapania pedofilii, 
którzy poznali swe ofiary w sieci jest coraz więcej. Dziecko, które 
przebywa w sieci bez nadzoru osoby dorosłej jest łatwym cele dla 
przestępcy seksualnego, dlatego też tak istotna jest rola rodziców i 
opiekunów, którzy winni rozmawiać o zagrożeniach z dzieckiem 
jakie czyhaj na nie w sieci. Rozwój nowych technologii, zwiększają-
ca się liczba osób na całym świecie mająca dostęp do internetu po-
woduje wzrost przestępczości w sieci, w tym także coraz więcej 
pedofilów pojawia się w sieci, nie są to już pojedyncze osoby, ale 
całe grupy. Całe grupy określane są mianami siatek pedofilskich, 

                                                 
15 Tamże. 
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które zajmują się nie tylko seksualnym wykorzystaniem dzieci, ale 
ich handlem, rozprowadzaniem materiałów zawierających treści 
dotyczące pornografii dziecięcej16. Całość działań siatek pedofilskich 
staje się swego rodzaju biznesem, który przynosi bardzo wysokie 
dochody przestępcom, dlatego też metody stosowane przez pedofilii 
do nawiązania z nimi kontakt i ich wykorzystania będą coraz bar-
dziej skomplikowane i trudne do wykrycia przez służby monitorują-
ce bezpieczeństwo w sieci. Tylko rodzice, opiekunowie mogą uchro-
nić dziecko przed znajomością z "internetowym drapieżnikiem" 
przez rozmowy z dzieckiem na temat spędzania wolnego czasu w 
sieci, rozmowy o nowych znajomych dziecka i rodzicielską kontrolę 
stron jakie przegląda dziecko. Takie działania przynoszą efekty, 
gdyż dziecko instruowane przez opiekunów z czasem samo nauczy 
się dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i będzie informować bli-
skich o podejrzanych znajomościach czy propozycjach jakie dostanie 
w internecie. 

 
Streszczenie 
Pedofilia to jedno z największych zagrożeń dla dzieci i młodzie-

ży w sieci. Pedofil stosuje psychologiczne triki mające na celu zdo-
być zaufanie dziecka, by następnie trudniej dziecku było odmówić, 
gdy poprosi je o spotkanie bądź nagie zdjęcia. Często pedofile ucie-
kają się do szantażu swoich ofiar w celu wymuszenia konkretnego 
zachowania dziecka. Rodzice często nie posiadają wiedzy o zagroże-
niach jakie czyhają na ich dziecko w sieci, dlatego też samo nie po-
dejmują tematu bezpieczeństwa dziecka w sieci. Tematyka artykułu 
traktuje o sposobie działania pedofila w sieci, roli dorosłych w 
ochronie dzieci i młodzieży przed pedofilami, którzy udają interne-
towych "przyjaciół". 

 
Summary 
Pedophilia is one of the greatest threats to children and young 

people in the network. The pedophile uses psychological tricks to 
gain the trust of the child, the child would then be difficult to refuse 

                                                 
16 A. Salter, Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, 
Poznań 2005, s. 32. 
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when they ask for a meeting or nude photos. Most pedophiles have 
resorted to blackmail their victims in order to force a particular be-
havior of the child. Parents often are not aware of the dangers that lie 
in wait for their child in the network, so just do not take the topic of 
child safety on the network. Subject of article deals with the mode of 
action of a pedophile network, the role of adults in the protection of 
children and young people from pedophiles who go online "friends". 
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Anna Białobrzycka (UE) 
 

Poziom i jakość życia mieszkańców Gniezna 
 

1. Poziom życia jako potrzeba związana z posiadaniem 
Rzeczywisty przebieg procesów społecznych, a w tym powsta-

wanie i rozwój kwestii socjalnych, mają swoją własną dynamikę, 
która odzwierciedla bardziej autonomiczne procesy społeczne i go-
spodarcze niż celowe działania władz państwowych. Poprzez zróżnico-
waną dynamikę dochodzi do zaniedbania cywilizacyjnego oraz kultu-
rowego z jednej strony, a z drugiej do przyspieszonego przebiegu proce-
sów gospodarczych w niektórych regionach. Zróżnicowanie regionalne i 
lokalne w warunkach niskiej i ograniczonej mobilności społeczeństwa 
jest źródłem nierówności społecznych o skutkach przenoszonych na 
młodsze pokolenie. Poziom życia jest zagadnieniem bardzo istotnym z 
punktu widzenia polityki społecznej, ponieważ jest jednym z najważ-
niejszych wyznaczników rozwoju społecznego.  

W literaturze spotykamy wiele określeń traktowanych jak syno-
nimy poziomu życia, np.: warunki bytu gospodarstw domowych, 
warunki bytu rodzin, stopa życia, zamożność społeczeństwa. Śmi-
łowska określa poziom życia jako: „wymierne możliwości i uwarun-
kowania budżetu danej jednostki lub gospodarstwa domowego w 
celu uzyskania określonej ilości dóbr i usług. Według Słaby poziom 
życia to stopień zaspokojenia potrzeb materialnych, podstawowych 
w hierarchii potrzeb życia człowieka. 

W ostatnim czasie zauważono, że zmienia się struktura społecz-
na, następuje spadek zawieranych małżeństw oraz spadek narodzin. 
Taka sytuacja jest reakcją młodego pokolenia na napotykane trudno-
ści życiowe; bezrobocie, brak miejsc zamieszkania, wysokie koszty 
wychowania i kształcenia dzieci. Głębokie przeobrażenia zachodzące 
w gospodarce wywołują poważne konsekwencje w sferze pracy i 
zatrudnienia. Przyczynami bezrobocia są nie tylko czynniki ekono-
miczne, ale także uwarunkowania polityczne, demograficzne, insty-
tucjonalne i kulturowe. Postęp techniczny doprowadził do zmiany 
struktury produkcji i zatrudnienia, a także popytu na pracę i charak-
ter pracy. W miarę upływu czasu zauważalne jest zjawisko edukacji 
wśród młodzieży, coraz więcej młodzieży, ale i też osób w średnim 
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wieku podejmuje naukę w szkołach wyższych. Na podstawie prze-
prowadzonego badania ankietowego ( lata 2007-2012 ) wśród 155 
mieszkańców miasta Gniezna wynika, że coraz mniej ludzi podejmu-
je naukę w szkole zawodowej, natomiast przybywa absolwentów 
szkół średnich i wyższych. Zjawisko to dotyczy zarówno kobiet jak i 
mężczyzn, na 28 kobiet w wieku 18-29 lat 39,29% jest bezrobot-
nych, w wieku 30-39 tylko 8,33%, a w wieku 40-49 wszystkie zaj-
mują się pracą zawodową.  

Inaczej wygląda to wśród mężczyzn, gdzie 9,68% jest bezrobot-
nych w grupie wiekowej 18-29, natomiast osoby w średnim wieku w 
100% pracują zawodowo. Mężczyźni w wieku 18-29 w 51,61% po-
siadają wykształcenie średnie, jednakże większość z nich wykonuje 
pracę fizyczną, natomiast kobiety mimo wykształcenia średniego i 
wyższego są osobami bezrobotnymi. Według socjologów praca jest 
nie tylko działaniem tworzącym produkcję, lecz także kreującym 
relacje społeczne. Posiadanie pracy to przede wszystkim osiąganie 
dochodów potrzebnych do życia, ale także okazja do relacji z innym 
współpracownikami i integracji społecznej. 

Kwestia zamożności i poziomu życia jest przedmiotem licznych 
prac i badań, rozpatrywane są przede wszystkim takie zagadnienia 
jak: warunki, standard życia, jakość i styl życia. Badając poziom 
zamożności można posłużyć się wieloma miernikami, takimi jak 
stopa bezrobocia, wskaźnik wydatków na zakup żywności, ale du-
żym uznaniem cieszy się miernik syntetyczny i uniwersalny PKB1. 
Stosowanie tego miernika jako wskaźnika efektów działalności go-
spodarczej służy do mierzenia poziomu życia i szeroko rozumianego 
postępu technicznego. Umożliwia porównania międzynarodowe, 
śledzenie kierunku i tempa zmian zamożności, jest miarą łatwo osią-
galną, ponieważ wszystkie kraje publikują dane o PKB. Jednakże 
jest on często krytykowany między innymi za to, że nie uwzględnia 
zróżnicowania dochodów, efektów środowiskowych działalności 
gospodarczej, czyli jakości i poziomu życia. Nie można zaprzeczyć 
zjawisku wyraźnej korelacji między poziomem PKB per capita a 
poziomem życia czy wpływem środowiska naturalnego. Współcze-

                                                 
1 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka Społeczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 235 
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śnie skala zróżnicowania dochodowego między grupami społeczny-
mi, a nawet jednostkami z danego obszaru jest duża. Badanie ankie-
towe pokazało, że 47,83% mężczyzn w wieku powyżej 50 lat w 2012 
r. osiągało dochody poniżej 1000 zł./osobę, gdzie u kobiet wskaźnik 
ten wynosi 68,97%, podobnie wyglądało to w 2007 r. W grupie wie-
kowej 49-30 wśród mężczyzn tylko 15,38% uzyskiwało dochody 
powyżej 2500 zł/osobę, gdzie u kobiet tylko 8,33%, dotyczy to za-
równo 2007 r. jak i 2012 r. W przypadku młodych kobiet w stosunku 
do 2007 r. nastąpił wzrost dochodów, coraz więcej osób zaczęło 
osiągać dochody w przedziale 1000-2500 zł./osobę.  

Podobną sytuację zauważono w przypadku mężczyzn, gdzie 
spadła liczba osób bez dochodów na korzyść grupy w przedziale 
1000-2500 zł./osobę. Wszystkie grupy wiekowe charakteryzuje mały 
odsetek osób osiągających dochody powyżej 2500 zł/osobę: męż-
czyźni powyżej 50 roku życia tylko 13,04%, a 12,90% osoby w wie-
ku 18-29. U kobiet wskaźnik ten wygląda inaczej, 3,45% w wieku 
powyżej 50 lat osiąga dochody powyżej 2500 zł./osobę, natomiast 
żadna z osób w wieku 18-29 nie osiąga takiego dochodu. Na prze-
strzeni lat 2007-2012 widoczny jest nieznaczny wzrost ilości osób 
osiągających wyższe dochody, dotyczy to zarówno mężczyzn jak i 
kobiet wszystkich grup wiekowych. 

 
Tabela 1. Struktura dochodów z podziałem na wiek i płeć. 

Dochód M 
pow. 
50 lat 

M 40-
49 

M 30-
39 

M 18-
29 

K 
pow. 
50 lat 

K 40-
49 

K 30-
39 

K 18-
29 

lata 2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

2007-
2012 

brak 0 0 1 2 2 0 4 1 4 1 3 1 3 1  12 7 

<1000 13 11 3 2 5 5 14 7 21 20 6 3 5 4 13 9 

1000-
2500 

8 9 1 1 4 5 12 19 4 7 2 7 3 6 3 12 

>2500 2 3 2 2 1 2 1 4 0 1 1 1  1 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne.  
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Polska jako kraj członkowski skutecznie redukuje dystans cywi-
lizacyjny do zachodniej Europy. W 2012 r. poziom życia w naszym 
kraju, z uwzględnieniem siły nabywczej złotego wyniósł 63% śred-
niej Unii, rok wcześniej 61%.2 Wzrasta zamożność społeczeństwa, 
systematycznie choć bardzo powoli, maleje dystans w stosunku do 
najbogatszych krajów europejskich. Jak pokazują badania przepro-
wadzone w tym roku na zlecenie BNP Paribas Banku Polska 41% 
Polaków ocenia jakość swojego życia dobrze oraz bardzo dobrze. 
Większość spodziewa się, że w 2013 roku poziom naszego życia 
polepszy się lub pozostanie na dotychczasowym poziomie.3  

Psychologowie twierdzą, że poczucie swojego szczęścia w 
większości uzależniamy od środków finansowych. Świadczy o tym 
fakt, iż wiele osób mało zadowolonych z życia, głównej przyczyny 
tego stanu upatruje w braku środków materialnych. Zapytani ankie-
towani w wieku powyżej 50 lat w 17,39% twierdzą, że są zadowole-
ni z poziomu życia, mimo że w stosunku do 2007 r. spadło ono o 
około 50%. Kobiety z grupy wiekowej 30-49 w 41,67% oceniają 
poziom zamożności jako dobry, natomiast w wieku 18-29 twierdzą, 
że posiadany stan majątkowy jest na poziomie średnim. Jednocześnie 
w stosunku do 2007 r. rośnie liczba niezadowolenia z poziomu życia 
zarówno wśród kobiet powyżej 50 roku życia jak i w grupie 18-29. 
Mężczyźni, głównie 18-29 są jednak bardziej zadowoleni z posiada-
nych dóbr, ich zadowolenie na przestrzeni pięciu lat wzrosło o 10%, 
32,26% jest bardzo a 25,81% jest średnio zadowolona. Na poziom 
zamożności społeczeństwa wywiera wpływ wiele czynników, ale 
jednym z nich są ceny dóbr i usług. 

Mężczyźni i kobiety w wieku 50 plus w 82,61% przyznają, że 
ceny odgrywają dużą rolę, podobne opinie występują wśród ludzi 
młodych ( 90,32% mężczyźni i 89,29% kobiety ). Porównując z ro-
kiem 2007 wzrost cen dóbr i usług odgrywa większe znaczenie, tak 
twierdzi około 20% badanych. Młode kobiety coraz częściej uświa-

                                                 
2 Poziom życia w Polsce:nadrabiamy dystans do Europy, forsal.pl, opubli-
kowano:http://forsal.pl/575538[27.03.2013] 
3 Polacy deklarują zadowolenie z życia, eGospodarka.pl, opublikowano: 
http://www.egospodarka.pl/art/91941 [26.03.2013] 
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damiają sobie istotę rosnących cen, analizując rok 2007 i 2012 jest to 
wzrost o 39% ankietowanych.  

Analizując dobrobyt i zamożność jednostki społecznej należy 
uwzględnić jeszcze jeden czynnik, jakim są warunki mieszkaniowe. 
W 69,57% mężczyźni powyżej 50 roku życia uważają, że warunki 
mieszkaniowe mają duży wpływ na poziom życia, podobnego zdania 
są młodsi ( 77,42% ) mężczyźni. 

Kobiety w wieku 40-49 i 30-39 są zdania, że odpowiedni lokal, 
mieszkanie ma bardzo duży wpływ na samopoczucie i rozwój rodzi-
ny. Prawie 93% młodych kobiet uważa, iż w życiu człowieka miesz-
kanie ma duże znaczenie, jednakże kobiety w grupie wiekowej 30-39 
są innego zdania, gdyż tylko 66,67% zwraca uwagę na warunki so-
cjalne. Osoby, głównie kobiety 50 plus zdecydowanie pokładają 
nadzieję w cichym, wygodnym i w pełni zautomatyzowanym lokalu 
mieszkalnym. Porównując lata 2007-2012 opinie dotyczące warun-
ków mieszkaniowych w poszczególnych grupach wiekowych nie 
uległy zmianie, jedynie osoby młode wraz z wiekiem zaczęły uświa-
damiać sobie, że bez odpowiedniego zaplecza domowego trudno 
zapewnić rodzinie odpowiedni standard życia.  

 
2. Czynniki determinujące jakość życia a poczucie szczęścia 
Badania nad jakością życia są dziedziną stosunkowo nową, w 

1976 r. Campbell rozpoczął badania nad jakością życia mieszkańców 
USA. Według niego jakość życia zależy od stopnia zaspokojenia 
określonych z góry następujących dziedzin życia: życie rodzinne, 
zdrowie, sąsiedzi, znajomi, zajęcia domowe, praca zawodowa, miej-
sce zamieszkania i czas wolny.4 Natomiast Tomaszewski uważa, że 
jakość życia można ustalić na podstawie zbioru pewnych kryteriów, 
takich jak: bogactwo przeżyć, poziom świadomości i aktywności, 
twórczość, współuczestnictwo w życiu społecznym.5 Jakość życia 
jest pojęciem wieloznacznym, można je traktować w sposób obiek-
tywny bądź subiektywny. Z jednej strony mamy do czynienia z jako-

                                                 
4 Pojęcie jakości życia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, opublikowano: 
http://www.efs.razem.pl [27.03.2013]  
5 Pojęcie jakości życia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, opublikowano; 
http://www.efs.razem.pl [27.03.2013]  
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ścią życia, a z drugiej poczuciem jakości życia. Jest to kategoria 
filozoficzna określająca stopień w jakim życie dostarcza człowieko-
wi zadowolenia w pewnym czasie, np. w okresie dzieciństwa, okre-
sie nauki, małżeństwa itp. Typowe wartości określające jakość życia 
można podzielić na; wartości psychologiczno – moralne, społeczno – 
kulturowe i techniczno – ekonomiczne. Jednym z czynników psy-
chologiczno – moralnych jest sprawność fizyczna i stan zdrowia. Na 
podstawie badań ankietowych ustalono, że 82,76% kobiet powyżej 
50 roku życia uważa, że stan zdrowia wywiera duży wpływ na jakość 
życia, podobnie twierdzą mężczyźni-73,91%. Osoby w wieku 40-49 
w 75% są przekonane , iż w życiu codziennym zdrowie jest najważ-
niejsze. Młode kobiety (18-29 lat) w 2007 r. w większości uważały , 
że zdrowie czasami ma znaczenie, jednakże z upływem pięciu lat 
nastąpił wzrost i już 60,71% ankietowanych zdecydowanie dużą rolę 
przypisało zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Mężczyźni w róż-
nych grupach wiekowych dbają o swój stan zdrowia i tylko nieliczni 
(4,35%-16,13%) uważają, że zdrowie nie ma znaczenia i wpływu na 
jakość życia.  

Wykres nr 1.  
Wpływ stanu zdrowia na jakość życia u mężczyzn w różnych 

grupach wiekowych. 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres nr 2 
Wpływ stanu zdrowia na jakość życia u kobiet w różnych grupach 
wiekowych.  

Źródło: opracowanie własne. 
Kolejną ważną wartością psychologiczną jest zadowolenie z 

wykonywanej pracy, gdyż jakość pracy ma duży wpływ na jakość i 
zadowolenie z życia. Słuszny jest pogląd 

Hipolita Chojeckiego, że jakościowy efekt pracy ludzkiej jest 
nierozerwalnie związany z rozwojem człowieka, a jego wiek, zna-
czony wiekiem ludzkości.6 Na podstawie przeprowadzonej ankiety 
mężczyźni w wieku 50 plus w większości zadowoleni są z wykony-
wanej pracy, natomiast kobiety w 31,03% są zdecydowane zmienić 
pracę, a 28,57% tylko czasami odczuwa satysfakcję z wykonywanej 
pracy. Wśród ludzi młodych (do 29 lat) nastąpiły duże zamiany w 
zakresie charakteru wykonywanej pracy, w 2007 r. tylko 22,58% 
mężczyzn i 21,43% kobiet było zadowolonych z życia zawodowego, 
natomiast w 2012 r. już 48,39% mężczyzn i 28,57% kobiet odczuwa 
zadowolenie z zatrudnienia. Kobiety w wieku 18-29 odczuwają nie-
zadowolenie z pracy, czują się niedowartościowane, twierdzą że nie 
realizują się w danym życiu zawodowym i chciałyby zmienić pracę. 

                                                 
6 Wartości określające jakość życia, opublikowano: 
http://mfiles.pl/pl/index.php [26.03.2013] 
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Zarówno kobiety jak i mężczyźni w wieku 30-49 są zadowoleni z 
wykonywanej pracy, pojedyncze jednostki poszukują innego, bar-
dziej ciekawszego zatrudnienia. Reasumując praca zawodowa w 
życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę, głównie ze 
względu na uzyskiwanie dochodów potrzebnych do egzystencji, ale 
jest nieodzownym elementem samorealizacji, kontaktów z innymi 
ludźmi,społeczeństwem i środowiskiem zawodowym.  

Pochodzenie społeczne jako wartość społeczno-kulturowa oka-
zuje się, że w miarę upływu czasu przestaje odgrywać duże znacze-
nie na jakość życia. Ludzie w starszym wieku nadal w 50,00% są 
przekonani, iż jest to znaczący czynnik jakości, jednakże osoby w 
wieku 18-29 są innego zdania. Wśród mężczyzn tylko 12 na 31,a 2 
na 12 kobiet ankietowanych (wiek 30-39) przyznało, że ten wskaźnik 
ma dla nich jakieś znaczenie. Ludzie młodzi w większości przyznają, 
że pochodzenie społeczne tylko czasami ma wpływ na otaczające ich 
środowisko społeczne, jednakże nie ma to większego znaczenia w 
życiu codziennym.  

W przeciwieństwie do pochodzenia, wsparcie rodziny i pomoc 
innych ludzi wywiera poczucie lepszej jakości życia. Relacje spo-
łeczne pozytywnie wpływają na samopoczucie, rozmowy prowadzo-
ne w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół pozytywnie wpływają na 
stan psychiczny. Współczesna polityka rodzinna mocniej akcentuje 
jakościowy aspekt rozwoju rodziny jako podstawowego miejsca 
kształtowania osobowości oraz systemu wartości człowieka. Męż-
czyźni w wieku 18-29 lat doceniają wsparcie rodziny (77,42% bada-
nych), natomiast młode kobiety 60,71%, wszystkie osoby w prze-
dziale 30-39 lat są zdania, że poparcie najbliższych wywiera duży 
wpływ na jakość życia. Kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia 
w większości uważają, iż rodzina i panująca w niej atmosfera jest 
najważniejsza. Zarówno w 2007 r. jak i 2012 r. wszyscy ankietowani 
uznali, że duże znaczenie w ich życiu odgrywa pomoc innych ludzi 
(przyjaciół, sąsiadów, współpracowników). 

Tylko co siódma osoba w wieku 40-49 twierdzi, że czasami 
pomoc innych jest niezbędna, natomiast 76,92% mężczyzn w wieku 
30-39 jest przekonana, iż bez pomocy przyjaciół byłoby im trudno. 
Kobiety niezależnie od wieku mniej uwagi przywiązują do wsparcia 
od strony innych, starają się pokonać wszelkie problemy i trudności 
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w gronie i z pomocą najbliższych. Coraz większe znaczenie przypi-
suje się edukacji, przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji jed-
nostki na rynku pracy. Im wyższy poziom wykształcenia, tym lepsze 
perspektywy na karierę zawodową i większe umiejętności dostoso-
wania do zmieniających się potrzeb gospodarki, a tym samym 
zmniejszone ryzyko bezrobocia. Odpowiednie wykształcenie ma 
życiowe znaczenie, tworzy nadzieję i zapewnia realność przechodze-
nia z niższych, gorzej sytuowanych warstw społecznych do wyż-
szych. Zapytane kobiety powyżej 50 roku życia w 47,83% uważają, 
że dostęp do edukacji jest dobry i nie uległ zmianie w ostatnich 5 
latach, podobnego zdania są mężczyźni (62,08%).  

Wśród ludzi młodych tylko nieliczni uznają, iż poziom edukacji 
w ich miejscu zamieszkania jest bardzo dobry (kobiety 21,43%, 
mężczyźni 6,45%). Osoby w średnim wieku stan edukacji oceniają 
na poziomie dobrym, tak twierdzi co druga kobieta i 57,14% męż-
czyzn. Badając jakość życia należy uwzględnić kontakt jednostki z 
kulturą, dostęp do miejsc kultury i rozrywki oraz sposób korzystania 
z tego przywileju.  

 
Wykres nr 3. Korzystanie z dóbr kultury.  

Źródło: opracowanie własne. 
Zdecydowanie, osoby po 50 roku życia nie korzystają z dóbr 

kultury, dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. Mężczyźni w 
wieku 40-49 coraz częściej spędzają czas w kinie czy teatrze 
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(28,57%), jednakże kobiety tej samej grupy wiekowej wykazują 
większe zapotrzebowanie na korzystanie z dóbr kultury, przynajm-
niej tak twierdzi 50,00% badanych. Najczęściej młodzi ludzie korzy-
stają z placówek kulturalnych, z czego kobiety 42,86%, mężczyźni 
rzadziej 29,03%. W 2007 r. 17 mężczyzn na 31 (54,84%)w wieku 
18-29 korzystało z wizyt w teatrze, kinie, gdzie w 2012 r. tylko 9 
osób z 31, prawdopodobnie spadek wywołany jest tym, iż większość 
młodych ludzi poświęca czas na naukę i pracę zawodową. Na jakość 
życia każdego człowieka wpływają pewne wartości techniczno-
ekonomiczne, między innymi; wygląd zewnętrzny, stan środowiska 
naturalnego, dostęp do internetu, poczucie bezpieczeństwa. Najwię-
cej uwagi do wyglądu zewnętrznego przywiązują młode kobiety, 
50,00% twierdzi, iż wygląd zewnętrzny ma wpływ na jakość życia, 
innego zdania są mężczyźni tylko1/3 badanych uważa, że waga, 
wzrost odgrywa mniejszą rolę. 

Mężczyźni po 50 roku życia w ogóle nie przywiązują wagi do 
wyglądu zewnętrznego, natomiast kobiety coraz częściej uprawiają 
sport, stosują diety i dbają o swoją sylwetkę- 51,72%. Analizując 
można wysunąć wnioski, że kobiety w średnim wieku zwracają uwa-
gę na swój wizerunek, coraz częściej odwiedzają gabinety kosme-
tyczne, solaria i siłownie.  

W miarę upływu czasu społeczeństwo zaczęło uświadamiać so-
bie znaczenie wyglądu, ubioru, sylwetki, fryzury itp., dotyczy to 
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Godne i spokojne życie jest możliwe 
na łonie natury, zieleni, drzew i kwiatów. Ankietowani są podobnego 
zdania, jednakże osoby starsze nie zwracają dużo uwagi na stan śro-
dowiska, bez względu na płeć coraz więcej ludzi młodych (częściej 
mężczyźni 41,94%) uświadamia sobie rolę i wagę flory i fauny. 
Osoby w średnim wieku twierdzą, że kochają przyrodę, ale nie od-
grywa ona większego wpływu na ich stan samopoczucia i jakość 
życia. Wszystkie grupy wiekowe w 2012r. wykazują wzrostowe 
tendencje do poprawy jakości życia poprzez dostęp do internetu. 
Wbrew pozorom osoby po 50 roku życia zaczęły dążyć do aktywne-
go uczestnictwa poprzez internet , u kobiet nastąpił wzrost o prawie 
200%, u mężczyzn 50,00%. Zdecydowanie młodzi ludzie kładą duży 
nacisk na dostęp do internetu, zarówno kobiety jak i mężczyźni 



303 
 

(prawie 100% ankietowanych) uważa, że jest to ważny element po-
prawy jakości życia.  

Osoby w średnim wieku, w miarę upływu czasu coraz bardziej 
przywiązują się do pracy z komputerem i siecią internetową.  

Poczucie bezpieczeństwa w życiu każdego człowieka ma istotny 
wpływ na jego samopoczucie i spokojny tryb życia. Kobiety w wie-
ku 30-39 lat w 100% ,a mężczyźni w 76,92% uważają, że bezpie-
czeństwo rodziny jest niezbędne dla poprawy jakości życia. Młodzi 
mężczyźni mniejszą uwagę skupiają na bezpieczeństwie, natomiast 
kobiety coraz więcej uświadamiają sobie rolę tego czynnika w ich 
życiu. Bez względu na upływ czasu osoby po 50 roku życia ( kobiety 
75,86%, mężczyźni 78,26% ) w pełni są przekonani o tym, iż spokój, 
cisza, opieka władz publicznych jest konieczna dla prawidłowego 
rozwoju społeczeństwa i ich rodzin. 

W miarę upływu czasu stajemy się społeczeństwem nowocze-
śniejszym, bogatszym i otwartym na nowości technologiczne. Socjo-
logowie coraz częściej podejmują badania z zakresu poziomu i jako-
ści życia poszczególnych jednostek bądź wybranych grup społecz-
nych, a uzyskane wyniki dowodzą, że Polska dogania (chociaż ma-
łymi krokami) państwa zachodnie.  

 
Streszczenie 
Głównym przedmiotem rozważań, a zarazem celem artykułu 

jest ukazanie zmian zachodzących w społeczeństwie . Wszelkie 
przeobrażenia jakie dokonują się w obecnej gospodarce starano się 
ukazać w przystępny sposób poprzez zbadanie poziomu i jakości 
życia małej grupy społecznej wśród mieszkańców miasta Gniezna w 
latach 2007-2012. Przedstawiony artykuł ma charakter artykułu ba-
dawczego, gdzie badanie oparto na podstawie ankiety, rozdanej lo-
sowo 155 osobą. Wśród ankietowanych 74 osoby to mężczyźni, 31 w 
wieku 18-29, 13 w wieku 30-39, 7 osób w wieku 40-49, pozostali to 
panowie powyżej 50 roku życia.  

Natomiast struktura wiekowa kobiet wyglądała następująco; 28 
osób w wieku 18-29, 12 kobiet w przedziale wiekowym 30-39, lata 
40-49 reprezentowało 12 osób, pozostałe panie to osoby 50 plus. 
Poprzez analizę uzyskanych wyników ustalono, iż poziom i jakość 
życia mieszkańców Gniezna uległa poprawie na przestrzeni ostatnich 
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pięciu lat, dotyczy to zarówno czynnika zamożności, dostępu do 
edukacji, internetu oraz stosunków międzyludzkich. 
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Prewencja drogą do skutecznego wychowania 

 
Wstęp 
Wychowanie młodego pokolenia jest trudnym zadaniem, dlatego 

w tym niełatwym procesie powinny brać udział wszystkie środowi-
ska, do których przynależy młody człowiek: rodzina, szkoła oraz 
Kościół. Należy więc zwrócić uwagę na wychowanie jako proces 
długofalowy, przebiegający w etapach, by nie dopuścić do sytuacji, 
w której na działania wychowawcze będzie za późno. Największe 
znaczenie w tym procesie ma rodzina, ponieważ to w niej dziecko 
poznaje świat, a tym samym czerpie wzorce, które realizuje w póź-
niejszym okresie swojego życia. Skuteczność zaś działań wycho-
wawczych podyktowana jest poprawnością stosowanych technik 
wychowawczych oraz relacji międzyludzkich. 

 
1. Rodzina podstawową komórką wychowawczą 
Próbując zdefiniować pojęcie rodziny należy zauważyć jak zna-

czące miejsce zajmuje ona w procesie wychowawczym, tworząc 
grunt dla właściwego kształtowania się relacji międzyludzkich, ucząc 
nowe pokolenia miłości, wzajemnego zaufania oraz poznawania 
prawdziwych wartości1. 

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju2 i kształtowania 
się osobowości dzieci, na którą największy wpływ mają rodzice3. Do 
tego środowiska dziecko przynależy od momentu narodzin. Rodzina 
jako pierwsza grupa, do której wchodzi młody człowiek jest najdo-
skonalszą komórką, wpływającą na rozwój młodego człowieka, po-
nieważ jako jedyna potrafi zaspokoić wszystkie potrzeby domowni-
ków, czego nie jest w stanie wykonać żadna instytucja wychowaw-

                                                 
1 R. Hajduk, Rodzina gatunek ginący, Kraków 2008, s. 9. 
2 S. Głaz, K. Grzeszek, I. Wiśniewska, Rodzina. Biologiczne i psycholo-
giczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996, s. 19. 
3 A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 
2004, s. 24-25. 
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cza4. Opiekunowie i nauczyciele pracujący w różnych organizacjach 
wychowawczych, spełniają znaczącą rolę, jednak nie są w stanie 
przekazać dzieciom pełnej miłości, zainteresowania ich osobistymi 
radościami i problemami5. W rodzinie dziecko przychodzi na świat i 
w niej uczy się norm i zasad postępowania, rozwija się, kształtując 
swoja osobowość oraz pogląd na świat6, bowiem rodzina dostarcza 
wszystkich bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju psy-
chicznego, moralnego oraz duchowego7. Dziecko musi czuć ze stro-
ny rodziców miłość, życzliwość oraz zainteresowanie, co prowadzi 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, a zarazem buduje 
mocną więź między nimi. Natomiast brak szacunku i lekceważenie 
dzieci prowadzi do agresji, niskiej samooceny, nieposłuszeństwa a w 
efekcie do nerwicy dziecka8. 

Każda rodzina ma własny, indywidualny, charakterystyczny dla 
niej styl życia wewnątrzrodzinnego, który przejawia się w różnych 
sposobach okazywania uczuć, wzajemnego zrozumienia oraz relacji 
do osób z zewnątrz. J. Rembowski przedstawia pięć specyficznych 
styli życia rodzinnego: 

• Dzieci na pierwszym miejscu. Taki styl występuje najczęściej 
w rodzinach większych, na przykład pięcioosobowych. Ce-
chą szczególną tego stylu jest ogólny chaos, brak porządku 
w zachowaniu rodziny i jej organizacji. W tej sytuacji dzieci 
pozostają na dalszym planie. Opiekę nad nimi głównie spra-
wuje matka, gdyż ojciec poświęca się pracy zawodowej. 
Układ ten jest przyczyną wytworzenia się dominacji męża 
nad żoną. W konsekwencji osłabia to rodzinę jako funkcjo-
nalną jednostkę. 

• Dwoje przeciw światu. W takiej rodzinie małżonkowie są oso-
bami o niskiej samoocenie, pełni podejrzeń i braku zaufania w 

                                                 
4 K. Szewczuk, Wpływ środowiska wychowawczego na postawy wobec 
nauki szkolnej dzieci z domów dziecka i z rodzin naturalnych, w: Rodzina 
Szkoła Kościół, red. W. Kubik, Kraków 2000, s. 42. 
5 Hajduk, dz. cyt., s. 23. 
6 A. Błasiak, Gdy zabraknie rodziny, w: Rodzino jaka jesteś, red. W. Kubik, 
Kraków 1999, s. 139. 
7 S. Głaz, Rodzina a jednostka, Kraków 1998, s. 40. 
8 Solak, dz. cyt., s. 24-25. 
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stosunku do siebie. Jednocześnie uważają, że nie mogą bez sie-
bie żyć, co z kolei wpływa na wypaczone i wrogie postrzeganie 
świata. Dzieci w takiej rodzinie są traktowane jako czynnik de-
strukcyjny, który zagraża ich związkowi. 

• Bierz udział w podziale a sam nie daj nic. Pojawia się w ro-
dzinach, w których jeden z członków rodziny pracuje, naj-
częściej jest to żona, a drugi trwoni zarobki. Z reguły doty-
czy to rodzin z problemem alkoholowym, skłóconych lub 
rozbitych. Między małżonkami stosunki emocjonalne są 
oziębłe. W tej sytuacji dzieci są zaniedbane, odrzucone i nie 
lubiane przez rówieśników. 

• Każdy dla siebie. Występuje w rodzinach, gdzie mąż i żoną 
usilnie dążą do osiągnięcia zewnętrznego celu. Szczególny 
nacisk położony jest na to, co jednostka jest w stanie zdobyć 
dla siebie, używając w tym celu innych. 

• Dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Obowiązki rodzinne w tym 
stylu traktowane są jako zło konieczne a miłość utożsamiana 
jest z bólem. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rozwód 
lub jeżeli małżonkowie są już podeszli w latach, śmierć jed-
nego z nich9. 

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i 
realizacji zadań jakie na niej spoczywają jest kontakt na płaszczyźnie 
rodzice – dziecko. Właściwa relacja na tym polu owocuje kształto-
waniem się u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby oraz ota-
czającego świata jak również Boga10. Rodzice są dla dziecka pierw-
szym ogniwem łączącym je z całą społecznością ludzi. Rodzina jest 
terenem, na którym młody człowiek stawia pierwsze kroki ucząc się 
życia w społeczeństwie11. Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne 
jest samourzeczywistnienie, realizujące się w postawie rodzicielskiej 
aprobaty, okazywaniu zainteresowania oraz radości z postępów czy-
nionych przez dziecko. Pozwala to na prawidłowy rozwój samooce-
ny, pewności siebie i poczucia własnej wartości. W tej sytuacji du-
żym błędem jest krytyka wysiłków dziecka, które nie spełnia ide-

                                                 
9 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986, s. 19-20. 
10 Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, dz. cyt., s. 20. 
11 Błasiak, dz. cyt., s. 140. 
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ałów, jakie wyznaczyli sobie rodzice12. Dziecko może mieć poczucie 
emocjonalnego bezpieczeństwa, wówczas, gdy rodzice otwarcie 
wyrażają wobec niego swoje myśli i uczucia. Aby sporządzić pod-
stawę normalnego i zdrowego rozwoju dla dziecka, należy okazywać 
mu miłość, zainteresowanie, pomoc oraz sympatię13. 

Wychowanie polega na kształtowaniu osoby ludzkiej we wszyst-
kich dziedzinach życia, prowadząc ją w kierunku ostatecznego celu, 
zmierzając do rozwoju człowieka i jego osobowości. Proces wycho-
wania zmierza w kierunku samowychowania i samokontroli, bowiem 
warunkiem prawidłowego rozwoju jest akceptacja przez jednostkę 
celów i praw rozwoju, które przyjmując za własne zaczyna realizo-
wać. W rodzinie wychowanie skierowane jest na zaistnienie w 
członkach rodziny takich wartości jak: miłość, szczęście oraz dobro. 
Na rodzicach ciąży obowiązek pokazania dzieciom, jaką miłością 
obdarzają się rodzice. Postawa małżonków względem siebie powinna 
być godna naśladowania, pełna szacunku oraz dobroci, jako że wzor-
ce rodziców odgrywają istotną rolę w procesie wychowania, ponie-
waż atmosfera rodzinna, wspólna praca, wzajemna pomoc czułość i 
rodzicielska troska są najlepszymi środkami wychowawczymi pro-
wadzącymi do właściwego rozwoju osobowości dziecka, a zarazem 
są potrzebne do prawidłowego wprowadzenia w życie społeczne14. 

Szczególne znaczenie w rozwoju dziecka mają postawy rodzi-
cielskie. Dziecko potrzebuje rodziców posiadających pewną autono-
mię wewnętrzną, którzy odnoszą się do niego w sposób w miarę sta-
nowczy i stały, są konsekwentni i tym samym stanowią dla dziecka 
oparcie15. 

Właściwe postawy wobec dziecka charakteryzują się: 
• Akceptacją dziecka takim jakie ono jest, wraz z jego możliwo-

ściami oraz ograniczeniami. Zadaniem rodziców jest okazywanie 
miłości w stosunku do dziecka, co nie powinno sprawić, że staną 
się bezkrytyczni. Udzielając nagany, wskazują bowiem na nieod-

                                                 
12 Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, dz. cyt., s. 20. 
13 Rembowski, dz. cyt., s. 104. 
14 Głaz, dz. cyt., s. 18-20. 
15 Tamże, s. 45. 



309 
 

powiednie zachowanie. Akceptacja uaktywnia w dziecku poczucie 
bezpieczeństwa oraz satysfakcję z własnego istnienia. 

• Współdziałaniem z dzieckiem, które wyraża się w czynnym udzia-
le rodziców w życiu dziecka, zabawie, sprawach szkolnych, jak 
również we wprowadzeniu dziecka w sprawy domu. 

• Dawaniem dziecku rozumnej swobody. Z wiekiem dziecko fi-
zycznie oddala się od rodziców, jednocześnie rozbudowuje z nimi 
więź psychiczną. Dając dziecku swobodę rodzice nie tracą autory-
tetu, mogą więc kierować dzieckiem w takim stopniu, jaki jest ko-
nieczny, pozwalając przy tym by popełniało błędy. 

• Uznaniem jego praw, co daje dziecku możliwość podjęcia odpo-
wiedzialności za własne czyny, oczekując dojrzałego zachowania. 
W ten sposób rodzice wyrażają szacunek dla indywidualności 
dziecka. 

Wymienione wyżej postawy mają swoje źródło w poprawnie ro-
zumianym pojęciu miłości16. 

Udział w wychowaniu musi brać w równym stopniu oboje rodzi-
ców. Dorastanie bez matki i jej macierzyńskiej miłości jest krzywdą 
wyrządzoną małemu człowiekowi, gdyż matka odpowiada za prawi-
dłowy rozwój uczuć dziecka, ucząc je miłości. Bez obecności matki, 
prawidłowej więzi z nią w przyszłości może owocować nieumiejętno-
ścią nawiązywania więzi emocjonalnych oraz brakiem predyspozycji do 
założenia własnej rodziny lub zaburzeniem funkcji małżeńskich i rodzi-
cielskich. Natomiast ojciec powinien brać czynny udział w opiece nad 
dzieckiem, dzieląc obowiązki z matką, by aktywnie wpływać na rozwój 
potomstwa. Wychowując się bez ojca dzieci są mniej dojrzałe, często 
rozkojarzone, w kontaktach z innymi dziećmi przejawiają trudności oraz 
mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa17. 

Należy również zwrócić uwagę na kwestię wychowania religij-
nego w rodzinie, ponieważ jest ona szczególnie uprzywilejowana w 
formacji młodego pokolenia. W rodzinie dziecko od najmłodszych 

                                                 
16 Tamże, s. 46-47. 
17 Tamże, s. 52-54, 56, 59-61. 
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lat powinno poznawać prawdy Objawione18. W procesie wychowa-
nia to rodzice przekazują swoim dzieciom za pomocą języka, sposo-
bu zachowania wiele zachowań, w tym również stosunek do Boga. 
Dlatego na światopogląd dziecka ma wpływ atmosfera religijno – 
wychowawcza panująca w domu19. Praktyki religijne, takie jak co-
dzienna modlitwa, przeżywanie okresów roku liturgicznego, podej-
mowane wraz z dziećmi, pozwalają na zbudowanie właściwego ob-
razu Boga. Rodzice nie tylko są pierwszymi zwiastunami wiary, ale 
również w późniejszym okresie powinni dawać świadectwo swojej 
wiary20. Głównym celem w religijnym wychowaniu dzieci nie jest 
wiedza, zrozumienie i poznanie Boga lecz miłość do Niego oraz 
bliźnich, która wyrażać będzie się w praktykach religijnych21. Gdy 
dzieci zaczynają uczęszczać na katechezę rola rodziców w trosce o 
życie religijne nie jest zakończona. Tym bardziej powinni wykazy-
wać żywe zainteresowanie, podejmując rozmowy z dziećmi na tema-
ty poruszane podczas katechezy. 

Ponadto cała rodzina powinna czynnie uczestniczyć w życiu sa-
kramentalnym, przybliżając się ku Chrystusowi, otwierając się na 
Jego łaskę. Dlatego ośrodkiem i szczytem życia sakramentalnego (…) 
każdej chrześcijańskiej rodziny jest Eucharystia. Stąd zasadniczą 
rolę w rodzinie musi zająć życie eucharystyczne: udział w mszy świę-
tej, Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu. Należy 
jednak pamiętać, by uczestnictwo w życiu sakramentalnym było 
świadome i dojrzałe. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał szczegól-
ny związek Eucharystii z sakramentem pokuty. Rodzinne życie eu-
charystyczne wymaga powiązania z sakramentem pokuty. Rodzice 
wspólnie z dziećmi, przystępując do spowiedzi świętej pokazują 
dzieciom jak ważna jest praca nad sobą. Sprzyja to właściwemu 
rozwojowi sumienia22. 

                                                 
18 S. Smoleński, Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowie-
dzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie w ro-
dzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 73. 
19 Solak, dz. cyt., s. 68. 
20 Smoleński, dz. cyt., s. 73-75. 
21 Solak, dz. cyt., s. 73. 
22 Smoleński, dz. cyt., s. 80-82. 
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Nie należy zapominać o modlitwie. Samo przekazywanie wie-
dzy, czy uczestniczenie w życiu religijnym nie wystarczy. Trzeba 
nauczyć dziecko nawiązywania kontaktu z Bogiem, nie tylko poda-
jąc informacje o modlitwie, jak się modlić lecz doprowadzić dziecko 
do samodzielnej, wypływającej z jego wnętrza rozmowy z Bogiem 
Ojcem. W celu wprowadzenia dziecka w świat modlitwy trzeba po-
służyć się celowymi oddziaływaniami pedagogicznymi. Z jednej 
strony należy chronić się przed stereotypami i monologiem, z drugiej 
– pomóc w rozwoju dialogowej i twórczej modlitwy. Ważne jest, by 
pokazać dziecku, że modlitwa daje radość, pomagając przezwycię-
żyć trudności oraz pozwala zbliżyć się do Jezusa, który stanowi dla 
człowieka prawdziwe i niewzruszone oparcie23. 

Wychowawcze oddziaływanie środowiska rodzinnego stanowi 
złożony proces. Mechanizm wychowania jest tu dwustronny. Po 
pierwsze rodzice wychowują dzieci stosując zamierzone zabiegi 
wychowawcze, usiłując nadać temu procesowi pewien kierunek. Z 
drugiej jednak strony niezależnie od tego, w pewnym stopniu wy-
chowanie odbywa się w sposób niekontrolowany i bezrefleksyjny, 
ponieważ uczestniczy w nim cała grupa rodzinna a zarazem wpływ 
na to ma atmosfera, którą ona stwarza. O tym, że rodzina ma bardzo 
ważne znaczenie w wychowaniu i rozwoju dziecka pokazuje rozwój 
dzieci nie posiadających rodziny, wychowujących się w domach 
dziecka lub zakładach opiekuńczych. Często występuje u nich cho-
roba sieroca, są opóźnione przede wszystkim w rozwoju psychicz-
nym a nawet w rozwoju fizycznym. Przejawiają trudności w nawią-
zywaniu relacji międzyludzkich oraz więzi emocjonalnych z otocze-
niem. Dlatego wskazane jest by dzieci, które utraciły rodzinę, wy-
chowywały się w rodzinach zastępczych, ponieważ jedynie rodzina 
może zapewnić konieczne warunki do prawidłowego rozwoju24. 

 
 
 

                                                 
23 Solak, dz. cyt., s. 75., s. 75. 
24 S. Styrna, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego 
dziecka, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, 
Kraków 1982, s. 121-123. 
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2. Szkoła terenem edukacji i rozwoju wychowanka 
Szkołę można przedstawić jako instytucję składającą się z na-

uczycieli i uczniów, w której wykorzystywany jest system działań 
pedagogicznych, mający na celu kształcenie oraz wychowywanie 
młodzieży25. Szkoła jest miejscem, w którym nauczyciele próbują 
przekazać uczniom wiedzę o rzeczywistości i nauczyć ich różnorod-
nych umiejętności niezbędnych dla odpowiedniego funkcjonowania 
uczniów w otoczeniu. Celem nauczycieli jest również zadbanie o 
wszechstronny rozwój uczniów tak, aby mogli oni podejmować sa-
modzielnie coraz to bardziej złożone zadania26. Jest ona bardzo waż-
nym miejscem dla dziecka, ponieważ spędza w niej większość czasu, 
zdobywając wiedzę. Należy nadmienić, że szkoła jest również miej-
scem socjalizacji – nawiązywania relacji. Szczególne miejsce w sku-
tecznym wychowaniu prewencyjnym zajmuje relacja nauczyciel – 
uczeń27. Jeśli wychowawca będzie dla uczniów doradcą, przywódcą 
oraz przyjacielem wówczas jego autorytet będzie większy, a pod-
opieczni będą mieli szansę na całościowy rozwój osobowościowy i 
psychiczny28. 

Szkolne wychowanie młodzieży spoczywa w rękach nauczycieli, 
którzy pełnią podwójną rolę: przekazują wiedzę oraz wychowują. 
Obecnie pracownicy oświaty wykonują obie role, większą uwagę 
przywiązując do tej pierwszej. Identyfikując się bardziej z rolą na-
uczyciela niż wychowawcy pracownicy oświaty manifestują zjawi-
sko spadku ich autorytetu w społeczeństwie. Powoduje to, że mło-
dzież postrzegana jest przez nauczycieli głównie jako uczniowie, 

                                                 
25 G. Cholawo, I. Sulińska, Miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym, 
http://74.125.77.132/search?q=cache:AdUQE_R8_vIJ:www.eduforum.pl/modules.
php%3Fname%3DPublikacje%26d_op%3Dgetit%26lid%3D463+szko%C5%82a
+jako+instytucja&cd=2&hl=pl&ct=clnk, (14.04.2009) 
26 S. Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna w szkole-efektywne 
komunikowanie się nauczyciela z uczniem, [w:] Psychologia rozwiązywania 
problemów szkoły, red. J. Miluska, Poznań 2001, s. 311. 
27 M. T. De Meer, Dziecko i szkoła. Praktyczny poradnik dla rodziców, 
wychowawców i nauczycieli, Kraków 1997, s. 5. 
28 E. Kosińska, Wychowawca w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, 
Kraków 1999, s. 14. 
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który są odbiorcami wiedzy. Należy więc szukać rozwiązania tej 
sytuacji29. 

Nauczyciel traktujący ucznia podmiotowo okazuje mu ludzkie i 
bezwarunkowe poszanowanie godności osobistej, która przysługuje 
każdej osobie niezależnie od jej statutu społecznego, zdolności czy 
wyglądu zewnętrznego30. Wychowawca, który okazuje uczniom 
empatię, akceptację i jest autentyczny, może cieszyć się sukcesami 
na polu wychowawczym31. 

Empatia to zdolność widzenia świata i ludzi oczami innych osób. 
Nauczyciel, podejmując próbę zrozumienia, co przeżywa uczeń, daje 
mu do zrozumienia, że jest traktowany poważnie, nie wywierając na 
nim presji. Brak wyrozumiałość ze strony wychowawcy stawia mię-
dzy nim a wychowankami barierę psychiczną. 

Akceptacja przejawia się w traktowaniu każdego ucznia w spo-
sób jednakowy, okazywaniu szacunku jako osobie niezależnie od 
przekonań i opinii jakie wyznaje. Oczywiście, nie wyklucza ona rów-
nież zgłaszania różnych zastrzeżeń co do niewłaściwego sposobu 
zachowania ucznia. 

Autentyczność nauczyciela polega na naturalnym zachowaniu, 
spontaniczności, bez gry pozorów. W kontakcie z uczniami jest 
szczery i otwarty, znając granice własnej otwartości i szczerości. Nie 
jest tak, że nauczyciel pozwala na wszystko uczniom. Nawiązując 
bliższe relacje z wychowankami panuje nad swoimi emocjami. 

Powyższe postawy są ze sobą powiązane, wzajemnie się wzbo-
gacają oraz uzupełniają. W pracy dydaktyczno – wychowawczej 
stają się skuteczne, gdy żadna z nich nie jest pomijana. Brak jednego 
elementu nie daje oczekiwanego rezultatu. Na przykład akceptacja 
bez autentyczności może wzbudzić w uczniach podejrzenie co do 
braku szczerości ze strony nauczyciela32. 

Nauczyciel może traktować ucznia w sposób partnerski, ale po-
winien w tej sytuacji zachowywać dystans. Poufałość w nadmiernym 

                                                 
29 K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czyn-
ności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002, s. 242-243. 
30 M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 90. 
31 Tamże, s. 48. 
32 Tamże, s. 48-50. 
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stopniu prowadzi bowiem do zaniku barier wynikających z zasady 
autorytetu. Jest ważną rzeczą, by uczeń znał swoje miejsce w świecie 
dorosłych oraz odnosił się z szacunkiem do osób starszych. Jest to 
konieczny warunek, by wychowanek miał poczucie bezpieczeństwa i 
zaufania w stosunku do wychowawcy33. 

Niemałą rolę odgrywa również funkcja facilitatora. Nauczyciel 
pełniący tę funkcję stara się stworzyć w klasie klimat zaufania. Aby 
dobrze realizować to zadanie nauczyciel musi cechować się wcze-
śniej opisanymi postawami: empatią, autentycznością oraz akcepta-
cją, jak również całkowicie zrezygnować z autorytaryzmu. Umożliwi 
to uczniom decydowanie o temacie i sposobie prowadzenia lekcji. 
Takie ustalenia są obowiązujące oraz objęte umową. W ten sposób 
uczniowie chętniej będą wypowiadać się na zajęciach34. 

Proces wychowania może zachodzić wówczas, gdy między na-
uczycielem a uczniem poprawnie zostanie nawiązany kontakt. Jest 
on podstawą owocnego działania edukacyjnego oraz wychowawcze-
go. Prawidłowy proces nawiązywania kontaktu nauczyciel – uczeń 
przebiega w następujących etapach: 

• Pojawienie się nauczyciela w klasie. Pierwsze spotkanie wymaga 
dobrego przygotowania i pozytywnego nastawienia, które spra-
wi, że nauczyciel będzie czuć się swobodnie. Taka postawa za-
sygnalizuje uczniom pozytywne nastawienie wobec nich. 

• Nawiązanie wstępnego kontaktu. Początkowo kontakt z uczniem 
powinien być nawiązywany za pomocą krótkich spojrzeń. Na-
uczyciel, będąc wrażliwym na spojrzenia uczniów, odwzajem-
niając je, przyczynia się do rozwoju relacji z uczniem. W tym 
etapie nie należy zbyt wcześnie skracać dystansu, ponieważ mo-
że spowodować to zerwanie już nawiązanego kontaktu. Należy 
dać młodzieży czas na oswojenie się, poznanie nauczyciela. 

• Nawiązanie bliższego kontaktu. Przejście do tego etapu możliwe 
jest po zdobyciu, przez nauczyciela, zaufania uczniów. Dystans 
zostaje zmniejszony i można poruszać kwestie ważne dla wy-
chowanka, dotyczące jego życia, w momencie, gdy uczeń zwie-
rza się nauczycielowi ze swych problemów. Takie działanie 

                                                 
33 Kosińska, dz. cyt., s. 21. 
34 Łobocki, dz. cyt., s. 50. 
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wymaga od nauczyciela większego zaangażowania oraz zainte-
resowania uczniem. 

• Dostosowanie się. Jest twórczym zachowaniem nauczyciela, 
umożliwiającym zbudowanie relacji równorzędności z uczniem i 
osiągnięcie płaszczyzny porozumienia. 

• Nawiązanie bliskiego kontaktu. Możliwy jest do realizacji, gdy 
nauczyciel i uczeń mają wspólny punkt, na którym się skupiają. 
Może nim być wspólne zainteresowanie, temat rozmowy czy 
wspólna aktywność. Ważne, by w tej relacji funkcjonowała za-
sada naprzemienności ról komunikacyjnych – jedna osoba mówi, 
druga słucha. 

• Wspólna aktywność. Zostaje ona zapoczątkowana poprzez bliski 
kontakt a przejawia się we wspólnym działaniu, zmierzającym 
do osiągnięcia zamierzonego celu, którym może być rozwiązanie 
konfliktu lub przeprowadzenie doświadczenia w ramach zajęć, 
by lepiej zrozumieć omawiane zjawisko35. 

Dla prawidłowego rozwoju relacji nauczyciela z uczniem duże 
znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmowy36. Proces komuni-
kacji jest bardzo ważny dla każdego człowieka. Porozumiewanie się 
daje możliwość przekazu uczuć, przeżyć, zjawisk oraz interakcji, a 
znaczącą rolę odgrywa w rozwoju wielu sfer osobowości. Brak dia-
logu – porozumienia równoznaczny jest z klęską37. Należy pamiętać, 
że każda komunikacja składa się z elementu werbalnego (słowa) oraz 
niewerbalnego (gest, mimika). Rozmowa z uczniami może mieć za 
przedmiot zainteresowania i problemy, a także tematy tabu. Nieza-
leżnie od podejmowanego zagadnienia nauczyciel daje do zrozumie-
nia, że jest zainteresowany przeżyciami, emocjami lub trudnościami 
ucznia, solidaryzując się z nim, stwarza klimat zaufania38. 

Z wychowawczego punktu widzenia najlepszym stylem prowa-
dzenia rozmów z uczniami jest styl partnerski. Zakłada on bezwa-

                                                 
35 Frydrychowicz, dz. cyt., Poznań 2001, s. 316-322. 
36 Łobocki, dz. cyt., s. 144-145. 
37 E. Bochno, Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kra-
ków 2004, s. 57. 
38 Łobocki, dz. cyt., s. 145-146. 
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runkową akceptację oraz szacunek, który należy okazać rozmówcy, 
co pozwoli mu: 

- mieć własne zdanie; 
- mówić o swoich przeżyciach oraz wyrażać uczucia; 
- wyrażać swoje potrzeby; 
- popełniać błędy; 
- rozwiązywać problemy, które go nurtują; 
- osiągać sukcesy dzięki własnej pracy; 
- uwierzyć w swoje możliwości. 
Rozmowa partnerska musi przebiegać w atmosferze spokoju, wza-

jemnego zrozumienia i poszanowania. Należy unikać krzyków, preten-
sji, prawienia kazań oraz uszczypliwych uwag39. Nauczyciel musi słu-
chać ucznia w sposób aktywny, nie powinien udawać zainteresowania, 
ale żywo włączyć się w dialog, ponieważ w rozmowie wychowawca ma 
okazję, by pobudzić wychowanka do samorozwoju40. 

Poprawnie przeprowadzona pod względem pedagogicznym, 
rozmowa z uczniem, umożliwia między innymi swobodną i szczerą 
wymianę myśli, dzieląc się własnymi przeżyciami i doświadczeniem 
życiowym; poznanie się i zrozumienie; udzielanie wsparcia w chwi-
lach bezsilności; uświadomienie odpowiedzialności za własne czyny; 
odzyskanie równowagi psychicznej oraz dokonywanie zmian w do-
tychczasowym postępowaniu41.  

Zadaniem nauczyciela jest udzielanie wsparcia uczniowi, by 
pomóc mu w przezwyciężaniu trudności. Najważniejsza jest pomoc 
uczniowi w samorealizacji. Proces ten rozpoczyna się w momencie, 
gdy uczeń przychodzi po radę w konkretnej sprawie. Podstawowym 
zadaniem nauczyciela w tej sytuacji jest wysłuchanie wychowanka, a 
następnie przekazanie mu wskazówek dotyczących rozwiązania pro-
blemu, w taki sposób, by przy kolejnej trudności uczeń potrafił sa-
modzielnie rozwiązać nurtujący go problem. Obecnie największym 

                                                 
39 Tamże, s. 151-152. 
40 Bochno, dz. cyt., Kraków 2004, s. 58. 
41 Łobocki, dz. cyt., s. 148. 
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wyzwaniem w szkołach jest właśnie społeczne i emocjonalne wspie-
ranie uczniów42. 

Warto również przyjrzeć się wychowaniu moralnemu w szkole, 
które jest w istocie rzeczy świadomym i celowym oddziaływaniem na 
wychowanków w taki sposób, aby ich zachowania i postawy nie 
sprzeciwiały się obowiązującym normom i wartościom moralnym43. 

Cele wychowania moralnego można sprowadzić do jednego 
głównego, którym jest uzyskanie dojrzałej moralności. Można ten cel 
osiągnąć poprzez harmonijny rozwój etycznych potencjałów czło-
wieka, które zapisane są w jego naturze. Dojrzałą moralność można 
określić jako zachowanie autonomiczne, rozumne, altruistyczne i 
odpowiedzialne44. 

Obecnie dostrzega się potrzebę wychowania moralnego, obser-
wując wzrost liczby prób samobójczych, terroryzmu, wandalizmu, 
nadużywaniu alkoholu oraz narkotyków. Chociaż od poznania norm 
moralnych do ich realizacji droga jest długa, to ich znajomość może 
stać się cenna w dokonywaniu życiowych wyborów między dobrem 
a złem45. Uprzywilejowane miejsce w wychowaniu moralnym zaj-
muje autorytet, zwykle jest nią osoba, grupa lub społeczność. Powo-
łując się na autorytet dostarcza się wychowankom wzorów do naśla-
dowania. Jest to szczególnie ważne dla uczniów w okresie dojrzewa-
nia, którzy potrzebują wzorców osobowych46. 

Wychowanie moralne może odbywać się metodą modelowania, 
polegającą na stawianiu wzorów osobowych odnoszących się do 
współczesności lub dalekiej przeszłości, pochodzących ze świata 
rzeczywistego lub fikcyjnego. Celem tego zabiegu jest wprowadze-
nie wychowanka w świat norm, zachowań i postaw moralnych, przez 
co uczniowie wykazują gotowość do moralnego postępowania. 

Kolejną metodą jest wdrażanie do zachowań moralnych, nazy-
wana inaczej metodą zadaniową. Polega na powierzaniu młodzieży 
                                                 
42 G. Hornby, E. Hall, C. Hall, Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005, s. 
77, 79, 81. 
43 Łobocki, dz. cyt., s. 97-98. 
44 A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, [w:] Pedagogika katolicka. 
Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 366-367. 
45 Łobocki, dz. cyt., s. 101-102. 
46 Tamże, s. 124, 126, 128-129. 
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konkretnych zadań związanych z niesieniem bezinteresownej pomo-
cy zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. 

Można również stosować metodę perswazji, która bazuje na bez-
pośrednim przekazie wiedzy moralnej w formie wykładu, pogadanki 
lub odczytu. Metodę tę można wzmocnić jedynie poprzez zgodność 
czynów z przekazywanymi informacjami. Pozytywny wpływ wywie-
ra żywy przykład, który znaczy więcej niż apele kierowane do su-
mienia młodzieży. 

Wyróżnia się także metodę osobistego kierowania własnym roz-
wojem moralnym. Składa się na nią oddziaływanie ze strony środo-
wiska i praca nad sobą. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest 
w głównej mierze przez świadomą i dobrowolną pracę nad sobą47. 

Wielu nauczycieli postrzega uczniów jako źródło problemów 
związanych z dyscypliną w szkole. Tym czasem owe zachowania 
młodzieży są wynikiem zaniedbań ze strony szkoły jako instytucji 
oraz samych nauczycieli i osób odpowiedzialnych za kierowanie 
szkołą. Forma dyscypliny musi odpowiadać stylowi pracy nauczycie-
la. Brak tej zgodności powoduje wewnętrzny konflikt, a w uczniach 
wywołuje dezorientację. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencja. 
Ustalenie pewnych procedur zapobiegawczych musi przebiegać w 
obecności uczniów, co daje możliwość rozmowy i wyciągania 
wspólnych wniosków w zakresie rozwiązywania problemów. Dys-
cyplina zapobiegawcza ma formę odstraszania, gdy kontrolę nad nią 
sprawuje nauczyciel. 

Skuteczną techniką zapobiegania problemom dyscyplinarnym 
jest stosowanie zachęt. Mają one tę zaletę, że nie skupiają się na 
osiągnięciach, a na staraniach. Mimo słabych wyników pracy zachęta 
w dalszym ciągu pobudza ucznia do działania i podejmowania wy-
siłku. Dzieci, które były zachęcane, wykazują większą akceptację 
siebie samych. W ten sposób uczniowie mają świadomość swoich 
zalet, zaczynają wierzyć we własne możliwości, a problemy z dys-
cypliną są mniej zauważalne. Błędem jest utożsamianie pochwały z 
zachętą. Pochwała ukierunkowana jest na wynik, zaś zachęta na war-
tość uczenia się. 

                                                 
47 Łobocki, dz. cyt., s. 104-109. 
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Stosowanie samych zachęt nie jest jeszcze rozwiązaniem pro-
blemu dyscypliny. Nauczyciel powinien dużo wcześniej określić 
obowiązujące zasady panujące w klasie, które noszą nazwę logicz-
nych konsekwencji. Logiczne konsekwencje różnią się od konse-
kwencji naturalnych, które następują bez udziału nauczyciela, na 
przykład zabawa ostrym przedmiotem może prowadzić do zranienia. 
Logicznych konsekwencji nie można mylić z karą, która budzi w 
dziecku emocje, pobudzające do zemsty, ponieważ kara nie jest 
utożsamiana przez dziecko ze złym zachowaniem, ale z osobą, która 
karę wymierzyła. 

Logiczne konsekwencje należy wcześniej omówić i ustalić 
wspólnie z uczniami, wówczas chętniej je przyjmują. Przykładem 
może być uczeń, który dokonał dewastacji i będzie musiał dokonać 
naprawy wyrządzonej przez siebie szkody. Skuteczność tej metody 
zapewnia konsekwencja nauczyciela. Jej brak nawet jednorazowy 
sprawi, że uczniowie będą chcieli wykorzystać po raz kolejny zaist-
niałą raz niekonsekwencję. Stosując regularnie logiczne konsekwen-
cje uczniowie zapoznają się z rzeczywistością społeczną. Konse-
kwencje te są logiczne, ponieważ odnoszą się do nieodpowiedniego 
zachowania a zarazem wolne są od oceny moralnej; dotyczą tego, co 
dzieje się w chwili obecnej; podawane są uczniom w sposób życzli-
wy i łagodny. Zapobieganie problemom dyscyplinarnym, jak już 
wcześniej wspomniałem, wiąże się z prawidłową relacją nauczyciel 
– uczeń, opierającą się na wzajemnym zaufaniu i szacunku48. 

 
3. Rola Kościoła w procesie wychowania  
Kościół od dawna dostrzegał jak znaczącą rolę we współcze-

snym życiu człowieka pełni wychowanie, szczególnie rozpatrując tę 
kwestię podczas Soboru Watykańskiego II. Odpowiadając na znaki 
czasu, obawiające się wzrostem aktywności ludzi w życiu społecz-
nym oraz rozwoju techniki, podjął dążenia ku doskonaleniu pracy 
wychowawczej, co w efekcie zaowocowało wydaniem Deklaracji o 
wychowaniu chrześcijańskim. 

                                                 
48 C. H. Ewards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006, s. 29, 40, 
58, 147-149, 152. 
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W Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Ojcowie soborowi 
szczególną rolę w kształceniu osobowości młodych ludzi przypisują 
rodzinie, nazywając ją pierwszym i najlepszym wychowawcą. Nie 
umniejsza to jednak roli Kościoła, który również pełni funkcję wy-
chowawczą, ze względu na głoszenie Dobrej Nowiny, zobowiązując 
się do wychowania młodego pokolenia w taki sposób, by przepełnić 
jego życie duchem Chrystusowym. Wśród wielu środków pomoc-
nych przy wypełnieniu obowiązku wychowawczego Kościół na 
pierwszym miejscu stawia katechizację. Ona to rozjaśnia i umacnia 
wiarę, daje siły do życia zgodnego z duchem Chrystusa, prowadzi do 
świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym i 
pobudza do działalności apostolskiej49. 

Szczególną formę działalności katechetycznej jak i wychowaw-
czej Ojcowie soborowi dostrzegli w szkole katolickiej, która obok 
humanistycznej formacji młodzieży dąży również do formacji du-
chowej. Cechą charakterystyczną dla tej szkoły jest stworzenie w 
niej atmosfery przenikniętej duchem wolności i miłości, pomagając 
w ten sposób młodzieży rozwijać jej osobowość, a jednocześnie 
umożliwiać poznawanie świata, życia oraz człowieka w kontekście 
wiary. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim uwzględnia 
współczesne problemy, dlatego dostrzega potrzebę zakładania szkół 
katolickich różnego stopnia, w tym szkół zawodowych i technicz-
nych oraz szkół wyższych50. Przez zaangażowanie w szerzenie ogól-
noludzkich ideałów, Kościół pragnie skuteczniej realizować swoją 
misję nauczania. W tej perspektywie wychowanie młodego pokole-
nia wiąże się z koniecznością współpracy środowiska szkolnego z 
parafią, rodzinami oraz ruchami katolickimi. Zadaniem wychowaw-
czym szkoły katolickiej jest pomoc młodzieży w rozwoju własnej 
osobowości i we wzrastaniu wedle nowego stworzenia, którym stała 
się przez chrzest. Swoisty klimat panujący w szkole katolickiej po-
maga więc wychowankowi wzrastać w wierze i nią żyć. Dlatego 
doktryna chrześcijańska w szkolnictwie katolickim zajmuje ważne 
miejsce w założeniach oraz programach i oddziaływaniach wycho-
wawczych. Szczególny nacisk kładzie się na wychowanie do pełni 

                                                 
49 DWCH, 3-4. 
50 DWCH, 8-11. 
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człowieczeństwa. Za najwyższy wzorzec człowieka ukazuje się 
Chrystusa, który jest fundamentem, na którym chrześcijanin ma bu-
dować swoje życie. Ponadto ważną rzeczą w wychowaniu prowa-
dzonym przez szkołę katolicką jest sposób formacji. Ma ona być 
prowadzona tak, by formować silne osobowości, odpowiedzialne i 
zdolne do podejmowania wolnych decyzji51. 

Kryzysem wiary najbardziej dotknięta jest młodzież, dlatego Ko-
ściół powinien dla niej szukać nowych, odważnych i twórczych spo-
sobów głoszenia Ewangelii. Zaobserwowano, że młodzi ludzie koń-
czą proces wtajemniczenia sakramentalnego na przystąpieniu do 
sakramentu bierzmowania, po czym odchodzą od praktykowania 
wiary52. Dyrektorium ogólne o katechizacji dostrzegając ten problem 
mówi, że należy wyznaczyć nowy kształt katechezy dla młodzieży, 
który będzie otwarty na problemy jej wieku. Szczególne miejsce na-
leży przyznać wychowaniu w prawdzie i wolności zgodnie z Ewange-
lią, formacji sumienia, wychowaniu do miłości, problematyce powo-
łaniowej, zaangażowaniu chrześcijańskiemu w społeczeństwie, od-
powiedzialności misyjnej w świecie53. 

Proces wychowania Kościół prowadzi głównie przez działalność 
katechetyczną. Jest ona zarazem obowiązkiem jaki i prawem Kościo-
ła54. Największy nacisk położony jest na katechezę w szkole. Na-
uczanie religii w szkole ma pomóc uczniom w zrozumieniu chrześci-
jańskiego orędzia55. Znaczący wpływ na kształt katechezy ma osoba 
nauczyciela. Katecheta jest tym, który ma kontakt z młodzieżą i od 
niego zależy przyszły charakter Kościoła i jego pozycja w społe-
czeństwie. Dlatego zadaniem katechety jest łączenie treści Objawie-
nia Bożego z doświadczeniami młodych ludzi. Taka forma katechi-
zowania jest dużym wyzwaniem56. 

                                                 
51 P. Wawrzyńczak, Szkoła katolicka wyrazem misji nauczycielskiej kościo-
ła, „Seminare” t. 13 (1997), s. 208-222. 
52 DOK, 181. 
53 DOK, 185. 
54 CT, 14. 
55 DOK, 75. 
56 C. Rogowski, Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspek-
tywy rozwoju, Lublin 2002, s. 25. 
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Ważnym miejscem dla katechizacji jest parafia. Wspólnota para-
fialna zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest ona krzewicielką i 
inspektorką katechezy. Każda parafia musi dbać o formację kapła-
nów, zakonników, zakonnic i świeckich, którzy będą oddani katechi-
zacji57. Nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o para-
fialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży58, jednak ta 
forma katechizowania spotyka na swojej drodze wiele trudności, 
przede wszystkim wynikających z natury organizacyjnej. Spotkania 
formacyjne przy parafii powinny mieć charakter katechetyczny i 
odbywać się raz w miesiącu. Takie spotkania nie mają na celu po-
wtarzania treści ze szkolnego nauczania religii, ale ich zadaniem jest 
uzupełnianie wiedzy a zwłaszcza wtajemniczanie i wychowywanie59. 
Celem katechetycznego duszpasterstwa w parafii jest przygotowanie 
do owocnego uczestniczenia w liturgii60. Należy więc pamiętać, że 
katecheza nie może polegać tylko na przekazywaniu wiedzy i przy-
swajaniu jej przez katechizowanych, ale ma kształtować i rozwijać 
ich wiarę. Wychowanie katechetyczne nie może zamknąć się jedynie 
na wychowaniu religijnym lecz ma być integralnym wychowaniem 
całego człowieka61. 

Dyrektorium ogólne o katechizacji, w nawiązaniu do katechezy 
parafialnej mówi, że ma ona spełniać trzy wymiary: poznawczy, 
wychowawczy oraz wtajemniczenia. Patrząc, na polską sytuację, w 
tym znaczeniu katecheza parafialna jest nieobecna. Dzieje się tak, 
ponieważ w Polsce funkcjonuje głównie katecheza szkolna, która 
ogranicza się do teoretycznego poznania wiary. Natomiast przypara-
fialne przygotowanie do sakramentów bardziej przypomina technicz-
ny instruktaż niż pełną katechezę inicjacyjną62. Kolejnym zarzutem 
wobec katechezy parafialnej jest przewaga intelektualizmu i dydak-

                                                 
57 CT, 67. 
58 DKKKP, 106-107. 
59 DKKKP, 106-107. 
60 DKKKP, 115. 
61 S. Dziekoński, Funkcja wychowawcza katechezy parafialnej, [w:] Kate-
cheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Warszawa 
2004, s. 115. 
62 K. Misiaszek, Katecheza parafialna – aktualny stan rozwoju i oczekiwania, 
[w:] Kościół katechizujący i katechizowany, red. I. Dec, Wrocław 2003, s. 110. 
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tyzmu, które wywodzą się z nauczania pojęciowego, a zbyt mało jest 
w niej aspektu antropologicznego63. 

Miejscem katechezy parafialnej są również zespoły liturgiczne 
chłopców i dziewcząt (ministranci) oraz stowarzyszenia (na przykład 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) i ruchy katolickie (między 
innymi Ruch Światło – Życie)64. Pomocą w organizacji takich spo-
tkań są liczne opracowania. Realizując katechezę w ramach stowa-
rzyszeń i ruchów należy pamiętać, że nie są one alternatywą dla pa-
rafii, ponieważ to ona jest podstawową wspólnotą wychowującą65. W 
nauczaniu Kościoła szczególnie zaznacza się, że katecheza ruchów i 
wspólnot kościelnych jest różnorodna i może stanowić źródło dla 
formacji chrześcijańskiej. W polskim Kościele funkcjonuje ponad 
150 ruchów, wspólnot kościelnych i stowarzyszeń, przynależność do 
nich deklaruje zaledwie 10% Polaków. 

Każdy ruch czy wspólnota kościelna w odmienny sposób włącza 
się w ewangelizację na terenie parafii. P. Skiba charakteryzuje nie-
które ze wspólnot pod kątem formy katechezy parafialnej: 

• Katolicka Odnowa Charyzmatyczna organizuje Seminaria 
Odnowy w Duchu Świętym, które dotyczą ewangelizacji po-
czątkowej, poza tym organizują spotkania modlitewne, reko-
lekcje wielkopostne dla młodzieży oraz kursy przygotowują-
ce do sakramentu bierzmowania. 

• Ruch Światło – Życie jest ściśle złączony z parafią. Forma-
cja rozpoczyna się od ewangelizacji początkowej i kontynu-
owana w dalszych etapach, uwzględniając formację litur-
giczną, biblijną oraz wspólnotową. 

• Neokatechumenat jest ruchem katechetyczno – liturgicznym 
realizującym się przy parafii w małych grupach. Charaktery-
styczne dla formacji w tego ruchu są: liturgia słowa, studium 
historii zbawienia, Eucharystia w małej wspólnocie i nabo-
żeństwa pokutne. 

                                                 
63 J. Michalski, Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II. 
Studium pastoralno – katechetyczna, Olsztyn 1997, s. 166-167. 
64 DKKKP, 110-111. 
65 DOK, 262. 
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• Wspólnota Emanuel skupia się na katechizacji młodzieży i 
dorosłych. Formacja członków polega na realizacji zobowią-
zań, do których między innymi należą: codzienna adoracja, 
udział w Eucharystii, przystępowanie do sakramentu pokuty. 

Z powyższego zestawienia wynika, że ruchy i wspólnoty ko-
ścielne są bogatym środowiskiem na polu działalności katechetycz-
nej66. Nie spełniają jednak wymogów stawianych przez dokumenty 
kościelne, przez brak organiczności i systematyczności procesu kate-
chetycznego oraz dążenia do realizacji własnych celów67. 

Szczególne miejsce w wychowaniu młodzieży odgrywa Zgro-
madzenie Salezjańskie, obecnie zajmujące się wychowaniem mło-
dzieży w 115 parafiach i 80 oratoriach w Polsce68. Rozpoczęte, przez 
księdza Bosko w 1841 roku, dzieło wychowywania młodzieży wy-
magało adaptacji do współczesnych warunków. W roku 1990 na 
Kapitule Generalnej Zgromadzenia połączono dotychczasowy doro-
bek salezjański z nową rzeczywistością. W ten sposób opracowano 
Salezjański program wychowania młodzieży do wiary. Ówcześnie 
odczuwa się potrzebę wyjścia do młodych ludzi, bycia dla nich i z 
nimi69. Dlatego Konstytucja oraz Regulaminy Ogólne Towarzystwa 
świętego Franciszka Salezego w swojej treści, odnośnie formacji 
zakonników, mówią o formacji intelektualnej a zarazem o koniecz-
ności prowadzenia praktyki duszpasterskiej zgodnej z duchem sale-
zjańskim. W tym względzie nacisk położony jest na formację po-
przez asystencję, ponieważ służy ona zapoznaniu się z systemem 
prewencyjnym i pomaga w jego praktycznym wykorzystaniu70. 

                                                 
66 P. Skiba, Ruchy i wspólnoty kościelne miejscem katechezy parafialnej, 
[w:] Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w 
parafii, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2006, s. 211-217. 
67 Misiaszek, Dz. cyt., s. 108, 110. 
68 Z. Dziubiński, Dialog współczesności z pedagogiczną spuścizną św. Jana 
Bosko, [w:] Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłow-
ski, Warszawa 2000, s. 289. 
69 A. Paszek, Salezjański program wychowania młodzieży do wiary jako 
propozycja wychowawcza, „Seminare” t. 19 (2003), s. 357, 361. 
70 M. T. Chmielewski, Te zajęcia przygotowują salezjanów do pracy dla 
dobra dusz. Przyczynek historyczno-pedagogiczny do prezentacji asystencji 
salezjańskiej jako etapu formacji, „Seminare” t. 25 (2008), s. 364-365. 
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Głównym zadaniem w dzisiejszej formacji oratoryjnej jest 
kształtowanie prawego sumienia, które będzie zdolne do osądu i 
rozeznania wartości etycznych oraz wychowanie do miłości, które 
jest podstawowym wymiarem życia człowieka71.  

