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Wstęp

W języku potocznym pojęcie rodziny używane jest najczęściej dla
określenia małżeństwa i ich dzieci. Jednakże coraz częściej rodzina staje
się przedmiotem bardzo wielu dociekań naukowych. Jest czymś tak na-
turalnym i powszechnym, że człowiek nie może sobie wyobrazić bez
niej życia. Między innymi z tego powodu tak trudno ją zdefiniować1. Jak
podaje „Słownik Pedagogiczny” „rodzina to mała grupa społeczna skła-
dająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź mał-
żeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę
wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obo-
wiązki rodziców i dzieci względem siebie2.

W naukach pedagogicznych i socjologicznych wskazuje się najczę-
ściej, że rodzina jest grupą społeczną, środowiskiem wychowawczym,
środowiskiem kulturowym, instytucją wychowawczą, systemem spo-
łeczno-wychowawczym, co pozwala na pokazanie różnych jej aspektów,
uwarunkowań, wewnętrznych mechanizmów jej funkcjonowania, a tak-
że relacji między rodziną a innymi grupami społecznymi i instytucjami
wychowawczymi3.

Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest pierwszym, a zarazem i
najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Jest tym środowi-
skiem, w którym powstaje nowe życie. To właśnie w rodzinie dziecko
doznaje pierwszych kontaktów z innymi ludźmi, nawiązuje a także
zdobywa pierwsze doświadczenia. Rodzina jest dla dziecka najlepszym
naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym to dziecko ma
zapewnioną opiekę. W rodzinie również dziecko ma możliwość zaspa-
kajania swoich potrzeb, dzięki którym może się prawidłowo rozwijać.

Jaka jesteś, rodzino - polska rodzino? W odpowiedzi na to pytanie
pomógł nam udzielać wielokrotnie Święty Jan Paweł II, który wspomi-
nając własną rodzinę mówił nam: „Po synowsku całuję próg domu ro-
dzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia prze-
kazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za
miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mo-

1 L. Dyczewski, Rodzina - społeczeństwo – państwo, Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1994 s. 11.

2 Słownik pedagogiczny red. W. Okoń, Warszawa 1992, s. 177.
3 Tamże, s. 37-38.
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cy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem
śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”. Sam
wiele doświadczając, doskonale wiedział, że rodzina to największy
skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i po-
stępie społecznym. Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeń-
stwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowi-
skiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości reli-
gijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu
własnej tożsamości. Ileż to głębokich i autentycznych słów skierował do
nas Ojciec Święty rozważając znaczenie rodziny w życiu człowieka.

Czym jest rodzina nie trzeba niko przekonywać, jak wielkie ma
znaczenie, jak wielką odgrywa rolę w życiu każdego człowieka. Ro-
dzina istnieje już niemal od najdawniejszych czasów. Jest pierwszą
grupą, w jaką wstępujemy, a następuje to w momencie przyjścia czło-
wieka na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest podstawowym
elementem bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. To
nie gdzieindziej jak właśnie w rodzinie dokonuje się proces przekaza-
nia dzieciom wartości kulturowych i wprowadza się je w życie spo-
łeczne. Dzięki rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, pokonywać
strach, nabierać pewności siebie, odpowiedzialności, szczerości, dobro-
ci i miłości, którą przekazują nam rodzice.

Ponadto należy wciąż przypominać, że rodzina jest tym składni-
kiem środowiska wychowawczego, który oddziałuje na jednostkę naj-
dłużej, niekiedy przez całe życie. Wpływ wychowawczy jest jednak naj-
silniejszy we wczesnych stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy
jednostka nie podlega jeszcze lub podlega w ograniczonej mierze od-
działywaniom innych instytucji, a za opiekę nad nią i jej wychowanie
odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice. Rodzina jest dla jednostki
grupą podstawową, w której członkowie.

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą
życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniej-
szą grupą społeczną prawie każdego z nas. To ona należy do pierwsze-
go środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego roz-
woju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat war-
tości i norm społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i
przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowa-
nia i postępowania

Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina
odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z cza-
sem dostosowując się do nich. Łącząc elementy tradycji z elementami
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postępującej nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację roz-
mieniającej się rzeczywistości społecznej, jednocześnie będąc dla niej
oparciem i strefą ochronną. Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia
się, zmieniając jednocześnie jednostki, poprzez wewnątrz rodzinną so-
cjalizację, a zmiany te są zarówno dodatnie, jak i ujemne.

Każdy z nas ma swoje doświadczenie rodzinne lub w rodzinie.
Każdy więc mógłby w kontekście własnego doświadczenia ukazać czym
jest rodzina, jakie ma znaczenie dla człowieka, szczególnie w kontekście
zagrożeń, nowych wyzwań czy zadań. Rodzina przede wszystkim bie-
rze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. rodzina
jest „szkołą miłości” a społeczeństwo potrzebuje zdrowych rodzin. To
od rodziny uzależnia miłość i solidarność między ludźmi mówiąc: „Im
silniejsza będzie, zgodna z planem Bożym, święta instytucja małżeństwa
i rodziny, tym większa miłość i solidarność między ludźmi!” (JPII).
Dzieci poznając życie obserwują i naśladują postępowanie dorosłych:
uczą się miłości i szacunku dla innych. Sprzyja temu rozwijanie w ro-
dzinie takich wartości jak: wzajemny szacunek i akceptacja, otwarcie się
na innych, dzielenie się dobrami, bezinteresowność i przebaczenie.

A. Roe i M.Siegelman opisali pięć postaw rodzicielskich wyróżnia-
jąc po kolei jako: kochająca – rodzice stwarzają dziecku ciepły klimat
miłości, pomagają w ważnych sprawach, stosują metody perswazji i
raczej unikają kar. Drugi rodzaj to rodzina wymagająca – rodzice ustala-
ją dziecku wysokie wymagania, wprowadzają zarządzenia i żądają ich
bezwzględnego przestrzegania, cechuje ich dominacja, despotyzm i nie
liczenie się ze zdaniem dziecka. Trzeci rodzaj to rodzina ochraniająca –
rodzice są w stosunku do dziecka pobłażliwi, dają mu specjalne przywi-
leje, wylewni uczuciowo, izolują dziecko od kontaktów z rówieśnikami.
Następny rodzaj to rodzina odrzucająca – rodzice są chłodni i wrogo
ustosunkowani wobec swojego dziecka, nie liczą się z jego zdaniem.
Kolejny rodzaj to rodzina liberalna – rodzice raczej nie interesują się
dzieckiem, są mało zaangażowani w jego wychowanie. Nie zawsze po-
stawy rodzicielskie są właściwe. Nieprawidłowość może wynikać albo z
dystansu w stosunku do dziecka, albo z nadmiernej koncentracji na nim.
Postawa nadmiernie ochraniająca może powodować u dziecka opóźnie-
nie dojrzałości społecznej, brak inicjatywy i ograniczoną samodzielność.
Również nadmierne wymagania sprzyjają powstawaniu takich cech jak:
brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość i uległość. Przy po-
stawie odtrącającej, dziecko może wykazywać trudności przystosowaw-
cze, agresywność, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Natomiast gdy rodzice
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wykazują postawę unikającą wobec dziecka, może być ono nieufne i
konfliktowe, a także niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczu-
ciowych. Postawy rodziców wobec dziecka nie zawsze są jednolite, ale
nie musi to oznaczać nieefektywności. Czasem taka rozbieżność jest ko-
rzystna, szczególnie w sytuacji, kiedy jedno z rodziców przejawia nieko-
rzystną dla kształtowania osobowości postawę, drugie może poprzez
przeciwstawną postawę złagodzić negatywne skutki.

Mówiąc o rodzinie nie możemy poprzestać tylko na rodzinie natu-
ralnej, tej gdzie żyją rodzice, dzieci, dziadkowie czy inni członkowie
wspólnoty. Nie możemy pominąć rodziny zakonnej, duchowej, społecz-
nej itp. dzięki którym pielęgnowane są powszechne wartości o nieco szer-
szym i specjalistycznym ukierunkowaniu. Od św. Pachomiusza /315/,
który do elementów życia zakonnego dorzucił życie wspólnotowe i jego
element formalny – miłość, zaczęto mówić o rodzinie zakonnej. Powołany
pozostawiał rodzinę naturalną, dom rodzinny i wchodził w nową rodzi-
nę. Przełożony stawał się jego Ojcem, a wespół powołani jego braćmi.
Dokonało się wszystko prawie tak jak w wypadku założenia własnej ro-
dziny pozostawienie rodziców, swoich najbliższych, tego co posiadał
wraz z poświęceniem siebie tej nowej rodzinie i jej budowaniu. Jest wiele
rodzin czy to zakonnych czy o innym charakterze, które życiem pokazują
wspólnotę rodzinną. Warto więc przywołując rodziny naturalne pamiętać
także o rodzinach duchowych, zakonnych, rodzinach służebnych, które
odgrywają i pełnią wiele ról i zadań w życiu społecznym.

Koncepcja rodziny zmieniła się od czasów, gdy postrzegano ją ja-
ko podstawową grupę pokrewieństwa, obejmującą męża, żonę i dzieci
oraz grupę osób społecznych połączonych ze sobą więzami krwi, mał-
żeństwem czy adopcją, w kierunku jeszcze szerszego zakresu tego poję-
cia. Obecnie określenie „rodzina” definiowane jest szeroko jako układy
między dwojgiem lub większą liczbą ludzi, którzy związek swój uważa-
ją za rodzinę, przyjmują też na siebie odpowiedzialność i obowiązki
związane z należeniem do rodziny. Zatem grupa rodzinna może obej-
mować także nie spokrewnionych ze sobą członków, którzy jednak za
rodzinę się uważają z racji więzów emocjonalnych4.

O sprawach związanych z rodziną wypowiadało się wcześniej
wielu papieży, jak chociażby Pius XI w encyklice Casti connubii z 1930
roku, Paweł VI w Humane vita, w której podkreśla szczególne znaczenie
życia istoty ludzkiej i rolę małżonków w jego przekazywaniu. Wiele

4 B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna. Zawód który dodaje sił, Śląsk
Wyd. Naukowe, Katowice 1999, s. 64.
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miejsca w kwestii rodziny poświęcił w swoich rozważaniach Papież
Benedykt XVI, który w encyklice Deus caritas est przedstawia przykład
miłości, jaką Maryja darzyła swoją rodzinę5.

Wielokrotnie podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II podkreślał
znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka. Kwestia rodziny była dla
Niego bardzo znacząca, czego odzwierciedleniem stały się liczne wystąpie-
nia, audiencje, listy, czy też encykliki, jak chociażby Evangelium vitae6, czy
adhortacja apostolska dotycząca rodziny – Familiaris consortio. Zagadnienia
dotyczące rodziny odnaleźć możemy również w Katechizmie Kościoła katolic-
kiego. W 1983 roku za pontyfikatu Jana Pawła II została opracowana przez
Stolicę Apostolską Karta praw rodziny. Inne znane dokumenty Jana Pawła II
odnoszące się do rodziny to także List do rodziny Gratissimam sanae7z 1994
roku oraz Mężczyzną i niewiastą stworzył ich8.

Jak głosi Katechizm Kościoła Katolickiego „Rodzina jest podsta-
wową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której
mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przeka-
zywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych sta-
nowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeń-
stwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć
się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności.
Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego” (KKK).

W Liście do rodzin Jan Paweł II ujmuje rodzinę w sposób następu-
jący: „Rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną, a
jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego społeczeństwa9.

Od zarania dziejów rodzina stanowi niekwestionowaną wartość
społeczną. Dlatego znajduje się w kręgu zainteresowania wielu dyscyplin
naukowych, m. in.: pedagogiki, socjologii, prawa, psychologii czy eko-
nomii. W obronie wartości rodziny wystąpiły organizacje międzynaro-
dowe uchwalając takie dokumenty jak: Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka (1948 r.), Deklaracja Praw Dziecka (1959 r.), Konwencja o Pra-

5 B. Więckiewicz, Katolicki model małżeństwa i rodziny oraz ich zagrożenia w naucza-
niu Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina” Stalowa Wola 2009, nr 20, s. 103.

6 Zob. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Wrocław 1995.
7 Zob. List do rodzin Ojca Św. Jana Pawła II, Sandomierz 1994.
8 B. Więckiewicz, Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Pol-

ski, „Społeczeństwo i Rodzina” Stalowa Wola 2011, nr 27, s. 145.
9

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.ht
ml, (11.06.2016r.).

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.ht
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wach Dziecka (1989 r.), i wiele innych. Rodzina jest najbardziej cenioną
perłą Kościoła Katolickiego. Czego wyrazem są liczne odniesienia do ro-
dziny w katolickiej nauce społecznej. Obrońcą wartości rodziny okazał się
Jan Paweł II, który poświęcił całą encyklikę Familiaris Consortio10.

Niniejsza monografia wpisuje się w szeroką dyskusję i refleksję
nad sprawami rodziny. Po obradach w Rzymie synodu na temat rodzi-
ny. Papież Franciszek zaprezentował posynodalną adhortację jako owoc
obrad synodu. Nosi ona tytuł „Radość miłości” i składa się z 9 rozdzia-
łów. Dokument stanowi wynik refleksji i dyskusji Kościoła na tle współ-
czesnych wyzwań. Synod ten stanowił przedłożone ramię nauczania
Jana Pawła II nad rodziną i jego następcy Benedykta XVI.

Niniejsza publikacja wpisuje się w to wielkie wydarzenia poprzez
teksty wielu Autorów, którzy pochylają się nad rodziną w różnym kon-
tekście i w różnym aspekcie. Teksty publikacji prezentują wieloaspek-
towość zagadnienia rodziny, tym samym treści mogą posłużyć każde-
mu, kto tylko zechce na nowo spojrzeć, przemedytować kwestię rodzi-
ny, która ściśle jest złączona z życiem i bytnością każdego z nas. Ten
szeroki wachlarz zagadnień zawarty w monografii zapewne stanie się
przyczynkiem do wielu przemyśleń, badań bądź refleksji nad przyszło-
ścią ludzkości.

Teksty pisane z perspektywy paradygmatu systemowego, zawie-
rają opisy podstawowych wymiarów życia rodzinnego, takich jak proce-
sy emocjonalne, struktura czy komunikacja w rodzinie. Osobne cztery
rozdziały poświęcone są szczególnym zjawiskom życia rodzinnego.

Można śmiało powiedzieć, że ksiązka zupełnie nie zaskakuje, ale
też zapewne nie zawodzi. Jest dokładnie tym, czym miała być według
zamierzeń głównego autora. Publikacja stanowi szeroki wachlarz spoj-
rzeń nad rodziną rodziną i trzeba przyznać, że autorzy poszczególnych
artykułów bardzo dobrze wywiązali się z tego zadania. Książka stanowi
zarys różnorodnych ujęć rodziny co może być doskonałą inspiracją do
dalszych poszukiwań. Dużą zaletą jest wykaz literatury na dany temat
w języku polskim. Uważam, że warto sięgnąć po tę pozycję.

Ks. Jan Zimny

10 T. Zbyrad, Jan Paweł II w obronie człowieka słabego, niepełnosprawnego i stare-
go – jako głosiciel ewangelii życia, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 27, R.2011, s. 141.



Rozdział I
Kościół i nauki o rodzinie
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Ks. Jan Zimny

Chrześcijańskie wartości fundamentem budowania kapitału
kulturowego rodziny

Wstęp
Benedykt XVI podczas spotkania z biskupami polskimi w dniu 26 li-

stopada 2005 roku przypomniał o kwestii dotyczącej katolickiego wycho-
wania młodzieży. Jak zaznaczył na początku „Jest to bowiem jedno z pod-
stawowych zadań wpisanych na stałe w zbawczą misję Kościoła i w naszą
posługę biskupią”1. Z kolei w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Słu-
ga Boży Jan Paweł II gorąco zachęcił Kościół na naszym kontynencie, by
coraz większą uwagę poświęcał wychowaniu do wiary ludzi młodych (nr
61). Wiemy, że nie chodzi tu tylko o dydaktykę, o doskonalenie metod
przekazywania wiedzy, ale o edukację, która opiera się na bezpośrednim i
osobowym spotkaniu z człowiekiem, na świadectwie – autentycznym
przekazie wiary, nadziei i miłości oraz wypływających z nich wartości bez-
pośrednio od osoby do osoby.

Zapewne Jan Paweł II pozostawił nam wszystkim niedościgniony
wzór takiego spotkania z człowiekiem. Każde spotkanie z nim to forma
oddziaływania wychowawczego. Zawsze należy pamiętać, że misja wy-
chowania, przed którą staje dzisiaj Kościół, wymaga wpierw właściwej
oceny sytuacji młodych ludzi, którzy są właśnie podmiotem owej misji.
W ocenie tej na pierwszym miejscu trzeba widzieć ich sytuację rodzinną,
ponieważ dom i rodzina pozostają podstawową kolebką formowania się
ludzkiej osoby. Oczywiście nie bez znaczenia jest także ich sytuacja eko-
nomiczna, a szczególnie utrzymujące się dziś nadal wysokie bezrobocie i
troska o zabezpieczenie bytu materialnego. Kwestie te muszą być wzięte
pod uwagę, jeśli chcemy rzeczywiście pochylić się rzetelnie nad młodym
pokoleniem. Oprócz tych elementów należy widzieć wiele pozytywnych
zjawisk, które wspierają i pomagają w wychowaniu młodzieży do wia-
ry. Ponadto bardzo wielu młodych ludzi przejawia głęboką wrażliwość
na potrzeby innych, zwłaszcza ludzi biednych, chorych, samotnych,
niepełnosprawnych. Młodzi bardzo chętnie podejmują różne działania,
by nieść pomoc potrzebującym. Ich wrażliwość na potrzebujących często

1 Przesłanie Papieża Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich przebywają-
cych w Watykanie z wizytą „ad limina Apostolorum” (26 listopada 2005 r.)
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zawstydza starszych. Jest to pozytywne zjawisko, o którym należy pa-
miętać i uwzględniać je w programowaniu edukacyjno-pedagogicznym.

Dla Jana Pawła II wychowanie jest stawaniem się człowieka coraz
bardziej człowiekiem, czyli troską o to, ażeby bardziej był, a nie tylko
więcej miał. Bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy umieć być nie
tylko z drugimi, ale także dla drugich2. Wychowanie posiada podsta-
wowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich. Ze
szczególnym szacunkiem Jan Paweł II podchodził do osoby. Osoba
ludzka jest takim dobrem, które nie może być traktowane jak przedmiot
użycia, a właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tyl-
ko miłość3.