 
Zakończenie 
Przeprowadzona analiza ukazuje, jak nieoceniona w procesie 

wychowania jest działalność prewencyjna poszczególnych środowisk 
oraz ich wzajemna współpraca. Zaburzenia w którymkolwiek środo-
wisku mogą wpłynąć negatywnie na cały proces formacji młodzieży. 
Nawet dwa prawidłowo funkcjonujące środowiska wychowawcze 
nie są w stanie wypełnić luki zaistniałej w wyniku nieprawidłowego 
wypełnienia zadań przez inne środowisko. Dlatego dla prawidłowego 
rozwoju młodzieży istotna jest współpraca wszystkich środowisk 
wychowawczych. 

 
Streszczenie 
Wychowanie młodego pokolenia jest trudnym zadaniem, dlatego 

w tym niełatwym procesie powinny brać udział wszystkie środowi-
ska, do których przynależy młody człowiek: rodzina, szkoła oraz 
Kościół. Należy więc zwrócić uwagę na wychowanie jako proces 
długofalowy, przebiegający w etapach, by nie dopuścić do sytuacji, 
w której na działania wychowawcze będzie za późno. Największe 
znaczenie w tym procesie ma rodzina, ponieważ to w niej dziecko 
poznaje świat, a tym samym czerpie wzorce, które realizuje w póź-
niejszym okresie swojego życia. Skuteczność zaś działań wychowaw-
czych podyktowana jest poprawnością stosowanych technik wycho-
wawczych oraz relacji międzyludzkich. Przeprowadzona analiza ukazu-
je, jak nieoceniona w procesie wychowania jest działalność prewencyj-
na poszczególnych środowisk oraz ich wzajemna współpraca. Zaburze-
nia w którymkolwiek środowisku mogą wpłynąć negatywnie na cały 
proces formacji młodzieży. Nawet dwa prawidłowo funkcjonujące śro-
dowiska wychowawcze nie są w stanie wypełnić luki zaistniałej w wy-
niku nieprawidłowego wypełnienia zadań przez inne środowisko. Dla-

                                                 
71 Paszek, dz. cyt., s. 363-364. 
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tego dla prawidłowego rozwoju młodzieży istotna jest współpraca 
wszystkich środowisk wychowawczych. 

 
Summary 
Prevention as a way for effective education 
Education of young people is a difficult task, because in this 

process should be open to all of the environment, which belongs to 
the young man: family, school and church. Therefore you should pay 
attention to education as a long-term process, which runs in stages, to 
prevent a situation in which the educational activities will be too late. 
The most important in this process is the family, because it is in the 
child learns the world, and therefore draws patterns that realizes later 
in his life. The effectiveness of the educational activities is dictated 
by the correctness of techniques and educational relationships. The 
analysis shows how invaluable in the process of education is a pre-
ventive activity of individual communities and their mutual coopera-
tion. Disturbances in any environment can adversely affect the whole 
process of the formation of young people. Even two well-functioning 
educational environments are not able to fill in the gaps arise due to 
improper fulfillment of the tasks of the different environment. There-
fore, for the proper development of young people is an important 
cooperation of all educational environments. 
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Wstęp 
Urodził się 22 kwietnia 1914 w Chlebnicach na Orawie. Ojciec 

Ján Ligoš, rolnik (1883 – 1943) był inwalidą wojennym, ale pomimo 
to aby utrzymać liczną rodzinę musiał iść za pracą do Ameryki. Mat-
ka Terézia, rod. Mikušovská (1883 – 1962) wraz z dziećmi wzięła na 
siebie troskę o małe gospodarstwo. Jozef miał siedmioro rodzeństwa. 
Siostra Mária (1904), Ján (1908), Ondrej (1916), Terézia (1918), 
Helena (1922) – dwoje umarło zaraz po narodzeniu i ich imiona nie 
są podawane1. Szkołę ludową ukończył w rodzinnych Chlebnicach 
(1920 – 1926). Żyjąc w biednych warunkach rodzinnych początkowo 
nie mógł ani myśleć o dalszej nauce, ale stary nauczyciel z chlebnic-
kiej szkoły uporczywie namawiał Ligošovców, aby posłali swego 
syna na dalszą naukę2. 

Pierwszych pięć roczników Czechosłowackiego gimnazjum ab-
solwował w latach 1926 – 1930 v Trstenej a klasy 5 – 8 w Levočy w 
latach 1930 – 1934, tam też, 7 czerwca 1934, zdał maturę. Studia 
teologiczne absolwował w Ołomuńcu (1934 – 1939).3 Niższych 
święceń, subdiakonatu i święceń diakonatu udzielił mu ołomuncki 
biskup Dr. Leopold Prečan. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 
1939 z rąk spiskiego biskupa Jána Vojtaššáka w spiskiej katedrze św. 
Marcina4. J. Ligoš oprócz posiadania doskonałej znajomości teologii 
doskonale owładał i studiował języki obce. Doskonale poznał język 
łaciński, francuski, niemiecki i czeski. Publikował artykuły w czaso-
pismach fachowych i naukowych: Smer, Duchovný pastier i Peda-

                                                 
1 LIGOŠ, J: Vlastný životopis. Veľké Borové, 14. 10. 1952, nestránkované.  
2 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS SACERDOTUM DIOECE-
SIS SCEPUSIENSIS AB ANNO 1848. Tomus I., s. 392. In: Archív Biskup-
ského úradu v Spišskej Kapitule.  
3 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK III. ZV. K – L. Vedúci 
redaktor: Vladimír Mináč. Martin : Matica slovenská, biografické oddelenie 
1989, s. 402.  
4 LIGOŠ, J: Vlastný životopis. Veľké Borové, 14. 10. 1952, nestránkované.  
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gogika. Wydał kilka podręczników religijnych i liturgicznych, w 
których opublikował również własną poezję, na przykład w tomiku 
wierszy Ideme (1946, Ružomberok). Inne jego dzieła to: Pútnikom 
večnosti (kazania 1947), Adoračná pobožnosť na sviatky mariánske 
(1948, Košice), Bohoslužba slova mimo svätej omše (1969, Trnava), 
Príprava na sviatosť birmovania (1969, Trnava)5.  

Od 1 lipca 1939 był wikariuszem w Bijacovcach. Dnia 20 grud-
nia 1941 uzyskał doktorat z teologii. Od 1 września 1942 pełnił 
funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Spiskiej Kapitule a zarazem był wykładowcą w Instytucie nauczy-
cielskim w Spiskiej Kapitule. W roku 1942 został dyrektorem dzieła 
misyjnego diecezji spiskiej a w 1943 roku został prosynodalnym 
examinatorom6. Prof. Ladislav Hanus wspomina Jozefa Ligoša tak: 
„Ani nie wiem kiedy się w spiskim seminarium wyłonił Jožko Ligoš. 
Skromność, cichość sama. Był aż nadto płochy i chudy jak szpilka. 
Był waśniwym pastor animarum. Nie dzieje się często pomiędzy mło-
dymi kapłanami, aby jeden z nich z takim pragnieniem wrastał do 
swego powołania. Osiem lat byliśmy razem w seminarium. Kierow-
nictwo duchowe po okresie wakantu dostało się do pewnych rąk Lig-
oša. Wychował kapłanów, którzy stali się kręgosłupem diecezji“7.  

Jego sumienność w pracy duchowej, szczerą wiarę i bardzo 
ludzkie podejście do kapłanów i wiernych bardzo wysoko cenił sobie 
arcybiskup Nitry Eduard Nécsey, który 19 kwietnia 1964 roku za-
proponował Rzymowi wymianowanie dr. Jozefa Ligoša za spiskiego 
biskupa. Podobną propozycję przedłożył 31 października 1964 roku 
administrator Diecezji Rożniawskiej biskup dr. Robert Pobožný. 
Dnia 21 kwietnia 1965 roku biskup Nécsey proponował J. Ligoša za 
biskupa koadiutora wraz z Jozefem Brišákiem i Štefanem Figurą. Po 
śmierci spiskiego biskupa Jána Vojtaššáka 4 sierpnia 1965 roku, Dr. 
J. Ligoš został jedynym kandydatem na urząd biskupa spiskiego. W 
tym samym roku jego nominację na biskupa spiskiego poparł rów-
                                                 
5 CHALUPECKÝ, I.: Ligoš, Jozef. In: Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Zost. Dr. Július Paštéka. Bratislava : Lúč, 2000, s. 820.  
6 DLUGOŠ, F.: Funkcjonowanie diecezji spiskiej w warunkach systemu 
totalitarnego w łatach 1948 – 1989. Lublin : Norbertinum, 2003, s. 414.  
7 HANUS, L.: Náš otec je už v cieli. In: Orientácia 1 (1973 – 1974), s. 59 – 
60. Samizdat.  
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nież biskup Pavol Hnilica, SJ żyjący w Rzymie. Według stanowiska i 
przedstawionych dokumentów znajdujących się w Kongregacji ds. 
Biskupów w Rzymie dr. J. Ligoš jest charakteryzowany jako: 
„Esemplare, stimato dai confratelli, conciliante, prudente“8. 

Był członkiem licznych komisji, na przykład: Diecezjalnej Kate-
chetycznej Komisji, Komisji Egzaminacyjnej Katechetów Laickich i 
innych. Od 1 stycznia 1951 aż do 14 listopada 1968 pracował jako 
administrator parafii we Veľkim Borovem9. Po rezygnacji z urzędu a 
następnie śmierci wikariusza kapitulnego ks. Andreja Scheffera jego 
następcom został dr. Jozef Ligoš. Jego nominacja była poprzedzona 
rokowaniem biskupa dr. Ambróza Lazíka z dwoma kandydatami: 
Jozefom Štrbákom a Jozefom Ligošom. Jozef Ligoš propozycję 
przyjął pod warunkiem, że na jego nominację wyrazi zgodę również 
Stolica Apostolska10. Dnia 14 listopada 1968 został przez biskupa dr. 
Ambroza Lazíka, trnawskiego administratora apostolskiego na pod-
stawie otrzymanych prawomocy od Stolicy Apostolskiej wymiano-
wany za ordynariusza Diecezji Spiskiej z prawami wikariusza kapi-
tulnego, z natychmiastowym uczynkiem. Na taką nominację otrzy-
mał od Povereníctva SNR ds. kultury i informacji zgodę państwową 
z dnia 13 listopada 1968 roku, nr. PKI 54-05/1969-Mag.11 Po wy-
znaniu wiary i złożeniu ślubowania przed miejscową Kapitułą Spiską 
(trzej kanonicy ThDr. Jozef Tomanóczy, Martin Galovič – veľpr-
epošt i Jozef Michna) dnia 1 stycznia 1969 r. dr. Jozef Ligoš objął 
swój nowy urząd.12 W swoim noworocznym przemówieniu, które 

                                                 
8 FALTIN, D.: Vyhlásenie sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej roty zo 
dňa 17. apríla 2000 na základe štúdia 
archívu Štátneho sekretariátu, týkajúce sa Dr. Jozefa Ligoša, ordinára Sp-
išskej diecézy. 
9 CHALUPECKÝ, I.: Ligoš, Jozef. In: Lexikón katolíckych kňazských osob-
ností Slovenska. Zost. Dr. Július Paštéka. Bratislava : Lúč, 2000, s. 820.  
10 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. Spiš-
ská Kapitula : privátny archív, 2006, 
nestránkované.  
11 ABÚ – obežník 1 z 29. novembra 1968 v Spišskom Podhradí-Spišskej 
Kapitule, s.2.  
12 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. Sp-
išská Kapitula : privátny archív, 2006, 
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możemy nazwać jego mową programową, wezwał wszystkich do 
budowania Królestwa Bożego w diecezji: „Z nieprzewidywalnej 
Opaczności Bożej zostałem dnia 14 listopada 1968 roku, przez J.Ex. 
biskupa dr. Ambroza Lazíka, apostolskiego administratora trnaw-
skiego, mianowany tymczasowym ordynariuszem Biskupstwa Spi-
skiego, z uprawnieniami wikariusza kapitulnego. Ten, tak ciężki 
krzyż Bóg włożył na mnie właśnie w dziewięćdziesiąte urodziny wiel-
kiego wyznawcy i męczennika, już nieżyjącego naszego ojca biskupa 
Jana. Mam więc tymczasowo zastępować tego, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemieni na obuwiu. Nie, nie jestem jego następ-
cą. Nie jestem ojcem naszego biskupstwa... Na tego już lata czekamy 
i o niego Boga Łaskawego prosimy. Jestem tylko tymczasowym za-
stępcą biskupa. Proszę was ukochani bracia w kapłaństwie i was 
kochani wierni, przyjmijcie mnie więc jako takiego. Jako zastępcę 
ojca naszego biskupstwa. Zastępca ojca nigdy nie jest tym, czym 
własny ojciec. Pragnę jednak z pomocą Bożą i według własnych sił i 
zdolności jak najlepiej wykonać to zadanie“13. 

Wszyscy kapłani reagowali z nadzieją, że Diecezja Spiska wreszcie 
posiada katolickie kierownictwo i to tak po stronie administracyjnej jak i 
duchowej. W obieżniku kurii biskupiej dla kapłanów podkreślił zgodę 
Watykanu na swój wybór i prosił ich o modlitwę i współpracę, aby 
mógł kierować diecezją według intencji zmarłego spiskiego biskupa 
Jána Vojtaššáka. Jako pierwszy obowiązek ordynariusz wyznaczył sobie 
odwiedzenie w odpowiednim czasie wszystkich parafii, co dotrzymywał 
systematycznymi wizytacjami. Podczas wizytacji spotykał sięz wierny-
mi a zwłaszcza z młodzieżą i rozmawiał o problemach przyszłości. 
Gdziekolwiek udzielał sakramentu bierzmowania (podczas czteroletniej 
posługi wybierzmował ponad 30 000 wiernych) zawsze najpierw po-
znawał problemy trapiące daną parafię a następnie w kazaniu wykorzy-
stywał te wiadomości zgodnie z przykazaniami Bożymi i etyką katolic-
ką. W ten sposób jego kazania zawsze były czasowo aktualne a treścio-
wo interesujące14. 

                                                                                                        
nestránkované.  
13 ABÚ – obežník 1 z 29. novembra 1968 v Spišskom Podhradí-Spišskej 
Kapitule, s.1.  
14 Tamže.  
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Bardzo mu zależało na tym, aby w parafiach oprócz wyznaczo-
nych dni wieczystej adoracji Diecezji Spiskiej, założonej w roku 
1926 przez biskupa Jána Vojtaššáka, zaprowadzono nocne adoracje, 
których program sam układał i upubliczniał w Duchownym Pasterzu. 
Szło przede wszystkim o adoracje stanowe: adoracje ojców, matek, 
ministrantów itp. Ponieważ w tych czasach nie były możliwe otwarte 
kontakty duchownych z młodzieżą, dr. Ligoš wykorzystywał właśnie 
te spotkania na pobudzenie młodych chrześcijan, ku którym miał 
szczególnie gorący stosunek15. Nowemu ordynariuszowi bardzo za-
leżało na chrześcijańskim charakterze życia rodzinnego. Po wielu 
latach powołał trybunał sądowy, który miał rozwiązywać przede 
wszystkim kursy małżeńskie16. 

W roku 1969 Zbor ordinárov Slovenska mianował dr. Ligoša 
wykonawczym prezesem Słowackiej Komisji Liturgicznej, a ten 
swoje zadanie wykonywał doskonale.17 Wraz z kapłanami z Diece-
zjalnej Komisji Liturgicznej wprowadzał w życie Kościoła nowe 
obrzędy chrztu, małżeństwa i pogrzebu odnowione według wskazań 
Soboru Watykańskiego Drugiego – konstytucji Sacro sanctum conci-
lium. Członkowie komisji liturgicznej nie tylko ze spiskiej ale też z 
koszyckiej diecezji często spotykali się na naradach w rezydencji 
biskupiej na Spiskiej Kapitule. Była to bardzo dobra współpraca, 
żywe dyskusje prowadzili zebrani o tłumaczeniu i przysposobieniu 
Mszału Rzymskiego do języka słowackiego. Zwłaszcza przy modli-
twach mszalnych dyskutowali niekiedy o jednym słowie przez całe 
popołudnie, aż kim nie zgodzili się na właściwym znaczeniu po stro-
nie etymologicznej, historycznej i gramatycznej. Była to ciężka i 
odpowiedzialna praca. Oprócz tłumaczenia Mszału Rzymskiego roz-
poczęto prace nad tłumaczeniem brewiarza kapłańskiego. Poszcze-
gólne hymny przetłumaczył znany poeta katolicki Janko Silan. Dr. J. 
Ligoš kilkakrotnie podkreślał, że na tych tłumaczeniach tekstów 
liturgicznych mają zasługę oprócz spiskich kapłanów (Ján Kováč, 
                                                 
15 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. Spi-
šská Kapitula: privátny archív, 2006, nestránkované.  
16 Schematizmus Spišskej Diecézy 1996. Spišská Kapitula : 1996, s. 202.  
17 CHALUPECKÝ, I.: Ligoš, Jozef. In: Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Zost. Dr. Július 
 Paštéka. Bratislava: Lúč, 2000, s. 820.  
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Jozef Kútnik-Šmálov, Ladislav Hanus, Štefan Hatalla, Štefan Koštia-
ľ, Ján Maga a iní) również liturgiści z innych diecezji, oraz literaci 
laicy. Dlatego możemy śmiało twierdzić, że nowo przetłumaczony 
mszał jest dla wszystkich, którzy posługują się językiem słowackim 
na świecie. Sumienna praca została nagrodzona wypowiedzią świętej 
Kongregacji ds. Sakramentów i kultu Bożego, która pochwaliła naj-
pierw poszczególne części a później również cały Mszał Rzymski w 
pierwszą niedzielę adwentu 1 grudnia 1979 roku18.  

Dr. J. Ligoš oprócz liturgiki zajmował się także homiletyką i ka-
techetyką. J. Šveca-Slavkovjana powierzył tłumaczeniem Księgi 
psalmów na język słowacki. prekladom Knihy žalmov do slovenčiny. 
Tłumaczenie to miało być później wykorzystane w Liturgii godzin. 
W końcu tłumaczenie przygotowali Jozef Kútnik Šmálov z Jánem 
Magom a ich wersja jest wykorzystywana do dzisiaj. Wiele wysiłku 
wkładał dr. Ligoš w celu szybkiego wprowadzenia porządku mszal-
nego schwalonego przez Sobór Watykański II. do liturgii praktycz-
nej. Od kapłanów wymagał, aby swoje kazania ograniczyli do 15, 
najwięcej do 20 minut. Dr. Jozefa Ligoša odwołali z funkcji prze-
wodniczącego Słowackiej Komisji Liturgicznej w 1972 roku. Oko-
liczności tego odwołania nie są do dzisiaj całkowicie wyjaśnione... 
Współczesne badania wskazują jednak na to, że za atakiem na prze-
wodniczącego komisji liturgicznej stała normalizacyjna totalitary-
styczna władza, której przeszkadzało principialne zachowanie się 
ordynariusza spiskiego w stosunku do Pacem in terris a głównie jego 
niezłomna wierność Rzymowi19. 

Po historycznie krótkiej erze dubczekowej odwilży politycznej 
normalizacyjne kierownictwo partii i państwa bardzo ostro postawiło 
się przeciwko Kościołowi i sytuacji religijnej w byłej ČSSR. Lata 
wolniejszego życia zastąpił rygorystyczny nadzór państwa nad Ko-
ściołami. Dr. Jozef Ligoš przygotował w roku 1973 materiały do 
obieżnika, który wówczas był jedynym możliwym kontaktem z du-
chowieństwem diecezjalnym. Autor trzydziestostronicowego postne-

                                                 
18 HANUS, L.: J. Kútnik-Šmálov – život, činnosť, tvorba. Spišské Podhradie 
: Spišský kňazský seminár, 1992, s. 262 – 263.  
19 MAGA, J.: Pamiatke Dr. Jozefa Ligoša. Orientácia 1 (1973 – 1974), s. 
26. Samizdat.  
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go elaboratu medytacyjnego wykorzystał przykład cierpienia z Sien-
kiewiczowej legendy: „Chrystus i dzisiaj musi cierpieć, musi być 
ukrzyżowany. Nie ma ciała w którym mógłby to uczynić. Jego ciało 
jest już uwielbione w niebie. Pragnie cierpieć w moim, w naszym 
ciele. Nie uciekajmy tak jak Piotr uciekał z Rzymu. Wtedy i nam by 
Jezus powiedział: „Ja idę cierpieć za wszystkich, których ty opuści-
łeś... Nie opuszczaj swoich braci! Pozwól aby Chrystus cierpiał w 
twoim ciele, aby potem mógł sławnie zmartwychwstać też w twoim 
ciele“20. 

Jak zły sen wygląda prawda, że w odpowiedzi na prośbę kancelarii 
parafialnej w Lewoczy o schwalenie programu uroczystości pielgrzym-
kowych i oficjalnych uczestników z dnia 13 czerwca 1973 r., we wspól-
nej odpowiedzi na obie prośby ONV Spišská Nová Ves, Wydział Kultu-
ry nie udzielił pozwolenia spiskiemu wikariuszowi kapitulnemu – ordy-
nariuszowi diecezji dr. Jozefovi Ligošovi służyć uroczystej mszy świętej 
i wygłościć kazania w dzień pielgrzymki, ale na jego miejsce dał nomi-
nację administratorowi parafialnemu z Uloży.  

Cytat z odpowiedzi: „Zarazem potwierdzamy wstępny program z 
tym, że uroczystą mszę z kazaniem poprowadzi administrator para-
fialny z Uloży a nie wikariusz kapitulny.“ Decyzję tę wydał kierow-
nik urzędu Emil Figel21. Dr. J. Ligoš należał do wielkich mariańskich 
czcicieli. Jako ordynariusz starał się dostać do duszpasterstwa 
wszystkich kapłanów, którym władza zastawiła zgodę na wykony-
wanie czynności kapłańskich. Ze szczególną uwagą starał się o od-
nowienie kapłaństwa. Od ruchu Pacem in terris jednoznacznie się 
dystansował. W Spiskiej Kapitule planował odnowić Wyższe Semi-
narium Duchowne a podczas letnich wakacji wzywał do siebie kle-
ryków i poświęcał im wiele czasu. Usiłował się wprowadzić w życie 
uchwały Soboru Watykańskiego II, według których Seminarium ma 
być źrenicą oka każdego ordynariusza.22  

                                                 
20 LIGOŠ, J.: Rukopis z 15. 2. 1973, s. 30.  
21 ŠOKA Spišská Nová Ves, ONV, Spišská Nová Ves: Štátny súhlas k vy-
konaniu Levočskej púte 1. júla 1973 v zmysle par. 16 vl. Nar 219/49 Zb., 
Spišská Nová Ves, č. 128/1973-cirk., 19. 6. 1973  
22 HANUS, L.: J. Kútnik-Šmálov – život, činnosť, tvorba. Spišské Podhradie 
: Spišský kňazský seminár, 1992, s. 300 – 301.  
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Zmarł 19 września 1973 roku w lewockim szpitalu. Choć od 
dłuższego czasu miał problemy z wysokim ciśnieniem i cukrzycą, 
jego śmierć wielu zaskoczyła. W leczeniu używał szwajcarski prepa-
rat Brinerdin, który należy brać systematycznie, a tego dr. J. Ligoš 
nie dotrzymywał. Udzielił śakramentu bierzmowania w Veľkim Bo-
rovem a leku ze sobą nie miał. V niedzielę poczuł się słaby, poprosił 
o fili żankę kawy. Na drugi dzień czuł się tak źle, że nie mógł pomo-
dlić się ani brewiarza. Nagle zgorszył mu się wzrok, widział jedynie 
nieokreślone geometryckie kształty w zwężonym polu widzenia. Noc 
przecierpiał, na drugi dzień poszedł z przyjacielem Michałem Pačn-
árem do szpitala w Levoči, gdzie zajął się nim ordynator oddziału 
internistycznego MUDr. Ladislav Krušpír. Pomimo intensywnego 
leczenia i wszechstronnej opieki lekarskiej o godz. 16.30 oddał dr. 
Ligoš swoją duszę Panu23. 

Mons. dr. Jozef Ligoš w 1973 roku prosił Stolicę Apostolską o 
przedłużenie fakult dla kierownictwa Diecezji Spiskiej. W czasie, 
gdy były one przygotowywane, dnia 21 września 1973 roku przyszła 
do Rzymu wiadomość ze Słowacji o nagłej śmierci spiskiego ordy-
nariusza24. Obrzędy pogrzebu wraz ze mszą świętą odbyły się w 
katedrze w Spiskiej Kapitule 24 września 1973 roku. Kazanie po-
grzebowe wygłosił ówczesny kanclerz kurii ks. Michał Kľučar: 
„Zmarły ojciec ordynariusz prowadził takie życie, że dziś nie mam co 
przed wami skrywać, lub kwiecistymi słowami usprawiedliwiać. 
Również do niego odnosi się wypowiedź św. Grzegorza: Był kapła-
nem przedtem niż się stał kapłanem. Posiadał bowiem cnoty wcze-
śniej niż uzyskał godność. Był sługą Chrystusa nie według litery ale 
według ducha Ewangelii. Pozostawił nam naukę: Kto chce umrzeć 
śmiercią sprawiedliwego, musi sprawiedliwie żyć“ 25.  

                                                 
23 PAČNÁR, M.: Posledné chvíle Dr. Ligoša. Rukopis, 30. 5. 2002. nestr-
ánkované.  
24 FALTIN, D.: Vyhlásenie sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej roty zo 
dňa 17. apríla 2000 na základe štúdia archívu Štátneho sekretariátu, týkaj-
úce sa Dr. Jozefa Ligoša, ordinára Spišskej diecézy.  
25 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. Sp-
išská Kapitula: privátny archív, 2006, 
nestránkované.  
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Inny z najbliższych współpracowników Michał Pačmár napisał: 
„Jako jego najbliższy współpracownik mógłbym o nim pisać wiele. 
Przecież poznałem go na wylot, całego, nie tylko jego wysokość i 
wagę, ale szczególnie jego dobroduszną łaskawość i szlachetną du-
szę. Był dla mnie, zwłaszcza po śmierci ojca nie tylko ojcem wikariu-
szem ale również prawdziwym troskliwym ojcem.“26 

Ciało zmarłego ordynariusza zostało przewiezione do rodzin-
nych Chlebníc i tam pochowane. Pomnik grobowy na grób ordyna-
riusza zaprojektował rzeźbiarz akademicki Anton Trizuljak27. Imię 
ThDr. Jozefa Ligoša cieszy się szacunkiem między wiernymi i du-
chowieństwem diecezji po dzień dzisiejszy. I dobrze, ponieważ jego 
miłość do powierzonego mu urzędu, jak również wielka odpowie-
dzialność osobista przed Bogiem przyczyniły mu ze strony państwa 
wiele cierpienia podczas wykonywania urzędu. Z drugiej strony 
wszak zdobył miłość tych, którzy się nie chcieli podporządkować 
systemowi totalitarnemu.  
 

Abstrakt 
„Ani neviem, kedy sa v spišskom seminári vynoril Jožko Ligoš. 

Skromnosť, tichosť sama. Bol náruživý pastor animarum. Nestáva sa 
často medzi mladými kňazmi, že by jeden z nich tak dychtivo vrastal 
do svojho povolania. Takto charakterizoval Jozefa Ligoša profesor 
spišského seminára Ladislav Hanus. Jozef Ligoš bol Dr. Ambrózom 
Lazíkom, apoštolským administrátorom trnavským, menovaný za 
ordinára Spišského biskupstva, s právomocou kapitulného vikára.  

Všetci kňazi Spišskej diecézy reagovali na toto menovanie s 
veľkou nádejou, že Spišská diecéza má konečne katolícke vedenie. 
Novému diecéznemu ordinárovi veľmi záležalo na kresťanskom 
charaktere rodín a rodinného života v diecéze. Dr. Jozef Ligoš patril 
k veľkým mariánskym ctiteľom. Ako ordinár sa snažil dostať do 
pastorácie všetkých kňazov, ktorým bol odňatý štátny súhlas. Mimo-
riadnu pozornosť venoval obrode kňazstva. 

                                                 
26 PAČNÁR, M.: Posledné chvíle Dr. Ligoša. Rukopis, 30. 5. 2002. 
nestránkované.  
27 Protocollum Status Personalis Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848. Tomus I., s. 392. In: Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.  
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Abstract: 
"I do not know when the Spis seminar emerged Joey Ligoš. Hu-

mility, meekness itself. He was a passionate pastor animarum. It's 
not often among young priests, that one of them so eagerly grows 
into his profession.” Characterized by the following Ligos Joseph 
Spis seminary professor Ladislav Hanus. Joseph was Dr. Ligoš. 
Ambrose Lazík, apostolic administrator of Trnava, appointed Ordi-
nary Spišsky bishopric, with jurisdiction capitular vicar .Spišska all 
priests of the diocese responded to this appointment with great hope 
that the diocese has finally Spis Catholic leadership .New diocesan 
Ordinary highly depended on the Christian nature of families and 
family life in the diocese. Dr Joseph Ligoš belonged to the great 
Marian devotion. How Ordinary tried to get into the pastoral care of 
all priests who have been removed state approval. Of particular at-
tention was paid revival of the priesthood. 

 
Streszczenie 
"Nie wiem, kiedy seminarium Spis pojawiły Józef Ligoš. Pokorę, 

cichość sama. Był zapalonym proboszcz animarum. To nie jest często 
wśród młodych księży, że jeden z nich tak chętnie rośnie w swoim 
zawodzie”. Charakteryzuje się następującymi Józefa Ligoša Spiszu 
profesor seminarium Ladislav Hanus. Dr Józef Ligos był Ambroży 
Łazikem, apostolskim administratorem Trnava, mianowany za zwy-
czajnego spisskiego biskupstwa, wikariusza kapitulnego z jurysdyk-
cji. Wszyscy kapłani z diecezji Spišskiej odpowiedzieli na to powo-
łanie z wielką nadzieją, że diecezja ma wreszcie Spisz katolickiego 
przywództwa. Nowemu diecezjalnemu ordynariuszowi wysoce zale-
ży na chrześcijańskiej natury rodziny i życia rodzinnego w diecezji. 
Dr Józef Ligos należał do wielkiej pobożności maryjnej. Jak zwy-
czajne ordynariusz próbował dostać do duszpasterstwa wszystkich 
kapłanów, którzy zostali odwołani zgody państwa. Szczególną uwa-
gę zwrócono ożywienie kapłaństwa. 
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Jurij Paczkowski (LNU) 
 
Діти українських трудових мігрантів як проблема сучасної 

девіантології 
 

Вступ 
Сучасне суспільство визначається не лише технологічними 

звершеннями, але й супроводжується появою нових форм та про-
явів людської поведінки як конструктивного, так і деструктивного 
характеру. Конструктивність – це створення соціальних утворень 
(об‘єднань), покликаних адаптувати людство до нових викликів, 
зробити світ значно гуманнішим і відкритим до людських проблем. 
Деструктивність – це вияв нездоланних суперечностей, підвищеної 
конфліктності і не вміння долати труднощі на своєму шляху. Це 
негнучкість у поведінці, «закритість» лише на своїх проблемах, 
обмеження власного світу егоїстичними прагненнями, упе-
редженнями та стереотипами. Як прояв деструктивності у люд-
ських діях слід розглядати відхилюючу або девіантну поведінку, 
яка з розвитком суспільства не зникає, а навпаки модифікується, 
видозмінюється, набуваючи нових форм. Так, на наших очах фор-
муються нові різновиди залежностей, що уособлюють собою під-
ґрунтя для виникнення подальших девіантних дій: інтернетоманія 
(залежність від Інтернету), ігроманія, мультимедійні адикції тощо. 
Особливо чутливими до такого роду узалежнень є молоді люди, 
особливо неповнолітні, які не відзначаються стійкою психікою, 
вмінням аналізувати, передусім, наслідки власних дій.  

Як засвідчують психологічні дослідження, молода людина у 
14-15 років здатна регулювати власну поведінку. Відповідно, під-
літковий вік характеризується появою самосвідомості та сам-
остійності, спроможністю усвідомлювати власні дії та вчинки з 
огляду на правові наслідки. Проте джерела девіантності, як заз-
начають дослідники, слід значною мірою шукати не в самій осо-
бистості, а в середовищі, в якому вона перебуває. Звідси особлива 
увага приділяється аналізу стосункам у сім‘ ї, відносинам з ров-
есникам, впливу мас-медій, педагогічній підтримці у школі, мор-
ально-психологічному клімату в суспільстві, превенції як зап-
обіганню проявам девіантності у молодіжному середовищі. На 
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певні аспекти девіантності вказують і невтішні результати соц-
іолого-статистичних досліджень, зреалізованих в Україні на зламі 
ХХ і ХХI століть. Так, близько 40% девіантно-делінквентних під-
літків тоді росли в неповних сім‘ях, у 34% – відмічався алкоголізм 
матерів, 33% - алкоголізм батьків та вітчимів [11, С.18]. Як один з 
виходів із цієї патової ситуації, пропонується потужний виховний 
вплив як один із напрямів державної політики, створення центрів 
соціальної допомоги підліткам, що зазнали різного роду уза-
лежнень, а також формування правової культури у процесі нав-
чання та виховання підлітків. 

Проте погляд на девіантність не повинен обмежуватися лише 
аналізом протиправної поведінки неповнолітніх. Ця проблема є 
глибшою за своїм змістом, так як пронизує усі сфери людської 
життєдіяльності. Такий комплексний аналіз девіантної поведінки у 
контексті усього суспільства покликав виникнення нової галузі 
знання як девіантологія (від. лат. deviatio – відхилення та від грец. 
logos – вчення). Девіантологія ставить за мету інтеграцію знання 
стосовно різних типів й форм соціальних відхилень [1, С.11]. Між-
дисциплінарний синтез повинен сполучити юридичні, соціологічні, 
психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти знання у 
вивченні феномена відхилюючої поведінки.  

 
1. Проблемне поле девіантології 
Витоки девіантології як галузі наукового знання сягають кількох 

століть поспіль. Наприклад, для соціології вивчення девіантної пов-
едінки віховими були праці Е. Дюркгайма «Самогубство» (1895), Г. 
Зіммеля «Філософія грошей» (1900). Основна фабула цих праць – це 
ціннісно-нормативний контекст ставлень до норми та патології у 
суспільстві, аналіз історичних традицій девіантних проявів крізь 
призму порівнянь, наприклад, грошового обігу і такого явища як 
проституція. Звідси, девіація – це значною мірою дерегуляція усієї 
ціннісно-нормативної системи суспільства, що позначається на люд-
ській поведінці. З іншого боку, девіантна поведінка в сучасній соц-
іологічній думці (Р.Мертон) розглядається як шлях до інновацій, 
коли порушуються у суспільстві усталені норми та цінності. На 
думку відомого англійського соціолога сучасності Е.Ґіденса, дев-
іантна поведінка є нонконформістською щодо певної системи норм, 
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які прийняті значною кількістю людей у суспільстві [3, С.211]. Так-
им чином в модерних (постіндустріальних, технотронних, інф-
ормаційних) суспільствах високо цінуються винахідливість, свобода 
дій, націленість на творчий пошук, що є постійним джерелом риз-
ику, а отже девіантних дій, які здійснюються людьми часом в умо-
вах невизначеного соціального статусу, чи в умовах міграції. Як 
можливе пояснення таких дій (наприклад злочини «білих комірців»), 
девіація – це один із можливих шляхів стати багатим або ж зайняти 
одну з вищих статусних позицій у суспільстві. Як зазначає 
І.Кононов, «модерн розширює зону індивідуальної свободи. …це 
штовхає до стильової різноманітності життя, до екстравагантності 
[5, С.17]. Творчість як девіація живить загальну атмосферу в сус-
пільстві, яка примушує шукати нових форм поведінки» [5, С.19]. 
Така постановка проблеми відкриває шлях для суспільства 
підвищеного ризику з властивими йому непередбачуваними діями 
та наслідкіами від цих дій. Як наслідок, постійна загроза для соціуму 
зі сторони появи нових девіантних, а, навіть, протестних проявів, що 
дуже часто є фоновими і супроводжують будь які новації. Людству 
необхідно навчитися їх передбачати або ж створювати ефективні 
стратегії регулювання у конструктивному правовому полі. 

Девіантологія розглядає в якості свого основного об‘єкта 
дослідження девіантну поведінку, яка в силу різних причин набуває 
тих чи інших характерних особливостей. Серед важливих 
особливостей такої поведінки є виклик суспільству, що межує з 
порушенням усталених норм (права, закону). У своїх крайніх 
проявах девіантна поведінка набуває рис злочинної, 
антигромадської, протиправної, або ж інноваційної (про що мова 
йшла вище). Помітнішим і зрозумілими для пересічної людини є 
негативні, видимі прояви девіантності, що порушують усталену 
стабільність відносин у суспільстві. Такі прояви девіантності 
підлягають осуду та соціальним санкціям з метою недопущення у 
майбутньому. Ускладненішим є процес сприйняття девіацій 
інноваційного характеру. Значною мірою мова тут йде про тривалий 
процес соціального пристосування (адаптації). У цьому контексті 
девіації пов‘язуються з низкою процесів, що об‘єднується одним 
поняттям «зміна» (наприклад, політична, економічна, 
соціокультурна, правова та ін.).  



342 
 

Зміни у сучасному суспільстві мають одну загальну властивість 
– всепроникність. Це породжує злам усталених стереотипів, 
побудову нового сприйняття реальності, пошуки нових шляхів 
розвитку зокрема соціоекономічних і політичних систем. Зміни – це 
свого роду відхилення від усталеної практики і в цьому сенсі 
розглядаються як девіації. На процес соціальних змін впливає низка 
чинників глобального та локального характеру. Серед чинників 
глобального характеру вирізняються структурні зміни, пов‘язані з 
формуванням нових інституцій світового масштабу (наприклад, 
ЄС), «розмиттям» кордонів та посиленням міграційних процесів. 
Створюється єдиний міжнародний простір, де вільно відбувається 
обмін інформацією, науковими і культурними досягненнями, 
споживчими практиками тощо. Сьогодні, наприклад, багато 
говорять про єдиний віртуальний інформаційно-соціальний простір, 
що розширює межі освітньої, банківської та комерційної діяльності 
тощо. Однак, є й негативні наслідки такої глобальної інтеграції. 
Останнім часом поширюються різного роду девіації спрямовані на 
завдання шкоди іншим користувачам інформаційних ресурсів. Сюди 
часто відносять такі прояви девіантності, як комп‘ютерна 
злочинність (кіберзлочинність), посягання на моральні та культурні 
цінності, інформаційний вандалізм тощо. 

Локальні причини девіантних проявів часто криються у 
неправильній соціальній політиці чи, взагалі, неадекватних діях 
керівників державних структур при розв‘язку, наприклад, нагальних 
загальнодержавних проблем соціоекономічного розвитку. Часто це 
має місце при нерозумінні питань та завдань, пов‘язаних із 
ментальним чи соціокультурним розвитком окремих регіонів, 
територіальних спільнот, а також із формування несприятливого 
середовища для проявів міжетнічної та міжрелігійної толерантністі 
тощо. Такі прорахунки призводять до появи, зокрема, некерованих 
об‘єднань вболівальників, різного роду фан-клубів та молодіжних 
субкультур тощо. Локальні девіантні прояви криють у собі 
приховані небезпеки, які згодом можуть виявитися у появі рухів 
ліворадикального спрямування, тероризмі, клановості, що в 
кінцевому результаті можуть підважити безпеку самої країни. У 
соціології та соціальній психології дана проблема часто аналізується 
крізь призму квазігруп (від лат. Guazi – ніби, майже) – 
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неструктурованих і неорганізованих поєднань людей, що за певних 
умов у змозі набрати рис соціальної групи [див. Дет. 7]. Як 
показовий приклад квазігруп наводять натовп людей. З іншого боку, 
на локальному рівні носіями девіантних дій часто є 
вузькоспеціалізовані соціальні кола або групи із закритою 
корпоративною системою відносин. Небезпекою існування таких 
груп є не лише їхній закритий характер, але й часто відсутність 
зовнішнього контролюючого впливу, наприклад, зі сторони 
громадськості, суспільства загалом. Типовим прикладом таких груп 
є секти релігійного та політичного спрямування. Сьогодні 
сектантство є однією з актуальних проблем девіантології [див. Дет. 
12] і потребує свого подальшого вивчення. Особливо актуальним ця 
проблема є для українського суспільства, для якого, окрім 
релігійного, характерним є політичне сектанство, яке слід 
розглядати як один з проявів девіантності. За звичай репрезентоване 
лобістськими групами на основі кумівства, партійної приналежності, 
родинності, зрощення політики і великого бізнесу. В основі таких 
об‘єднань є вузькі інтереси меркантильного спрямування, що 
призводять до корупції. 

 Нами окреслено лише незначна частина проблемного поля 
девіантології. Значною мірою ми торкнулися соціопсихологічних 
аспектів, необхідних для подальшого глибшого дослідження та 
наукового узагальнення. Не менш важливими тут є проблеми 
особистісного розвитку на рівні безпосередніх відносин «людина-
суспільство». З іншого боку, аналіз мікросоціумів (наприклад, сім‘я) 
крізь призму соціальних впливів чинників макросередовища – це 
той шлях, який націлює на комплексне, системне розв‘язання 
проблем, пов‘язаних з девіантною поведінкою і, на наш погляд, 
сприятиме подальшому утвердженню девіантології як науково-
прикладної галузі знання. 

 
2. Діти трудових мігрантів як актуальна проблема 
девіантології 

 Сезонне, тимчасове працевлаштування або «човникові» поїздки 
за кордон у непростих економічних умовах трансформаційного 
періоду, на жаль, стали чи не основним способом виживання для 
багатьох українських сімей. Сьогодні Україна належить до п’ятірки 
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країн, що є основними донорами мігрантів у світі. За різними 
даними, від шести до восьми мільйонів українців нині працюють за 
кордоном. Згідно статистичних даних, понад один мільйон українців 
виїхали на заробітки за кордон у 2011-2012 роках. А майже три 
мільйони громадян України бодай один раз виїжджали за кордон з 
метою працевлаштування у межах так званої сезонної міграції. 
Найбільшими країнами-реципієнтами української робочої сили є 
Російська Федерація (43,2%), Польща (14,3%), Італія (13,2%) і 
Чеська Республіка (12,9%). Серед інших країн, в які спрямовані 
потоки трудових мігрантів, – Іспанія (4,5%), Німеччина (2,4%), 
Угорщина (1,9%), Португалія (1,8%). Найпоширенішими видами 
економічної діяльності трудових мігрантів є робота на будівництві 
(45,7%), в домогосподарствах (18,3%), у сільському господарстві 
(11,3%) і торгівлі (9,1%). Освітній рівень трудових мігрантів у віці 
від 15 до 70 років був нижче, ніж серед зайнятого населення 
відповідного віку. Майже 2/3 трудових мігрантів мають повну 
загальну середню освіту. При цьому, за даними соціологічних 
досліджень, 48% української молоді, яка має вищу освіту, хоче 
виїхати з України [ 2]. 

З одного боку, працевлаштування за кордоном є важливим 
джерелом формування середнього класу, інструментом включення 
до міжнародного ринку праці та розвитку безпосередніх людських 
контактів. Водночас масова трудова міграція має серйозні негативні 
наслідки. Це не лише демографічні, економічні втрати для країни, 
але й соціально-трудові (дискримінаційні умови праці та її оплати, 
відсутність правового врегулювання захисту трудових і соціальних 
прав). У девіантології виникло нове поняття – «соціальне сирітство». 
Соціальні сироти – це діти, які залишились без батьківської опіки ... 
при живих батьках. Соціальне сирітство спричинили, на думку 
науковців, трудова міграція з України і розмивання традиційних для 
українців цінностей, серед яких головне місце посідала сім’я. За 
даними Міжнародної організації з міграції, таких дітей в Україні 
понад 200 тис. [6, С.15].  Діти трудових мігрантів становлять близько 
третини дітей в окремих районах Закарпаття, Буковини. За 
неофіційними даними, на заробітках за кордоном перебуває 150- 350 
тис. жителів Львівщини. Лише з Івано-Франківської області з 1460 
тис. населення 250 тис. працюють за кордоном. 65-70% мігрантів, 
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особливо на Західній Україні, – це жінки. Цей факт ще більше 
посилює негативні наслідки міграції: послаблюються сімейні зв’язки, 
погіршується демографічна ситуація, змінюються гендерні ролі у сім’ї 
та суспільстві. Особливо від міграції батьків страждають діти, які 
важко переживають вимушену розлуку, позбуваються повноцінного 
виховання і турботи. Проблема так званих «дистантних» сімей і дітей, 
що виростають без батьків, можливо, і не має прямого впливу на 
ситуацію в Україні сьогодні, проте буде мати серйозні наслідки вже 
через декілька років, – коли більшість дітей трудових мігрантів 
виростуть та будуть шукати свого шляху у житті, будуватимуть 
власні сім’ї. Ці діти виросли переважно у достатку завдяки грошовим 
переказам батьків, але поза увагою суспільства. І часто на ці гроші 
купують цигарки, алкогольні напої [10]. 

 Констатовано, що діти трудових мігрантів мають такі ж 
проблеми, як і їхні однолітки. Однак, через відсутність батьків у них 
виникають додаткові проблеми: переживання за батьків, неспокій, 
самотність, страх, надмірні намагання самоствердитись [9 , С. 19]. 
Проблеми, які звичайна дитина вирішує в сім’ї через поради батьків, 
діти трудових мігрантів не завжди можуть розв’язати самостійно. 
Отже, вони потребують кваліфікованої психологічної та соціально-
педагогічної, психологічної допомоги та підтримки. Для прикладу, 
соціально-педагогічна діяльність з дітьми трудових мігрантів 
повинна включати наступні етапи: 1) виявлення дітей, батьки яких 
виїхали працювати за кордон, та створення інформаційної бази 
даних про такі сім’ї; 2) встановлення контактної взаємодії з цими 
дітьми і діагностування їхніх проблем; 3) визначення мети та 
завдань, складання індивідуального плану соціально-педагогічної 
діяльності з кожною дитиною, визначення необхідних форм, 
методів, засобів, методик і технологій роботи; 4) безпосередня 
індивідуальна робота спеціалістів (соціального педагога, психолога, 
педагога) з дитиною, надання їй конкретної допомоги, захист прав та 
представництво інтересів; залучення до групової діяльності; 
налагодження стосунків і взаємодія з оточенням дитини; 5) аналіз 
здійсненої роботи, оцінка її результативності, а у разі виникнення 
нових або глибоко прихованих проблем внесення необхідних змін та 
коригування процесу надання допомоги [8]. 



346 
 

Дієздатність утримувати від асоціальної поведінки і 
підтримувати заробітчан та їхніх дітей демонструють в сучасних 
умовах релігійні організації. Так, завдяки підтримці організацій 
Карітасу з Іспанії, Франції та Швейцарії сьогодні Карітас України 
утримує 7 соціальних дитячих центрів у різних містах Західної 
України, які широко охоплені міграційними процесами: у Івано-
Франківську, Коломиї, Стрию, Дрогобичі, Бродах, Бориславі та 
Нововолинську. Приблизна кількість дітей, які користуються 
послугами центрів – 500 осіб [4]. Усі соціальні центри Карітас для 
дітей трудових мігрантів щодня надають такі послуги: 

• Психологічне консультування – індивідуальна допомога та 
групова робота. 

• Педагогічна корекція та допомога у навчанні. 
• Просвітницькі та виховні заняття, що спрямовані на 

підвищення соціальної безпеки дітей трудових мігрантів. 
• Соціальна підтримка у вирішенні особистих проблем та 

труднощів. 
• Групові тренінги та ігри, спрямовані на психологічну 

стабілізацію та емоційний розвиток. 
• Арт-терапія, театральний гурток, музичний або художній 

гурток, хор, заняття з бісером, декупаж, виготовлення декоративних 
вітальних листівок та інші творчі активності. 

• Відвідування парків, театрів, кіно, організація виставок, 
концертів, святкування днів народжень дітей. 

• Туристичні подорожі, літні табори, походи, екскурсії 
спортивні ігри, змагання. 

Слід констатувати, що досліджень, які б аналізували проблеми 
дітей трудових мігрантів є надзвичайно мало в українських реаліях. 
Нижче наведено результати соціологічного дослідження, 
реалізованого нами наприкінці 2010 на початку 2011 років серед 
понад 1000 старшокласників, а це були учні 9-11 класів середніх 
шкіл м. Львова та області. До реалізації цього масштабного 
дослідження були долучені шкільні психологи від Асоціації 
практикуючих психологів Львівської області, а також БО 
«Регіональний центр соціальної адаптації». Основна мета 
дослідження - вивчення моделей поведінки дітей трудових мігрантів 
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з точки зору їхніх світоглядних орієнтацій та ставлень до негативних 
явищ, що мають місце у сучасному суспільстві. 

Як відомо, у старшому шкільному віці завершується 
формування інтересів, соціальних установок, що виходять за межі 
сімейного та шкільного кола. Це стосується і моделей поведінки, в 
основі яких лежить ставлення учнів до негативних явищ у 
суспільстві. У даному випадку проблему ставлення до негативних 
явищ слід розглядати як певний індикатор можливих у майбутньому 
проявів девіантності. Аналіз результатів опитування дітей трудових 
мігрантів засвідчив їхнє цілковито негативне ставлення до таких 
явищ, як вживання наркотичних речовин, проституції, самогубства 
(суїциду), крадіжок (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1. Ставлення дітей трудових мігрантів до негативних 

явищ в суспільному середовищі (у%) 
 

Ствавлення до: 
Поз-
ити-
вне 

Нег-
ати-
вне 

Доп-
устимо 
в окр-
емих 
вип-
адках 

Ва-
жко 
вiд-
пов-
iсти 

1. Крадiжок 1,4 90,6 4,4 3,6 
2. Застосування фізичної 
сили щодо iншої особи 

1,4 62,0 31,4 5,2 

3. Вживання спиртних нап-
оїв 

1,6 57,4 37,8 3,2 

4. Вживання наркотичних 
та токсичних речовин 

0,6 97,0 1,2 1,2 

5. Азартних iгор 3,2 80,0 11,6 5,2 
6. Проституцiї 0,8 92,6 1,4 5,2 
7.Незаконного придбання та 
зберiгання зброї 

0,2 85,8 9,0 5,0 

8. Самогубства 0,6 95,0 1,0 3,4 
9. Розлучень сімей 0,6 66,8 26,2 6,4 
10. Журналів та кінофільмів, 
які мають сексуальне сп-
рямування 

4,2 68,0 14,2 13,6 
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Проте, розподіл відповідей на питання щодо застосування фіз-
ичної сили вказує на те, що понад третини респондентів (31,4% ) 
допускають її застосування щодо інших осіб. Ця тенденція свідчить 
про відсутність у підлітків арсеналу необхідних засобів переконання 
та методів конструктивного впливу на іншу особистість. Нас-
торожує той факт, що діти трудових мігрантів, а це 37,8% опитаних 
при 3,2% невизначених, допускають в окремих випадках вживання 
алкогольних напоїв. Згідно розподілу відповідей, дівчата (42,8%) 
порівняно з хлопцями (29,4%), більш схильні до алкоголізації. Окрім 
того, як показало опитування, дівчата толерантніше ставляться до 
проблеми розлучення, ніж хлопці. Його допускають 33,5% опитаних 
респондентів жіночої статі проти 13,9% чоловічої статі (не виз-
начилось 6,4% хлопців і 6,4% дівчат). Така тенденція свідчить про 
відсутність адекватної моделі сім’ї, що в майбутньому становитиме 
складнощі у створенні власних родинних стосунків. 

Аналіз відповідей старшокласників щодо вживання тют-
юнових виробів показав, що більшість – 81,5% їх не вживає, хоча 
близько 20,0% опитаних дозволяють собі це робити інколи, дек-
ілька разів на тиждень або щодня. Щоденно вживає тютюнові вир-
оби 4,8% опитаних хлопців, серед опитаних дівчат такої тенденції 
не зафіксовано. Цілком інша ситуація констатована при аналізі 
проблеми вживання алкоголю. Як видно з таблиці 2, 53,5% опи-
таних старшокласників інколи вживають спиртні напої, причому 
4,2% робить це декілька разів на тиждень, а 0,3% вживає їх щодня.  

 
Таблиця 2. Вживання дітьми алкоголю (спиртних напоїв) (у%) 

 

Не вживаю Інколи 
1-2 рази на 

тиждень 
Щоденно 
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поділ 
повідей 41,4 42,4 42,5 51,1 54,9 53,5 6,9 2,6 4,2 0,5 0,1 0,3 

Важливим для нас було вивчення ставлення дітей трудових міг-
рантів до вживання наркотичних речовин. З‘ясувалося, що пер-



349 
 

еважаюча більшість опитаних, а це 99,0%, взагалі не вживає ток-
сичні речовини, хоча 1,0% інколи надає таким діям перевагу. Щодо 
ставлення респондентів до наркоманії, аналіз результатів опи-
тування засвідчив, що тільки 1,2% старшокласників ставляться до 
неї позитивно. Хоча 15,7% її допускають у молодіжному сер-
едовищі. Такий відносно великий відсоток може свідчити про дос-
татнє розповсюдження вживання наркотичних засобів в середовищі 
учнів. Викликає занепокоєння соціальна позиція опитаних, оскільки 
35,0% респондентам це байдуже. Окрім того, 15,6% від числа рес-
пондентів висловлює думку, що наркоманія в молодіжному сер-
едовищі допустима, хоча є річчю небажаною. Постійно вживає нар-
котики лише 0,5% хлопців та 0,3% опитаних дівчат. Хоча б раз спр-
обували наркотики 2,7% хлопців та відповідно 0,6% дівчат. 

Опитування також засвідчило, що серед старшокласників, які 
вживали або вживають наркотики, в ситуації першого вживання 
(ініціації) хлопці більш схильні підпадати під вплив першого зус-
трічного або незнайомих людей – 69,2% від числа опитаних. Дів-
чата в аналогічній ситуації довірливіше ставляться до друзів (доб-
рих знайомих) (50,0%) та старших знайомих (25,0%). У випадку 
однокласників, їх ініціатива у вживанні наркотичних засобів є при-
кладом для наслідування у 7,7% хлопців та 12,5% дівчат. 

Важливим соціальним інститутом, який забезпечує первинну 
соціалізацію індивіда та визначає взаємовідносини із суспільством, 
є сім’я. Враховуючи особливий статус респондентів, нас цікавило, 
наскільки батьки, які знаходяться за кордоном, торкаються акт-
уальних проблем в системі взаємовідносин «школа-сім’я-
сусупільство». Як видно з таблиці 3, батьків найбільше цікавлять 
проблеми навчання в школі – 87,8%, взаємовідносини з тими, з ким 
проживає дитина в даний час – 50,9%, визначення майбутнього 
сім’ ї – 49,3%. Дивує той факт, що тільки близько третини батьків у 
своїх розмовах торкаються таких важливих виховних питань, які є 
актуальними для сьогодення України, як правопорушення (34,6%), 
вживання алкоголю (35,2%) та наркотиків (31,3%), трудової міг-
рації (24,2%). Вагому небезпеку для формування особистості є 
ігнорування переважною більшістю батьків обговорення стосунків 
із протилежною статтю. Тільки 15,9% респондентів вказали, що 
батьки постійно обговорюють з ними цю проблему.  
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Таблиця 3. Проблеми, що обговорюються дітьми під час сп-

ілкування з батьками (у%) 
 

Проблема Так 
Iнк-
оли 

Пра-
кти-
чно 
нiк-
оли 

Нiк
оли 

1. навчання в школі 87,8 11,4 0,7 0,1 
2. правопорушень 34,6 32,4 17,4 15,6 
3. вживання алкоголю 35,2 29,4 16,8 18,6 
4. вживання наркотикiв 31,3 12,9 14,6 41,2 
5. виїзду за кордон (трудової 
міграції) 

24,2 30,6 16,0 29,2 

6. взаємовідносини з тими, з ким 
проживаєте у даний період 

50,9 25,5 6,5 17,1 

7. визначення майбутнього вашої 
сім’ ї 

49,3 33,6 7,9 9,2 

8. інтимних стосунків з про-
тилежною статтю 

15,9 25,3 25,9 32,9 

 
Поширеним явищем в молодіжному середовищі є кривдження 

ровесників. Для опитаних «фізичне насильство» - це, передусім, 
перший крок для протиправних дій і злочину (52,7%). Далі за рей-
тинговою оцінкою йде розуміння насильства як явища, поширеного 
у молодіжному середовищі (22,0%). 17,4% вказало на те, що нас-
ильство – це деградація молодих людей. Незначний відсоток опи-
таних (4,8%) розцінює фізичне насильство як «школу життя», яке 
загартовує особистість. Як бачимо, в оцінці поняття «фізичне нас-
ильство» переважає радше негативне ставлення молоді до цього 
явища. Розподіл відповідей на питання, чи були респонденти іні-
ціатором кривдження інших, показав, що 71,7% опитаних ніколи не 
були кривдниками. Однак, 28,1% старшокласників хоча б раз іні-
ціювали прояв насильства. Це ще раз свідчить про те, що насильство 
є достатньо поширеним явищем у молодіжному середовищі. Най-
частіше ініціатором кривдження є хлопці, ніж дівчата (36,6% проти 
23,5%). 
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Самогубство сьогодні є гострою проблемою для сучасної Укр-
аїни. У глобалізованому суспільстві Україна долучилася до групи 
країн з найвищим рівнем суїцидальної активності. З 1992 року 
суїциди в нашій державі стали настільки частішими, що можна 
говорити про спалах «епідемії самогубств». В умовах дослідження 
нас передусім цікавило ставлення старшокласників, які зна-
ходяться в умовах часткової сімейної депривації, до проблеми сам-
огубства та до причин, які можуть призвести до скоєння акту суї-
циду(див. табл. 4) .  

 
Таблиця 4. Причини, які спонукають молоду людину до са-

могубства ( у %) 
Причина Хлопці Дівчата Середній 

1.конфлікти з ровесниками 27,9 29,7 28,8 

2. нерозділене кохання 54,1 70,6 62,3 

3.конфлікти з батьками 26,8 32,6 29,7 

4.проблеми в навчанні 6,0 7,7 6,8 

5. хвора психіка 68,3 73,5 70,9 

6. невиліковна хвороба 44,8 35,1 39,9 

7. релігійні переконання 6,0 5,7 5,8 

8.докори сумління 14,2 22,7 18,4 

9. незадоволення власним 
життям 

33,9 43,1 38,5 

10.відсутність батьків 12,0 16,3 14,1 

11.наслідування інших 3,8 4,5 4,2 

12.втрата сенсу життя 50,8 58,5 54,6 

13.насильство 31,1 44,7 37,9 

14.вплив алкоголю, нар-
котичних речовин 

44,3 53,0 48,6 

15.непристосованість до 
умов, що швидко змі-
нюються 

4,4 5,1 4,7 

Як засвідчило дослідження, переважна більшість опитаних учн-
ів, а це 95,2%, негативно ставляться до суїциду. Допускають в окр-
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емих випадках – 4,6%. Позитивно ставляться 0,2%. Окрім того, сер-
ед тих осіб, хто вважає суїцид виходом із ситуації, дівчат в два рази 
більше, ніж хлопців (відповідно 5,7% та 2,7%). Як видно з таблиці 4, 
найсуттєвіший вплив на виникнення суїциду серед молоді сьогодні 
мають такі чинники, як хвора психіка (70,9%), нерозділене кохання 
(62,3%), втрата сенсу життя (54,6%), вплив алкоголю, наркотичних 
речовин (48,6%), незадоволення власним життям (38,5%).  

 
Висновки 
Девіантологія розглядається сьогодні як важливий напрям нау-

кового міждисциплінарного дослідження відхилюючої поведінки. 
У її становленні як галузі науково-практичного та спеціального 
знання повинні відіграти ті концепти, які розкривають механізми 
взаємодії на рівні «особістість-суспільство». Такий підхід, на наш 
погляд, покликаний розклити складну природу детермінації дев-
іантних явищ не лише на рівні поведінки окремого індивіда, а з 
урахуванням широкого соціального контексту. Неможливо дев-
іантні прояви вивчати ізольовано від суспільства, а тим більше не 
враховувати ціннісно-нормативне регулювання з боку тих інс-
титуцій, які покликані розробити та втілити адекватну та дієву 
систему щодо їх запобігання у майбутньому. 

Одним із важливих напрямів сучасної девіантології повинно 
стати дослідження проблем соціального сирітства, яке особливо 
актуальне для сучасного українського суспільства. Україна сьо-
годні посідає одне з провідних місць за рівнем трудової міграції, 
що поглиблює проблеми виховання дитини в сім' ї внаслідок її 
дезорганізації та руйнування. Це, у свою чергу, посилює ризик до 
виникнення різного роду девіацій серед підростаючого покоління. 
Реальний стан речей у цій сфері і став предметом нашого емп-
іричного дослідження серед учнів середніх шкіл м. Львова та обл-
асті. Результати опитування дітей трудових мігрантів засвідчили 
їхнє цілковито негативне ставлення до таких явищ, як вживання 
наркотичних речовин, проституції, самогубства (суїциду), кра-
діжок. Дещо іншою є ситуація з проблемою кривдження, адже 
більше третини респондентів допускають застосування фізичної 
сили щодо інших осіб. Викликає занепокоєння й те, що 15,6% дітей 
трудових мігрантів висловлює думку, що наркоманія в мол-
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одіжному середовищі допустима. Щодо можливої суїцидальної 
поведінки, найбільший вплив на виникнення суїциду серед молоді 
мають фактори, серед яких високі рейтингові показники посіли 
хвора психіка, нерозділене кохання, втрата сенсу життя. 

 
Streszczenie 
Dzieci ukraińskich migrantów zarobkowych jako problem współ-

czesnych badań nad zachowaniami dewiacyjnymi 
Jednym z istotnych obszarów współczesnych badań naukowych nad 

zachowaniami dewiacyjnymi powinno być studium problemów sieroc-
twa społecznego, co jest szczególnie ważnym dla współczesnego społe-
czeństwa ukraińskiego. Dziś Ukraina zajmuje wiodącą pozycję w zakre-
sie migracji, co pogłębia problemy wychowywania dziecka w rodzinie z 
powodu jej dezorganizacji i zniszczenia. To Natomiast zwiększa ryzyko 
pojawienia różnego rodzaju dewiacji wśród młodszego pokolenia. Rze-
czywisty stan rzeczy w tej dziedzinie jest przedmiotem naszego badania 
empirycznego wśród uczniów gimnazjum Obwodu Lwowskiego oraz 
miasta Lwowa. Wyniki badań przeprowadzonych wśród dzieci migran-
tów zarobkowych wykazały ich całkowicie negatywny stosunek do 
takich zjawisk, jak zażywanie narkotyków, prostytucja, samobój-
stwa(zachowań suicydalnych), kradzieży. Nieco odmienna jest sytuacja 
z problemem krzywdzenia, ponieważ ponad jedna trzecia respondentów 
przyznaje, użycie siły fizycznej wobec innych. Wzbudza niepokój fakt, 
że 15,6% dzieci migrantów zarobkowych, wyrazili pogląd, iż narkoma-
nia wśród młodych ludzi jest dopuszczalna. Jeśli chodzi o zachowania 
suicydalne, największy wpływ na samobójstwa wśród młodzieży mają 
czynniki, wśród których wysokie miejsca w rankingu posiadają: upośle-
dzenie umysłowe, nieszczęśliwa miłość, utrata sensu życia.  

 
Summary 
Children of ukrainian labour migrants as a problem of modern re-

search of deviant behaviour  
One of the important areas of contemporary research on deviant be-

havior should be a study of the problems of social orphanhood, which is 
especially important for modern Ukrainian society. Today Ukraine is a 
leader in the field of migration, what intensifies the problems of rearing 
a child in the family due to its disorganization and destruction. That 
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instead increases the risk of various types of deviation among the 
younger generation. The actual state of affairs in this area is subject of 
our empirical research among pupils in lower secondary school of Lviv 
region and city of Lviv. The results of research conducted among the 
children of labor migrants have shown their totally negative attitude to 
such phenomena as drug use, prostitution, suicide (suicidal behavior), 
and thefts. A bit different is the situation with the problem of abuse, as 
more than one-third of respondents admits use of physical force against 
others. It is disturbing also that the 15.6% of children of labor migrants, 
expressed the view that drug abuse among young people is acceptable. 
As for the suicidal behavior, the greatest influence on youth suicide has 
factors, among which the high positions in the ranking are: mental retar-
dation, unrequited love, the loss of meaning in life. 
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Aleksandra Piskorowska (KUL) 
 

Pedofilia jako dewiacja społeczna: leczenie i zapobieganie 
 

Wstęp 
Seksualne wykorzystywanie dziecka budzi szczególną odrazę, jest 

bowiem wydarzeniem w życiu dziecka, z którym trudno się pogodzić. 
Myśl o utrzymywaniu kontaktów seksualnych z dziećmi budzi w nas 
głęboki sprzeciw oparty na zakorzenionych w naszej zbiorowej świa-
domości wyobrażeniach o dziecięcej naiwności, a także roli i znaczeniu 
aktu seksualnego. Zatrważający jest fakt, że zjawisko nadużyć seksual-
nych wobec dzieci istnieje niezależnie od kultury, religii i obowiązują-
cych norm społecznych. Na podstawie przeprowadzonych statystyk 
dotyczących przestępczości wobec dzieci można wysunąć wniosek, że 
zjawisko to w ostatnich latach wzrasta w dużym tempie. Niestety do-
strzeżenie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i podejmo-
wania różnych form przeciwdziałania temu zjawisku ma w naszym 
kraju krótką historię, a specjalistyczna oferta pomocy dzieciom wyko-
rzystywanym seksualnie wciąż jest niewystarczająca. Dlatego też, nale-
ży tworzyć programy i inicjować kampanie informacyjne w celu pod-
niesienia świadomości społecznej społeczeństwa na problem wykorzy-
stywania seksualnego dzieci.  

W niniejszym artykule zostaną przedstawione definicje pedofilii, 
metody oddziaływania na sprawców przestępstw seksualnych wobec 
dzieci, a także sposoby zapobiegania pedofilii.  

Na początku warto bliżej scharakteryzować termin pedofilia. W 
literaturze przedmiotu spotkać można różne definicje tego pojęcia. 
Nie ma jednej definicji tego zjawiska; każdy badacz zajmujący się 
tym zagadnieniem wskazuje na jego zdaniem istotne elementy, wo-
bec czego spotkać można rozmaite pozycje definicyjne. Najbardziej 
rozpowszechniona wydaje się być definicja funkcjonalna kładąca 
nacisk na zachowania pedofilne i świadomy zamiar sprawcy. We-
dług tej definicji za czyn pedofilny uznaje się każde zachowanie o 
charakterze seksualnym w stosunku do dziecka, przy czym za grani-
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cę dzieciństwa w polskim prawie karnym przyjęto wiek 15 lat.1 We-
dług innej definicji mianem pedofilii określa się zboczenie polegają-
ce na uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej z molestowania – pieszcze-
nia masturbowania, czasem pełnego stosunku seksualnego - z dzieć-
mi, które nie weszły jeszcze w okres pokwitania2. Inna terminologia 
zawarta jest w Nowym Leksykonie PWN, w którym to mianem pe-
dofilii określa się podejmowanie zachowań seksualnych wobec dzie-
ci, najczęściej niedojrzałych fizycznie3.  

 
1. Oddziaływanie na sprawców przestępstw seksualnych wo-
bec dzieci – psychoterapia  

W wielu społeczeństwach dominuje postawa domagająca się wy-
łącznie surowego karania sprawców aktów przemocy seksualnej 
wobec dzieci, dotyczyło to również Polski. Jednakże od kilkunastu 
lat zaburzenia seksualne o charakterze pedofilii stały się w Polsce 
przedmiotem szczegółowego zainteresowania opinii publicznej, leka-
rzy, psychologów oraz ustawodawców. Wynika to głównie z faktu, 
iż leczenie ma ograniczoną skuteczność, a dla osób z rozpoznaniem 
pedofilii, nawet po odbyciu leczenia zagrożenie popełnieniem kolej-
nego przestępstwa wobec dzieci jest bardzo wysokie4. Niestety, na-
wet wieloletnie kary pozbawienia wolności nie eliminują problemu i 
sprawca po opuszczeniu murów więzienia często powraca do swych 
zachowań. Stosuje się zatem różne strategie rozwiązania tego pro-
blemu, należą do nich m.in: łączenie kary pozbawienia wolności z 
leczeniem, podjęcie leczenia po odbyciu przez sprawcę kary pozba-
wienia wolności. Nie dotyczy to sprawców, którzy okazali się niepo-
czytalni w wyniku zaburzeń psychicznych. W takich przypadkach 
stosuje się leczenie w placówkach psychiatrycznych, które wzboga-

                                                 
1 W. Czernikiewicz, B. Pawlak – Jordan, Wykorzystywanie seksualne dzieci, 
Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998, s. 9.  
2 K. Klimasiński, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, [w:] M. Pod-
gajna – Kuśmierek, Pedofilia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2003, s. 34.  
3 B. Petrozolin – Skowrońska (red), Nowy Leksykon PWN, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 1289.  
4 K. Marzec – Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno 
– kryminologiczne. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 80.  
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cone jest o leczenie seksuologiczne5. Leczenie pedofilii należy nie-
wątpliwie rozpocząć od postawienia trafnej diagnozy. Pedofilię dia-
gnozujemy, gdy osoba spełnia następujące kryteria: 

� Przez co najmniej sześć miesięcy doświadcza nawracających, 
intensywnych seksualnie pobudzających fantazji i seksualnych pragnień 
lub podejmuje wobec dziecka lub dzieci przed okresem pokwitania 
zachowania o charakterze seksualnym,  

� Fantazje seksualne, pragnienia lub zachowania powodują 
zakłócenia w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym lub w 
innym ważnym obszarze funkcjonowania jednostki,  

� Osoba jest w wieku co najmniej 16 lat i minimum 5 lat starsza od 
dziecka lub dzieci, które są przedmiotem jej seksualnych fantazji, 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że diagnostyka w kierunku pedo-
filii jest procesem niezwykle trudnym i złożonym. W Polsce brakuje 
ośrodków wyspecjalizowanych w kompleksowej opiece i monitorin-
gu nad osobami niebezpiecznymi seksualnie6. Niestety pedofilii nie 
da się wyleczyć, można jedynie nauczyć dotkniętego nią człowieka 
jak nad nią zapanować, jak zachować swoisty celibat.  

Dotychczas w Polsce pedofile byli poddawani terapii w trakcie 
odbywania kary pozbawienia wolności w niektórych więzieniach, ale 
nie mieli obowiązku poddawania się terapii po opuszczeniu zakładu 
karnego. Po opuszczeniu zakładu karnego pedofile mogli odbyć do-
browolne leczenie ambulatoryjne w gabinetach seksuologicznych. 
Jednakże w związku z nowelizacją kodeksu karnego z dnia 8 czerw-
ca 2010 roku pojawiły się w polskim systemie prawnym nowe roz-
wiązania. I tak: według art. 95a § 1 kodeksu karnego: […] sąd może 
orzec umieszczenie sprawcy po odbyciu kary w zakładzie zamkniętym 
albo skierowanie go na leczenia ambulatoryjne, w celu przeprowa-
dzenia terapii farmakologicznej lub psychoterapii, zmierzających do 
zapobieżenia ponownemu popełnieniu tego typu przestępstwa, w tym 
w szczególności poprzez obniżenie zaburzonego popędu seksualnego 
                                                 
5 K. Laskowska, Wykorzystywanie seksualne dzieci jako problem prawny i 
społeczny, [w:] red. E. W, Pływaczewski, Aktualne problemy prawa karne-
go i kryminologii, Wyd. Temida 2, Białystok 2005, s. 16. 
6 Z. Izdebski, Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci 
[w:] red. B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogicz-
na, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 146.  
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sprawcy. Terapii farmakologicznej nie stosuje się, jeżeli jej przepro-
wadzenie spowodowałoby niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
skazanego7.W związku z najnowszą nowelizacją kodeksu karnego 
Ministerstwo Zdrowia planuje stworzenie zakładów ambulatoryjnych 
oraz zakładów zamkniętych dla przestępców seksualnych, w tym 
pedofilów. Skierowanie sprawcy do zakładu zamkniętego lub na 
leczenia ambulatoryjne będzie następować po odbyciu przez niego 
kary pozbawienia wolności lub w przypadku przedterminowego 
zwolnienia8. Obecnie terapię pedofilów prowadzi się w Polsce w 
siedmiu zakładach karnych: (Oleśnicy, Goleniowie, Rawiczu, Rze-
szowie, Starogardzie Szczecińskim, Sztumie i Łodzi) w oddziałach 
dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośle-
dzonych umysłowo. Decyzję dotyczącą tego do jakiej kategorii mają 
należeć osadzeni w więzieniach oraz czy wymagają terapii czy też 
nie, podejmują biegli. Aktualnie za leczenie z wyboru uznaje się 
farmakoterapię w połączeniu z psychoterapią poznawczo – behawio-
ralną. Psychoterapia poznawczo behawioralna wobec chorych z za-
burzeniami seksualnymi o charakterze pedofilii może być indywidu-
alna lub grupowa. Jest nakierowana głównie na pracę z różnymi 
zniekształceniami poznawczymi dotyczącymi zaprzeczania faktom 
krzywdzenia dzieci poprzez używania ich jako obiektów seksual-
nych. Sesje terapii indywidualnej i grupowej łączy się z treningami 
empatii, treningami kontroli impulsów seksualnych oraz treningami 
zapobiegania nawrotom zaburzenia. W trakcie sesji grupowych tera-
pii poznawczo – behawioralnej zaburzeń seksualnych o charakterze 
pedofilii członkowie grupy wykonują szereg zadań ustnych lub pi-
semnych mających na celu uświadomienie sobie cyklu myśli i emo-
cji prowadzących u nich do podejmowania przemocy seksualnej 
wobec dziecka9. W grupie terapeutycznej jak zalecają światowe 
standardy powinno być dziesięciu pacjentów nieupośledzonych umy-
słowo bez dodatkowych ciężkich zaburzeń psychicznych. Na począt-
ku trwającego 160 godzin leczenia więźniowie mają przedstawić 
„arkusz przyznania się do winy” i przeczytać go przy grupie. Nieste-

                                                 
 
8 K. Marzec – Holka, dz. cyt., s. 88.  
9 Tamże, s. 81.  
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ty czasem bywa tak, że pedofile buntują się, bywają agresywni i 
wrodzy, okłamują się, nie przyznają się do winy, nie rozumieją że 
krzywdząc dziecko skrzywdzili także siebie narażając się na utratę 
rodziny, wolności i szacunku ludzi. W trakcie sesji terapeutycznej 
pacjenci próbują pod okiem terapeutów postawić się na miejscu ofia-
ry, odczuć jej ból i strach. Oskarżeni piszą ponadto listy do ofiary, 
próbują zrozumieć co takiego stało się w ich życiu że stali się 
krzywdzicielami dzieci, analizują własne życiorysy w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie gdzie i kiedy mogło się to zacząć10. W związ-
ku z tym, że znaczna część sprawców przemocy seksualnej wycho-
wała się w dysfunkcyjnych „przemocowych” rodzinach to na pierw-
szym planie występują u nich deficyty w nawiązywaniu i utrzymy-
waniu satysfakcjonujących relacji społecznych z odpowiadającymi 
im wiekiem partnerami. Dlatego też jednym z celów terapii jest na-
uka podejmowania satysfakcjonujących kontaktów z innymi doro-
słymi osobami11. Niestety łatwo zauważyć, że stosunkowo duży od-
setek sprawców po odbyciu skutecznej terapii ponownie podejmuje 
się zachowań pedofilnych. Zatrważający jest fakt, że proces resocja-
lizacji pedofilów zatrzymał się na pewnym poziomie pozostawiają-
cym wiele do życzenia12. 

 
2. Oddziaływanie na sprawców przestępstw seksualnych wo-
bec dzieci – farmakoterapia 

W leczeniu sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci 
stosowane są również metody farmakologiczne. W ramach tych me-
tod stosowane są leki psychotropowe mające na celu uzyskanie zła-
godzenia stanu napięcia, pobudliwości, agresywności pacjenta. 
Agresywność seksualną zmniejsza się dzięki stosowaniu grupy le-
ków działających antypopędowo, które stosuje się często przez wiele 
miesięcy zmieniając dawki13. W ramach farmakoterapii stosuje się 
także leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wy-
                                                 
10 B. Pietkiewicz, Jak leczyć pedofilii, Polityka.pl, Społeczeństwo, 
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1507928,1,jak-leczyc-
pedofili.read, (dostęp: 30.08.2010). 
11 Marzec – Holka, dz. cyt., s. 81. 
12 M. Podgajna – Kuśmierek, Pedofilia, Kraków 2003, s. 80.  
13 Laskowska,dz. cyt., s. 166. 
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chwytu zwrotnego serotoniny oraz leki obniżające stężenie testoste-
ronu i jego pochodnych w surowicy. Popularną opcję farmakotera-
peutyczną stanowi supresja wytwarzanego fizjologicznie testostero-
nu poprzez preparaty farmakologiczne działające antyandrogennie. 
Taki sposób farmakoterapii nazywany jest kastracją farmakologiczną 
lub kastracją chemiczną. Kastracja farmakologiczna jest zdecydowa-
nie lepszym rozwiązaniem niż kastracja chirurgiczna pod wieloma 
względami. Po pierwsze wymaga wizyt monitorujących i kontroli 
psychiatrycznej, jest także metodą odwracalną w razie zaistnienia 
klinicznie znaczących szkód zdrowotnych. Sama kastracja nie przy-
niesie pożądanego efektu. Najlepsze efekty uzyskuje się przy połą-
czeniu kastracji i psychoterapii14.  