Koncepcja wychowania człowieka w ujęciu Jana Pawła II jest
wierna prawdzie o osobie jej godności i niepowtarzalności, jedności
duchowo-materialnej oraz jej nieustannym stawaniu się w obrębie sfery
przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Ta praca nad człowiekiem zaczyna się
już w łonie matki, a potem trwa przez cale życie rodzinne. Już od
pierwszych chwil życia można mówić o wychowaniu, które nadaje
ludzki i chrześcijański kształt duszy, sumieniu, sercu, świadomości i
odpowiedzialności za siebie i za innych. Ta podstawowa wiedza utoż-
samia się z wychowaniem. Jest ona przyszłością rodzin całej ludzkości.
Jednakże przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wycho-
waniem. Według Jana Pawła II, człowiek uczestniczy w procesie wy-
chowawczym przez całe swoje życie. Początkowo podkreśla ogromną
rolę domu rodzinnego, następnie szkoły oraz Kościoła, by później mó-
wić o wychowaniu człowieka dojrzałego, a zwłaszcza decydentów, któ-
rzy odpowiadają pośrednio za wychowanie społeczeństwa. Dlatego
papież tak dużo mówił, pisał i piętnował przykłady złych zachowań
typu: eutanazja, aborcja, itp. Dużo miejsca poświęcił również omówie-
niu wrażliwości na głos sumienia. Dbał o to, by wszyscy ludzie potrafili
odczytać wolę Boga, która jest zawarta w głosie sumienia. Glos ten jest
indywidualną drogą do doskonałości.

1. Rodzina najważniejszym środowiskiem wychowawczym
Wśród wszystkich środowisk wychowawczych, które oddziały-

wują na dziecko, rodzina pełni funkcje środowiska najważniejszego.
Rodzina opiekuje się dzieckiem i troszczy się o to, aby mogło zacząć
sprawnie biegać, porozumiewać się efektywnie z otoczeniem, elemen-

2 Por. Jan Paweł II, Bardziej być dla drugich. Przemówienie w siedzibie UNESCO,
Paryż 1980.

3 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s.43.
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tarnie prawidłowo postrzegać otaczający świat, również go rozumieć.
Bez aktywnego udziału matki i ojca, ta ewolucja i rozwój dziecka są
niemożliwe, a przynajmniej ogromnie utrudnione. Warunki, jakie są
niezbędne do rozwoju dziecka w rodzinie, muszą być komplementarne i
dostosowane do zmiennych potrzeb dziecka. Dziecku normalna rodzina
zapewnia niezbędne pożywienie, ubranie, mieszkanie, ale również staje
się niezbędnymi, warunkami koniecznymi dla prawidłowego rozwoju
dziecka. Wśród wielu celów spełniających rodzina m.in.:

- zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka,
- zapewnienia poczucie codziennego bezpieczeństwa,
- zapewnia elementarny ład w rodzinie
- często jest zaporą konfliktów między rodzicami.
Taka atmosfera rodzinna wpływa pozytywnie na wychowanie

dziecka. Istotą małżeństwa powinno być nierozerwalne zjednoczenie
dusz i wzajemna zgoda, zaś jego zadaniem misja strzeżenia, objawiania i
przekazywania miłości4. Miłość jest cnotą, której uczymy przy pomocy
posłuszeństwa oraz naturalnej zdolności naśladowania innych. Zadanie
to nie jest łatwe. Wpajanie dzieciom przyzwyczajeń do sprawiedliwości,
która daje każdemu, co mu się należy oraz ochrania przed egoizmem i
prowadzi do miłości, która nie tylko daje to, co się należy, ale również
dodaje jeszcze więcej. Uczyć dziecko kochać, oznacza poświęcenie dla
drugiej osoby w imię bezinteresownej miłości. Dziecko nie ma jeszcze
dostatecznie rozwiniętych kryteriów i nie wie, co dla kogo jest pożytecz-
ne, a co szkodliwe, dlatego chęć i wysiłek, by sprawić komuś radość, na
przykład współczucie w jego przeżyciach, będzie uważał za miłość.

Uczyć dzieci miłości w praktyce, oznacza przyciągać je do siebie,
umacniać ich więź z wychowawcą, gdyż stosunek wychowawczy mają-
cy miejsce w bezpośrednich i zachowujących ciągłość interakcjach mię-
dzy wychowawcą a wychowankiem, przyśpiesza i kształtuje rozwój
społeczny dziecka. Rodzaj i charakter tych interakcji zależy w dużej
mierze od nauczycieli oraz osób mających bezpośredni wpływ na
dziecko – czyli rodziców5.

Na ogół ich miłość będzie przejawiać się posłuszeństwem; zresztą
tak samo, jak i u dorosłych. Nasz Pan mówi: Kto Mnie miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę (J 14,23). Znaczy to, że u dziecka każdy krok w
kierunku miłości, będzie zawsze krokiem od swojego egoizmu. Po-

4 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos.
5 H. Muszyński, Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa 1985,

s.205-207.
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uczenia mające na celu rezygnacji ze zbytecznych pochwał, czy wygod-
nictwa przyczyniają się do zauważenia innych w dziennym świetle
codziennych trudności. Przez miłość u dziecka rodzi się chrześcijań-
stwo. Miłość, która małego chrześcijanina uzdalnia do podejmowania
trudów i cierpienia za drugich, chętnego ofiarowania czegoś i ofiaro-
wania siebie -to wszystko rodzice poprzez swoje oddziaływanie mają
wyegzekwować. Przez okazywanie miłość w życiu codziennym, mają
stać się także dziećmi Bożymi. Prowadzimy je do takiej miłości, jeśli:

- sami będziemy usiłowali być dobrymi, życzliwymi, hojnymi
wobec biednych i cierpiących i w ogóle wobec wszystkich naszych
bliźnich;

- jeśli pomagając im, okazujemy przy tym, że daje nam to radość;
- jeśli można poznać po nas, że nie robimy tego z przymusu, ale

dlatego, że tak chcemy ze względu na wieczną nagrodę w niebie;
- jeśli z naszej mowy można wyczuć, że głównym naszym wysił-

kiem jest troska o pokój i szczęście innych i, że martwi nas, gdy w do-
statecznej mierze nie możemy każdemu pomóc6.

Powyższe pouczenia uświadamiają nam o tym, że miłość budo-
wana jest na życzliwości, dobroczynności oraz przezwyciężaniu zła. To
fundamentalne zadanie posiadają rodzice z racji naturalnego prawa wy-
chowania swojego potomstwa. To prawo i obowiązek, poucza Jan Paweł
II, jest pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wycho-
wawczych innych osób. Rodzice mają też w tej dziedzinie pierwsze i
podstawowe uprawnienia7. Rodzice posiadając istotne prawo do wy-
chowania i przekazywania życia ludzkiego. Według nauki Ojca święte-
go, rodzice są wychowawcami, ponieważ są rodzicami, którzy dali życie
dzieciom, uczy Sobór Watykański II. Dlatego w najwyższym stopniu są
zobowiązani do wychowania potomstwa i muszą być uznawani za
głównych jego wychowawców. Prawo do wychowania ma charakter
niezbywalny. Prawo rodziców do wychowania wyklucza zastępstwo.
To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że ewentualny brak z
trudnością dałby się zastąpić. Podkreśla również, że rodzicielstwo staje
się za każdym razem środkiem odnowienia miłości8. Z racji wyjątkowo-
ści stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo -
stwierdza Jan Paweł II w Familiaris consortio. Do rodziców bowiem nale-
ży obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej przepojonej miło-

6 J. A. Beno, Pedagogika, Watykan 1994, s.69.
7 Jan Paweł II, List do rodzin, Watykan 1994
8 Tamże, s.19.



17

ścią i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całkowitemu osobiste-
mu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą
szkołą cnót społecznych potrzebnych wszelkim społecznościom9.

Adhortacja Familiaris consortio uznaje dzieci za najcenniejszy dar
małżeństwa. Małżonkowie, oddając się sobie, wydając z siebie nową
rzeczywistość jaką jest dziecko, żywe odbicie ich miłości. Rodząc to
dziecko z miłości i dla miłości, podejmują się przy tym zadania umożli-
wienia mu życia w pełni ludzkiego. Rodzicielstwo to powinno być od-
powiedzialne, gdyż dotyczy wartości osoby. Odpowiedzialne rodziciel-
stwo powinno mieć swój początek już w momencie, kiedy małżonkowie
mogą stać się rodzicami, przekazując życie nowej istocie ludzkiej10.

Rodzice promieniujący miłością są gwarancją zapewnienia dzie-
ciom harmonijnego rozwoju w klimacie uczuciowego bezpieczeństwa.
Papież chciałby, aby to uznanie prawa rodziców, wyrażone także w De-
klaracji Praw Dziecka, znalazło odbicie w faktach. Poza tym należy się
zatroszczyć o pomoc w wypełnianiu tego zadania wychowawcy. Oprócz
miłości, trzeba zatroszczyć się o umacnianie własnych przekonań, da-
wanie przykładu oraz refleksję nad własnym wzajemnym doświadcze-
niem w kontakcie z innymi rodzicami, wychowawcami i fachowcami
pedagogicznymi oraz kapłanami11. Szczególnie istotny jest przykład
osobisty rodziców i jest to ważne także dlatego, ażeby człowiek, który
się w nich rodzi i wychowuje, wszedł bez wahania czy zwątpienia na
drogę dobra, jakie jest wpisane w jego serce12.

Prawa i obowiązek rodziców do wychowywania jest związany z
przekazywaniem życia ludzkiego. Miłość rodzicielska jest normą i du-
szą, która nadaje kierunek konkretnej działalności wychowawczej, ubo-
gacając ją owocami miłości, takimi jak: czułość, stałość, usłużność, bezin-
teresowność i duch ofiary. Na atmosferę rodzinną winna składać się
postawa zaufania, dialogu, zdecydowania oraz poszanowania rodzącej
się wolności. Takie wychowanie prowadzi do umiejętności wartościo-
wania i jest sztuką. W rodzinie dziecko ma znajdować miłość i akcepta-
cję od momentu poczęcia po cały proces dorastania. Trzeba także mieć
na uwadze wartość dziecka oraz jego wkład w całą rodzinę ludzką.

W Kościele ten naturalny proces wychowanie nabiera charakteru
zbawczego. Czytamy bowiem w Papieskim Liście do Rodzin: przez Chry-

9 Tamże.
10 Jan Paweł II, List do rodzin., jw.
11 Jan Paweł II, Podstawowa rola rodziny – przemówienie, 30 października 1978.
12 Tamże.
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stusa, każde wychowanie w rodzinie i poza rodziną zostaje wprowa-
dzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii, skierowanej do wszystkich
ludzi i wszystkich rodzin i osiągającej swą pełnię w paschalnej tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym szczytowym punkcie
rozpoczyna się cały i każdy proces chrześcijańskiego o wychowania,
które jest zarazem wychowaniem do pełni człowieczeństwa13. W tej per-
spektywie, zakorzenionej w dynamice chrzcielnej, wychowanie może
być uważane według Jana Pawła II, jako prawdziwe apostolstwo. Do-
strzega on także wkład rodzin, które adoptowały dziecko i w ten sposób
podjęły służbę wobec życia. Wzywa do klimatu otwartości wobec tych
działań, a rodziny adopcyjne zachęca do troski o wychowanie i do za-
pewnienia tym dzieciom harmonijnego wzrostu, moralnego i duchowe-
go rozwoju ich osobowości.

Poprzez przykład zgodnego życia rodzinnego należy wychować
dzieci do szczęścia, ufności i miłości. Nie może tez zabraknąć przykładu
przebaczenia i pojednania. Byłoby zbrodnią przeciwko młodzieży i jej
przyszłości, gdyby się pozwoliło choć jednemu dziecku wzrastać tak, by
doświadczało jedyne przemocy nienawiści14. W wychowaniu niezwykle
ważne są relacje osobowe pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Dzieci po-
trzebują nawiązania więzi, które w rodzinie są bezcennie naturalne i
naznaczone miłością oraz autorytetem15. Wzajemne odniesienia w ro-
dzinie powinny opierać się na zaufaniu, które bierze początek z komunii
rodziny. Komunia ta zakorzenia się w naturalnych więzach ciała i krwi,
rozwija się i doskonali przez zawiązywanie i rozwijanie głębszych i bo-
gatszych więzów ducha16. Miłość ożywiająca stosunki między osobowe
poszczegó1nych członków rodziny, stanowi wewnętrzną siłę, która
kształtuje i wzmacnia wspólnotę rodzinną. Szczególną rolę w wycho-
waniu stanowi matka. Papież podkreśla jej ogromny trud wychowaw-
czy oraz niepowtarzalny związek osób matki z dzieckiem oraz dziecka z
matką17. Każde dziecko jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzal-
ny, zarówno dla matki, jak i samego dziecka. Dlatego matka nawet wie-
lu dzieci ma do każdego osobisty stosunek. Każde też w sposób jedyny
niepowtarzalny jest ogarnięte macierzyńską miłością, na jakiej opiera się

13 Tamże.
14 Jan Paweł II, Pokój i pojednanie – przemówienie, Drogheda 29 września 1987.
15 Por. Jan Paweł II, Aby wychowanej nauczył się „być”, a nie tylko „wiedzieć”.

Homilia, Douala 13 sierpnia 1985.
16 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 37.
17 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater. Watykan 1987, s.45.
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jego wychowanie i dojrzewanie w człowieczeństwie. Taką rolę można
przypisać szkole i Kościołowi, które w sposób odpowiedzialny konty-
nuują kolejne etapy procesu wychowawczego.

2. Autentyczna wiara i świadectwo życia
Autentyczna wiara zwykle prowadzi do pozytywnego świadec-

twa życia. Świadectwo zaś prowadzi do konkretnych działań. To zaan-
gażowanie młodzieży w sprawy drugiego człowieka, szczególnie po-
trzebującego jest wynikiem ich autentyczności wiary i pragnienia bycia
autentycznym świadkiem Chrystusa. Na dowód tego jak wielka jest ich
potrzeba bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach oraz
chęć doświadczania Boga, jest udział w wielu inicjatywach. Jednym z
praktycznych dowodów na to jest liczny udział młodych w rekolekcjach,
pielgrzymkach, spotkaniach modlitewnych, akcjach charytatywnych,
Europejskich Spotkaniach Młodych czy Światowych Dniach Młodzieży.

Jednym z naczelnych nauczycieli w tym względzie przez ostatnie
lata był Jan Paweł II, który doskonale zauważył i był przekonany o ta-
kim podejściu młodych do spraw wiary. Stąd wielokrotnie podkreślał
potrzebę podjęcia działań w celu wykorzystania owego potencjału bycia
otwartym i autentycznym wobec młodych, aby umacniać ich wiarę. Z
drugiej zaś strony, aby wiara stała się mocna – podkreślał - musi być
wypróbowana, musi przejść przez tygiel doświadczeń, przez wiele prób
i burz. Przypominał też, że wiara powierzchowna, oparta jedynie na
wychowaniu, uczuciu i pewnych przyzwyczajeniach, w obliczu trudno-
ści załamuje się. Zatem wiara autentyczna to wiara pozbawiona wszel-
kich podpórek naturalnych, takich jak zrozumienie, odczucie, doświad-
czenie zmysłowe czy wyobrażeniowe; to oparcie się jedynie na Bogu i
Jego słowie. Jeśli więc opiera się wiarę jedynie na naturalnym rozumie-
niu, z czasem w to, co wierzymy może zacznie wydawać się bez sensu.
Każdy musi przejść przez te bolesne oczyszczenia, aby móc dojść do
wiary czystej, prawdziwej, a z czasem do prawdziwej kontemplacji.

Należał do tych, który dawał szczególne świadectwo wiary auten-
tycznej, mocnej, wypróbowanej, wobec młodzieży był właśnie Jan Paweł
II. On swoją wiarą przygotowywał ich do wielkich i odpowiedzialnych
zadań w Kościele. Siła jego świadectwa była większa niż siła słów, stąd
ciągnęły do niego tłumy młodych niekiedy obojętnych religijnie. A nale-
ży pamiętać, że nasze czasy jak powtarzał Paweł VI, bardziej niż na-
uczycieli wiary potrzebują jej świadków. Wiemy, że dla Jana Pawła II
wiara była powierzeniem się Bogu niejako do najgłębszego wnętrza
ludzkiego bytowania, do samego jądra osobowego bytu.
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W dniu 15 października 1999 roku podczas Mszy św. dla środo-
wisk uniwersyteckich Rzymu z okazji rozpoczęcia nowego roku akade-
mickiego, Jan Paweł II powiedział: „Akt wiary nie jest jedynie przyję-
ciem przez rozum prawd objawionych przez Boga, ale nie jest też wy-
łącznie ufnym poddaniem się działaniu Bożemu. Jest raczej syntezą
obydwu tych elementów, ponieważ obejmuje zarówno sferę intelektual-
ną, jak i uczuciową, a więc jawi się jako integralny akt ludzkiej osoby”18.
Dla pełniejszego wyjaśnienia tej kwestii dalej dodał: „Akt wiary, rozpa-
trywany jako integralna całość, musi się wyrazić w konkretnych posta-
wach i decyzjach. Dzięki temu można przezwyciężyć pozorne przeciw-
stawienie między wiarą a uczynkami. Wiara głęboka w pełnym tego
słowa znaczeniu nie jest czymś abstrakcyjnym, oderwanym od codzien-
nego życia, ale ogarnia wszystkie wymiary osoby, w tym także wszyst-
kie obszary jego życia i aspekty jego doświadczenia”19.

Należy przyjąć, że Ojciec Święty mówiąc o dwóch płaszczyznach
czy dwóch rzeczywistościach miał na uwadze, rzeczywistość serca i rze-
czywistość rozumu. Wyraźnie o tym przypomniał w książce „Pamięć i
tożsamość” czy też w encyklice „Fides et ratio”. Wydaje się, że możemy
przyjąć, iż w swych rozważaniach Papież miał na względzie właśnie
mądrość serca i mądrość rozumu. Tylko obie razem wzięte dają gwaran-
cję właściwej postawie życia opartego na miłości Boga i człowieka.

3. Wychowawcza rola Kościoła
Wychowanie jest także zadaniem Kościoła, a w nim właśnie pa-

pież pełni rolę pierwszego wychowawcy. Wychowanie to odbywa się
też przez Kościół lokalny oraz małe wspólnoty kościelne przy parafiach
i ma przede wszystkim formę katechizacji. Kościół poczuwa się do od-
powiedzialności za sprawy wychowania, gdyż jest on obecny wszędzie
tam, gdzie chodzi o człowieka20. To wychowanie nie powinno być po-
wierzaniem dziecka Kościołowi przez rodzinę, ale polegać musi na
wspólnym wychowaniu. Co więcej, Kościół chce wychowywać przez
rodzinę. Poczuwa się on do bezpośredniej odpowiedzialności za spra-
wy wychowania, jest on bowiem zawsze obecny tam, gdzie chodzi o

18 Msza św. dla środowisk uniwersyteckich Rzymu z okazji rozpoczęcia nowego
roku akademickiego. 15 X 1999. [w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/uniwersytet
_15101999.html (08.08.2010)

19 Tamże.
20 Jan Paweł II, List Juvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, 14.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/uniwersytet
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człowieka. Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Ko-
ściół, także w wychowaniu młodych21. Trzeba przy tym mieć przeko-
nanie, że jest do tego odpowiednio przygotowany. Warto tutaj zauwa-
żyć, że zdaniem Jana Pawła II, Ewangelia nie jest skierowana jedyne do
wierzących, ale do wszystkich: Ewangelia życia przeznaczona jest dla
całej ludzkiej społeczności22.