 
3. Nieletni sprawcy przemocy seksualnej  
Obecnie nieletni sprawcy przemocy seksualnej są obejmowani 

specjalnymi programami klinicznymi. Są one kombinacją terapii 
indywidualnej, grupowej i terapii rodziny. W leczeniu nieletnich 
sprawców przemocy seksualnej mają zastosowanie takie rodzaje 
terapii jak: terapia grupowa, psychoterapia indywidualna, terapia 
rodziny oraz terapia wielosystemowa. Dodatkowo wiele programów 
oferuje rodzinom sprawców możliwość udziału w grupach wsparcia i 
grupach edukacyjnych. W przypadku młodzieży przejawiającej za-
burzenia psychiatryczne lub zaburzenia zachowania stosuje się le-
czenie psychiatryczne lub odwykowe15. W procesie resocjalizacji 
nieletnich sprawców przestępstw o podłożu seksualnym praca tera-
peutyczna ukierunkowana jest na wyuczenie społecznie akceptowa-
nych sposobów radzenia sobie w sytuacji narastania pobudzenia 
seksualnego i współtowarzyszących mu emocji. Na ogół nieletnim 
sprawcom przestępstw seksualnych brakuje świadomości i wglądu w 
przebieg pobudzenia seksualnego. Zazwyczaj w programach resocja-
lizacyjnych nieletnich sprawców przemocy seksualnej pracuje się w 

                                                 
14 M. Piórowska, Farmakologiczna kastracja pedofilów, Infor.pl, Prawo, 
http://www.infor.pl/prawo/prawo-
karne/aktualnosci/239227,2,Farmakologiczna-kastracja-pedofilow.html, 
(27.07.2011).  
15 Izdebski, dz. cyt., s. 162.  
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następujących obszarach problemowych: uzyskiwanie kontroli nad 
własnym zachowaniem, nauka kontroli impulsów i umiejętności 
radzenia sobie z napięciem seksualnym, nauka umiejętności radzenia 
sobie z gniewem, trening empatii wobec ofiar, edukacja seksualna16. 
Nabycie tej wiedzy umożliwia identyfikację ryzykownych myśli, 
fantazji i emocji. Dewiacyjne tendencje seksualne uzyskują wówczas 
wymiar poznawczy, uświadomiony – co sprzyja racjonalnej kontroli 
nad podejmowanymi działaniami. Należy również dodać, iż nieletni 
sprawcy przemocy seksualnej znacząco różnią się od sprawców do-
rosłych: są bardziej podatni na oddziaływanie resocjalizacyjne, mają 
mniejszą liczbę ofiar oraz stosują mniej przemocy fizycznej. Ponadto 
niewielu z nich przejawia utrwalone i długoterminowe tendencje do 
popełniania napaści seksualnych. Nie ulega wątpliwości fakt, że 
interwencja w możliwie wczesnej fazie pojawienia się problema-
tycznych zachowań seksualnych u dzieci zapewnia wysoką skutecz-
ność programów terapeutycznych17. 

 
4. Zapobieganie pedofilii  
 W Polsce pedofilia wciąż jest tematem tabu, a statystyki poli-

cyjne dowodzą, że skala problemu rośnie. Dlatego też, aby skutecz-
nie przeciwdziałać nadużyciom seksualnym w stosunku do dzieci 
należy w pierwszej kolejności organizować szkolenia dla rodziców z 
zakresu zapobiegania pedofilii. Posiadanie specjalistycznej wiedzy 
przez rodziców w tym zakresie odgrywa istotną rolę w procesie eli-
minacji problemu. Najczęściej dzieci molestowane są przez znane im 
osoby dorosłe. Proces molestowania zazwyczaj rozpoczyna się od 
długotrwałego okresu przygotowania dziecka, by dorosły mógł bez-
piecznie nawiązać z nim kontakty erotyczne. W tym okresie sprawca 
stara się jak najsilniej związać dziecko emocjonalnie ze sobą, stać się 
dla niego osobą bliską i ważną. Działania te oparte na podstępnym 
manipulowaniu psychiką dziecka nazywane są przez specjalistów 

                                                 
16 Tamże, s. 161.  
17 W. Sroka, Terapia kognitywno – behawioralna nieletnich sprawców prze-
stępstw seksualnych, [w:] red. B. Gulla, M. Wysocka – Pleczyk, Dziecko jako 
ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2009, s. 68. 
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„urabianiem”18. Rodzice chcący chronić swoje dziecko przed mole-
stowaniem seksualnym powinni podjąć próbę identyfikacji zagrożeń 
ze strony znajomych dorosłych w trakcie procesu „urabiania”, gdy 
do molestowania seksualnego jeszcze nie doszło. Aby to osiągnąć 
rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na niepokojące zacho-
wania dorosłych wobec dzieci i nastolatków. Zachowania te mogą 
być następujące: 

• Dorosły traktuje dziecko inaczej niż pozostałe, szczególnie się z 
nim zaprzyjaźnia, faworyzuje je, stara się zdobyć jego sympatię i 
wdzięczność, daje mu prezenty lub pieniądze, 

• Dorosły mówi dziecku, że jest inne wyjątkowe, że jeszcze nigdy 
nie spotkał kogoś takiego, pochlebia dziecku i obsypuje je 
komplementami,  

• Dorosły chętnie i często opiekuje się dzieckiem za darmo, dąży do 
tego by zostawać z nim sam na sam, bawi się z dzieckiem, chodzi z nim 
na spacery, zabiera na wycieczki, uprawia sporty, 

• Dorosły prosi dziecko, by nie mówiło matce lub ojcu czy też 
innym osobom o czym rozmawiali i co robili, namawia dziecko, by miało 
z nim wspólne tajemnice, 

• Dorosły na różne sposoby stara się nawiązać kontakt fizyczny z 
dzieckiem, przyzwyczaja je do tego że jest dotykane, np. uporczywie 
przytula, dotyka całuje, łaskocze lub obejmuje dziecko,  

• Niby przypadkiem dotyka sfer erogennych dziecka, 
• Dorosły niby przypadkiem pokazuje się dziecku w 

niekompletnym stroju (np. w luźnym szlafroku) lub chodzi przy dziecku 
bez ubrania, 

• Dorosły sugeruje dziecku, że nagość jest rzeczą pozytywną 
pokazuje dziecku obrazy pokazujące nagie osoby (np. ilustracje 
pornograficzne, filmy pornograficzne),  

W razie zauważenia niepokojących zachowań dorosłego wobec 
dziecka rodzice powinni starać się ograniczyć kontakty dziecka z tą 
osobą. Szczególe ważne jest zadbanie o to, aby dziecko nigdy nie 
pozostawało z taką osobą sam na sam. Również niezwykle istotne 
znaczenie w procesie zapobiegania pedofilii ma rozmowa z dziec-

                                                 
18 J. Wyżyńska, Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym. Poradnik 
nie tylko dla rodziców. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2007, s. 49. 
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kiem na temat konkretnych zachowań dorosłego w celu uświadomie-
nia mu, że takie zachowania mogą niekiedy stanowić wstęp do mole-
stowania seksualnego. Należy również powiedzieć dziecku jakich 
zachowań ze strony dorosłych powinno unikać i o czym informować 
rodziców19.  

Jeżeli chodzi o molestowanie seksualne dziecka przez osoby ob-
ce to najczęściej sprawcami tego rodzaju przestępstwa są dorośli 
próbujący nawiązać kontakt z dziećmi i nastolatkami w miejscach 
często odwiedzanych przez dzieci (np. w parkach, okolicach placów 
zabaw, szkół, wesołych miasteczek). Starają się oni zwabić dziecko 
w odludne miejsce, do swojego domu lub samochodu, a następnie 
skłaniają je do pojęcia czynności seksualnych. Często przejawiają 
czynności sadystyczne: uprowadzają dzieci, zabijają, a następnie 
ukrywają zwłoki. W celu przeciwdziałania podobnym zagrożeniem 
rodzice powinni wpajać dziecku następujące zasady bezpieczeństwa: 

• Dziecko nie powinno się oddalać od rodziców, ani chodzić 
nigdzie bez pozwolenia, 

• W razie zgubienia się dziecko nie powinno oddalać się z 
miejsca gdzie się znajduje, nie wolno mu szukać rodziców na własną 
rękę, ani iść z kimś, kto obiecuje, że zaprowadzi je do rodziców,  

• Młodsze dziecko powinno znać swoje nazwisko, adres i 
numer telefonu, natomiast starsze dziecko powinno umieć samo 
zatelefonować na policję, 

• Dziecko nigdy nie powinno otwierać nikomu drzwi, jeśli jest 
samo w domu,  

• Dziecko nigdy nie powinno wsiadać do samochodu z 
nieznajomą osobą,  

• Dziecko zaczepione na ulicy na podwórku w parku lub w 
piaskownicy przez nieznajomą osobę nigdy nie powinno nigdy z nią 
rozmawiać, ani jej odpowiadać,  

• Dziecko nie powinno przyjmować niczego od nieznajomych 
osób, a zwłaszcza poczęstunków (np. cukierków), 

Wpajanie dzieciom powyższych zasad bezpieczeństwa należy 
czynić stopniowo oraz w sposób praktyczny. Można zadawać pyta-
nia: „co byś zrobił, gdyby?” lub odgrywać scenki. Trzeba nauczyć 

                                                 
19 Tamże, s. 52 – 54.  
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dzieci, że nieodpowiadanie na zaczepki nieznajomych dorosłych nie 
jest niegrzeczne20. Ostrzeganie dziecka przed molestowaniem nie 
powinno ograniczać się do jednej rozmowy lecz cyklu rozmów pro-
wadzonych przez dłuższy czas, w których rodzice krok po kroku 
przekazują dziecku jak powinno zachować się w określonej sytuacji. 
Rodzice podczas rozmowy z dzieckiem powinni wyraźnie mu po-
wiedzieć czego nie wolno robić dorosłym podczas kontaktów z 
dzieckiem ( np. dotykać je w rejonie genitaliów, rozbierać, fotogra-
fować nago). Opiekunowie powinni uczyć dziecko śmiałości, wiary 
w siebie, ćwiczyć z nim w jaki sposób powinno reagować na próby 
dotykania przez dorosłych21. Kolejne zadanie rodziców to przygoto-
wanie dziecka do samodzielnego radzenia sobie z zagrożeniami in-
ternetowymi. Internet pozwala na oszustwo bardziej niż jakikolwiek 
inny sposób komunikacji. Korespondujące ze sobą osoby ani się nie 
widzą, ani nie słyszą. Każdy może tam udawać kogo chce, dlatego 
zagrożenia związane z Internetem można nieco zmniejszyć poprzez 
zainstalowanie w komputerze różnego rodzaju programów filtrują-
cych; uniemożliwiają one dostęp do stron pornograficznych i stron 
zawierających treści niewłaściwe dla dzieci. Warto także przejrzeć 
treść komputera używanego przez dziecko. W przypadku znalezienia 
w komputerze pornografii przesłanej przez pedofila należy nie-
zwłocznie zawiadomić policję22. 

Ponadto do metod zapobiegania pedofilii zalicza się: upublicznianie 
danych personalnych pedofilii, prowadzenie rejestru osób skazanych za 
przestępstwa seksualne wobec dzieci, powiadamianie społeczności lokal-
nych o istniejącym zagrożeniu, odseparowanie osób stanowiących zagroże-
nie od środowiska pracy z dziećmi i młodzieżą, dłuższe wyroki i przymu-
sowe leczenie, leczenie psychologiczne i psychiatryczne. W sferze eduka-
cyjnej wymienia się: programy edukacyjne i prewencyjne dla dzieci reali-
zowane w szkołach, programy edukacyjne dla rodziców23. Do działań spo-
łecznych w zakresie zapobiegania przestępstwom seksualnym zaliczamy: 
                                                 
20 Tamże, s. 58 – 59.  
21 Tamże, s. 141 – 142.  
22 A. C. Satler, Drapieżcy, pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, 
Kim są, jak działają i jak możemy chronić nasze dzieci, Media Rodzina, 
Poznań 2005, s. 266 – 267.  
23 Marzec – Holka, dz. cyt., s. 70 – 71.  
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podejmowanie działań społecznych skierowanych wobec potencjalnych 
sprawców (ogłoszenia publiczne oferujące pomoc, telefon zaufania itp.), 
przekazywanie do publicznej wiadomości informacji edukujących społe-
czeństwo i zmieniających nastawienie do pedofilii, organizowanie kampanii 
informacyjnych dla dzieci dotyczących „złego dotyku”24.  

 
Zakończenie 
Podsumowując powyższe rozważania trzeba niestety stwierdzić, 

że pedofila to dewiacja seksualna bardzo oporna na proces resocjali-
zacji, natomiast skłonność do takich zachowań bardzo trudno przy-
tłumić jakimikolwiek metodami oddziaływań prokreacyjnych25. Dłu-
goterminowe kary pozbawienia wolności nie służą resocjalizacji 
skazanych, a współczesna seksuologia, psychiatria i kryminologia 
opowiada się zdecydowanie za łagodnymi i humanitarnymi środkami 
i metodami leczenia przestępców seksualnych, a więc: psychoterapią 
(indywidualną lub grupową) oraz leczeniem hormonalnym, jednak 
wielokrotnie podkreśla się iż stosowanie tychże metod nie pozwala 
uzyskać pełnej gwarancji wyleczenia skazanych przestępców. 26 W 
zaistniałej sytuacji rola państwa powinna się sprowadzać z jednej 
strony do zapewnienia edukacji i profilaktyki, a wiec dostarczenia 
wiedzy rodzicom o tym jak chronić własne dzieci przed działaniami 
pedofilów oraz uświadomienia dzieciom w jaki sposób powinny 
reagować w sytuacji zagrożenia. Z drugiej strony rola państwa po-
winna polegać na zapewnieniu terapii osobom, które w dzieciństwie 
doświadczyły molestowania seksualnego ze strony dorosłych27. Nie-
wątpliwie zjawisko przemocy seksualnej wymaga dalszych badań i 
opracowań naukowych. Kwestia przestępstw pedofilnych nie stano-
wi prostego zagadnienia. Niezbędne jest kontynuowanie badań nad 
etiologią wyżej omawianej patologii, gdyż wiedza w tym zakresie 

                                                 
24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedofilia 
25 K. Pospiszyl, Przestępstwa seksualne, Resocjalizacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s 102.  
26 K. Marzec – Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedago-
giczno – kryminologiczne, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 1999, s. 311 – 312.  
27 Czernikiewicz, Pawlak – Jordan, dz. cyt., s. 9.  
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umożliwi wypracowanie skutecznych programów profilaktycznych, 
skierowanych do osób narażonych na tego typu przemoc.  

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia kwestie związane z procesem leczenia i za-

pobiegania pedofilii. Dla dokładnego uwidocznienia tych kwestii 
podzielono go na kilka części celem dokładnej analizy. W pierwszej 
kolejności zostało scharakteryzowane pojęcie pedofilii. Następnie 
przedstawiono metody oddziaływania na sprawców przestępstw sek-
sualnych wobec dzieci: psychoterapię i farmakoterapię. W dalszej 
części artykułu autorka scharakteryzowała nieletnich przestępców 
przemocy seksualnej. Ważny element referatu stanowi przedstawie-
nie metod zapobiegania pedofilii.  

 
Summary 
Pedophilia as social deviance: treatment and prevention 
 The article presents the issues related to the process of treatment 

and prevention of pedophilia. For accurate visualization of these 
issues are divided into several objective thorough analysis. First, the 
concept was characterized pedophilia. Then the methods impact on 
the sex offenders against children: psychotherapy andpharmacother-
apy. Later in the article the author characterizes the juvenile offend-
ers of sexual violence. An important element of the paper is to pro-
vide a method of preventing pedophilia. 
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Konrad Kozioł (KUL) 
 

Obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka przez 
władze publiczne 

 
Wstęp 
W Konstytucji godność nie została zdefiniowana. W nauce brak 

jest jednej powszechnej przyjętej jej definicji. Dzieje się tak, gdyż 
godność to sfera osobowości konkretyzująca się w poczuciu własnej 
wartości człowieka i oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi. 
Poczucie to jest zmienne, kształtują je czynniki zewnętrzne, które są 
uwarunkowane kulturowo, historycznie, religijnie oraz czynniki we-
wnętrzne, cechy psychiki człowieka. Tak ujęta godność ma charakter 
obiektywny, jest cechą przyrodzoną i przysługuje każdemu człowie-
kowi1. Zatem jeżeli przysługuje każdemu człowiekowi to nie podle-
ga wątpliwości, że posiadają ją dzieci, młodzież czy rodzice. God-
ność każdego człowieka powinna być szczególnie szanowana i chro-
niona, dlatego też stanowi to obowiązek władz publicznych. Regule 
zawartej w art. 30 Konstytucji RP2 przypisuje się bezwzględny cha-
rakter jeżeli chodzi o związanie władz publicznych dyrektywą kie-
rowania się przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka. Ze 
względu na fundamentalny charakter tego artykułu dla wolności i 
praw jednostki, a więc dla głównego obszaru konstytuującego usta-
wę zasadniczą, ogromną niedogodnością jest brak w tym artykule 
określenia godności3. 

 
1. Pojęcie godności 
Pojęcie godności człowieka jest obecne we wszelkich koncep-

cjach indywidualistycznego pojmowania statusu jednostki i w cza-
sach współczesnych można ją uznać za podstawę i aksjologiczny 
punkt wyjścia tych koncepcji. Dla naszego kręgu cywilizacyjnego 
znajduje ono oparcie w szczególności w filozofii chrześcijańskiej i 
                                                 
1 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsza-
wa 2009, s. 169.  
2 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
3 J. Oniszczuk, Zarys systemu prawa pracy [w:] Tom I, Część ogólna prawa 
pracy, red. K. W. Baran, Warszawa 2010, s. 299-300. 
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we współczesnej nauce społecznej Kościoła. O godności człowieka 
mówili już sami stoicy, nawiązywał do niej Cycero, a nowożytne 
ujęcie filozoficzne znalazła ona w pracach Immanuela Kanta. W 
czasach obecnych, z uwagi również na doświadczenia II wojny świa-
towej, pojęcie godności człowieka trafiło do międzynarodowych 
aktów praw człowieka oraz do wielu współczesnych konstytucji. 
Znalazło też ono rozwinięcie w orzecznictwie konstytucyjnym, co 
okazało się decydującym czynnikiem w zakresie przekształcenia tej 
idei filozoficznej w kategorię prawną4. W literaturze konstytucyjnej 
godność jednostki (człowieka, istoty ludzkiej) bywa pojmowana jako 
"centralna kategoria systemu prawnego". Godność ta „oznacza, że 
jednostka jest wyróżniona jako najważniejsza i wzorcowa wartość 
dla innych wartości oraz ich ostateczny sprawdzian”5. Należy pamię-
tać, że pojęcie godności jest elementem części ideowej polskiej 
ustawy zasadniczej, ale może służyć i powinno dekodowaniu norm 
prawnych, także zakazów podejmowania określonych działań przez 
władze publiczne. Konstytucja ma charakter deklaratoryjny i obja-
śnia w sposób szczególny podstawę obowiązku poszanowania pod-
stawowych praw i obowiązków jednostki. Jednakże nie zobowiązuje 
do tego, by wykładnia art. 30 była dokonywana wyłącznie przez 
pryzmat dalszych przepisów Konstytucji, które określają szczególne 
prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Analizując zdanie drugie 
powyższego artykułu można zauważyć, że godność człowieka obej-
muje obszerniejszą treść, która nie znajdzie się w innych przepisach 
Konstytucji. Można zatem wysnuć wniosek, że ochrona godności ma 
funkcję uzupełniającą względem przestrzegania wytypowanych w 
ustawie zasadniczej konkretnych praw i wolności jednostki6. Można 
powiedzieć, że godność ma ten, kto potrafi bronić pewnych uzna-
nych przez siebie wartości, oczekując z tego tytułu szacunku ze 
stronny innych ludzi. Analogicznie brakiem godności będzie brak 
wyznawania podstawowych wartości, w celu uzyskania jakichkolwiek 
                                                 
4 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 90. 
5 K. Complak, Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem 
obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo [w:] Wolności i 
prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, War-
szawa 2006, s. 7. 
6 Tamże. 
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osobistych korzyści7. Godność należy traktować w ujęciu dobra przy-
rodzonego i niezbywalnego, które stanowi źródło wolności i praw 
człowieka. Uznając godność za dobro przyrodzone oznacza, że z racji 
urodzenia się człowiekiem, jest on podmiotem wszystkich praw wyni-
kających z jego człowieczeństwa. W tym znaczeniu godność człowie-
ka nie jest uzależniona od prawodawcy. Niezbywalny charakter god-
ności znaczy brak możności jej pozbawienia oraz brak możliwości 
zrzeczenia się jej. Trudności sprawia określenie potencjalnego zacho-
wania się osoby, której działania uznane zostaną za niegodne. Z tego 
względu władza publiczna nie jest w stanie określić przesłanek utraty 
godności8. O godności można powiedzieć, że istnieje niezależnie od 
subiektywnych wyobrażeń jednostki o sobie. Jest ona nierozerwalnie 
związana z każdą istotą ludzką. Nie traci się jej nawet wtedy, gdy sta-
rość i choroba sprowadzają człowieka do tzw. stanu wegetatywnego9.  

 
2. Poszanowanie i ochrona godności człowieka 
„Dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną Konstytucji 

RP, w której są zawarte zasady odnoszące się do tych praw. Ustawo-
dawca w art. 30 stwierdził, iż przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych. Obowiązek ten powinien być realizo-
wany przez władze publiczne przede wszystkim tam, gdzie Państwo 
działa w ramach imperium, realizując swoje zadania represyjne, któ-
rych wykonanie nie może prowadzić do większego ograniczenia 
praw człowieka i jego godności, niż to wynika z zadań ochronnych i 
celu zastosowanego środka”10. Przykładowo dokonanie jednorazowej 
transfuzji krwi oraz przymusowego podawania przez oznaczony czas 
pokarmu i zastrzyków ze środkami medycznymi zawierającymi nie-
zbędne do życia składniki, zastosowane dla ratowania życia tymcza-
sowo aresztowanego nie narusza art. 30 Konstytucji RP, w sytuacji 
gdy aresztowany odmawiał poddania się leczeniu w szpitalu wię-

                                                 
7 M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1972, s. 59.  
8 Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 171.  
9 Oniszczuk, Zarys systemu…, s. 300. 
10 Wyrok SN z dnia 2 października 2007 r., II CSK 269/07, OSNC-ZD 
2008/3/75. 



374 
 

ziennym, a domagał się uchylenia aresztowania. Stosując przytoczo-
ne środki nie uchybiono godności ludzkiej aresztowanego, a swobo-
da decydowania o sobie została ograniczona do granic niezbędnych 
dla ratowania dobra najwyższego, jakim jest życie11. W oparciu o art. 
30 Konstytucji pojęciu godności ludzkiej trzeba przypisać charakter 
wartości konstytucyjnej o znaczeniu centralnym dla zbudowania 
aksjologii obecnych rozwiązań konstytucyjnych, przez pryzmat któ-
rej należy dokonywać wykładni oraz stosowania wszystkich pozosta-
łych postanowień o prawach, wolnościach i obowiązkach jednostki. 
Podkreślone to również zostało w preambule Konstytucji nakazują-
cej, aby wszyscy stosując Konstytucję, „czynili to, dbając o zacho-
wanie przyrodzonej godności człowieka (...)”, a także art. 233 ust 1 
Konstytucji, który zakazuje w sposób bezwzględny naruszania god-
ności człowieka nawet w razie wprowadzenia nadzwyczajnego stanu 
państwowego. Demokratyczne państwo prawne to państwo, które 
oparte jest na poszanowaniu człowieka, a w szczególności na posza-
nowaniu i ochronie życia oraz godności ludzkiej. Te dwa dobra po-
zostają sprzężone w bezpośredni sposób. Zasadę godności należy 
postrzegać przez pryzmat ochrony życia ludzkiego przez rozmaite 
pozytywne działania państwa zmniejszające lub eliminujące zagro-
żenia życia ludzkiego. Z prawem do życia związane jest ściśle prawo 
do nietykalności osobistej, które obejmuje nienaruszalność fizyczną i 
duchową jednostki12. Ciekawy przykład stanowi ryzyko naruszenia 
godności wykonując zawód dziennikarza, redaktora czy wydawcy 
„ponieważ dobra osobiste jak cześć i godność człowieka (również 
pełniącego funkcje publiczne) należą również do katalogu dóbr silnie 
chronionych (por. preambuła i art. 30 Konstytucji), dlatego w zde-
rzeniu z innymi prawami i wolnościami przysługującymi dziennika-
rzom, redaktorom i wydawcom, nie doznają ochrony tylko w grani-
cach określonych w ustawach wyłączających bezprawność bądź od-
powiedzialność wymienionych podmiotów”13. W związku z rozwo-
jem technologii do naruszenia godności może dojść także w sieci 

                                                 
11 Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 marca 2002 r., II AKz 108/02, KZS 
2002/3/23. 
12 Wyrok TK z dnia 22 stycznia 2013 r., P 46/09, OTK-A 2013/1/3. 
13 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2006 r. I CSK 269/06, LEX nr 607557. 
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komputerowej. „Internet często pozornie, a czasami faktycznie za-
pewnia anonimowość jego użytkownikom. Stanowi medialne forum, 
na którym prezentowane są treści naruszające ludzką godność, cześć 
i dobre imię. Dlatego też wszędzie tam gdzie numer IP pozwala po-
średnio na identyfikację konkretnej osoby fizycznej powinien on być 
uznany za dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Odmienna interpretacja byłaby 
sprzeczna z normami konstytucyjnymi zawartymi w art. 30 i 47 
Konstytucji RP”14. 

Ocena czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, jakim jest stan 
uczuć, godność osobista i nietykalność cielesna, nie może być doko-
nana według miary indywidualności wrażliwości zainteresowanego 
czyli ocenie subiektywnej15. W tym miejscu najlepszym przykładem 
będzie szeroko promowana akcja usuwania krzyży z miejsc publicz-
nych. Jednak jak słusznie zauważył sąd okręgowy, osoba, która jest 
dojrzała, aktywna życiowo i społecznie, posiada ukształtowany świa-
topogląd nie może twierdzić, że sama symbolika krzyża chrześcijań-
skiego w przestrzeni publicznej narusza jego godność, pozbawia go 
możliwości poszukiwania swoich dróg życiowych, czy powoduje 
ograniczenia prowadzące do odczucia wykluczenia ze społeczności 
lokalnej16. 

Godność człowieka jako wartość transcendentna, pierwotna wo-
bec innych praw i wolności człowieka, przyrodzona i niezbywalna 
towarzyszy człowiekowi zawsze i nie może być naruszana ani przez 
prawodawcę, ani przez określone działania innych podmiotów. W 
tym znaczeniu człowiek zawsze zachowuje godność i żadne zacho-
wania nie mogą go tej godności pozbawić czy naruszyć. Godność 
człowieka występuje również jako „godność osobowa” najbliższa 
temu, co można określić prawem osobistości, obejmującym wartości 
życia psychicznego każdego człowieka oraz te wszystkie wartości, 
które określają podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie i 
które według powszechnej opinii składają się na szacunek należny 

                                                 
14 Wyrok NSA z dnia 19 maja 2011 r., I OSK 1079/10, LEX nr 990136. 
15 Wyrok SN z dnia 11 marca 1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997/6-7/93. 
16 Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., I C 
28/10, OSK 2013/4/90-111. 
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każdej osobie. Przyznać trzeba, że jedynie godność w tym drugim 
znaczeniu może być przedmiotem naruszenia przez zachowania in-
nych osób oraz regulacje prawne17. Godność przysługuje człowie-
kowi zawsze, bez względu na jego postępowanie i zachowanie, a rolą 
państwa jest ochrona tej godności, tak w stosunkach z innymi ludź-
mi, jak i z władzami. Z tego względu z zasady godności człowieka 
wynikają pozytywne obowiązki władz publicznych, a zakres i sposób 
ich dochowania może być kontrolowany przez sądy18.  

„Od tej godności osobowej, traktowanej jako cecha właściwa 
wszystkich ludzi (uniwersalna, powszechna) bywa odróżniana god-
ność osobista związana z konkretną osobą (potoczne pojmowanie 
godności, godność subiektywna), tj. świadomość własnej wartości 
przez jednostkę. Godność osobista opisywana jest jako doskonałość, 
która powstaje w działaniu jednostki moralnie wartościowym i 
utrwalonym w jej psychice. Wyraża się ona w jej wyobrażeniu o 
sobie - w poważaniu siebie samego. To rozróżnienie można uzupeł-
nić o ogólne spostrzeżenie, że godności osobowej przypisuje się 
przyrodzony, uniwersalny, niezbywalny, a także niestopniowalny i 
nienaruszalny charakter. Wspomnieć tu można zwłaszcza o atrybucie 
niezbywalności, co pojmowane jest w ten sposób, że bez względu na 
postępowanie człowieka, ani on sam, ani nikt inny nie może go tej 
godności pozbawić. W tym podejściu godność jest związana z sa-
mym faktem bycia człowiekiem, a więc „bytem wyjątkowym, od-
miennym ze względu na swoją świadomość od innych żywych stwo-
rzeń”. Ta etyczna wizja godności zakłada zatem, że człowiek nie 
może być narzędziem władzy państwowej.  

Z kolei w drugim rozumieniu godność odnosi się do właściwości 
danej (konkretnej) jednostki, i jest ona związana z postępowaniem 
człowieka oraz ocenami, które go dotyczą - tzn. zarówno własnymi, 
jak i innych ludzi. Również w tym ujęciu podkreśla się znaczenie 
godności jako wartości wyjątkowej. Jednak w tym przypadku uważa 
się, że człowiek nie musi posiadać godności, chociaż może. Ta god-
ność, inaczej niż osobowa, nie jest traktowana jako bezwzględna. 
Zakotwiczenie wolności i praw jednostki w godności osobowej 

                                                 
17 Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003/3/19. 
18 Garlicki, Polskie prawo…, s. 91. 
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umożliwia przypisanie wspomnianych cech godności także tym wol-
nościom i prawom”19. „Sformułowany w art. 30 konstytucji warunek 
poszanowania i ochrony godności człowieka, ma w pełni zastosowa-
nie do parlamentu, jako organu jednej z władz publicznych, miano-
wicie władzy ustawodawczej. Parlament jest zarazem podmiotem 
wyłącznie uprawnionym do ograniczenia - na drodze ustawodawczej 
- zakresu korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, przy czym 
konstytucja szczegółowo określa przesłanki takich ograniczeń w 
postaci wartości (dóbr) konkurujących z zakresem korzystania przez 
jednostkę ze swych wolności i praw. Powyższe jednoznacznie wska-
zuje, iż ocena konstytucyjności każdego unormowania, stanowiącego 
ograniczenie zakresu korzystania z wolności i praw jednostki doty-
czyć musi przynajmniej dwu aspektów: proceduralnego (formalne-
go), czyli ustawowej rangi przedmiotowego aktu normatywnego oraz 
materialnego, czyli spełnienia konstytucyjnych przesłanek przyjętego 
ograniczenia”20.  

Przyrodzona godność człowieka nie powinna być rozumiana ja-
ko cecha czy też zespół praw nadanych przez państwo. Jest ona 
pierwotna w stosunku do państwa, co w konsekwencji zarówno 
ustawodawca, jak i organy stosujące prawo muszą respektować treści 
zawarte w pojęciu godności przysługującej każdemu człowiekowi. 
Pojęcie godności, będącej źródłem praw i wolności jednostki, deter-
minuje sposób ich rozumienia i urzeczywistniania przez państwo. 
Zakaz naruszania godności człowieka ma bezwzględny charakter i 
dotyczy wszystkich. Natomiast na władze publiczne państwa został 
nałożony obowiązek poszanowania i ochrony godności. W konse-
kwencji wszelakie działania władz publicznych powinny z jednej 
strony uwzględniać istnienie sfery pewnej autonomii, w której ra-
mach człowiek może się w pełni realizować społecznie, a z drugiej 
strony działania te nie powinny prowadzić do tworzenia sytuacji 
prawnych albo faktycznych odbierających jednostce poczucie god-
ności21. „Na tle art. 30 Konstytucji sytuacja, w której człowiek sta-
wałby się wyłącznie przedmiotem działań podejmowanych przez 

                                                 
19 Oniszczuk, Zarys systemu…, s. 300-301. 
20 Wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK 1998/4/46. 
21 21 Oniszczuk, Zarys systemu…, 301-302. 
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władzę, byłby «zastępowalną wielkością», a jego rola sprowadzałaby 
się do czysto instrumentalnej postaci lub zarzut «ustawowego od-
podmiotowienia-urzeczowienia» - mogą być uznane co do zasady za 
naruszenie godności. Oczywiście ocena, czy rzeczywiście do takiego 
arbitralnego naruszenia godności ludzkiej dochodzi - musi uwzględ-
niać okoliczności konkretnego wypadku”. Naruszenie takie „musia-
łoby poniżać jednostkę, krzywdząco ją traktować, godzić w jej status 
obywatelski, społeczny czy zawodowy, wywołując usprawiedliwione 
okolicznościami intersubiektywne przeświadczenie, że jednostkę 
dotknęła poprzez takie regulacje prawne niesprawiedliwa, nieuza-
sadniona krzywda”22.  

Prawodawca sformułował zasadę nienaruszalności godności, z 
której wynika zakaz podejmowania przez kogokolwiek jakichkol-
wiek działań mogących ją naruszyć lub choćby tylko ograniczyć. 
Władze publiczne są nie tylko zobligowane do jej poszanowania 
czyli do nienaruszania swoimi działaniami, ale też i do ochrony, tzn. 
do stworzenia systemu procedur, prawnych nakazów i zakazów za-
pobiegających wszelkim naruszeniom i zagrożeniom godności. Po-
winny też tworzyć odpowiednie warunki sprzyjające zachowaniu 
godności. W związku z tym władze publiczne muszą prowadzić poli-
tykę państwa, która zapewnia ochronę godności człowieka, podsta-
wowych praw wrodzonych, wyprzedających prawodawstwo pań-
stwa, będących busolą jego działalności23. W zasadzie pozbawienie 
człowieka uprawnień mu przysługujących godzi w jego godność. Nie 
każde jednak pozbawienie człowieka uprawnień jest ujmowaniem 
jego godności, uzasadniającym zastosowanie cywilnoprawnych 
środków ochrony dóbr osobistych. Zależy to bowiem od tego, czy w 
powszechnym odczuciu stanowi ono naruszenie godności człowieka, 
czy też opinia publiczna nie wiąże z nim takich konsekwencji. Dla 
oceny, w tym zakresie, istotne znaczenie ma rodzaj i charakter 
uprawnień, których człowiek został pozbawiony, sposób działania 
sprawcy, a także stosunek, jaki mają inni ludzie do osoby pozbawio-
nej uprawnień”24.  

                                                 
22 Wyrok TK z dnia 14 lipca 2003 r., SK 42/01, OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 63. 
23 Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 172. 
24 Wyrok SN z 25 kwietnia 1989 r., I CR 143/89, OSP 1990/9/330. 
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Jak już była mowa, godność przysługuje każdemu człowiekowi 
w jednakowym stopniu. Niedopuszczalne jest różnicowanie godności 
zależnie od rasy, narodowości, obywatelstwa, wykształcenia czy 
płci. Godności człowieka nie można traktować jako tylko jednego z 
wielu praw czy wolności jednostki. Jest to ogólna wartość konstytu-
cyjna, która stanowi źródło, fundament i zasadę całego porządku 
konstytucyjnego. Jest to norma podstawowa tego porządku w sensie 
logicznym, ontologicznym i hermeneutycznym. Zatem pozostałe 
zasady praw i wolności jednostki czy poszczególne, konkretne prawa 
i wolności powinny być interpretowane na tle zasady godności i mu-
sza być stosowane w sposób służący jej realizacji. Ponadto wszystkie 
inne normy, zasady i wartości zawarte w konstytucji powinny być 
interpretowane i stosowane na tle zasady godności25. Istotą godności 
człowieka jest jego podmiotowość, a więc swoboda postępowania 
zgodnie z własną wolą, wewnętrznego samookreślenia oraz kształ-
towania otoczenia stosownie do danej autonomii. Nie podlega wąt-
pliwości, że autonomia ta musi uwzględniać godność innych ludzi, 
nie może zatem oznaczać braku ograniczeń swobody postępowania. 
Znaczy ona jednak, że istnieją pewne granice ograniczeń, których 
przekroczenie doprowadzi do sprowadzenia roli człowieka do 
przedmiotu procesów społecznych, a więc przekreśli jego godność26. 

 
3. Prawa człowieka a jego godność 
Przez prawa człowieka rozumiemy wszystkie prawa podmiotowe 

naturalne, odczytywane z wrodzonej godności ludzkiej wraz z kore-
latywnymi obowiązkami. Mają one zasadnicze znaczenie przy pro-
jektowaniu konstytucji, a proklamowane w konstytucjach i prawie 
międzynarodowym stanowią formę praw pozytywnych, jednocześnie 
nie tracąc swojego naturalnego charakteru prawa moralnego, które 
odznacza się powszechnością, niezbywalnością, nienaruszalnością i 
dynamizmem. Odpowiadają one godności ludzkiej i chronią ją w 
wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Ogólnie prawami człowie-
ka określa się prawa, które przysługują człowiekowi z tego względu, 
że właśnie jest człowiekiem, bez względu na akty prawa stanowio-

                                                 
25 Garlicki, Polskie prawo…, s. 91. 
26 Tamże. 
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nego. Prawa te są uważane za podstawę sprawiedliwego porządku 
społecznego i prawa stanowionego gwarantującego ten porządek.27 
Prawo naturalne ma zwolenników, ale też przeciwników. Można 
jednak mimo wszystko stwierdzić związek prawa Boskiego z pra-
wem stanowionym. Postepowanie zgodne z prawem naturalnym jest 
postepowanie zgodne z prawem Boskim28. Źródłem godności jest 
prawo naturalne, a nie prawo stanowione, czemu wyraz dają między 
innymi sformułowania naszej Konstytucji. Określają one godność 
jako cechę przyrodzoną każdego człowieka, a więc istniejącą nieza-
leżnie od tego, czy prawo pozytywne daje temu wyraz w swoich 
tekstach. Z tego względu nadaje to zasadzie godności człowieka 
rangę suprakonstytucyjną, gdyż wszelkie unormowania prawa pozy-
tywnego muszą sanować tę zasadę, a jeżeli popadną z nią w kolizję, 
to tracą przymiot legitymizmu29. Prawa osoby ludzkiej mają te same 
przymioty co godność osoby ludzkiej. Są to prawa wrodzone i tkwią 
w ontycznej naturze człowieka. Prawa te prócz tego, że jak wspo-
mniano są wrodzone to są również równe. Równość praw wyklucza 
wszelkiego rodzaju dyskryminację. W związku z przymiotem natu-
ralnym praw człowieka wiążą się i inne ich przymioty. Są one po-
wszechne, niezbywalne, nienaruszalne i dynamiczne. Tylko prawa 
naturalne człowieka mają przymiot praw powszechnych. Przymiot 
powszechności praw człowieka wyraża się tym, że nie zależą one od 
rozwoju kulturalnego, systemu politycznego, społecznego, gospo-
darczego i prawnego30. Wszystkie prawa człowieka stanowią inte-
gralną całość. Świadomość przysługiwania tych praw stanowi ważny 
czynnik zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Pod 
wpływem licznych czynników zmienia się interpretacja tradycyjnych 
praw, zwłaszcza wolności osobistych i prawa do życia31. Godność 
człowieka oznacza nie tylko konieczność pozostawienia mu pewnej 
sfery autonomii czy wolności, lecz także zakaz poddawania człowie-
ka takim sytuacjom czy traktowaniu, które prowadziłby do jej prze-
                                                 
27 F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 
2001, s. 195-196. 
28 Tamże, s. 197. 
29 Garlicki, Polskie prawo…, s. 91. 
30 Mazurek, Godność osoby ludzkiej…, s. 207.  
31 Tamże, s. 211. 
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kreślenia. Dane konsekwencje zasady godności są stosunkowo łatwe 
do zdefiniowania, będąc o tyle zrozumiałem, że nawiązanie do zasa-
dy godności nastąpiło na tle doświadczeń systemów, w których zasa-
da ta była nagminnie łamana. Zasada godności oznacza więc zakaz 
prześladowań czy dyskryminacji, zakaz naruszania nietykalności 
cielesnej, zakaz ingerowania w swobodę myśli i przekonań, zakaz 
zmuszania do samooskarżenia i sytuacje podobne, które znane po-
winny być z historii powszechnej32. 

 
Zakończenie 
Każdemu człowiekowi przysługuje godność, czy to jest dziecko 

w wieku kilku lat, czy kilkunastu, czy to jest rodzic, dziadek czy 
babcia, człowiek zdrowy czy schorowany, obywatel czy cudzozie-
miec. Nie podlega wątpliwości, że godność każdej z wymienionych 
tych osób powinna być szanowana i chroniona, z tego względu sta-
nowi to obowiązek władz publicznych. Godność jest dobrem przyro-
dzonym i niezbywalnym. Jest ona nierozerwalnie związana z każdą 
istotą ludzką. Jest ona nienaruszalna, z tego względu szczególny 
obowiązek ciąży na władzy publicznej by ją szanować i chronić. 
Słusznie zatem stwierdzić należy, że pojęcie godności ludzkiej ma 
charakter wartości konstytucyjnej o znaczeniu centralnym. Godność 
człowieka występuje zawsze i żadne zachowania nie mogą go tej 
godności pozbawić czy naruszyć, a rolą władzy publicznej jest 
ochrona godności człowieka w stosunkach z innymi ludźmi oraz 
władzami. Obowiązek ten powinien być realizowany przez władze 
publiczne z poszanowaniem autonomii człowieka. 

 
Streszczenie 
Pojęcie godności człowieka jest obecne we wszelkich koncepcjach 

indywidualistycznego pojmowania statusu jednostki. Ustawodawca w art. 
30 stwierdził, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest niena-
ruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicz-
nych. Obowiązek ten powinien być realizowany przez władze publiczne z 
poszanowaniem autonomii człowieka. 

 

                                                 
32 Garlicki, Polskie prawo…, s. 92. 
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Summary 
The concept of human dignity is in all concepts of individualistic 

understanding of the status of the human individual. Legislator in art. 
30 said, the inherent and inalienable dignity of the person is inviola-
ble and the respect and protection thereof shall be the obligation of 
public authorities. This obligation should be realized by public au-
thorities with respect for autonomy of human. 
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Paweł Milaniuk (KUL) 
 

Miejsca dziecka w systemie prawa w świetle  
współczesnych zagrożeń 

 
Wstęp 
Każdemu człowiekowi ze względu na przyrodzoną i niezbywalną 

godność osobową przysługują podstawowe, powszechne i niezbywalne 
prawa. Podążając tym tokiem myślowym należy stwierdzić, iż dziecko 
w oczywisty sposób, tak samo jak każdy inny obywatel, jest podmiotem 
praw oraz wolności konstytucyjnych. Można nawet powiedzieć, iż na 
tym etapie życia posiada znacznie więcej praw, aniżeli obowiązków, 
podlegając jednocześnie szczególnej ochronie.  

Jak powiedział kiedyś błogosławiony Jan Paweł II: ,,Troska o 
dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku czło-
wieka do człowieka”. Dlatego tak ważna jest kwestia ochrony praw 
dziecka, zasługująca na szczególne uwzględnienie, a nawet trakto-
wanie jej jako wartość o najwyższej randze. 

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiły się też nowe za-
grożenia, które niestety godzą w prawa najmłodszych. Ponadto nie-
które dzieci są wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwa, szczegól-
nie w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Dlatego tak ważna jest 
kwestia prewencji i harmonizacja prawa w tej dziedzinie oraz stwo-
rzenie spójnego systemu gwarantującego pełne poszanowanie god-
ności osób najmłodszych. Jednak zakres praw dziecka nie jest kom-
pleksowo uregulowany ani w Konstytucji, ani w żadnym innym ak-
cie prawnym, dlatego na tę problematykę należy spojrzeć szeroko w 
oparciu o różne uregulowania. 

Przedmiotem pracy jest omówienie wybranych zagadnień z za-
kresu praw dzieci w polskim systemie prawa. Dokonana selekcja 
norm ustawowych zostanie dokonana przy uwzględnieniu najpoważ-
niejszych współczesnych zagrożeń na jakie narażeni są najmłodsi. 
W pracy zaprezentowane zostaną podstawowe konstytucyjne gwa-
rancje praw dziecka. Formę uzupełnienia tej analizy stanowić będzie 
odniesienie się do wybranych norm Konwencji o Prawach Dziecka 
oraz wytycznych europejskich w omawianej materii.  
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Następnie ukazane zostaną najważniejsze normy prawa karnego, 
chroniące dzieci w formie zakazów i nakazów przed coraz to now-
szymi niebezpieczeństwami. Zaprezentowane zostaną główne zmia-
ny przepisów w tej tematyce, które miały stanowić odpowiedź na 
zagrożenia płynące ze współczesnego świata, a w szczególności z 
Internetu. Na zakończenie zwrócona zostanie uwaga, iż prewencja 
nie polega wyłącznie na kazuistycznym kształtowaniu systemu 
ochrony praw, ale to również działania praktyczne mające na celu 
podnoszenie świadomości społeczeństwa. Zostanie to przedstawione 
na przykładzie wybranych programów edukacyjnych uświadamiają-
ce dzieciom niebezpieczeństwa płynące z świata wirtualnego, wy-
pracowując jednocześnie stosowne reakcje obronne przed nimi. 

 
1. Konstytucyjne gwarancje praw dziecka 
Rozważania na temat miejsca dziecka w systemie prawa należa-

łoby wyprowadzić niewątpliwie od Konstytucji RP1. Ustawa zasad-
nicza w art. 72 ust. 1 expressis verbis zapewnia każdemu dziecku ze 
strony władz publicznych ochronę przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją. Konstytucja nie ogranicza się jednak 
tylko do zapewnienia dziecku ochrony, ale i wprowadza skargę po-
wszechną, a więc możność żądania od organów władzy publicznej 
ochrony dziecka. Uchronienie dzieci przed wskazanymi w Konstytu-
cji zjawiskami ma dwojaki cel. Z jednej strony chodzi o zabezpie-
czenie najmłodszych przed zagrożeniami i niedopuszczenie do sytu-
acji, w której dzieci stałyby się ich ofiarami, zaś z drugiej, gdy już 
niestety zostaną naruszone podstawowe prawa, to należy minimali-
zować negatywne skutki dla dziecka2. 

Zakres obowiązków w zakresie pomocy został zakreślony dość 
szeroko. Chodzi wszak o to, by zapewnić dziecku właściwe wycho-
wanie zarówno w sensie fizycznym, jak i moralnym3. Konstytucja 
przyznaje prawo do opieki i pomocy każdemu dziecku pozbawione-
mu opieki rodzicielskiej z zastrzeżeniem, iż w toku ustalania jego 

                                                 
1 Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja RP. 
2 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012. 
3 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, War-
szawa 2013, s. 86. 
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praw, właściwe organy oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są 
obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia 
jego zdania. Należy zauważyć, iż ta regulacja stanowi odzwiercie-
dlenie art. 12 Konwencji4, zgodnie z którym dziecku zdolnemu do 
kształtowania własnych poglądów należy umożliwi ć ich wyrażanie 
we wszystkich sprawach dotyczących jego sytuacji.  

Konstytucja przewiduje też specjalną gwarancję instytucjonalną, 
która znajduje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 
roku o Rzeczniku Praw Dziecka5. Działa on na rzecz ochrony praw 
dziecka, a mianowicie istoty ludzkiej od momentu poczęcia do osią-
gnięcia pełnoletności6. Jego głównym przedmiotem zainteresowania 
jest prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, 
do godziwych warunków socjalnych oraz do nauki. Rzecznik podej-
muje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i har-
monijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowo-
ści. Realizacja powyższych gwarancji dziecka powinna polegać na 
każdorazowym podjęciu sprawy, gdy tylko pojawią się informacje z 
jakiegokolwiek źródła o naruszaniu praw dziecka. Dotyczy to w 
szczególności aktów przemocy domowej, molestowania seksualne-
go, a także działań podejmowanych wobec dziecka, które co prawda 
nie mają jeszcze charakteru działań kryminalnych, ale naruszają jego 
godność. Ponadto może zwrócić się do właściwych organów władzy 
publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie wyjaśnień i udziele-
nie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumen-
tów, czy też podjęcie na rzecz dziecka właściwych kroków. Do 
Rzecznika Praw Dziecka może zgłosić się każdy, a w szczególności 
dziecko, by zawiadomić o doznawanych krzywdach oraz gdy uzna to 
za konieczne, by podjął stosowne działania7. 

Należy również zauważyć i podkreślić, iż polskie prawo przy-
znaje niejednokrotnie prymat rodzinie, uznając więzi między rodzi-
                                                 
4 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991 nr 120 poz. 
526 ze zm., dalej: Konwencja. 
5 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. 2000 
nr 6 poz. 69 ze zm. 
6 Art. 1 Konwencji. 
7 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009, s. 99. 
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cami, a dziećmi za szczególnie istotne, otaczając je wyjątkową 
ochroną prawną. Rodzina jest bezsprzecznie uznawana za optymalne 
środowisko rozwoju dziecka, co jest również akcentowane w Kon-
wencji o prawach dziecka. Dlatego też rodzina jako związek męż-
czyzny i kobiety, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo podlegają 
ochronie i opiece Rzeczypospolitej Polskiej8. Jednocześnie rodzice 
mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami, z tym że wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrza-
łości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego 
przekonania9. Jakakolwiek ingerencja w tą strefę władzy rodziciel-
skiej w tym zakresie musi być uzasadniona okolicznościami faktycz-
nymi, które wyczerpują przesłanki ustawowe i orzeczona prawo-
mocnym wyrokiem sądu. Konstytucja wskazuje na ważną rolę rodzi-
ców w procesie wychowania i prewencji praw dziecka oraz państwa, 
które powinno wspierać ich ochronę zgodnie z zasadą pomocniczości 
i zapobiegać jakimkolwiek patologiom10. 

Konstytucja jeszcze w wielu miejscach odnosi się do problema-
tyki najmłodszych, wskazując organom władzy publicznej pewne 
sfery działań, w których ich pomoc udzielana samemu dziecku, jak i 
rodzinie jest niezwykle ważna. Zaliczamy do nich m. in. zapewnienie 
właściwej opieki zdrowotnej11, prawa do nauki12, czy też ukierunko-
wanie polityki społecznej i gospodarczej kraju na dobro rodziny13, a 
w tym kontekście wpłynięcie na sytuację najmłodszych.  

Zaakcentował to również Trybunał Konstytucyjny14, który 
stwierdził, iż prawa dziecka to nakaz zabezpieczenia interesów mało-
letniego, który w praktyce sam może ich dochodzić, jednak na tym 
etapie swojego życia w ograniczonym zakresie. Również w tym 
orzeczeniu sędziowie stwierdzili, iż najpełniejsza realizacja zasady 
dobra dziecka dokonywać się może poprzez zapewnienie możliwości 

                                                 
8 Art. 18 Konstytucji RP. 
9 Art. 48 konstytucji RP. 
10 M. Andrzejewski, Prawa Dziecka, Poznań 2012, s. 95. 
11 Art. 68 Konstytucji RP. 
12 Art. 70 Konstytucji RP. 
13 Art. 71 Konstytucji RP. 
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.4.2003 r., K 18/02, OTK-A 
2003, Nr 4, poz. 32. 



387 
 

jego wychowania w rodzinie […] Jedną z fundamentalnych wartości 
podlegających ochronie konstytucyjnej jest też dobro rodziny. 

 
1. Międzynarodowe unormowania praw dziecka – zagadnie-
nia wybrane 

Polska jest stroną Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 
1989 roku, która już w preambule wskazuje, iż dzieci mają prawo do 
szczególnej troski i pomocy. Również i na gruncie tych przepisów dziec-
ko oraz jego dobro eksponowane są jako wartość wyjątkowa. Stawia 
najmłodszych i ich prawa na piedestale, podkreślając ich niewiarygodnie 
ważną pozycję w społeczeństwie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji we 
wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez pu-
bliczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze admini-
stracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka.  

Artykuł 34 Konwencji odnosi się do ochrony dzieci przed wszel-
kimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. W tym 
celu każde państwo powinno podejmować wszelkie kroki, aby prze-
ciwdziałać nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek 
nielegalnych działań seksualnych, wykorzystywaniu dzieci do pro-
stytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych. Istotną kwe-
stią, jest to aby małoletni mieli prawo do uzyskania dostępu do sto-
sownej pomocy.  

Konwencja w art. 17 podejmuje w kontekście współczesnego 
świata ciekawy wątek, a mianowicie zobowiązuje państwa do za-
pewnienia dzieciom dostępu do informacji oraz materiałów pocho-
dzących ze środków masowego przekazu, mając na uwadze jego 
dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego 
zdrowie fizyczne i psychiczne. W tym celu organy publiczne powin-
ny podejmować kroki zmierzające do rozpowszechniania informacji 
i materiałów, korzystnych dla dziecka w wymiarze społecznym oraz 
kulturalnym, zgodnie z duchem art. 29 Konwencji. Jednocześnie nie 
zapominając o ochronie najmłodszych przed zagrożeniami płynący-
mi ze środków masowego przekazu, szkodliwymi z punktu widzenia 
ich dobra.  

Jednak spoglądając na funkcjonowanie współczesnego świata moż-
na dojść do konkluzji, iż powołany przepis ma blankietowy charakter. 
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Przejeżdżając przez większe miejscowości, idąc na spacer, udając się w 
kierunku szkoły, włączając telewizję, radio czy też przeglądając Internet 
stwierdzimy, iż nic się nie robi aby zapobiec demoralizacji, zgorszeniu 
naszych pociech. Współczesne media w większości przepełnione są 
agresją, przemocą czy pornografią. Prawdopodobnie w świecie kon-
sumpcjonizmu zapędzono się, zapominając, iż na reklamy, bilbordy 
patrzą również dzieci. Osoby młode o kruchej podstawie wartości, nie-
winne i łatwowierne, mogą po prostu się zagubić, przejmując niezwykle 
szybko złe nawyki co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia ich hie-
rarchii wartości. Niby organy władzy publicznej uchwalają nowe roz-
wiązania prawne, nowelizują ustawy, jednak jeszcze 10-15 lat temu nie 
do pomyślenia były by treści niektórych reklam przed godziną 22:00. 
Natomiast we współczesnym świecie gdzieś ta granica się zatarła, nie 
myśli się do kogo jeszcze mogą one trafić, ale liczy się tylko udana 
kampania i rynek zbytu, a przecież wszystko można pogodzić, trafić do 
tych dorosłych odbiorców nie niwecząc jednocześnie często ciężkiej 
pracy rodziców. Należy również przypomnieć, iż prawa i wolność mają 
też swoje ustawowe granice, przy uwzględnieniu moralności i dobra 
społecznego. 

Troska o najmłodszych Europejczyków znalazła swoje odzwiercie-
dlenie w prawodawstwie wspólnotowym. Unia Europejska określiła 
wytyczne stanowiące podstawę ochrony praw dziecka w unijnej polity-
ce zewnętrznej w celu zwiększenia spójności działań podejmowanych w 
tej dziedzinie. Za punkt wyjściowy określiła dialog polityczny, zabiegi 
dyplomatyczne, reagowanie na bieżące wydarzenia, współpracę dwu-
stronną i wielostronną, w tym rozszerzanie programów pomocy huma-
nitarnej i rozwojowej, podkreślanie znaczenia praw dziecka oraz poru-
szanie kwestii praw dziecka we wszystkich obszarach zewnętrznych 
działań Unii. W tym celu postanowiono zwiększyć środki na promowa-
nie i ochronę praw dziecka. Przyjęto również cztery ogólne zasady, 
których należy przestrzegać przy podejmowaniu działań dotyczących 
dzieci: równość, dobro dziecka, prawo dziecka do życia i rozwoju oraz 
do wyrażania własnych poglądów15. 

                                                 
15 Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, dostępne 
na stronie internetowej: 
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Międzynarodowych gwarancji oraz wytycznych w przedmiocie 
praw dziecka jest stosunkowo sporo. Ponadto stale podlegają one 
zmianom, wprowadzane są nowe, pojawiają się kolejne propozycje. 
Jednak w praktyce pozostają jedynie na papierze, wcale nie prowa-
dząc do likwidacji niektórych patologii. Spowodowane jest to często 
faktem, iż formowane są ad hoc w celu zaspokojenia oczekiwań 
społecznych, politycznych nie rozumiejąc w zasadzie istoty proble-
mu. Wydaje się, iż prócz gwarancji prawnych, należałoby podnieść 
jakość, spójność i przejrzystość przepisów, kładąc szczególny nacisk 
na efektywne instrumenty prewencji w tej materii.  

 
2. Problematyka praw dziecka w prawie karnym w świetle 
współczesnych zagrożeń 

Na państwie ciąży również obowiązek prewencji, czyli zwalcza-
nia przypadków naruszania praw dziecka i odstraszania potencjal-
nych sprawców poprzez zakazy prawne. W tym celu ustawodawca 
penalizuje czyny które naruszają prawa dziecka i określa sankcje 
grożące za naruszenie danej normy prawnej. Potępia na najwyższym 
szczeblu wszelkie formy naruszania prawa, uznając je za czyny za-
bronione, podejmując skuteczne działania prawne, administracyjne, 
sądowe i inne, aby zapobiegać ich naruszeniom.  

Płynące z dynamicznie rozwijającej się komunikacji elektronicznej 
zagrożenia zmusiły polskiego ustawodawcę do refleksji na temat przepi-
sów kodeksu karnego. Doprowadziło to do kolejnych nowelizacji prawa 
karnego, które znalazły m. in. wyraz w art. 197 KK i 200 KK. Zabro-
nione pod groźbą kary jest doprowadzenie innej osoby do obcowania 
płciowego przemocą, groźbą bezprawną czy podstępem16. Ponadto 
ustawodawca przewiduje karalność zachowania sprawcy, który we 
wskazany wyżej sposób doprowadza inną osobę do poddania się innej 
czynności seksualnej, albo wykonania takiej czynności17.  
                                                                                                        
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_thi
rd_countries/l33604_pl.htm. 
16 Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm., art. 197§1 KK. 
17 Inna czynność seksualna to takie zachowanie, nie mieszczące się w poję-
ciu ,,obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym 
życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z 
pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksu-
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Typami kwalifikowanymi powołanych wyżej przestępstw jest 
działanie m. in. wobec małoletniego poniżej 15 lat. Zgwałcenie tzw. 
pedofilskie pojawiło się stosunkowo niedawno, w wyniku noweliza-
cji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 roku. Naruszenie zna-
mion czynu zabronionego z art. 197 § 3 skutkować będzie poddaniu 
karze pozbawienia wolności sprawcy na okres nie krótszy niż 3 lata. 
Pewną wątpliwość budzi ustawowa granica wieku 15 lat. Przecież 
dzieckiem jest każda istota ludzka, od chwili poczęcia aż do uzyska-
nia pełnoletności, czyli co do zasady 18 lat. Dlatego taki zapis jest 
stosunkowo niezrozumiały, gdyż podążając tym tokiem myślowym, 
należy sobie odpowiedzieć, kim jest osoba w przedziale 15 – 18 lat. 
Raczej nie jest jeszcze dorosłym, czyli wychodzi że nadal jest dziec-
kiem, więc dlaczego nie przysługuje mu ochrona prawna w tej mate-
rii? Jest to trudne do zrozumienia i wyjaśnienia, zważywszy jak 
ważne jest pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa najmłodszym 
oraz uchronienia ich przed zagrożeniami współczesnego świata.  

Zgodnie z art. 200 § 1 zabronione jest również obcowanie płcio-
we z małoletnim poniżej lat 15, dopuszczenia się wobec niej innej 
czynności seksualnej lub doprowadzenia jej do poddania się takim 
czynnościom, albo do ich wykonania. Również karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12 podlega, ten kto w celu zaspokojenia seksu-
alnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności 
seksualnej18. Oznacza to, iż przestępstwem jest także takie prezento-
wanie treści pornograficznych w Internecie, w ten sposób że dziecko 
może bez nadmiernego wysiłku uzyskać do nich dostęp. Ten zapis 
stanowi kolejny przykład, iż pomimo ustawowej gwarancji w rze-
czywistości można powiedzieć, że jest ,,martwy”, gdyż w żaden 
sposób nie oddaje tego w praktyce. W wirtualnym świecie co krok 
czekają na najmłodszych niedozwolone treści, bez konieczności wy-
szukiwania ich w jakiś szczególny sposób. 

Podobną problematykę podejmuje również art. 202 §2 KK, 
zgodnie z którym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2, podlega ten kto małoletniemu poniżej 

                                                                                                        
alny zaangażowaniu ofiary. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 
1999 r., I KZP 17/99, OSNKW 1999/7-8 poz. 37. 
18 Art. 200 §2 KK. 
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lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty 
mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w 
sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi. 
W obu powołanych wyżej przepisach mamy do czynienia z prezen-
towaniem wykonania czynności seksualnej. Trudno jednak stwier-
dzić, iż w przypadku gdy sprawca działa w celu zaspokojenia seksu-
alnego, czyli art. 200 § 2 KK, winien podlegać karze do 12 lat po-
zbawienia wolności, a gdy działa bez tego celu - jedynie do lat 
dwóch z art. 202 § 2 KK. Gdzieś zostały zatarte granice pomiędzy 
tymi dwoma zapisami, co powinno przyczynić się do głębszej reflek-
sji w tej dziedzinie.  

 
3. ,,Dziecko w Sieci” 
Rozwój współczesnych technologii sprawił, iż przestępstwa na 

tle seksualnym wobec małoletnich przybrały nowy wymiar. Głów-
nym miejscem popełniania czynów niedozwolonych, czy też narzę-
dziem stała się globalna sieć. Internet coraz częściej zaczyna służyć 
pewnej grupie osób do inicjowania spotkań z dziećmi w rzeczywi-
stym świecie, przy czym chodzi tu o spotkania o podłożu seksual-
nym, o czym druga strona nie wie. Zjawisko to znane jest na świecie 
jako grooming, czyli po prostu ,,uwodzenie dzieci”19.  

Problem uwodzenia dzieci w Internecie istnieje, od kiedy tylko 
upowszechnił się dostęp do sieci. Z jednej strony młodzi internauci 
szukający nowych znajomych za pośrednictwem komunikatorów i 
serwisów społecznościowych, z drugiej osoby o skłonnościach pedo-
filnych, sieć jest doskonałym narzędziem, ogromnie ułatwiającym 
dostęp do potencjalnych ofiar. Praktycznie większość dzieci w wieku 
szkolnym w Polsce mają już dostęp do Internetu. Najmłodsi inter-
nauci bezrefleksyjnie podają w sieci informacje, które często pozwa-
lają na ich odszukanie w świecie realnym. Według danych Fundacji 
Dzieci Niczyje blisko 3/4 spośród najmłodszych internautów otrzy-
muje w sieci propozycje spotkania w świecie realnym. Ponad 1/4 

                                                 
19 J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzy-
stywaniem seksualnym, Warszawa 2012, s. 83. 



392 
 

skorzystała z niej co najmniej raz, zazwyczaj nawet nie informując o 
tym swoich rodziców20. 

Pierwszy kontakt z dzieckiem, które ma zostać ofiarą, odbywa 
się w świecie wirtualnym. Dalsze miejsce kontaktu jest zależne od 
przebiegu tzw. groomingu. Jest to proces mogący trwać przez wiele 
miesięcy, gdyż polega na budowaniu trwałej więzi emocjonalnej z 
dzieckiem. Intencją osoby dorosłej jest stopniowe wprowadzanie 
dziecka w aktywność seksualną w celu jego wykorzystania. Wszel-
kie zabiegi pedofila czynione są po to, aby doprowadzić do spotkania 
z dzieckiem w świecie rzeczywistym, podczas którego, ma dojść do 
kontaktów o charakterze seksualnym. Niewątpliwie czynnikiem, 
który ułatwia taką działalność osobom z zaburzeniami preferencji 
seksualnych, jest szeroki dostęp do sieci najmłodszych. Dodatko-
wym bodźcem, który wpływa na pozyskiwanie nowych grup mło-
dych użytkowników, jest fakt, że rodzice mają zwykle niską świa-
domość niebezpieczeństw jakie niesie współczesna technologia21.  

Na mocy nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 
roku wprowadzono nowy typ przestępstwa z art. 200a KK. Stanowi-
ło to przejaw dostosowanie polskiego ustawodawstwa do postano-
wień Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed 
seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych. Umowa ta została podpisana przez 33 kraje, w tym 
przez Polskę w dniu 25 października 2007 roku22. Była to reakcja na 
wzmagające się zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci przez 
osoby dorosłe za pomocą nowoczesnych technologii komunikacji na 
odległość.  

Art. 200a. KK § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określo-
nego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub 
utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z 
małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go 

                                                 
20 Raport z badań Gemius/FDN, Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami 
w Internecie, dostępny na stronie internetowej: http://fdn.pl/badania-fdn. 
21 J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona, Warszawa 2012, s. 84. 
22 Komentarz do art.200(a) Kodeksu karnego [w:] M. Mozgawa (red.), Ko-
deks karny. Komentarz, Lex 2013. 



393 
 

w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowa-
nia sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 
telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję 
obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści porno-
graficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Indywidualnym przedmiotem ochrony, poza oczywistą wolno-
ścią seksualną, jest zarówno swoboda, możliwość podejmowania 
decyzji mogących mieć znaczenie dla seksualności i prawidłowego 
rozwoju małoletniego poniżej 15 roku życia, jak i wolność od otrzy-
mywania propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wyko-
nania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub 
utrwalaniu treści pornograficznych23. Norma prawna ma za zadanie 
również zapewnienie ochrony przed tymi zagrożeniami, które zwią-
zane są z korzystaniem przez małoletnich z Internetu. Należy rów-
nież zauważyć, iż powołane przestępstwo jest dwuetapowe: najpierw 
dochodzi do złożenia propozycji, a dopiero później sprawca zmierza 
do jej realizacji. Oznacza to karalność nie tylko nakłaniania przez 
Internet do poddawania się, bądź wykonywania czynności seksual-
nych, ale także inicjowanie tą drogą spotkania z zamiarem wykorzy-
stania seksualnego dziecka.  

Nowelizacja przepisów kodeksu karnego umożliwiła ściganie i 
karanie osób, mających na celu wykorzystanie dziecka, nawet jeśli 
do czynu zabronionego nie doszło w świecie realnym. Posłużyła 
również jako nowe narzędzie w rękach wymiaru sprawiedliwości i 
policjantów, dotychczas bezsilnych proceduralnie w przypadkach 
ewidentnych prób uwodzenia dziecka. Stanowiło to niewątpliwie 
odpowiedź na pojawienie się zagrożenia ze strony nowoczesnych 
metod komunikowania się na odległość. 

Natomiast art. 200b KK penalizuje propagowanie wzorców za-
chowań o charakterze pedofilskim. Po raz kolejny ochroną otoczone 

                                                 
23 Komentarz do art.200(a) Kodeksu karnego [w:] A. Marek, Kodeks karny. 
Komentarz, Lex 2010. 
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są osoby małoletnie. Przepis ten zmierza niewątpliwie do przeciw-
działania szerzeniu się wzorców zachowań o charakterze pedofil-
skim. Natomiast można mieć wątpliwości, czy jest narzędziem sku-
tecznym? 

Należy również podkreślić, iż nowelizacja wpłynęła również na 
przepisy ustawy o Policji24, dzięki czemu istnieje możliwość prze-
prowadzania przez policję działań wyprzedzających w stosunku do 
potencjalnych sprawców, mających na celu popełnienie jednego z 
przestępstw wobec osób małoletnich. Celem zmiany było dopisanie 
do katalogu przestępstw, które mogą być objęte kontrolą operacyjną 
art. 200a KK.  

Art. 19. 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-
rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, 
wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowo-
dów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

2) określonych w […] art. 200, art. 200a […] Kodeksu karnego, 
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie praw-
dopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, 
na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyska-
niu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek 
komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej 
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze 
postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną”. 

Tego rodzaju zapis ma zapewnić możliwość podejmowania sku-
tecznych działań w zakresie zwalczania przestępstw wobec małolet-
nich. W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze policji mogą prze-
prowadzić tzw. prowokację, poprzez przedstawianie się za osobę 
małoletnią, w celu sprowokowania przestępcy do nawiązania z nim 
kontaktu. Przepis ten, w połączeniu z art. 200a KK gwarantuje, że 
nie musi dojść do wykorzystania seksualnego dziecka w świecie 
rzeczywistym, by właściwe organy mogły skutecznie ścigać tego 
rodzaju przestępców. 

 
 
 

                                                 
24 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 ze zm. 
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4. Profilaktyka ponownego wykorzystywania seksualnego dzieci 
Kwestią problematyczną jest też resocjalizacja przestępców. Jest 

to temat bardzo szeroki, pełen problemów i pytań. Co z osobami, 
które po odbyciu kary wychodzą z więzienia, jak chronić przed nimi 
dzieci? Jak skutecznie przeprowadzać dozór nad takimi osobami, jak 
sprawować nad nimi kontrolę, czy nie wracają do ,,starych nawy-
ków”? System ochronno-zapobiegawczy działa na trzech płaszczy-
znach, które wzajemnie się przenikają, w zależności od konkretnego 
przypadku: ograniczające możliwość kontaktu sprawcy z małolet-
nim, zmierzające do wyleczenia sprawcy oraz związane z nadzorem i 
kontrolą sprawcy. 

Istotną kwestią jest uniemożliwienie takim osobom pracy z 
dziećmi. W świetle art. 10 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela25 nie 
można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia w 
szczególności warunku określonego w art. 10 ust. 5 pkt 4, tj. z na-
uczycielem, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 
Obowiązujące przepisy przywołanej regulacji nie określają jednak, w 
jaki sposób należy udokumentować spełnianie powyższego warunku. 
W praktyce część dyrektorów szkół poprzestaje na przyjęciu od za-
trudnianego nauczyciela oświadczenia o niekaralności. Projekty 
zmiany ustawy o systemie oświaty postulują obligatoryjny obowią-
zek przedstawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu 
udokumentowania faktu niekaralności nauczyciela za przestępstwa 
popełnione umyślnie w szczególności wobec najmłodszych. Należy 
pochwalić tą propozycję, gdy stanowiłoby to skuteczną barierę 
uniemożliwiającą osobom skazanym za przestępstwa, w tym za prze-
stępstwa, w których pokrzywdzonym było dziecko, dostęp do pracy 
z dziećmi. 

Zgodnie z art. 41 §1a KK Sąd może orzec zakaz zajmowania 
wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub 
określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowa-
niem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na 
zawsze w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestęp-
stwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę 

                                                 
25 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982 nr 3 
poz. 19 ze zm. 
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małoletniego. Orzekanie zakazu na podstawie tego przepisu jest jed-
nak fakultatywne. Dopiero w razie ponownego skazania w warun-
kach określonych w tym przepisie staje się środkiem obligatoryjnym. 
Dlatego Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na problematykę 
orzekania przez sądy powołanego wyżej środka karnego. Należałoby 
rozważyć możliwość dokonania zmian legislacyjnej w tej materii 
kodeksu karnego, tak aby uczynić go środkiem obligatoryjnym, w 
przypadku skazania sprawcy czynów o charakterze seksualnym po-
pełnionych na szkodę najmłodszych26. Przecież chodzi o dobro dzie-
ci i należałoby ich otoczyć jak największą ustawową ochroną. 

Sądy na gruncie art. 41a KK mogą stosować środek prewencyjny 
w postaci powstrzymania się od przebywania w określonych środo-
wiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi oso-
bami, zakaz zbliżania się do określonych osób, nakaz opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na 
szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz 
w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w 
tym przemocy przeciwko osobie najbliższej. Jednocześnie może 
połączyć ten środek z obowiązkiem zgłaszania się do komisariatu lub 
innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. Usta-
wodawca dał instrument mający na celu ograniczenie dostępu pedo-
fili w stosunku do potencjalnych ofiar. Ratio legis wprowadzenia 
tego ograniczenia przestrzeni wolności osobistej, stanowi próbę od-
separowania osób skazanych z przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego od dzieci. Prze-
jawia się to poprzez zakaz zbliżania do ośrodków w których przeby-
wają najmłodsi, np. szkół, czy też przebywania w określonych miej-
scach w obecności pewnych osób27. W ten sposób chroni się nie 
tylko dzieci, ale i samego sprawcę, aby po prostu nie miał ,,pokusy” 
popełnienia czynu zabronionego.  

                                                 
26 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 15 października 2013 roku, 
dostępne na stronie internetowej: 
http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2013_10_15_ms.pdf. 
27 M. Budyn-Kulik, Komentarz do art.41(a) Kodeksu karnego [w:] Mozga-
wa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Lex 2013. 
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Prewencja to nie tylko nakazy i zakazy, ale również kształtowa-
nie świadomości prawnej społeczeństwa przez wymierzanie spra-
wiedliwości w sprawach o przestępstwa. Sprzyjać temu ma publicz-
ny charakter rozprawy głównej, publiczne ogłaszanie wyroków, a 
także możliwość podania ich treści do publicznej wiadomości przez 
środki masowego przekazu. Prócz samych gwarancji ustawowych, 
równie istotne staje się zapobieganie przestępstwo przeciwko dzie-
ciom poprzez kształtowanie wiedzy o prawach dziecka i zagroże-
niach płynących ze współczesnego świata.  

Korzystanie z nowoczesnych technologii przez najmłodszych może 
wiązać się z takimi zagrożeniami jak: kontakt z niebezpiecznymi treścia-
mi, osobami, cyberprzemoc, czy też uzależnieniem od Internetu. Dzieci 
korzystające z sieci narażone są na kontakt z materiałami, które mogą 
mieć negatywny wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zali-
cza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentu-
jące przemoc, promujące postawy i zachowania zagrażające zdrowiu, tj. 
hazard, używki, anoreksję, zaangażowanie w działalność sekt itp. Część 
tych materiałów publikowanych jest w sieci nielegalnie, jak pornografia 
dziecięca, rasizm, inne mimo oczywistej szkodliwości publikowane są 
zgodnie z prawem.  

Dzieci często przez swoją niewiedzę i łatwowierność niejedno-
krotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wy-
łudzeń, włamań komputerowych. Często podają obcym w sieci pry-
watne informacje, tj. dane osobowe oraz umawiają się z osobami 
poznanymi w sieci na spotkania w rzeczywistym świecie. O interne-
towych znajomościach dzieci zazwyczaj nie informują nikogo, uda-
jąc się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to szcze-
gólnie niebezpieczne ze względu na liczne przypadki uwodzenia 
dzieci w wirtualnej rzeczywistości. 

Z tego względu edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania 
przez dzieci z Internetu staje się zadaniem priorytetowym. Program 
„Dziecko w Sieci” prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje we 
współpracy z Fundacją Orange i innymi partnerami, stanowi elemen-
tem programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Jego ważnym 
elementem jest opracowywanie i szeroka dystrybucja materiałów 
edukacyjnych, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa dzieci w 
Internecie, w tym kwestiom wykorzystywania seksualnego dzieci 
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online. Co istotne scenariusze zajęć, czy same kursy nie stanowią 
długich monotonnych wykładów, lecz stanowią atrakcyjna ofertę dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Co najważniejsze odby-
wają się na komputerach, czyli w środowisku do którego najłatwiej 
zachęcić dzieci do współpracy. Można powiedzieć, iż projekt wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, pokazując iż zajęcia w 
tej tematyce mogą być przeprowadzane w sposób ciekawy i dyna-
miczny. Dzieci zaznajamiają się z tematyką, nie tylko w teorii jak 
bywało do tej pory, lecz dostają do rozwiązania rozmaite problemy 
praktyczne, w których muszą wykazać się wyobraźnią i asertywno-
ścią. Dzięki temu Internet który stanowi współcześnie główne zagro-
żenie dla najmłodszych, zaczyna działać na rzecz dzieci i ich świa-
domości. Serwis www.dzieckowsieci.pl daje możliwość bezpłatnego 
pobrania scenariuszy zajęć w wersji PDF oraz wszelkich potrzeb-
nych do realizacji zajęć materiałów multimedialnych: prezentacji, 
filmów, kreskówek. Nauczyciele mogą również wypełnić na stronie 
ankietę ewaluacyjną i otrzymać drogą elektroniczną zaświadczenie o 
realizacji zajęć edukacyjnych programu „Dziecko w Sieci”. Elemen-
tem tego programu jest również serwis internetowy Sieciaki.pl, adre-
sowany do dzieci w wieku 6-12 lat, który może być wykorzystany w 
nauce bezpieczeństwa w sieci. W jej ramach mamy szeroką ofertę 
edukacyjną podzieloną na sekcja dla klas I-III, IV-VI szkół podsta-
wowych, I-III gimnazjum, jak i dla profesjonalistów, czy samych 
rodziców. Dostosowując problematyką do głównych zagrożeń dla 
danej grupy wiekowej. Dzieci w praktyce poznają podstawowe za-
grożenia internetowe oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. 
Głównym zadaniem użytkownika kursu jest zdobycie 7 stopni wta-
jemniczenia i dołączenie do drużyny tzw. Sieciaków. 

Celem zajęć jest podniesienie świadomości istniejących zagro-
żeń, nie tylko pośród potencjalnych ofiar, ale i ich rodziców. Należy 
odbiorców uświadamiać o czyhających zagrożeniach, przećwiczeniu 
teorii w praktyce, aby użytkownicy wyrobili sobie pewien odruch 
obronne w razie sytuacji zagrożenia naruszenia ich praw, aby potrafi-
li otwarcie sygnalizować i mówić o zagrożeniu. Należy pamiętać o 
aspekcie wychowawczym oraz o fakcie, iż tak jak dzieci podatne są 
na zły wpływ o tyle, w stosunku do nich dużo łatwiej dokonać reso-
cjalizacji i przywrócić im normalny system wartości. 
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Zakończenie 
Dzieci i młodzież stanowią większą część naszego społeczeń-

stwa. Troska o bezpieczeństwo dzieci jest więc inwestycją w przy-
szłość. Polepszenie sytuacji młodego pokolenia pozwoli w efekcie na 
przeciwdziałanie niestabilności państw, zapewni długotrwały zrów-
noważony rozwój, a także stabilność i bezpieczeństwo humanitarne 
na szczeblu krajowym, regionalnym i światowym. Należy pamiętać, 
iż dzieci są stosunkowo wrażliwą grupą społeczną, którą bardzo ła-
two skrzywdzić, a zarazem skrzywić ich psychikę.  