Słowo Boże skierowane jest do każdego człowieka, w każdym
czasie i we wszystkich częściach ziemi. Jednak tutaj papież ma świa-
domość, że zadanie to, często nie jest przez Kościół dobrze wypełniane.
Chce, aby dzieci uczyć wiary, ukazując im doktrynę chrześcijańską,
miłości do wszystkich oraz modlitwy, zgodne z najpiękniejszymi trady-
cjami rodzin. Powołuje się tutaj na osiągnięcia pedagogiki i psychologii,
wedle których dziecko chętnie się modli i uczestniczy w życiu sakra-
mentalnym. Bożym źródłem uświęcenia dla wierzącego człowieka jest
sam Bóg. Siłę czerpie z Eucharystii, która pokrzepia jego duszę i ciało.
Czas komunii świętej jest czasem zupełnego zjednoczenia z Bogiem tu
na ziemi i zapowiedzią zjednoczenia w wieczności. Aby osiągnąć
wieczność Kościół zaleca nam czerpać wzory z nauk Jezusa Chrystusa
oraz świętych. Ich przykłady życia są dowodem na to, że w każdym
wieku, stanie, sytuacji społecznej, człowiek może osiągnąć doskonałość,
jeżeli z ufnością odda się w ręce Boga. Niezmiernie ważne jest ukazy-
wanie życia religijnego w kręgu rodzinnym oraz poza nim w stowarzy-
szeniach i ruchach katolickich. Takie stopniowe wprowadzanie dzieci
w nowe wspólnoty wychowawcze uczą współpracy z wieloma wy-
chowawcami. Wspólnotowy wymiar człowieka prowadzi powinien do
uporządkowanej współpracy różnych czynników wychowawczych23.
Jan Paweł II uważa, że wszystkie te czynniki są konieczne, jednak każ-
dy powinien działać według własnej kompetencji i zasad.

Dla Jana Pawła II ważnym obowiązkiem każdego ochrzczonego i
Kościoła katolickiego jest katecheza. Umożliwia ona dojście do życia
prawdziwie chrześcijańskiego24. Celem katechezy jest wychowanie w
wierze. Aby to osiągnąć niezbędne jest wprowadzanie różnych metod,
stosownych do wieku i poziomu umysłowego katechizowanych, doj-
rzałości eklezjalnej i duchowej oraz indywidualnych uwarunkowań25.

21 Jan Paweł II, Inicjatywy dla ochrony życia – przemówienie, Kaduna 14 luty 1982.
22 Por. Jan Paweł II, Encyklika EV, 101.
23 Por. Jan Paweł II, Wychowywać to nie tylko kształcić. Homilia, Leon 4 marca 1983.
24 Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi Tradendae, 14.
25 Tamże, 51.
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W swych zadaniach wychowawczych Kościół powinien zwracać uwagę
na to, aby obejmować swoją pracą cała wspólnotę wychowawczą, do-
strzegać pojedyncze osoby. W katechezie należy poruszać różne pro-
blemy wiary i człowieka. W świecie współczesnym, na przykład: po-
jednanie, pokuta i przemiana, kształtowanie sumienia, grzech i pokusy,
post, jałmużna, śmierć, życie wieczne26. W tego typu wychowania
człowiek winien przemieniać siebie w duchu służenia innym. Specy-
ficzną formą tej służby jest powołanie kapłańskie.

Jan Paweł II ubolewa, że wielu współczesnych ludzi mówi o
zsekularyzowanym świecie i erze pochrześcijańskiej. Odpowiedzią na
to mają być między innymi odpowiednio wykształceni w toku katechi-
zacji chrześcijanie, którzy świadomie trwać będą w wierze i pogodnie
wyznawać swoją tożsamość chrześcijańską.

Podstawową cechą jakiejkolwiek katechezy powinien być chry-
stocentryzm. Oznacza on odkrywanie Osoby Jezusa oraz zasadę, w
myśl której przez katechizacją pragnie się przekazywać nie swoją wła-
sną naukę albo jakiegoś mistrza, ale Chrystusa. Papież zauważa tutaj
potrzebę odnowy dzisiejszej katechezy, pogłębienie jej podstaw peda-
gogicznych, poszukiwanie odpowiedniego języka i wykorzystanie no-
woczesnych środków komunikacji.

Jan Paweł II pisze także o stosunku katechezy do kultury, mó-
wiąc, że nie można ich rozdzielić, wręcz przeciwnie, powinno się wy-
korzystywać dziedzictwo oraz pozytywne strony pobożności ludowej
w katechizacji. Jan Paweł II pouczał nas, że katecheza już od najmłod-
szych lat jest pewnego rodzaju szkołą, która towarzyszy przez całe ży-
cie. Rodzi się ona w rodzinie, pierwszej wspólnocie, w której dziecko
słyszy o Bogu, spotyka różne przedmioty np. krzyż, obrazy religijne,
uczy się modlitwy, poznaje przykazania, które stanowią reguły postę-
powania i przygotowują do zrozumienia zadania misyjnego Kościoła.

4. Praxis w kierunku wiary
Jan Paweł II przywiązywał szczególną wagę do okresu młodości,

jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Młodzież, bowiem –
powtarzał - jest młodością narodów, społeczeństw, młodością każdej
rodziny i całej ludzkości, również młodością i przyszłością Kościoła.
Młodość zarazem to piękny i dramatyczny okres życia. Dojrzewa i roz-
kwita w nim osobowa rzeczywistość, cielesność i duchowość, wrażli-
wość, wola i inteligencja człowieka. Młodość to także bezustanne po-

26 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Pastorem dabo vobis, 40.
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szukiwanie, które jest bezustannym odkrywaniem.
W działaniach wychowawczych Kościoła prowadzących do wy-

chowania w wierze występuje wiele form. Jedne z nich mają charakter
bardziej okolicznościowy, sporadyczny, inne zaś stanowią permanentną
pracę Kościoła. Wszystkie te działania możemy w jakiś sposób określić.
Patrząc na tę kwestię przez pryzmat pontyfikatu Jana Pawła II można z
łatwością zauważyć i wymienić formy posługi pasterskiej prowadzące
do wzbudzenia lub umocnienia wiary młodych.

Pierwszą z takich form to przede wszystkim spotkania w duchu
wiary, które miały miejsce z okazji pielgrzymek, audiencji, spotkań oko-
licznościowych w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Przede
wszystkim uczył ich rozmowy z Chrystusem oraz sam rozmawiał z nimi
tak jak rozmawiał Chrystus. Dni Młodzieży, które zrodziły się z inicja-
tywy samych młodych - stały się dla nich ważnymi chwilami «postoju»,
«modlitwy-rozmowy» z Chrystusem w nieustannej pielgrzymce wiary.
Zasadniczym celem Dni było właśnie skupienie wiary i życia każdego
młodego człowieka wokół osoby Jezusa tak, aby stał się On trwałym
punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy
i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych pokoleń. Świa-
towe Dni Młodzieży stały się dla młodych silnym doświadczeniem wia-
ry i komunii, które pomogły wielu stawić czoła głębokim pytaniom eg-
zystencjalnym i poprzez rozmowę z Jezusem Chrystusem podjąć swoje
zadania w społeczeństwie i we wspólnocie kościelnej.

Analizując wszystkie ŚDM możemy się przekonać, że Papież sta-
wia bardzo konkretne cele i zadania młodzieży wynikające z nauki
Chrystusa. Wszystkie jednak sprowadzają do jednego zasadniczego ce-
lu: bycia człowiekiem wiary. Każde spotkanie Papież ukierunkowuje na
osobiste spotkanie z Chrystusem, rozjaśnia życie nowym światłem,
wprowadzając nas na właściwą drogę i zobowiązuje nas, abyśmy byli
Jego świadkami. Pochodzący od Niego nowy sposób patrzenia na świat
i na ludzi przenika nas dogłębnie w tajemnicy wiary, która nie jest jedy-
nie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum,
lecz doświadczeniem do przyswojenia, prawdą, którą trzeba żyć, solą i
światłem całej rzeczywistości (por. Veritatis splendor, 88).

Wszelkie działania Ojca Świętego prowadziły w ujęciu praktycznym
do rozmodlenia młodzieży. Wielką szansą są widział on w organizowa-
nych rekolekcjach, zwłaszcza rekolekcjach zamkniętych oraz dniach sku-
pienia dla różnych grup, a także szkoły modlitwy prowadzone systema-
tycznie w parafiach. Zapewne wspaniałą ku temu okazją są rekolekcje
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szkolne w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu. W tym celu nieoceniona
role spełniają domy rekolekcyjne oraz inne miejsca modlitwy i skupienia.
Pośród różnych form modlitwy na które Jan Paweł II zwracał uwagę, to
przede wszystkim Liturgia. Wielokrotnie papież przypominał kapłanom o
właściwe sprawowanie Liturgii, o piękno słowa, gestu, muzyki, były coraz
bardziej czytelnym znakiem zbawczego Misterium, które się w niej doko-
nuje. Ponadto uwrażliwiał duszpasterzy, aby młodzi, przez aktywny udział
w przygotowaniu Liturgii, przez zaangażowanie w Liturgię Słowa, w służ-
bę Ołtarza, czy w oprawę muzyczną, sami byli włączeni w liturgiczną ak-
cję. Wówczas poczują się uczestnikami Tajemnicy, która wprowadza w
świat Boży, a równocześnie wyprowadza do świata ludzi pociąganych tą
samą miłością Chrystusa.

Nieocenioną formą wychowania w wierze, do aktywnej działalno-
ści w życiu Kościoła jest przynależność ludzi młodych do różnych zor-
ganizowanych grup, takich jak: Ruch „Światło i Życie”, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Akcja
Katolicka, Duszpasterstwa Akademickie, Rch „Focolari” - Dzieło Maryi,
„Comunione e liberazione”, Federacja Sodalicji Mariańskich, Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Krucjata Wyzwolenia Człowieka,
Odnowa w Duchu Świętym, Ruch „Wiara i światło”, Rycerstwo Niepo-
kalanej, Szkolne Koła „Caritas” i inne. Jan Paweł II wpierał tego typu
inicjatywy, zachęcał do ich prowadzenia i rozwijania.

Na spotkaniu z młodzieżą w Monzy 21 maja 1983 roku powie-
dział: „Nie lękajcie się Chrystusa! Powtarzam to dziś wam i wszystkim
ludziom młodym! Chrystus nie alienuje waszej osobowości; nie poniża,
nie degraduje ani nie przytłacza waszego rozumu, nie gnębi waszej
wolności! Jest Synem Bożym, który przyjął ciało, umarł i zmartwych-
wstał dla nas i dla naszego zbawienia, to znaczy dla naszego autentycz-
nego i całkowitego wyzwolenia”.

Jan Paweł II był przekonany, że wiara w Chrystusa musi dokonać
w młodym człowieku radykalnej przemiany wewnętrznej. Użyźniana z
kolei przez Sakramenty, w szczególności przez Sakrament Pojednania i
Eucharystii, otwiera mu drogę do nowego życia. Złączenie z Chrystu-
sem, komunia z Nim wyzwala komunię z drugimi. Wiara w Chrystusa
staje się obecnością i świadectwem w świecie, będzie wyrażała się na
różnych płaszczyznach życia codziennego, ułatwi życie po chrześcijań-
sku w wymiarze rodzinnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym,
politycznym, koleżeńskim, szkolnym. Wiara pozwala wnieść w życie
społeczne coś nowego, niezwykłego, oryginalnego i młodzieńczego.
Wiara ułatwia przeobrażenia społeczeństwa nie powierzchownie, ale od
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podstaw. Wierzący w Chrystusa ofiarują hojnie swój czas, pomysły, ini-
cjatywy, propozycje, a także z łatwością ponoszą wyrzeczenia na rzecz
polepszenia życia.

5. Pedagogia Jana Pawła II
Koncepcja wychowania człowieka w ujęciu Jana Pawła II jest

wierna prawdzie o osobie - jej godności i niepowtarzalności, jedności
duchowo-materialnej oraz jej nieustannym stawaniu się w obrębie sfery
przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Dużo miejsca w nauce Jana Pawła II
zajmuje godność i poszanowanie praw człowieka. Tematyką tą zajmo-
wał się również Sobór Watykański II, który podkreślał, że wszystkie
działania naruszające całość osoby ludzkiej, jej godność i życie są czymś
haniebnym. Wśród takich działań, które można zaobserwować w świe-
cie współczesnym, autor wymienia m.in. zabójstwa, samobójstwa, spę-
dzanie płodu, eutanazję, tortury, niewolnictwo, prostytucję, ale także
nieludzkie warunki życia lub pracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
więc przede wszystkim głęboki kryzys kultury, która rodzi sceptyczną
postawą wobec etyki oraz praw i obowiązków człowieka.

Jan Paweł II proponuje, aby cywilizację śmierci zastępować nową
kulturą życia. W pierwszej kolejności trzeba przejść do sedna ludzkiego
dramatu, i postawić pytanie: czym jest dla współczesnego człowieka
osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka?27. Według papieża potrzeb-
na jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby
wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dlatego niezależnie
od tego, w jakim stopniu istota Boża będzie rozwinięta, to od chwili po-
częcia, a potem urodzenia, wymaga godnego poszanowania. Odnosi się
to do wszystkich, również chronicznie chorych i niedorozwiniętych. Być
człowiekiem, to podstawowe powołanie człowieka. Ponieważ, każdy
człowiek jest inny, to do każdej jednostki ludzkiej musimy podchodzić
indywidualnie. Zatem wychowawca, chcąc wychować innych, sam musi
stać się niejako twórcą, a nie rzemieślnikiem. Papież chce, aby w wyniku
wychowania ludzie byli wielcy w swym człowieczeństwie. Praca wy-
chowawcza wiąże się z formacją sumienia, które jest najtajniejszym
sanktuarium człowieka28. Najważniejszym momentem człowieka w
przeżyciu siebie w swej tożsamości jest moment, w którym ujawnia się

27 Jan Paweł, Encyklika Evangelium vitae.
28 J. Czajkowski, Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983, s.81.
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nierozłączna więź wolności człowieka z jego wewnętrznym ustosunko-
waniem się do poznanej prawdy29.

Wychowanie człowieka nie dokonuje się przy pomocy samych
instytucji i środków organizacyjno - materialnych, ale najważniejszy
jest tutaj człowiek oraz jego moralny autorytet, wynikający z praw-
dziwości zasad i zgodności z nim czynów. Należy jednak pamiętać, że
w miarą postępu wiedzy o świecie człowiek musi coraz bardziej bronić
prawdy o samym sobie. W imię tej prawdy musi przeciwstawiać się
różnym pokusom, aby dojść do swej wolności - Dignitatis humane - De-
klaracja o wolności religijnej.

Papież rozumie wychowanie integralnie i ubolewa, że niektóre
środowiska, utożsamiają je tylko z wykształceniem. Prowadzi to do
alienacji wychowania: człowiek zamiast pracować na rzecz tego, kim
powinien być, pracuje wtedy na rzecz tego, czym się może wykazać.
Wychowanie nie może być ani jakąkolwiek przedmiotową manipula-
cją, odbierając jednostce podmiotowość, ani też swoistą manipulacją
samym sobą. Przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wy-
chowaniem30. Człowiek w pełni wychowany jest dojrzały i zdolny jest
wychowywać sam siebie i innych.

Jan Paweł II pisze: wychowanie to twórczość o przedmiocie naj-
bardziej osobowym, wychowuje się bowiem zawsze i tylko osobę,
zwierzą zaś jedynie można tresować. Wszystko z natury zawiera się w
wychowywanym człowieka, stanowi tworzywo dla wychowawców,
tworzywo, po które winna sięgać ich miłość. Do całokształtu tego two-
rzywa należy także to, co daje Bóg, w przypadku natury, czyli łaski.
Nie pozostawia On bowiem dzieła wychowania, które jest poniekąd
ciągłym stwarzaniem osobowości, całkowicie i wyłącznie rodzicom,
sam osobiście również bierze w nim udział. W wychowaniu niezbędna
jest stała obecność norm i powinności, które winny być dopełnione
określonym systemem wartości. Analiza tekstów filozoficznych Karola
Wojtyły, poświęconych człowiekowi, pozwala na ukazanie źródło-
wych wartości i norm, w wyniku, których można sformułować klu-
czowe zasady wychowania. Należą do nich wartość dobra i prawdy,
sumienia oraz wartość i godność osoby.

Wychowanie ma wprowadzić człowieka w świat podstawowych
wartości, którymi są: wolność, odpowiedzialność i miłość. Wychowanie
do wolności jest jednoczenie wychowaniem do odpowiedzialności:

29 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s.26.
30 Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek, Monte Sameiro 15 maja 1982.
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człowiek, dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego prze-
żywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność własnej oceny.
Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowa-
nia, rodzice winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne
wartości życia ludzkiego. Dzieci winny wzrastając we właściwej wolno-
ści wobec dóbr materialnych, przemian ująć prosty i surowy styl życia
w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym
jest, nich ze względu na to, co posiada31. Zatem realizacja celów wy-
chowania, to głównie rozwijanie poczucia odpowiedzialności i umoż-
liwienie osobie ludzkiej odpowiedzialnego działania.

Według Jana Pawła II w wychowania chodzi o doprowadzenie do
ludzkiej dojrzałości. Powołując się na Sobór Watykański II papież kon-
kretyzuje cele, do których powinno zmierzać dobrze pojęte wychowa-
nie. Przede wszystkim należy kształtować osobą ze względu na jej naj-
wyższy cel i najwznioślejsze dążenia społeczeństwa. Dzieci powinny
nabyć nie tylko poczucie prawdziwej sprawiedliwości, ale też do god-
ności osobistej każdego człowieka. Niezmiernie ważne jest poczucie
prawdziwej miłości jako postawy szczerej troski i bezinteresownej
służby wobec drugich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących32.
Oznacza to harmonijne, integralne rozwijanie wszystkich zdolności
oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności i panowania nad własną
wolnością. W panowaniu tym, człowiek powinien kierować się warto-
ściami moralnymi, nie tylko wyuczonymi, ale także przeżytymi.