W świetle ostatnich wydarzeń nie tylko w Polsce, ale i na świe-
cie znowu przyszedł czas na refleksję co z prawami dziecka. Jak 
widać zagrożenia płyną z każdej strony, coraz trudniej uchronić nasz 
pociechy przed nimi. Teraz nawet nie wychodząc z domu istnieje 
ryzyko płynące z sieci. Powszechnie dostępny Internet oprócz licz-
nych zalet, wiąże się także ze wzrostem skali zagrożeń, których ofia-
rami coraz częściej stają się młodzi internauci. Dlatego tak ważna 
jest czujność polskiego ustawodawcy w tej materii, aby zwalczać 
zagrożenia u podstaw. 

Przepisy prawa gwarantują dzieciom ochronę ich praw i wolno-
ści, które zajmują wyjątkowe miejsce nie tylko w polskim ustawo-
dawstwie, ale i międzynarodowym. Na gruncie analizy norm można 
stwierdzić, iż dobro dziecka stanowi wartość, która determinuje 
kształt innych rozwiązań instytucjonalnych. Nie wolno również za-
pomnieć, że podstawowym prawem dziecka jest prawo do wycho-
wania w rodzinie, a zatem pomoc i prewencja udzielona rodzinie 
powinna przekładać się na dobro dziecka. 

Państwo zwraca uwagę na tę problematykę, wprowadzając coraz 
to nowsze rozwiązania i mechanizmy prewencji. Jednak jak pokazuje 
rzeczywistość, często są to działania spóźnione, albo niejednoznacz-
ne. Ukazane zmiany prawodawstwa oraz liczne pomysły dotyczące 
zwalczania przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich uświa-
damiają tylko o tym na jak szeroką skalę jest to problem. Ponadto 
nadal pozostaje wiele aspektów nad którymi warto się zastanowić i 
przedsięwziąć w związku z nimi odpowiednie działania, w szczegól-
ności jeśli chodzi już o resocjalizację sprawców i ich odseparowanie 
od potencjalnych ofiar.  
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Niewątpliwie dzieci są darem o który trzeba dbać, pielęgnować i 
troszczyć się. Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą 
trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kie-
rować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli28. 

 
Streszczenie 
Dziecko, tak samo jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej, jest podmiotem wszystkich praw oraz wolności konstytu-
cyjnych. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, a jego proces 
dorastania jest dość szczególny i wyjątkowy. Potrzebuje do tego 
rodziców, opiekunów, nauczycieli aby móc w pełni wkroczyć w 
dorosłe życie i sprostać wymaganiom dojrzałości. Najmłodsi potrze-
bują też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym, dające-
go gwarancję prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

W artykule zaprezentowane zostały gwarancje praw i wolności 
dziecka wynikające z Konstytucji, Konwencji o prawach dziecka 
oraz ustaw. Przedstawiona problematyka opracowana została na 
gruncie wybranych aspektów prawnych, mających istotne znaczenie 
we współczesnym świecie. Opracowanie nie tylko przedstawia kwe-
stię ochrony dziecka i jego praw, ale i uświadamia jak ważna jest 
relacja na linii rodzic – dziecko. Artykuł stanowi analizę uregulowań 
ustawowych, ważnych wobec stale pojawiających się nowych zagro-
żeń wobec dzieci i ich praw.  

 W dalszej części rozważań zaprezentowana zostanie problema-
tyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jak wiadomo 
powszechna obecność nowych technologii w życiu najmłodszych 
wpływa na zmiany zarówno w ich relacjach z rówieśnikami, a przede 
wszystkim z rodziną. Rodzice stoją obecnie przed wyzwaniami 
ochrony swoich pociech wobec zagrożeń płynących ze strony no-
wych mediów, a także znalezieniem sposobu na właściwe zarządza-
nia ich codzienną aktywnością oraz świadomym korzystaniu dzieci z 
sieci. Na zakończenie przedstawiona zostanie kwestia prewencji 
naruszeń podstawowych praw dziecka oraz zapobieganie przestęp-
stwom na tle seksualnym wobec dzieci. Jak zapobiec popełnieniu 
przez skazanego tego samego czynu zakazanego. Jak skutecznie 

                                                 
28 J. Korczak, Dzieci i wychowanie, 1900. 
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zapewnić bezpieczeństwo nie tylko w Internecie, ale i w życiu real-
nym, na które globalna sieć ma coraz większy wpływ. Dla osób o 
skłonnościach pedofilskich Internet jest doskonałym narzędziem, 
ogromnie ułatwiającym dostęp do potencjalnych ofiar. Dlatego tym 
bardziej należy przyjrzeć się obowiązującym zabezpieczeniom w tej 
materii. Prócz środków stricte prawnych, dużą rolę odgrywają rów-
nież szeroko w ostatnim czasie przeprowadzane akcje, projekty i 
kampanie medialne mające podnosić świadomość nie tylko najmłod-
szych, ale i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, aby byli świadomi 
grożących zagrożeń.  

 
Summary 
A child, like every other citizen of Poland, is a subject to all 

rights and constitutional freedoms. A child is not able to take care of 
themselves, and the process of growing up is exceptional and unique. 
A child needs parents, legal caretakers, teachers in order to cope with 
the challenges of adulthood successfully. The youngest also need 
special protection in terms of legal regulations to guarantee their 
proper psycho-physical development. 

The article presents the guarantees of rights and freedoms of a 
child resulting from the Constitution, the Children Rights Conven-
tion and legal regulations. The issues addressed in the article were 
drew up on the basis of chosen legal aspects of considerable impor-
tance in the contemporary world. The study shows the issue of pro-
tecting the rights of children and it also stresses the significance of 
parent – child relation. The article analyses law regulations which are 
important in view of constantly appearing new threats towards chil-
dren and their rights. 

The further part of the dissertation presents the issue of children 
and teenagers safety on the Internet. As it is commonly known, the 
widespread presence of new technologies in the lives of young peo-
ple has an influence on the changes in child – peer and child –family 
relations. Nowadays parents have to face the problem of protecting 
their children against new media, making them aware of how to use 
the media sensibly, and finding a way to proper management of their 
children daily activities. 
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To finish with, the article shows the issue of preventative meas-
urements against violation of basic rights of children as well as the 
problem of preventing sexual abuse of children. How to stop a con-
vict from commiting the same crime. How to ensure safety on the 
Internet and in the real life, where the global net has a growing influ-
ence. For people with pedophile inclinations the Internet is great a 
tool which makes potential victims easily accessible. For this reason, 
it is vital that currently abiding preventative regulations are thor-
oughly screened. Apart from legal solutions, also various media 
events, actions and social campaigns, are of significance. Their major 
goal is to raise young people, parents and teachers’ awareness of the 
dangers they can face.  
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Patrycja Burak (KUL) 
 

Przemoc seksualna wobec dziecka 
 

„Złe niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego.  
Człowiek- jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno (…)”. 

S. Żeromski1 
 

Wstęp 
Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy budzi 

kontrowersje i prowadzi do refleksji nad moralnością współczesnego 
człowieka. Człowiek, żyjący w XXI wieku coraz częściej doświad-
cza poczucia lęku i obawy przed tym co przyniesie los. Najbardziej 
narażone są na to dzieci, bezbronne istoty zależne od dorosłych. 
Młodzi ludzie coraz częściej są ofiarami przemocy. Coraz więcej 
faktów przemocy seksualnej wobec dzieci dotyczy relacji wewnątrz-
rodzinnych. Niestety polskie szkoły również coraz częściej przestają 
być miejscem bezpiecznym, w którym dziecko czuje się akceptowa-
ne. Niejednokrotnie przetacza się przez nie fala przemocy. Wówczas 
młodym ludziom potrzeba wsparcia, a nie bagatelizacji zachowań 
odbiegających od normy. Jaka jest wówczas rola szkoły? Jak do-
strzec problem i jak się z nim zmierzyć, by dać dziecku szansę na 
powrót do normalnego życia.  

 
1. Definicja i problematyka zjawiska przemocy seksualnej  
Przemoc seksualna jest z pewnością najbardziej odpychającym 

rodzajem przemocy dla zdecydowanej większości naszego społe-
czeństwa. Jednakże, przez to, ze jest tematem wstydliwym, krępują-
cym często zostaje zamknięta w „czterech ścianach” pokoju dziecka. 
Dorośli często swoją obojętnością i lękiem przed podjęciem tego 
tematu skazują dziecko na całożyciową gehennę. Czym tak napraw-
dę jest przemoc seksualna? Definicji tego zjawiska jest wiele. Jedna 
z nich mówi, iż są to „takie kontakty i interakcje między dzieckiem a 
dorosłym, w których dorosły (agresor) używa dziecka do podniece-
nia seksualnego samego siebie, dziecka lub osoby trzeciej. Z wyko-
                                                 
1 M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2003, s. 11. 
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rzystaniem seksualnym mamy do czynienia także wtedy, gdy agresor 
ma mniej niż osiemnaście lat, ale jest wyraźnie starszy od ofiary, 
albo kiedy sprawuje nad ofiarą władzę lub kontrole”2. Zgodnie z 
definicją WHO przemoc seksualna to włączanie dziecka w aktyw-
ność seksualną, której nie jest ono świadome i której nie potrafi zro-
zumieć. Ponadto dziecko nie może zgodzić się w ważny prawnie 
sposób. Mianem przemocy seksualnej określamy taką aktywność, 
która wystąpi między dorosłym a dzieckiem lub dzieckiem a innym 
dzieckiem. Wspomniana aktywność może dotyczyć przede wszyst-
kim namawiania lub zmuszania dziecka do brania udziału w prawnie 
zakazanych czynnościach seksualnych. Jedną z form przemocy sek-
sualnej wobec nieletniego jest nakłanianie go do prostytucji lub in-
nych doświadczeń seksualnych, które są zagrożone od strony praw-
nej. Ostatnimi czasy media nagłaśniają wykorzystywanie dziecka do 
produkcji materiałów lub przedstawień o charakterze pornograficz-
nym, co uznawane jest również za przemoc seksualną. W tej kwestii 
zachowania dewiacyjne to także: ekshibicjonizm, dotykanie, podglą-
danie oraz zachęcanie dziecka do kontaktów seksualnych i rozmów o 
seksie niedostosowanych do wieku i poziomu rozwoju dziecka3. 
Kolejna definicja mówi, iż przemoc seksualna wobec dziecka to 
aktywność seksualna, która zawiera postawy, słowa, zachowania czy 
emocje, poprzez które dziecko jest wbrew swojej woli angażowane 
przez osobę starszą w aktywnością seksualną, do której nie jest jesz-
cze przygotowane. Aktywność ta służy tylko zaspokojeniu potrzeb 
dorosłego. Dotyczą one przede wszystkim poczucia wyższości, war-
tości, a także przyjemności seksualnej. Podstawowym i najczęściej 
doznawanym skutkiem przemocy seksualnej są zaburzenia rozwojo-
we, mające charakter utrudnionego lub zaburzonego rozwoju w sfe-
rze emocjonalnej, intelektualnej, społecznej oraz moralnej. Przemoc 
seksualna doznawana w dzieciństwie to przemoc, której ofiarami są 
dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 12 lat4. 
                                                 
2 A. Soriano, Przemoc wobec dzieci, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, s. s. 52-53 
3 J. Rusin, Nie(?)bezpieczny dom, [w:] B. Szluz (red.), PRZEMOC Kontek-
sty społeczno-kulturowe Tom I społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 174-175.  
4 A. Widera-Wysoczańska, Mechanizmy przemocy w rodzinie Z pokolenia 
na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010, s. 46-47.  
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2. Klasyfikacja przemocy seksualnej wobec nieletnich 
Literatura przedmiotu dostarcza licznych podziałów przemocy 

seksualnej wobec dziecka. Zgodnie z następującym podziałem mo-
żemy wyróżnić cztery typy wykorzystywania seksualnego, którego 
sprawcami są dorośli: 

1.  kazirodztwo (akt seksualny lub kontakt fizyczny z dzieckiem, 
do którego dochodzi z inicjatywy dorosłego członka rodziny lub 
opiekuna, z którym zamieszkuje), 

2.  gwałt (seksualny kontakt fizyczny lub akt seksualny realizo-
wany z małoletnim w kontekście rodzinnym lub poza nim, zawsze 
towarzyszy mu przemoc fizyczna), 

3.  dręczenie seksualne (relacja seksualna, oparta na dotykaniu 
sfer intymnych dziecka lub zmuszanie go do robienia tego samego z 
osobą maltretującą), 

4.  wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego5. 
Napastowanie seksualne występuje pod różnymi postaciami. 

Współcześnie intensywność i zasięg napastowania seksualnego 
wzmacniają środki masowego przekazu, w szczególności Internet, 
który umożliwia udostępnianie filmów, zdjęć i nagrań dźwiękowych. 
Jednakże Internet jest również medium, które pozwala na anonimo-
we relacjonowanie szokujących wydarzeń, bez poczucia skrępowa-
nia i wstydu. Przykładem jest cytat uczennicy, który pojawił się na 
stronie Stowarzyszenia NEWW Polska: „ Molestowanie, zastrasza-
nie, obmacywanie, a nawet czynne gwałty w szkole to dla nas, pol-
skich uczennic, dzień powszedni. Nie interesuje się tym nikt - ani 
szkoła, ani rodzice, ani policja. Mało tego, żadna z moich koleżanek 
nie wyobraża sobie informowania o tym nauczycieli czy rodziny, o 
policji nawet nie wspominając (…) Zawsze wychodzi na to, że to 
my, dziewczyny, jesteśmy winne. (…) Siostra mojej dobrej koleżan-
ki została zmuszona miesiąc temu do stosunku z kilkoma chłopakami 
z jej klasy w ubikacji szkolnej, w jednym z lepszych LO w Krako-
wie. Nic nikomu nie powie, nikomu nie pozwala sobie pomóc, bo te 
bydlaki nagrały to na komórkę i szantażują ją umieszczeniem tego w 
necie. To są takie drastyczniejsze przykłady. (…) Takie historie to 
też ofiary nauczycieli, szkolnych woźnych. Cały czas jesteśmy ma-

                                                 
5 Soriano, Przemoc…, op.cit., s. 55. 
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cane po tyłkach, łapane i szczypane za piersi, składa się nam ordy-
narne propozycje, a jeśli się nie zgadzamy, często reakcją jest agresja 
- szarpanie za włosy, za ubranie, wykręcenie rąk, oplucie, wyzwiska. 
I przechodzimy nad tym do stanu codzienności, marząc tylko o tym, 
aby skończyć te durne, pełne zakłamania szkoły, pójść na studia, 
gdzie takiego chamstwa może nie będzie, wyjechać z tego strasznego 
kraju jak najszybciej albo przynajmniej znaleźć sobie jakiegoś star-
szego faceta, najlepiej bezwzględnego, który będzie nas bronił. Pro-
szę w imieniu wszystkich molestowanych, przechodzących ten 
koszmar 5 dni w tygodniu dziewczyn: zróbcie coś. Piszcie o tym jak 
najwięcej, zorganizujcie jakąś akcję, (...), przecież tak nie da się żyć! 
Załamana Uczennica”6. 

 
3. Cybernapastowanie 
Cybernapastowanie jest zjawiskiem coraz bardziej powszech-

nym. Rozwój świata wirtualnego prowadzi do kształtowania nowe-
go, medialnego wizerunku młodego człowieka. Stanowi podstawę 
budowania relacji interpersonalnych, w tym związków intymnych, 
ale też stwarza sytuacje, w których dochodzi do ośmieszania i upoka-
rzania innych użytkowników sieci. Z powodu licznych szczególnych 
właściwości środki masowego przekazu są dla potencjalnego bar-
dziej atrakcyjne niż działalność w świecie realnym. Pierwszym jest 
szeroko pojęta nieosiągalność. W cyberprzestrzeni sprawca przemo-
cy jest niewidzialny, nieosiągalny i pozornie bezkarny. Łatwo jest 
„przybierać maski” i zmieniać je w zależności od okoliczności. Ko-
lejnym czynnikiem jest anonimowość. Prześladowca ma poczucie 
własnej nieidentyfikalności i związany z tym konflikt psychiczny. 
Czuje się bezpieczny, ponieważ nie obawia się kontrataku ze strony 
poszkodowanego czy dezaprobaty i potępienia ze strony społeczeń-
stwa. Za szklanym ekranem oprawca czuje się zwycięzcą, niezależ-
nie od tego jaką pozycję pełni w świecie realnym. W ten sposób może 
odreagowywać stres, niwelować swoje kompleksy czy piąć się ku górze 
bez akceptacji zasad, obowiązujących w środowisku. Cybernapastowa-
nie jest atrakcyjne dla osób, które w rzeczywistości nie są silne fizycznie 
bądź mają problem z komunikacją. E-napastnik dzięki nowoczesnym 

                                                 
6 http://www.neww.org.pl/pl/news/news/1,3056,3.html, (02.12.3013) 
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mediom ma możliwość całodobowego dręczenia ofiary. Obraźliwe 
zdjęcia, poniżające teksty umieszczane w sieci lub rozsyłane za pomocą 
telefonów komórkowych są niejednokrotnie powodem prób samobój-
czych czy samobójstw. Obawa przed reakcją otoczenia jest silniejsza od 
chęci życia. Opublikowanie zdjęć pornograficznych w sieci jest aktem 
przemocy seksualnej wobec nieletnich, budzi zażenowanie, wstyd, ale 
też uderza w ich poczucie tożsamości7. 

 
4. Stalking 
Pojęcie stalkingu jest coraz bardziej powszechne. Jednakże dominu-

je w formie cyberstalkingu. Analizując etymologicznie: z języka ło-
wieckiego stalking oznacza podchodzenie, czatowanie. Jest to więc 
zachowanie obsesyjne, niechciane, polegające na uprzykrzaniu komuś 
życia i dręczeniu psychicznym. Cyberstalking to wykorzystywanie 
środków masowego przekazu, by narzucać się innej osobie. Oprawca 
poprzez wiadomości internetowe, portale społecznościowe szantażuje i 
osacza i dręczy psychicznie swoja ofiarę. Mianem cyberstalkingu okre-
śla się także fałszywe oskarżenia, nielegalny monitoring, pogróżki, kra-
dzież tożsamości, narzucanie się innym osobom z seksualnymi inten-
cjami i gromadzenie informacji o nich celem kontrolowania. Warto 
pamiętać, ze jest to zachowanie dewiacyjne o charakterze przestępczym 
i niesie za sobą poważne konsekwencje. W takim przypadku ofiara musi 
pamiętać, by zachowywać wiadomości od prześladowcy, nagrywać 
rozmowy i szukać pomocy prawnej na policji. To będzie jej siłą w kon-
taktach wirtualnych. Ofiar tego typu przemocy z roku na rok przybywa. 
Nie można ich pozostawiać z tym problemem w „czterech ścianach”. 
Reasumując, stalking jest to przekraczanie dopuszczalnych, obowiązu-
jących w środowisku norm. Jest to krzywdzenie drugiego człowieka 
poprzez obsesyjne zainteresowanie jego osobą. Przyczyn takich zacho-
wań może być wiele, jednakże najczęściej spotykane to: chora miłość i 
nieszczęśliwe zauroczenie lub zakochanie. Ofiarami tego zjawiska są 
zazwyczaj zwykli ludzie. Najtragiczniejszym przypadkiem starkingu 

                                                 
7 A. Wołosik, Napastowanie seksualne Głupia zabawa czy poważna spra-
wa?, Difin SA, Warszawa 2011, s. 86-88.  
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była nagłośniona medialnie śmierć Miss Polski 1991 roku Agnieszki 
Kotlarskiej8. 

 
5. Skutki przemocy seksualnej wobec nieletnich 
Analizując problem przemocy seksualnej należy również skupić 

się na skutkach tej aktywności. Ważne jest, by umiejętnie odróżniać 
objawy bezpośrednie od skutków które mogą pojawić się po wielu 
latach. To, jakie konsekwencje poniesie dziecko w kolejnych etapach 
swojego życia, zależy między innymi od takich czynników, jak: 
wiek, jego osobowość, formy i przebieg przemocy seksualnej, więź z 
rodzicami. Następstwa są zdecydowanie poważniejsze, gdy oprawca 
był agresywny, brutalny i stosował jednocześnie różne formy prze-
mocy, gdy dziecko było wielokrotnie wykorzystywane. Wówczas, 
tracąc nadzieje na powrót do „normalności” często młody człowiek 
zamyka się w sobie, a negatywne emocje piętrząc się, prowadzą do 
znacznych zaburzeń w sferze rozwoju. To z kolei jest negatywnym 
podłożem budowania relacji z innymi w dorosłym życiu. Kolejnym 
czynnikiem, mającym zdecydowany wpływ na wagę następstw jest 
fakt, iż sprawcą była osoba z najbliższej rodziny dziecka. Taka sytu-
acja powoduje, iż dziecko tracąc wiarę w najbliższych boi się kon-
taktów z otoczeniem. Nie ma punktu odniesienie, powiernika sekre-
tów, jest wyobcowane we własnym świecie. Zdarza Se również, że 
inni członkowie rodziny nie potrafią lub nie chcą pomóc krzywdzo-
nemu dziecku. Jest to również jeden z czynników, który zwiększa 
trudność dziecka w zaklimatyzowaniu w danej grupie. Nie można też 
skazywać młodego, cierpiącego człowieka na wielokrotne przesłu-
chiwania w obecności wielu obcych dla niego osób. Oprócz tego, że 
trauma przeżywanych dni powraca to jeszcze nasila się poczucie 
lęku, wstydu i upokorzenia. Badania potwierdzają, że osoby dorosłe, 
wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie, cechuje ogólnie niższa 
samoocena, większa skłonność do nałogowego sięgania po narkotyki 
i alkohol, skłonność do zaburzeń nastrojów czy problemów z komu-
nikacją interpersonalną. Ponadto charakterystyczne są zaburzenia 
psychotyczne, zaburzenia osobowości, depresje, próby samobójcze. 

                                                 
8 J. Berdzik, Silni-bezsilni w sieci [w:] J. Zimny (red.) Świat wirtualny a 
świat realny, Stalowa Wola 2013, s. 66.  
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Osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie napotykają w 
dorosłym życiu trudności w poszanowaniu swoich intymnych granic, 
mogą podejmować przypadkowe, anonimowe kontakty seksualne z 
wieloma różnymi partnerami, bez zaangażowania emocjonalnego. 
Osoby takie nie tylko same są narażone na przemoc seksualną w 
życiu dorosłym, ale wykazują skłonność do powielania tego zacho-
wania (szczególnie dzieje się tak w przypadku ofiar-mężczyzn)9. 

 
6. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy? 
S. Kuczyńska piszę, iż „rozmowa z dzieckiem powinna przebie-

gać w bezpiecznym dla niego miejscu. W trakcie wywiadu powinno 
ono mieć możliwość swobodnego poruszania się. Warto zadbać, aby 
rozmowie towarzyszyła jakaś zabawa, aby dziecko mogło rysować. 
Ważne jest, by nikt i nic nie zakłócało rozmowy. Osoby wchodzące, 
zaglądające do pokoju, telefony czy hałas mogą sprawić, że dziecko 
wycofa się z kontaktu, poczuje się zagrożone, zakłopotane, zawsty-
dzone. Jeśli chce rozmawiać w obecności kogoś ze swoich bliskich, 
należy się na to zgodzić. Powinno czuć się bezpiecznie i swobodnie.  
W trakcie rozmowy warto powiedzieć dziecku: Wierzę Ci. Nie jesteś 
winien temu, co się stało. To nie była Twoja wina. Bardzo dobrze, że 
o tym powiedziałeś? Wiele dzieci boryka się z problemami podobny-
mi do Twoich. Chcemy Ci pomóc. Powinniśmy używać pytań otwar-
tych, w języku zrozumiałym dla dziecka, tak by mogło swobodnie 
opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Należy unikać pytań, na które 
dziecko mogłoby wyłącznie odpowiedzieć "tak" lub "nie". Nie warto 
zadawać pytań typu "dlaczego?" (np. Dlaczego nic nie powiedziałeś 
wcześniej? Dlaczego nie krzyczałeś? Dlaczego nie uciekłeś?) - 
brzmią one oskarżycielsko i zazwyczaj dziecko nie zna na nie odpo-
wiedzi. Niedopuszczalne jest zadawanie pytań sugerujących odpo-
wiedź i zawierających ocenę tego, co się stało. W trakcie rozmowy 
należy ustalić z dzieckiem wspólne nazewnictwo dotyczące osób, 
genitaliów, zachowań seksualnych. Ponieważ może mieć ono kłopo-
ty z werbalizacją tego, co się wydarzyło, dobrze jest poprosić, aby 
pokazało nam (np. używając do tego lalek), co z nim robiono. Nie 

                                                 
9 S. Kuczyńska [w:] http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-
artykuly/4249-przemoc-seksualna-wobec-dzieci, (30.11.2013)  
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można wymuszać na dziecku obietnic, że będzie świadczyło w są-
dzie. Kończąc spotkanie, warto je pochwalić, podziękować mu za 
rozmowę, spytać, czy chciałoby zadać jakieś pytania, czegoś się 
dowiedzieć”10. 

 
7. Rola rodziny w profilaktyce przemocy seksualnej wobec dzieci 
Rola rodziny w kwestii wsparcia i pomocy dziecku, będącemu 

ofiara przemocy seksualnej jest rodzina. To rodzice powinni być 
głównym filarem, każdego programu profilaktycznego i działalności 
terapeutycznej. Ważne jest, by dziecko miało w nich oparcie, mogło 
się zwierzyć i nie zostało ukarane. Zazwyczaj w sytuacjach proble-
mowych dziecko ma możliwość skorzystania z wsparcia ze strony 
najbliższych. Niestety w przypadku dzieci krzywdzonych przez ro-
dziców istnieje potrzeba by inna osoba z otoczenia przejęła tę funk-
cję. Wówczas oddziaływania szkoły w społeczności lokalnej w za-
kresie profilaktyki przemocy nad dziećmi mogą obejmować m.in.:  

a. udostępnianie szkolnych lokali jako miejsc spotkań dla grup 
samopomocy, otwartych konferencji lub kursów i warsztatów na 
temat zjawiska przemocy seksualnej; 

b. udostępnianie posiadanych przez szkołę książek, filmów, pre-
zentacji związanych z przemocą wobec dzieci innym lokalnym agen-
cjom i organizacjom; 

c. pomoc w organizacji grup wsparcia i samopomocy dla rodzi-
ców i dzieci; 

d. uwrażliwianie dzieci i młodzieży na zjawisko przemocy11. 
 
8. Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie  
Dzieci nie mają wystarczająco rozwiniętego aparatu poznawcze-

go, by przy wykorzystaniu intelektu zrozumieć sytuację, w której się 
znaleźli i nadać jej sens. Żyją z poczuciem leku, zatracenia wartości i 
uczą się szczegółowych sposobów postępowania, które destrukcyjnie 
wpływają na ich życie. Typowe jest zatajanie lub nadawanie fałszy-

                                                 
10 S. Kuczyńska [w:] http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-
artykuly/4249-przemoc-seksualna-wobec-dzieci, (30.11.2013) 
11 E. Jarosz, Dom który krzywdzi, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowi-
ce 2001, s. 144. 
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wego obrazu swojej sytuacji rodzinnej, mając poczucie, że są gorsze, 
ale starają się chronić dobre imię rodziny. Nie chcą być obiektem 
kpiny czy współczucia ze strony innych. Czując osamotnienie, za-
mykają się we własnym, nieuporządkowanym świecie. Dzieci 
krzywdzone stosują specyficzne systemy obronne, zafałszowując 
rzeczywistość i nadając inne znaczenie zaistniałym wydarzeniom, 
bardzo często idealizują sprawców przemocy i utrzymują z nimi 
paradoksalną więź, która polega jednocześnie na odczuwaniu głębo-
kiej nienawiści i fanatycznego przywiązania. Niejednokrotnie ofiary 
przemocy w towarzystwie innych nawiązują ciepłe relacje z opraw-
cami, by nie budzić podejrzeń. Ofiary przemocy przez fakt, iż nie 
mogą polegać na swoim rodzicu bardzo często cechuje brak ufności 
wobec otoczenia. Zdarza się też, że niektóre z nich starają się przy-
stosować do nienormalnego i zagrażającego środowiska rodzinnego, 
uznając dewiacje i zachowania destrukcyjne za powszechnie akcep-
towane. Inne zaś, odreagowują stres poprzez złe zachowanie mające 
na celu zwrócenie uwagi na swoją osobę. Wpływ przemocy na funk-
cjonowanie dziecka w rodzinie jest ogromny. Jest to sytuacja najgor-
sza dla dziecka, bo rodzina powinna być oazą i azylem dla dziecka a 
nie powodem cierpień i utrapień. 12 

 
9. Rola szkoły w profilaktyce i działąniach prewencyjnych 

przemocy seksualnej wobec nieletnich 
Rola szkoły w profilaktyce i działaniach prewencyjnych przemo-

cy seksualnej jest ogromna. Polega przede wszystkim na aktywnym 
reagowaniu na przejawy patologii. Przemoc seksualna jest tematem 
wstydliwym, często nieakceptowanym w różnych środowiskach. W 
związku z tym staje się tematem tabu, mającym nieliczne grono zwo-
lenników. Dzisiejsza młodzież, mająca problem z komunikowaniem 
własnych odczuć, myśli czy wyrażaniem emocji jest pozostawiona 
sama sobie. Szkoła powinna skupić się na aktywnym reagowaniu na 
wszelkie przejawy przemocy, w tym na przemoc seksualną. Ko-
nieczne w takich sytuacjach są zintegrowane kroki nie tylko w obrę-
bie samej szkoły, ale i poza nią tzn. we współpracy z instytucjami 

                                                 
12 J. Mellibruda, Tajemnice ETOH czyli alkohol i nasze życie, Państwowa Agen-
cja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995, s. 38-39.  
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pozaszkolnymi. Ważne jest, by szkoła w umiejętny sposób potrafiła 
angażować rodziców do określonych działań wychowawczych. Za-
równo nauczyciele, pedagodzy, jak i inni pracownicy szkoły powinni 
inicjować spotkania rodziców ze specjalistami, by w sposób szczegó-
łowy i dobrany do grupy i sytuacji analizować kwestie związane z 
zapobieganiem, ale także ze zwalczaniem tego zjawiska. Każdy, 
nawet najdrobniejszy impuls ze strony dziecka powinien stanowić 
podstawę podjęcia takowych działań. Ważne jest również, by szkoła 
zaangażowała się w prowadzenie systematycznych zajęć doskonalą-
cych umiejętności społeczne. Trzeba w młodym pokoleniu wypra-
cować systemy obronne, oparte na asertywności, konstruktywnym 
radzeniu w sytuacjach stresujących oraz odpowiednim zarządzaniu 
emocjami. Należy edukować młodych ludzi w zakresie bardziej 
przystosowawczych form radzenia sobie z problemami. Szkoła nie 
może być biernym obserwatorem gehenny ucznia, nie może docho-
dzić do cichej tolerancji i braku reakcji na przemoc seksualną. Ko-
nieczne jest pokazanie młodym ludziom, że z problemem nie pozo-
stali sami, że mają na kogo liczyć. Sprzyjać temu może właściwa 
realizacja lekcji wychowawczych, zapraszanie na nie psychologów i 
innych specjalistów13. 

 
Zakończenie 
Warto podkreślić, że obowiązek pomocy ofiarom przemocy sek-

sualnej spoczywa nie tylko na rodzinie, szkole czy placówkach za to 
odpowiedzialnych. Jest to również wyzwanie dla ogółu naszego spo-
łeczeństwa. Jako ludzie moralni, traktujący podmiotowo innych nie 
możemy pozwolić na ich cierpienie. Ważne, jest by skutecznie eli-
minować dewiacyjne zachowania wpływające na skale tego zjawi-
ska. Należy zacząć od podstawowych, a jakże istotnych czynników 
wpływających na brutalizację życia społecznego. Dzieci, młodzież, 
dorośli, wykształceni i niewykształceni, kobiety i mężczyźni używa-
ją bardzo często seksistowskiego języka, pełnego agresji i poniżają-
cych określeń. Niezależnie od statusu społecznego, płci czy wieku 
wulgarny język uznawany jest za powszechny i normalny. Szydercze 

                                                 
13 A. Mańka (red.), Problemy społeczne Biuletyn wojewódzki Nr 6/2009, 
Lublin 2009, s. 30-32.  
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dowcipy i anegdoty dotyczące seksu są niezdrową aprobatą zacho-
wań dewiacyjnych. Reakcja otoczenia nie tylko na język, ale też na 
najdrobniejsze odchylenia od normy powinna być głośna. Mimo, że 
przemoc między ludźmi to temat trudny i bolesny powinien być po-
dejmowany przez społeczeństwo.  

 
Streszczenie  
Dzieci coraz częściej są ofiarami przemocy. Najbardziej odpychają-

cym rodzajem przemocy dla zdecydowanej większości naszego społe-
czeństwa jest przemoc seksualna. Jednakże, przez to, ze jest tematem 
wstydliwym, krępującym często zostaje zamknięta w „czterech ścia-
nach” pokoju dziecka. Dorośli często swoją obojętnością i lękiem przed 
podjęciem tego tematu skazują dziecko na całożyciową gehennę. Jaka 
jest wówczas rola szkoły? Jak dostrzec problem i jak się z nim zmie-
rzyć, by dać dziecku szansę na powrót do normalnego życia.  

 
Abstract 
Sexual violence against children 
Children are more often victims of violence. The most repulsive kind 

of violence for the vast majority of our society is sexual violence. How-
ever, through it, the theme is shameful, embarrassing often be closed in 
the "four walls" child's room. Adults often their indifference and fear of 
taking this topic condemn a child to a lifelong ordeal. What is the role of 
schools? How to recognize the problem and how to face it, to give the 
child a chance to return to normal life. 
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Agnieszka Kaźmierczak (KUL) 
 

Zależność między poziomem religijności a preferowanym  
wizerunkiem rodzinny 

 
Wstęp 
Współczesne postrzeganie rodziny odbiega od jej rozumienia 

ujmowanego we wcześniejszych pokoleniach. W aspekcie dzietności 
oraz ról ojca, matki i dziecka nastąpiły zmiany. Inaczej ujmowany 
jest również człowiek. Podkreśla się jego indywidualizm, potrzebę 
rozwoju oraz samoświadomości. Nie uległo jednak zmianie widzenie 
rodziny jako instytucji wartościowej i potrzebnej. To ona jako pod-
stawowa komórka społeczna kształtuje człowieka, jego widzenie 
świata i ludzi. Tworzy jego hierarchie wartości i aksjologiczne wi-
dzenie rzeczywistości. W rodzinie także następuje pierwszy kontakt 
z religią, jej wymiarami i symbolami. 

Pojęcie rodziny jest terminem niezwykle szerokim i trudnym do 
zdefiniowania. Zagadnieniem tym zajmują się takie nauki jak peda-
gogika, socjologia, psychologia, teologia, filozofia, ekonomia, oraz 
inne. Każda z nich ujmuje rodzinę w sposób dla siebie wyjątkowy i 
związany ze specyfiką danej dziedziny naukowej. Cechą wspólna 
wszystkich tych aspektów jest pojęcie rodziny jako „[…] uniwersal-
nej instytucji […] tzn. utrwalonym w tradycji wszystkich kultur, 
zrytualizowanym zespołem działań ludzkich ukierunkowanym na 
zaspokojenie określonych potrzeb swoich członków”1. 

W powszechnym rozumieniu rodzina definiowana jest jako pod-
stawowa komórka społeczna. Konstytuuje i tworzy fundament dla każ-
dego społeczeństwa. Założenie to potwierdza się w założeniach socjolo-
gicznych. T. Szlendak definiuje rodzinę jako „[…] mikrostrukturę, a 
więc małą grupę społeczną, której członkowie połączeni są małżeń-
stwem, więzami pokrewieństwa (niekiedy adopcji), siecią wzajemnych 
zależności i stosunków społecznych, prowadzą wspólne gospodarstwo 
domowe oraz pełnią w niej odpowiednie role społeczne: matki, ojca, 
współmałżonka, dziecka, czasem dziadka czy krewnego lub powinowa-

                                                 
1 T. Sztendak. Rodzina. [w:] Encyklopedia socjologii. Red. Z. Bokszański. 
Warszawa: Oficyna Naukowa 2000 s. 313. 
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tego”2. Socjolog podkreśla przy tym, że więzi rodzinne są czymś więcej 
niż więzi małżeńskie. Związek dwojga ludzi, formalny lub nie, może 
zostać zerwany lub anulowany prawnie. Relacji między rodzicami a 
dziećmi, lub między rodzeństwem nie ulegają dezintegracji. Pozostają, 
mimo rozpadu relacji małżeńskich3.  

S. Kawula podkreśla, że rodzina jest jednym z najważniejszych 
elementów środowiska egzystencji człowieka. Jest ona najwcześniej 
dostępną dla istoty ludzkiej grupą oddziaływania. Kawula pisze: 
„środowisko rodzinne jest więc przede wszystkim złożoną całością, 
stanowiącą układ różnorodnych- osobiście dostępnych jednostce- 
warunków środowiska domowego dzieci, rodziców i ewentualnie 
pozostałych członków rodziny, które wykazują bezpośrednio lub 
pośrednio ze struktury rodziny, a zwłaszcza z jej funkcji” 4.Kawula 
podaje również sześć teorii rodzin, opisujących jej zagadnienie w 
określonych wymiarach: (1) teoria wymiany; (2) symboliczny inte-
rakcjonizm; (3) teoria rozwoju rodziny; (4) teoria systemu; (5) teoria 
konfliktu; (6) teoria ekologiczna5. Każda z nich w inny sposób ujmu-
je zagadnienie relacji rodzinnych oraz problemów analizy podejmo-
wanych w czasie opisu tak szerokiego pojęcia jakim jest rodzina. 

W ramach teorii wymiany analizowane są takie zagadnienia jak 
mikrowymiany i makrowymiany zachodzące na obszarze rodziny. 
Obejmują one takie zagadnienia, jak relacje zjawiska rozwodu oraz 
dewiacji społecznych wyrażonych w relacjach wewnątrzrodzinnych, 
jak również poza rodzinnych, ze środowiskiem zewnętrznym oddzia-
ływania na jednostkę. Teoria ta zajmuje się także problematyką 
zdrowia oraz form i stylu przekazywania wzorców życiowych dzie-
ciom przez osoby znaczące6.  

Teoria interakcjonizmu symbolicznego obejmuje strukturalne, 
interakcyjno szerokie, mikrointerakcyjne, oraz fenomenologiczne 

                                                 
2 Sztendak. Rodzina. s. 313. 
3 Tamże, s. 313. 
4 S. Kawula. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo wychowawcza. 
[w:] Pedagogika rodziny. Red. S. Kawula, J. Bragiel, A. W. Janke. Toruń: 
Wydawnictwo Adam marszałek 2002 s. 47-48. 
5 S. Kawula..Dodatek. [w:] Pedagogika rodziny. Red. S. Kawula, J. Bragiel, 
A. Janke. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002 s. 346. 
6 Kawula. Dodatek… s. 346.  
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rozumienie rodziny7. Kierunek ten zakłada, że „[…] istoty ludzkie 
reagują na rzeczy, biorąc pod uwagę przypisane im znaczenia (co dla 
jednostki jest ważne a co nie). […] Znaczenia są powiązane ze spo-
łecznymi interakcjami jednostki i są modyfikowane poprzez proces 
interpretacyjny jednostki w trakcie radzenia sobie z napotykanymi 
zjawiskami. Proces interpretacyjny jest związany z wyuczeniem 
interpretacji, zgodnie z systemem językowym. System językowy zaś 
jest pełen metafor kształtujących nasze myślenie, niekoniecznie w 
sposób prawidłowy, lecz w pewien sposób standaryzowany w danej 
społeczności”8. Teoria ta analizuje zagadnienia obejmujące miedzy 
innymi etapy i formy tworzenia się ról rodzinnych, percypacji oraz 
zachowań patogennych jak agresja i przemoc. Podejmuje również 
tematykę podstaw zachowań seksualnych9. 

Teoria rozwoju obejmuje zagadnienie fazy cyklów rozwoju danej 
jednostki w kontekście rodziny pochodzenia, a także rodziny własnej. 
„[…] rodzina jako zamknięty system pozostających w interakcji osobo-
wości jest zorganizowany w taki sposób, aby wypełniać specyficzne za-
dania rozwojowe, tak jak każdy żywy organizm jest zorganizowany w 
taki sposób, aby wypełniać te zadania. Zasadniczym zadaniem organizmu 
żywego, jak i rodziny, jest rozwój”10. Najczęściej w literaturze podawane 
jest od sześciu do ośmiu etapów, które przechodzi rodzina. E. Duvall 
podaje ich osiem: (1) para małżeńska bez dzieci; (2) para z małym dziec-
kiem do 30 miesiąca życia; (3) rodzice z dzieckiem w wieku przedszkol-
nym od 30 miesiąca życia do 6 lat; (4) faza rodziny z dzieckiem w wieku 
szkolnym od 6 do 13 lat; (5) rodzina z nastolatkiem w wieku od 13 do 21 
lat; (6) faza z dzieckiem opuszczającym rodzinę pochodzenia; (7) rodzina 
w wieku „średnim” oraz (8) starzenia się członków rodziny wyrażona w 
śmierci jednego lub obojga małżonków11. Inne podział przedstawia J. 
Haley: (1) narzeczeństwo; (2) wczesne małżeństwo bez dzieci; (3) naro-

                                                 
7 Kawula. Dodatek… s. 346.  
8 K. Termińska. Rodzina i ty. Fenomenologia wiązania. Warszawa: ENE-
TEIA 2008 s. 53. 
9 Kawula. Dodatek… s. 346.  
10 K. Termińska. Rodzina i ty… s. 64. 
11 Por. K. Ostoja- Zawadzka. Cykl życia rodzinnego. [w:] Wprowadzenie do 
systemowego rozumienia rodziny. Red. B. De Barbaro. Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999 s. 20-21. 
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dziny dziecka; (4) rodzina z dziećmi w wieku szkolnym nazywana inaczej 
wiekiem „średnim”; (5) okres „pustego gniazda” w którym dzieci opusz-
czają rodzinę pochodzenia; (6) emerytura i starość12.  

Teoria konfliktu analizuje mikrospołeczne i makrospołeczne teo-
rie konfliktu, oraz dialektyczny dekonstrukcjonizm13. Jej podstawo-
wymi założeniami jest analiza zjawiska przemocy w rodzinie oraz w 
relacjach małżeńskich. Bada ona również zagadnienia współdziała-
nia i dysonansu między członkami danej rodziny oraz środowi-
skiem14. Ostatnia z analizowanych teorii ujmuje rodzinę jako ekosys-
tem bio-socjo-kulturowy. Obszarem jej zainteresowań są zjawiska z 
pogranicza socjologii, biologii i filozofii odnoszące się do rodziny 
jako grupy pierwotnej biologicznie i kulturowo15. Podejmuje tematy-
kę wychowania ekologicznego zgodnego z prawami natury oraz 
tworzenia odpowiednich warunków wychowawczych dla dzieci po-
przez postawę rodziców16. 

Niezależnie od przyjętej teorii rozumienia rodziny nie można 
zniwelować znaczenia jej funkcji, wynikających z konieczności za-
spokajania podstawowych potrzeb swoich członków. Należy odróż-
nić przy tym funkcje rodziny od jej zadań. „Funkcje rodziny są to 
skutki wywoływane przez działanie i zachowanie jej członków, za-
wierające się w samej rodzinie lub poza nią, bez względu na to, czy 
były one zamierzone lub pożądane. Przez zadania rozumie się nato-
miast ogólne czynności, które mają wywołać pożądany skutki, zale-
cane przez zbiorowości szersze czy tez podjęte świadomie przez 
samą grupę”17. Chlewiński do jej podstawowych funkcji zalicza: (1) 
prokreacyjną (zachowania ciągłości społeczeństwa i narodu przez 
posiadanie dzieci), (2) wychowawczo-socjologiczną (rodzina zapew-
nia zachowanie ciągłości kultury, przez zachowanie tradycji ,języka, 

                                                 
12 Por. Ostoja- Zawadzka. Cykl życia rodzinnego. s. 21. 
13 Por. H. Kiereś. Dekonstrukcjonizm. 
http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dekonstrukcjonizm.pdf- (02.02.2013). 
14 Por. Kawula. Dodatek… s. 346. 
15 Tamże, s. 346. 
16 Por. A. Dańczak. Rodzina w kontekście problematyki ekologicznej. [w:] Rodzi-
na Wartość Przemiany. Red. M. E. Ryszel. Stalowa Wola- Rzeszów: Fundacja 
Uniwersytecka w Stalowej Woli 2010, s. 229-238. 
17 Kawula. Rodzina jako grupa… s. 56. 
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wartości oraz tp.); (3) emocjonalno-seksualną (rodzina zapewnia 
wsparcie emocjonalne swoim członkom, oraz zaspokaja potrzeby 
seksualne małżonków); (4) ekonomiczną lub gospodarczą (zapewnia 
swoim członkom odpowiednie dobra materialne); (5) stratyfikacyjną 
(rodzina pochodzenia wyznacza status społeczny); (6) integracyjno-
kontrolną (rodzina kontroluje działanie jej członków, oraz tworzy 
normy i harmonogram działań rozłożonych w czasie) oraz (7) rekre-
acyjno- towarzyską (rodzina organizuje czas wolny, zapewnia roz-
rywki oraz pozwala zaspokoić potrzeby towarzyskie)18. Socjolog 
podkreśla, że natężenie danej funkcji zależy od społeczeństwa w 
jakim dana rodzina żyje oraz wartości wyznawanych w kulturze ją 
obejmującą.  

Kawula wymienia cztery podstawowe funkcje rodziny monoga-
micznej:(1) biologiczno-opiekuńczą (wyraża się ona w chęci posia-
dania dzieci przez małżonków, oraz późniejszej opieki nad nimi); (2) 
kulturowo-towarzyską (rodzina jako miejsce rozwoju kulturowego i 
towarzyskiego wszystkich swoich członków); (3) ekonomiczną (ro-
dzina prowadzi odrębne gospodarstwo domowe i ekonomiczne); (4) 
wychowawczą (rodzina jest miejscem, w którym wychowuje się 
dzieci do życia w społeczeństwie)19. Pedagog podkreśla, że prawi-
dłowe wypełnienie każdej z nich wiąże się z dodatkową funkcją two-
rzenia więzi emocjonalnej. To ona pozwala na rozwijanie się dziecka 
oraz na właściwe funkcjonowanie tak złożonego systemu jakim jest 
rodzina20. 

Aby każda z funkcji mogła zostać spełniona konieczne jest po-
siadanie dzieci przez rodzinę. To właśnie dzięki nim małżonkowie 
mogą przechodzić kolejne etapy rozwojowe związku, mogą rozwijać 
się jako osoby oraz urealnić swoją miłość. W zależności od tego, 
jaką liczbę dzieci „posiadają” małżonkowie można mówić o mało-
dzietności i wielodzietnej. 

 
 
 

                                                 
18 Por. Sztandek. Rodzina… s. 314. 
19 Por. Kawula. Rodzina jako grupa… s. 56-57. 
20 Tamże, s. 57-59. 
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1. Pojęcie małodzietności i wielodzietności 
Pojęcie małodzietności i wielodzietności należy odróżnić od po-

jęcia małej i dużej rodziny. Rodziny małe, czyli nuklearne „[…] 
obejmuje tylko osoby powiązane najbliższym pokrewieństwem 
(dzieci, rodzice lub rzadziej dziadkowie), zamieszkujące razem i 
prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo domowe. […] Rodzina 
duża obejmuje także dalszych krewnych (ciotki, kuzynów, wujków), 
a przynajmniej dziadków, tj. krewnych w linii prostej do trzeciego 
pokolenia”21. Termin małodzietności i wielodzietności odnosi się do 
liczby posiadanych dzieci w danej rodzinie przez parę małżonków. 
Obecnie trudne jest dokładnie zdefiniowanie tych terminów. Spowo-
dowane jest to zmianami i przekształceniami rodziny tradycyjnej w 
rodzinę współczesną. J. Stala twierdzi, że jeszcze w okresie między-
wojennym dominował model rodziny tradycyjnej z ojcem na jej cze-
le. To on utrzymywał finansowo rodzinę przez pracę zarobkową. 
Matka pozostawała w domu zajmując się najczęściej licznym gro-
nem dzieci. Rodzice pełnili potrójną rolę wychowawców, nauczycie-
li oraz katechetów. Do zadań rodziców należała także organizowanie 
czasu wolnego. Wspólne wycieczki, dyskusje, śpiew czy modlitwa 
zbliżały jej członków do siebie i pozwalały na lepsze poznanie się22.  

Były to rodziny duże, wielopokoleniowe, z dużym wachlarzem 
wykonywanych funkcji m.in. jednostki produkcyjnej, gospodarczej, 
religijnej, towarzyskiej, kulturowej, wychowawczej oraz politycznej. 
Spójność pokoleniowa tworzyła przeświadczenie, że rodzina jest 
wartością. Wpływało ono również na utrzymanie więzi rodzinnych 
nawet z dalekimi krewnymi. Nie izolowano i dyskryminowano osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych. Każdy członek rodziny był 
ważny i znaczący23. Tradycyjna rodzina spełniała również funkcje 
patriotyczno-kulturową. Była miejscem, gdzie młody człowiek po-
znawał historię, zwyczaje i kulturę swojego kraju. Pozwalało to na 
prawidłowe wychowanie aksjologiczne. Wyrażała się ona w wyzna-

                                                 
21 Kawula. Dodatek… s. 325. 
22 Por. J. Stala. Implikacje pedagogiczno- katechetyczne przeobrażeń współcze-
snej rodziny. „Legnickie Studia Teologiczno- Historyczne Nr 2(2010), s. 211. 
23 Tamże, s.212-213. 



423 
 

wanych przez dorastającą osobę wartościach, normach oraz aspira-
cjach na przyszłość24.  

Po II wojnie światowej relacje w rodzinie Polskiej zaczęła ulegać 
zmianie. Pod wpływem wzrastającej urbanizacji, czynników spo-
łeczno-kulturowych oraz politycznych tradycyjny model rodziny 
powoli zostawał zastępowany nowym promowany przez władzę 
państwową. Rządzący pragnęli wprowadzić własny, autorski sche-
mat rodziny. W okresie PRL-u model patriarchalny zaczął tracić na 
znaczeniu. Ojciec przestawał pełnić role jedynego żywiciela. Do-
prowadziło to do zmniejszenia, a w konsekwencji do utraty funkcji 
produkcyjnej przez rodzinę. Ojciec wychodząc z domu tracił kontakt 
z dziećmi oraz słabło jego znaczenie wychowawcze25.  

Kolejnym elementem charakteryzującym przeobrażenia rodziny 
Polskiej było rozpoczęcie pracy zawodowej przez matki. Spowodo-
wane było to rozwojem ruchu feministycznego i emancypacyjnego 
oraz rosnącymi potrzebami ekonomicznymi rodziny. Kobiety anga-
żując się w zdobywanie wykształcenia, doświadczenia oraz pracy 
robiły to kosztem funkcji prokreacyjnej, co w konsekwencji dopro-
wadziło do zmniejszenia dzietności i szybkiego rozwoju rynku środ-
ków antykoncepcyjnych26.  

Praca obojga rodziców wpłynęła na liczbę posiadanego potom-
stwa. Rodzi się coraz mniej dzieci, co widoczne jest zwłaszcza po 
roku 1989. Od tego momentu aż do chwili obecnej zauważamy zja-
wisko tzw. braku zastępowalności pokoleń. Rodzina decyduje się 
najczęściej na jedno lub dwoje dzieci. Zauważalny jest również 
wzrost liczby rodzin niepełnych. Spowodowany jest on dużą ilością 
rozwodów i śmiertelnością mężczyzn w wieku około 40 roku życia. 
Nie bez znaczenia jest także sytuacja ekonomiczna rodziny. Duże 
bezrobocie i niewydolna polityka prorodzinna prowadzi do ograni-
czenia posiadanej liczby potomstwa. Niepokojącym zjawiskiem jest 
także wzrastająca liczba urodzeń dzieci poza małżeństwem, w tym w 
dużym stopniu wśród nastolatek27. 

                                                 
24 Tamże, s.212-213. 
25 Tamże, s.213- 214. 
26 Tamże, s. 214. 
27 Por. Stala. Implikacje pedagogiczno- katechetyczne …s.215-216. 
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Współczesna rodzina nie spędza czasu wolnego razem, lub robi 
to na bardzo ograniczonym poziomie. Powstające coraz to bardziej 
wyspecjalizowane instytucje rekreacyjno-wypoczynkowe i kulturo-
we pozwalaną na możliwości spędzania wolnego czasu w bardzo 
różnorodny sposób. Każdy z członków rodziny może zajmować się 
tym, co sprawia mu przyjemność. Izolacja w takiej formie prowadzi 
do rozluźnienia więzi religijnych w rodzinie. Rodzice przekazuję 
dzieciom podstawowe formy religijności jak np. pacierz bez długo-
trwałej i pogłębionej wiedzy religijnej popartej zasadami życia i 
aksjologią moralną28.  

Wszystkie elementy przekształcenia rodziny opisane przez Stalę 
uzasadniają spadek dzietności w Polsce. Można zauważyć systema-
tyczna tendencję do zmniejszania się liczby zawieranych małżeństw 
oraz liczby posiadanych dzieci29. Prowadzi to do zmiany pojęcia 
rodziny wielodzietnej i małodzietnej. Współcześnie rodzina mało-
dzietna rozumiana jest jako rodzice i jedno lub dwoje dzieci. Wielo-
dzietna natomiast jako rodzice i co najmniej trójka dzieci, dominuje 
model 2+130. W konsekwencji możemy mówić o zmianie braku moż-
liwości następstwa pokoleń. Wywołane jest to zmianą osobowościo-
wego wizerunku rodziny spowodowanego sytuacją ekonomiczną, 
społeczną oraz aksjologicznąw której obecnie znajduje się człowiek.  

 
2. Elementy składowe osobowościowego wizerunku rodziny 
U podłoża osobowościowego wizerunku rodziny stoi samo ro-

zumienie człowieka. We współczesnym okresie postmodernizmu31 
podstawowym założeniem wobec człowieka jest zanegowanie jego 
możliwości oceny rozumowej. „Zanegowanie zdolności rozumu 
ludzkiego jest podstawą uprawomocnienia wielości praw i zasad 
moralnych, odrzucenia obiektywnego sensu rzeczywistości, teolo-

                                                 
28 Tamże, s.216-217. 
29 Por. Rocznik demograficzny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycz-
nych 2012, s. 532-328. 
30 Por. M. Tunkiewicz. Rodzina Polska w światle Raportu o sytuację pol-
skich rodzin. Szanse i zagrożenia. [w:] Rodzina „gatunek ginący”?. Red. R. 
Hajduk. Kraków: Homo Dei 2008, s. 27-39.  
31 Por. H. Kiereś. Postmodernizm. [w:] 
http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/postmodernizm.pdf- (06.02.2013). 
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gicznej wizji świata, zanegowania zasad jedności i uniwersalności 
oraz deprecjonowanie kultury i społecznego wymiaru ludzkiej egzy-
stencji”32. Wynika to z odrzucenia istnienia obiektywnej prawdy i 
wartości. Według postmodernistów prowadzą one do totalitaryzmów. 
Ograniczają człowieka i tworzą bariery dla jego rozwoju. W świetle 
takiej filozofii rodzina i małżeństwo traci swoją duchowa naturę i 
kontekst religijny. „Dalszą kolejną konsekwencją zakwestionowania 
prawdy jest taki stan rzeczy, w którym nie uznaje się możliwości 
odkrycia obiektywnej prawdy. Cenna staje się różnorodność, plura-
lizm, doraźna satysfakcja. Absolutyzuje się ideał tolerancji. Ponadto 
postmoderniści nie dostrzegają w świecie immanentnego sensu ani 
trwałych wartości, a jedynie subiektywnie nadawane”33. Człowiek w 
tym nurcie musi sam dochodzić do prawdy, poszukiwać jej. Musi 
posiłkować się różnego rodzaju środkami przekazu. Nie zawsze są 
właściwym źródłem informacji. W dobie komputeryzacji i mediacji 
życia człowieka, takie środki przekazu jak telewizja, internet oraz 
prasa kolorowa wpływają na osobowościowy obraz rodziny. L. Dy-
czewski pisze: „pierwsza pozadomowa edukacja i socjalizacja dziec-
ka rozpoczyna się właśnie wraz z regularnym oglądaniem telewizji. 
Jest ona dla niego pierwszym oknem na świat zewnętrzny.[…] 
Dziecko, nabywając nawyku oglądania telewizji, staje przed ważnym 
zadaniem określenia siebie i swojej rodziny na tle świata pozado-
mowego, jaki poznaje wprawdzie w domu, ale z ekranu telewizji”34. 
Kolejnym elementem opisującym osobowościowy obraz rodziny jest 
wpływ społeczeństwa, w którym żyje i koegzystuje człowiek.  

Współcześnie możemy mówić o dominacji społeczeństwa post-
industrialnego35, jako konsekwencji przekształceń wynikających z 
rozwoju techniki i nauk ścisłych. Cechuje się ono: (1) spadkiem zna-
czenia sektora produkcyjnego w gospodarce; (2) wzrostem znaczenia 
sektora usług i świadczeń niematerialnych; (3) wzrost zatrudnienia w 
                                                 
32 E. Kondziela. Wizja człowieka u podstaw kryzysu rodziny. Wrocław: 
Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego 2011, s. 45-46.  
33 Kondziela. Wizja człowieka… s. 46. 
34 L. Dyczewski. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL 
2003, s. 159-160. 
35 Analizo odnosi się do społeczeństwa postindustrialnego jakim jest obec-
nie społeczeństwo Polskie.  
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obszarze pracy umysłowej, oraz wzrost kwalifikacji pracowników; 
(4)łatwy dostęp do wiedzy na poziomie studiów wyższych; (5) szyb-
ki rozwój nauki i instytucji naukowych; (6) automatyzacja i roboty-
zacja produkcji; (7) globalny przepływ informacji; (8) tworzenie 
globalnych i międzynarodowych instytucji pozapaństwowych; (9) 
migracje powodujące zderzenia kultur; (10)postępująca atomizacja 
społeczeństwa; (11) radykalna zamiana struktury społecznej; (12) 
liberalizacja zasad moralnych i obyczajowych, w tym znaczenia reli-
gii; (13) wzrost indywidualizacji jednostki, oraz nacisk społeczny na 
poszukiwanie samorealizacji poza sferą pracy36. Na bazie wartości 
przedstawianych w społeczeństwie postindustrialnym powstaje nowy 
obraz rodziny. Według Z. Tyszki charakteryzuje się on: (1) dążeniem 
kobiet od podjęcia pracy zarobkowej; (2) egalitaryzacją w małżeń-
stwie i rodzinie; (3) zmniejszenia znaczenia wartości dzieci dla ro-
dziców na korzyść dóbr konkurencyjnych; (4) deferencją norm w 
kontaktach między członkami rodziny; (5) zanikiem wartości rodzi-
ny tradycyjnej: (6) indywidualizacją potrzeb członków rodziny; (7) 
autonomizacją osób wchodzących w skład danej rodziny; (8) mniej-
sza spójność w rodzinie; (9) wzrost liczby rozwodów; (10) wzrost 
akceptacji społecznej na związki nieformalne, co prowadzi do zwięk-
szenia licznych relacji kohabitacyjnych; (11) patologizacja społe-
czeństwa37.  

Wraz z obrazem człowieka postmodernistycznego i społeczeń-
stwa postindustrialnego narodziła się nowa aksjologia dotycząca 
rodziny. Wynika ona i dopełnia obraz osobowościowego wizerunku 
rodziny. Przez materialistyczne rozumienie człowieka zanika moral-
ne znaczenie instytucji jaką jest rodzina. A. Szymański podaje cztery 
przyczyny powstania tego zjawiska. Za pierwsze z nich uznaje „uła-
twione życie”38. Socjolog rozumie je, jako rezygnację z odpowie-
dzialności za swoje zachowanie i postępowanie. Wyraża się ono 
                                                 
36 Por. Z. Tyszka. Rodzina współczesna- jej geneza i kierunki przemian. [w:] 
Rodzina współczesna. Red. M. Ziemskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego 2001, s. 197.  
37 Por. Tyszka. Rodzina współczesna… s. 198. 
38 Por. Z Klimczuk. Socjologia rodziny. Zagadnienia wybrane. Olsztyn: 
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” 
2008, s. 41. 
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również w negacji potrzeby doskonalenia siebie w aspekcie czysto 
ludzkim39.  

Drugą przyczyną, według Szymańskiego, są błędne teorie świa-
topoglądowe, według których rodzina jest instytucją burżuazyjną. 
Przedstawiciele tego nurtu postulują, że tak „przestarzała” instytucja 
jaką jest rodzina ogranicza swobodę i wolność jednostki. Nie pozwa-
la na jej prawidłowy rozwój w aspekcie wolności i zaspokajania 
namiętności40.  

Za trzecią przyczynę socjolog uważa liberalne prawo rozwodo-
we. Zezwala ono na zerwanie związku małżeńskiego w dowolnym 
momencie jego trwania, co tworzy przeświadczenie o tymczasowości 
relacji41. Za ostatnią przyczynę uważa osłabienie woli człowieka 
spowodowaną niezdolnością istoty ludzkiej w zrozumieniu wartości 
rodziny. Prowadzi to do upadku wartości i rozumu wobec uczuć i 
namiętności42. Określenie wizerunku opowieściowego człowieka w 
odniesieniu do tak szerokiego pojęcia jakim jest rodzina nie jest za-
daniem łatwym. Współczesny człowiek spostrzega rodzinę pocho-
dzenia, jak i rodzinę własną przez pryzmat wielu zmiennych np. 
rozumienia człowieka, własnego szczęścia, czy „naszłości” świato-
poglądowych i kulturowych. Nie może również zniwelować wpływu 
aksjologicznych wartości dominujących społeczności, w której żyje. 
To właśnie przez te zmienne może określić obraz rodziny wielo-
dzietnej oraz małodzietnej. Duże znaczenie ma również stosunek do 
wiary i religii. To właśnie ona nadaje wartości jej istnienia. Przeista-
cza rodzinę w związek sakramentalny, który jest czymś więcej niż 
sumą osób powiązanych wzajemnymi relacjami. 

Każda istota ludzka posiada pewne preferencje relacji sacrum – 
profanum, czyli relacji między wartościami religijnymi, a warto-
ściami niereligijnymi jak: pieniądze, dobra materialne lub doznania 
hedonistyczne. Sfery te przenikają się w każdym aspekcie życia 
człowieka, także rodzinnego. Wyznaczają wizerunek wybranego 
zjawiska, oraz określają preferencje w stosunku do niego. W aspek-

                                                 
39 Por. Klimczuk. Socjologia rodziny…s. 41.  
40 Tamże, s. 41. 
41 Tamże, s. 41. 
42 Tamże, s. 41. 
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cie rodziny obejmuje on relacje małżeńskie, oraz potrzebę posiadania 
określonej liczby dzieci. Wpływa on także na rozumienie wielo-
dzietności i małodzietności. Wynika to z kontekstu dominacji po-
trzeb materialnych i hedonistycznych, nad potrzebami sakralnymi i 
duchowymi.  

 
3. Pojęcie wizerunku 
Według R. Berglera „wizerunek to uproszczone, przesadzone i 

wartościujące wyobrażenie, pseudosąd, nie mające ograniczeń war-
tości (obowiązywania) i nie podające się w sposób dostateczny empi-
rycznemu potwierdzeniu. Wszystkie przedmioty są dostępne ludz-
kiemu postrzeganiu, przeżyciom i przemyśleniom są przetwarzane i 
podawane uproszczeniu jako wizerunki […]. Wizerunki (uproszcze-
nie) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość w spo-
sób nie fragmentarycznie zgodną co do detali, ale także na pojedyn-
czych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to zwłaszcza 
psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie 
minimum dostępnych informacji. Wymagane przy tym mechanizmy 
psychologiczne funkcjonują przy tym z dużą prędkością w sposób 
automatyczny i bez zakłóceń poprzez procesy myślenia. Scepty-
cyzm, powątpienie zostają wyłączone, a dopuszczone tylko subiek-
tywne i jednoznaczne wyroki”43. W tym znaczeniu należy odróżnić 
pojęcie wizerunku od tożsamości. Termin „tożsamości” pochodzi z 
filozofii. Rozumiany jest on w dwojaki sposób. W pierwszym zna-
czeniu oznacza bycie takim samym lub tym samym. Jest to tożsamość 
numeryczna lub jakościowa. W tym znaczeniu pytami o podobieństwo 
danych rzeczy do siebie.  Jest to myślenie w kategoriach logicznych. 
Zastanawiamy się, czy możemy mówić o jednej rzeczy tego samego 
rodzaju w obszarze bytów ożywionych, czy o wielu różnych. Inne ro-
zumienie tożsamości przedstawia J. Lock. Odróżnił on treść przedmiotu, 
od tego czym dany przedmiot.W świetle tych rozważań można stwier-
dzić, że wizerunek danej rzeczy, zjawiska lub osoby to zespół tego, co 
dany człowiek o tym myśli. Jest to zjawisko powstałe na nadbudowie 
subiektywnych przekonań i opinii. Tożsamość natomiast, to to, dzięki 

                                                 
43 Por. K. Młynarska. Zarządzanie wizerunkiem. Proces kreowania wizerunku. 
[w:] Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. Nr 1/2011, s. 144. 



429 
 

czemu identyfikujemy daną rzecz, zjawisko lub osobę. Pojęcie tożsamo-
ści i wizerunku są ze sobą współzależne.  

Z. Zemler analizując koligacje między tymi dwoma elementami 
opisującymi daną firmę określił współzależność miedzy nimi. Zało-
żył, że istnieją trzy rodzaje wizerunku: (1) mocny; (2) obojętny; (3) 
słaby, oraz trzy rodzaje tożsamości: (1) wyrazista; (2) nijaka i (3) 
wadliwa. Firma aby prawidłowo funkcjonować musi posiadać mocny 
wizerunek i wyrazistą tożsamość44. Te same kryteria odnoszą się do 
wizerunku rodziny posiadanego przed daną jednostkę ludzką. Aby 
osoba ludzka mogła określić wizerunek rodziny przez siebie prefe-
rowany musi posiadać prawidłowo ukształtowaną tożsamość. Naj-
częściej wymienianymi kryteriami określającymi tożsamości czło-
wieka są: poczucie własnej spójności, poczucie ciągłości, względnej 
niezmienności własnej osoby oraz poczucie odrębności od otocze-
nia45. To właśnie te podstawowe kryteria pozwalają nam określić, 
czy tożsamość danego człowieka jest ukształtowana. Innym, ale 
równie ważnym czynnikiem wpływającym na określenie wizerunku 
rodziny jest aksjologiczny stosunek człowieka do wartości sacrum i 
profanum. W obszarze tych dwóch zmiennych tworzy się wizerunek 
rodziny laickiej (przy dominacji wartości profanum) oraz wizerunek 
rodziny, w której relacje oparte są na wartościach religijnych (przy 
dominacji wartości sacrum).  

 
4. Stosunek teistyczny a dzietność rodziny 
Stosunek teistyczny, lub inaczej stosunek osoby wierzącej 

kształtuje widzenie i obraz rodziny preferowany przez daną jednost-
kę ludzką. Determinuje on preferencje dotyczące małżeństwa, oraz 
chęci posiadania dzieci. Polska jest krajem, w którym większość 
osób wierzących jest katolikami (93,1% ankietowanych według 
CBOP w 2012 roku)46. W świadomości obywateli dominuje obraz 
rodziny katolickiej. Cechuje się on trwałością i nierozerwalnością 
                                                 
44 Por. P. Kacoń. Tożsamość organizacji i kultura organizacji- definicje i 
relacje. [w:] Economy and Management. Nr 1 (2009), s. 146. 
45 Por. J. Mardrosz-Wróblewska. Tożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie wła-
snej odrębności, Wrocław: Zakład Narodowy im. Osollińskich 1988, s. 27. 
46 Por. Rocznik demograficzny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycz-
nych 2012. 
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związku małżeńskiego rozumianego jako sakrament. Dodatkowo 
poprzez nauczanie Kościoła Katolickiego, który podkreślając warto-
ści życia poczętego i równość miłości małżeńskiej z wiernością mał-
żeńską tworzy ustabilizowaną hierarchię wartości i odniesienie ak-
sjologiczne. To właśnie te czynniki były podstawa dla praktycznie 
niezmiennej wartości rodziny w badaniach przeprowadzanych wśród 
Polaków47. Podczas badań przeprowadzonych przez CBOS w 2008 
roku tylko jedna na sto osób stwierdziła, że bez rodziny można żyć 
na takim samym poziomie szczęścia jak i ją posiadając48. Prawie 
wszyscy dorośli Polacy chcieliby posiadać dzieci (94 %). Najbar-
dziej preferowana liczba to dwoje dzieci. Za tą liczbą optowało 50% 
ankietowanych w 2008 roku49.  

W badaniach z roku 2010 Polacy ciągle w swoich odpowiedział 
podkreślali, że chcieliby posiadać dwoje dzieci, jednak pojawia się i 
upowszechnia tendencja posiadania tylko jednego dziecka. Wśród 
osób bezdzietnych na chęci posiadania potomstwa w dużym stopniu 
wpływa stosunek do wiary. Osoby przedstawiające stanowisko te-
istyczne dużo częściej deklarują chęć posiadania potomstwa w przy-
szłości, niż osoby o stanowisku ateistycznym. Bardzo duże znaczenie 
w tego rodzaju postawie ma oddziaływanie i nauka Kościoła Kato-
lickiego. Posiadanie potomstwa jest nieodłącznym elementem chrze-
ścijańskiej rodziny. Dzieci traktowane są jako wartość i cel w rela-
cjach między małżonkami50. Także rozumienie siebie jako człowieka 
religijnego łączy się z preferencjami do określania siebie jako czło-
wieka rodzinnego. Wśród badań przeprowadzonych przez CBOP w 
2008 roku osoby głęboko religijne aż w 87 % opisywały siebie jako 
zdecydowanie człowieka religijnego. Podobne tendencje ujawniają 
się w badaniach przeprowadzanych w Unii Europejskiej51. Raporty 
Unii Europejskiej potwierdzają tendencję do łączenia dzietności 

                                                 
47 Por. Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań CBOS. Warszawa Marzec 2008. 
48 Nie ma jak rodzina…s. 2.  
49 Por. Nie ma jak…s. 8. 
50 Por. Postawy prokreacyjne Polaków. Raport CBOS, Warszawa, styczeń 2010.  
51 Por. Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań CBOS. Warszawa Marzec 
2008 s. 4. 
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danej rodziny oraz preferencji określania wartości życia rodzinnego z 
preferencjami religijnymi prezentowanymi przez małżonków52.  

A Majdzińska i W. Śmigielski przeprowadzili badania wśród 
studentów Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2009 dotyczące relacji 
miedzi chęcią ilości posiadanych dzieci a stosunkiem do wiary. 
Większość ankietowanych deklarujących się jako bardzo religijni 
chciało posiadać rodzinę wielodzietną. Psychologowie twierdzą, że 
na kanwie przeprowadzonych badań „można […] zaryzykować 
stwierdzenie, że propagowane przez Kościół Katolicki modelu ro-
dziny wielodzietnej znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach dziet-
ności studentów religijnych”53.  

 
5. Stosunek ateistyczny a dzietność rodziny 
Analogiczne a jednocześnie przeciwstawnie do wizerunku rodzi-

ny przestawiane w kontekście teistycznego obrazu rodziny przedsta-
wia się obraz rodziny w ujęciu ateistycznym. Współcześnie dostrzec 
można zjawisko ateizacji i laicyzacji życia społecznego człowieka, 
która w drastyczny sposób wpływa na życie rodzinne, oraz na po-
strzeganie i ocenianiu liczby posiadanych dzieci przez małżeństwo. 
Zjawisko to jest tak powszechne, że powstają poradniki ułatwiające 
wychowanie dziecka bez kontekstu teistycznego54. 

Stanowisko ateistyczne człowieka stoi w opozycji do wartości 
takich jak modlitwy, doświadczenia religijne oraz kult. Łączy się 
jednak z dodatnim wartościowaniem zmiennych hedonistycznych np. 
przyjemność, sprawność życiowa lub wyglądu fizycznego55. Takie 
stanowisko aksjologiczne jednostki ludzkiej wpływa na postrzeganie 
przez nią wartości rodzinnych. Osoby o niskim poziomie religijności 
akceptują takie zjawiska jak: (1) mieszkanie na próbę przed ślubem; 

                                                 
52 Por.http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/Eu 
_youth_report_swd_situation_of_young_people.pdf- (12.03.2013) 
53 A. Majdzińska, W. Śmigielski. Wpływ religijności na decyzje dotyczące planowania 
życia rodzinnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego. [w:]ACTA UNIVERSITATIS 
LODZIENSIS FOLIO OECONOMICA Nr 231 (2009) s. 103. 
54 Por. Ateistyczna rodzina. Jak pomóc dziecku odnaleźć sens życia w świecie 
bez Boga. Red. D. McGowan. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2012.  
55 Por. D. Krok. System wartości a poznawcze i społeczne wymiary religij-
ności. [w:] Rocznik psychologiczny. Tom XII. Nr 2 (2010) s. 173. 
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(2) stosowanie środków antykoncepcyjnych; (3) stosowanie środków 
wczesnoporonnych; (4) legalizacja aborcji; (5) dopuszczalność roz-
wodów56. Dodatkowo wyrażają większą tolerancje na zachowania 
niewłaściwe na gruncie seksualności człowieka jak np. płciowe kon-
takty przedmałżeńskie, zdrady57. Niebezpieczeństwo tego zjawiska 
podkreśla Jan Paweł II w Liście do rodzin. „Wolna miłość wykorzy-
stuje ludzkie słabości, dostarcza im pewnej oprawy szlachetności 
przy pomocy środków uwodzenia, a także doraźnej aprobaty opinii 
publicznej. Usiłuje ona w ten sposób uspokoić wyrzuty prawnego 
sumienia. Usiłuje stworzyć moralne alibi. Nie bierze jednak pod 
uwagę wszystkich konsekwencji, jakie z tego wynikają, zwłaszcza 
gdy oceny – oprócz współmałżonka – płacą dzieci, które – pozba-
wione własnego ojca czy matki – zostają skazane na faktyczne sie-
roctwo, chociaż prawdziwi rodzice nadal żyją”58. 

Tendencje sekularyzacyjne i laicyzacyjne życia współczesnego 
człowieka wyrastające na postawie ateistycznej tworzą stosunek do 
potomstwa. Osoby o niskim poziomie religijności nie postrzega sie-
bie jako człowieka rodzinnego. Poprzez wyznawanie wartości indy-
widualistycznych staje się ona samoodniesieniem dla siebie w aspek-
cie moralności i wartości uniwersalnych. Odrzuca wszelkie autoryte-
ty, co prowadzi do pluralizmu światopoglądowego59. Rodzina wielo-
dzietna rozumiana w tym kontekście jako przeszkoda, dla realizacji 
własnych dążeń i aspiracji. W raporcie Rządowej Rady Ludnościo-
wej dotyczącego Sytuacji Demograficznej Polski z roku 2010-2012 
podkreśla się coraz większą tendencje do zmniejszania się liczby 
dzieci i młodzieży wśród obywateli Polskich. Również zauważalne 
jest większe przyspieszenia tempa starzenia się ludności kraju. Wy-

                                                 
56 Por. A. Majdzińska. W. Śmigielski. Wpływ religijności na decyzje.,s. 101-109. 
57 Por. J. Mariański. Praktyki religijne młodzieży a uznawane wartości pro-
rodzinne. [w:] Rodzina Współczesna. Red. M. Ziemska. Warszawa: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2001, s. 135-140.  
58 Jan Paweł II. List do rodzin GRATISSIMAM SANE. 
http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka 
org.pl/go.php/pl/dokumenty_kosciola_o_rodzinie/listy_apostolskie/jan_pawel_ii_l
ist.html- (14.03.2013) 
59 Por. R. Hajduk. Rodzina i jej współczesny kontekst społeczno – ideowy. [w:] 
Rodzina „gatunek ginący”?. Red. R. Hajduk. Kraków: HOMO 2008 s. 15-19. 
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nika to z tendencji późniejszego posiadania pierwszego dziecka 
przez kobietę (z 20-24 lata do 25-29 lat)60 oraz przez przekładanie 
wartości indywidualistycznych wyrażonych w samorealizacji mał-
żonków, nad chęcią posiadania licznego potomstwa.  

Powszechniejsza jest także tendencja do dobrowolnego nie po-
siadania dzieci. Za najczęstsze przyczyny tego stanowiska życiowe-
go podaje się (1) brak poczucia bezpieczeństwa w życiu osobistym; 
(2) odkładanie decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka na później; 
(3) przykre doświadczenia życiowe z dzieciństwa oraz (4) postawa 
umiarkowanej lub całkowitej niewiary61. 

 
Podsumowanie 
Z analizy badań obejmujące relacje religijności do wizerunku 

rodziny wielodzietnej i małodzietnej stwierdzić można, że osoby 
deklarujące głęboką religijność posiadają większą tendencje do po-
strzegania rodziny wielodzietnej jako właściwej formy życia rodzin-
nego. Osoby o niskim poziomie religijności, lub o stanowisku ate-
istycznym negują wartości rodzinne, oraz preferują zakładanie rodzi-
ny małodzietnej, lub w ogóle odrzucają wartość posiadania potom-
stwa. Osoby takie wyrażają również większą aprobatę takim zjawi-
skom jak rozwody, zdrady małżeńskie, aborcja, antykoncepcja, oraz 
kontakty seksualne przed ślubem. Analiza ta prowadzi do hipotezy, 
że osoby z różnym stosunkiem do wiary różnią się w postrzeganiu 
wizerunku rodziny wielodzietnej i małodzietnej.  