Ważne jest, aby młody człowiek przyswajał to, co prawdziwe,
dobre i piękne. Myśląc realistycznie, można bez wątpienia stwierdzić,
że takie wychowanie napotykać będzie na wiele przeszkód. Jedyny
wzór, jaki został nam ukazany, to sam Bóg, który w swym własnym
człowieczeństwie ukazał doskonały obraz Boga niewidzialnego, który
przez swe ziemskie życie, naukę i ofiarę stał się widzialnym wzorem
dla ludzi, wzorem najdoskonalszym.

W jednym z przemówień Jan Paweł II powiedział, że wszyscy
powinniśmy czerpać inspirację z pedagogiki Jezusa, który jest nauczy-
cielem w pełnym tego słowa znaczeniu, nauczycielem cichym i pokor-
nego serca. Jego pedagogia odznacza się mądrością, roztropnością i
cierpliwością - jest to pedagogia wyczulona na innych, umiejąca do-
strzegać ich potrzeby i oczekiwania, zawsze gotowa do reakcji na roz-
maite ludzkie sytuacje. Szczególnie gotowa do służenia bliźnim i umie-

31 Por. KDK
32 Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio, s.69.
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jąca kochać bezinteresowną miłością. Tak rozumiane wychowanie ma
podstawowe znaczenie dla kształcenia stosunków międzyludzkich i
społecznych.

Pedagogiczne przesłanie w zakresie wychowania, jakie głosi Jan
Paweł II, jest chrześcijańskim orędziem Kościoła, które budzi z uśpienia
moralnego, wymaga maga konsekwencji w myśleniu i działaniu, brania
na siebie skutków własnego działania, do czego człowiek jako osoba
moralna czuje się zobowiązana. Przywołanie pełnego obrazu osoby,
ukazywanie prawdy o dobru i wartościach, świadczy o ponadczasowej
i ponad ustrojowej wizji papieskiej pedagogiki. Jan Paweł II, mówiąc i
pisząc o wychowaniu, odwołuje się także do samowychowania. Doty-
czy ono jednak bardziej młodzieży niż dzieci. Proces wychowawczy
prowadzi do fazy, do której się dochodzi wtedy, gdy po osiągnięciu
pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna wy-
chowywać się sam33. Młody człowiek spotyka nowe osoby i nowe śro-
dowiska, a w szczególności nauczycieli i kolegów w szkole, którzy za-
czynają odgrywać w jego życiu wpływ wychowawczy. W tym nowym
kontakcie występuje pewien dystans czy nawet sprzeciw w stosunku
do wychowania rodzicielskiego, w stosunku do rodziny. Mimo wszyst-
ko, jednak proces samowychowania w zasadniczej mierze potwierdza
to, co dokonało się w dziecku poprzez wychowania w rodzinie i w
szkole. Każde działanie wychowawcze będzie skuteczne, jeśli wycho-
wanek podejmie działanie, zmierzające do określonego celu.

Jan Paweł II stawia młodemu pokoleniu zadanie: każdy z was
znajdując w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które
trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawą, o którą nie można nie
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
Nie można zdezerterować.

W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II porusza także związek
między pracą a wychowaniem: Praca i pracowitość warunkują także
cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się
człowiekiem między innymi przez pracę. Papież zdaje sobie sprawą z
faktu, że praca warunkuje przede wszystkim życie i utrzymanie rodzi-
ny, ale podkreśla także wychowawczą wartość pracy, której podmio-
tem musi być człowiek. Praca w swym podmiotowym wymiarze jest
zawsze działaniem osoby, actus personae, zatem uczestniczy w niej cały
człowiek, uczestniczy ciało i duch, bez względu na to, czy jest to praca
fizyczna czy umysłowa. Do całego też człowieka zwrócone jest Słowo

33 Jan Paweł II, List do rodzin. Gratissimam sane, 16.
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Boga Żywego, ewangeliczne orędzie zbawienia, w którym odnajdujemy
wiele treści34. Szczególną powinność dostrzega w kształtowaniu takiej
duchowości pracy, która wszystkim ludziom pomoże przez nią zbliżyć
się do Boga Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyć w Jego zbawczych za-
mierzeniach w stosunku do człowieka i świata. W encyklice Evangelium
vitae papież uznaje, iż praca wychowawcza powinna pomagać człowie-
kowi stawać się coraz bardziej człowiekiem, wprowadzać go głęboko w
prawdę i kształtować w nim szacunek dla życia. Zwraca także uwagę
na wychowanie w kierunku prawidłowych relacji międzyosobowych.
Należy bowiem wychowywać także do poszanowania własnej czystości
oraz do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nie powinno się przy tym
pomijać refleksji nad problemem cierpienia i śmierci.

Wychowanie człowieka dokonuje się także w konkretnej kulturze i
poprzez kulturę. Kultura dla Jana Pawła II stanowi propedeutykę życia
moralnego. Papież powołując się na Sobór Watykański II, przez kulturę
rozumie wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakość
uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy pod-
dać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społecz-
ne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp
obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wy-
raża przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia
w tym celu, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości.

Człowiek jest jedynym podmiotem kultury w niej się wyraża i w
niej potwierdza. Kultura jest zatem dynamicznym aspektem wychowania,
a najważniejszymi jej wymiarami są kultura miłości i kultura pracy. U
podstaw wzajemnych relacji kultury i wychowania powinna być ambicja
bycia człowiekiem35, a nie prymat sensacji i doraźnego sukcesu. Wycho-
wanie poprzez kulturę stawia sobie za cel dostarczenie człowiekowi sym-
boli, norm, wzorów i wartości.

Zdaniem Papieża człowiek, który jest w widzialnym świecie pod-
miotem kultury, powinien być jej jedynym celem. Mówi również o trak-
towaniu go jako całości duchowo-materialnej. Takie pojmowane czło-
wieczeństwa bierze swój początek w naturalnym środowisku wycho-
wawczym, jakim jest rodzina.

34 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens.
35 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 71.
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Ku podsumowaniu
Pierwszą zasadniczą uwaga jest, że na wychowanie i rozwój mło-

dych jednostek mają wpływ środowisko rodzinne, szkolne a także lo-
kalne. Wszystkie oddziaływania tych środowisk krzyżują się, by jedna-
ko wpływać na wychowanie i nauczanie młodego człowieka. Wracając
jednak do współdziałania środowisk wychowawczych, należy stwier-
dzić, iż współpraca rodziny, szkoły, Kościoła i środowiska lokalnego
powinna być bardzo ważna dla lokalnego społeczeństwa. Dążenie do
takiego stanu rzeczy winno być wyzwaniem i cechą charakterystyczną
społeczeństw. Kreatywna współpraca wszystkich środowisk powinna
zmierzać do nadania edukacji szkolnej większego sensu i znaczenia, do
demokratyzacji życia społecznego i rozwijania twórczych inicjatyw
współpracy.

Druga uwaga jaka się wysuwa zapisana została w Kodeksie Prawa
Kanonicznego, gdzie w kan. 795 czytamy: „Ponieważ prawdziwe wy-
chowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, zarówno w od-
niesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego
społeczności, dlatego dzieci i młodzież tak winny być wychowywane,
ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, moralne
oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzial-
ności, właściwie korzystać z wolności i przygotowywać się do czynnego
udziału w życiu społecznym’.

Trzecia zaś uwaga dotyczy wychowania młodych do pełnego
uczestnictwa w życiu Kościoła. Kościół jest społecznością, ale nie jakąś
społecznością zamkniętą i statyczną, lecz społecznością w stanie posłan-
nictwa. Dlatego wszystkie dzieci Kościoła wezwane są do tego, by szły z
nim razem; aby z nim razem rozumiały powołanie do zbawienia; aby
razem z nim wierzyły, miały nadzieję i razem z nim miłowały; aby ra-
zem z nim dawały świadectwo w jedności, w apostolstwie.

Streszczenie:
Wychowanie stanowi ważne zadania dla wszystkich podmiotów

odpowiedzialnych za młode pokolenie: rodziny, państwa i Kościoła.
Wiele uwagi tej kwestii w swym nauczaniu poświęcał Jan Paweł II.
Mówiąc o wychowaniu wskazywał jednocześnie kierunek przygotowa-
nia młodych do jej przyszłych zadań. Jednym z zadań młodego pokole-
nia to uczestnictwo w życiu Kościoła. Rozważanie to rodzi pewne pyta-
nie, które każdy postawić sobie powinien: Czyja naprawdę mam swoją
cząstkę w prawdziwym i żywym Kościele? Na pytanie to odpowiedzi
młodzieży pomógł udzielać Sługa Boży Jan Paweł II. Czynił to przy
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każdej okazji wskazując na drogę wiodącą do realizacji owego zadania.
Ukazywał, że dla chrześcijanina rzeczą najlepszą jest uczestniczenie w
pełni życia Kościoła. A ten uczestniczy w pełni, kto od Kościoła otrzy-
muje świętość sakramentalną i stara się, by przeszła w jego świętość
moralną. Kościół jest społecznością, ale nie jakąś społecznością zamknię-
tą i statyczną, lecz społecznością w stanie posłannictwa. Dlatego
wszystkie dzieci Kościoła wezwane są do tego, by szły z nim razem; aby
z nim razem rozumiały powołanie do zbawienia; aby razem z nim wie-
rzyły, miały nadzieję i razem z nim miłowały; aby razem z nim dawały
świadectwo w jedności, w apostolstwie.