 
Streszczenie 
Współcześnie można dostrzec zjawisko przemian wizerunku i 

obrazu rodziny w aspekcie osobowościowego i społecznego wymia-
ru życia człowieka. Formy życia rodzinnego jakim jest małodziet-
ność i wielodzietność w swojej definicji zmieniają się i dostosowują 
do indywidualnych poglądów, doświadczeń i predyspozycji jednost-
                                                 
60 Por. Raport Rządowej Rady Ludnościowej Dotyczącego Sytuacji Demo-
graficznej Polski z roku 2010-2012. 
61 Por. A. Jarmołowska. Psychologiczna problematyka bezdzietności zamie-
rzonej u żon i mężów. [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wo-
bec współczesnych wyzwań. Red. T. Rostowska. Warszawa: ENGRAM 
2009, s. 185- 187. 
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ki ludzkiej. Jeden z wymiarów dookreślenia, który posiada człowiek 
w aspekcie wizerunku tych relacji, bazuje na jego stosunku do wy-
miaru sacrum – profanum. Jego poglądy religijne wyrażone w sta-
nowisku teistycznym lub ateistycznym kreują szereg poglądów w 
wymiarze negatywnych, pozytywnych i neutralnych skojarzeń doty-
czących małodzietności i wielodzietności. 

 
Summary 
The relationship between level of religiousness and preferred 
family image 

Nowadays, we can notice transformations of family image on the 
level of personal and social dimensions of human life. Forms of fam-
ily life, such as family of many children or family of few children, 
have changed their definitions, and adapted to views, experiences 
and predispositions of individuals. One of the dimensions of clarifi-
cation possessed by individuals in the aspect of the image of this 
relationship is based on his attitude to the sacred and the profane. His 
religious views expressed by theistic or atheistic standpoint create a 
spectrum of views in the form of negative, positive, and neutral asso-
ciations regarding the ideas of family of many children and family of 
few children. 
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Jowita Berdzik (LSW) 
 

Pedofilia- zagrożenie XXI wieku 
 
„Wielu tych molestowań udałoby się uniknąć, gdyby te relacje 

między rodzicami były zdrowe. Słyszymy nieraz, że to często wy-
zwala się ta niewłaściwa postawa, czy nadużycie, kiedy dziecko 
szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I zagubi się samo i jeszcze tego 
drugiego człowieka wciąga. (...)”1 

 
Wstęp 
Świat pędzi coraz szybciej. Z każdym dniem zmieniają się na-

wyki ludzi, zainteresowania, nałogi czy pasje. Każdego dnia ktoś się 
rodzi, ktoś umiera, ktoś cierpi.. W ostatnich czasach media dużo 
mówią o zjawisku pedofilii. Temat ten poruszany jest w codziennych 
wiadomościach z kraju, debatach naukowych czy prasie. Niestety, 
mało jest artykułów, które rzetelnie i zgodnie z prawdą informują o 
skali zjawiska pedofili, przyczynach i charakterystyce sprawców. 
Poznanie tych elementów z pewnością przyczyni się do profilaktycz-
nych działań, uchronienia potencjalnych ofiar, czy walki z tym nie-
zwykle autentycznym problemem XXI wieku. 

 
1. Definicja pedofilii 
Zajmując się problemem zjawiska pedofilii, warto pierwsze za-

stanowić się nad jego definicją. Badacze tego niezmiernie złożonego 
zjawiska od lat zastanawiają się nad typem tego problemu oraz jego 
elementów składowych. Bardzo częste poruszanie tego tematu w 
mediach, czy na konferencjach świadczy o wysokiej randze tego 
zagadnienia. Poprawne zdefiniowanie pedofilii ma znaczący wpływ 
na zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska. Pozwala także na 
podjęcie działań profilaktycznych, czy też reakcji na zaistniałe przy-
padki. Mam tu na myśli sankcje, leczenie oraz prewencję. W ogól-
nym znaczeniu pedofilia jest zjawiskiem, polegającym na relacji 

                                                 
1 
http://wyborcza.pl/1,75478,14742202,Abp_Michalik_o_pedofilii__Gdy_dzi
ecko_szuka_milosci_.html, (03.12.2013) 
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seksualnej osoby dorosłej z dzieckiem. Używanie tego terminu bar-
dzo często jest powodem sprzeczek pomiędzy psychologami, leka-
rzami, a prawnikami. W literaturze wyróżnia się kilka definicji tego 
zjawiska. Tak więc wyróżniamy definicje kliniczne pedofilii, defini-
cje prawnicze pedofilii oraz definicje społeczne pedofilii. Każda z 
nich ma na celu opisanie tej samej definicji, odbywa się to jednak z 
zupełnie innych perspektyw. Duże znaczenie mają tutaj różne cele 
stawiane przez badaczy przy definiowaniu tego zjawiska. 

 
a. Definicje kliniczne pedofilii 
Ten rodzaj definicji tworzony jest po to, by posiłkując się jak 

najlepszym opisem zjawisk postawić trafną i jak najbardziej prawi-
dłową diagnozę. Ich twórcami zazwyczaj są znani badacze zajmują-
cy się tym zagadnieniem oraz organizacji. Z punktu widzenia klini-
cysty (określenie klinicysta obejmuje psychologów i lekarzy) pedofi-
lia jest zjawiskiem z dziedziny psychopatologii, gdyż zaliczana jest 
do jednej z postaci parafilii. Parafilia w znaczeniu dosłownym jest 
tłumaczona jako niewłaściwa, pozostająca poza normą forma miło-
ści. Parafilia traktowana jest jako choroba, zaburzenie życia seksual-
nego, w którym obiektem niewłaściwej formy miłości jest dziecko. 
Jeden ze znanych badaczy stworzył definicje, w której określa pedo-
fili ę jako termin często stosowanym w odniesieniu do zbioru anoma-
lii seksualnych. Anomalię te polegają na angażowaniu dzieci jako 
seksualnych partnerów osób dorosłych. Najczęściej są nimi męż-
czyźni. Warto pamiętać, że może przybierać dwie formy: rzeczywi-
stą, ale także i wyobrażeniową. Istotą pedofilii jest każda relacja 
seksualna, w której bierze udział osoba dorosłą oraz dziecko. Tak 
więc sprawcą pedofilii jest bezwzględnie zawsze osoba dorosła, a 
ofiarą jest dziecko. 

 
b. Definicje prawnicze pedofilii 
Definicje prawnicze są odrębną kategorią definicji zjawiska pe-

dofilii. Różnią się znacznie od definicji klinicznych. Nauki prawni-
cze określają ten termin jako przestępstwo przeciwko wolności sek-
sualnej małoletniego. Definicja prawnicza, która zawiera się w prze-
pisach kodeksu karnego oraz jest odtworzona na podstawie komenta-
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rzy musi określać istotę zjawiska i zawierać w sobie następujące 
elementy: 

- wskazanie cech, które opisują ofiarę pedofilii, 
- sprawcę, 
- czynność: rodzaj aktywności seksualnej dorosłego z dzieckiem. 
Istotnym aspektem jest fakt, iż tutaj ofiarą jest osoba małoletnia, 

która nie ukończyła piętnastego roku życia . W przypadku kontaktu 
seksualnego osoby poniżej piętnastego roku życia i osoby, która jest 
starsza, np. o rok, przestępstwa dopuściła się osoba starsza. Sprawcą 
tego typu czynu może być każdy człowiek, bez względu an jego płeć 
czy wiek. Fakt, że ofiara jest jeszcze niedojrzała do prawidłowej 
oceny sytuacji sprawia, że działania ofiary nie mają żadnego wpływu 
na ocenę postępowania oprawcy. Reasumując prowokacja, wzajemne 
przyzwolenie, zachęta, brak działań obronnych nie powodują zmiany 
kwalifikacji czynu z wykorzystania dziecka na dobrowolny kontakt 
seksualny2.  

 
c. Definicje społeczne pedofilii 
Definicje społeczne pedofilii ukazują sposób w jaki przeciętny 

człowiek patrzy na to zjawisko. Procedura powstawania tych defini-
cji ogromnie różni się od tych, które tworzyli badacze, tak więc za-
kres jak i treść będą zupełnie inne. Tak więc, aby krótko sprecyzo-
wać kim jest ofiara wystarczy użyć określenia, iż jest nią dziecko lub 
nastolatka. Nie wskazujemy wieku ofiary, ani granic biologicznych. 
Osobę taką zazwyczaj cechuje samotność, opuszczenie (przez rodzi-
ców, rówieśników, czy po prostu otoczenie), zaniedbanie, wycofanie 
z życia społecznego. Sprawca natomiast kojarzony jest z terminami 
takimi jak: dewiacja, patologia, różne choroby psychiczne. Zazwy-
czaj dzieje się tak, iż o popełnienie przestępstwa jakim jest pedofilia 
oskarża osoby się obce, nieznane. Bardzo trudno jest zauważyć, a 
następnie stwierdzić, że może to być osoba z najbliższego otoczenia, 
rodzina, sąsiad, czy przyjaciel3. 

 

                                                 
2 M. Beisert, Pedofilia- geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne, Sopot 2011, s. 20-38 
3 Tamże, s. 20-38 
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2. Pedofilia na przestrzeni dziejów 
Temat pedofilii stał się w ostatnich czasach bardzo często powie-

lany. Wydawać y się mogło, że zjawisko to narodziło się całkiem 
niedawno i jest czymś nowym. Niestety historia mówi coś zupełnie 
innego. A mianowicie, to iż pedofilia znana byłą już w czasach sta-
rożytnych, jednakże nie była rozpatrywana w kategoriach naruszania 
porządku społecznego. W dawnych czasach, około dwa tysiące lat 
temu, panujący w różnorodny sposób zaspokajali swoje potrzeby 
erotyczne. Zboczenia, takie jak homoseksualizm, zoofilia czy pedofi-
lia zajmowały wysokie miejsce w hierarchii. A y przybliżyć te teorii 
za przykład posłuży mi syn Zeusa i Latony- Apollo. Był on czczony 
jako bóg słońca i piękna. Zgodnie z mitem swoją nieodwzajemnioną 
miłość do Dafne odreagowywał stosunkami z nimfami oraz kochał 
się w chłopcach: Hiacyncie i Kyparissosie. Kolejnym, wartym za-
uważenia przykładem chorych stosunków dorosłych z dziećmi było 
zawieranie małżeństw dorosłych hindusów i muzułmanów z dziećmi. 
Standardowy wiek panny młodej wahał się pomiędzy dziewiątym , a 
dwunastym rokiem życia. Było to ogólnie akceptowanym zwyczajem 
tych ludzi. Kolejnym przykładem były domy publiczne znajdujące 
się w Japonii. Zaskakujące jest to, iż w domach tych w charakterze 
prostytutek występowały dzieci, niewinne, bezbronne dzieci. Dość 
optymistycznym faktem jest to, że w obecnych czasach nieliczne 
kultury dopuszczają podejmowanie tego rodzaju działań wobec 
dziecka4. 

 
3. Janusz Korczak jako autentyczny strażnik praw dzieci 
W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle istotne jest poczu-

cie bezpieczeństwa. Szczególnie w rodzinach niepełnych, rozbitych, 
czy patologicznych poczucie to jest znacząco zachwiane. Dziecko 
zajmuje bardzo ważne miejsce w rodzinie, rzec można że także w 
całym społeczeństwie. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o prze-
strzeganiu jego praw, aby mogło w pełni żyć i funkcjonować . Przy 
omawianiu praw dziecka nietaktem byłoby nie wspomnieć o tak 
ważnej osobie jaką był Janusz Korczak. Janusz Korczak, jako jedna z 

                                                 
4 M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia, zarys zagadnienia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 40-45 
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nielicznych osób, walczył całym swym sercem i duszą o prawa 
dziecka, które ujmowałyby go w obronę przed światem ludzi doro-
słych, w którym nie zawsze było miejsce dla tego „małorosłego ludu 
dziecięcego” jak mówił. Jego życie było ciągła wędrówką wśród 
ludzkich serc w poszukiwaniu wyzwolenia, nadania odpowiedniej 
godności jak i honoru swoich wychowanków. Korczak krytykował 
pedagogikę nakazów i zakazów jako nierozwojową, zniewalającą a 
także podporządkowującą. Pragnął, aby los dzieci nie były zależny 
od innych. W tym miejscu warto zauważyć, że bezbronne, niewinne 
dziecko skrzywdzone przez pedofila będzie mialo zniszczoną psy-
chikę prawdopodobnie do końca życia. Jego dalsze losy toczą się 
niezależnie od niego. Ktoś kto krzywdzi, narzuca tok dalszych zda-
rzeń. Korczak Z zwalczał przestarzałe autorytety i idee. Propagował 
w swej praktyce wychowawczej wartości bliskie i pożądane przez 
wychowanków, bez których nie mogłyby się bawić, cieszyć, praco-
wać na miarę swoich możliwości i osobistych potrzeb, bez których 
nie mogłoby rozwijać swoich zainteresowań, uzdolnień a także sze-
roko rozumianej aktywności. Krzywdzący jest fakt, iż dziecko jako 
osoba pełnoletnia ma w społeczeństwie o wiele mniej praw niż osoba 
dorosła5. 

Krzywdzenie dziecka pod względem seksualnym odziera go z 
szacunku do samego siebie, zabiera radość z życia, sprawia, że 
dziecko czuje się gorsze, bezsilne, skazane na los dorosłych. Ludzi 
dorosłych, którzy stają się oprawcami. Jak piszą K. Gebert oraz H. 
Szałkowska jednym z podstawowych twierdzeń Janusza Korczaka 
był postulat „traktowania dziecka jako równorzędnego partnera, my-
ślącego nie gorzej, choć inaczej, niż dorośli. Skoro tak, to dziecku 
należy się uczciwość i szacunek, poważne traktowanie jego potrzeb i 
możliwości. Wszelki fałsz, zakłamanie stanowią naruszenie owego 
prawa dziecka do szacunku, są więc niepedagogiczne, a także nie-
etyczne”6. 

 
 

                                                 
5 I. Sitko, Bińczycka, J. (red.), Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość. 
Warszawa 1993. 
6 K. Gebert, H. Szałkowska,(red.). Korczak wobec śmierci. Warszawa 1982, s. 173. 
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4. Rodzina ostoją ofiary 
„Wielu molestowań udałoby się uniknąć, gdyby relacje między 

rodzicami były zdrowe - powiedział dziennikarzom abp Józef Micha-
lik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, pytany o pedofi-
lię w Kościele. - Często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy 
nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I 
zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga”7. 

To właśnie rodzina jest podstawowym środowiskiem wycho-
wawczym każdego dziecka bez względu na płeć, wiek, czy religię. W 
związku z tym powinna gwarantować mu respektowanie jego praw, 
szczególnie prawa do poczucia bezpieczeństwa, troski ze strony rodzi-
ców, opieki. Każde dziecko marzy o szczęśliwym dzieciństwie. Ważne 
jest zabezpieczanie podstawowych potrzeb młodych ludzi, ale w parze z 
tym powinno iść poszanowanie jej godności. Bardzo ważną rolę odgry-
wają tu najbliżsi. Osoby, które zaspakajają podstawowe potrzeby jed-
nostki, towarzyszą pierwszym doświadczeniom życiowym i płynącym 
stąd pozytywnym doznaniom. To one umożliwiają dziecku wyznacze-
nie kierunku własnego rozwoju. Ogromnie ważna jest profilaktyka. 
Uczynienie wszystkiego co jest w mocy rodziców i opiekunów, aby 
dziecko uchronić od wszelakich krzywd i cierpień, zarówno psychicz-
nych jak i fizycznych. Warto jednak pamiętać o tym, że rodzina powin-
na także towarzyszyć dziecku, w przypadku negatywnych doświadczeń 
życiowych, zauważyć problem, podjąć odpowiednie kroki. W rozmowie 
z dzieckiem, które było krzywdzone trzeba z pewnością zachować nie-
zwykłą delikatność i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Jest to 
zadanie psychologów, ale także osób z najbliższego otoczenia, czyli 
rodziny. Przygotowując się do rozmowy z dzieckiem, należy pamiętać o 
kilku kluczowych aspektach, o których dziecko powinno usłyszeć:  

- że nie jest winne temu, co się stało; 
- że przez ten fakt nie jest w żadnym stopniu gorsze od innych 

dzieci; 

                                                 
7 
http://wyborcza.pl/1,75478,14742202,Abp_Michalik_o_pedofilii__Gdy_dzi
ecko_szuka_milosci_.html, (03.12.2013) 
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- w przypadku, gdy nie poinformowało o tym, że ktoś je krzyw-
dzi od razu ( z jakich kol wiek przyczyn) to również nie może czuć 
się winne zaistniałej sytuacji; 

- że to samo niestety spotyka również inne dzieci i nie jest ono 
jedynym dzieckiem, które zostało skrzywdzone  

- że teraz jest bezpieczne; 
- że nie pozwolimy na to, aby ktoś je znowu skrzywdził; 
- że dobrze, iż o tym poinformowalo8. 
 
5. Dziecko krzywdzone 
Dzieci. które są wykorzystywane seksualnie zazwyczaj zamykają 

się w sobie, wstydzą się lub boją powiedzieć bliskim o tym, przez co 
przechodzą. Często zdarza się tak, że dziecko ulega wykorzystywa-
niu, przez kogoś z najbliższej rodziny, np. rodzica i nie ma komu 
powiedzieć o tym, przez co przechodzi. Psychologowie, czy inni 
specjaliści z tej dziedziny, po zachowaniu dziecka potrafią jedno-
znacznie stwierdzić, czy jego rozwój przebiega prawidłowo oraz czy 
nie doznaje żadnych krzywd. Istotne jest, aby także przeciętni oby-
watele potrafili odczytywać mowę ciała dzieci, jego sposób mówie-
nia (nie tylko co mówi, ale także jak mówi). Z pewnością wiele ma-
łych, dziecięcych serduszek zostałoby uchronione od koszmaru ja-
kim jest wykorzystywanie seksualne. Uważnie obserwując dziecko z 
pewnością można dostrzec chociażby kilka symptomów świadczą-
cych o tym, że w życiu dziecka dzieje się coś bardzo złego. Mowa o 
tym, gdy dziecko unika kontaktu z konkretną osobą, boi się jej, 
zmienia swoje zachowanie w przypadku gdy ta osoba przebywa bli-
sko, wspomina sytuację, gdy jakaś dorosła osoba próbowała je 
uwieść.. Ofiara pedofilii może także próbować powiedzieć o tym, 
lecz nie wie jak, zaczyna jakiś temat, następnie się wycofuje. Samo-
poczucie dziecka może także być bardzo pomocne, przy zidentyfi-
kowaniu przestępstwa jakim jest pedofilia. Dziecko jest przygnębio-
ne i wycofane, momentami zachowuje się agresywnie, ma problemy 
ze snem, skarży się na dolegliwości fizyczne, np. ból w okolicach 
genitaliów czy odbytu. Kolejnym symptomem świadczącym o tym, 

                                                 
8 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu 
osobowym, Adam Marszałek, Toruń 2007, s. s. 177-178. 
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że dziecko doświadcza czegoś złego mogą być problemy związane 
ze szkołą – gdy dziecko nie chce do niej chodzić, ma problemy z 
koncentracją uwagi . Reasumując każda zmiana dotychczasowego 
zachowania dziecka jest sygnałem na to, że w życiu dziecka jest coś, 
o czym nie wiemy.  

Przebywając na co dzień z dzieckiem można także zauważyć 
symptomy i obrażenia specyficzne mogące wskazywać na wykorzy-
stywanie seksualne. Jednoznacznym powodem do obaw są infekcje 
dróg moczowo – płciowych bez podłoża organicznego oraz niewyja-
śnione owrzodzenia, krwawienia i jakiekolwiek rany okolic genita-
liów i odbytu (otarcia, zaczerwienienia, stany zapalne ) Już Samo 
odkrycie tych faktów powinno sprawić, że u rodzica zapali się przy-
słowiowa czerwona lampka ostrzegawcza. Kolejnymi, niestety mniej 
ukierunkowującymi objawami mogą być bóle głowy i brzucha, nud-
ności, wymioty, problemy z oddawaniem moczu i kału, siniaki na 
klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach oraz infekcje jamy 
ustnej9. Wykorzystywanie seksualne dzieci należy rozumieć jako 
aktywność seksualną z udziałem dziecka, które nie ukończyło pięt-
nastego roku życia, podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. 
Sprawca ma zawsze przewagę wiekową, fizyczną czy też intelektu-
alną nad swoją ofiarą. W tym miejscu warto również wymienić be-
hawioralne symptomy wykorzystywania seksualnego dzieci: 

- nasilona erotyzacja dziecka, znajomość zachowań o podtekście 
seksualnym, 

- zachowania seksualne, które są nietypowe dla wieku, 
- prowokacyjne zachowania seksualne wobec dorosłych jak i in-

nych dzieci ( do takich zachowań możemy zaliczyć np. dotyka-
nie genitaliów), 

- używanie nowych, niespotykanych dotąd określeń i pojęć o te-
matyce seksualnej, 

- agresywne zachowania seksualne wobec rówieśników oraz za-
bawa „w udawanie” stosunków seksualnych, odgrywanie agre-
sji o kontekście seksualnym na lalkach czy maskotkach, 

- wypowiedzi, rysunki o tematyce seksualnej, 
-opuszczanie zajęć lekcyjnych, 

                                                 
9 http://www.edukacja.edux.pl/p-11703-dziecko-krzywdzone-referat.php, (01.12.2013) 
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-wycofanie się z życia społecznego, negatywne relacje z rówieśni-
kami, 

- dziecko nie ufa nikomu, jest skryte, zamyślone, 
- postawa obojętności wobec wszystkiego, uciekanie od rzeczywistości, 
- depresja, 
- zachowania nieodpowiednie do wieku, 
- częste napady bezpodstawnej agresji i złego humoru lub trudne 

do wytłumaczenia zmiany nastroju, 
- zmiana dotychczasowych zainteresowań, które niegdyś sprawia-

ły dziecku przyjemność np. słuchanie muzyki, aktywne spędza-
nie czasu itp., 

- zdecydowanie niska samoocena , brak pewności siebie, 
- nieustanne poczucie winy, 
- używanie określeń na swój temat zły, brudny, zepsuty, 
- samookaleczenia, myśli i próby samobójcze,  
- popełnianie przestępstw, wykroczeń, np. kradzieże, kłamstwa, 

jawne oszukiwanie, 
- ewidentna niechęć do przebywania z określonymi dorosłymi  
- smutek i niechęć przed powrotem do domu, 
- brak apetytu, zmiana nawyków żywieniowych, 
- obawa, niechęć przed badaniami medycznymi, strach przed roz-

bieraniem się10. 
 
6. Zjawisko groomingu 
Ostatnimi czasy dość często słyszanym twierdzeniem jest to, iż 

Internet jest niezwykłym dobrodziejstwem, ale także (niestety) prze-
kleństwem. Mimo tworzenia różnych blokad rodzicielskich, czy 
filtrów w świecie wirtualnym każdy ma nieograniczony dostęp do 
stron z treściami o charakterze seksualnym. W tym miejsu warto 
zdefiniowac pojęcie Groomingu. A więć są to relacje dorosłych z 
dziećmi w celu wykorzystania seksualnego co zalicza się do pedofi-
lii. Potencjalny oprawca wyszukuje swoje przyszłe ofiary na różnego 
rodzaju portalach społecznościowych (takich jak np. popularne 
ostatnimi czasy: nasza klasa, czy facebook), czatach, blogach. Nigdy 

                                                 
10 http://www.edukacja.edux.pl/p-11703-dziecko-krzywdzone-referat.php, 
(03.12.2013) 
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nie wiemy kto znajduje się po drugiej stronie monitora. Pedofil zaw-
sze ukrywa swój wiek i prawdziwe zamiary. Podaje się za młodą 
osobę, najczęściej w wieku dziecka, z którym obecnie pisze, wymy-
śla niezwykłe historie o swoim życiu, ciekawe opowieści, aby roz-
budzić ciekawość dziecka. Wykorzystując w ten sposób łatwowier-
ność nieświadomej niczego ofiary. Z każdą rozmową coraz bardziej 
porusza temat seksu, osacza, molestuje. Pedofil podając się za rówie-
śnika rozmówcy pozyskuje stopniowo o nim coraz więcej informacji: 
imię, nazwisko, numer telefonu, adres, miejsca, w których najczę-
ściej przebywa. Prawie zawsze prosi o zdjęcia, wymusza na nieświa-
domym zagrożenia dziecku spotkanie w zazwyczaj wyznaczonym 
przez siebie miejscu. Sprawca zabrania dziecku poinformowania 
kogokolwiek gdzie i z kim jest umówione, podając przy tym jakiś 
rozsądny powód. W przypadku, gdy dojdzie do spotkania dziecko 
często zmuszane jest do kontaktów seksualnych lub udziału w nagich 
sesjach zdjęciowych. Pedofil może także nakłaniać swojego roz-
mówcę do cyberseksu lub obnażania się przed kamerką internetową. 
Niepokojące jest fakt, iż w Polsce środowisko pedofilii wciąż czuję 
się bezkarne. Niezwykle ważne jest, aby rodzice, wychowawcy nie-
ustannie kontrolowali strony na które wchodzą dzieci, zakładać od-
powiednie filtry rodzicielskie, aby ustrzec je przed śmiertelnym za-
grożeniem. Świat wirtualny wciąga swą tajemniczością i dostępno-
ścią. Ludzie coraz częściej nie zdają sobie sprawy z tego, że nigdy 
nie wiadomo kto siedzi po drugiej stronie monitora, są naiwni i ła-
twowierni. Internetowi pedofile zazwyczaj wykazują się dużą ak-
tywnością w sieci, są zawsze, gdy dziecko potrzebuje rozmowy, 
dręczą go jakieś zmartwienia. Tworzą w ten sposób nic porozumie-
nia i usypiają czujność bezbronnego dziecka. Kolejnym niezwykle 
groźnym zagrożeniem czyhającym w Inernecie na dzieci jest porno-
grafia. Kusi nieletnie osoby doświadczeniem czegoś nowego, zaka-
zanego przez rodziców. XXI wiek jest czasem, gdy treści pornogra-
ficzne są łatwo dostępne. W wielu przypadkach to dzieci same rozsy-
łają wśród znajomych linki stron o tematyce pornograficznej, nakła-
niając przy tym do ich obejrzenia. Wszystko jest banalnie proste - 
jedno kliknięcie przenosi użytkownika na strony, które zaoferują mu 
różnego rodzaju zdjęcia, filmy zawierające pornografię. Takie filmy 
przedstawiają błędny wizerunek kobiety, odzierają ją z szacunku i 
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godności. Ukazywany obraz tworzy złudzenie, że kobieta podczas 
scen erotycznych jest usatysfakcjonowana i sprawia jej to przyjem-
ność. Mężczyzna przedstawiany jest jako „twardy” człowiek, który 
ma na celu jedynie zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych. Dora-
stający młody człowiek, wychowany na takich wzorcach często na-
śladuje je w swoim dorosłym życiu. Niepokojące jest, iż pornografia 
stała się przyczyną patologii w środowiskach rówieśniczych. Dzieci 
tak bardzo dążą do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, że 
dopuszczają się przestępstw, gwałtów, przemocy wobec innych. 
Ważnym elementem, który powinien być poruszany w szkołach po-
winna być ochrona i bezpieczeństwo dzieci w świecie wirtualnym. 
Dzieci są istotami niezwykle wrażliwymi. Pornografia jest tematem 
wstydliwym dla nieletnich, jednak nauczyciele powinni choć w ma-
lym stopniu zapoznać ich z podstawowymi wiadomościami o specy-
fice zagrożeń, które czyhają na nich w internecie11. 

 
7. Psychiczne i fizyczne konsekwencje wykorzystywania sek-

sualnego 
Zły dotyk, to dotyk, który boli przez całe życie. Wykorzystywa-

nie seksualne dzieci pozostawia w ich psychice ogromne szkody. 
Bardzo często wspomnienie o doznanej krzywdzie ciągnie się za 
dzieckiem nawet przez dorosłe życie. Dzieciom wykorzystanym 
przez pedofilii dokucza zazwyczaj osamotnienie i poczucie winy. 
Naturalną reakcją jest również gniew czy bezsilność. Kolejnym fi-
zycznym skutkiem wykorzystywania seksualnego jest negatywny 
stosunek do własnego ciała, poczucie wstrętu i zbrukania. Często 
towarzyszą mu działania autodestrukcyjne: samookaleczenia, próby 
samobójcze, zaburzenia jedzenia - bulimia czy anoreksja, nałogi, 
prostytucja, popadanie w konflikt z prawem, niczym nie wytłuma-
czony bunt. W tym miejscu biorąc pod uwagę inne konsekwencje 
możemy wymienić, zdarza się również moczenie nocne oraz pro-
blemy z zasypianiem. Należy jednak pamiętać o tym, że z proble-
mem nie pozostajemy w pojedynkę. Pomoc można znaleźć u mamy, 
babci, przyjaciela. Z pewnością warto również udać się do szkolnego 

                                                 
11 S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla 
dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s.186-190 
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psychologa, czy innej kompetentnej w tej dziedzinie osoby. Możemy 
mieć pewność, że ci ludzie na pewno nie pozostaną obojętni na naszą 
krzywdę. W takiej sytuacji z pewnością nie ma nic gorszego niż mil-
czenie i zamykanie problemu w czterech ścianach swojego pokoju. 

Wymienione wyżej przykłady stanowią psychiczne konsekwen-
cje wykorzystywania seksualnego dzieci przez dorosłych. Warto 
zauważyć, że oprócz tych niewidzialnych gołym okiem, pozostają 
także fizyczne konsekwencje pedofilii. Podczas wykorzystywania z 
pewnością może dojść do różnych obrażeń ciała. Ciało dziecka jest 
niezwykle wrażliwe i delikatne. Można sobie tylko wyobrazić ile cier-
pień takie zboczenie przysparza najmłodszym. Na skutek penetracji 
dziewczynki po przerwaniu błony dziewiczej odczuwają ból nawet przy 
chodzeniu i siedzeniu, świąd w okolicy narządów płciowych, pieczenie 
przy oddawaniu moczu. Natomiast chłopcy mogą odczuwać ból jąder 
na skutek ich mocnego ściskania przez osobę dorosłą. Zarówno na ciele 
chłopców i dziewczynek można zauważyć liczne siniaki i zadrapania. 
Czasami jednak fizyczne obrażenia są niewidoczne i trudno jest od razu 
zorientować się, że dziecku dzieje się coś złego. Krzywda, jaką wyrzą-
dza dzieciom pedofil, pozostawia ogromny ślad w psychice. Ważne jest, 
aby dziecko wiedziało, że nie musi być lojalne wobec osoby, która go 
krzywdzi. Jest to trudna decyzja, gdyż taka osoba może posłużyc się 
zastraszaniem, szantażem czy także prośbą i igraniem na uczuciach 
dziecka. Niepokojącym jest fakt, iż silne obrażenia w okolicy narządów 
płciowych mogą spowodować m.in. bezpłodność, natomiast przykre 
wspomnienia – pozostać w pamięci na wiele lat. Szybka reakcja, ukara-
nie sprawcy daje duże szanse na powrót do normalnego, bezpiecznego 
życia dziecka12. 

 
Zakończenie 
Dziecko jest istotą niezwykle kruchą i wrażliwą. Skutki jakie ida 

w parze z krzywdzeniem seksualnym są dla ofiar daleko idące. 
Dziecko często cierpi przez całe życie, próbując uwolnić się z wraca-
jącego co noc koszmaru. To my, ludzie dorośli zobowiązani jesteśmy 
do ochrony praw dziecka, szczególnie do prawa bezpieczeństwa, 

                                                 
12 http://ponton.org.pl/pl/strona/wykorzystywanie-seksualne-dzieci-i-
mlodziezy-przez-doroslych, (04.12.2003r. 
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prawa do czystej miłości ze strony innych. Na ogół jednostka bardzo 
surowo odnosi się do osoby pedofila. W większości znanych z me-
diów przypadków społeczeństwo postuluje za wysokimi karami dla 
pedofilii. Niestety nawet po odbyciu kary w więzieniu, takie osoby 
wychodzą na wolność, i nikt nie da na nam gwarancji, że kolejne 
dzieci nie zostaną skrzywdzone. Pozostaje nadzieja, że zostaną pod-
jęte odpowiednie działania mające na celu eliminację występowania 
tego zjawiska. Niestety, na chwilę obecną rokowania nie są zbyt 
obiecujące13. 

 
Streszczenie 
Molestowanie seksualne dzieci przestało być już tematem tabu. 

Rozmowy dotyczące tego zjawiska podejmowane są coraz częściej. 
Niestety dzieje się źle. informacje, które do nas docierają, to przera-
żające wiadomości o kolejnych maluchach, które padły ofiarą pedo-
filów . Społeczeństwo nie wie jak dbać o bezpieczeństwo dziecka i 
jak uczyć je ochrony własnych granic. Niewiele też można znaleźć 
informacji o tym, jakie symptomy wskazują na to, że nasza pociecha 
może być ofiarą pedofila. Zły dotyk, to dotyk, który boli przez całe 
życie. Wykorzystywanie seksualne dzieci pozostawia w ich psychice 
ogromne szkody. Warto zapoznać się z tym problemem, działać i nie 
pozostawiać dzieci samych z ich koszmarem. Istotne jest, iż szybka 
reakcja, terapia, odnalezienie ukaranie sprawcy daje dziecku duże 
szanse na powrót do normalnego, bezpiecznego życia.  

 
Summary 
Pedophilia-risk twenty-first century 
Sexual abuse of children has ceased to be taboo. Talks on this 

phenomenon are taken more frequently. Unfortunately, things go 
wrong. information that we receive, it is frightening news about the 
next toddlers who have been victims of pedophiles. Society does not 
know how to care for your child's safety and how to teach them to 
protect their own borders. Not much you can find information about 
what symptoms indicate that our daughter may be a victim of a pe-
dophile. Bad Touch, touch it, that hurts a lifetime. Sexual abuse of 

                                                 
13 Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia…, op cit, s. 104  
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children left in their psyche enormous damage. Take a look at this 
problem, run and do not leave children alone with their nightmare. It 
is important that quick response, therapy, finding the offender gives 
the child a good chance to return to normal, safe life. 
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Piotr Berkowicz (WSP) 
 

Zjawiska pedofilii i gama działań prewencyjnych na Węgrzech 
 
Problem pedofilii towarzyszy ludzkości przez wieki, problem ten 

dotyka każdego społeczeństwa i nie zna granic. W każdym kraju 
zjawisko pedofilii pojawia się i każde społeczeństwo stara się temu 
jakoś przeciwdziałać. Problem ten pojawia się także na Węgrzech, 
jednak trzeba zaraz na początku zaznaczyć, że problem ten nie jest 
tam jeszcze dogłębnie poznany. W rozmowach z Węgrami można 
odczuć, że przyjmują ten temat za wstydliwy i raczej mało się o tym 
mówi. Trzeba także zaznaczyć, że badając ten problem na Węgrzech 
można zauważyć, że świat nauki także pomija ten temat na przykład 
jest bardzo mało naukowych wypowiedzi na ten temat, jeśli jest on 
podejmowany w naukowych artykułach czy badaniach opisywane są 
tam przypadki i statystyki innych krajów. Jednak trzeba powiedzieć, 
że jeśli chodzi o prewencje temat ten jest bardziej dopracowany na-
ukowo, zarówno jeśli chodzi o ochronę dzieci jak i o samą resocjali-
zacje czy leczenie różnorakich dewiacji.  

W 2007 roku Bereczki Zsolt podejmuje problem leczenia i tera-
pii ludzi którzy popełnili przestępstwa natury seksualnej, stwierdza, 
że ludzie odbywający karę za takie przestępstwo powinni odbywać 
karę w innych warunkach niż inni więźniowie i powinni być podda-
wani innym zabiegom resocjalizacyjnymi, stwierdza że ludzie do-
puszczający się przestępstw natury seksualnej borykają się ze spe-
cjalnymi zaburzeniami i muszą być poddawani specjalistycznym 
zabiegom, aby zastosowana terapia mogła przynieść oczekiwane 
efekty1. Dalej stwierdzając, że jest to moralny obowiązek każdego 
społeczeństwa mając na uwadze dobro dziecka a zarazem każdej 
kobiety. Takie samo pojmowanie sprawy znajdziemy w naukowym 
artykule Pregunne Puskas Gyongyi2. Farkos Marta w swoim artykule 
stwierdza jednak, że temat pedofilii jest jednak jeszcze bardzo mało 

                                                 
1 Bereczki Z., Marginalizalódott csoportok kezelesenek lehetosegei a bunte-
tes-vegrehajtasban. Bortonugyi Szemle, 2007. 1. ss 29-33. 
2 Pregunne P. G., A szexualis bunelkovetok kezelise w Bortugyi szemle 
2009/1, s. 45-56 
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dopracowane i potrzeba jest ciągłego podejmowania tego tematu3. 
Jak stwierdza Horzsa Gergely temat pedofilii na Węgrzech pojawia 
się na poważnie albo wychodzi na światło dzienne po upadku komu-
nizmu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych policja zaczyna prze-
ciwdziałać temu zjawisku i pojawia się prewencja4. Ze względu na 
to, że w przygotowaniu artykułu trudno było zgromadzić należytą 
ilość bibliografii postanowiłem uzupełnić treść artykułu własnymi 
badaniami.  

Chciałbym krótko podzielić się moimi spostrzeżeniami związa-
nymi z przygotowywaniem materiału do mojej pracy. Swoje przygo-
towania rozpocząłem w Komendzie Głównej Polici w Budapeszcie 
oczywiście interesowały mnie głównie statystyki jednak na samym 
początku spotkałem pewne trudności bo się okazało, że takie staty-
styki nie są prowadzone włączone są one do głównych statystyk tak 
zwanych przestępstw popełnionych wobec dzieci. Statystyki te 
głównie skupiają się na przestępstwach popełnionych w rodzinie 
zarówno seksualne jak inne pobicie czy morderstwo popełnione wo-
bec dzieci. Statystyki można spotkać w różnych opracowaniach na-
ukowych jednak trudno jest powiedzieć na ile są one prawdziwe i na 
ile odpowiadają rzeczywistości. Statystyki dotyczące pedofilii mo-
żemy znaleźć w pracach Szipos Laszló, znajdujemy tam, że od 2004 
roku do dziś problem ten około 430 przypadkach rocznie wyjątkiem 
miał być rok 2006 gdzie liczba wzrosła do 1265 roku. Dane te jednak 
mogą nie odpowiadać całkowitej liczbie takich przypadków ponie-
waż jak stwierdza Biró Fruzsina węgierskie dzieci czy nawet ludzie 
już dorośli rzadko zgłaszają takie przypadki5.  

 Dr. Diószegi Gabor, który zajmuje się tym tematem w jego lite-
raturze znajdują się statystyki dotyczące przestępstw w sieci wynika 
z nich że problem narasta autor literatury podaje głównie za przy-
czynę anonimowość. Liczba takich spraw prowadzonych przez poli-
cje na Węgrzech w roku 2003 wynosiła 80 a w roku 2006 już 11 489 

                                                 
3 Farkas M., Pedofilia w Psychiatria Hungarica 2013/2 ss 180-188 
4 Horzsa G., Pedofilia Magyarorszagon. A jogasz, a rendor es az orvos sze-
mevel. w Nepszabadsag 2010 ss9-14 
5 Biró F., Szexualis gyermekbantalmazas a csaldban. Animal 2006, s 120 
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spraw6. W literaturze wspomnianego badacza możemy zauważyć że 
największa liczba zgłaszanej pedofilii ma miejsce w zaciszu domo-
wym. Takie zdanie podziela także Biró Fruzsina stwierdzając, że 
najwięcej przypadków pedofilii ma miejsce w rodzinie7. Problem w 
wykrywaniu tych przypadków związane jest także z tym, że do pedo-
filii dochodzi w hermetycznie zamkniętych grupach8, czy to w rodzi-
nie czy w siatkach pedofilskich związanych z działalności w sieci 
internetowych czy z prostytucją nieletnich. 

Jeśli chodzi o prewencje, trzeba stwierdzić, że prewencja na Wę-
grzech połączona jest do prewencji przeciw jakimkolwiek działa-
niom przestępstw wobec dzieci w rozmowie z policjantem który 
chodzi do szkół na obowiązkowe spotkania z dziećmi wygłaszane są 
tam materiały na temat chociażby ruchu drogowego wygłaszane jest 
także dla dzieci i podejmowany jest głównie temat bezpiecznego 
korzystania w sieci korzystania z komunikatorów społecznych a 
także jakie zachowania powinno dziecko reagować ze strony doro-
słych oczywiście także informacje dotyczące numerów telefonów 
gdzie dzieci mogą szukać pomocy jeśli w takiej sytuacji się znajdą. 
Szczególnie baczną prewencją objęte są dzieci które najłatwiej mogą 
być wykorzystywane przez dorosłych9. 

Jak się okazało oddzielnym tematem jest problem biedy, zwykle 
ten problem połączony jest z problemem alkoholizmu narkotyków a 
także prostytucji nieletnich. Podaje się, że te sytuacje biedy wpływa-
ją na problem chociażby prostytucji nieletnich. Trzeba wiedzieć, że 
rodziny cygańskie których liczba jest bardzo duża często mieszkają w 
tak zwanych gniazdach tzn. na około 60 metrów kwadratowych żyje 
około 30 osób kilka rodzin w jednym miejscu często jest tam problem 
alkoholu czy narkotyków niestety nie ma danych na ten temat jednak 
według policji może dochodzić tam do różnego rodzaju nadużyć w tej 
sferze na pewno dochodzi do wykorzystywania nieletnich do prostytu-
cji. Więc jasno wynika, że prewencja powinna także podejmować po-

                                                 
6 http://nol.hu/kritika/20100622-pedofilia_magyarorszagon 2013. 10. 30 
7 Biró F., Szexualis gyermekbantalmazas a csaldban. Animal 2006 s 15 
8 Horzsa G., Pedofilia Magyarorszagon. A jogasz, a rendor es az orvos sze-
mevel. [w:] Nepszabadsag 2010, s. 9-14 
9 Własne notatki. Wywiad z Szax Laszló 
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moc szczególnie w edukacji dzieci zapewnienia im właściwych warun-
ków do wychowania często z tych wspomnianych tak zwanych gniazd 
zabierane są dzieci, oczywiście problem ten nie tylko dotyczy cygań-
skich środowisk bo bieda dotyka także Węgrów10.  

W węgierskiej literaturze dotyczącej prewencji przeciw pedofilii 
znajdujemy stwierdzenia, że w działaniach tych aktywny udział po-
winno wziąć całe społeczeństwo powinno być jasno podane, że akty 
takie są czymś złym i zasługują na potępienie11.  

Biró Fruzsina w swojej publikacji stwierdza, że ogromną role 
powinna odgrywać szkoła, powinna być ona nie tylko miejscem 
przekazywania wiedzy czy wychowania powinna być miejscem 
uświadamiania i niesienia pomocy dzieciom poszkodowanym. We-
dług autorki powinno uświadamiać się dzieci które zachowanie doro-
słych są nie właściwe. Stwierdza bowiem powołując się na swoje 
własne badania, że dzieci w wieku szkolnym nie mają świadomości 
gdzie jest granica zdrowego zachowania dorosłych wobec nich12. Ta 
sama autorka stwierdza, że ogromną rolę w prewencji mają środki 
masowego przekazu zwłaszcza telewizja i internet, mogą ogromnie 
pomóc w uświadamianiu społeczeństwa o problemie i właściwe 
przekazywanie prawdy o opisywanym problemie. Biró Fruzsina za-
uważa jednak, że media mogą przyczyniać się do powiększania się 
przypadków pedofilii, zwłaszcza przekazując treści pornograficzne. 
Szczególne zagrożenie widzi w internecie, stwierdza że znane są 
przypadki gdzie pokrzywdzone dzieci zapoznawały się z przyszłymi 
krzywdzicielami na stronach internetowych, tam były zachęcane do 
różnych aktów seksualnych tam także w wielu przypadkach swój 
początek bierze prostytucja nieletnich. Sama dostępność stron z ma-
teriałami pornograficznymi krzywdzi dzieci zabierając im właściwie 
pojęte dzieciństwo13. 

Następna sprawa na którą zwraca uwagę Biró Fruzsi ważną role 
w prewencji powinny odgrywać specjalne grupy złożone ze specjali-

                                                 
10 Horzsa G., Pedofilia Magyarorszagon. A jogasz, a rendor es az orvos 
szemevel. [w:] Nepszabadsag 2010 ss9-14 
11 Balog Á., Virág G., (2000): Szexuális abúzus. Belügyi Szemle s.110–126 
 
13 Biró F., Szexualis gyermekbantalmazas a csaldban. Animal 2006 s 124 



457 
 

stów z różnych dziedzin naukowych mogące udzielać właściwej pomo-
cy zarówno pokrzywdzonym dzieciom jak i podejmować różnego ro-
dzaju działań mających wyeliminować wszelkiego rodzaju zagrożenia 
sfery seksualnej14. Autorka stwierdza także, że w nowej sytuacji zarów-
no społecznej jak i związanej z nowo powstałymi zagrożeniami powin-
no poprawić się zarówno przepisy prawne jak i sposoby leczenia zabu-
rzeń natury psychicznej związanych z pedofilią15  

Na Węgrzech nie są dostępne statystyki przypadków pedofilii 
podzielonych ze względu na grupy zawodowe, trudno jest więc okre-
ślić jak przedstawia się ten problem ze względu na grupy społeczne. 
Jeśli chodzi o postawę Kościoła w tej kwestii zwróciłem się z zapy-
taniem do rektora z Archidiecezjalnego Seminarium w Esztergom. 
Stwierdza, że w swojej działalności zarząd w pełni podporządkuje 
się zaleceniom papieży dotyczących takich sytuacji16. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że w świadomości społeczeń-
stwa węgierskiego panuję pojęcie, że na Węgrzech problem pedofilii 
nie jest zbyt znaczący i raczej rzadko występujący. Musze stwier-
dzić, że nawet w świadomości policji temat ten jest bardzo marginal-
ny. Inne spojrzenie prezentują naukowcy, którzy zajmują się tym 
tematem stwierdzają oni, że pomimo że w świadomości społe-
czeństw problem ten nie istnieje, problem pedofilii może nie jest tak 
znaczący jak w innych krajach istnieje i trzeba podejmować wszel-
kich starań, aby takim wydarzeń. 

 
Streszczenie 
Problem pedofilii towarzyszy ludzkości przez wieki, problem ten 

dotyka każdego społeczeństwa i nie zna granic. W każdym kraju 
zjawisko pedofilii pojawia się i każde społeczeństwo stara się temu 
jakoś przeciwdziałać. Artykuł ukazuje skale zjawiska pedofilii na 
Węgrzech. Ukazuje skale tego problemu i działania prewencyjne 
związane z tym zjawiskiem. Ukazana jest profilaktyka stosowana w 
szkołach poprzez głębszą edukację w tym zakresie. Ukazane są dzia-
łania prewencyjne podejmowane przez policje i inne organy powoła-

                                                 
14 Tamże s 125 
15 Tamże s 127 
16 własne notatki rozmowa z Blankenstain Miklós 
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ne do tego ze swojego urzędu. Ukazane są także działania świata 
nauki,  które prowadząc naukowe badania stara się wspomagać spo-
łeczeństwo w walce z tym problemem.  

 
Abstrakt 
A pedofília formái és megelőzése Magyarországon 
A pedofília problémája minden országban megjelenik. Ezért a 

társadalmak valamilyen formában próbálják megelőzni ezeket az 
eseteket és segítséget nyújtani azoknak, akik áldozattá váltak. A cikk 
a pedofília problémájának formáit mutatja be Magyarországon. Az 
írásban megtalálhatjuk, milyen módszereket használnak a pedofília 
megelőzésére. Arról is olvashatunk, hogy a társadalom hogyan tud 
fellépni a bűnözővel szemben, és hogyan tudja segíteni az áldozatot. 
Kiemelt szerepet kap ebben a feladatban a rendőrség, a bíróság és a 
pszichológus. A cikk bemutatja azt is, hogy a tudományos kutatás 
hogyan tud segíteni ennek a problémának megoldásában. 

 
Summary 
The forms and prevention of pedophilia in Hungary. 
The problems of pedophilia appears in every countries. That’s 

why try to prevent the societies in a sort of forms these cases and 
help those people who became vicitims. The article shows the forms 
of pedophilia in Hungary. Int he writing we can find, what kind of 
methods we use to the prevention of pedophilia. The article shows 
that too, how can the scientific research solve this problem 
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Paweł Witek (KUL) 
  

Prewencja szkoły i rola kuratora sądowego wobec zjawisko wagaro-
wania młodzieży gimnazjalnej 

 
1. Zjawisko wagarowania jak przejaw niedostosowania społecznego 
Analiza literatury przedmiotu dotyczącej niedostosowania spo-

łecznego prowadzi do wniosku, iż nauki społeczno-pedagogiczne nie 
wypracowały jednorodnej typologii określającej niewłaściwe zacho-
wania względem norm społecznych i systemów wartości uznawa-
nych w społeczeństwie. Zjawisko wagarowania obejmuje trudny 
okres adolescencji1 charakteryzuje okres dorastania pomiędzy 11 a 
18 rokiem życia. Adolescencja- z łac. adolescere2, znaczy wzrastanie 
ku dojrzałości, okres ten charakteryzuje się burzliwymi przemiana-
mi, jakie zachodzą w okresie od dzieciństwa do osiągnięcia dojrzało-
ści. Wagarowanie stanowi jeden z elementów niedostosowania spo-
łecznego, przez co zwiększa się współczynnik demoralizacji ucznia.  

Termin „niedostosowanie społeczne”, wypracowany przez Świa-
towy Związek Instytucji Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą do polskiej 
przedmiotowej literatury wprowadziła Maria Grzegorzewska3. Autor 

                                                 
1 M. Herbert, Rozwój społeczny ucznia. Poznanie potrzeb i problemów dzieci 
w okresie dorastania, Gdańsk 2004, s. 10-12; I. Obuchowska, Drogi dorasta-
nia. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, 
Warszawa 1996, s.7; B. Harwas-Napierała, T. Trempała (red.), Psychologia 
rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, Warszawa 
2001, s. 163; T. Wach, A. Pelc, Charakterystyka rozwojowa adolescentów 
[w:] Pedagogika wobec przemocy uczniowskiej (raport z I części badań), 
Wyższa Szkoła Humanistyczno- Przyrodnicza w Sandomierzu, Sandomierz 
2004, s. 52-61; Por. także badania zagraniczne: J. Coleman, L. Hendry, The 
Nature of Adolescencje, Londyn: Routledge 1999; L. Nielsen, Adolescent 
Psychology: A. Contemporay View, Londyn: Hold, Rinehart and Winston 
1987, cyt. za M. Herbert, Rozwój społeczny ucznia. Poznanie potrzeb i pro-
blemów dzieci w okresie dorastania, Gdańsk 2004, s. 11. 
2 J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 6; A. Markow-
ski, R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002, s. 7. 
3 M. Grzegorzewska, Dążenia odnowy dróg resocjalizacji młodzieży niedo-
stosowanej społecznie, „Szkoła Specjalna”, nr 6, s.8; Makowski A., Niedo-
stosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994, s. 21. 
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Skali Niedostosowania Społecznego, Lesław Pytka, wymienia wśród 
niedostosowania społecznego zachowania antyspołeczne, takie jak: 
niechęć szkolna występująca w postaci wagarów, kłamstwa, ucieczki 
z domu, kradzież, niekonwencjonalne zachowania seksualne. Obja-
wy te powodują nieprawidłowe funkcjonowanie jednostki we 
wszystkich sferach życia, zarówno w szkole, w domu, wśród rówie-
śników. Są to zachowania antagonistyczno- destrukcyjne4. W innej 
książce L. Pytka Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i 
młodzieży, wskazuje, iż nieprzystosowanie społeczne jest lżejszą 
formą patologii społecznej5, przejawiającej się u młodych ludzi: wa-
garowaniem, ucieczkami z domu, nadmierną agresywnością skiero-
waną przeciwko dorosłym i rówieśnikom, uzależnieniami, przed-
wczesnym rozpoczynaniem życia seksualnego, prostytuowaniem, 
uchylaniem się od obowiązku szkolnego6.  

Z punktu widzenia kryminologa Brunona Hołysta nieprzystoso-
wanie społeczne to „osoby z zespołem skumulowanych, objawów, 
które wchodzą w otwarty konflikt z normami: obyczajowymi, mo-
ralnymi, społecznymi, a także tych którzy uczestniczą w grupach 
podkulturowych i identyfikują się z ich standardami”7.  

Uczestnictwo w tych podkulturach i nieregulaminowe uczęsz-
czanie na zajęcia lekcyjnych prowadzi do niepowodzeń szkolnych, 
co może prowadzić do powtarzania klasy. Szczególnie interesujące 
badania na temat drugoroczności przeprowadziła A. Karpińska w 

                                                 
4 L. Pytka. Skala Nieprzystosowania Społecznego, Warszawa 1984.  
5 Termin patologia społeczna jest przedmiotem wielu polemik badawczych 
dotyczących ujednolicenia stanowiska naukowego. Brak jest precyzyjnych 
kryteriów pozwalających na dokładną definicję patologii społecznej. A. 
Podgórski, w pracy pt. Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 26 
twierdzi „[…] ten typ zachowania, ten typ funkcjonowania jakiegoś syste-
mu społecznego, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić 
sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczno-
ści są akceptowane”; por. także A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 
1993, s. 15-16. 
6 L. Pytka, Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Sie-
dlce 1998. 
7 Hołyst B., Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki 
społecznej, Warszawa 1991, s. 113. 
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pracy pt. Drugoroczność- pedagogiczne wyzwania dla współczesno-
ści8 wskazując na przyczyny niepowodzeń szkolnych. 

Poważnym błędem rodziców są niewłaściwe reakcje na niepo-
wodzenia szkolne9, które przybierają formę lękową, agresywną lub 
bagatelizującą. Wszystkie te postawy powodują, iż problemy te będą 
się nawarstwiać zarówno w obszarze zdobywanej wiedzy oraz za-
chowaniu10. Jak można zaobserwować w życiu młodzieży niedosto-
sowanej społecznie większą rolę odgrywa ojciec. Swoim zachowa-
niem kształtuje u dzieci postawy lękowe, wykazując się agresją 
słowną i fizyczną. Wpływa to bardzo niekorzystnie na zachowanie 
młodzieży, która odczuwa wrogość w stosunku do ojca. Często oj-
ciec jest zbyt wymagający w stosunku do oczekiwań11, nie znosi 
sprzeciwu, minimalizuje własny wysiłek wychowawczy. Jednocze-
śnie twierdzi, iż nie musi nagradzać dzieci, stosować pochwał, gdyż 
dobre zachowanie dzieci jest normą, dlatego nie wymaga doceniania. 

 

2. Moment pojawienia się wagarowania w opinii gimnazjalistów 
Badania są pokłosiem szerszej analizy wyników przeprowadzo-

nych badań ilościowych i jakościowych dotyczących zjawiska waga-
rowania wśród młodzieży gimnazjalnej tj. 260 gimnazjalistów. Mo-
ment wystąpienia wagarowania wskazuje, kiedy uczeń nadzorowany 
rozpoczął wagarować. Jest to ważny etap w działaniu interwencyj-
nym szkoły i rodziców, gdyż wcześnie zauważony może być kory-
gowany. Zaś na samego ucznia być realizowane oddziaływanie wy-
chowawcze. 

Na pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety Kiedy po raz 
pierwszy zauważyłeś niechęć do szkoły? uczniowie zaznaczali cztery 
warianty odpowiedzi. Na pierwszy wariant odpowiedzi w klasach od 
I do III szkoły podstawowej wskazało 6 uczniów spośród 80 wagaru-
jących, tj. 2,31 %. Można wnioskować, iż w początkowych klasach 

                                                 
8 A. Karpińska, Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwania dla współczesno-
ści, Białystok 1999, s.62-70. 
9 Wach, Szkolne... dz. cyt., s. 24-26. 
10 Zob. H. Spionek. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, 
Warszawa 1973.  
11 Kozłowska, Znaczenie…, dz. cyt., s. 60-61. 
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szkoły podstawowej uczniowie sporadycznie opuszczali zajęcia lek-
cyjne. Ten wariant odpowiedzi, w klasach od IV do VI szkoły pod-
stawowej, wybrało już 26 uczniów, tj. 10,00 %, co wskazuje, że im 
starsza klasa szkoły podstawowej, tym świadomość wagarowania 
jest większa, zaczynają się pierwsze wyraźne negacje szkolne.  

Natomiast w gimnazjum zauważono, że pierwszy raz niechęć 
szkolną zdeklarowało aż 48 uczniów wagarujących, tj. 18,46 % (w 
tym 26 chłopców, tj. 10,00 % oraz 22 dziewczyny, tj. 8,46 %). Nale-
ży podkreślić, iż badani uczniowie wskazali, że gimnazjum było tym 
etapem w drodze edukacyjnej, który spowodował pierwsze widoczne 
objawy niechęci szkolnej w postaci pierwszych wagarów. Okres 
gimnazjalny charakteryzuje się burzliwymi zmianami związanymi z 
adolescencją oraz adaptacją w nowym systemie edukacyjnym. Adap-
tacja ta związana jest z przystosowaniem się do nowej rzeczywisto-
ści szkolnej oraz z poznaniem nowych nauczycieli i kolegów. Na 
ostatni wariant odpowiedzi Nie zauważyłem gdyż niechęć szkolna 
mnie nie dotyczy wśród uczniów wagarujących nikt nie odpowie-
dział, gdyż niechęć szkolna dotknęła każdego z wagarujących 
uczniów. Zatem mamy podstawy do wniosku: „od płci nieznacząco 
zależy, kiedy uczniowie rozpoczęli wagarować”. Zdecydowanie 
więcej jest chłopców (26 badanych), którzy rozpoczęli wagarować 
na poziomie gimnazjum niż dziewczyn (22 badanych). Powyższy 
wniosek pozwala jednak domniemywać, iż istnieją czynniki, które 
bardziej znacząco od płci wpływają na pojawienie się niechęci 
szkolnej wśród badanych. 

 
Tabela nr 1 Pojawienie się po raz pierwszy wagarowania wśród ba-
danych uczniów.  

Uczniowie wagarujący Uczniowie niewagarujący 

chłopiec dziew-
czyna Suma chłopiec dziewczyna Suma 

Ogółem 

Płeć 
 
 
 
Wa-
rianty 
odpo-
wiedzi  N % N % N % N % N % N % N % 

W kl. I-
III  szk. 
podst. 

5 
1,9
2 

1 
0,3
8 

6 
2,3
1 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,31 
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W kl. 
IV-VI 
szk. 
podst. 

15 5,7
7 

11 4,2
3 

26 10,
00 

3 1,15 2 0,77 5 1,92 31 11,9
2 

W 
gimna-
zjum 

26 
10,
00 

22 
8,4
6 

48 
18,
46 

2 0,77 1 0,38 3 1,15 51 
19,6
2 

Nie 
zauwa-
żyłem,  

0 
0,0
0 

0 
0,0
0 

0 
0,0
0 

68 
26,1
5 

104 
40,0
0 

17
2 

66,1
5 

17
2 

66,1
5 

RA-
ZEM 

46 
17,
69 

34 
13,
07 

80 
30,
77 

73 
28,0
7 

107 
41,1
5 

18
0 

69,2
2 

26
0 

100 

 
3. Ilościowa charakterystyka opuszczania zajęć lekcyjnych 
Przeprowadzając charakterystykę ilościową opuszczonych zajęć 

lekcyjnych przez uczniów wagarujących należałoby zastanowić się 
nad tym, jak często uczniowie opuszczają zajęcia lekcyjne. Na po-
stawione pytanie Jak często to robisz? w kwestionariuszu ankiety dla 
gimnazjalistów, uczniowie wagarujący wskazywali na różny stopień 
nasilenia u siebie zjawiska niechęci szkolne. Powyższe wypowiedzi 
prezentuje tabela nr 3. Na pierwszy wariant odpowiedzi nikt z 
uczniów wagarujących nie udzielił odpowiedzi, gdyż zjawisko waga-
rów jest im bardzo bliskie.  

 
Tabela nr 3 Częstotliwość wagarowania badanych uczniów 
 

Uczniowie wagarujący Uczniowie niewagarujący 

chłopiec dziew-
czyna 

Suma chłopiec dziew-
czyna 

Suma 
Ogółem 

 Płeć 
 
 
Warian-
ty odpo-
wiedzi N % N % N % N % N % N % N  % 

Nie robię 
tego - ja 
nie 
wagaruję 

0 
0,0
0 

0 0,00 0 0,00 73 
28,0
8 

107 
41,1
5 

18
0 

69,2
3 

1
8
0 

69,2
3 

1 - 2 razy 2 10, 21 8,08 47 18,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 18,0
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w miesią-
cu 

6 00 8 7 8 

Co ty-
dzień 

1
4 

5,3
8 

7 2,69 21 8,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2
1 

8,08 

2 - 4 razy 
w tygo-
dniu 

4 
1,5
4 

4 1,54 8 3,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 3,08 

Codzien-
nie 

2 
0,7
7 

2 0,77 4 1,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,54 

RAZEM 46 17,69 34 13,07 80 30,84 73 28,08 107 41,16 180 69,23 
26
0 100 

 
Na kolejny wariant odpowiedzi, robię to 1-2 razy w miesiącu 

odpowiedziało 47 badanych, tj. 18,08 % (26 chłopców, tj. 10,00 % 
oraz 21 dziewczyn, tj. 8,08 %). Jest to liczba stosunkowo duża, musi 
więc budzić obawy regularność wagarowania. Można domniemy-
wać, iż część tych nieobecności jest usprawiedliwiana przez rodzi-
ców. Jednak problem „systematyczności wagarowania” wśród waga-
rujących gimnazjalistów budzi niepokój oraz głęboką troskę o losy 
młodego pokolenia. Robię to co tydzień - wskazało 21 wagarujących 
uczniów, tj. 8,08 % (14 chłopców, tj. 5,38 % oraz 7 dziewczyn, tj. 
2,69 %). Kolejna grupa uczniów z niechęcią szkolną z dużą systema-
tycznością opuszcza zajęcia lekcyjne.  

Zastanawiające jest w tej sprawie zachowanie szkoły i rodziców, 
bo problem musi być zauważony. Tym bardziej, że godziny opusz-
czone u większości uczniów są usprawiedliwiane. Tak częste waga-
rowanie musi mieć przełożenie na otrzymywane stopnie lub zacho-
wanie na koniec roku szkolnego. Robię to 2-4 razy w tygodniu, za 
takim wariantem opowiedziało się 8 uczniów wagarujących, tj. 3,08 
%. Tak częste wagarowanie, bo aż 2-4 razy w tygodniu (nawet za-
kładając hipotetycznie, że jest to jedna godzina) musi budzić uzasad-
niony lęk przed dalszymi konsekwencjami w postaci nieotrzymania 
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promocji do następnej klasy (drugoroczność). Jednocześnie tak nega-
tywne zachowanie tych uczniów może niewłaściwie oddziaływać na 
całą klasę. Na ostatni wariant odpowiedzi, codziennie - wskazało 4 
uczniów, tj. 1,54 % (2 chłopców, tj. 0,77 % oraz 2 dziewczyny, tj. 
0,77 %). Bez wątpienia takie osoby muszą otrzymać szybką pomoc 
psychologiczną oraz jeśli będzie to konieczne będzie im wyznaczony 
nadzór kuratorski. Wszystko to, aby ratować ucznia przed całkowitą 
demoralizacją oraz uchronić go przed umieszczeniem w ośrodku 
wychowawczym. 

 
4. Rodzaj wagarów 
Witold Okoń wagary zalicza do zjawisk patologicznych wśród 

dzieci i młodzieży: „wagary są zjawiskiem z dziedziny patologii 
życia szkolnego polegająca na samowolnym opuszczaniu przez 
uczniów zajęć szkolnych i spędzania poza domem i szkoła czasu 
przeznaczonego na naukę” 12. Zjawisko to jest bardzo szerokie wy-
stępuje w różnych etapach polskich szkół. Z Skorny sądzi, „że waga-
ry są jednym z przejawów zaburzeń stosunków kształtujących się 
między uczniem a szkołą” 13.  

Samo zjawisko wagarowania może być pierwszym sygnałem 
rozwoju włóczęgostwa, wykolejenia społecznego. Zachowania te 
powodują naruszenie postanowień regulaminowych panujących w 
szkole, obowiązujących samych uczniów. W opinii M. Marek-Ruka 
wagary są dowodem zerwania więzi emocjonalnej ze szkołą i do-
mem, utrudniają proces przestrzegania norm reprezentowanych przez 
szkołę i powodują dalszy proces wykolejenia. Niekiedy pozostawa-
nie poza szkołą powoduje atrakcyjność wśród grupy koleżeńskiej, 
gdyż grupa stwarza poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpie-
czeństwa. Jeśli pierwszy taki sygnał zostanie zlekceważony przez 
szkołę i rodziców spotęguje to niewątpliwie poczucie bezkarności 
oraz nawarstwienie kolejnych niepowodzeń szkolnych.  

Rodzaj wagarów uzależniony jest od okoliczności, w jakich 
uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne oraz od tego, co wagarom towarzy-

                                                 
12 W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 337. 
13 Z. Skorny, Psychologia wychowania dla nauczycieli, Warszawa 1987, s. 183. 
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szy. Można mówić o następujących rodzajach wagarów w zależności 
od przyczyn ich występowania oraz od motywów: 

• wagary konfliktowe; 
• wagary doraźno-okazyjne; 
• wagary kompensacyjne; 
• wagary koleżeńskie; 
• wagary przestępcze; 
• wagary na tle zaburzeń charakterologicznych14. 
Na postawioną w kwestionariuszu ankiety sugestię Idziesz na 

wagary:... uczniowie udzielili różnych odpowiedzi. Na pierwszy 
wariant odpowiedzi sam idę na wagary odpowiedziało 24 uczniów 
wagarujących, tj. 9,23 %, a w tym 9 chłopców, tj. 3,46 % oraz 15 
dziewczyn, tj. 5,77 %. Świadczyć to może o tym, że wagarujący 
uczniowie często indywidualnie wybierają się na wagary, nie chcąc 
mieć świadków. Powodem samotnego opuszczania lekcji jest też 
niemożność znalezienia towarzysza. Na kolejny wariant odpowiedzi 
z kilkoma chętnymi wskazało najwięcej spośród uczniów wagarują-
cych: 53 uczniów, tj. 20,38 %, w tym 35 chłopców -13,46 % oraz 18 
dziewczyn – 6,92 %.  

Ten rodzaj wagarowania, tzw. koleżeński jest najczęściej spotyka-
nym, towarzyszą mu związki koleżeństwa, solidarności grupowej: [...] 
kiedy idą na wagary moi najlepsi koledzy, ja nie będę się wyłamywać. 
Zdecydowana przewaga chłopców nad dziewczynami, którzy szukają 
współtowarzyszy ucieczki świadczyć może o większej przynależności 
grupowej oraz o potrzebie utożsamienia się z grupą rówieśniczą w obrę-
bie płci męskiej. Uczennice wagarujące częściej na wagary wybierają się 
same, nie poszukując towarzyszących im osób.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 M. Marek-Ruka, Niepowodzenia…, dz.cyt…,s.22-23. 
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Tabela nr 4. Koleżeństwo towarzyszące wagarowaniu 

Uczniowie wagarujący Uczniowie niewagarujący 

chłopiec dziew-
czyna Suma chło-

piec 
dziewczy-
na Suma 

Ogółem 

  
 Uczeń 
 
 
Warian-
ty odpo-
wiedzi N % N % N % N % N % N % N % 

 Sam 9 
3,4
6 

15 5,77 24 
9,2
3 

0 
0,0
0 

0 0,00 0 0,00 24 
9,
23 

Z kilko-
ma 
chętnymi 

35 
13,
46 

18 6,92 53 
20,
38 

0 
0,0
0 

0 0,00 0 0,00 53 
20
,3
8 

Z całą 
klasą 

2 
0,7
7 

1 0,38 3 
1,1
5 

0 
0,0
0 

0 0,00 0 0,00 3 
1,
15 

Nie 
chodzę na 
wagary 

0 
0,0
0 

0 0,00 0 
0,0
0 

73 
28,
08 

107 
41,1
5 

18
0 

69,2
3 

18
0 

69
,2
3 

RAZEM 46 17,
69 

34 13,0
7 

80 30,
84 

73 28,
08 

107 41,1
6 

18
0 

69,2
3 

26
0 

10
0 

 
Z całą klasą- taki wariant odpowiedzi wybrało jedynie 3 osoby, 

tj. 1,15 %, w tym 2 chłopców – 0,77 %, 1 dziewczyna – 0,38 %. 
Wspólne wagary z całą klasą wśród badanych uczniów należą do 
sporadycznych przypadków. Możliwe, iż w innych klasach lub szko-
łach ten rodzaj „zorganizowania klasowego” jest częściej spotykany. 
Należy cieszyć się, iż klasa szkolna jest mniej podatna na wpływy 
konkretnych osób wykazujących niedostosowanie społeczne przeja-
wiające się negacją szkolną. Na ostatni wariant odpowiedzi nie cho-
dzę na wagary, nikt z uczniów wagarujących nie wskazał. 

Postawy i zachowania kuratora wobec osób nadzorowanych ła-
miących ustalony porządek oraz wzajemne uzgodnienia muszą być 
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konsekwentne i adekwatne do zaistniałej sytuacji. Powyższe postawy 
i zachowania kuratora wobec nadzorowanych prezentuje tabela nr 5. 

Na postawione w kwestionariuszu ankiety dla kuratorów pytaniu 
Jaką postawę przyjmuję wobec sytuacji, kiedy nadzorowany nie 
realizuje ustalonych przez sąd obowiązków kuratorzy wskazywali na 
różne warianty odpowiedzi (możliwość wyboru kilku wariantów 
odpowiedzi).  

Wszyscy kuratorzy (tj. 16) zdeklarowało się, że wskazuje na ne-
gatywne konsekwencje wynikające z braku realizacji tych obowiąz-
ków, takie działanie jest bardzo ważne z powodów wychowawczych. 
Działania te zmierzają do pokazania nadzorowanym osobom, że konse-
kwencje negatywnego zachowania są nieuniknione, a za niewłaściwe 
zachowanie będą musieli ponosić odpowiedzialność.  

13 kuratorów wskazało, że podejmuje próby przekonania nadzoro-
wanych o słuszności tych obowiązków. Jednym z ważniejszych zagad-
nień wychowawczych jest podejmowanie działań modulujących zacho-
wania podopiecznych, pozwalających zrozumieć im słuszność decyzji 
sądu dla ich dobra. 10 kuratorów obiecuje pomoc w innej sprawie w 
zamian za dotrzymanie ustalonych nakazów. Takie zachowanie pobudza 
nadzorowanych do wypełnienia nakazów za możliwość otrzymania 
wymiernych korzyści osobistych (np. abstynencja alkoholowa za pozy-
tywną opinię środowiskową potrzebną do opieki społecznej). Jest to w 
jakiś sposób „szantaż wychowawczy” podejmowany wobec nadzoro-
wanego przez osobę kuratora. Taki sposób może być wykorzystywany 
wówczas, kiedy inne działania są nieskuteczne.  

7 kuratorów wskazało, że staram się naprawić formę orzecznic-
twa przez konkretne działania. Takie działanie łączy się z wysłaniem 
nadzorowanego na dodatkowe badania psychologiczno-
pedagogiczne. Badania te pomogą zrozumieć powody niewłaściwego 
zachowania, np. uczeń wagarujący podejrzewany o fobię szkolną. 
Często zmiana formy orzecznictwa jest modyfikowana przez sędzie-
go na posiedzeniu niejawnym, kiedy sędzia zapoznaje się ze spra-
wozdaniem okresowym, zaś działania wychowawcze i resocjaliza-
cyjne nie przynoszą zamierzonego rezultatu.  
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Tabela nr 5 Podstawy i zachowania kuratora wobec nadzorowa-
nych, którzy łamią orzeczenia sądu 

 
Kurator Pytanie ankiety: "Jaką postawę przyjmuj ę 

wobec sytuacji, kiedy nadzorowany nie reali-
zuje ustalonych przez sąd obowiązków" N 

Wskazuję na negatywne konsekwencje wynika-
jące z braku realizacji tych obowiązków 

16 

Podejmuję próby przekonania nadzorowanych o 
słuszności tych obowiązków 

13 

Obiecuję pomoc w innej sprawie w zamian za 
dotrzymanie ustalonych nakazów 

10 

Staram się naprawić formę orzecznictwa przez 
konkretne działania 

7 

Inne, jakie? 0 

Liczba udzielonych odpowiedzi 46 
 
Praca kuratora opiera się na podejmowaniu wielu czynności wobec 

osób nadzorowanych. Na postawione pytanie w kwestionariuszu ankiety 
dla kuratorów Jakie działania podejmuje Pan/Pani na rzecz osób obję-
tych nadzorem? kuratorzy wskazywali na czynności, jakie podejmują 
indywidualnie wobec osoby nadzorowanej, poprzez zaznaczenie propo-
nowanych wariantów odpowiedzi (warianty wielokrotnego wyboru). 
Wyniki uzyskane w badaniach odnośnie tego pytania prezentuje tabela 
nr 6. Na pierwszy wariant pomoc przy wyborze szkoły i zawodu, wska-
zało 10 kuratorów. Wybory szkoły i zawodu dokonywane przez nadzo-
rowanych są często bardzo trudne, wymagają wzajemnych porozumień 
z osobą, która w sposób obiektywny oceni życiową decyzję. Takie wy-
bory dokonywane przy pomocy życzliwej osoby stają się ważne w dal-
szym etapie życia osobistego. 
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Tabela nr 6 Działania podejmowane przez kuratora wobec osób 
nadzorowanych 

Kurator  Pytanie ankiety: "Jakie działania podejmuje Pan/Pani 
na rzecz osób objętych nadzorem?" N 
Pomoc przy wyborze szkoły i zawodu 10 

Pomoc w trudnościach edukacyjnych 12 

Pomoc w uzyskaniu specjalistycznej opieki medycznej 2 

Pomoc w znalezieniu pracy 3 

Pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej 5 

Pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych 4 
Pomoc w rozwiązywaniu spraw osobistych i rodzinnych 16 

Liczba udzielonych odpowiedzi 52 

 
Pomoc w trudnościach edukacyjnych jest w ocenie 12 kuratorów 

krokiem podejmowanym wobec osób nadzorowanych. Pomoc ta 
ukierunkowana jest na osoby uczące się i zmierza do zachęcenia ich 
do poprawiania ocen z przedmiotów zagrożonych, zwrócenia się do 
sądu o możliwość skierowania nadzorowanego na zajęcia wyrów-
nawcze prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 2 
kuratorów twierdzi, że świadczy pomoc w uzyskaniu specjalistycznej 
opieki medycznej. Związane jest to głównie z sytuacjami, w których 
rodzina ma problemy natury zdrowotnej, dzieci są zaniedbane i wy-
magają pilnej interwencji medycznej np. szczepienia, astma, proble-
my alergiczne lub poważniejsze schorzenia wymagające specjali-
stycznej opieki zdrowotnej. 3 kuratorów deklaruje pomoc w znale-
zieniu pracy swoim nadzorowanym, jednak te działania są trudne do 
zrealizowania ze względu na problemy na rynku pracy. Często osoba 
nadzorowana znajduje pracę w pracach interwencyjnych prowadzo-
nych na obszarze danej gminy, po wcześniejszym zaopiniowaniu 
przez kuratora. 5 kuratorów w ramach swojej działalności wymienia 
pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej, która dotyczy głównie pomocy 
w redagowaniu pism kierowanych do sądu lub pomocy prawnej w 
świadczeniach, np opieki społecznej, spraw o separację.  

4 kuratorów deklaruje pomoc w załatwieniu różnych spraw urzę-
dowych osobom nadzorowanym. Szczególnie, iż problem biurokra-
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tyzacji jest dotkliwy dla wszystkich obywateli, a szczególnie dla 
osób z niedostosowaniem społecznym. Często nadzorowani nie po-
siadają wiedzy i umiejętności potrzebnych do załatwienia urzędo-
wych spraw. 16 kuratorów (tj. wszyscy badani) wskazało, iż pomoc 
w rozwiązywaniu spraw osobistych i rodzinnych, jest ich podstawo-
wym zadaniem. Ten wariant odpowiedzi, obejmujący wszelkie pro-
blemy, jakie pojawiają się w obrębie spraw osobistych i rodzinnych, 
znajduje się wśród najczęściej wskazywanych przez kuratorów. Po-
moc musi być właściwie dozowana, aby nadzorowane osoby nie 
stały się bezradne wobec trudności życia codziennego. Kurator musi 
podejmować takie działania, które zmuszą podopiecznego do więk-
szej aktywności w sprawach osobistych i rodzinnych.  

Jaka zatem jest rola szkoły i kuratora rodzinnego w przeciwdziała-
niu niechęci szkolnej? Szkoła jest instytucją bezpośrednio dotkniętą 
zjawiskiem niechęci szkolnej. Jednak w sytuacji, kiedy szkoła jest bez-
silna, a jej działania nieskuteczne, wówczas interweniuje kurator ro-
dzinny. Podejmuje on działania profilaktyczne i resocjalizacyjne dla 
dobra dziecka i jego rodziny. Kurator musi bezwzględnie być w stałym 
kontakcie ze szkołą, wskazywać na zagrożenia demoralizacją. Ponadto 
szkoła musi powiadamiać rodziców oraz w razie konieczności służbę 
kuratorską o systematycznym opuszczaniu zajęć przez jej ucznia. Kura-
tor musi być w łączności z pedagogiem szkolnym w wyznaczaniu me-
tod oraz zasad postępowania. Ważne jest jednak, aby kurator rodzinny 
współpracował z rodzicami dzieci oraz poradnią pedagogiczną, policją 
oraz środowiskiem. Wszystko co robi szkoła wraz z rodzinnym kurato-
rem sądowym zwiększają skuteczność prewencji wobec zjawiska waga-
rowania wśród młodzieży gimnazjalnej. 

 
Podsumowanie 
Artykuł obrazuje zjawisko wagarowania młodzieży gimnazjalnej 

dotkniętej demoralizacją. Etiologia wagarowania obejmuje nie tylko 
brak realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież do 18 roku ży-
cia, ale także niewłaściwą postawę rodziców względem dostrzega-
nych problemów wychowawczych wobec swoich dzieci. W stosunku 
wzrastającej liczby wagarującej młodzieży coraz częściej rodzinni 
kuratorzy sądowi podejmują się procesu resocjalizacji w wyniku 
orzeczenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 
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Summary 
The phenomenon of truancy among secondary junior school stu-

dents – school prevention and the role of a court supervisor. 
The article illustrates the phenomenon of truancy among im-

moral secondary junior school students. The etiology of truancy in-
cludes not only failure to meet the requirement of compulsory school 
attendance by people under 18, but also the inappropriate attitude of 
parents towards their children's educational problems. More and 
more often court appointed family supervisors undertake the process 
of rehabilitation of a growing number of truant youth on the decision 
of Family and Juvenile Division.  
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Istota zawarcia związku małżeńskiego w prawie polskim 
 

„ Świadomy praw i obowiązków małżeńskich,  
wynikających z założenia rodziny 

uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński” 
 
Wstęp  
Obecnie szerokie gremia różnych środowisk podnoszą kwestie 

małżeństwa, jego istoty celów i roli w społeczeństwie. Dyskurs ten 
pojawia się na tle rozważań nad konkubinatem, związkami 
partnerskimi i związkami osób tej samej płci. Nie bez znaczenia dla 
polskiego spojrzenia na niniejsze kwestie mają ustawodawcy krajów 
europejskich, którzy z różnym skutkiem podejmują normodawcze 
rozwiązania. By zatem utrwalić wpisaną w polski system prawny 
istotę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, należy po raz 
kolejny podjąć tę tematykę. Odnieść się należy do źródeł prawa a 
także do utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, bez 
pominięcia przedstawicieli doktryny.  

Zasadniczym celem jest zwrócenie uwagi na dychotomię 
płciową, która determinuje, tworzy ideę małżeństwa. Małżeństwo to 
związek mężczyzny i kobiety. To związek, który w sposób 
wyjątkowy, prawnie regulowany, tworzy stosunek dwojga ludzi o 
odmiennej płci, u podwalin którego, stoją więzi emocjonalna, 
gospodarcza i fizyczna. Tezą pośrednią, ale niezmiernie istotną przy 
prezentacji tematu jest zwrócenie uwagi na małżeństwo jako 
instytucję, rodzącą określone konsekwencje dla małżonków w 
zakresie wybranych gałęzi prawa. Jednoczenie należy zauważyć, że 
zawarcie związku małżeńskiego jest wydarzeniem niezmiernie 
istotnym dla nupturientów, ale także ich rodzin. Powoduje zmiany na 
wielu płaszczyznach życia rodzinnego i społecznego. Następuje 
kreacja katalogu praw i obowiązków wynikający z powstałej więzi, a 
skończywszy na powstaniu powinowactwa.  
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1. Konstytucyjne podstawy małżeństwa  
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej1 w art. 18 określa małżeństwo 

jako związek mężczyzny i kobiety, podgalający ochronie i opiece strony 
Rzeczpospolitej Polskiej. Nadto wskazuje obok na rodzinę, 
macierzyństwo i rodzicielstwo, które w równym stopniu, tej ochronie i 
opiece podlegają. Dotyczącej ona np. kwestii podatkowych, rentowych, 
nie mogą korzystać osoby pozostające w związkach, które nie są 
małżeństwem, np. z uwagi na brak różnicy płci. Z ochrony i opieki 
korzysta także rodzina, przez którą rozumie się małżeństwo obdarzone 
potomstwem, matkę lub ojca samotnie wychowujących dzieci, a także 
dziadków pozostających we wspólnocie domowej. Powyższe, 
konstytucyjne rozumienie małżeństwa i rodziny musi być uwzględnione 
nie tylko przez ustawodawcę, ale także przez wszystkie organy 
stosujące prawo, dokonujące wykładni przepisów, w tym także 
przepisów k.r.o.2 

Norma prawna wynikająca z treści przepisu mimo swojej 
ogólnej abstrakcyjności, w sposób wręcz kazuistyczny stanowi o 
różności płci – kobiety i mężczyzny. Należy zgodzić się poglądem, 
że Konstytucja w sposób jednoznaczny rozstrzygnęła kwestę 
roszczeń mniejszości seksualnych, które dążą do uznania ich prawa 
do założenia rodziny i związków małżeńskich stanowiąc, iż tylko 
związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i 
tylko taki związek korzysta z ochrony i opieki Rzeczypospolitej3. 
Podobnie, aczkolwiek wskazując na negatywne przesłanki wskazuje 
P. Winczorek podnosząc, że małżeństwem nie jest i nie może 
korzystać z ochrony związek dwóch lub więcej osób tej samej płci. 
Jednocześnie wskazuje, że z art. 18 Konstytucji nie wynika, by 
istnienie tego rodzaju było zakazane4. Konstytucja zakazu nie 
wprowadza, jednak wskazuje, że Rzeczpospolita Polska obejmuje 
ochroną i opieką związek wyłącznie mężczyzny i kobiety. Zatem 

                                                 
1 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997., nr 78., poz. 483) 
2 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-
61(6). LEX 2013 
3 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, Lex 2013 
4 Por., P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000 r.,  
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jakakolwiek próba regulacji prawnej związków osób o różnej płci 
stanowić będzie  w istocie rozwiązanie sprzeczne z Konstytucją.  

Poddając badaniu znaczenie terminologiczne słowa „związek”, 
ustalić należy, że w ogólnym ujęciu oznacza stosunek różnych 
elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, 
oddziaływających na siebie5. Dlatego małżeństwo to stosunek 
mężczyzny i kobiety, których łączy węzeł prawny. Z tego wywodzą 
się konsekwencje w postaci praw i obowiązków małżonków wobec 
siebie oraz wobec innych, określonych osób. Znamiennym jest to, że 
skoro małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety podlega 
ochronie, to również wywodzone z niego prawa i obowiązki tej 
samej ochronie podlegają. Zatem przyznanie innym formom 
związków, praw i obowiązków właściwych tylko małżeństwu, 
bezpośrednio przeczy idei małżeństwa, natomiast pośrednio stanowi 
naruszenie konstytucyjnych zasad. 

Należy zauważyć, że nie każdy „związek” mężczyzny i kobiety, 
choćby jego podłożem były heteroseksualne elementy. Istnieje wiele 
takich związków, w których partycypują osoby różnej płci, a które 
nie są związkami małżeńskimi. O wszystkim rozstrzyga, nie tyle cel, 
ile sposób zawarcia związku i płynące stąd konsekwencje prawne6.  

Również przy omawianiu konstytucyjnych podstaw małżeństwa 
nie sposób pominąć uregulowań międzynarodowych. Konwencja o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności7 w art. 12 
ustanawia prawo do zawarcia małżeństwa. Mężczyźni i kobiety w 
wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia 
rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z 
tego prawa. Zatem mężczyźni i kobiety, podlegające prawu 
polskiemu, mają pełne prawo do zawarcia związku małżeńskiego – 
monogamicznego, co zostało uregulowania płaszczyźnie 
prawodawstwa krajowego. 

                                                 
5 E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 1297. 
6 S. Grzybowski, Prawo rodzinne, Zarys wykładu, Warszawa 1998 r., s. 
7 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 
listopada 1950, podpisana w Rzymie, zmieniona protokołem nr 11 , zwana 
dalej Konwencją. Konwencja została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą 
Polską (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284) 
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Do niniejszego uregulowania wielokrotnie nawiązuje w swoim 
orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Artykuł ten 
zapewnia podstawowe prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny. Art. 12 wyraźnie pozostawia 
uregulowanie małżeństwa prawu krajowemu. Art. 12 Konwencji 
chroni tradycyjną koncepcję małżeństwa zawieranego pomiędzy 
mężczyzną a kobietą. Jakkolwiek prawdą jest, iż niektóre z 
Układających się Państw rozciągnęły małżeństwo na partnerów tej 
samej płci, działanie to odzwierciedla własną wizję tychże Państw 
dotyczącą roli małżeństwa w ich społeczeństwach, która nie wynika 
z wykładni tego prawa podstawowego w formie przyjętej przez 
Układające się Państwa w Konwencji w 1950 r.8.  

 
2. Ustawowe podstawy zawarcia małżeństwa  
Szczegółowe kwestie dotyczące zawarcia małżeństwa, 

ustawodawca uregulował na płaszczyźnie ustawowej, głównie w 
kodeksie rodzinnym i opiekuńczych9 oraz ustawie prawo o aktach 
stanu cywilnego10. O przesłankach zawarcia małżeństwa stanowi art. 
1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że małżeństwo zostaje 
zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze 
sobą w związek małżeński. Z treści przepisu jednoznacznie wynika, 
że zawarcie małżeństwa dyktowane jest trzeba przesłankami, o 
obligatoryjnym charakterze, występującymi łącznie. Należą do nich: 
różnica płci pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński, 
ich jednoczesna obecność, złożenie przez nich przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w 
związek małżeński11. Ustawodawca nie tworzy legalnej definicji 
samego małżeństwa, natomiast wskazuje na przesłanki jego 

                                                 
8 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 listopada 
2012 r., sygn. 37359/09, LEX 1226384, sprawa H. v Finlandia 
9 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz. U. 
1964, nr 9, poz. 59 ze zm.), zwana dalej krio. 
10 Ustawa z dnia 29 września 1986 r., Ustawa prawo o aktach stanu cywil-
nego (Dz. U. 1986, nr 36, poz. 180, ze zm.) zwana dalej PrASC. 
11 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komen-
tarz, Warszawa 2010, s. 14. 
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zawarcia. Tym samym przyznaje mu wyjątkowy walor prawny, który 
nie może zostać przypisany innej relacji międzyludzkiej.  

Doktryna w zasadzie jest zgodna, że małżeństwem jest trwały, 
ale nie nierozerwalny, monogamiczny stosunek prawny, łączący 
mężczyznę i kobietę, którzy zgodnie z przepisami dobrowolnie 
dokonali czynności prawnej zawarcia małżeństwa przed właściwym 
urzędnikiem publicznym albo duchowym kościoła albo innego 
związku wyznaniowego, w następstwie czego stali się podmiotami 
praw i obowiązków małżeńskich o charakterze osobistym i 
majątkowym w celu wspólnego pożycia oraz realizacji dobra 
małżonków i dobra założonej rodziny12.  

Według J. Winiarza związek małżeński jest to "trwały stosunek 
prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z 
zachowaniem konstytutywnych przesłanek przewidzianych w 
postanowieniach k.r.o. dokonali czynności prawnej zawarcia 
małżeństwa i w następstwie jej dokonania stali się równouprawnionymi 
podmiotami kompleksu praw i obowiązków małżeńskich dla 
optymalnej realizacji funkcji społecznych założonej przez ich 
związek rodziny13. Inna definicja traktuje małżeństwo jako powstały 
z woli małżonków, ale w sposób sformalizowany, trwały związek 
kobiety i mężczyzny, będący także stosunkiem prawnym o 
charakterze wzajemnym; związek ten polega na maksymalnym 
zespoleniu małżonków w sferze ich stosunków osobistych oraz 
poważnym powiązaniu w sferze stosunków majątkowych; obydwoje 
partnerzy tego związku mają przy tym równorzędną pozycję14. 

Polski legislator uregulował związek małżeński w sposób 
klasyczny, jednoznacznie podkreślając różnicę płci jako wymóg 
podstawowy. Należy zgodzić się z głosem, licznej grupy 
przedstawicieli doktryny, że tylko tak stworzona rodzina stworzy 
gwarancję, dla optymalnego wypełniania jej zasadniczych funkcji 
prokreacyjnej i wychowawczo - opiekuńczej15. Osoby tej samej płci, 

                                                 
12 K. Pietrzykowski, Komentarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa  
2012, s. 98. 
13 J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 33 i n. 
14 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 78. 
15 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 70. 
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nigdy nie wypełnią zadań, do których ewolucyjnie, społecznie i 
prawnie zostały powołane osoby wstępujące w związek małżeński. 
Jakakolwiek polemika z zasadniczą ideą małżeństwa, jako związku 
mężczyzny i kobiety powoduje wypaczenie spojrzenia na role, 
zadnia jakie ci mają pełnić: mężczyzna - ojciec, kobieta – matka. 
Ujęcie konstytucyjne i następnie ustawowe reguluje małżeństwo jako 
związek mężczyzny i kobiety prowadzi do jednoznacznego 
przekonania że celem ustawodawcy było utrwalenie godnej aprobaty 
– bo akcentującej naturalny porządek – koncepcji małżeństwa w 
polskim ustawodawstwie16. Polskie ustawodawstwo nie daje 
możliwości skutecznego zawarcia związku małżeńskiego.  

W tak ukształtowanej regulacji, jednostki o innej orientacji 
seksualnej upatrują brak tolerancji, ograniczenie ich praw i wolności 
m. in. do życia rodzinnego. Za J. Strzebińczykiem należy podnieść, 
że zarzuty te wynikają z nieporozumienia, albowiem bazują ona na 
przekonaniu o konieczności normatywnego uwzględniania każdego 
partykularnego interesu jednostki w imię realizacji postulatu pełnego 
egalitaryzmu. Przy takim pojmowaniu pominięte zostaje kardynalne 
założenie leżące u podstaw każdego systemu demokratycznego, w 
którym w sposób niemal pierwszoplanowy zapewnia się ochronę 
prawną  dla swobód obywatelskich. Co w tym najważniejsze: granice 
interesów każdej jednostki są wyznaczane interesami innych osób17. 
W takim ujęciu przede wszystkim uwagę należy skupić na dziecku, 
którego dobro zostałoby co najmniej zagrożone. Choćby z tego 
względu, normatywne usankcjonowanie małżeństwa osób o tej samej 
płci z konsekwencjami, które ustawodawca przewidział dla 
małżeństwa osób odmiennej płci jest niedopuszczalne. Stanowiłoby 
to wypaczenie idei opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka, 
które ze swej strony może zapewnić wyłącznie mężczyzna jako 
ojciec i kobieta jako matka. Każdy z rodziców dzięki odmienności 
płci, przekazuje dziecku inne wzorce wychowawcze, natomiast 
działając wspólnie jako rodzicie są w stanie zaspokoić niematerialne 
potrzeby dziecka. 

                                                 
16 Tamże, 70 
17 Tamże, s. 70-71. 



481 
 

Na przełomie 2012/2013 roku ustawodawca podjął tematykę 
związków partnerskich i ich regulacji. Wszystkie przedłożone projekty 
ustaw dotknięte były niekonstytucyjnością w mniejszym lub większym 
stopniu. Zwrócić również należy na stanowisko Sądu Najwyższego w 
tym przedmiocie, który na podstawie ustawowych uprawnień został 
zobowiązany do ich zaopiniowania. Z pośredniego przekazu wynika, iż 
projekty nie uwzględniają w wystarczającym stopniu rozwiązań 
konstytucyjnych oraz normatywnego modelu małżeństwa i rodziny, 
skonstruowanego z ich uwzględnieniem. Również w ocenie Sądu 
Najwyższego konstytucyjne znaczenie małżeństwa dla istnienia rodziny 
uzasadnia szczególne unormowanie o charakterze protekcyjnym i 
promocyjnym w systemie prawa. Nie mogą być one kwestionowane z 
powołaniem na inne normy konstytucji, w szczególności art. 32 (zasada 
równości, zakaz dyskryminacji)18. 

Drugą przesłanką zawarcia związku małżeńskiego jest jednoczesna 
obecność dwojga kandydatów, którzy zamierzają zawrzeć związek 
małżeński. Zasadniczo ustawodawca wymaga jednoczesnej obecności z 
uwagi na rangę i istotę składanego oświadczenia woli. Ustawodawca w 
tym, przedmiocie nie posłużył się tak sztywnymi rygorami, jak w 
przypadku przesłanki różnicy płci. Przewidział wyjątek od zasady, 
stwarzając możliwość udzielenia przez sąd zgodny na złożenie 
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie 
przewidziane w art. 1 § 2 kro zostało przez pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem 
urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma 
być zawarte. Złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 
przy udziale pełnomocnika, jest uzależnione od zaistnienia ważnych 
powodów. Za ważny powód należy uznać niemożliwość stawienia się 
obojga nupturientów w jednym miejscu i w tym samym czasie w celu 
zawarcia małżeństwa19. Zawarcie związku małżeńskiego powoduje 
między małżonkami więź o wyjątkowym, wręcz unikatowym 
charakterze. Można uznać, że żadne inne oświadczenie woli nie rodzi 
tylko praw i obowiązków. Dlatego też, ustawodawca przewidział 

                                                 
18 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/771924,Sad-Najwyzszy-
konstytucja-preferuje-malzenstwa (2013-12-05) 
19 Strzebińczyk, Prawo…, s. 73. 
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wymóg jednoczesnej obecności nupturientów. Odstąpienie od niego 
może zaistnieć w sytuacji wyjątkowej, co też potwierdził Sąd 
Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów, której nadto moc zasadny 
prawnej, systematyzując ważne powody. Za ważne powody w 
rozumieniu art. 6 § 1 k.r.o. należy uznać tylko takie okoliczności, które 
w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie 
od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, 
że wstępują ze sobą w związek małżeński. Żadna zatem z góry 
określona sytuacja osoby ubiegającej się o zezwolenie jej na złożenie 
przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, 
w szczególności także fakt jej zamieszkiwania za granicą oraz związane 
z tym trudności przyjazdu do Polski, nie mogą być same przez się 
uznane za ważne powody w rozumieniu powołanego wyżej przepisu20. 

Podejmując kwestię ustawowych przesłanek zawarcia nie sposób 
pominąć § 2 art. 1 krio, który stanowi o zawarciu związku 
małżeńskiego w ramach ceremonii wyznaniowej. Małżeństwo 
zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający 
związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo 
innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą 
wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu 
polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi 
akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, 
małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia 
woli w obecności duchownego. 

Jednocześnie wyrażona i zgodna wola nupturientów związania się 
węzłem małżeńskim, to trzecia przesłanka jego skutecznego zaistnienia. 
Według rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę, w wypadku 
wykorzystania świeckiej procedury powinni oni złożyć oświadczenia 
„że wstępują ze sobą w związek małżeński”, w toku ceremoniału 
wyznaniowego – „oświadczyć wolę zawarcia małżeństwa 
podlegającego prawu polskiemu”21. Aktualne są twierdzenia S. 
Grzybowskiego, że złożenie oświadczeń jest zdarzeniem prawnym 

                                                 
20 Uchwała 7 sędziów – zasada prawna, Sądu Najwyższego z dnia 8 czerw-
ca 1970 r. , III CZP 27/70. 
21 Strzebińczyk, Prawo…, s.74. 
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doprowadzającym do powstania związku małżeńskiego. Oświadczenia 
te niewątpliwie łączą się niemal zawsze z powzięciem woli zawiązania 
owego szczególnego stosunku prawnego, nie są jednak oświadczeniami 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. […] oświadczenia wstąpieniu w 
związek małżeński  dotyczą jedynie powstania tego związku, nie 
określają żadnych szczegółów zakreślających treść mającego powstać 
stosunku22.  

Owa treść o której mowa wyżej jest dyktowana przez samych 
małżonków. Stanowić będą faktyczne podstawy trwania małżeństwa. 

 
3. Faktyczne podstawy trwania małżeństwa  
Mężczyzna i kobieta zawierając związek małżeński tworzą 

swego rodzaju wspólnotę małżeńską. W doktrynie i orzecznictwie 
przyjmuje się, że u podłoża tej wspólnoty leżą więzi w sferze 
duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zespolenie małżonków na tych 
trzech płaszczyznach jest poniekąd utrwalone przez art. 23 krio 
stanowiący, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w 
małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej 
pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą 
przez swój związek założyli. Charakter większości osobistych 
uprawnień wynikających z zawarcia małżeństwa jest jednak 
szczególny. Istnieje mianowicie pewna grupa praw podmiotowych 
małżonków mogąca przybrać typową cywilnoprawną postać 
roszczeń materialnych i procesowych – dotyczy to przede wszystkim 
prawa do domagania się środków utrzymania, kontaktu z dzieckiem, 
korzystania z mieszkania oraz pobierania wynagrodzenia. Jednak 
większość praw podmiotowych albo nie przybiera postaci roszczeń 
albo są to co prawda roszczenia o charakterze materialnoprawnym, 
ale nie występują one w postaci roszczeń procesowych23. Prawo i 
obowiązek pożycia powodują, że w znacznym stopniu ulegają 
zmianie granice integralności cielesnej małżonków, a także uzyskują 

                                                 
22 S. Grzybowski, Prawo rodzinne, Warszawa 1980 r.,  s. 37. 
23 M., Andrzejewski,  H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. 
Olejniczak, T., Sokołowski, A. Sylwestrzak A. Zielonacki, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013 



484 
 

oni dostęp do szeroko rozumianej sfery osobistej spraw drugiego 
małżonka, w tym także do informacji, które dotyczą jego osoby24.  

Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 k.r.o. polega na duchowej, 
fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel 
małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań25. 
Poddając analizie faktyczne podstawy trwania małżeństwa, należy, w 
mojej ocenie rozpocząć od sfery duchowej. Wzajemna miłość jest 
czynnikiem zespalającym małżonków, scalającym. 

W zasadzie trudno mówić o prognozie trwałości zawieranego 
związku małżeńskiego, gdy brak jest pełnego i zdecydowanego 
określenia w sferze emocjonalno-uczuciowej małżonków. 
Ustawodawca nie przewidział możliwości weryfikacji sfery duchowej w  
trakcie zawierania związku małżeńskiego. Natomiast przyjmuje się że w 
przypadku trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego, na które między 
innymi składa się zanik więzi duchowej stanowi podstawę do 
orzeczenia rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Ustawodawca nie 
tworzy definicji legalnej więzi duchowej czy wspólnoty duchowej 
małżonków. Natomiast przyjmuje się, że wspólnota duchowa polega na 
wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym małżonków, szacunku, 
zaufaniu, szczerości, lojalności, wyrozumiałości, na respektowaniu 
osobistych cech małżonka, uwzględnianiu jego osobistych potrzeb oraz 
gotowości do ustępstw oraz kompromisów26. Zatem do zaistnienia 
wspólnoty koniczna jest wzajemność w szacunku, zaufaniu, lojalności. 
Byt tych czynników powoduje, trwałość związku małżeńskiego. Należy 
podkreślić, że ich istnienie determinuje istnienie małżeństwa, stanowi 
jego faktyczną podstawę.  

Zasady współżycia społecznego stawiają zachowaniu małżonków 
wobec siebie nawzajem i wobec rodziny drugiego małżonka większe 
wymagania, niż postępowaniu ludzi względem siebie obcych. Dopóki 
małżeństwo trwa, obowiązuje małżonków wzajemny szacunek i 
wzajemna pomoc (art. 23 krio.). Zachowanie, które w stosunkach 

                                                 
24 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks rodzinny…, s. 93. 
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1999 r., LEX nr 
1217913. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2002 r., V CKN 741/00, LEX 
nr 424457. 
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między obcymi ludźmi nie byłoby uznawane za naganne, może być 
między małżonkami uznane za szkodliwe z punktu widzenia trwałości 
małżeństwa27.  

Jednocześnie istotne przy tym jest, że małżonkowie we 
wzajemnych relacjach powinni dokładać wszelkiej staranności. Dla 
osób żyjących we wspólnocie małżeńskiej formułowane są bowiem o 
wiele wyższe wymagania tak w zakresie uczuć, jakimi powinni się 
darzyć, jak i co do przejawów tych uczuć, a więc wzajemnego 
zachowania się. Istnieje mocne uzasadnienie dla posłużenia się w ocenie 
relacji małżonków kwalifikowanym wzorcem postępowania, ponieważ 
małżonkowie nie są ludźmi sobie obcymi, lecz zawarli związek 
małżeński aby utrwalić i wzbogacić łączące ich uczucia, tworzyć na ich 
podstawie pełnowartościową wspólnotę rodzinną28. Owe wzajemne 
zachowanie powinno dążyć do powstania między małżonkami więzi 
fizycznej. 

Wspólnota fizyczna, stanowi obok więzi duchowej, drugą istotną 
płaszczyznę wzajemnych relacji między małżonkami. Ma ona również 
swoje odniesienie do funkcji prokreacyjnej małżonków. Istnieje pogląd 
traktujący ujmujące łącznie więź emocjonalną i fizyczną jako „więź 
osobistą". Rozgraniczanie więzi uczuciowej od więzi fizycznej jest 
nieco sztuczne i archaiczne oraz odbiega od istoty więzi małżeńskiej. 
Najważniejsze jest bowiem to, jaka jest podstawa mentalna, 
emocjonalna oraz osobista więzi fizycznej, a nie tylko sam fakt jej 
występowania. W skrajnych bowiem wypadkach więź fizyczna może 
wynikać z nadużywania przewagi społecznej, ekonomicznej, a nawet 
fizycznej jednej ze stron i nie stanowić w istocie elementu 
charakterystycznej dla małżeństwa, szczególnej więzi osobistej29. 

Wspólnota fizyczna małżonków opiera się na obowiązku 
współżycia fizycznego, co w tradycyjnej terminologii ujmowane jest 
jako tzw. powinność małżeńska (debitum coniugale)30. Można przyjąć, 

                                                 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 25 sierpnia 1982 r. III CRN 
182/82, LEX nr 8448. 
28 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne 
nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009, s. 165. 
29 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks rodzinny…, s. 94. 
30 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 20. 
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że wspólnocie fizycznej małżonków, towarzyszy obowiązek wierności 
w aspekcie fizycznym. Jest tutaj swego rodzaju dychotomia, z jednej 
strony zobowiązuje małżonków do wspólnego pożycia, bez ingerencji 
osób trzecich. Innymi słowy obowiązek wierności polega na tym, że 
zachowania odpowiadające treści prawa i obowiązku pożycia 
małżeńskiego mogą być realizowane tylko względem współmałżonka. 
Ten ekskluzywny charakter wierności stanowi jeden z najsilniejszych 
elementów koncepcji równoprawnego małżeństwa monogamicznego. 
W myśl niekwestionowanej w doktrynie i orzecznictwie koncepcji 
integralności więzi osobistych, wierność polega na całkowitym zakazie 
współżycia fizycznego z inną osobą oraz niedopuszczalności 
dokonywania względem takiej osoby także innych zachowań, mających 
seksualny charakter31.  

Sfera fizyczna dla prawidłowego funkcjonowania małżeństwa, jest 
niezmiernie ważna. Dotyka bowiem kwestii seksualności, która w swej 
istocie tworzy między mężczyzną i kobietą prokreacyjną harmonię. 
Brak pożycia fizycznego małżonków powoduje ich wzajemne oddalanie 
się od siebie, co w rezultacie ma swoje odzwierciedlenie w 
rozluźniającej się więzi emocjonalnej. Nie bez powodu wyżej 
wspomniano o więzi osobistej traktującej łącznie więź duchową i 
fizyczną. Obydwie wzajemnie na siebie oddziaływają. Brak więzi 
fizycznej osłabia więź emocjonalną. Zachwiana więź emocjonalna 
powoduje brak poczucia bliskości współmałżonka, w finalnie 
sprowadza się do zaniku więzi fizycznej. Zatem nie sposób rozgraniczyć 
te dwie płaszczyzny, albowiem między nimi istnieje współzależność.  

Nieodłączną od wspomnianych wyżej, koniczną dla prawidłowego 
funkcjonowania małżeństwa, jest więź gospodarcza. Faktycznie 
przejawia się głownie w prowadzeniu przez małżonków wspólnego 
gospodarstwa domowego oraz postaniu między nimi wspólności 
majątkowej małżeńskiej. Prawie więź gospodarczą reguluje art. 27 krio, 
który stanowi, że Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według 
swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, 
przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój 
związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać 
także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie 

                                                 
31 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks rodzinny…, s. 95. 
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dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Nadto nie 
sposób pominąć art. 31 § 1 krio wedle którego z chwilą zawarcia 
małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność 
majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe 
nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z 
nich (majątek wspólny).  

Wskazane w art. 27 krio przyczynianie się do zaspokajania potrzeb 
rodziny występować może w różnych postaciach. Polegać może 
bowiem zarówno na uzyskiwaniu materialnych środków do życia 
rodziny drogą pracy zarobkowej, jak i na prowadzeniu wspólnego 
gospodarstwa domowego i pracy w tym gospodarstwie oraz 
wychowywaniu dzieci32. W tej materii również Sąd Najwyższy wyraził 
swoje stanowisko. Zakres przyczyniania się do zaspakajania potrzeb 
rodziny wyznaczają możliwości zarobkowe każdego z małżonków, a 
nie faktycznie uzyskiwane dochody. W konsekwencji nie powstaje 
obowiązek jednego z małżonków zaspakajania potrzeb rodziny w 
miejsce drugiego z nich, który w sposób nieuzasadniony nie 
wykorzystuje własnych możliwości zarobkowych33. 

 
Zakończenie  
Małżeństwo to instytucja obecna w życiu niemal każdego 

człowieka. Bezpośrednio dotyczy samych małżonków, pośrednio dzieci 
i innych członków rodziny. Dlatego też, należało po raz kolejny podjąć 
tę tematykę, by utrwalić i przypomnieć zasadnicze idee małżeństwa. 

W reasumpcji należy ponownie zauważyć, że małżeństwo to 
związek mężczyzny i kobiety, który tworzy nowy reżim prawny 
właściwy tylko im. To mężczyzna i kobieta, stanowią osobowe 
elementy małżeństwa, determinujące jego istnienie, byt. W niniejszym 
artykule w trzech częściach poruszono istotę związku małżeńskiego. 

Pierwszy z nim dotyczył konstytucyjnych podstaw małżeństwa. 
Należy po raz kolejny w zakończeniu podnieść, że Ustawa zasadnicza, 
która stanowi o ustroju naszego państwa, w sposób jednoznaczny 

                                                 
32 M., Andrzejewski,  H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. 
Olejniczak, T., Sokołowski, A. Sylwestrzak A. Zielonacki, Kodeks…, LEX 
33 Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1999r., sygn. III CKN 446/98, 
LEX nr 1126908 
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wskazuje, że tylko małżeństwu jako związkowi mężczyzny i kobiety 
należy się ochrona i opieka. Ustawodawca takiej opieki nie zapewnia 
tzw. konkubinatowi czy innym formom związków między dwojgiem 
osób. W sposób kategoryczny należy stwierdzić, że nie jest możliwe 
zawarcie związku małżeńskiego przez osoby o odmiennej płci Zostało 
to również potwierdzone na płaszczyźnie przepisów ponadnarodowych, 
które jednoznacznie odsyłają od regulacji prawnych poszczególnych 
krajów. 

W dalszej części analizie poddano przepisy kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego, z które uszczegóławiają konstytucyjne rozwiązania. 
Wskazano, że małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta 
jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 

Cześć trzecia wskazuje na trzy płaszczyzny, sfery życia 
małżeńskiego: duchową, fizyczną i gospodarczą. Tylko współistnienie 
wszystkich trzech stworzy możliwość, że słowa przysięgi małżeńskiej, 
towarzyszące zawieraniu małżeństwa w obrządu w ramach ceremonii 
wyznaniowej Kościoła Katolickiego: „(…) i ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci” – staną 
się rzeczywistością. 

 
Streszczenie  
Instytucja małżeństwa ogrywa zasadniczą rolę w życiu społecznym 

zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Powoduje sformalizowanie 
związku dwojga ludzi, różnej płci, którzy na zgodne oświadczenie wolni 
decyduję się wstąpić w związek małżeński, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Niniejsze opracowanie ma ukazać istotę zawarcia 
związku małżeńskiego, ze szczególnym naciskiem na przesłanki 
warunkujące jego istnienie. Pierwsza część dotyczy podstaw 
konstytucyjnych małżeństwa, ze wskazaniem na unormowania 
międzynarodowe. Kolejna część porusza regulacje ustawowe, które 
stawią lex specialis norm konstytucyjnych. Następuje analiza trzech 
podstawowych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego tj. różnicy 
płci małżonków, ich jednoczesnej obecności, oraz zgodnego 
oświadczenia woli.  

W następstwie dochodzi do spojrzenia na faktyczne podstawy 
trwania małżeństwa, na które składają się więzi uczuciowa, 
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gospodarcza, i fizyczna. Dla prawidłowo funkcjonującego związku 
małżeńskiego koniecznym jest, by więzi te trwały jednocześnie i były 
równoważne. Stanowią trzon zawartego małżeństwa. Ich zanik 
doprowadza do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. 
Istnienie i trwanie małżeństwa jako jedynej prawnie uregulowanej 
formie życia rodzinnego mężczyzny i kobiety, daje podstawę dla 
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 

 
Summary 
The essence of marriage in the Polish law 
The institution of marriage plays a vital role in social life, both in 

Poland and abroad, Causes formalize the relationship between two 
people of different sexes who are in the joint declaration of free decide 
to marry, with all its consequences. This artice aims to show the essence 
of marriage, with particular emphasis on the existence of prerequisites. 
The first part concerns the constitutional basis of marriage, indicating to 
normalize International. 

Another part of moves statutory regulations, which puts the lex 
specialis of constitutional norms. Followed by analysis of three basic 
premises of marriage gender of the spouses, their simultaneous 
presence, and the unanimous declaration of will. Following comes to 
look at the factual basis of the marriage, which consists of emotional 
ties, economic, and physical. For a properly functioning marriage, it is 
necessary to bond the durable at the same time and were equivalent. Are 
the backbone of the marriage. Their disappearance leads to permanent 
and complete breakdown of marital relations. 

The existence and duration of marriage as the only legally regulated 
form of family man and a woman, provides the basis for the proper 
functioning of society. 
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Ilona Resztak (KUL) 
 

Problem dzieciobójstwa w polskim systemie prawnym 
 
Wstęp 
Artykuł ma na celu omówienie problemu przeciwdziałania dzie-

ciobójstwa w polskim systemie prawnym. Definicja dzieciobójstwa 
zgodna z kodeksem karnym z 1997 r. stanowi, iż „Matka, która zabi-
ja dziecko pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”1. Kodeks karny stawia warunki, 
które muszą zaistnieć, aby przestępstwo mogło być kwalifikowane 
jako dzieciobójstwo. Jego sprawczynią musi być matka, pozbawienie 
życia dziecka powinno nastąpić w okresie porodu, a matka, która 
popełnia ten czyn działa w stanie zakłócenia równowagi psychicznej. 
Dzieciobójstwo jest więc problemem zarówno sądowo-lekarskim, 
prawniczym, jak i psychiatrycznym. W rozumieniu prawnym życie 
dziecka rozpoczyna się w momencie podjęcia samodzielnej akcji 
oddechowej. Rozróżnia się dzieciobójstwo czynne - zadanie nowo-
rodkowi śmiertelnych obrażeń, zadławienie oraz dzieciobójstwo 
bierne - pozostawienie go bez opieki powodujące najczęściej zgon z 
oziębienia ciała. 

 
1. Historia dzieciobójstwa 
W ostatnich latach wielokrotne odkrycie zwłok noworodków w 

Polsce wywoływały znaczne społeczne poruszenie. W sprawy te byli 
angażowani psychiatrzy i psychologowie nie tylko do oceny poczy-
talności sprawczyń, ale do próby wytłumaczenia, co mogło być 
przyczyną takiego zachowania. Z praktyki orzeczniczej wynika, że 
kobiety, które zabijają swoje nowo narodzone dzieci są często mniej 
sprawne psychicznie, zaniedbane wychowawczo oraz uwikłane w 
niezwykle trudne sytuacje rodzinne i społeczne. Na ogół potrafią 
dostosować się do norm i oczekiwań społecznych istniejących w ich 

                                                 
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. nr 88 
poz. 553. 
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środowisku, natomiast okoliczności związane z porodem przekracza-
ją ich możliwości adaptacyjne2. 

Należy stwierdzić, iż dzieciobójstwo istniało w każdym zakątku na 
świecie, zwłaszcza tam, gdzie było to w różnych kulturach „sposobem 
kontroli liczebności populacji”. Do zabijania dzieci ze względu na oko-
liczności niesprzyjające ich przetrwaniu znacząco częściej dochodziło, 
gdy były to: bliźnięta, dziewczynki, dzieci urodzone zbyt szybko po 
poprzednim, dzieci chore lub zdeformowane, pochodzące z nieprawego 
łoża, samotnych matek, zwłaszcza biednych. Okazało się też, że w kra-
jach poindustrialnych rodzice zabijając dzieci czynią to bardziej okrut-
nie niż rodzice z „plemion prymitywnych”. 

Kobiety, które zabijały własne dzieci półtora razy częściej niż 
mężczyźni, nie tylko czyniły to z zimną krwią, lecz traktowały takie 
postępowanie jako środek do stworzenia sobie lepszych warunków 
społeczno-ekonomicznych i reprodukcyjnych3. 

Mimo, że z dzieciobójstwem spotykamy się w historii ludzkości 
od najdawniejszych czasów, to ocena prawna takiego czynu zmienia-
ła się w ciągu dziejów. Warunki społeczne w sposób szczególny 
determinowały przyzwolenie na zabijanie własnych dzieci już w 
starożytności. Ograniczanie liczebności populacji wiązało się z apro-
batą zabijania szczególnie dziewczynek traktowanych jako mniej 
wartościowe. Opisy takich praktyk spotykamy zarówno w cywiliza-
cji islamu, na terenie Półwyspu Indyjskiego, Chin czy wśród plemion 
zamieszkujących wyspy Oceanii. Przyzwolenie na zabijanie dzieci 
kalekich i niepełnosprawnych nie było potępiane w starożytnej Spar-
cie, Grecji czy Rzymie. Dopiero wraz z rozwojem chrześcijaństwa 
zabicie dziecka (dzieciobójstwo) zaczęto traktować tak jak zabójstwo 
i za jego dokonanie można było ukarać zarówno matkę, jak i ojca4. 
W europejskim prawie średniowiecznym dzieciobójczynie, zwłasz-
cza gdy chodziło o dziecko nieślubne, nie były karane surowo. W 
                                                 
2 J. Heitzman, Dzieciobójstwo czy zabójstwo? Studium przypadku 5-
krotnego zabójstwa własnych dzieci -poszukiwanie Psychopatologii, Psy-
chiatria Polska 2013, tom XLVII, numer 3, s.3.  
3 M.P. Ghiglieri Ciemna strona człowieka, Warszawa 2001, s. 214–222. 
4 M. Oberman, A brief history of infanticide and the law [w:] Spinelli MG, 
red. Infanticide: psychosocial and legal perspectives on mothers who kill, 
American Psychiatric Publishing; 2003, s. 3–18. 
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XVII i XVIII wieku – choć utrzymano karę śmierci dla dzieciobój-
czyń, co wynikało ze wzrastającej liczby przypadków zabijania wła-
snych dzieci po porodzie – równocześnie coraz częściej stosowano 
procesowe przeszkody do zastosowania kary lub istotnie ją pomniej-
szano. Kierunek poszukiwania czynników usprawiedliwiających 
dzieciobójstwo na skutek stwierdzenia okoliczności o charakterze 
psychicznym zaczął rozwijać się już w XIX wieku i wtedy też zaczę-
to tę zbrodnię traktować jako zabójstwo uprzywilejowane. Przyczy-
niła się do tego coraz większa wiedza z zakresu psychiatrii, częste 
rozpoznawanie psychozy oraz innych zaburzeń umysłowych będą-
cych wynikiem porodu lub karmienia piersią5. 

 
2. Środki karne za popełnienie dzieciobójstwa 
Na systemy prawne krajów europejskich szczególny wpływ wy-

warło prawodawstwo angielskie, które dzieciobójstwo potraktowało 
jako działanie (lub celowe zaniechanie) matki z zakłóconą psychiką 
wobec dziecka, które nie ukończyło jednego roku życia. W większo-
ści krajów wysokość kary za dzieciobójstwo wahała się w przedziale 
od roku do 6 lat więzienia, a znacząca ich część była zawieszana6. 
Współczesne kodeksy karne państw europejskich bazują na rozwią-
zaniach legislacyjnych z pierwszej połowy XX wieku, które albo 
traktują dzieciobójstwo jako uprzywilejowany typ zabójstwa, jak np. 
w Anglii, Szwajcarii czy w Polsce, albo jako kwalifikowany typ 
zabójstwa, za które może grozić kara pozbawienia wolności nie 
mniejsza niż 5 lat (Niemcy), a nawet – dożywocie (Francja)7.  

W prawnym systemie Polski, ale i większości krajów europej-
skich, dzieciobójstwo należy do zabójstw typu uprzywilejowanego 
(podobnie jak zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia) ze 
względu na zmniejszoną winę sprawcy. Uprzywilejowanie to zwią-
zane jest z przełomem biologicznym, w jakim znajduje się kobieta w 
okresie porodu. Artykuł 149 polskiego kodeksu karnego stanowi, że 
                                                 
5 A. Gałęska-Śliwka, Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna, Toruń 
2011, s. 21–41. 
6 B. Sygit, Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i 
polityczno-kryminalne, Toruń 2005, s. 502. 
7 A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w pra-
wie polskim, Warszawa 2010, s. 45. 
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matka, która zabija dziecko w okresie porodu, pod wpływem jego 
przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 
lat8. Podkreśla się konieczność stwierdzenia związku przyczynowego 
między zabójstwem nowo narodzonego dziecka a zakłóceniami rów-
nowagi psychicznej u jego matki9. W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego można spotkać poglądy, które sugerują, że „wpływ przebiegu 
porodu” należy traktować szerzej – nie tylko w odniesieniu do kon-
sekwencji psychosomatycznych u rodzącej, ale też biorąc pod uwagę 
inne czynniki okołoporodowe mogące wyzwalać stan stresu. Odwo-
łuje się do wyroku Sądu Najwyższego z 1975 r., w którym w uza-
sadnieniu wskazano na takie czynniki kryminogenne natury społecz-
nej, jak urodzenie dziecka pozamałżeńskiego lub pochodzącego z 
małżeństwa, które, w ocenie matki, nie spełnia warunków do utrzy-
mania i wychowania potomstwa. Nie można nie wziąć pod uwagę 
także faktu, że w niektórych środowiskach kobieta, która rodzi nie-
ślubne dziecko, spotyka się z niezrozumieniem, pogardą i odrzuce-
niem. Wydaje się, że brak pomocy ze strony najbliższych, w tym 
szczególnie ojca dziecka, może zrodzić zamiar zabicia niepożądane-
go dziecka, zwłaszcza przez młode, niedojrzałe osobowościowo 
kobiety. Należy dodać, że ojciec, który współdziała z matką zabijają-
cą dziecko pod wpływem porodu, odpowiada zwykle za zabójstwo 
pospolite10. 

W doktrynie prawa karnego oraz w medycynie sądowej nie bu-
dzi wątpliwości, że dzieciobójstwo może być popełnione zarówno 
przez działanie jak i zaniechanie. O pierwszym, kwalifikowanym 
jako czynne, mówimy wówczas, gdy rodząca zadaje noworodkowi 
uraz zewnętrzny w zamiarze pozbawienia go życia. Drugie – przez 
zaniechanie – tzw. bierne, polega na tym, że matka w zamiarze spo-
wodowania śmierci noworodka świadomie i celowo nie okazuje mu 
należytej pomocy i opieki po urodzeniu, najczęściej go porzuca11. 

                                                 
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553. 
9 M.Tarnawski, Zabójstwa uprzywilejowane a problematyka poczytalności. 
Psychiatr. Pol. 1995; XXIV, 1: 25–32. 
10 Art. 148 § 1 kk. 
11 H. Walecka, Oględziny porodów i zwłok noworodka dokonane w czasie 
od 1932 do 1930 r., Czasopismo sądowo-lekarskie 1932, z. 1-2, s. 159. 
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Określony w art. 149 k.k. występek dzieciobójstwa zagrożony 
jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przewidziana 
dla tego przestępstwa górna granica ustawowego zagrożenia karą 
pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat umożliwia sądowi orze-
czenie zamiast niej kary grzywny albo ograniczenia wolności12.  

Wymiar kary za przestępstwo dzieciobójstwa powinien pozosta-
wać w określonym stosunku do siły wpływu, jaki wywarł przebieg 
porodu na podjęcie przez matkę decyzji o zabójstwie noworodka. 
Jeżeli wpływ w przebiegu porodu był elementem przemożnym i 
decydującym o podjęciu takiej decyzji, wina oskarżonej matki nie 
może być oceniana jako szczególnie znaczna, a tym samym i kara 
może grawitować ku dolnej granicy ustawowego zagrożenia. I od-
wrotnie, im mniejsze znaczenie przebiegu porodu dla podjęcia decy-
zji o zabiciu noworodka, tym bardziej przestępstwo z art. 149 k.k. 
zbliża się swym charakterem do podstawowych postaci zabójstwa 
określonego w art. 148 k.k. co może przemawiać za orzeczeniem 
kary w górnych granicach ustawowego zagrożenia13.  

W sprawie o przestępstwo określone w art. 149 k.k. popełnione 
w wyniku porzucenia oskarżonej przez ojca dziecka, okolicznością 
łagodzącą przesądzającą nie tylko o celowości, ale wręcz o koniecz-
ności warunkowego zawieszenia kary jest poza dobrą opinią fakt 
zawarcia po dokonanym czynie związku małżeńskiego. Dzieciobój-
stwo należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 47§1 k.k. 
i w związku z tym sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel spo-
łeczny związany z ochroną życia i zdrowia. W przypadku skazania 
za dzieciobójstwo w grę wchodzić może możliwość orzeczenia 
przewidzianego w art. 44§2 k.k. środka karnego w postaci przepadku 
podmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 
przestępstwa. 

 
3. Sposoby odkrywania dzieciobójstw 
Znaczną trudność sprawia ustalenie rzeczywistej liczby dziecio-

bójstwa, głównie ze, względu na fakt, iż organy ścigania są rzadko 
bezpośrednio informowane o popełnieniu tych przestępstw. Sprawy 

                                                 
12 Art. 58§3 k.k. 
13 Wyrok SN z dnia 8 października 1971 r., II KR 147/71, niepubl. 
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te najczęściej wychodzą na jaw, gdy kobiety po porodzie mają pro-
blemy zdrowotne, trafiają pod opiekę lekarza, który stwierdza odby-
cie porodu. Wówczas powiadamiane są odpowiednie organy i 
wszczyna się czynności mające na celu odnalezienie zwłok nowo-
rodka. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy najpierw znajdowa-
ne są zwłoki, a następnie policja i prokuratura podejmują działania 
zmierzające do zidentyfikowania i odnalezienia kobiety, która uro-
dziła to dziecko. Niejednokrotnie sprawy te są umarzane z powodu 
niewykrycia sprawcy bądź braku dowodów popełnienia przestęp-
stwa. Analiza danych z lat 90. i obecnych pozwala na stwierdzenie, 
że liczba dzieciobójstw w Polsce utrzymuje się w granicach od 20 do 
40 przypadków rocznie. Trudno powiedzieć, jaki odsetek stanowią 
przypadki dzieciobójstwa nieujawnionego. Dzieciobójstwo na tyle 
różni się od innych zbrodni, że niezwykle trudno jest zinterpretować 
siłę motywów jego dokonania14. 

B. Hołtyst mówi nie o pojedynczym motywie dzieciobójstwa, 
lecz o wystąpieniu pewnego zespołu. Jego zdaniem w zespole tym 
powtarzającymi się motywami dzieciobójstwa są: obawa o przyszłą 
pozycję społeczną własną i dziecka oraz względy ekonomiczne wy-
rażające się w niepewności stworzenia odpowiednich warunków 
materialnych sobie i dziecku. Uważa, że bezpośrednią pobudką jest 
niekiedy poczucie wstydu na tle przewidywalnej dezaprobaty moral-
nej środowiska15. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że faktu ukrywania ciąży 
przed otoczeniem nie można utożsamiać z planowaniem dzieciobój-
stwa, choć oczywiście tego nie można z góry wykluczyć. Nie można 
również wykluczyć, że kobiety ciężarne będące w ciąży niepożąda-
nej, porzucone przez ojca przyszłego dziecka, szykanowanie przez 
najbliższych, żyjące w obawie przed ujemną oceną ze strony środo-
wiska, żyjące w ciągłym napięciu emocjonalnym, znajdujące się w 
sytuacji stresowej, w tym stanie mogą rozważać różne warianty 
ukrycia ciąży i przyszłego faktu urodzenia dziecka, jako jednej z 

                                                 
14 J. Kołowski, Ocena okoliczności i „wpływu porodu” w przypadkach 
dzieciobójstwa. Archiwum Medyczne Sądu Kryminologicznego 1994; 
XLIV: 415–418. 
15 B. Hołtyst, Przestępczość w Polsce, Warszawa 1977, s. 51. 
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możliwości pozbycia się dziecka, ale istnieje przecież samego zamia-
ru nie przemawia jeszcze za planowaniem dzieciobójstwa. Zresztą 
ten zamiar może być bardzo nieokreślony, niesprecyzowany co do 
wykonania, realizacji16. 

 
4. Wizerunek kobiet dokonujących dzieciobójstwa 
Na podstawie dostępnego piśmiennictwa rysuje się następujący 

obraz sprawczyni dzieciobójstwa: najczęściej jest to kobieta bardzo 
słabo wyedukowana, z wykształceniem niepełnym podstawowym 
czy zawodowym; jest w trudnej sytuacji materialnej, pochodzi z 
rodziny z problemami, w której nadużywano alkoholu, stosowano 
przemoc zarówno psychiczną jak i fizyczną; przeważnie jest na 
utrzymaniu rodziny lub partnera życiowego, więc nie ma stałej pracy 
ani innych własnych źródeł utrzymania. Z innych badań, przeprowa-
dzonych w Polsce w latach 1990–2000, wynika, że na 8 przypadków 
podejrzeń o dzieciobójstwo najliczniejszą grupę sprawczyń stanowi-
ły młode kobiety w wieku od 17 do 26 lat. W większości podejrzane 
były pannami, drugą grupę stanowiły mężatki, a resztę – kobiety 
rozwiedzione. Ponad połowa z nich urodziła się w mieście, reszta na 
wsi. Zasadnicza grupa badanych kobiet mieszkała z rodzicami, część 
dzieciobójczyń miała własne mieszkania, nieliczne pozostałe wy-
najmowały je, mieszkały w internacie bądź nie miały stałego miejsca 
zamieszkania. Przeważnie wywodziły się ze środowiska robotnicze-
go i rolniczego, najmniejszą grupę stanowiły kobiety pochodzenia 
inteligenckiego. Najwięcej sprawczyń miało wykształcenie niepełne 
podstawowe, następną grupę stanowiły kobiety z wykształceniem 
podstawowym17. Zdecydowana większość sprawczyń w chwili po-
pełniania przestępstwa miała stałą pracę. Analizując stan psychiczny 
i poczytalność sprawczyń stwierdzono, że: 10 z 28 miało w pełni 
zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania 
swoim postępowaniem, reszta (18) miała tę zdolność znacznie ogra-
niczoną. Wśród nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach 
ograniczoną sprawność intelektualną, 4 sprawczynie wykazywały 

                                                 
16 B. Hołtyst, op. cit. s. 53-54. 
17 D. Juszczak, Dzieciobójstwo – trudności orzecznicze na podstawie opisu przy-
padku, Postępowanie Psychiatryczno Neurologiczne 2008; 17 (2): 175–177. 
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zaburzenia osobowości o charakterze schizoidalnym, 3 o charakterze 
psychosocjopatii, natomiast w żadnym przypadku nie stwierdzono 
objawów psychozy. Z kolei analiza przypadków sprawczyń dziecio-
bójstwa przeprowadzona przez Kołowskiego dowiodła, że zdecydo-
wana większość dzieciobójczyń zachodziła w ciążę z partnerami, z 
którymi była związana uczuciowo, a więc ciąża nie była wynikiem 
przestępstwa czy też okazjonalnego, przypadkowego spotkania. Po-
nad połowa sprawczyń od początku nie akceptowała ciąży i miała 
negatywny stosunek do mającego narodzić się dziecka. Kobiety te 
negowały fakt ciąży w rozmowach z najbliższymi i w miejscu pracy. 
Starały się ukrywać ciążę poprzez odpowiedni dobór garderoby i 
sposób ubierania się, obwiązywały brzuch bandażami. Wśród bada-
nych były również sprawczynie mające i wychowujące kilkoro dzie-
ci. Jako powód swoich decyzji i negatywnego stosunku do ciąży 
podawały strach i wstyd przed oceną środowiska18. 

Fakt popełnienia dzieciobójstwa przez kobiety młode można by 
wytłumaczyć tym, że kobiety te są z reguły pierwszy raz w ciąży, 
ciąża ta wynika nie kiedy z przypadkowego stosunku i jest przez 
kobietę niepożądana. Bardzo często kobiety te wykazują brak odpo-
wiedniej dojrzałości życiowej, nie mają należytego przygotowania i 
orientacji w zakresie zapobiegania ciąży i możliwości wychowania 
dziecka w domach małych dzieci19. Młody wiek dzieciobójczyni 
koreluje z tym, że w przeważającej liczbie przypadków sprawczy-
niami tego przestępstwa były panny. Były to kobiety, które zaszły w 
ciążę bardzo często z przypadkowo poznanym partnerem, z którym 
łączność zrywała się po krótkim okresie znajomości. Bardzo często z 
obawy przed napiętnowaniem ze strony środowiska, własnej rodziny 
ukrywały dzieciobójczynie fakt ciąży. Znajdowały się w sytuacji 
samotności i to zarówno środowiskowej jak i psychicznej. 

 
 

                                                 
18 J. Kołowski, Nowak KM. Dzieciobójstwo w świetle wyników sekcji zwłok 
i danych akt sądowych 
z lat 1990–2000 (wybrane zagadnienia). Archiwum Medycyny Sądowo 
Kryminologicznej 2005; LV: 125–129. 
19 W. Wolter, op.cit., s. 317- 318. 
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Podsumowanie 
Podsumowując należy stwierdzić, iż przestępstwo dzieciobój-

stwa jest tematyką dość obszerną sięgającą czasów starożytnych 
jednak mimo wszystko ciągle rozwijającą się. Należy zastanowić się 
w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawiskowi. Zapobiegać może 
każdy, kto widzi, że dziecko jest bite, czy rodzice zachowują się 
dziwnie wobec swojego narodzonego dziecka a także poprzez psy-
choedukacje, system kontroli ze strony pomocy społecznej, kurateli 
sądowej, policji oraz sąsiadów. Powinni reagować, interweniować. 
Bardzo często jest tak, że ludzie udają, że nie słyszą, nie widzą a 
dopiero jak coś się dzieje, wszyscy podnoszą alarm: „ja słyszałem, ja 
widziałem”. Na pewno dużą rolą sytemu kontroli społecznej byłyby 
osoby, które są zatrudnione w szpitalach, na przykład pediatra, le-
karz, pielęgniarka czy też położna. Lekarz który konsultuje dziecko 
(a są to obowiązkowe konsultacje w szpitalu)powinien zwracać uwa-
gę na to jaki jest stan dziecka, matki i jeżeli widzi, że matka zacho-
wuje się dziwnie, irracjonalnie lub może być w depresji, to właśnie 
lekarz powinien podjąć jako pierwszy interwencję, doprowadzić 
pacjentkę do konsultacji psychologicznej czy też psychiatrycznej. 

Trzeba pamiętać, że matki ponoszą najwięcej kosztów w związ-
ku z ciążą, porodem i wychowaniem a także opieką nad dzieckiem. 
Bardzo często zabójczyni przechodzące depresję deklarują, że zabiły 
swoje dziecko, by nie męczyło się w życiu, żeby nie miało źle. Tak 
na wszelki wypadek. Często dochodzi też do próby lub samobójstwa 
rodzica lub opiekuna, który dokonuje zamachu na dziecko. 

 
Streszczenie 
Autorka ma celu ukazanie w artykule w jaki sposób należy prze-

ciwdziałać dokonywaniu przestępstwa dzieciobójstwa. Stwierdzić 
należy, iż zapobiegać może każdy, kto widzi, że dziecko jest bite, 
czy też rodzice zachowują się dziwnie wobec swojego dziecka a 
także przez psychoedukacje, system kontroli ze strony pomocy spo-
łecznej, kurateli sądowej, policji oraz sąsiadów.  

 
Summary 
The author has to show in the article on how to prevent making 

the crime of infanticide. It should be noted that it can prevent anyone 



500 
 

who sees that a child is beaten, or whether parents behave strangely 
to your child as well as through psychoeducation, the control system 
from the social welfare, probation, police and neighbors. 
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Wiesław Szyszkowski (UWM) 
 

Prewencja drogą do skutecznego wychowania 
 
Wstęp 
Wychowanie młodego pokolenia jest trudnym zadaniem, dlatego w 

tym niełatwym procesie powinny brać udział wszystkie środowiska, do 
których przynależy młody człowiek: rodzina, szkoła oraz Kościół. Należy 
więc zwrócić uwagę na wychowanie jako proces długofalowy, przebiega-
jący w etapach, by nie dopuścić do sytuacji, w której na działania wycho-
wawcze będzie za późno. Największe znaczenie w tym procesie ma ro-
dzina, ponieważ to w niej dziecko poznaje świat, a tym samym czerpie 
wzorce, które realizuje w późniejszym okresie swojego życia. Skutecz-
ność zaś działań wychowawczych podyktowana jest poprawnością sto-
sowanych technik wychowawczych oraz relacji międzyludzkich. 

 
1. Rodzina podstawową komórką wychowawczą 
Próbując zdefiniować pojęcie rodziny należy zauważyć jak zna-

czące miejsce zajmuje ona w procesie wychowawczym, tworząc 
grunt dla właściwego kształtowania się relacji międzyludzkich, ucząc 
nowe pokolenia miłości, wzajemnego zaufania oraz poznawania 
prawdziwych wartości1. Rodzina jest naturalnym środowiskiem roz-
woju2 i kształtowania się osobowości dzieci, na którą największy 
wpływ mają rodzice3. Do tego środowiska dziecko przynależy od 
momentu narodzin. Rodzina jako pierwsza grupa, do której wchodzi 
młody człowiek jest najdoskonalszą komórką, wpływającą na rozwój 
młodego człowieka, ponieważ jako jedyna potrafi zaspokoić wszyst-
kie potrzeby domowników, czego nie jest w stanie wykonać żadna 
instytucja wychowawcza4. Opiekunowie i nauczyciele pracujący w 

                                                 
1 R. Hajduk, Rodzina gatunek ginący, Kraków 2008, s. 9. 
2 S. Głaz, K. Grzeszek, I. Wiśniewska, Rodzina. Biologiczne i psycholo-
giczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996, s. 19. 
3 A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 
2004, s. 24-25. 
4 K. Szewczuk, Wpływ środowiska wychowawczego na postawy wobec 
nauki szkolnej dzieci z domów dziecka i z rodzin naturalnych, [w:] Rodzina 
Szkoła Kościół, red. W. Kubik, Kraków 2000, s. 42. 
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różnych organizacjach wychowawczych, spełniają znaczącą rolę, 
jednak nie są w stanie przekazać dzieciom pełnej miłości, zaintere-
sowania ich osobistymi radościami i problemami5. W rodzinie dziec-
ko przychodzi na świat i w niej uczy się norm i zasad postępowania, 
rozwija się, kształtując swoja osobowość oraz pogląd na świat6, bo-
wiem rodzina dostarcza wszystkich bodźców niezbędnych do prawi-
dłowego rozwoju psychicznego, moralnego oraz duchowego7. 
Dziecko musi czuć ze strony rodziców miłość, życzliwość oraz zain-
teresowanie, co prowadzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
dziecka, a zarazem buduje mocną więź między nimi. Natomiast brak 
szacunku i lekceważenie dzieci prowadzi do agresji, niskiej samo-
oceny, nieposłuszeństwa a w efekcie do nerwicy dziecka8. 

Każda rodzina ma własny, indywidualny, charakterystyczny dla 
niej styl życia wewnątrzrodzinnego, który przejawia się w różnych 
sposobach okazywania uczuć, wzajemnego zrozumienia oraz relacji 
do osób z zewnątrz. J. Rembowski przedstawia pięć specyficznych 
styli życia rodzinnego: 

• Dzieci na pierwszym miejscu. Taki styl występuje najczęściej 
w rodzinach większych, na przykład pięcioosobowych. Cechą szcze-
gólną tego stylu jest ogólny chaos, brak porządku w zachowaniu 
rodziny i jej organizacji. W tej sytuacji dzieci pozostają na dalszym 
planie. Opiekę nad nimi głównie sprawuje matka, gdyż ojciec po-
święca się pracy zawodowej. Układ ten jest przyczyną wytworzenia 
się dominacji męża nad żoną. W konsekwencji osłabia to rodzinę 
jako funkcjonalną jednostkę. 

• Dwoje przeciw światu. W takiej rodzinie małżonkowie są 
osobami o niskiej samoocenie, pełni podejrzeń i braku zaufania w 
stosunku do siebie. Jednocześnie uważają, że nie mogą bez siebie 
żyć, co z kolei wpływa na wypaczone i wrogie postrzeganie świata. 
Dzieci w takiej rodzinie są traktowane jako czynnik destrukcyjny, 
który zagraża ich związkowi. 

                                                 
5 Hajduk, dz. cyt., s. 23. 
6 A. Błasiak, Gdy zabraknie rodziny, [w:] Rodzino jaka jesteś, red. W. Ku-
bik, Kraków 1999, s. 139. 
7 S. Głaz, Rodzina a jednostka, Kraków 1998, s. 40. 
8 Solak, dz. cyt., s. 24-25. 
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• Bierz udział w podziale a sam nie daj nic. Pojawia się w ro-
dzinach, w których jeden z członków rodziny pracuje, najczęściej 
jest to żona, a drugi trwoni zarobki. Z reguły dotyczy to rodzin z 
problemem alkoholowym, skłóconych lub rozbitych. Między mał-
żonkami stosunki emocjonalne są oziębłe. W tej sytuacji dzieci są 
zaniedbane, odrzucone i nie lubiane przez rówieśników. 

• Każdy dla siebie. Występuje w rodzinach, gdzie mąż i żoną 
usilnie dążą do osiągnięcia zewnętrznego celu. Szczególny nacisk 
położony jest na to, co jednostka jest w stanie zdobyć dla siebie, 
używając w tym celu innych. 

• Dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Obowiązki rodzinne w tym 
stylu traktowane są jako zło konieczne a miłość utożsamiana jest z 
bólem. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rozwód lub jeżeli mał-
żonkowie są już podeszli w latach, śmierć jednego z nich9. 

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i 
realizacji zadań jakie na niej spoczywają jest kontakt na płaszczyźnie 
rodzice - dziecko. Właściwa relacja na tym polu owocuje kształto-
waniem się u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby oraz ota-
czającego świata jak również Boga10. Rodzice są dla dziecka pierw-
szym ogniwem łączącym je z całą społecznością ludzi. Rodzina jest 
terenem, na którym młody człowiek stawia pierwsze kroki ucząc się 
życia w społeczeństwie11. Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne 
jest samourzeczywistnienie, realizujące się w postawie rodzicielskiej 
aprobaty, okazywaniu zainteresowania oraz radości z postępów czy-
nionych przez dziecko. Pozwala to na prawidłowy rozwój samooce-
ny, pewności siebie i poczucia własnej wartości. W tej sytuacji du-
żym błędem jest krytyka wysiłków dziecka, które nie spełnia ide-
ałów, jakie wyznaczyli sobie rodzice12. Dziecko może mieć poczucie 
emocjonalnego bezpieczeństwa, wówczas, gdy rodzice otwarcie 
wyrażają wobec niego swoje myśli i uczucia. Aby sporządzić pod-

                                                 
9 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986, s. 19-20. 
10 Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, dz. cyt., s. 20. 
11 Błasiak, dz. cyt., s. 140. 
12 Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, dz. cyt., s. 20. 
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stawę normalnego i zdrowego rozwoju dla dziecka, należy okazywać 
mu miłość, zainteresowanie, pomoc oraz sympatię13. 

Wychowanie polega na kształtowaniu osoby ludzkiej we wszyst-
kich dziedzinach życia, prowadząc ją w kierunku ostatecznego celu, 
zmierzając do rozwoju człowieka i jego osobowości. Proces wycho-
wania zmierza w kierunku samowychowania i samokontroli, bowiem 
warunkiem prawidłowego rozwoju jest akceptacja przez jednostkę 
celów i praw rozwoju, które przyjmując za własne zaczyna realizo-
wać. W rodzinie wychowanie skierowane jest na zaistnienie w 
członkach rodziny takich wartości jak: miłość, szczęście oraz dobro. 
Na rodzicach ciąży obowiązek pokazania dzieciom, jaką miłością 
obdarzają się rodzice. Postawa małżonków względem siebie powinna 
być godna naśladowania, pełna szacunku oraz dobroci, jako że wzor-
ce rodziców odgrywają istotną rolę w procesie wychowania, ponie-
waż atmosfera rodzinna, wspólna praca, wzajemna pomoc czułość i 
rodzicielska troska są najlepszymi środkami wychowawczymi pro-
wadzącymi do właściwego rozwoju osobowości dziecka, a zarazem 
są potrzebne do prawidłowego wprowadzenia w życie społeczne14. 

Szczególne znaczenie w rozwoju dziecka mają postawy rodzi-
cielskie. Dziecko potrzebuje rodziców posiadających pewną autono-
mię wewnętrzną, którzy odnoszą się do niego w sposób w miarę sta-
nowczy i stały, są konsekwentni i tym samym stanowią dla dziecka 
oparcie15. 

Właściwe postawy wobec dziecka charakteryzują się: 
• Akceptacją dziecka takim jakie ono jest, wraz z jego możli-

wościami oraz ograniczeniami. Zadaniem rodziców jest okazywanie 
miłości w stosunku do dziecka, co nie powinno sprawić, że staną się 
bezkrytyczni. Udzielając nagany, wskazują bowiem na nieodpo-
wiednie zachowanie. Akceptacja uaktywnia w dziecku poczucie 
bezpieczeństwa oraz satysfakcję z własnego istnienia. 

• Współdziałaniem z dzieckiem, które wyraża się w czynnym 
udziale rodziców w życiu dziecka, zabawie, sprawach szkolnych, jak 
również we wprowadzeniu dziecka w sprawy domu. 

                                                 
13 Rembowski, dz. cyt., s. 104. 
14 Głaz, dz. cyt., s. 18-20. 
15 Tamże, s. 45. 



505 
 

• Dawaniem dziecku rozumnej swobody. Z wiekiem dziecko fi-
zycznie oddala się od rodziców, jednocześnie rozbudowuje z nimi 
więź psychiczną. Dając dziecku swobodę rodzice nie tracą autoryte-
tu, mogą więc kierować dzieckiem w takim stopniu, jaki jest ko-
nieczny, pozwalając przy tym by popełniało błędy. 

• Uznaniem jego praw, co daje dziecku możliwość podjęcia od-
powiedzialności za własne czyny, oczekując dojrzałego zachowania. W 
ten sposób rodzice wyrażają szacunek dla indywidualności dziecka. 

Wymienione wyżej postawy mają swoje źródło w poprawnie ro-
zumianym pojęciu miłości16. 

Udział w wychowaniu musi brać w równym stopniu oboje rodzi-
ców. Dorastanie bez matki i jej macierzyńskiej miłości jest krzywdą 
wyrządzoną małemu człowiekowi, gdyż matka odpowiada za prawi-
dłowy rozwój uczuć dziecka, ucząc je miłości. Bez obecności matki, 
prawidłowej więzi z nią w przyszłości może owocować nieumiejętno-
ścią nawiązywania więzi emocjonalnych oraz brakiem predyspozycji do 
założenia własnej rodziny lub zaburzeniem funkcji małżeńskich i rodzi-
cielskich. Natomiast ojciec powinien brać czynny udział w opiece nad 
dzieckiem, dzieląc obowiązki z matką, by aktywnie wpływać na rozwój 
potomstwa. Wychowując się bez ojca dzieci są mniej dojrzałe, często 
rozkojarzone, w kontaktach z innymi dziećmi przejawiają trudności oraz 
mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa17. 

Należy również zwrócić uwagę na kwestię wychowania religij-
nego w rodzinie, ponieważ jest ona szczególnie uprzywilejowana w 
formacji młodego pokolenia. W rodzinie dziecko od najmłodszych 
lat powinno poznawać prawdy Objawione18. W procesie wychowa-
nia to rodzice przekazują swoim dzieciom za pomocą języka, sposo-
bu zachowania wiele zachowań, w tym również stosunek do Boga. 
Dlatego na światopogląd dziecka ma wpływ atmosfera religijno – 
wychowawcza panująca w domu19. Praktyki religijne, takie jak co-

                                                 
16 Tamże, s. 46-47. 
17 Tamże, s. 52-54, 56, 59-61. 
18 S. Smoleński, Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowie-
dzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie w ro-
dzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 73. 
19 Solak, dz. cyt., s. 68. 
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dzienna modlitwa, przeżywanie okresów roku liturgicznego, podej-
mowane wraz z dziećmi, pozwalają na zbudowanie właściwego ob-
razu Boga. Rodzice nie tylko są pierwszymi zwiastunami wiary, ale 
również w późniejszym okresie powinni dawać świadectwo swojej 
wiary20. Głównym celem w religijnym wychowaniu dzieci nie jest 
wiedza, zrozumienie i poznanie Boga lecz miłość do Niego oraz 
bliźnich, która wyrażać będzie się w praktykach religijnych21. Gdy 
dzieci zaczynają uczęszczać na katechezę rola rodziców w trosce o 
życie religijne nie jest zakończona. Tym bardziej powinni wykazy-
wać żywe zainteresowanie, podejmując rozmowy z dziećmi na tema-
ty poruszane podczas katechezy. 

Ponadto cała rodzina powinna czynnie uczestniczyć w życiu sa-
kramentalnym, przybliżając się ku Chrystusowi, otwierając się na 
Jego łaskę. Dlatego ośrodkiem i szczytem życia sakramentalnego (…) 
każdej chrześcijańskiej rodziny jest Eucharystia. Stąd zasadniczą 
rolę w rodzinie musi zająć życie eucharystyczne: udział w mszy świę-
tej, Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu. Należy 
jednak pamiętać, by uczestnictwo w życiu sakramentalnym było 
świadome i dojrzałe. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał szczegól-
ny związek Eucharystii z sakramentem pokuty. Rodzinne życie eu-
charystyczne wymaga powiązania z sakramentem pokuty. Rodzice 
wspólnie z dziećmi, przystępując do spowiedzi świętej pokazują 
dzieciom jak ważna jest praca nad sobą. Sprzyja to właściwemu 
rozwojowi sumienia22. 

Nie należy zapominać o modlitwie. Samo przekazywanie wie-
dzy, czy uczestniczenie w życiu religijnym nie wystarczy. Trzeba 
nauczyć dziecko nawiązywania kontaktu z Bogiem, nie tylko poda-
jąc informacje o modlitwie, jak się modlić lecz doprowadzić dziecko 
do samodzielnej, wypływającej z jego wnętrza rozmowy z Bogiem 
Ojcem. W celu wprowadzenia dziecka w świat modlitwy trzeba po-
służyć się celowymi oddziaływaniami pedagogicznymi. Z jednej 
strony należy chronić się przed stereotypami i monologiem, z drugiej 
– pomóc w rozwoju dialogowej i twórczej modlitwy. Ważne jest, by 

                                                 
20 Smoleński, dz. cyt., s. 73-75. 
21 Solak, dz. cyt., s. 73. 
22 Smoleński, dz. cyt., s. 80-82. 
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pokazać dziecku, że modlitwa daje radość, pomagając przezwycię-
żyć trudności oraz pozwala zbliżyć się do Jezusa, który stanowi dla 
człowieka prawdziwe i niewzruszone oparcie23. 

Wychowawcze oddziaływanie środowiska rodzinnego stanowi 
złożony proces. Mechanizm wychowania jest tu dwustronny. Po 
pierwsze rodzice wychowują dzieci stosując zamierzone zabiegi 
wychowawcze, usiłując nadać temu procesowi pewien kierunek. Z 
drugiej jednak strony niezależnie od tego, w pewnym stopniu wy-
chowanie odbywa się w sposób niekontrolowany i bezrefleksyjny, 
ponieważ uczestniczy w nim cała grupa rodzinna a zarazem wpływ 
na to ma atmosfera, którą ona stwarza. O tym, że rodzina ma bardzo 
ważne znaczenie w wychowaniu i rozwoju dziecka pokazuje rozwój 
dzieci nie posiadających rodziny, wychowujących się w domach 
dziecka lub zakładach opiekuńczych. Często występuje u nich cho-
roba sieroca, są opóźnione przede wszystkim w rozwoju psychicz-
nym a nawet w rozwoju fizycznym. Przejawiają trudności w nawią-
zywaniu relacji międzyludzkich oraz więzi emocjonalnych z otocze-
niem. Dlatego wskazane jest by dzieci, które utraciły rodzinę, wy-
chowywały się w rodzinach zastępczych, ponieważ jedynie rodzina 
może zapewnić konieczne warunki do prawidłowego rozwoju24. 

 
2. Szkoła terenem edukacji i rozwoju wychowanka 
Szkołę można przedstawić jako instytucję składającą się z na-

uczycieli i uczniów, w której wykorzystywany jest system działań 
pedagogicznych, mający na celu kształcenie oraz wychowywanie 
młodzieży25. Szkoła jest miejscem, w którym nauczyciele próbują 
przekazać uczniom wiedzę o rzeczywistości i nauczyć ich różnorod-
nych umiejętności niezbędnych dla odpowiedniego funkcjonowania 
uczniów w otoczeniu. Celem nauczycieli jest również zadbanie o 

                                                 
23Solak, dz. cyt., s. 75., s. 75. 
24 S. Styrna, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego 
dziecka, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, 
Kraków 1982,  s. 121-123. 
25 G. Cholawo, I. Sulińska, Miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym, 
http://74.125.77.132/search?q=cache:AdUQE_R8_vIJ:www.eduforum.pl/modules.
php%3Fname%3DPublikacje%26d_op%3Dgetit%26lid%3D463+szko%C5%82a
+jako+instytucja&cd=2&hl=pl&ct=clnk, (14.04.2009). 
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wszechstronny rozwój uczniów tak, aby mogli oni podejmować sa-
modzielnie coraz to bardziej złożone zadania26. Jest ona bardzo waż-
nym miejscem dla dziecka, ponieważ spędza w niej większość czasu, 
zdobywając wiedzę. Należy nadmienić, że szkoła jest również miej-
scem socjalizacji – nawiązywania relacji. Szczególne miejsce w sku-
tecznym wychowaniu prewencyjnym zajmuje relacja nauczyciel – 
uczeń27. Jeśli wychowawca będzie dla uczniów doradcą, przywódcą 
oraz przyjacielem wówczas jego autorytet będzie większy, a pod-
opieczni będą mieli szansę na całościowy rozwój osobowościowy i 
psychiczny28. 

Szkolne wychowanie młodzieży spoczywa w rękach nauczycieli, 
którzy pełnią podwójną rolę: przekazują wiedzę oraz wychowują. 
Obecnie pracownicy oświaty wykonują obie role, większą uwagę 
przywiązując do tej pierwszej. Identyfikując się bardziej z rolą na-
uczyciela niż wychowawcy pracownicy oświaty manifestują zjawi-
sko spadku ich autorytetu w społeczeństwie. Powoduje to, że mło-
dzież postrzegana jest przez nauczycieli głównie jako uczniowie, 
który są odbiorcami wiedzy. Należy więc szukać rozwiązania tej 
sytuacji29. Nauczyciel traktujący ucznia podmiotowo okazuje mu 
ludzkie i bezwarunkowe poszanowanie godności osobistej, która 
przysługuje każdej osobie niezależnie od jej statutu społecznego, 
zdolności czy wyglądu zewnętrznego30. Wychowawca, który okazuje 
uczniom empatię, akceptację i jest autentyczny, może cieszyć się 
sukcesami na polu wychowawczym31. 

Empatia, to zdolność widzenia świata i ludzi oczami innych osób. 
Nauczyciel, podejmując próbę zrozumienia, co przeżywa uczeń, daje 

                                                 
26 S. Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna w szkole-efektywne 
komunikowanie się nauczyciela z uczniem, [w:] Psychologia rozwiązywania 
problemów szkoły, red. J. Miluska, Poznań 2001, s. 311. 
27 M. T. De Meer, Dziecko i szkoła. Praktyczny poradnik dla rodziców, 
wychowawców i nauczycieli, Kraków 1997, s. 5. 
28 E. Kosińska, Wychowawca w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, 
Kraków 1999, s. 14. 
29 K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czyn-
ności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002, s. 242-243. 
30 M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 90. 
31 Tamże, s. 48. 
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mu do zrozumienia, że jest traktowany poważnie, nie wywierając na 
nim presji. Brak wyrozumiałość ze strony wychowawcy stawia mię-
dzy nim a wychowankami barierę psychiczną. 

Akceptacja przejawia się w traktowaniu każdego ucznia w spo-
sób jednakowy, okazywaniu szacunku jako osobie niezależnie od 
przekonań i opinii jakie wyznaje. Oczywiście, nie wyklucza ona rów-
nież zgłaszania różnych zastrzeżeń co do niewłaściwego sposobu 
zachowania ucznia. 

Autentyczność nauczyciela polega na naturalnym zachowaniu, 
spontaniczności, bez gry pozorów. W kontakcie z uczniami jest 
szczery i otwarty, znając granice własnej otwartości i szczerości. Nie 
jest tak, że nauczyciel pozwala na wszystko uczniom. Nawiązując 
bliższe relacje z wychowankami panuje nad swoimi emocjami. 

Powyższe postawy są ze sobą powiązane, wzajemnie się wzbo-
gacają oraz uzupełniają. W pracy dydaktyczno – wychowawczej 
stają się skuteczne, gdy żadna z nich nie jest pomijana. Brak jednego 
elementu nie daje oczekiwanego rezultatu. Na przykład akceptacja 
bez autentyczności może wzbudzić w uczniach podejrzenie co do 
braku szczerości ze strony nauczyciela32. 

Nauczyciel może traktować ucznia w sposób partnerski, ale po-
winien w tej sytuacji zachowywać dystans. Poufałość w nadmiernym 
stopniu prowadzi bowiem do zaniku barier wynikających z zasady 
autorytetu. Jest ważną rzeczą, by uczeń znał swoje miejsce w świecie 
dorosłych oraz odnosił się z szacunkiem do osób starszych. Jest to 
konieczny warunek, by wychowanek miał poczucie bezpieczeństwa i 
zaufania w stosunku do wychowawcy33. 

Niemałą rolę odgrywa również funkcja facilitatora. Nauczyciel 
pełniący tę funkcję stara się stworzyć w klasie klimat zaufania. Aby 
dobrze realizować to zadanie nauczyciel musi cechować się wcze-
śniej opisanymi postawami: empatią, autentycznością oraz akcepta-
cją, jak również całkowicie zrezygnować z autorytaryzmu. Umożliwi 
to uczniom decydowanie o temacie i sposobie prowadzenia lekcji. 

                                                 
32 Tamże, s. 48-50. 
33 Kosińska, dz. cyt., s. 21. 
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Takie ustalenia są obowiązujące oraz objęte umową. W ten sposób 
uczniowie chętniej będą wypowiadać się na zajęciach34. 

Proces wychowania może zachodzić wówczas, gdy między na-
uczycielem a uczniem poprawnie zostanie nawiązany kontakt. Jest 
on podstawą owocnego działania edukacyjnego oraz wychowawcze-
go. Prawidłowy proces nawiązywania kontaktu nauczyciel – uczeń 
przebiega w następujących etapach: 

• Pojawienie się nauczyciela w klasie. Pierwsze spotkanie 
wymaga dobrego przygotowania i pozytywnego nastawienia, które 
sprawi, że nauczyciel będzie czuć się swobodnie. Taka postawa za-
sygnalizuje uczniom pozytywne nastawienie wobec nich. 

• Nawiązanie wstępnego kontaktu. Początkowo kontakt z 
uczniem powinien być nawiązywany za pomocą krótkich spojrzeń. 
Nauczyciel, będąc wrażliwym na spojrzenia uczniów, odwzajemnia-
jąc je, przyczynia się do rozwoju relacji z uczniem. W tym etapie nie 
należy zbyt wcześnie skracać dystansu, ponieważ może spowodować 
to zerwanie już nawiązanego kontaktu. Należy dać młodzieży czas 
na oswojenie się, poznanie nauczyciela. 

• Nawiązanie bliższego kontaktu. Przejście do tego etapu moż-
liwe jest po zdobyciu, przez nauczyciela, zaufania uczniów. Dystans 
zostaje zmniejszony i można poruszać kwestie ważne dla wycho-
wanka, dotyczące jego życia, w momencie, gdy uczeń zwierza się 
nauczycielowi ze swych problemów. Takie działanie wymaga od 
nauczyciela większego zaangażowania oraz zainteresowania 
uczniem. 

• Dostosowanie się. Jest twórczym zachowaniem nauczyciela, 
umożliwiającym zbudowanie relacji równorzędności z uczniem i 
osiągnięcie płaszczyzny porozumienia. 

• Nawiązanie bliskiego kontaktu. Możliwy jest do realizacji, gdy na-
uczyciel i uczeń mają wspólny punkt, na którym się skupiają. Może nim 
być wspólne zainteresowanie, temat rozmowy czy wspólna aktywność. 
Ważne, by w tej relacji funkcjonowała zasada naprzemienności ról komu-
nikacyjnych – jedna osoba mówi, druga słucha. 

• Wspólna aktywność. Zostaje ona zapoczątkowana poprzez 
bliski kontakt a przejawia się we wspólnym działaniu, zmierzającym 

                                                 
34 Łobocki, dz. cyt., s. 50. 
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do osiągnięcia zamierzonego celu, którym może być rozwiązanie 
konfliktu lub przeprowadzenie doświadczenia w ramach zajęć, by 
lepiej zrozumieć omawiane zjawisko35. 

Dla prawidłowego rozwoju relacji nauczyciela z uczniem duże 
znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmowy36. Proces komuni-
kacji jest bardzo ważny dla każdego człowieka. Porozumiewanie się 
daje możliwość przekazu uczuć, przeżyć, zjawisk oraz interakcji, a 
znaczącą rolę odgrywa w rozwoju wielu sfer osobowości. Brak dia-
logu – porozumienia równoznaczny jest z klęską37. Należy pamiętać, 
że każda komunikacja składa się z elementu werbalnego (słowa) oraz 
niewerbalnego (gest, mimika). Rozmowa z uczniami może mieć za 
przedmiot zainteresowania i problemy, a także tematy tabu. Nieza-
leżnie od podejmowanego zagadnienia nauczyciel daje do zrozumie-
nia, że jest zainteresowany przeżyciami, emocjami lub trudnościami 
ucznia, solidaryzując się z nim, stwarza klimat zaufania38. 

Z wychowawczego punktu widzenia najlepszym stylem prowa-
dzenia rozmów z uczniami jest styl partnerski. Zakłada on bezwa-
runkową akceptację oraz szacunek, który należy okazać rozmówcy, 
co pozwoli mu: 

- mieć własne zdanie; 
- mówić o swoich przeżyciach oraz wyrażać uczucia; 
- wyrażać swoje potrzeby; 
- popełniać błędy; 
- rozwiązywać problemy, które go nurtują; 
- osiągać sukcesy dzięki własnej pracy; 
- uwierzyć w swoje możliwości. 
Rozmowa partnerska musi przebiegać w atmosferze spokoju, wza-

jemnego zrozumienia i poszanowania. Należy unikać krzyków, preten-
sji, prawienia kazań oraz uszczypliwych uwag39. Nauczyciel musi słu-
chać ucznia w sposób aktywny, nie powinien udawać zainteresowania, 

                                                 
35 Frydrychowicz, dz. cyt., Poznań 2001, s. 316-322. 
36 Łobocki, dz. cyt., s. 144-145. 
37 E. Bochno, Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kra-
ków 2004, s. 57. 
38 Łobocki, dz. cyt., s. 145-146. 
39 Tamże, s. 151-152. 
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ale żywo włączyć się w dialog, ponieważ w rozmowie wychowawca ma 
okazję, by pobudzić wychowanka do samorozwoju40. 

Poprawnie przeprowadzona pod względem pedagogicznym, 
rozmowa z uczniem, umożliwia między innymi swobodną i szczerą 
wymianę myśli, dzieląc się własnymi przeżyciami i doświadczeniem 
życiowym; poznanie się i zrozumienie; udzielanie wsparcia w chwi-
lach bezsilności; uświadomienie odpowiedzialności za własne czyny; 
odzyskanie równowagi psychicznej oraz dokonywanie zmian w do-
tychczasowym postępowaniu41.  

Zadaniem nauczyciela jest udzielanie wsparcia uczniowi, by 
pomóc mu w przezwyciężaniu trudności. Najważniejsza jest pomoc 
uczniowi w samorealizacji. Proces ten rozpoczyna się w momencie, 
gdy uczeń przychodzi po radę w konkretnej sprawie. Podstawowym 
zadaniem nauczyciela w tej sytuacji jest wysłuchanie wychowanka, a 
następnie przekazanie mu wskazówek dotyczących rozwiązania pro-
blemu, w taki sposób, by przy kolejnej trudności uczeń potrafił sa-
modzielnie rozwiązać nurtujący go problem. Obecnie największym 
wyzwaniem w szkołach jest właśnie społeczne i emocjonalne wspie-
ranie uczniów42. 

Warto również przyjrzeć się wychowaniu moralnemu w szkole, 
które jest w istocie rzeczy świadomym i celowym oddziaływaniem na 
wychowanków w taki sposób, aby ich zachowania i postawy nie 
sprzeciwiały się obowiązującym normom i wartościom moralnym43. 

Cele wychowania moralnego można sprowadzić do jednego 
głównego, którym jest uzyskanie dojrzałej moralności. Można ten cel 
osiągnąć poprzez harmonijny rozwój etycznych potencjałów czło-
wieka, które zapisane są w jego naturze. Dojrzałą moralność można 
określić jako zachowanie autonomiczne, rozumne, altruistyczne i 
odpowiedzialne44. 

                                                 
40 Bochno, dz. cyt., Kraków 2004, s. 58. 
41 Łobocki, dz. cyt., s. 148. 
42 G. Hornby, E. Hall, C. Hall, Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005, s. 
77, 79, 81. 
43 Łobocki, dz. cyt., s. 97-98. 
44 A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, [w:] Pedagogika katolicka. 
Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 366-367. 
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Obecnie dostrzega się potrzebę wychowania moralnego, obser-
wując wzrost liczby prób samobójczych, terroryzmu, wandalizmu, 
nadużywaniu alkoholu oraz narkotyków. Chociaż od poznania norm 
moralnych do ich realizacji droga jest długa, to ich znajomość może 
stać się cenna w dokonywaniu życiowych wyborów między dobrem 
a złem45. Uprzywilejowane miejsce w wychowaniu moralnym zaj-
muje autorytet, zwykle jest nią osoba, grupa lub społeczność. Powo-
łując się na autorytet dostarcza się wychowankom wzorów do naśla-
dowania. Jest to szczególnie ważne dla uczniów w okresie dojrzewa-
nia, którzy potrzebują wzorców osobowych46. Wychowanie moralne 
może odbywać się metodą modelowania, polegającą na stawianiu 
wzorów osobowych odnoszących się do współczesności lub dalekiej 
przeszłości, pochodzących ze świata rzeczywistego lub fikcyjnego. 
Celem tego zabiegu jest wprowadzenie wychowanka w świat norm, 
zachowań i postaw moralnych, przez co uczniowie wykazują goto-
wość do moralnego postępowania. 

Kolejną metodą jest wdrażanie do zachowań moralnych, nazywana 
inaczej metodą zadaniową. Polega na powierzaniu młodzieży konkret-
nych zadań związanych z niesieniem bezinteresownej pomocy zarówno 
w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Można również stoso-
wać metodę perswazji, która bazuje na bezpośrednim przekazie wiedzy 
moralnej w formie wykładu, pogadanki lub odczytu. Metodę tę można 
wzmocnić jedynie poprzez zgodność czynów z przekazywanymi infor-
macjami. Pozytywny wpływ wywiera żywy przykład, który znaczy 
więcej niż apele kierowane do sumienia młodzieży. Wyróżnia się także 
metodę osobistego kierowania własnym rozwojem moralnym. Składa 
się na nią oddziaływanie ze strony środowiska i praca nad sobą. Sku-
teczność tej metody uwarunkowana jest w głównej mierze przez świa-
domą i dobrowolną pracę nad sobą47. 

Wielu nauczycieli postrzega uczniów jako źródło problemów 
związanych z dyscypliną w szkole. Tym czasem owe zachowania 
młodzieży są wynikiem zaniedbań ze strony szkoły jako instytucji 
oraz samych nauczycieli i osób odpowiedzialnych za kierowanie 

                                                 
45 Łobocki, dz. cyt., s. 101-102. 
46 Tamże, s. 124, 126, 128-129. 
47 Łobocki, dz. cyt., s. 104-109. 
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szkołą. Forma dyscypliny musi odpowiadać stylowi pracy nauczycie-
la. Brak tej zgodności powoduje wewnętrzny konflikt, a w uczniach 
wywołuje dezorientację. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencja. 
Ustalenie pewnych procedur zapobiegawczych musi przebiegać w 
obecności uczniów, co daje możliwość rozmowy i wyciągania 
wspólnych wniosków w zakresie rozwiązywania problemów. Dys-
cyplina zapobiegawcza ma formę odstraszania, gdy kontrolę nad nią 
sprawuje nauczyciel. 

Skuteczną techniką zapobiegania problemom dyscyplinarnym 
jest stosowanie zachęt. Mają one tę zaletę, że nie skupiają się na 
osiągnięciach, a na staraniach. Mimo słabych wyników pracy zachęta 
w dalszym ciągu pobudza ucznia do działania i podejmowania wy-
siłku. Dzieci, które były zachęcane, wykazują większą akceptację 
siebie samych. W ten sposób uczniowie mają świadomość swoich 
zalet, zaczynają wierzyć we własne możliwości, a problemy z dys-
cypliną są mniej zauważalne. Błędem jest utożsamianie pochwały z 
zachętą. Pochwała ukierunkowana jest na wynik, zaś zachęta na war-
tość uczenia się. 

Stosowanie samych zachęt nie jest jeszcze rozwiązaniem pro-
blemu dyscypliny. Nauczyciel powinien dużo wcześniej określić 
obowiązujące zasady panujące w klasie, które noszą nazwę logicz-
nych konsekwencji. Logiczne konsekwencje różnią się od konse-
kwencji naturalnych, które następują bez udziału nauczyciela, na 
przykład zabawa ostrym przedmiotem może prowadzić do zranienia. 
Logicznych konsekwencji nie można mylić z karą, która budzi w 
dziecku emocje, pobudzające do zemsty, ponieważ kara nie jest 
utożsamiana przez dziecko ze złym zachowaniem, ale z osobą, która 
karę wymierzyła. 

Logiczne konsekwencje należy wcześniej omówić i ustalić 
wspólnie z uczniami, wówczas chętniej je przyjmują. Przykładem 
może być uczeń, który dokonał dewastacji i będzie musiał dokonać 
naprawy wyrządzonej przez siebie szkody. Skuteczność tej metody 
zapewnia konsekwencja nauczyciela. Jej brak nawet jednorazowy 
sprawi, że uczniowie będą chcieli wykorzystać po raz kolejny zaist-
niałą raz niekonsekwencję. Stosując regularnie logiczne konsekwen-
cje uczniowie zapoznają się z rzeczywistością społeczną. Konse-
kwencje te są logiczne, ponieważ odnoszą się do nieodpowiedniego 
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zachowania a zarazem wolne są od oceny moralnej; dotyczą tego, co 
dzieje się w chwili obecnej; podawane są uczniom w sposób życzli-
wy i łagodny. Zapobieganie problemom dyscyplinarnym, jak już 
wcześniej wspomniałem, wiąże się z prawidłową relacją nauczyciel 
– uczeń, opierającą się na wzajemnym zaufaniu i szacunku48. 

 
3. Rola Kościoła w procesie wychowania  
Kościół od dawna dostrzegał jak znaczącą rolę we współcze-

snym życiu człowieka pełni wychowanie, szczególnie rozpatrując tę 
kwestię podczas Soboru Watykańskiego II. Odpowiadając na znaki 
czasu, obawiające się wzrostem aktywności ludzi w życiu społecz-
nym oraz rozwoju techniki, podjął dążenia ku doskonaleniu pracy 
wychowawczej, co w efekcie zaowocowało wydaniem Deklaracji o 
wychowaniu chrześcijańskim. 

W Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Ojcowie soborowi 
szczególną rolę w kształceniu osobowości młodych ludzi przypisują 
rodzinie, nazywając ją pierwszym i najlepszym wychowawcą. Nie 
umniejsza to jednak roli Kościoła, który również pełni funkcję wy-
chowawczą, ze względu na głoszenie Dobrej Nowiny, zobowiązując 
się do wychowania młodego pokolenia w taki sposób, by przepełnić 
jego życie duchem Chrystusowym. Wśród wielu środków pomoc-
nych przy wypełnieniu obowiązku wychowawczego Kościół na 
pierwszym miejscu stawia katechizację. Ona to rozjaśnia i umacnia 
wiarę, daje siły do życia zgodnego z duchem Chrystusa, prowadzi do 
świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym i 
pobudza do działalności apostolskiej49. 

Szczególną formę działalności katechetycznej jak i wychowaw-
czej Ojcowie soborowi dostrzegli w szkole katolickiej, która obok 
humanistycznej formacji młodzieży dąży również do formacji du-
chowej. Cechą charakterystyczną dla tej szkoły jest stworzenie w 
niej atmosfery przenikniętej duchem wolności i miłości, pomagając 
w ten sposób młodzieży rozwijać jej osobowość, a jednocześnie 
umożliwiać poznawanie świata, życia oraz człowieka w kontekście 

                                                 
48 C. H. Ewards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006, s. 29, 40, 
58, 147-149, 152. 
49 DWCH, 3-4. 
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wiary. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim uwzględnia 
współczesne problemy, dlatego dostrzega potrzebę zakładania szkół 
katolickich różnego stopnia, w tym szkół zawodowych i technicz-
nych oraz szkół wyższych50. Przez zaangażowanie w szerzenie ogól-
noludzkich ideałów, Kościół pragnie skuteczniej realizować swoją 
misję nauczania. W tej perspektywie wychowanie młodego pokole-
nia wiąże się z koniecznością współpracy środowiska szkolnego z 
parafią, rodzinami oraz ruchami katolickimi. Zadaniem wychowaw-
czym szkoły katolickiej jest pomoc młodzieży w rozwoju własnej 
osobowości i we wzrastaniu wedle nowego stworzenia, którym stała 
się przez chrzest. Swoisty klimat panujący w szkole katolickiej po-
maga więc wychowankowi wzrastać w wierze i nią żyć. Dlatego 
doktryna chrześcijańska w szkolnictwie katolickim zajmuje ważne 
miejsce w założeniach oraz programach i oddziaływaniach wycho-
wawczych. Szczególny nacisk kładzie się na wychowanie do pełni 
człowieczeństwa. Za najwyższy wzorzec człowieka ukazuje się 
Chrystusa, który jest fundamentem, na którym chrześcijanin ma bu-
dować swoje życie. Ponadto ważną rzeczą w wychowaniu prowa-
dzonym przez szkołę katolicką jest sposób formacji. Ma ona być 
prowadzona tak, by formować silne osobowości, odpowiedzialne i 
zdolne do podejmowania wolnych decyzji51. 

Kryzysem wiary najbardziej dotknięta jest młodzież, dlatego Ko-
ściół powinien dla niej szukać nowych, odważnych i twórczych spo-
sobów głoszenia Ewangelii. Zaobserwowano, że młodzi ludzie koń-
czą proces wtajemniczenia sakramentalnego na przystąpieniu do 
sakramentu bierzmowania, po czym odchodzą od praktykowania 
wiary52. Dyrektorium ogólne o katechizacji dostrzegając ten problem 
mówi, że należy wyznaczyć nowy kształt katechezy dla młodzieży, 
który będzie otwarty na problemy jej wieku. Szczególne miejsce na-
leży przyznać wychowaniu w prawdzie i wolności zgodnie z Ewange-
lią, formacji sumienia, wychowaniu do miłości, problematyce powo-

                                                 
50 DWCH, 8-11. 
51 P. Wawrzyńczak, Szkoła katolicka wyrazem misji nauczycielskiej kościo-
ła, „Seminare” t. 13 (1997), s. 208-222. 
52 DOK, 181. 
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łaniowej, zaangażowaniu chrześcijańskiemu w społeczeństwie, od-
powiedzialności misyjnej w świecie53. 

Proces wychowania Kościół prowadzi głównie przez działalność 
katechetyczną. Jest ona zarazem obowiązkiem jaki i prawem Kościo-
ła54. Największy nacisk położony jest na katechezę w szkole. Na-
uczanie religii w szkole ma pomóc uczniom w zrozumieniu chrześci-
jańskiego orędzia55. Znaczący wpływ na kształt katechezy ma osoba 
nauczyciela. Katecheta jest tym, który ma kontakt z młodzieżą i od 
niego zależy przyszły charakter Kościoła i jego pozycja w społe-
czeństwie. Dlatego zadaniem katechety jest łączenie treści Objawie-
nia Bożego z doświadczeniami młodych ludzi. Taka forma katechi-
zowania jest dużym wyzwaniem56. 

Ważnym miejscem dla katechizacji jest parafia. Wspólnota para-
fialna zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest ona krzewicielką i 
inspektorką katechezy. Każda parafia musi dbać o formację kapła-
nów, zakonników, zakonnic i świeckich, którzy będą oddani katechi-
zacji57. Nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o para-
fialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży58, jednak ta 
forma katechizowania spotyka na swojej drodze wiele trudności, 
przede wszystkim wynikających z natury organizacyjnej. Spotkania 
formacyjne przy parafii powinny mieć charakter katechetyczny i 
odbywać się raz w miesiącu. Takie spotkania nie mają na celu po-
wtarzania treści ze szkolnego nauczania religii, ale ich zadaniem jest 
uzupełnianie wiedzy a zwłaszcza wtajemniczanie i wychowywanie59. 
Celem katechetycznego duszpasterstwa w parafii jest przygotowanie 
do owocnego uczestniczenia w liturgii60. Należy więc pamiętać, że 
katecheza nie może polegać tylko na przekazywaniu wiedzy i przy-
swajaniu jej przez katechizowanych, ale ma kształtować i rozwijać 

                                                 
53 DOK, 185. 
54 CT, 14. 
55 DOK, 75. 
56 C. Rogowski, Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspek-
tywy rozwoju, Lublin 2002, s. 25. 
57 CT, 67. 
58 DKKKP, 106-107. 
59 DKKKP, 106-107. 
60 DKKKP, 115. 
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ich wiarę. Wychowanie katechetyczne nie może zamknąć się jedynie 
na wychowaniu religijnym lecz ma być integralnym wychowaniem 
całego człowieka61. 

Dyrektorium ogólne o katechizacji, w nawiązaniu do katechezy 
parafialnej mówi, że ma ona spełniać trzy wymiary: poznawczy, 
wychowawczy oraz wtajemniczenia. Patrząc, na polską sytuację, w 
tym znaczeniu katecheza parafialna jest nieobecna. Dzieje się tak, 
ponieważ w Polsce funkcjonuje głównie katecheza szkolna, która 
ogranicza się do teoretycznego poznania wiary. Natomiast przypara-
fialne przygotowanie do sakramentów bardziej przypomina technicz-
ny instruktaż niż pełną katechezę inicjacyjną62. Kolejnym zarzutem 
wobec katechezy parafialnej jest przewaga intelektualizmu i dydak-
tyzmu, które wywodzą się z nauczania pojęciowego, a zbyt mało jest 
w niej aspektu antropologicznego63. 

Miejscem katechezy parafialnej są również zespoły liturgiczne 
chłopców i dziewcząt (ministranci) oraz stowarzyszenia (na przykład 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) i ruchy katolickie (między 
innymi Ruch Światło – Życie)64. Pomocą w organizacji takich spo-
tkań są liczne opracowania. Realizując katechezę w ramach stowa-
rzyszeń i ruchów należy pamiętać, że nie są one alternatywą dla pa-
rafii, ponieważ to ona jest podstawową wspólnotą wychowującą65. W 
nauczaniu Kościoła szczególnie zaznacza się, że katecheza ruchów i 
wspólnot kościelnych jest różnorodna i może stanowić źródło dla 
formacji chrześcijańskiej. W polskim Kościele funkcjonuje ponad 
150 ruchów, wspólnot kościelnych i stowarzyszeń, przynależność do 
nich deklaruje zaledwie 10% Polaków. 

Każdy ruch czy wspólnota kościelna w odmienny sposób włącza 
się w ewangelizację na terenie parafii. P. Skiba charakteryzuje nie-
które ze wspólnot pod kątem formy katechezy parafialnej: 

                                                 
61 S. Dziekoński, Funkcja wychowawcza katechezy parafialnej, [w:] Katecheza w 
parafii. Poszukiwanie tożsamości,  red. K. Kantowski, Warszawa 2004, s. 115. 
62 K. Misiaszek, Katecheza parafialna – aktualny stan rozwoju i oczekiwania, 
[w:] Kościół katechizujący i katechizowany, red. I. Dec, Wrocław 2003, s. 110. 
63 J. Michalski, Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II. 
Studium pastoralno – katechetyczna, Olsztyn 1997, s. 166-167. 
64 DKKKP, 110-111. 
65 DOK, 262. 
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• Katolicka Odnowa Charyzmatyczna organizuje Seminaria 
Odnowy w Duchu Świętym, które dotyczą ewangelizacji początko-
wej, poza tym organizują spotkania modlitewne, rekolekcje wielko-
postne dla młodzieży oraz kursy przygotowujące do sakramentu 
bierzmowania. 

• Ruch Światło – Życie jest ściśle złączony z parafią. Formacja 
rozpoczyna się od ewangelizacji początkowej i kontynuowana w 
dalszych etapach, uwzględniając formację liturgiczną, biblijną oraz 
wspólnotową. 

• Neokatechumenat jest ruchem katechetyczno – liturgicznym 
realizującym się przy parafii w małych grupach. Charakterystyczne 
dla formacji w tego ruchu są: liturgia słowa, studium historii zbawie-
nia, Eucharystia w małej wspólnocie i nabożeństwa pokutne. 

• Wspólnota Emanuel skupia się na katechizacji młodzieży i do-
rosłych. Formacja członków polega na realizacji zobowiązań, do 
których między innymi należą: codzienna adoracja, udział w Eucha-
rystii, przystępowanie do sakramentu pokuty. 

Z powyższego zestawienia wynika, że ruchy i wspólnoty ko-
ścielne są bogatym środowiskiem na polu działalności katechetycz-
nej66. Nie spełniają jednak wymogów stawianych przez dokumenty 
kościelne, przez brak organiczności i systematyczności procesu kate-
chetycznego oraz dążenia do realizacji własnych celów67. 

Szczególne miejsce w wychowaniu młodzieży odgrywa Zgro-
madzenie Salezjańskie, obecnie zajmujące się wychowaniem mło-
dzieży w 115 parafiach i 80 oratoriach w Polsce68. Rozpoczęte, przez 
księdza Bosko w 1841 roku, dzieło wychowywania młodzieży wy-
magało adaptacji do współczesnych warunków. W roku 1990 na 
Kapitule Generalnej Zgromadzenia połączono dotychczasowy doro-
bek salezjański z nową rzeczywistością. W ten sposób opracowano 

                                                 
66 P. Skiba, Ruchy i wspólnoty kościelne miejscem katechezy parafialnej, 
[w:] Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w 
parafii, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2006, s. 211-217. 
67 Misiaszek, dz. cyt., s. 108, 110. 
68 Z. Dziubiński, Dialog współczesności z pedagogiczną spuścizną św. Jana 
Bosko, [w:] Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłow-
ski, Warszawa 2000, s. 289. 
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Salezjański program wychowania młodzieży do wiary. Ówcześnie 
odczuwa się potrzebę wyjścia do młodych ludzi, bycia dla nich i z 
nimi69. Dlatego Konstytucja oraz Regulaminy Ogólne Towarzystwa 
świętego Franciszka Salezego w swojej treści, odnośnie formacji 
zakonników, mówią o formacji intelektualnej a zarazem o koniecz-
ności prowadzenia praktyki duszpasterskiej zgodnej z duchem sale-
zjańskim. W tym względzie nacisk położony jest na formację po-
przez asystencję, ponieważ służy ona zapoznaniu się z systemem 
prewencyjnym i pomaga w jego praktycznym wykorzystaniu70. 

Głównym zadaniem w dzisiejszej formacji oratoryjnej jest 
kształtowanie prawego sumienia, które będzie zdolne do osądu i 
rozeznania wartości etycznych oraz wychowanie do miłości, które 
jest podstawowym wymiarem życia człowieka71.  

 
Zakończenie 
Przeprowadzona analiza ukazuje, jak nieoceniona w procesie 

wychowania jest działalność prewencyjna poszczególnych środowisk 
oraz ich wzajemna współpraca. Zaburzenia w którymkolwiek środo-
wisku mogą wpłynąć negatywnie na cały proces formacji młodzieży. 
Nawet dwa prawidłowo funkcjonujące środowiska wychowawcze 
nie są w stanie wypełnić luki zaistniałej w wyniku nieprawidłowego 
wypełnienia zadań przez inne środowisko. Dlatego dla prawidłowego 
rozwoju młodzieży istotna jest współpraca wszystkich środowisk 
wychowawczych. 

 
Streszczenie 
Wychowanie młodego pokolenia jest trudnym zadaniem, dlatego w 

tym niełatwym procesie powinny brać udział wszystkie środowiska, do 
których przynależy młody człowiek: rodzina, szkoła oraz Kościół. Należy 
więc zwrócić uwagę na wychowanie jako proces długofalowy, przebiega-
jący w etapach, by nie dopuścić do sytuacji, w której na działania wycho-
                                                 
69 A. Paszek, Salezjański program wychowania młodzieży do wiary jako 
propozycja wychowawcza, „Seminare” t. 19 (2003), s. 357, 361. 
70 M. T. Chmielewski, Te zajęcia przygotowują salezjanów do pracy dla 
dobra dusz. Przyczynek historyczno-pedagogiczny do prezentacji asystencji 
salezjańskiej jako etapu formacji, „Seminare” t. 25 (2008), s. 364-365. 
71 Paszek, dz. cyt., s. 363-364. 
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wawcze będzie za późno. Największe znaczenie w tym procesie ma ro-
dzina, ponieważ to w niej dziecko poznaje świat, a tym samym czerpie 
wzorce, które realizuje w późniejszym okresie swojego życia. Skutecz-
ność zaś działań wychowawczych podyktowana jest poprawnością sto-
sowanych technik wychowawczych oraz relacji międzyludzkich. Prze-
prowadzona analiza ukazuje, jak nieoceniona w procesie wychowania jest 
działalność prewencyjna poszczególnych środowisk oraz ich wzajemna 
współpraca. Zaburzenia w którymkolwiek środowisku mogą wpłynąć 
negatywnie na cały proces formacji młodzieży. Nawet dwa prawidłowo 
funkcjonujące środowiska wychowawcze nie są w stanie wypełnić luki 
zaistniałej w wyniku nieprawidłowego wypełnienia zadań przez inne 
środowisko. Dlatego dla prawidłowego rozwoju młodzieży istotna jest 
współpraca wszystkich środowisk wychowawczych. 

 
Summary 
Prevention as a way for effective education 
Education of young people is a difficult task, because in this 

process should be open to all of the environment, which belongs to 
the young man: family, school and church. Therefore you should pay 
attention to education as a long-term process, which runs in stages, to 
prevent a situation in which the educational activities will be too late. 
The most important in this process is the family, because it is in the 
child learns the world, and therefore draws patterns that realizes later 
in his life. The effectiveness of the educational activities is dictated 
by the correctness of techniques and educational relationships. The 
analysis shows how invaluable in the process of education is a pre-
ventive activity of individual communities and their mutual coopera-
tion. Disturbances in any environment can adversely affect the whole 
process of the formation of young people. Even two well-functioning 
educational environments are not able to fill in the gaps arise due to 
improper fulfillment of the tasks of the different environment. There-
fore, for the proper development of young people is an important 
cooperation of all educational environments. 
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Marek Mariusz Tytko (UJ) 
 
Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej  

 
1. Wstęp 
Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny, stanowi przyczynek 

z zakresu teorii wychowania, to studium koncepcji wychowania pa-
triotycznego1, w którym w szczególności wyakcentowano zagadnie-
nie wychowania patriotycznego w aspekcie polskiej tradycji niepod-
ległościowej. Metodą, jaką przyjęto przy tworzeniu niniejszego arty-
kułu jest zasadniczo metoda istotnościowa, umożliwiająca ogólne 
uchwycenie istoty danej rzeczy, którym tu jest wychowanie patrio-
tyczne jako takie, a w szczególności wychowanie patriotyczne w 
polskiej tradycji niepodległościowej. Wiele wątków problemowych, 
jakie się nasuwają przy próbie analizy tytułowego zagadnienia, wy-
magałoby pewnego uporządkowania, klasyfikowania, określenia 
(dookreślenia, doprecyzowania). Celem artykułu nie jest całościowe 
wyczerpujące omówienie tematu wychowania patriotycznego w 
dziejach polskiej edukacji w aspekcie niepodległościowym, ale przy-
czynienie się do dyskusji nad budowaniem teorii edukacji do miłości 

                                                 
1 Na temat teorii wychowania patriotycznego i patriotyzmu zob. m.in.: Tytko 
M.M., Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniej-
szości narodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów (wybrane zagadnie-
nia), „Roczniki Nauk Społecznych” („Annals of Social Sciences”, Annales des 
Sciences Sociales”), r. 2011, tom 3 (39), s. 195-233; Tytko M.M., Koncepcje 
pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości narodowych i kultur 
innych narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, pod 
red. Bogumiła Grotta, wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 515-527, przyp.; Tytko 
M.M., Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej, [w:] Słownik me-
tod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. Anna Weis-
sbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 92-94, biblio-
gr.; Tytko M.M., Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna (pedagogika 
kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa”, r. : 2013, nr 1 (6), s. 213-223; Tytko 
M.M., Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, rodzina, 
szkoła. Patriotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edu-
kacji patriotycznej i obywatelskiej. Kraków: 8 czerwca 2010 roku, pod red. W. 
Balińskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 45-50. 
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Ojczyzny (patriologii2). W teorii patriotyzmu aspekt ‘niepodległo-
ściowy’ powinien być uwzględniony jako istotny. Tekst niniejszy 
jest przyczynkiem do budowania teorii wychowania patriotycznego i 
nie wyczerpuje tytułowego zagadnienia. 

 
2. Kwestie podstawowe - pytania o cel i metody wychowania 
patriotycznego 

Dzieje każdego narodu, w szczególności Narodu Polskiego, obfi-
tują w różnorodne wydarzenia historyczne, których badaniem zajmu-
je się historiografia jako dyscyplina naukowa. Jednakże świadomość 
społeczna, świadomość narodowa, świadomość dziejów własnego 
narodu, w tym jego zmagań o niepodległość, wymaga nieustannej 
pracy wychowawczej, tj. wymaga ciągłego procesu świadomego 
kształtowania postaw, w szczególności postawy patriotycznej, a to 
stanowi także domenę pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Ujęcie 
historiografii zatem wymaga uzupełnienia o istotnościowe podejście 
pedagogiczne dla uchwycenia fenomenu patriotyzmu i postaw pa-
triotycznych. Bez ciągłego, permanentnego wzmacniania pamięci o 
dziejach minionych własnego narodu – nie zostanie zachowana ro-
dzima tożsamość narodowa. Ta oczywista teza wynika także m.in. 
lektury Pamięci i tożsamości Jana Pawła II. Każda przerwa (zwłasz-
cza przerwa pokoleniowa) w procesie kształtowania postaw patrio-
tycznych jest niewskazana, ponieważ oznacza to osłabienie patrioty-
zmu u danej społeczności, w której poniechano owych działań wy-
chowawczych i socjalizacyjnych z takich czy innych względów. 
Patriotyzm przynależy do kwestii wychowania i uspołecznienia osób 
w ramach określonych wspólnot narodowych. Edukacja w zakresie 
kształtowania postaw patriotycznych jest istotnym elementem proce-
su wychowania młodych pokoleń w każdym narodzie, tu: w szcze-
gólności w Polsce. Brak ciągłości wychowania patriotycznego rzutu-
je negatywnie na pokolenia pozbawione owego rodzaju wychowania. 
Poza szkołą – ‘miejscami’ kształtowania patriotyzmu są (albo przy-
najmniej: powinny być) przede wszystkim – rodzina i Kościół oraz 
także mass media (zwłaszcza katolickie i polskie, bo działalność 
polskojęzycznych mass mediów pozostających w rękach zagranicz-

                                                 
2 Tytko, Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna…, dz., cyt. tamże. 
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nych dysponentów jest tu albo antypatriotyczna, albo w najlepszym 
wypadku apatriotyczna, pozostaje w nurcie kosmopolityzmu, globa-
lizmu). W dobie współczesnej również Internet stwarza możliwości 
tworzenia stron internetowych o treści patriotycznej (choć i tu wy-
stępują pewne ograniczenia bynajmniej nie natury technicznej). 

Rodzina jest ostoją wychowania patriotycznego i to się w pol-
skiej historii sprawdzało, zwłaszcza w okresie zaborów czy okupacji, 
czyli w czasie podległości Polski innym państwom, innym, obcym 
strukturom państwowym (zaborcom, okupantom). Na podległość 
zewnętrzną Polacy odpowiadali ‘niepodległością wewnętrzną’, „nie-
podległością ducha” i czynami patriotycznymi – zbrojnymi (powsta-
niami, strajkami itd.) lub długotrwałymi działaniami organicznikow-
skimi (pracą u podstaw, rozwijaniem rodzimej gospodarki Polaków 
itd.), a nade wszystko – rozwojem własnej kultury narodowej, 
zwłaszcza sztuki narodowej o treściach patriotycznych (np. malar-
stwo historyczne Jana Matejki). 

Życie nie znosi próżni, czasem zdarza się w dziejach, że taka czy inna 
władza wprowadza w miejsce rzeczywistego wychowania patriotycznego 
– jego karykaturę, czego mieliśmy przykład w okresie komunistycznym 
w tzw. Polsce Ludowej, gdzie patriotyzm był częścią internacjonalizmu w 
ramach ideologicznych tzw. ‘wychowania socjalistycznego’. Z podobną 
karykaturą wychowania patriotycznego mamy do czynienia zawsze wte-
dy, kiedy w ramach edukacji – patriotyzm jest podporządkowany jakiejś 
ideologii, niezależnie od tego, czy jest to np. ideologia komunistyczna 
(podporządkowująca patriotyzm internacjonalizmowi) czy globalistycz-
no-liberalna (podporządkowująca patriotyzm globalizmowi czy ‘europe-
izmowi’) czy każda inna ideologia narzucona z zewnątrz, zwłaszcza przez 
obce ośrodki władzy. 

Jedno z ważnych pytań dotyczących wychowania patriotycznego 
brzmi: jak kształtować ową świadomość, jak modelować proces wy-
chowawczy w skali społecznej, aby przyniósł on pozytywne skutki, 
tj. doprowadzał skutecznie do stawania się kolejnych pokoleń pol-
skich – patriotami (polskimi, rzecz jasna)? To pytanie o metodykę 
wychowania patriotycznego (metody, sposoby, środki, instrumenty, 
narzędzia wychowania patriotycznego). 

Istotniejszym od tego jest pytanie zasadnicze o cel wychowania 
patriotycznego: jaki to ma być patriotyzm (polski) i jakiego rodzaju 
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postawa patriotyczna (polska) – a to już zupełnie inna kwestia, nad 
którą należy się zastanowić. Jaki jest cel wychowania patriotyczne-
go? Albo: Jakie są cele wychowania patriotycznego? Czy jest to 
jeden cel czy jest ich kilka? Czy cele te istotnie mogą występować 
„w pakiecie”, razem? Czy można jednocześnie w istocie być patriotą 
a zarazem kosmopolitą, globalistą, „Europejczykiem” pragnącym 
podporządkowania państw europejskich jednemu ośrodkowi central-
nej władzy politycznej np. w Europie lub na świecie (‘rząd świato-
wy’)? Czy można być jednocześnie w istocie patriotą a zarazem in-
ternacjonalistą, komunistą pragnącym jednego: podporządkowania 
wielu państw jednemu centralnemu ośrodkowi politycznej władzy 
globalnej po zwycięstwie komunistycznej „rewolucji światowej”? A 
z tym w istocie mamy do czynienia w przypadku obydwu tych ide-
ologii o charakterze globalnym, które instrumentalizują patriotyzm, 
czyniąc go tylko ozdobnikiem, narzędziem do zupełnie innych ce-
lów, nie mających z patriotyzmem nic wspólnego, w istocie swej – z 
patriotyzmem sprzecznych. Należy zatem rozróżnić wyraźnie kwe-
stię wychowania patriotycznego od wychowania nie-patriotycznego 
(internacjonalistycznego, kosmopolitycznego, globalistycznego, 
europeistycznego etc.).  

 
3. Naród i państwo 
Celem wychowania patriotycznego jest patriotyzm, a nie – inter-

nacjonalizm, a nie –globalizm, a nie – europeizm, a nie – komunizm 
czy jakakolwiek inna ideologia wymierzona we własny naród i we 
własne państwo, będące narzędziem w ręku suwerennego narodu. 
Należy przypomnieć, że istnieją dwie modelowe sytuacje współcze-
sne (wyjściowe), logicznie się nawzajem wykluczające (albo-albo). 
1) Albo naród jest suwerenem i wtedy państwo jest podporządkowa-
nym narzędziem (państwo jest zinstrumentalizowane), tj. państwo 
jest instrumentem prawno-politycznym w ręku suwerennego narodu, 
na służbie narodu, który jest celem dobra wspólnego (to jest sytuacja 
demokratycznego państwa), 2) albo naród nie jest suwerenem i wte-
dy państwo podporządkowuje sobie ów naród, a naród staje się in-
strumentem w ręku państwa, naród zostaje zinstrumentalizowany, 
jest środkiem do innego celu (ideologicznego, obcego), a nie celem 
dobra wspólnego (to jest sytuacja totalitarnego państwa). Istnieje 
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zatem albo 1) państwo demokratyczne albo 2) państwo totalitarne 
(niedemokratyczne) przynajmniej w naszej cywilizacji – w istocie 
taki mamy stan rzeczy np. w Polsce w XX w. Jeśli naród jest podpo-
rządkowany państwu, to jest totalitaryzm (np. PRL), a jeśli państwo 
jest podporządkowane narodowi – to jest demokracja (np. II RP), tak 
to można w skrócie i przybliżeniu określić dla jasności obrazu. Po-
mijamy tu sytuację historyczną w rzeczywistej monarchii, w której 
suwerenem był król (w I RP, tj. w okresie staropolskim, np. za pa-
nowania dynastii Jagiellonów). W uproszczeniu modelowym tak to 
można ująć dla łatwiejszego zrozumienia i przyswojenia. Pominięto 
tu np. kwestię tych państw pozaeuropejskich, np. arabskich, które 
kierują się prawem koranicznym, tzw. ‘szariatem’ itd. 

 
4. Kultura i  wychowanie 
Przyjmujemy tu, zgodnie z tradycją klasyczną, obecną w starożytnej 

Grecji, że wychowanie jest kulturą, a zarazem kultura jest wychowaniem 
(grec. paideia), stąd bierze się założenie, że kultura wychowuje, a wy-
chowanie ‘ukulturalnia’. Przenosząc to na grunt rodzimy, należy powie-
dzieć, że kultura polska wychowuje, a wychowanie polskie zarazem 
‘ukulturalnia’, i jakkolwiek to zestawienie nieco sztucznie brzmi termino-
logicznie, odnieść je możemy do wychowania patriotycznego (polskiego) 
i do kultury patriotycznej (polskiej). Wychowanie do bycia Polakiem nie 
jest możliwe do realizacji bez udziału kultury polskiej, to oczywiste, bo 
nie można wychować polskich patriotów bez udziału polskiej kultury, bez 
uwzględnienia polskiego dziedzictwa narodowego. Podobnie Anglicy nie 
wychowają angielskich patriotów bez udziału kultury angielskiej i angiel-
skiego dziedzictwa narodowego, Francuzi – nie wychowają francuskich 
patriotów bez udziału francuskiej kultury narodowej itd. Prawidłowość ta 
dotyczy immanentnie wszystkich narodów odnośnie ich własnego wy-
chowania patriotycznego (pro-narodowego, pro-państwowego). 

Logiczny ów związek pomiędzy kulturą i wychowaniem jest ja-
sny, także i na gruncie polskim, który tu szczególnie rozpatrujemy, 
odnosząc kwestie wychowania patriotycznego do ‘polskiego wy-
chowania patriotycznego’, a nie do ‘wychowania patriotycznego w 
Polsce’. Pomiędzy tymi dwoma ostatnimi terminami zachodzi różni-
ca, na co warto zwrócić uwagę. Otóż, może się zdarzyć (i tak jest 
faktycznie), że np. jakaś mniejszość narodowa w Polsce (dajmy na to 
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niemiecka, białoruska, ukraińska czy słowacka lub litewska) organi-
zuje sobie proces wychowania patriotycznego członków własnego 
narodu zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy 
mówimy szerzej o ‘wychowaniu patriotycznym w Polsce’, dotyczą-
cym jednak członków owej konkretnej mniejszości narodowej, za-
mieszkującej nasz kraj. Widzimy zatem, że precyzyjne ustalenie 
terminologii jest ważne, bo rzutuje na analizę problemów, w tym 
przypadku – kwestii wychowania patriotycznego.  

Zapytać można, czemu nie analizować „wychowania patriotycz-
nego jako takiego”, „wychowania patriotycznego w ogóle”, „wy-
chowania patriotycznego jako całości” itd.? Nie ma wszak nauki o 
jednym (zasada Arystotelesowska). Wychowanie patriotyczne wę-
gierskie, francuskie, niemieckie, amerykańskie, hiszpańskie, greckie 
– mają ze sobą zapewne cechy wspólne (miłość własnej Ojczyzny, 
własna duma narodowa, dobro własnej Ojczyzny jako dobro wspólne 
ważniejsze od dobra prywatnego itd.), choć są realizowane w nieco 
innych warunkach kulturowych, niż polskie wychowanie do patrio-
tyzmu (wychowanie przez patriotyzm, wychowanie w patriotyzmie). 
Byłaby to jednak niekonsekwencja metodologiczna, ponieważ meto-
dologia fenomenologiczna, dla analizy swojego przedmiotu nie wy-
maga jednoczesnego stosowania metodologii historiograficznej, a 
tym samym metody historiograficzne, opisujące poszczególne feno-
meny wychowawcze w ramach danej kultury narodowej (np. węgier-
skiej, francuskiej, niemieckiej, amerykańskiej, hiszpańskiej, greckiej 
itd. z konkretnymi przykładami) nie są tu konieczne. 

Artykuł niniejszy nie jest studium porównawczym pomiędzy ty-
pami i poszczególnymi odmianami narodowymi wychowania patrio-
tycznego i nie zmierza do wyczerpania tematu „wychowania patrio-
tycznego w ogóle”, „wychowania patriotycznego w każdym naro-
dzie”.. Analizowane tu zagadnienie ‘wychowania patriotycznego’ 
można by wszak także odnieść do wychowania patriotycznego in-
nych narodów, do wychowania patriotycznego w innych państwach, 
do wychowania patriotycznego mniejszości narodowych, ale kwestie 
te wykraczają poza ramy niniejszego artykułu. Oczywiście, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby tego typu analizy poczynić w odrębnym 
studium, tu jednak pomija się to zagadnienie.  
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Proces wychowania zakłada uwzględnienie różnych aspektów 
kształtowania postaw osobowych, można rzec, jest on polifoniczny, 
wielonurtowy. Wychowanie stanowi proces wielowątkowy, 
uwzględnia wszak aspekty religijne (wychowanie religijne), moralne 
(wychowanie moralne), poznawcze (wychowanie kształcące, umy-
słowe, intelektualne), estetyczne (wychowanie estetyczne), fizyczne 
(wychowanie fizyczne) itd. Wszystkie te rodzaje szczegółowe wy-
chowania zawierają się w paidei (kulturze-wychowaniu) traktowanej 
jako całość (a więc zarówno jako ‘kultura w wychowaniu’, jak i jako 
‘wychowanie w kulturze’). 

 
5. Udział rozumu, woli, uczuć w formowaniu postawy patriotycznej 
W klasycznej filozofii wyróżnia się trójpodział struktury władz 

umysłowych u człowieka na rozum, wolę i uczucia. Podobnie w 
klasycznym ujęciu pedagogiki – wychowanie opiera się na trzech 
filarach: rozumu, woli i uczuć. Przy pominięciu odniesienia do któ-
regokolwiek z tych trzech elementów wychowanie albo w ogóle nie 
jest możliwe, albo przynajmniej jest bardzo utrudnione, w jakiś spo-
sób niepełne, ułomne. Formować człowieka można prawidłowo róż-
nymi metodami, lecz skutecznie tylko da się to uczynić, oddziałując 
w pełni całościowo równomiernie na rozum, wolę i uczucia wycho-
wanka. Wychowanie rozumu (wychowanie intelektualne) jest tak 
samo ważne jak i wychowanie woli (np. kształtowanie charakteru) i 
jak wychowanie uczuć (kształtowanie wrażliwości, uczuciowości), 
wszak wszystkie te elementy współkształtują człowieka, jeśli celem 
formacji jest prawda, dobro i piękno. Wychowanie odbywa się zaw-
sze w służbie człowiekowi, w całościowo traktowanej trosce o czło-
wieka, stąd tzw. integralne wychowanie, obejmujące problematykę 
formowania osoby ludzkiej jako zintegrowanej całości, jest zawsze 
wskazane i pozostaje aktualne, niezależnie od zmieniających się mód 
i nurtów w zakresie edukacji. 

Wychowanie patriotyczne umieszcza się w ramach wychowania mo-
ralnego (sumienie człowieka), ponieważ patriotyzm jest dobrem natury 
moralnej, stąd kształtowanie patriotyzmu jest częścią wszechstronnego 
wychowania moralnego, odnoszącego się wszak do sfery rozumu (‘intelek-
tu’), woli (‘charakteru’) i uczuć (‘serca’). Nie wyklucza to odrębnego twier-
dzenia, że wychowanie patriotyczne może być ujmowane od innej strony 
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(np. w ramach piękna-i-dobra, czyli kalokagatii, która uwzględniała nie 
tylko duchowe, ale i cielesne aspekty wychowawcze typu sportowego, 
gimnastycznego, a co w polskiej tradycji ujawniało się np. w Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”, bo sport w służbie patriotyzmu w ramach wy-
chowania fizycznego pozytywnie wpływa na kondycję psychofizyczną 
człowieka, kształtując hart ducha, wolę walki, angażując także jego ciele-
sność, a nie tylko duchowość dla spraw miłości Ojczyzny, np. można by tu 
wymienić przykładowo współcześnie – masowy, coroczny tzw. ‘kwietny 
bieg’ młodzieży (sztafetowy) – wokół naszego kraju, wzdłuż granic Polski 
(kilka tysięcy kilometrów), który angażuje społeczności z kilkuset miej-
scowości nadgranicznych i wiele tysięcy ludzi współdziałających ze sobą w 
dobrej sprawie (patriotyczne uspołecznienie). 

Rozum, wola i uczucia w patriotyzmie są ze sobą połączone, 
sprzężone zwrotnie. Relacje pomiędzy tymi elementami w wycho-
waniu, szczególnie w wychowaniu patriotycznym, są wielorakie. 
Można użyć nie tylko w przenośni obrazowego określenia: „rozum 
patriotyczny”, „wola patriotyczna”, „uczucie patriotyczne”. Jak ła-
two zauważyć o uczuciach patriotycznych mówi się wiele. Pojęcie 
„uczucie patriotyczne” (lub w liczbie mnogiej – „uczucia patriotycz-
ne”) są powszechnie znane. Natomiast „rozum patriotyczny” (daw-
niej, zwłaszcza w I RP używany był także termin: „rozum politycz-
ny”) jest rzadko obecny, albo zgoła nieobecny w świadomości spo-
łecznej. Natomiast wyłącznie same tylko „uczucia patriotyczne” 
pozbawione „rozumu patriotycznego” nie mają racjonalnego sensu i 
właściwego znaczenia, jako rodzaj bezrozumnej, nieukierunkowanej 
emocjonalności, ekspresyjnej uczuciowości.  

Uczucia patriotyczne podporządkowane „rozumowi patriotycz-
nemu” zostają ukierunkowane i wzbogacone o sens (rozumny), ale to 
jeszcze za mało. Brakuje jeszcze „woli patriotycznej”, która podob-
nie rzadko, jak „rozum patriotyczny” jest przywoływana, lub zgoła 
wcale. „Wola patriotyczna” to wola miłości Ojczyzny, to wola dzia-
łania w trosce o Ojczyznę dla Jej dobra, czyli dla dobra wspólnego. 
Wola jest związana z charakterem, z aktywną postawą wolności 
człowieka wobec czegoś lub kogoś. Bez „woli patriotycznej” same 
„uczucia patriotyczne” wzmocnione poprzez „rozum patriotyczny” 
na niewiele się zdadzą, jeśli nie będzie „woli patriotycznej”, ukie-
runkowującej człowieka na ukonkretnione, sensowne, rozumne dzia-
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łanie, tzn. na konkretne czynności, konkretną aktywność dla dobra 
wspólnego. Wola patriotyczna uruchamia rozum patriotyczny i pod-
porządkowane mu uczucia patriotyczne, nakierowując je na konkret-
ne działania dla dobra wspólnego. Bez „woli patriotycznej” – „rozum 
patriotyczny” pozostaje bierny, nieaktywny w sferze pracy dla Oj-
czyzny, martwy, jałowy, teoretyczny. 

Wychowanie patriotyczne, dotycząc sfery rozumu, woli i uczuć, 
ukierunkowuje człowieka na dobro wspólne: własną Ojczyznę. 

Inną jeszcze kwestią jest zagadnienie niejako komplementarne 
wobec „uczuć patriotycznych”, „rozumu patriotycznego” i „woli 
patriotycznej” (które w istocie są aktami uczuciowymi, aktami ro-
zumnymi i aktami wolitywnymi – ubogaconymi o treści patriotycz-
ne). Chodzi tu mianowicie o ‘patriotyzm uczuć’, ‘patriotyzm rozu-
mu’ i ‘patriotyzm woli’. W jakim stopniu uczucia, rozum i wola są 
niejako z natury przygotowane do przyjęcia w ramach swoich aktów 
– treści aktów tak kulturowego wszak ‘procesu’ w człowieku (toczą-
cego się wewnątrz człowieka), jakim jest miłość Ojczyzny (miłość 
do własnej kultury narodowej)? W jakim stopniu ponadto patriotyzm 
jest wyuczony kulturowo, nabyty w społeczności, w jakiej dana oso-
ba przebywa od dzieciństwa, począwszy jeszcze od okresu prenatal-
nego, kiedy to dziecko w łonie słyszy głos matki – słowa wypowia-
dane w określonym języku narodowym, a więc w okresie przed-
rozumienia mowy ludzkiej u dziecka?  

Tu psycholingwistyka mogłaby pomóc pedagogice kultury naro-
dowej i teorii wychowania patriotycznego. Gdzie zaczyna się przy-
gotowanie do patriotyzmu: czy już w łonie matki? Czy dopiero po 
urodzeniu – w wyniku wychowania zewnętrznego w określonej na-
rodowo społeczności, w określonym języku narodowym? Język na-
rodowy jest tu podstawowym narzędziem wrastania w kulturę naro-
dową, pytanie tylko: czy już na etapie prenatalnym czy dopiero post-
natalnym język narodowy zaczyna działać na człowieka? Oto pod-
stawowe pytanie, które należy postawić. I jakie racje przemawiają za 
taką a nie inną tezą? ‘Pedagogika prenatalna’ jest możliwa, a także 
‘prenatalne wychowanie’ bezpośrednio przez matkę i pośrednio – 
przez ojca. Rzecz tę należałoby rozwinąć w innym miejscu, tu jest 
tylko zasygnalizowana. Z pewnością miłość dziecka do matki i mi-
łość matki do dziecka we wzajemnej relacji – pozytywnie rzutują na 
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przyszły rozwój miłości dziecka do Ojczyzny. Jeśli dziecko nauczyło 
się, czym jest miłość do matki (i miłość matki do dziecka), to i na-
uczy się, w przyszłości tego, czym jest miłość człowieka do Ojczy-
zny. Wychowanie rodzinne ma dlatego tak istotne znaczenie w przy-
gotowaniu wychowania patriotycznego, skoro naród jest ‘rodziną 
rodzin’, według znanego określenia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Wychowanie patriotyczne jest w tym sensie rozszerzeniem wycho-
wania rodzinnego, wychowaniem zaszczepionym na wychowaniu 
rodzinnym. Rozum, wola i uczucia powinny zatem prawidłowo naj-
pierw być kształtowanymi w rodzinach, aby później mogły prawi-
dłowo służyć społeczności (wspólnocie religijnej – Kościołowi, 
wspólnocie narodowej – narodowi). Patriotyzm nie pojawia się ni-
czym deus ex machina, ale budowany jest na stoniowo już ukształ-
towanych prawidłowych zrębach osoby ludzkiej (natury, osobowości 
i charakteru człowieka). 

 
6. Czym jest wychowanie patriotyczne? 
Wychowanie patriotyczne jest to świadomy proces kształtowania 

człowieka 1) do patriotyzmu, 2) przez patriotyzm oraz 3) w patrioty-
zmie. Patriotyzm rozumiany jest jako miłość Ojczyzny, jako roz-
tropna troska o dobro wspólne. W tym świetle – wychowanie patrio-
tyczne jest to świadomy proces kształtowania człowieka 1) do roz-
tropnej troski o dobro wspólne, 2) przez roztropną troskę o dobro 
wspólne oraz 3) w roztropnej trosce o dobro wspólne, przy czym 
przez dobro wspólne rozumie się własną Ojczyznę. 

Zrównoważony rozwój pojedynczego człowieka i zrównoważo-
ny rozwój społeczności ludzkiej idą ze sobą w parze. Człowiek inte-
gralny, o zrównoważonej harmonijnie strukturze duchowo-
psychiczno-cielesnej, obejmującej rozum, wolę i uczucia, uformo-
wane przez dobro, prawdę i piękno – nie może być pozbawiony mi-
łości Ojczyzny i dlatego wychowanie patriotyczne jest niezbędnym 
elementem każdego wychowania, aby wzrastanie osoby w społecz-
ność było całościowe, wszechstronne i wieloaspektowe, integralne 
wewnętrznie, zintegrowane zewnętrznie w relacjach do innych osób 
danej społeczności narodowej (tu: Narodu Polskiego). Rozum, wola i 
uczucia – jako elementy funkcjonalne osoby ludzkiej (wychowan-
ków) zostają w procesie wychowania patriotycznego równomiernie 
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zagospodarowane przez wychowawców, nie powinny być zaniedby-
wane. Analizując poszczególne aspekty wychowawcze (rozumowe, 
wolitywne i uczuciowe) w odniesieniu do wychowania patriotyczne-
go możemy powiedzieć, że wychowanie patriotyczne jest to świa-
domy proces kształtowania rozumu, woli i uczuć człowieka 1) do 
patriotyzmu, 2) przez patriotyzm oraz 3) w patriotyzmie. 

Innymi słowy, w wychowaniu patriotycznym dążymy do 1) 
ukształtowania rozumnej troski o Ojczyznę jako dobro wspólne, 2) 
do uformowania dobrej woli posiadania owej troski o Ojczyznę, 3) 
do wykształcenia uczuć miłości Ojczyzny (uwrażliwienia). To 
pierwszy aspekt wychowawczy (wychowanie „do patriotyzmu”). W 
wychowaniu patriotycznym dążymy także do uformowania rozumu, 
woli i uczuć 2) przez patriotyzm, czyli przez roztropną troskę o do-
bro wspólne danej społeczności narodowej. Człowieka kształtujemy 
także przez dobrą wolę posiadania troski o Ojczyznę, przez uczucia 
miłości Ojczyzny-dobro wspólne. To drugi aspekt wychowawczy 
(wychowanie „przez patriotyzm”). W wychowaniu patriotycznym 
dążymy także do ukształtowania rozumu, woli i uczuć w patrioty-
zmie, czyli w roztropnej trosce o dobro wspólne, jakim jest własna 
Ojczyzna. To trzeci aspekt wychowawczy (wychowanie „w patrioty-
zmie”, czyli w środowisku kulturowym (ludzka kultura) i naturalnym 
(krajobraz, przyroda) wszechstronnie przepojonym patriotyzmem). 

Wprowadźmy obecnie szczegółowy punkt widzenia: aspekt wolno-
ściowy, niepodległościowy i suwerennościowy w wychowaniu patrio-
tycznym. Patriotyzm rozumiany jest jako miłość wolnej, niepodległej i 
suwerennej Ojczyzny, jako roztropna troska o dobro wspólne, jakim jest 
wolna, niepodległa i suwerenna Ojczyzna, czyli nie podlegająca żadnym 
(jakimkolwiek) innym podmiotom, jak tylko własnemu wolnemu suwe-
renowi-Narodowi. W tym świetle – wychowanie patriotyczne jest to 
świadomy proces kształtowania człowieka: 1) do roztropnej troski o 
dobro wspólne do niepodległości, wolności i suwerenności Ojczyzny, 2) 
przez roztropną troskę o dobro wspólne (niepodległą, wolną i suwerenną 
Ojczyznę) oraz 3) w roztropnej trosce o dobro wspólne (o niepodległą, 
wolną i suwerenną Ojczyznę), przy czym przez ‘dobro wspólne’ rozu-
mie się tylko własną Ojczyznę, a nie dobro obce (inne ojczyzny, ojczy-
zny innych narodów). 
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Sama teoria tworzona przez rozum (np. teoria patriotyzmu i wy-
chowania patriotycznego) to za mało. Potrzebna jest praktyka, prak-
tykowanie patriotyzmu, a tu właśnie wola uruchamia praktyczne 
działania człowieka w sferze dobra wspólnego, dla dobra Ojczyzny 
(praktyczna pedagogia patriotyzmu). 

 
7. Pamięć, wyobraźnia, uwaga – w wychowaniu patriotycznym 
Z pewnością klasyczny podział struktury antropologicznej na 

trzy władze (rozum, wolę i uczucia) nie wyczerpuje całościowego 
obrazu człowieka, bo natura ludzka jest o wiele bogatsza, niż jaka-
kolwiek teoria ją opisująca. Mowa jest tu o modelowym rozwiązaniu 
teoretycznym. W wychowaniu patriotycznym nie chodzi zatem tylko 
o rozum, wolę i uczucia, ale także o inne elementy kondycji ludzkiej. 
Wskazać należy zwłaszcza wyobraźnię i pamięć jako bardzo przy-
datne w wychowaniu. Można wskazać na termin „pamięć patriotycz-
na” jako na treści pamięci o sprawach dotyczących Ojczyzny. Pa-
mięć patriotyczna to pamiętanie np. o bohaterach narodowych dzie-
jów, o ważnych rocznicach narodowych, o wydarzeniach historycz-
nych, mających wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej. 
W naszej rodzimej historii sama ‘pamięć patriotyczna’ (pamięć w 
służbie Ojczyzny) jest czymś nieco odmiennym (inne akcentowanie 
kwestii) od ‘pamięci patriotyzmu’ (pamięci o patriotyzmie w prze-
szłości). Pamięć niepodległości i wyobraźnia niepodległości – bez 
nich patriotyzm nie istnieje. Pamięć niepodległości dotyczy procesu 
zatrzymywania w pamięci historycznej przeszłości, która przeminęła. 
Wyobraźnia niepodległości dotyczy z kolei przyszłości – procesu 
antycypowania (wyobrażania sobie) wewnętrznie – stanu z przyszło-
ści (możliwego, postulowanego, mogącego nadejść). Wyobraźnia 
patriotyzmu (i wyobraźnia patriotyczna) – pomaga ogarnąć (odległe) 
skutki działań patriotycznych lub skutki zaniechania takowych dzia-
łań w przyszłości. 

O ile pamięć dotyczy przeszłości, o tyle wyobraźnia jest tą wła-
dzą człowieka, która rzutuje nas w przyszłość, o tyle wyobraźnia 
patriotyczna rzutuje nas w przyszłość naszej Ojczyzny, dzięki niej 
antycypujemy to, co być powinno, ale jeszcze nie istnieje obecnie, 
lecz pragniemy, aby było ,aby zaistniało, aby ‘stało się jutro’. 
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‘Wyobraźnia patriotyczna’ (wyobraźnia w służbie Ojczyzny) to 
nie to samo, co ‘wyobraźnia patriotyzmu’ (wyobrażanie sobie patrio-
tyzmu przyszłości), tu nieco inaczej są rozłożone akcenty poznaw-
cze. Podobnie jak ‘pamięć patriotyzmu’ i ‘pamięć patriotyczna’ to 
nie to samo, choć terminy bliskie sobie. 

Pamięć i wyobraźnia są istotne w życiu ludzkim, bo umożliwiają 
nam zakorzenienie w przeszłości (pamięć) i antycypowanie przy-
szłości Ojczyzny (wyobraźnia). Patriotyzm bez pamięci i wyobraźni 
byłby tylko jałowym aktualizmem nastawionym na tu i teraz, na 
chwilowość, jeśli w ogóle byłby możliwy w tej sytuacji (czysty pre-
zentyzm – bez przeszłości i bez przyszłości). 

Czym dla przeszłości – pamięć, czym dla przyszłości – wy-
obraźnia, tym dla teraźniejszości – uwaga, skupienie się na tym, co 
trwa ‘tu i teraz’. Dlatego dla teraźniejszości ważna jest uwaga, a dla 
teraźniejszości patriotyzmu – ważna jest ‘uwaga patriotyczna’, czyli 
bieżące nakierowanie się na sprawy służby Ojczyźnie, tu i teraz w 
konkretnym działaniu, zachowaniu, mowie, myśleniu. Uwaga patrio-
tyczna to aktualne, teraźniejsze skupienie się na sprawach służby dla 
Ojczyzny, a ‘uwaga patriotyzmu’ to aktualne, teraźniejsze skupienie 
się na patriotyzmie, aktualne nakierowanie umysłowe (rozumu) na 
patriotyzm (jako pojęcie). 

W psychologii wyróżniamy uwagę dowolną i mimowolną, dlate-
go bieżącą uwagę patriotyczną możemy podzielić na te dwie katego-
rie: 1) mimowolną uwagę patriotyczną i 2) dowolną uwagę patrio-
tyczną. Oczywiście chodzi tu o skupienie uwagi (dowolnej lub mi-
mowolnej) na odpowiednich treściach (służby dla Ojczyzny / miłości 
Ojczyzny). W sensie obiektywnym – umysłowe konstrukty hipote-
tyczne, jakimi tu operujemy (modele teortyczne), są tylko abstraho-
waniem struktury człowieka i treści w owych strukturach zawartych, 
w tym przypadku – mówimy o treściach patriotycznych. 

 
8. Akt, treść aktu, przedmiot aktu – w wychowaniu patriotycznym 
Filozofia poznania, w ujęciu Kazimierza Twardowskiego wyróż-

nia trzy aspekty ważne dla poznania ludzkiego, jakie zachodzą w 
związku z procesami poznawczymi (teoria poznania, filozofia po-
znania, tj. epistemologia). Mamy więc w procesie poznania 1) akt 
poznawczy (akt świadomości), 2) treść aktu poznawczego (treść 
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świadomości), 3) przedmiot aktu poznania (przedmiot świadomości). 
W wychowaniu patriotycznym mamy do czynienia z procesami po-
znawczymi o treściach dotyczących Ojczyzny (służby dla Ojczyzny, 
miłości Ojczyzny itd.). 

1) Akt poznania jest jeden, przynależy do rozumu ludzkiego. 
Odnosząc to jednak do problematyki ‘patriotycznej’ należy stwier-
dzić, co następuje. Akt poznania ‘patriotyzmu’ jest czymś nieco od-
miennym (w treści świadomości mamy ‘patriotyzm’ jako pojęcie) od 
aktu poznania ‘patriotycznego’ (w treści świadomości mamy wszel-
kie kwestie dotyczące służby Ojczyźnie i miłości Ojczyzny, a nie 
tylko samo pojęcie ‘patriotyzmu’). Zróżnicowanie ma miejsce na 
poziomie treści poznania a nie na poziomie aktu poznania, który jest 
ten sam, jeden w rozumie ludzkim. 

2) Treść aktu poznania patriotycznego nakierowana jest na 
wszelkie sprawy dotyczące służby Ojczyźnie i miłości do Ojczyzny. 
Treść aktu poznania patriotyzmu nakierowana jest na sam ‘patrio-
tyzm’ jako pojęcie. Widać więc tu różnicę w ujęciu treściowo-
świadomościowym. 

3) Przedmiotem aktu poznania patriotyzmu jest patriotyzm jako 
pojęcie, natomiast przedmiotem aktu poznania ‘patriotycznego’ jest 
cała sfera związana ze służbą Ojczyźnie i miłością do Ojczyzny. 

 Bez poznania nie ma wychowania, nie można wychowywać, nie 
poznając, stąd właściwe jest używanie terminologii „wychowanie 
kształcące”, „kształcenie wychowujące”, ponieważ kształcąc, wy-
chowujemy, a wychowując – zarazem kształcimy. Analogicznie 
rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że bez poznania nie ma uspołecz-
nienia, nie można uspołeczniać, nie poznając, stąd właściwe jest 
używanie terminologii „uspołecznienie kształcące”, „kształcenie 
uspołeczniające”, ponieważ kształcąc, uspołeczniamy, a uspołecznia-
jąc – zarazem kształcimy. Wychowanie i uspołecznienie dotyczy 
patriotyzmu. Mamy zatem wychowanie patriotyczne i uspołecznienie 
patriotyczne (wychowywanie patriotyczne i uspołecznianie patrio-
tyczne), ponieważ w patriotyzmie chodzi o dobro wspólne, o wspól-
notę, czyli społeczność zjednoczoną wokół pewnego dobra. Dodać 
należy rzecz istotną: w patriotyzmie chodzi o dobro narodowe, o 
wspólnotę narodową, o społeczność narodową zjednoczoną wokół 
nadrzędnego dobra, jakim jest tożsamość narodowa, tożsamość na-
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rodu jako wspólnoty kulturowej. Aktami patriotycznymi są zatem 
wszystkie te akty, których treści prowadzą do wzmocnienia tożsamo-
ści danego narodu. Treści patriotyczne wzmacniają tożsamościowe 
dobro wspólne własnego narodu. Przedmioty (tu: przedmioty patrio-
tyczne) są to zewnętrzne obiekty, ku którym nakierowują się w swo-
ich wewnętrznych aktach (tu: aktach patriotycznych) podmioty (oso-
by), tworząc wewnętrzną reprezentację w treści (tu: treści patrio-
tycznej) aktu na temat owych przedmiotów zewnętrznych (patrio-
tycznych). Świadome przyjęcie owych zewnętrznych przedmiotów w 
reprezentacji wewnętrznej aktem wolnej woli osoby ludzkiej nazywa 
się interioryzacją, tj. uwewnętrznieniem owych dóbr (przedmiotów 
zewnętrznych) w treści świadomości. Bez uwewnętrznienia nie ma 
wychowania ani uspołecznienia, dlatego tak istotne jest także w 
przypadku patriotyzmu – interioryzacja, uwewnętrznienie dóbr kul-
turowych (narodowych, czyli dóbr własnej, rodzimej kultury naro-
dowej) w treści aktów świadomości. Wtedy dopiero mamy do czy-
nienia z człowiekiem patriotycznie wychowanym – z człowiekiem 
patriotycznie uspołecznionym. 

 
9. Problemy wychowania i uspołecznienia patriotycznego 
Teoria wychowania (i analogicznie – teoria uspołecznienia) apliko-

wana do sfery patriotyzmu istotnie rozszerza nam pole widzenia spraw 
miłości Ojczyzny i służby dla Ojczyzny. Wychowanie jest świadomym 
kształtowaniem jakiegoś dobra w świadomości człowieka (innego lub w 
sobie samym). Mówimy zatem wtedy odpowiednio o wychowaniu lub 
samowychowaniu. Analogicznie - uspołecznienie jest świadomym kształ-
towaniem jakiegoś dobra w świadomości człowieka (innego lub w sobie 
samym) w relacji do wspólnoty (społeczności). Mówimy zatem wtedy 
odpowiednio o uspołecznianiu (socjalizacji) lub samouspołecznianiu 
(autosocjalizacji). To wszystko, co odnosi się w niniejszym studium do 
‘wychowania patriotycznego’ – można odnieść także odpowiednio do 
‘uspołecznienia patriotycznego’. Pomiędzy tymi terminami zachodzi w 
zasadzie tylko różnica w akcentowaniu odniesienia do dobra wspólnoty 
(dobra społeczności), obydwa terminy są wzajemnie komplementarne i 
bliskoznaczne. 

Wychowanie patriotyczne jest świadomym kształtowaniem do-
bra miłości Ojczyzny (dobra służby dla Ojczyzny) w świadomości 
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innych ludzi (wychowanie patriotyczne) albo w we własnej świado-
mości (samowychowanie patriotyczne). Termin „samowychowanie 
patriotyczne”, jaki tu się wprowadza, jest o tyle ważny, że dotyczy w 
większym stopniu młodzieży i osób dorosłych, którzy są wrażliwi na 
wszelkie ‘dydaktyczne’ traktowanie ich osoby. Dorosły – dojrzały 
człowiek (czyli nie każdy dorosły) samoświadomy dobra wspólnego, 
jakim jest Ojczyzna, służba dla Ojczyzny sam kieruje sobą ku reali-
zacji owego dobra, jest wewnątrzsterowny, nie wymaga ingerencji i 
perswazji zewnętrznej, co ma miejsce w przypadku dzieci w pew-
nym wieku („zewnątrzsterownych”). 

Wychowanie patriotyczne jest procesem świadomego kształto-
wania (u innych i u siebie) świadomości dobra wspólnego (świado-
mości miłości Ojczyzny) – w rozumie, woli, uczuciu, pamięci, wy-
obraźni, uwadze itd. wychowanków. Wychowania patriotycznego 
dokonują świadomi owego dobra – wychowawcy patriotyczni.  

Te trzy aspekty ważne w każdej teorii pedagogicznej, hebago-
gicznej i andragogicznej (wychowawca, wychowanek, proces wy-
chowania) powinny być tu także wymienione (wychowawca patrio-
tyczny, wychowanek patriotyczny, wychowanie patriotyczne), Te 
trzy elementy współzależne od siebie – są niezbędne dla prawidło-
wego ujęcia sfery wychowania do miłości Ojczyzny i do służby Oj-
czyźnie. Pedagogika patriotyzmu dotyczy teorii patriotycznego wy-
chowania dzieci, hebagogika patriotyzmu dotyczy teorii wychowania 
młodzieży, andragogika patriotyzmu dotyczy patriotycznego wy-
chowania dorosłych. Analogicznie do wspomnianych trzech aspek-
tów wychowania można powiedzieć, że podobne trzy aspekty ważne 
w każdej teorii socjalizacyjnej (socjalizator, socjalizowany, proces 
socjalizacji) powinny być tu także uwzględnione (socjalizator patrio-
tyczny, osoba socjalizowana patriotycznie [socjalizant patriotyczny], 
socjalizacja patriotyczna). Owe trzy elementy współzależne od siebie 
– są niezbędne dla prawidłowego ujęcia sfery uspołecznienia (socja-
lizacji) do miłości Ojczyzny i do służby Ojczyźnie we wspólnocie 
(społeczności) narodowej. 

Ogólne ujęcie ‘pedagogiczne’ (lub ‘hebagogiczne’ lub ‘andrago-
giczne’) patriotyzmu (od strony teorii wychowania) jest inne, niż 
ujęcie od strony historiografii, gdzie mowa jest już o konkretnych 
czynach (np. wojennych), przez które przejawiał się patriotyzm (np. 



541 
 

wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. z konkretnymi bitwami, 
dowódcami, jednostkami wojskowymi etc.). Pedagogika nie wchodzi 
w te szczegóły batalistyczne, dając patriotyzmowi (i wychowaniu 
patriotycznemu) ujęcie ogólniejsze w stosunku do uszczegółowione-
go ujęcia historiograficznego (‘kronikarskiego’: co, kiedy, gdzie, jak, 
po co i dlaczego się konkretnie działo?). 

S. Hessen twierdził, że pedagogika jest filozofią stosowaną do 
sfery wychowania, zatem mamy tu do czynienia z filozofią stosowa-
ną do patriotyzmu, bo tymże jest w istocie teoria wychowania patrio-
tycznego (patriologia), którą się w niniejszym artykule zajmujemy, 
niejako od podstaw. Praktyka patriotyzmu (konkretne czyny patrio-
tyczne, np. czyny niepodległościowe, prowadzące do odzyskania i 
utrzymania niepodległości Ojczyzny jako dobra samego w sobie) 
domaga się jednak pewnej uogólniającej teorii, zespołu różnych 
twierdzeń o patriotyzmie jako takim, o sposobach wychowania do 
patriotyzmu, przez patriotyzm i w patriotyzmie. Historiografia (hi-
storia) jako nauka nie dysponuje narzędziami opisu, analizy, wyja-
śnienia ze zrozumieniem patriotyzmu i sfery wychowania patrio-
tycznego jako takiego, natomiast narzędziami takowymi dysponują: 
pedagogika (filozofia stosowana do wychowania dzieci), hebagogika 
(filozofia stosowana do wychowania młodzieży) i andragogika (filo-
zofia stosowana do wychowania dorosłych). Stąd można dokonać 
opisu i analizy i wyjaśnienia rozumiejącego na pewnym stopniu 
ogólności, a wyniki owych opisów, analiz, rozumnych wyjaśnień 
mogą być następnie stosowne do różnych sytuacji szczegółowych 
jako rodzaj punktu odniesienia.  

W ten sposób pedagogika (oraz hebagogika i andragogika), wy-
korzystując historiografię dla ilustracji swoich twierdzeń ogólnych w 
zakresie patriotyzmu, może także przyczynić się do ubogacenia hi-
storyków (historiografów), nauczycieli historii, organizatorów życia 
społecznego. Tu tylko zasygnalizowano wybraną przykładowo pro-
blematykę badawczą, nie rozwijając jej szerzej z racji ograniczonych 
ram artykułu. 

 
10. Niepodległość 
Polska walka o niepodległość miała miejsce wtedy, kiedy tej 

niepodległości nie było dla naszego państwa. Jako Polacy rozumie-
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my zatem (polską) niepodległość jako brak jakiejkolwiek podległości 
polskiego państwa, polskiego narodu obcym państwom, obcym na-
rodom, obcym strukturom władzy. Brak podległości jest definicją 
negatywną (wykluczenie podległości komuś innemu). Niepodleganie 
narodu, niepodleganie państwa – obcym podmiotom (państwom, 
narodom, strukturom władzy) jest warunkiem niezbędnym i koniecz-
nym dla stwierdzenia, że dany naród jest suwerenem, tj. sam stanowi 
o sobie (samostanowienie narodu oraz samostanowienie państwa 
jako instrumentu tego suwerena-narodu). Stan zaborów, stan okupa-
cji, brak własnego państwa, posiadanie państwa fasadowego (np. tak 
jak to było w Polsce w okresie Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego czy w okresie PRL-u – gdzie dysponent władzy był poza 
narodem Polskim w obcych rękach: zaborcy, okupanta, obcego pań-
stwa imperialnego-dominialnego) – oznacza brak faktycznej niepod-
ległości, niemożliwość bycia narodu w tym czasie suwerenem i sta-
nowienia o sobie. 

Rozumiemy także niepodległość pozytywnie – jako stan pozytywny 
jako możliwość budowania własnego państwa niezależnie od obcych 
struktur państwowych czy narodowych, międzypaństwowych czy mię-
dzynarodowych. Niepodległość oznacza zatem stan państwa i stan naro-
du, w którym to nie okupant, nie zaborca, nie hegemon czy jakikolwiek 
dominant zewnętrzny (państwo dominialne) decyduje o naszym państwie 
i naszym narodzie, tylko sam zainteresowany naród. Problem leży w tym, 
żeby ów naród był zainteresowany decydowaniem o sobie u siebie. Wielu 
pracuje w polskojęzycznych, kompradorskich mass mediach i w ośrod-
kach kompradorskiej władzy politycznej nad tym, aby Naród zaintereso-
wany nie był. Drobnym przykładem lansowania takiej świadomie nega-
tywnej postawy jest tu jednogłośne, publiczne namawianie przez polsko-
języcznego premiera i polskojęzycznego prezydenta – warszawiaków, 
aby ci nie skorzystali z przysługującego im dobrodziejstwa bycia ‘suwe-
renem’ u siebie, we własnej stolicy, tj. aby nie poszli do referendum dnia 
13 października 2013 r. Ci sami lub im podobni politycy / te same lub im 
podobne środowiska kompradorskie jednocześnie namawiali Polaków, 
aby poszli do referendum w 2003 r. i de facto zrzekli się suwerenności 
poprzez wstąpienie (inkorporację) do Unii Europejskiej, tj., aby zaakcep-
towali tzw. ‘traktat akcesyjny’, w sumie bardzo niekorzystny dla Polski, 
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narzucający nam w wyniku dyktatu naszej Ojczyźnie warunki niemal 
kolonialne (traktatowe ograniczenie suwerenności). 

Warto zauważyć, że jedynym bodaj przypadkiem świadomej 
walki o bycie w podległości wobec obcych struktur międzynarodo-
wych, zewnętrznych – znanym w najnowszych dziejach Polski – to 
starania o wejście III RP do Wspólnot Europejskich i faktyczne 
(prawne, polityczne, ekonomiczne) podporządkowanie Polski obcej 
władzy w Brukseli. W istocie takie podporządkowanie Polski wobec 
UE nastąpiło w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeń-
stwa. Póki co jednak – jeszcze nie zrezygnowaliśmy z własnej walu-
ty na rzecz wspólnej waluty euro – a posiadanie swojej waluty to jest 
jeden z atrybutów suwerennej władzy, bo tylko suwerenny władca 
‘bije własną monetę’, co uniezależnia go od innych – przez co nie 
podlega innym, obcym władcom, zachowuje ‘niepodległość mone-
tarną’. Suwerenność tę odbiera się nam stopniowo, etapami. 

Należy rozróżnić rzeczywistą tradycję niepodległościową od po-
zornej tradycji niepodległościowej, podszywającej się tylko pod dą-
żenia niepodległościowe. Przykładami rzeczywistej tradycji niepod-
ległościowej są – walka z najeźdźcą, z okupantem, z zaborcą, tj. np. 
w Polsce walka z najeźdźcą podczas tzw. Potopu Szwedzkiego, Kon-
federacja Barska, obrona Konstytucji Trzeciego Maja, Insurekcja 
Kościuszkowska, Powstania Listopadowe i Styczniowe, w tym – 
tworzenie struktur państwa podziemnego w latach 1863-1864, na-
stępnie – tradycja organicznikowska, tajne nauczanie języka polskie-
go pod zaborami (pruskim i rosyjskim), „Sokół”, Legiony Piłsud-
skiego, Powstanie Wielkopolskie, trzy Powstania Śląskie, wojna o 
utrzymanie niepodległości Polski 1919-1920, wojna obronna w 1939 
r., Polskie Państwo Podziemne 1939-1945, konspiracyjna kultura 
narodowa, tajne nauczanie, Powstanie Warszawskie, walka o niepod-
ległość przez tzw. ‘żołnierzy wyklętych’, tj. „żołnierzy niezłomnych” 
(1944-1963) [AK, WiN, NSZ, NIE itd.], Powstanie Poznańskie 1956, 
strajki w 1970 r., 1976 r. i w latach 1980-tych, NSZZ „Solidarność” i 
jego struktury jawne (1980-1981) i tajne (1981-1988), KPN i inne 
organizacje antykomunistyczne, kultura niezależna, II obieg wydaw-
niczy (bez cenzury komunistycznej, bez cenzury okupacyjnej) w 
Polsce lat 70. i 80. 
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Przykładem pozornej tradycji podszywającej się pod tradycję 
niepodległościową są działania podejmowane przez aparat partyjny 
opresyjnej partii komunistycznej [PZPR] rządzącej w Polsce z obce-
go, sowieckiego nadania, tj. działania wewnątrzpartyjne w ramach 
tzw. frakcji ‘reformatorskich’ (reforma komunizmu, czyli reforma 
systemu opresji dokonywana przez samych opresorów, którzy na 
owej reformie nota bene skorzystali wymiernie w Polsce, przejmując 
w dużej części własność narodową na przełomie lat 80. i 90. za bez-
cen w ramach tzw. ‘transformacji ustrojowej’). ‘Tradycja’ komuni-
styczna, sowiecka, stalinowska itd. narzucana Polsce trzykrotnie 
przez sowieckiego agresora: 1920, 1939-1941 i 1944-1989 na so-
wieckich bagnetach i czołgach – w jakiejkolwiek postaci nigdy nie 
była, nie jest i nie będzie mogła być zaliczona do tradycji niepodle-
głościowej. Stąd i PZPR jako agenda podporządkowana w istocie 
interesom KPZR w Moskwie – nie jest i nie może być nigdy zaliczo-
na do tradycji ‘niepodległościowej’, nie może służyć jako przykład w 
wychowaniu patriotycznym. To samo dotyczy wszelkich organizacji, 
partii, związków, towarzystw, stowarzyszeń itd. wspierających ko-
munizm w Polsce. Wspieranie komunizmu nie było działaniem pa-
triotycznym, podobnie jak przynależność do partii komunistycznej. 

Komunistyczna Służba Bezpieczeństwa i wszelkie inne komuni-
styczne, opresyjne organizacje totalitarne, wszelkie totalitarne służby 
– narzędzia przemocy i opresji stosowanej wobec Narodu Polskiego 
– nie mogą być zaliczone do nurtu niepodległościowego a ich funk-
cjonariusze – działający na rzecz obcego mocarstwa (Rosji Sowiec-
kiej) nie mogą służyć jako przykład patriotyzmu i miłości Ojczyzny. 
PZPR (i jej agendy) walczyła z polską tradycją niepodległościową, a 
czyniła to w interesie obcego państwa okupującego ziemie polskie – 
w interesie ZSRS. Nie można zatem nazwać rzeczywiście ‘patrio-
tycznymi’ – komunistycznych organizacji i służb zniewalających 
Naród Polski, ponieważ te opresyjne służby zwalczały wszelkie dzia-
łania patriotyczne na rzecz niepodległości Polski. Nigdy nie można 
nazywać jakiegokolwiek opresora Polaków działającego z obcego 
nadania – polskim patriotą. To pozorny patriotyzm, antypatriotyzm. 
Generałowie komunistyczni, umocowani w Moskwie, wprowadzają-
cy stan wojenny w PRL nie byli i nie są patriotami według obiek-
tywnych kryteriów. 
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Podobnie niemiecka tradycja hitlerowska (nazistowska - naro-
dowego socjalizmu), która w Polsce była tradycją narzuconą w okre-
sie II wojny przez totalitarne państwo okupacyjne – III Rzeszę Nie-
miecką – niemieckiego agresora i opresora – nigdy nie była, nie jest i 
nie będzie mogła być zaliczona do polskiej tradycji niepodległościo-
wej. Sowiecka propaganda komunistyczna i niemiecka propaganda 
hitlerowska – nieodmiennie przedstawiały agresorów (i opresorów) 
jako wybawicieli Polaków, jako wojska niosące jakoby wolność, 
jakoby wyzwolenie, jakoby nową cywilizację, jakoby nową kulturę 
etc. Trzeba zatem rozróżnić propagandę (manipulację, nieprawdę) od 
rzeczywistości (prawdy). Prawdę (zgodność poznania z rzeczywisto-
ścią) należy odróżnić od nieprawdy (niezgodności poznania, pozna-
nia niezgodnego z rzeczywistością). Propaganda, ideologia – posłu-
gują się nieprawdami w celu manipulacji społeczną świadomością na 
masową skalę. Opresorzy, agresorzy używają kłamliwej propagandy 
dla wprowadzenia zamętu pojęciowego w umysłach narodów podbi-
tych, ujarzmionych (wojna psychologiczna na słowa). 

W wychowaniu patriotycznym, zwłaszcza w tradycji niepodle-
głościowej, chodzi o prawdę o dziejach własnego narodu i własnego 
państwa, a nie o propagandę, a nie o ideologię. Bez wychowania do 
niepodległości, bez obiektywnej prawdy o niepodległości – nie ma 
prawdziwego wychowania patriotycznego, które zawsze w swej isto-
cie ma na celu niepodległość, bo jest ‘wychowaniem niepodległo-
ściowym’ (wychowaniem do niepodległości). Postawa typu: ‘patrio-
tyzm – tak, niepodległość – nie’ jest sprzeczna sama z sobą. W okre-
sie wojny i zniewolenia chodzi o walkę o niepodległość, a okresie 
pokoju – chodzi o utrzymanie niepodległości. Nie ma patriotyzmu 
bez niepodległości. Patriotyzm bez rzeczywistych działań na rzecz 
(zdobycia lub utrzymania) niepodległości – jest martwy, staje się 
patriotyzmem pozornym. Częstym przykładem w historii Polski jest 
narzucanie kłamstwa przez obce ośrodki władzy (okupanta, zaborcy) 
o Polsce, o dziejach Polski, o Polakach. Znanym powszechnie przy-
kładem jest ‘kłamstwo katyńskie’ – funkcjonujące jako rzekoma 
prawda o ludobójstwie dokonanym faktycznie na polskich oficerach 
wiosną 1940 r. przez Sowietów, a w narzuconej przez propagandę 
komunistyczną narracji ideologicznej (także masowo w mass me-
diach i w szkołach w PRL-u poprzez fałszywą edukację historyczną) 
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– ludobójstwa tego mieli rzekomo jakoby dokonać Niemcy w 1941 r. 
po wkroczeniu na te tereny.  

Obecnie przykładem takim jest np. ‘kłamstwo smoleńskie’ – na-
rzucona przez Rosję (post)sowiecką – fałszywa narracja o (rzeko-
mych) przyczynach katastrofy narodowej nad Smoleńskiem dnia 10 
kwietnia 2010 r. Jakoby rzekomo nastąpił błąd pilotów – ogłoszono 
propagandowo to kłamstwo rosyjskie bez zbadania sprawy jeszcze w 
dniu katastrofy, na kilka godzin po wydarzeniu, kiedy szczątki ciał 
96-ciu polskich ofiar jeszcze nie ostygły. Kłamstwu smoleńskiemu 
przeczą fakty przedstawiane przez niezależnych ekspertów (niepod-
ległych ośrodkom polskojęzycznej i rosyjskiej władzy). 

Trzeba postawić te pytania: czy mamy znów podlegać kłamstwu 
obcej propagandy – czy jesteśmy państwem niepodległym, czy mu-
simy kłamstwo smoleńskie akceptować? W imię czego? Dlaczego? 

Czy można współcześnie wychowywać do patriotyzmu w duchu 
poszanowania tradycji niepodległościowej, kiedy publicznie łamie 
się ów patriotyzm w ośrodkach polskojęzycznej władzy, która pod-
porządkowuje wspólne dobro Polski – obcym interesom i obcej nar-
racji? W imię czego mamy podlegać obcej narracji? W imię czego 
mamy oddawać suwerenność, niepodległość, wolność i dobro Polski 
– obcym podmiotom, obcym decydentom? W imię czego mamy 
pozwalać na własną podległość, niesuwerenność, zniewolenie? 

Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej 
wymaga zapytania na wstępie: co to jest i czym jest niepodległość? 
Jakie istnieją definicje ogólne (cele i metody) wychowania do nie-
podległości? Trzeba wyraźnie zaznaczyć: czym jest tradycja niepod-
ległościowa? Ten szczegółowy i ważny aspekt zagadnienia wycho-
wania patriotycznego należałoby poruszyć szerzej w odrębnym miej-
scu. Tu tylko ogólnie ujęcie: niepodległość – to przede wszystkim 
brak podległości (określenie per negatiam) państwa, narodu, wspól-
noty, osoby. Pytania szczegółowe w związku z niepodległością nale-
żałoby postawić i na nie odpowiedzieć, tj. określić np. przyczynę 
sprawczą, formalną, materialną i celową niepodległości – wg Arysto-
telesa. Przyczyną sprawczą niepodległości jest sam naród (podmiot-
suweren), który tę niepodległość sobie wywalczył i ją utrzymał 
(sprawca-podmiot). Przyczyną formalną jest działanie tegoż narodu 
(podmiotu) na rzecz niepodległości (czynności podejmowane przez 
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naród, procesy zachodzące w narodzie). Przyczyną materialną są 
określone siły np. wojsko i jego materialne wyposażenie w stosowne 
środki techniczne, za pomocą których naród doprowadził do uzyska-
nia niepodległości i jej utrzymania. Przyczyną celową jest dążność 
narodu do uzyskania i utrzymania niepodległości, wytyczenie sobie 
przez naród własnego celu, do którego dąży, ku któremu zmierza, a 
którym jest niepodległość. 

Trzeba w innym miejscu opisać i przeanalizować dwie sytuacje 
odmienne (komplementarne): 1. walkę o niepodległość podczas woj-
ny, zaborów, okupacji, zniewolenia (w czasie braku niepodległości): 
jakie były cele i metody walki o niepodległość? 2. podtrzymywanie 
tradycji niepodległościowej (i utrzymanie niepodległości) w czasie 
pokoju, w czasach wolności (poza wojną, poza okresem zaborów i 
okupacji). Metody pielęgnacji tradycji niepodległościowej w czasach 
pokoju – należałoby szczegółowo określić i podać – bardzo liczne w 
Polsce konkretne przykłady organizacji pro-niepodległościowych 
(np. tzw. Towarzystwo Opieki nad Kopcem Piłsudskiego w Krako-
wie). Tradycja niepodległościowa wymaga podtrzymywania w ra-
mach kształtowania postaw patriotycznych w społeczności. Służą 
temu czasopisma, instytucje. Przykładem czasopism historiograficz-
nych, pielęgnujących polską tradycję niepodległościową są np. „So-
winiec” i „Niepodległość”3.  

Warto zauważyć jednak, że brakuje w Polsce specjalistycznego, 
naukowego czasopisma pedagogicznego poświęconego wyłącznie 
wychowaniu patriotycznemu. Jedynym w zasadzie czasopismem 
naukowym programowo publikującym teksty z zakresu teorii patrio-
tyzmu i teorii edukacji patriotycznej jest „Pedagogia Ojcostwa” (a 
także „Pedagogika Katolicka” w pewnym stopniu). Ojciec (łac. pa-
ter) i Ojczyzna (łac. Patria) – dotyczą w istocie zagadnienia tożsa-
mego, realizowanego wszak na różnych płaszczyznach, we wspólno-
cie rodziny lub we wspólnocie narodowej. Z kolei proces świadome-

                                                 
3 „Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” 
jest czasopismem poświęconym badaniom i dokumentacji polskiej walki o nie-
podległość, co jasno oddaje angielskie tłumaczenie tytułu periodyku: „The Sowi-
niec. A Half Yearly Periodical  of the Center for the Research and the Documen-
tation of the Polish Struggles for the Independence”. 
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go kształtowania postawy Polaka-katolika (Polki-katoliczki) bliski 
jest „Pedagogice Katolickiej” (wychowanie religijno-patriotyczne). 
Wychowanie katolickie w Polsce łączy się zatem z wychowaniem 
patriotycznym. Ogólnie chodzi o kształtowanie odpowiedzialności za 
własny, suwerenny naród i własne, wolne, niepodległe państwo. 

Zagadnienie konkretnego opisania historiograficznego tradycji 
‘niepodległościowej’ warte jest osobnego omówienia w odrębnym 
tekście, tu w ogólnym studium pominięto tę historiograficzną kwe-
stię szczegółową (zasługi poszczególnych organizacji dla wychowa-
nia patriotycznego i tradycji niepodległościowej) z racji ograniczo-
nych ram artykułu. 

 
Streszczenie 
1. Rodzaj artykułu. Tekst jest oryginalnym przyczynkiem do badań 

nad wychowaniem patriotycznym. Artykuł ma charakter koncepcyjny, 
teoretyczny i dotyczy teorii wychowania. 2. Cel artykułu. Celem artykułu 
jest pokazanie problematyki wychowania patriotycznego w aspekcie 
filozoficznym (istotnościowym), zwłaszcza w odniesieniu do niepodle-
głości, suwerenności, dobra wspólnego – Ojczyzny. 3. Zastosowana me-
todologia badawcza. Autor w artykule użył filozoficzną metodę istotno-
ściową. 4. Główne wyniki analizy. W wyniku analizy ukazano wychowa-
nie patriotyczne w kontekście tradycji niepodległościowej, przyjmując 
jednocześnie przy budowaniu teorii wychowania patriotycznego (patrio-
logii) za narzędzia filozoficzne osiągnięcia K.J.A Twardowskiego (akt, 
treść aktu, przedmiot aktu), a także filozoficzne, klasyczne podziały władz 
umysłowych w człowieku (rozum, wola, uczucia) i podziały uzupełniają-
ce (pamięć, uwaga, wyobraźnia). Autor pokazuje udział rozumu, woli, 
uczuć w formowaniu postawy patriotycznej. Ukazuje on także udział 
pamięci (przeszłość), uwagi (teraźniejszość) i wyobraźni (przy-
szłość) w wychowaniu patriotycznym. Wyjaśniono kwestie podsta-
wowe: czym jest wychowanie patriotyczne oraz jaki cel wychowania 
patriotycznego. Podano cztery przyczyny niepodległości: formalną, 
materialną, sprawczą i celową. 5. Ograniczenia wyników analizy. 
szczegółowe wyniki części analizy są ograniczone do polskiego wycho-
wania patriotycznego w aspekcie niepodległości. 6. Implikacje praktyczne 
artykułu. Wyniki analiz można zastosować w praktyce przez pedagogikę, 
hebagogikę i andragogikę. Poszczególne tezy mają także swoje implika-
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cje teoretyczne – jako podstawa dla dalszych badań nad teorią patrioty-
zmu i wychowania patriotycznego. 7. Implikacje społeczne artykułu. 
Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w wychowaniu patriotycz-
nym w polskiej społeczności narodowej. 8. Oryginalność artykułu. Nowa 
wartość, jaką wnosi niniejszy artykuł w stosunku do dotychczasowych 
badań – wynika z zastosowania istotnościowej metodologii do teorii pa-
triotyzmu i wychowania patriotycznego, zwłaszcza w aspektach filozo-
ficznym (kultura i wychowanie, filozofia narodu i państwa) i niepodległo-
ściowym (suwerenny naród i państwo w służbie niepodległości). 

 
Summary  
1. Type of article (A kind of article). The text is an original 

contribution to research patriotic education. The article is conceptual 
and theoretical and it concerns theory of education. 2 The goal of an 
article. The article aims are at presenting the problems of patriotic 
education in the philosophical (essential) aspects, especially in 
relation to the independence, sovereignty, the common good – the 
Homeland. 3 The research method applied. The author in the article used 
a philosophical essential method. 4. The main results of the analysis. 
As results of the analysis are shown patriotic education in the context 
of traditions of independence, while taking in building a theory of 
patriotic education (patriology) the philosophical achievement of 
K.J.A. Twardowski for the tools (the act, the content of the act, the 
object of the act) and also philosophical, classical divisions of mental 
authorities in mind of a man (reason, will, emotions) and 
complementary divisions (memory, attention, imagination). The 
author shows the participation of reason, will and emotions in the 
formation of patriotic attitudes. He presents also the participation of 
memory (the past), attention (presently, now), and imagination 
(future) in patriotic education. There is the explanation of the basic 
questions: what is the patriotic education, and what is the purpose 
(the aim) of patriotic education. There are analyzed four causes of 
independence: formal, material, causal and intentional. 5. The limits 
of the results. The special results of a part of analysis are limited espe-
cially to the Polish patriotic education in aspect of independence. 6. 
Practical implications of the article. The results of the analysis can be 
applied in practice by the pedagogy, hebagogy and andragogy. Individual 
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thesis also have their theoretical implications – as a basis (grounds) 
for further research on the theory of patriotism and patriotic 
education. 7. Social implications of the article. Results of the analysis 
are applicable socially in patriotic education in the Polish national 
community. 8. The novelty (and originality) of the article. The New 
insights (the new value) introduced by the article with regards to the cur-
rent research (in relation to previous studies) is implicated by the 
application of the essential method to the theory of patriotism and 
patriotic education (patriotic upbringing), especially in the aspects of 
philosophy (culture and education, the philosophy of the nation and 
the state) and independence (sovereign nation and the state in the 
service of independence). 
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Anna Mazur (KUL) 
 

Prewencja kryminalna wobec przestępczości nieletnich 
 
Wstęp 
Współcześnie problemowi przestępczości nieletnich poświęca 

się szczególną uwagę, analizując i badając przyczyny, rozmiary, 
dynamikę, formy, dążąc przede wszystkim do opracowania skutecz-
nych metod zapobiegających tego typu zachowaniom wśród mło-
dzieży. Przestępczość jest tylko jednym z najważniejszych zjawisk 
patologicznych wśród nieletnich. Młodzi ludzie niejednokrotnie 
„schodzą na złą drogę”, poprzez sięganie po środki odurzające, ucie-
kając się do prostytucji, czy po prostu odrzucając wszelkie pozytyw-
ne autorytety w społeczeństwie. My, jak dorośli pamiętamy, iż wzo-
rów do naśladowania dostarczali nam rodzice, nauczyciele, księża, 
naukowcy. Obecnie autorytetów tych młodzież poszukuje w środ-
kach masowego przekazu, których rzeczywistość napełniona jest 
agresją, brutalnością i bezwzględnością. Nieletni zatracają granicę 
rzeczywistości i fikcji, w konsekwencji tracą świadomość konse-
kwencji swoich czynów.  

Wydaje się, że młodzież żyjąca w XXI wieku ma dużo większe 
możliwości osiągnięcia szczęścia i realizacji siebie w porównaniu do 
ich rówieśników z trudniejszych czasów historycznych. Przemiany 
zachodzące po transformacji ustrojowej miały ukształtować młodych 
ludzi jako jednostki wolne, szczęśliwe, przed którymi świat stoi 
otworem. Tymczasem proces transformacji w Polsce nie przebiega 
bezboleśnie, pomijając kryzysy w gospodarce, polityce, bardzo dużo 
zagrożeń pojawiło się w sferze ludzkich zachowań, w tym zwłaszcza 
młodzieży, która jest najbardziej podatnym materiałem na różnorod-
ne wpływy środowiska.  

Niegdyś, zjawisko przestępczości wśród nieletnich wskazywało 
na czyny o niskiej szkodliwości społecznej. Analiza danych udostęp-
nianych przez instytucji wymiaru sprawiedliwości wskazuje na to, że 
aktualnie przestępstwa popełniane przez nieletnich praktycznie w 
niczym nie odbiegają od przestępstw dokonywanych przez osoby 
dorosłe. Wielu autorów zastanawia się nad przyczynami zjawiska, 
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ale równiez możliwościami zapobiegania dalszemu wzrostowi za-
chowań negatywach wśród młodzieży.  

Jednakże odpowiedzialnością za wzrost przestępczości wśród 
nieletnich nie można obarczać jedynie transformacji ustrojowej. Fak-
tycznie ujawniła ona negatywne zjawiska, które już dawniej istniały, 
w warunki w jakich się dokonuje i jakie stwarza, spotęgowały te 
zjawiska. Według danych policyjnych około 80% wszystkich nielet-
nich przestępców pochodzi z rodzin rozbitych, zdemoralizowanych, 
z rodzin tak zwanego marginesu społecznego. Ale także w przypad-
ku pozostałych 20% sytuacja rodzinna nieletnich nie jest „kryształo-
wa”. Nikt nie staje się przestępcą nagle. Wadliwie funkcjonujące 
środowisko rodzinne (chodzi zarówno o rodziny zarówno „dysfunk-
cjonalne, jak i tzw. „dobre” domy) jest główną przyczyną wykoleja-
nia się nieletnich1. Podobnie zdaniem M. Rutkowskiej wadliwie 
funkcjonujący układ rodzinny generuje jednostki o postawach amo-
ralnych, aspołecznych a nawet antyspołecznych. Zaburzenie w prze-
biegu pierwotnej socjalizacji znajduje odzwierciedlenie w później-
szym życiu jednostki: w jej zachowaniu, poglądach, stosunku do 
innych osób i do cudzej własności2. 

Niniejszy wskazuje na jeden z podstawowych elementów zapo-
biegania przestępczości wśród nieletnich. Mowa będzie o prewencji 
kryminalnej, rozumianej zarówno w ujęciu wąskim jak i szerokim, 
którą podejmują przede wszystkim instytucje wymiaru sprawiedli-
wości mające bezpośrednią styczność z nieletnimi przestępcami tj. 
policję, sądy rodzinne i nieletnich, kuratorów sądowych, ale także 
instytucje oświatowo-wychowawcze, pracujące z młodzieżą zdemo-
ralizowaną i przestępczą.  

 
1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii 
Analiza poruszanego w artykule problemu wymaga pojęciowego 

wyjaśnienia poszczególnych terminów. Chociaż są to wyrażenia od 

                                                 
1 M.Filipiak (red.), Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki za-
radcze, Lublin 1997, s. 7-8. 
2 M.Rutkowska, Pozbawieni szansy bycia uczciwym, „Wychowanie na co 
dzień”, 1995, nr 4-5, s. 23-25.  
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dawna funkcjonujące w literaturze przedmiotu oraz w języku po-
tocznym, są bardzo nieścisłe.  

Często pojawiają zróżnicowane interpretacje samego pojęcia nieletni. 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. 
z 1982, Nr 25 poz. 228, dalej u.p.n.) w zależności od wieku i rodzaju 
podejmowanych działań wyróżnia trzy kategorie pojęcia nieletni: 

a) w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwal-
czania demoralizacji nieletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 
roku życia (art. 1 § 1 pkt 1 u.p.n.); 

b) w zakresie postępowania o czyny karalne nieletnim jest oso-
ba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13, a przed 
ukończeniem 17 lat (art. 1 § 1 pkt 2 u.p.n.); 

c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub po-
prawczych nieletnim jest osoba, wobec której te środki są wykonywane, 
ale nie dłużej niż do ukończenia przez nią 21 lat (art. 1 § 1 pkt 3 u.p.n.). 

Poza wspomnianą Ustawą, prawnymi zagadnieniami dotyczą-
cymi nieletnich zajmuje się również Kodeks Karny3, który za górną 
granicę nieletności przyjmuje 17 rok życia. W przepisach prawa 
wyraźnie zaznacza się tendencja do traktowania człowieka jako 
zdolnego do ponoszenia pełnej odpowiedzialności karnej po ukoń-
czeniu 17. roku życia 

Jak wynika z powyższego pojęcie nieletności nie pokrywa się z 
pojęciem niepełnoletności. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym pełno-
letnim jest ten, kto ukończył 18 rok życia lub przed ukończeniem 
tego wieku wstąpił w związek małżeński. Najczęściej więc nieletni 
będzie jednocześnie niepełnoletnim (małoletnim), ale nie zawsze.  

Nieletni za czyny karalne odpowiadają według przepisów u.p.n. 
W wyjątkowych sytuacjach nieletni, który ukończył 15 lat może 
ponieść odpowiedzialność karną według prawa karnego dla doro-
słych. Przypadki te wskazuje art. 10 Kodeksu karnego, (dalej: k.k.). 
Jednym z czynów wymienionych w tym artykule jest zabójstwo (art. 
148 § 1, 2 lub 3 k.k.). Nieletni odpowiada na postawie tego przepisu, 
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego wła-
ściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, 

                                                 
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. z 
1997, Nr 88, poz. 553).  
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jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze 
okazały się bezskuteczne. W omawianym przypadku orzeczona kara 
nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego 
zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo. Sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 10 § 3 k.k.).  

Art. 54 § 1 k.k. wprowadza zasadę ogólną, iż wymierzając karę 
nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim 
tym, aby sprawcę wychować. Wpływ na tą zasadę ma niewątpliwie 
nie ukształtowana w pełni psychika młodocianych i nieletnich oraz 
duża podatność na wpływy otoczenia. Z tych samych powodów wo-
bec sprawcy, który w czasie popełniania przestępstwa nie ukończył 
18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawiania wolności (art. 
54 § 2 k.k.).  

Nieletni i młodociani to grupa młodych ludzi, których osobo-
wość, dojrzałość psychiczna i społeczna dopiero się kształtuje. Wy-
kazywane niewłaściwe zachowania są wynikiem zbiegu wielu róż-
nych czynników, przyczyn i motywacji. Ta grupa sprawców prze-
stępstw wymaga specyficznego podejścia zarówno w wymierzaniu 
kary, jak i jej wykonywaniu.  

Kolejnym pojęciem, które wymaga ścisłego opisu jest pojęcie 
przestępczości oraz przestępczości nieletnich.  

Przestępczość to zbiór czynów zabronionych ustawowo pod 
groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorial-
nej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Przestępczość i jej 
poziom determinuje wiele czynników. Przestępczość rozpatrywana 
być może również z punktu widzenia jej rozległości, intensywności, 
struktury i dynamiki4. 

Przestępczość nieletnich to całokształt czynów karalnych noszą-
cych znamiona przestępstwa, popełnianych przez nieletnich miedzy 
13. a 17. Rokiem życia). Chodzi o ten rodzaj czynów karalnych 
orzekanych przez sąd, których sprawcami są osoby nieletnie, niekie-
dy celowo działające z dorosłymi5. Zatem przestępczość nieletnich to 
czyny zabronione przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo 

                                                 
4 J. Błachut,  Problemy związane z pomiarem przestępczości, Kraków 2007, s.51. 
5 L. Pytka, Przestępczość nieletnich, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pe-
dagogiczna XXI wieku, tom IV, Warszawa 2005, s. 1091. 
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skarbowe lub niektóre wykroczenia, dokonane przez osoby nieletnie 
w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich6. 

Przestępczość wśród nieletnich można określić jako problem 
współczesnego świata. O tym zjawisku powstaje coraz więcej prac z 
zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki czy socjologii. Wynika to 
niewątpliwie z powszechności przestępczości wśród nieletnich obra-
zowanej przez statystki i badania empiryczne. 

Ostatnim, ale równie istotnym dla zrozumienia poruszanego zagad-
nienia pojęciem, wymagającym wyjaśniania jest prewencja kryminalna.  

Prewencja kryminalna (ang. crime prevention) to działania zmie-
rzające do zapobiegania czynom przestępczym. Zakres i profil tych 
działań odnoszą się do sfery zjawisk kryminogennych, stąd są okre-
ślane mianem prewencji kryminalnej w odróżnieniu np. od prewencji 
socjalnej i innych rodzajów działalności podejmowanej w ramach 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym przez elimi-
nacje ich przyczyn. W praktyce można spotkać pojęcie prewencji 
kryminalnej tzw. twardej i miękkiej, co wiąże się z zakresem jej 
rozumowania. Prewencja twarda (ujęcie wąskie) jest to planowana i 
zorganizowana działalność, zgodna z literą prawa, podejmowana 
przez odpowiednie organy władzy państwowej lub samorządowej 
(zwykle przez policję, straż miejską, służbę więzienną itp.) lub inne 
uprawione podmioty działające na zasadach komercyjnych. Główny 
cel tak pojmowanej prewencji kryminalnej stanowi dążenie do zapo-
biegania występowaniu zjawisk przestępczych, szkodliwych spo-
łecznie przy wykorzystaniu metod oddziaływania siłowego. Wzrost 
przestępczości pospolitej, charakterystyczny dla dekady transforma-
cji systemowej oraz przełomu wieków, ma także związek ze wzro-
stem znaczenia prewencji kryminalnej rozumianej wąsko. Dotyczy 
ona bowiem eliminacji z życia zbiorowego osób niedostosowanych 
społecznie, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ładu i porządku 
oraz bezpieczeństwa obywateli7.  

Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania przestęp-
czości przez oddziaływanie wychowawcze i kształtowanie odpo-

                                                 
6 A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012, s.219. 
7 A. Żukiewicz, Prewencja kryminalna, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku, tom IV, Warszawa 2005, s. 889. 



556 
 

wiednich postaw ludzkich względem poszanowania prawa, ładu i 
porządku publicznego jest określane mianem tzw. miękkiej prewen-
cji kryminalnej. Nabiera ona w tym przypadku szerokiego znaczenia 
i jest pojmowana jako zespół celowych, systemowych, planowych i 
profesjonalnych działań o charakterze wychowawczym, zmierzają-
cych do kształtowania postaw, dostarczania wiedzy i rozwijania 
umiejętności społecznych, niezbędnych w codziennym bezpiecznym 
życiu. Z punktu widzenia efektywności miękkiej prewencji krymi-
nalnej istotna jest systematyka oddziaływania wychowawczego oraz 
celowość i planowość działań. Prewencja kryminalna rozumiana 
szeroko może być postrzegana jako element skorelowany z profilak-
tyką środowiskową. Dąży się bowiem do takiego kształtowania po-
staw u ludzi, które zapewniają wysoki poziom świadomości społecz-
nych i jednostkowych zagrożeń cywilizacyjnych oraz wykształcą 
mechanizmy obronne przed destruktywnymi zjawiskami życia co-
dziennego8. Realizatorami tego typu działań mogą być przede 
wszystkim nauczyciele, wychowawcy, policjanci, pedagodzy, kura-
torzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz inne osoby 
przygotowane do pracy z młodzieżą. Dlatego też niniejszy artykuł 
odwołuje się do szeroko pojmowanej prewencji kryminalnej wobec 
nieletnich sprawców czynów karalnych.  

 
2. Rozmiary i przyczyny przestępczości nieletnich 
Rozmiary przestępczości nieletnich powinno rozumieć się jako 

liczbę przestępstw popełnianych przez nieletnich (tzn. częstotli-
wość), i najczęściej są to rozmiary rzeczywiste, a wiec ujawnione, 
stwierdzone itp. Takimi danymi dysponuje między innymi Komenda 
Główna Policji.  

Z tych danych dotyczących czynów karanych popełnionych 
przez osoby nieletnie, udostępnionych przez KGP, wynika przede 
wszystkim, iż ogólna przestępczość w Polsce wykazuje pewną dy-
namikę. W latach 1990-2001 sukcesywnie wzrastała by w latach 
2002-2004 osiągnąć najwyższy poziom, by następnie wykazywać 
minimalny spadek z każdym rokiem. Może to wiązać się z prowa-

                                                 
8 Tamże, s. 890-891. 
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dzonymi działaniami prewencyjnymi, czy też wykorzystywaniem 
wyspecjalizowanych narzędzi do wykrywania sprawców. 

Odnosząc się do ogólnej liczby przestępczości nie sposób pomi-
nąć relacji tych liczb do liczby czynów karalnych popełnianych 
przez osoby nieletnie. Ogólny % udziału nieletnich w przestępczości 
na przestrzeni prezentowanych lat wahał się w przedziel od 5-9%. 
Udział ten był największy w latach 93-95 oraz 2010-2011 (wynosząc 
ponad 8%). Niestety na przestrzeni ostatnich 10 lat ten % udział cią-
gle wzrasta. Odnosząc się do ogólnej liczby czynów karalnych po-
pełnianych przez osoby nieletnie zauważa się ewidentnie tendencję 
wzrostową. W 1990r. ta liczba wynosiła 60 525 czynów, a w 2011r. 
ta liczba jest już bliska dwukrotności. Jeśli chodzi o liczbę nieletnich 
podejrzanych o czyn karalny to na przełomie prezentowanych lat 
liczba ta jest względnie stała i wynosi około 45 000- 50 000. Procen-
towy udział nieletnich w ogólnej liczbie podejrzanych jest większy 
niż w liczbie stwierdzonych czynów, jednak tutaj tendencja jest od-
wrotna i z każdym rokiem maleje. Wynosi ok. 10-15%. Jednak to co 
najistotniejsze to niepokojący wzrost czynów rzeczywiście popełnia-
nych przez młodych ludzi9.  

Przytoczone zestawienie wskazuje, iż dzieci i młodzież z każdym ro-
kiem coraz częściej uczestniczą w popełnianiu przestępstw. Bardzo dużo 
czynów popełnianych przez te osoby są czynami o charakterze kryminal-
nym. W strukturze przestępczości nieletnich dominują czyny takie jak 
kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie oraz kradzież z włamaniem. 
Bardzo często młodzi ludzie powodują u innych uszczerbek na zdrowiu, 
uczestniczą w bójkach lub pobiciach. W tym przypadku z każdym rokiem 
ta tendencja ma charakter wzrostowy.  

Analizując problem przestępstw popełnianych przez nieletnich 
nie sposób pominąć instytucji szkoły i zdarzeń, które mają miejsce 
na jej terenie. Jest to ważny element ponieważ szkoła jest jednym 
najważniejszych środowisk wychowawczych dla młodego człowie-
ka. Właśnie osoba nieletnia oprócz domu i rodziny zdecydowaną 
większość czasu spędza w szkole i z rówieśnikami.  

                                                 
9 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-
nieletni/50256,dok.html, (2.12.2013r.) 
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Problematyka przestępczości i zachowań dewiacyjnych wśród mło-
dzież cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naukowców. Zrozu-
mienie jej wymaga nie tylko wnikliwej obserwacji ale i empirycznych 
badań, określających ich dynamikę, rozmiary i tendencje. W tym celu 
przeprowadzono badania typu self-report, w których uczestniczyło 380 
uczniów szkoły zawodowej. W tej grupie znalazło się 194 chłopców i 
186 dziewcząt. Ankieta zawierała 59 pytań, które można ująć w 8 kate-
gorii, z czego 4 dotyczyły zachowań zabronionych przez prawo. Badani 
uczniowie wypowiadali się anonimowo z zachowaniach i czynach, któ-
re popełni w całym swoim życiu, z zaznaczeniem, czy miało to miejsce 
w okresie szkoły podstawowej czy średniej.  

Wyniki analiz wypowiedzi potwierdzają tezę, że zachowania 
przestępcze wśród młodzieży są zachowaniami powszechnymi. Na 
194 badanych chłopców tylko 11 (5,67%) odpowiedziało, że nigdy 
nie popełniło przestępstwa. Wśród dziewcząt (186 badanych) takich 
odpowiedzi było 48, co stanowi 25,8%. Różnicując odpowiedzi ze 
względu na okres życia (szkoła podstawowa – średnia) uzyskano 
następujące dane: 19 chłopców(9,79%) i 62 dziewczęta (33,33%) 
odpowiedzieli, że nie popełnili żadnego z wymienionych w ankiecie 
przestępstw, będąc w szkole podstawowej. Wskaźniki te nieznacznie 
się zwiększają, jeśli chodzi o okres nauki w szkole średniej: 37 
chłopców (19,07) i 74 dziewczęta (39,78%) odpowiedzieli, że nie 
popełnili żadnego z wymienionych przestępstw w tym okresie (a 
więc popełnili w szkole podstawowej).  

Najczęściej zarówno chłopcy, jak i dziewczęta dokonują kradzieży 
na szkodę konkretnych osób, instytucji np. zabór cudzej własności- 
51,03% chłopców i 32,79% dziewcząt w szkole podstawowej oraz 
25,77% chłopców i 14,51 dziewcząt w szkole średniej; kradzież w skle-
pie- 36.08% chłopców i 16,66% dziewcząt w szkole podstawowej oraz 
2 9,38% chłopców i 10,21% dziewcząt w szkole średniej.  

Znacznie większe zróżnicowanie rozmiarów przestępczości mię-
dzy chłopcami i dziewczętami ujawnia się w zakresie przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu. Zjawisko to jest naturalne, chociaż nie-
pokój może wzbudzić fakt, że około 16% uczennic przyznaje się do 
pobicia rówieśników, a motywacją tych czynów jest dążenie do oka-
zania własnej przewagi nad innymi. Najczęstszym aktem przemocy 
jest bójka lub pobicie dla okazania wyższości (43,81% chłopców i 



559 
 

15,59% dziewcząt w szkole podstawowej; 25,25% chłopców i 8,6% 
dziewcząt w szkole średniej). Szczególne znaczenie ma „pobicie do 
utraty przytomności” (12.37% chłopców i 1,07% dziewcząt w szkole 
podstawowej oraz 8,76% chłopców i 3,76% dziewcząt w szkole 
średniej).  

Zadziwiająco duża liczba badanych (zarówno chłopców, jak i 
dziewcząt) przyznała się do fałszowania różnorodnych dokumentów 
i pieczątek. Do fałszowania dokumentów przyznaje się 20,10% 
chłopców i 13,44% dziewcząt w szkole podstawowej oraz 18,55% 
chłopców i 17,74% dziewcząt w szkole średniej. Wyłudzanie i oszu-
stwo w grach na pieniądze zdarzyło się 32,98% chłopcom i 8,6% 
dziewczętom w szkole podstawowej oraz 30,31% chłopcom i 5,91% 
dziewczętom w szkole średniej. Natomiast do niszczenia własności 
prywatnej przyznaje się 51,54% chłopców i 24,29 dziewcząt w szko-
le podstawowej oraz 37,11% chłopców i 16,12% dziewcząt w szkole 
średniej. 

Wciąż nie rozstrzygniętym problemem są rzeczywiste rozmiary 
przestępczości dzieci i młodzieży. Badania typu self-report wskazują 
na wielokrotnie większe rzeczywiste rozmiary przestępczości niż 
oficjalne statystki policyjno- sądowe10. 

Analiza dostępnych danych pozwala na stwierdzenie, iż do 
głównych problemów, jakie pojawiają się w związku z przestępczo-
ścią nieletnich, należy zaliczyć następując11:  

1. dzieci w wieku kilkunastu lat zmieniają swoje postawy i 
przyzwyczajenia na ich odpowiedniki w świecie dorosłych – zainte-
resowanie światem przestępczym, zbrodnie i nadużywanie substancji 
psychoaktywnych, co z dużym prawdopodobieństwem może skut-
kować jeszcze większą brutalnością w życiu dorosłym; 

2. dzieci, które popełniają przestępstwa kryminalne przed 13. 
rokiem życia, powtarzają je częściej, niż te które po raz pierwszy 
złamały prawo w późniejszym wieku; 

3. bardziej skłonne do dokonywania brutalnych zbrodni są 
dzieci, które były maltretowane i narażone na przemoc.  

                                                 
10 B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 
2000, s. 84-88. 
11 A. Jaworska, dz. cyt., s. 221.  
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Na tendencje w przestępczości nieletnich wskazują również moje 
badania przeprowadzone w 2013 roku 12. Uzyskane w trakcie analizy 
akt kuratorskich dane pozwalają na podstawową charakterystykę 
nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych lub/i przeja-
wiają symptomy demoralizacji, których częstotliwość utrudnia pra-
widłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zawarte w aktach in-
formacje pozwoliły na charakterystykę nieletniego, rodzaju czynu 
popełnianego przez nieletniego, a także na opis sytuacji szkolnej, 
rodzinnej i rówieśniczej nieletniego.  

Nieletnimi pozostającymi pod nadzorem kuratora byli przeważ-
nie chłopcy (86%). Biorąc pod uwagę wiek badanych okazuje się, że 
nie stanowi on istotnego wskaźnika przestępczości. Zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta w prawie równej ilości problemy z prawem miało 
przed i po ukończeniu 15 roku życia. Kolejnym elementem charakte-
rystyki badanych osób było pochodzenie badanej młodzieży. Nieletni 

                                                 
12 Badania własne zostały przeprowadzone w 2013 roku, opierały się na 
analizie akt kuratorskich w dwóch Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej 
prowadzących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich we właściwo-
ści Sądu Rejonowego Biłgoraju. Przeanalizowano 71 akt dotyczących nie-
letnich wobec których zastosowano środek wychowawczy w  postaci nad-
zoru kuratorskiego. Akta obejmowały nadzory czynne, a więc aktualnie 
prowadzone. Analiza opierała się na głównie na informacjach dotyczących 
nieletnich w momencie obejmowania nadzoru. Badania prowadzone były za 
pomocą przygotowanego wcześniej formularza, zawierającego najistotniej-
sze elementy, które dotyczą nieletnich, zawarte w dołączonym do akt posta-
nowieniach sądowych oraz w sprawozdaniach z objęcia nadzoru przez kura-
tora. Analizowane akta dotyczyły 71 nieletnich (w tym 61 chłopców i 10 
dziewcząt). Jak wskazuje przytoczona liczba nieletnich, w zdecydowanej 
większości sprawcami czynów karalnych, czy przejawiającymi symptomy 
demoralizacji byli chłopcy (86%). Biorąc pod uwagę wiek osób pozostają-
cych pod nadzorem kuratora 36 badanych osób w momencie orzeczenia 
środka wychowawczego miało 16-18 lat (49%). Podobna liczba była w 
młodszym wieku tzn. między 12 a 15 rokiem życia (51%). Ze względu na 
pochodzenie nadzory prowadzone były w przypadku 38 osób pochodzących 
z terenów wiejskich (54%) i 33 osób zamieszkujących w mieście (46%). W 
zdecydowanej większości nieletnie dziewczęta pochodziły z miasta (90%), 
proporcje te w przypadku nieletnich chłopców nie wykazywały znaczącej 
różnicy (39% chłopców pochodziło z miasta i 61% zamieszkiwało na wsi).  
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chłopcy częściej zamieszkiwali na wsi (61%), niewiele mniej (39%) 
pochodziło z miasta. Ta kwestia całkowicie odwrotnie wyglądała w 
przypadku nieletnich dziewcząt. Dziewczęta objęte nadzorem w 
zdecydowanej większości pochodziły z miasta (90%), tylko jedna z 
badanych zamieszkiwała na terenie wiejskim.  

Z uzyskanych w trakcie badań informacji wynika, że wszyscy 
nieletni wobec których zastosowano środek wychowawczy w postaci 
nadzoru kuratora przejawiali w większym lub mniejszym stopniu 
różne symptomy demoralizacji. Zarówno nieletni chłopcy jak i 
dziewczęta najczęściej wykazują symptomy demoralizacji w postaci 
systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego lub kształ-
cenia zawodowego oraz używają alkoholu lub innych środków odu-
rzających w celu wprowadzenia się w stan odurzenia (odpowiednio 
po 61% chłopców i 90% dziewcząt). Ponadto 49% badanych chłop-
ców i 20% spośród badanych dziewcząt dopuściło się czynu karalne-
go. Dość duży odsetek badanej młodzieży charakteryzowało naru-
szanie zasad współżycia społecznego ( 31% badanych chłopców i aż 
60% dziewcząt).  

Wobec zdecydowanej większości badanych zarówno chłopców i 
dziewcząt uprzednio nie były stosowane żadne środki wychowawcze 
ani poprawcze. Ponadto 25% chłopców i 30% dziewcząt miało już 
pewne konflikty z prawem i orzeczone środki wychowawcze w każ-
dym z tych przypadków był to środek w postaci nadzoru odpowie-
dzialnego rodziców. W celu oceny tendencji w przestępczości nielet-
nich istotnym jest wskazanie na rodzaje czynów popełnianych przez 
nieletnich. W przypadku objętej badaniami młodzieży były to nastę-
pujące rodzaje czynów: 

- kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień w stanie 
po spożyciu alkoholu, 

- spowodowanie rozstroju zdrowia, 
- obcowanie płciowe z osobą nieletnią, 
- zniszczenie cudzej rzeczy (4 przypadki), 
- znieważenie funkcjonariusza publicznego, 
- fałszowanie banknotów, 
- narażenie drugiej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia lub zdrowia, 
- kradzież (11 przypadków), 
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- grożenie pobiciem (2 przypadki), 
- włamanie (3 przypadki), 
- pobicie (8 przypadków), 
- naruszenie nietykalności osobistej, 
- przemoc lub groźna popełniania przestępstwa, 
- posiadanie narkotyków (4 przypadki), 
- zakłócanie spokoju. 
Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy podkreślić, iż ka-

talog czynów karalnych popełnianych przez badanych nieletnich jest 
bardzo zróżnicowany. W większości są to pojedyncze czyny, jednak 
znajdują się również takie zachowania przestępcze, których popeł-
niania dopuściło się większa liczba badanej młodzieży. Najczęściej 
mamy do czynienia z różnego rodzaju kradzieżami. Bardzo często 
młodzież uczestniczy w bójkach i pobiciach. Innymi częściej popeł-
nianymi czynami są włamania, zniszczenia cudzej rzeczy czy posia-
danie narkotyków.  

Przyczyn wkroczenia na drogę przestępczą przez młodych ludzi 
jest bardzo wiele. Zwykle nie są one jednolite, gdyż tkwią w środo-
wisku rodzinnym, w środowisku miejsce zamieszkania, szkolnym i 
rówieśniczym, łączą się także z cechami osobowości i charakteru. 

Według H. Smarzyńskiego rodzina jest najbardziej powszech-
nym środowiskiem wychowawczym człowieka. Wywiera istotny i 
znaczący wpływ na zachowanie się jednostki, na jej stosunek do 
innych osób, do świata wartości, do systemu norm i wzorów postę-
powania. Środowisko rodzinne bowiem - jako pierwsze i najbliższe - 
najintensywniej oddziałuje na dziecko, przetwarzając jego cechy 
wrodzone, temperamentu i biopsychiczne w cechy nabyte, które z 
kolei wpływają na postawę dziecka, jego nawyki i zasady postępo-
wania13. Ponadto rodzina stanowi bogate źródło wzorów zachowań w 
różnych sytuacjach, ponieważ w prawidłowo ukształtowanej rodzinie 
można znaleźć szereg walorów kształtujących osobowość człowieka, 
nie do zastąpienia przez inne środowiska. 

Należy podkreślić, iż wszelkie dezorganizacje życia rodzinnego, 
takie jak rozpad więzi, niewłaściwa atmosfera, awantury i kłótnie, 

                                                 
13 H. Smarzyński, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze, 
Wrocław 1978, s.10-12. 
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choroba, śmierć, rozwód, uzależniania, przestępczość, prowadzą do 
tego, iż zaburza się równowaga psychiczna i emocjonalna dzieci, co 
owocuje tym, że pojawiają się trudności wychowawcze i prowadzą 
do wykolejenia się nieletnich. W.Healy i A.Bronner twierdzą, że „w 
procesie kształtowania się cech psychicznych i sposobów postępo-
wania główne znaczenie mają przeżycia z okresu dzieciństwa, urazy 
i konflikty psychiczne (…). O tym, czy dziecko wejdzie na drogę 
przestępstwa, decydują warunki jego życia, szczególnie zaś sytuacja 
rodzinna”14. 

Badani przeze mnie nieletni sprawcy czynów karalnych w zde-
cydowanej większości pochodzili z rodzin pełnych (chłopcy 61%, 
dziewczęta 70%). Duża część nieletnich chłopców znajdujących się 
pod nadzorem kuratora pochodziła z rodziny niepełnej, wychowy-
wani byli przez samą matkę lub ojca z różnych przyczyn losowych 
(34%). Tylko trzech chłopców wychowywało się w rodzinie zrekon-
struowanej. Natomiast dwie spośród badanych nieletnich dziewcząt 
pochodziło z rodziny zrekonstruowanej, a tylko jedna wychowywana 
była przez jednego z rodziców. Innym elementem funkcjonowania 
rodziny, odgrywającym istotną rolę w socjalizacji dzieci i młodzieży 
są warunki materialne i bytowe, które wskazują przede wszystkim 
stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci. Warunki mate-
rialno- bytowe zapewnione nieletnim, którzy pozostają pod nadzo-
rem kuratora określane są w większości jako dobre lub bardzo dobre 
(56% chłopców i 60% dziewcząt). To znaczy, że większość młodych 
ludzi, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub/i popełnili czyn 
zabroniony mają zaspokojone potrzeby materialne na właściwym 
poziomie. Niewiele niższy odsetek młodzieży wychowywało się w 
warunkach trudnych lub złych (44% chłopców i 60% dziewcząt), w 
których nie istnieje możliwość realizacji podstawowych potrzeb 
dzieci oraz zapewnienia im właściwego miejsca do nauki, zabawy i 
odpoczynku.  

Analizując środowisko rodzinne nieletnich okazało się, że w 
większości tych rodzin występowały pewne problemy, które miały 
wpływ na właściwe jej funkcjonowanie. Badania własne wskazują, iż 
w dużej liczbie rodzin, z których pochodzili nieletni sprawcy czynów 

                                                 
14 Za: B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 1059.  
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zabronionych i młodzież zdemoralizowana, występowały problemy 
powodujące jej destabilizację i dysfunkcję. W przypadku nieletnich 
chłopców najczęściej były to problemy finansowe (30%), alkoholizm 
i inne nałogi (28%) oraz bezrobocie (23%). W 26% tych rodzin kura-
torzy obejmujący nadzór nie zauważyli poważniejszych problemów. 
W kilku rodzinach młodzi chłopcy zetknęli się z przestępczością 
(11%), chorobą lub niepełnosprawnością swoja lub najbliższych 
(10%). W czterech rodzinach pochodzenia nieletnich chłopców wy-
stępowała przemoc. W przypadku nieletnich dziewcząt w połowie 
badanych przypadków poważniejszych problemów w rodzinie nie 
zauważono. W pozostałej części dziewczęta miały do czynienia z 
alkoholizmem i nałogami, przemocą, a także przestępczością. W 
dalszej kolejności przeanalizowano atmosferę domu rodzinnego. 
Uzyskane dane wskazują, że ponad połowę badanych nieletnich, 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców funkcjonuje w rodzinie, w której 
atmosfera nie budzi większych zastrzeżeń (niekiedy mimo proble-
mów związanych np. z pracą lub brakiem pieniędzmi). Niestety nie-
wiele mniejsza część badanej młodzieży na co dzień przebywa w 
domu, w którym ogólna atmosfera jest niewłaściwa (np. kłótnie, 
awantury, brak zainteresowania itp.). 

Obok rodziny środowiskiem, które kształtuje osobowość mło-
dych ludzi jest szkoła. Niestety nie zawsze spełnia ona właściwe 
swoje funkcje, czeto stając się powodem lęku lub strachu, a co za 
tym idzie powstawania zaburzeń w zachowaniu. Jak obrazują staty-
styki szkoła staje się również terenem popełniania czynów karalnych 
przez nieletnich i miejscem przejawiania zachowań agresywnych i 
antyspołecznych w stosunku do dorosłych jak i rówieśników. Prze-
prowadzone przeze mnie badania wskazały na liczne problemy nie-
letnich z realizowaniem obowiązku szkolnego. Wszystkie dziewczę-
ta objęte nadzorem kuratora wskazują na poważne trudności z reali-
zowaniem obowiązków szkolnych. 87% badanych chłopców osiąga 
bardzo słabe wyniki w nauce, 62% nagminnie wagaruje, a 48% wy-
kazuje w czasie przebywania w szkole niewłaściwe zachowania. 
21% chłopców powtarzało klasę. W przypadku nieletnich dziewcząt 
prawie wszystkie (90%) miały słabe oceny i bardzo często opuszcza-
ły zajęcia szkolne. 70% przejawiało niewłaściwe zachowania na 
terenie szkoły, dwie spośród wszystkich dziewcząt powtarzały klasę. 
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Ponadto część uczniów w momencie obejmowania nadzoru z róż-
nych przyczyn nie kontynuowała nauki.  

Trzecim istotnym środowiskiem w procesie socjalizacji nielet-
nich jest środowisko rówieśnicze. W tym miejscu, również mogą 
tkwić potencjalne przyczyny popełniania przestępstw przez młodych 
ludzi. Grupa rówieśnicza rozwija osobowość autonomiczną w peł-
nieniu ról społecznych oraz zwiększa doświadczenia na płaszczyźnie 
zaspokajania potrzeb, poczucia przynależności oraz zainteresowań 
jednostki. Zdarza się, że grupa rówieśnicza może przekształcić się w 
grupę przestępczą i negatywnie wpływać na swoich członków. Uzy-
skane w badaniach własnych dane pozwoliły wywnioskować, iż 
znaczna część nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem funk-
cjonuje w środowisku osób zdemoralizowanych, wykazujących nie-
właściwe zachowania i mającym negatywny wpływ na przystosowa-
nie społeczne innych osób (56% chłopców i 50% dziewcząt). Tylko 
18% chłopców i 10% dziewcząt charakteryzowało się właściwymi 
kontaktami z rówieśnikami. Natomiast 2 spośród wszystkich bada-
nych chłopców unikało kontaktów z kolegami.  

Powyższe wskazania przyczyn przestępczości wśród nieletnich 
koncentrowały się wokół społecznych determinantów. Tymczasem 
ogromny wpływ na zachowanie i postawy ludzi mają również cechy 
biopsychiczne tj. czynniki genetyczne, funkcjonowanie systemu 
nerwowego, uszkodzenia mózgu, czynniki hormonalne czy też rów-
ne dysharmonie rozwojowe. Istotny wpływ na powstanie tego typu 
zachowań mają również różnego rodzaju uzależnienia.  

Wejście na drogę przestępczą nie ma charakteru przypadkowego, 
jest często poprzedzone wcześniejszymi sygnałami świadczącymi o 
zaburzeniu rozwoju dziecka. Dlatego bardzo dużą uwagę należy 
przywiązać do profilaktyki, do zapobiegania wykolejeniu społecz-
nemu dzieci i młodzieży przez podejmowanie działań w początkowej 
fazie rozwoju tego zjawiska, gdy występują pierwsze trudności wy-
chowawcze, pierwsze niepowodzenia w nauce - nawet jeśli nie wy-
stępują jeszcze w stopniu nasilonym15. 

 

                                                 
15 J. Papież, A. Płukis, Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej 
transformacji ustrojowej, Toruń 2000. 
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3. Wybrane oddziaływania prewencyjne wobec nieletnich 
sprawców przestępstw 

Nawiązując do szeroko rozumianej prewencji kryminalnej działania 
zmierzające do zapobiegania przestępczości wobec nieletnich sprawców 
czynów karalnych podejmują przede wszystkim osoby realizujące orze-
czone wobec tych osób środki wychowawcze i poprawcze.  

Postępowanie wobec nieletnich, którzy dopuścili się czynu ka-
ralnego lub przejawiają symptomy demoralizacji reguluje Ustawa z 
dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nielet-
nich. Ustawa opiera się na dwóch podstawowych celach. Pierwszy z 
nich stanowi przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nielet-
nich oraz stworzenie warunków powrotu do normalnego życia tym 
nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współ-
życia społecznego. Drugim zaś celem jest umacnianie funkcji opie-
kuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wy-
chowanie nieletnich na członków społeczeństwa, świadomych swo-
ich obowiązków. Tak określone cele wskazują na podstawowe zasa-
dy traktowania nieletnich16. Pierwszą z nich jest zasada kierowania 
się dobrem nieletnich (art. 3 § 1 u.p.n.), która mówi, że należy kie-
rować się jego dobrem i dążyć do osiągnięcia korzystnych zmian w 
jego osobowości i zachowaniu się oraz zmierzać w miarę potrzeby 
do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obo-
wiązków wobec nieletniego. Dobro nieletniego nie jest jednak war-
tością wyłączną, ponieważ ustawa nakazuje kierować się w sprawie 
nieletniego przede wszystkim jego dobrem, uwzględniając przy tym 
interes społeczny. W literaturze dotyczącej postępowania z nieletni-
mi zwraca się uwagę na to, że ustawodawcy nie chodzi o przeciw-
stawienie sobie dobra nieletniego i interesu społecznego, a o ich 
komplementarne traktowanie z uwagi na to, że dobro nieletniego 
zawsze leży w interesie społecznym17. 

Zgodnie z art. 5 u.p.n. sąd rodzinny w postępowaniu z nieletnim 
ma do dyspozycji szereg środków wychowawczych oraz środek po-
prawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, który 

                                                 
16 B. Stańdo- Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000, s.237. 
17 A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, 
Lublin 1984, s.69-70. 
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może zostać orzeczony w sytuacji, gdy inne środki nie są w stanie 
zapewnić resocjalizacji nieletniego. Wymieniony w ustawie katalog 
środków skonstruowany został na zasadzie stopniowania oddziały-
wań w zależności od charakteru popełnionego czynu. Wyróżnia się 
następujące środki: 

1) Upomnienie 
2) Zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania np. 

naprawienie szkody, przeproszenie poszkodowanego, leczenie od-
wykowe, zbliżenie się do grupy nieformalnej, podjęcie nauki itp. 

3) Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna 
4) Nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji spo-

łecznej, bądź zakładu pracy lub osoby godnej zaufania 
5) Nadzór kuratora sądowego 
6) Skierowanie do ośrodka kuratorskiego 
7) Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 
8) Orzeczenie przedmiotów nabytych w związku popełnienia 

czynu karalnego 
9) Orzeczenie umieszczenia w instytucji powołanej do sprawo-

wania funkcji opiekuńczej, kształcącej zawodowo, zakład wycho-
wawczy lub rodzina zastępcza 

10) Umieszczenie w zakładzie poprawczym. 
Środki te można podzielić na trzy kategorie: które pozostawiają 

nieletniego w jego dotychczasowym środowisku wychowawczym; 
pozwalające na skierowanie nieletniego do placówki lub instytucji 
przejmującej od rodziców tylko część obowiązków związanych z 
opieką np. skierowanie do ośrodka kuratorskiego lub OHP; oraz 
środki całkowicie zmieniające środowisko nieletniego np. rodzina 
zastępcza, zakład poprawczy, zakład wychowawczy. Środek po-
prawczy ma charakter izolujący. Stosuje się wobec nieletnich, którzy 
popełnili czyn karalny, ukończyli 13 rok życia, a wysoki stopień 
demoralizacji i/lub stosowanie innych środków wychowawczych jest 
nieskuteczne.  

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich zajmuje się za-
tem młodzieżą z marginesu społecznego, która znalazła się na nim ze 
względu na zakłócenia w procesie socjalizacji. Jej zachowanie budzi 
niepokój społeczny i zmusza do natychmiastowej reakcji. Reakcja ta 
ma charakter przede wszystkim wychowawczy, poprzez usuwanie 
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zaniedbań i nakierowanie nieletniego na właściwą drogę, zgodną z 
panującym porządkiem normatywnym, prawnym i społecznym. A 
reakcję taką, również o charakterze prewencyjnym podejmują osoby, 
które wykonując orzeczenia sądu wykonują wobec nieletnich środki 
wychowawcze.  

Na istotne tendencje w zapobieganiu przestępczości wskazuje H. 
Kołakowska-Przełomiec18: 

- zapobieganie przestępstwu przez zmianę sposobu traktowania 
przestępcy (pomoc, opieka, nadzór, resocjalizacja), 

- wprowadzenie obrony społecznej nawet przed drobnymi wy-
kroczeniami (rozszerzenie tendencji wyżej wymienionej, bo włącze-
nie także społeczeństwa, np. pracodawców itp.) 

- odstraszanie przestępców (także potencjalnych) karami (kara 
wysoka, nieuchronna – może powściągać skłonności przestępcze) 

- odwrócenie, odwlekanie wykonywania kary (diversion) zamiast 
sankcji w postaci pozbawienia wolności można próbować tworzyć 
instrumenty prawne służące kompensowaniu strat: wyrównywaniu 
szkód, zmniejszaniu skutków przestępstw, jednaniu z poszkodowa-
nymi; chodzi zatem o tworzenie większego zestawu środków szcze-
gólno prewencyjnych, umożliwiających indywidualne podejście do 
sprawców, 

- włączenie strategii zapobiegania w całokształt życia społeczne-
go (planifikacja); chodzi o takie obszary, jak: oświata (podnoszenie 
poziomu wykształcenia społeczeństwa, bo wyższe sprzyja postawom 
poszanowania prawa; wprowadzanie treści kryminologicznych do 
programów nauczania), rekreacja (tworzenie warunków do jej reali-
zacji, uprawiania sportu, rozwijania zainteresowań itp.), poprawa 
warunków materialnych (bo to minimalizuje skłonności do zacho-
wań negatywnych). 

Mówiąc o działaniach prewencyjnych nie można pomijać skore-
lowanych z nimi działaniach o charakterze profilaktyki środowisko-
wej. Zdaniem T. Wacha w przedsięwzięcia profilaktyczne, by były 
skuteczne, angażuje się co najmniej trzy środowiska, mianowicie: 
rodziny nieletnich, samych nieletnich oraz wychowawców. Po prostu 
zachodzi potrzeba oddziaływania kompleksowego na wszystkie pod-

                                                 
18 H. Kołakowska-Przełomiec, Zapobieganie przestępczości, Wrocław 1984. 
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stawowe kręgi środowiskowe. Ważnym elementem tych działań jest 
dopuszczanie młodzieży do głosu. Niestety w przypadku młodych 
ludzi osoba dorosła nie zawsze jest idealnym przekaźnikiem treści 
profilaktycznych, często przez to się buntuje. Następną, niezwykle 
ważną cechą skutecznych oddziaływań profilaktyczne jest uczenie 
młodzieży umiejętności konstruktywnego odmawiania, poprzez tre-
ningi asertywności, uczenie ograniczania szkodliwości środków już 
przyjmowanych (w przypadku profilaktyki uzależnień), czy też 
uczenie rodziców i wychowawców, ze same zakazy da odbierane 
przez młodzież jako fałszywe (po co mi zakazują, jak sami to robią). 
Zdaniem tego autora, biorąc pod uwagę powyższe postulaty współ-
cześnie realizowane programy przeciwdziałające uzależnieniem oraz 
zapobiegające przestępczości dzieli się na następujące kategorie: 

a) Programy adresowane do pojedynczych osób. Ich cele to 
głównie: 

- dostarczanie obiektywnych informacji; 
- zmiana przekonań młodzieży; 
- praca z dziećmi i młodzieżą, u których wystąpiły już przejawy 

zachowań antyspołecznych; 
- racjonalizowanie poglądów; 
- uczenie rozwiązywania problemów emocjonalnych; 
- uczenie ogólnych umiejętności życiowych; 
- zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych dzieci i młodzieży. 
b) Programy przeznaczone dla grup rówieśniczych: 
- wspieranie środowisk konstruktywnych; 
- edukacja grup lub liderów; 
- organizowanie spotkań z osobami których dotknął ten sam problem; 
- trenowanie umiejętności radzenia sobie w grupie, w tym nie-

uleganie presji grupy. 
c) Programy skierowane do rodziców o następujących celach: 
- dostarczanie informacji o konkretnych problemach, zagrażają-

cych bezpieczeństwu; 
- uczenie strategii tzw. domowej profilaktyki; 
- tworzenie rodzicielskich grup wsparcia19.  

                                                 
19 T. Wach, Współczesne strategie profilaktyczne, [w:] M. Filipiak (red.), Prze-
stępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki zaradcze, Lublin 1997, s. 119-124. 
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Zdecydowanie najczęściej orzekanymi środkami wobec nielet-
nich są środki nadzorcze.  

Praca kuratora sądowego ma szeroki wymiar społeczny. Realizu-
jąc zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości 
kuratorzy pełnią jednocześnie ważną rolę na rzecz całego społeczeń-
stwa, zagrożonego przestępczą działalnością jednostek wykolejonych 
i ponoszącego skutki tej działalności. Stąd też ethos pracy kuratora 
sądowego opiera się na fundamentalnych zasadach życia społeczne-
go, jak: zasada wspólnego dobra, sprawiedliwości, subsydiarności i 
solidarności20.  

Kurator pełni szereg istotnych funkcji, które są czasem mniej lub bar-
dziej widoczne. Sposoby sprawowania nadzoru można ująć w trzech 
obszarach: kontrola, wsparcie i zmiana społeczna ( i w tym miejscu mówi 
się o działaniach prewencyjnych i psychokorekcyjnych).  

Działalności prewencyjnej kuratora sądowego nie podkreślają 
żadne przepisy wykonawcze, natomiast fakt istnienia tego typu dzia-
łań wynika z doświadczenia zawodowego i praktyki kuratorów. Ku-
ratorzy współpracują ze szkołami i pedagogami szkolnymi. Będą na 
terenie szkoły, zasięgając opinii o podopiecznych często prowadzi 
rozmowy profilaktyczne i dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi 
trudności wychowawcze. Ponadto uczestniczy w spotkaniach z mło-
dzieżą, których celem może być zapoznanie z obowiązującymi prze-
pisami i normami. W ramach prewencji kuratorzy współpracują 
również z policją, pracownikami socjalnymi i samorządem teryto-
rialnym oraz innymi instytucjami, które zajmują się problemami 
nieletnich ich rodzin.  

Praca kuratora rodzinnego z podopiecznymi jest włączaniem się 
w krąg dotychczasowych doświadczeń nieletnich i ich rodzin. Kura-
tor musi poznać środowisko rodzinne, koleżeńskie i sąsiedzkie oraz 
zdobyć zaufanie podopiecznych, co pozwoli na korygowanie ich 
zachowań i organizowanie oddziaływań wychowawczych. Oddzia-
ływania te powinny być ukierunkowane na modyfikowanie zacho-
wań, tak by stały się zgodne z prawem. Powinny również pogłębiać 
u podopiecznych znajomość zasad form współżycia społecznego, 

                                                 
20 Za: A. Witkowska-Paleń, Instytucja społecznego kuratora sądowego w 
opinii osób pełniących funkcję kuratora, Stalowa Wola 2008, s.7.  
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wzmacniać je i rozwijać, a także kształtować u podopiecznych po-
czucie obowiązku i odpowiedzialności, co przygotuje ich do po-
prawnego funkcjonowania w dorosłym życiu21.  

Prewencja prowadzona przez kuratorów sądowych w stosunku 
do nieletnich, objętych nadzorem, jak niejednokrotnie pokazuje do-
świadczenie, prowadzona jest w pięciu najważniejszych płaszczy-
znach bezpośrednio związanymi z występującymi u młodych ludzi 
problemami. Są to problemy związane z agresją i przemocą, uzależ-
nieniami, przedwczesną inicjacją seksualna, macierzyństwem i ojco-
stwem, problemy związane ze środowiskiem rodzinnym oraz pro-
blemy tożsamościowe wieku dojrzewania.  

Profilaktyka agresji i przemocy to działania wskazujące jak osią-
gnąć swoje cele w harmonii z innymi, opanować emocje i skutecznie 
działać. Ich podstawą jest opanowanie przez młodego człowieka 
umiejętności prospołecznych, kontroli złości i odpowiedzialności za 
swoje zachowania.  

Problemem młodzieży popełniającej czyny karalne jest bardzo 
często zbyt wczesny i zbyt częsty kontakt z alkoholem, papierosami i 
innymi substancjami uzależniającymi. Dlatego też kurator ma za 
zadanie prowadzić działalność zapobiegawczą obejmującą cała gamę 
różnorodnych zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych.  

Wspomniane formy zachowań ryzykowanych młodzieży bardzo 
często korelują ze zbyt wczesnym podejmowanie aktywności seksu-
alnej. Nieletni są grupą bardzo młodych ludzi, zazwyczaj nie przygo-
towanych do pełnienia ról społecznych jakimi są rola matki i ojca. 
Zadaniem kuratora w tym względzie nie tylko wsparcie osób, któ-
rych problem taki dotyczy, ale również prowadzenie rozmów wy-
chowawczych i uświadamiających.  

Kurator sądowy jako jedno ze swoich zadań może podejmować 
pracę w ośrodku kuratorskim. Są to jedyne placówki obejmujące 
zarówno resocjalizację, jak i zorganizowaną opiekę świetlicową dla 
uczestników pozostających w naturalnym środowisku wychowaw-

                                                 
21 D. Pojnar, Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i 
przestępczości nieletnich, [w:] F. Kozaczuk (red.), Zachowania przestępcze. 
Przyczyny i zapobieganie, Rzeszów 2010, s. 519-526. 
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czym – rodzinie i szkole. Już od lat 70. wypełniają one czas wolny 
dzieciom zaniedbanym i pozostającym bez opieki: pomagają w na-
uce, wychowują, dożywiają. Skutecznie chronią przed patologią 
społeczną. Zajmują się działalnością profilaktyczną, opiekuńczo-
wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Zajęcia z uczestni-
kami prowadzą przede wszystkim rodzinni kuratorzy zawodowi i 
społeczni22.  

Ośrodki kuratorskie należą do podstawowych instytucji resocjaliza-
cyjnych o charakterze otwartym działających w miejscu zamieszkania 
nieletniego. Do ośrodków kieruje się nieletnich na podstawie orzeczeń 
sądowych. Zadaniem ośrodków jest wdrażanie uczestników do prze-
strzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz 
kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzenie 
zainteresowań i rozwijanie uzdolnień. Ośrodki kuratorskie w szerokiej 
gamie realizowanych zadań wymienia się również działania profilak-
tyczne. Chodzi tu szczególnie o profilaktykę objawową, która polega na 
interwencji wychowawczej obejmującej dzieci i młodzież, zdradzające 
wstępne objawy wykolejenia społecznego. Ponadto „podstawowym 
zadaniem złożonej funkcji profilaktyczno-kompensacyjnej w ośrodku 
kuratorskim jest rozpoznanie sytuacji zagrożenia nieletnich pozostają-
cych pod opieką sądu. W zakres tej funkcji wchodzą następujące zada-
nia: częściowe izolowanie i uodparnianie nieletnich na negatywne bodź-
ce środowiska wychowawczego, np. zdemoralizowanej bądź niewygod-
nej rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego. Kolejne zadania 
to: rozpoznawanie fazy niedostosowania społecznego, określenie obja-
wów oraz opracowanie programu resocjalizacji i jego systematyczna 
realizacja. Należy również podkreślić niezwykłe znaczenie takich zadań 
ośrodka jak pozapoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i ich 
zaspokajanie w stopniu pozwalającym pozostać nieletnim objętym kura-
telą grupową, w ich naturalnym środowisku”23. 

Nadzór kuratora sądowego spełnia swoje zadania, tylko wtedy 
gdy odbywa się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb (psy-

                                                 
22 K.Gromek, Strażnik, wychowawca czy opiekun. Kim tak naprawdę jest kura-
tor sądowy i jakie są jego zadania?, „Niebieska Linia”, 2002, nr 2, s. 25-28.  
23 Za: L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teore-
tyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2005, s.271-273. 
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chicznych, fizycznych, kulturowych) nieletniego oraz zwraca uwagę 
na jego światopogląd i możliwości samodzielnego podejmowania 
decyzji. Prewencyjna rola nadzoru polega zatem przede wszystkim 
na takim nakierowaniu nieletniego aby te decyzje mieściły się w 
ramach wyznaczonych przez społeczeństwo zasadach współżycia 
społecznego.  

Szczególną rolę w resocjalizacji nieletnich sprawców prze-
stępstw, a przede wszystkim dziedzinie profilaktyki odgrywają o-
chotnicze hufce pracy. OHP są organizacjami, które w swojej struk-
turze tworzą: hufce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania, młodzie-
żowe biura pracy oraz gospodarstwa pomocnicze. Poprzez realizo-
wanie zadań przez młodzieżowe biura pracy w zakresie pośrednictwa 
w poszukiwaniu pracy, pomocy w formalnościach, kierowanie do 
różnych miejsc pracy OHP prowadzą szeroką działalność wycho-
wawcza i prewencyjną wobec osób zdemoralizowanych i popełniają-
cych czyny karalne. Chodzi głownie o kształtowanie poczucia zarad-
ności, wiary we własne siły, możliwości, zapobieganie degradacji 
intelektualnej. Spotkania prowadzone są przez psychologów, peda-
gogów, doradców zawodowych itp. Dzięki OHP zwiększyły się sze-
regi ludzi radzących sobie z życiem, Młodzież, często zaniedbana, 
zagrożona patologią ma możliwość ukończenia szkoły, zdobycia 
zawodu, usamodzielnienia się i zerwania z dotychczasowym sposo-
bem funkcjonowania społecznego24. 

Działania prewencyjne wobec nieletnich sprawców czynów ka-
ralnych prowadzone są również przez liczne instytucje, placówki, 
organizacje pracujące z młodzieżą. Wszystkie tego typu instytucje 
podejmują obok oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych 
również zadania z zakresu profilaktyki. Najważniejsze w działaniach 
profilaktycznych jest to, że nie powinny polegać na moralizowaniu 
czy odstraszaniu, lecz na uczeniu mądrej sztuki postępowania, dzięki 
której nastolatek radzi sobie z samym sobą i pokonywaniem proble-
mów życiowych.  

 
 
 

                                                 
24 Tamże, s. 273-280.  
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Podsumowanie i wnioski 
Zgodnie z staropolskim przysłowiem „lepiej zapobiegać niż le-

czyć” działania prewencyjne wobec czynów przestępczych wśród 
nieletnich są niezbędne, gdyż problematyka ta jest zagadnieniem 
istotnym społecznie. Każde niewłaściwe zachowanie młodych ludzi 
zagraża poczuciu ładu i porządku w obowiązującym świecie. Istotą 
działań prewencyjnych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których 
wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce 
prawdopodobne. Młodzi ludzie mają są jeszcze nieukształtowanymi 
moralnie i społecznie jednostkami, dlatego każde oddziaływane mo-
że wprowadzić zmiany w jego dotychczasowym sposobie myślenia.  

Działania o których mowa była w niniejszym artykule nie osią-
gną swojej skuteczności, jeżeli nie obejmą swoim zasięgiem samej 
osoby nieletniej w połączeniu ze środowiskiem z którego się wywo-
dzi, w którym wzrasta i nabiera osobowości społecznej. Przyczyny 
przestępczości nieletniej niestety najczęściej tkwią właśnie w naj-
bliższych środowiskach, dlatego prewencja kryminalna sięga rów-
nież tych płaszczyzn. Nie można działać objawowo, ponieważ na-
wroty „zaburzeń” będą nieuniknione. Ważne jest zdiagnozowanie 
źródeł problemów i wieloaspektowe podejście do młodych, ale za-
gubionych osób.  

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę przestępczości nielet-

nich. Omówione zostały rozmiary i przyczyny zjawiska. Autorka 
podejmuje zagadnienie prewencji kryminalnej, jako elementu zwal-
czania i przeciwdziałania przestępczości wśród młodych ludzi. Pre-
wencja kryminalna podejmowana jest przede wszystkim przez insty-
tucje wymiaru sprawiedliwości mające bezpośrednią styczność z 
nieletnimi przestępcami. Omówione zostały wybrane oddziaływania 
prewencyjne w stosunku do nieletnich sprawców przestępstw.  

 
Summary 
Crime prevention to juvenile delinquency. 
This article takes the issue of juvenile delinquency. Discusses the 

size and causes of the phenomenon. The author discusses the issue of 
crime prevention as part of combating and preventing crime among 
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young people. Crime prevention is undertaken primarily by judicial 
institutions having direct contact with juvenile offenders. Discussed 
were selected preventive effects in relation to juvenile offenders. 
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