W drodze tej młodych wspomaga głównie rodzina, Kościół, ale
także i szkoła. Mają one swoją misję do spełnienia także wobec młodego
pokolenia. Bez trudności zauważa się dzisiaj, że świadomość młodzieży
odnośnie do przynależności do Kościoła, jest niewielka. Równocześnie
wszyscy dostrzegali, przedziwny fenomen, jakim były tłumy młodych
zdążających na spotkanie z Papieżem i żywo reagujących na jego we-
zwania. Powstaje problem - jak wychować młodych, by świadomie
uczestniczyli w życiu Kościoła? Należy stwierdzić, że Kościół jest przez
młodzież ciągle jeszcze traktowany jako społeczność anonimowa, jako
rzeczywistość podlegająca kategoriom wiary. Rzadko zaś jako grupa
religijna - wspólnota, w której młody człowiek odnajduje siebie, czuje się
z nią związany, a w konsekwencji identyfikujący się z Kościołem.

Stoją więc przed nami wyzwania i zadania, które należy podjąć.
Jest to zadanie pozostawione nam przez Jana Pawła II do spełnienia. Na
ile zostanie ono wykonane, zależy od naszej świadomości w tym wzglę-
dzie i naszego zaangażowania.

Słowa kluczowe: rodzina, dzieci, wychowanie, nauczanie, warto-
ści, edukacja, wzór,

Summary:
Christian values as the foundation for building the cultural capital of the

family
Education is an important task for all responsible institutions for

young generation such as families, state and Church. Many notes of
education problems devoted in his own teaching Pope John Paul II.
When he was saying about education, at the same time he indicated the
direction, in which young people should be prepared for their future
tasks. One of these tasks is to participate in life of Church. This thought
puts the question: Do I really have a part in real and alive Church? In
finding the answer to this question young people helps the God Servant,
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John Paul II. He has been doing it at every occasion, pointing the way,
which leads to realization of this task. He showed that for Christian the
best thing is to participate in the whole life of church. The one with
whole participation, is the one who gets from the church sacramental
holiness and tries to change this holiness into his own moral holiness.
The Church is a society, but not some closed and static society but socie-
ty in state of mission. That is why all the children of Church are called to
walk the same way, to understand the mission of redemption, to believe,
have hope and love, and to give the testament in unity and apostolity.

In this way young people are supported by family, Church and al-
so school. All these institutions have mission to fulfill also in case of
young generation. Without any trouble we can notice that the awareness
of young people concerning the membership to the church isn’t big.
However it has been the real phenomenon perceived, which was the
crowds of young people going to see with Pope and lively reacting for
his calling. It’s a problem – how to educate young to make them be
aware of participation in the life of the Church? The Church is still by
many young people treated as anonymous society, as reality subject to
the faith categories. The church is very rarely treated like a religious
group, a communion, in which young man can find himself, feels related
to it and in consequently identified with the Church.

There are some challenges and tasks, which we should take. This
is the mission, which John Paul II left to us. How we fulfill this mission
depends on our awareness and commitment.

Keyword: family, children, upbringing, teaching, values,
education, model,
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Anna Mazurek

Przesłanki i konsekwencje prawne unieważnienia
małżeństwa cywilnego

Wstęp
Instytucja prawna unieważnienia małżeństwa znana jest zarówno

porządkowi prawa polskiego1, jak i prawa kanonicznego Kościoła katolic-
kiego2. W prawie kanonicznym nie wyrokuje się jednak o unieważnieniu
małżeństwa, a wyłącznie stwierdza nieważność jego zawarcia. Przesłanki
stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz jego unieważnienia są zbliżone,
ale nie należy ich utożsamiać z uwagi na to, iż każda z nich jest niezależna i
posiada oddzielny byt prawny. Należy jednak wskazać na przenikanie się
w poprzednich wiekach unieważnienia małżeństwa w przepisach prawa
cywilnego i kanoniczego, z czego zapewne wynika współczesne podobień-
stwo przesłanek orzekania o nieważności małżeństwa.

Obowiązująca w polskim prawie rodzinnym koncepcja unieważ-
nialności małżeństwa, a nie stwierdzanie jego nieważności, wynika z
rozróżnienia między małżeństwem nieistniejącym, tj. zawieranym mimo
braku przesłanki koniecznej, a małżeństwem skutecznie zawartym, mi-
mo istnienia przeszkody, której zaistnienie uzasadnia jego unieważnie-
nie3. Państwo polskie nie zna więc pojęcia małżeństwa nieważnego z
mocy samego prawa. Przesłanki do unieważnienia małżeństwa regulują
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zawarte tam wyliczenie
podstaw ma charakter katalogu zamkniętego. Wyrok unieważniający
małżeństwo nie jest wyrokiem deklaratywnym, lecz wyrokiem kon-
struktywnym, podobnie jak wyrok rozwodowy.

1. Unieważnienie małżeństwa w dawnych regulacjach prawnych
Przedstawienie aktualnie obowiązującego stanu prawnego regulu-

jącego przyczyny i skutki unieważnienia małżeństwa cywilnego, byłoby
niepełne bez krótkiego nawiązania do wcześniejszych aktów prawnych
dotyczących tej instytucji. Unieważnienie małżeństwa znane jest pol-

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2086); przywoływana dalej jako: k.r.o.

2 Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowanego 25 stycznia 1983 przez
papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacraedisciplinaeleges. Kodeks ten
wszedł w życie 27 listopada 1983.

3 T. Szymczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 44.
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skiemu systemowi prawnemu od kilku wieków, nie jest to więc rozwią-
zanie nowe. Co istotne, podstawowy katalog przyczyn unieważnienia
małżeństwa oraz wynikających z tego skutków prawnych w ogólnym
zarysie pozostaje nadal aktualny.

W literaturze odnaleźć można barwy opis procesu o unieważnie-
nie małżeństwa pewnej Ormianki, żona kupca z polskiego Mohylowa
nad Dniestrem. Historia tego niefortunnego małżeństwa z lat 1781-1789
została bogato udokumentowana w archiwach konsystorza arcybiskupa
ormiańskokatolickiego we Lwowie4. Prawa małżeńskie zostały uregu-
lowane już niewiele później, bo w pochodzącym z 1825 roku Kodeksie
Królestwa Polskiego5.

Prace nad zreformowaniem Kodeksu zostały uwieńczone dekre-
tem cara Mikołaja I6, wprowadzającym nowe prawo o małżeństwie. Na-
rzucone w nim zmiany obejmowały nie tylko stosunki osobowe między
małżonkami. Prawo przewidywało także wyłącznie zawieranie mał-
żeństw wyznaniowych, nie dopuszczając funkcjonowania małżeństw
cywilnych. Jeżeli nawet małżeństwo cywilne zostało zawarte za granicą,
zgodnie z prawem obcym, to w świetle norm prawnych obowiązujących
w Królestwie Polskim nie wywoływało żadnych skutków prawnych na
tym obszarze7.

Unieważnienie małżeństwa orzekano w sytuacji, gdy małżeństwo
nie zostało ważnie zawarte. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Królestwie Polskim przyczynami unieważnienia mogło być niedopeł-
nienie warunków niezbędnych do ważnego zawarcia małżeństwa lub
istnienie przeszkody uniemożliwiającej jego zawarcie8. Na podstawie
wspomnianej już reguły ogólnej, małżeństwo musiało być zawarte

4 Zob. D. J. Jarząbek-Wasyl, F. Wasyl, O Ormiance, która nie chciała być żoną dla
męża: proces o unieważnienie małżeństwa w Mohylowie nad Dniestrem w końcu XVIII
wieku, „Przegląd Wschodni”, 2017, t. 14.

5 Kodex Cywilny Królestwa Polskiego – w Warszawie dnia 1 Czerwca 1825
r. (Dz. Pr.K.P. Tom X, Nr 41, s. 3) – ustawa obowiązująca w Królestwie Kongre-
sowym od 1 stycznia 1826 roku w miejsce Tytułu Wstępnego, Księgi I i Tytułu
V Księgi III Kodeksu Napoleona.

6 Dekret cara Mikołaja I z dnia 16 (28) marca 1836 r., ogłoszony w ukazie z
dnia 24 czerwca 1836 r.; Por. H. Konic, Prawo assignment obowiązujące w b. Króle-
stwie Kongresowym, Warszawa 1924, s. 47-48.

7 S. Tylbor, Dzisiejsze prawo małżeńskie w b. Królestwie Kongresowym, „Głos Są-
downictwa” 1939, nr 7-8, s. 583.

8 A. Okolski, Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskiem,
Warszawa 1885, s. 116.



36

zgodnie z zasadami prawa wyznaniowego, któremu podlegali nuptu-
rienci. Do tych warunków należały zwłaszcza: wiek określony przez
prawo, wzajemne zezwolenie stron, zezwolenie rodziców lub opieku-
nów, ewentualnie właściwej władzy zwierzchniej, a także zdolność do
spełnienia obowiązku małżeńskiego9. Część przeszkód małżeńskich była
wspólna dla wszystkich osób bez względu na wyznawaną religię, a
część nowego prawa o małżeństwie uzależniona była od wyznania nup-
turientów. Przeszkodami wspólnymi dla wszystkich były: odmienność
wyznawanej religii (zakaz zawierania małżeństwa między chrześcija-
nami a wyznawcami innych religii, np. judaizmu lub islamu), bigamia,
pokrewieństwo naturalne i powinowactwo istniejące w stopniu wska-
zanym przez prawo oraz przysposobienie.

W zależności od wyznania przeszkodą małżeńską mogło być: po-
krewieństwo duchowe, śluby zakonne, popełnienie przestępstwa wobec
poprzedniego małżonka (zabraniające zawarcia małżeństwa, np. między
cudzołożnikami, z których jeden zamordował swego współmałżonka),
przeszkoda przystojności publicznej (polegająca na zakazie małżeństwa
między osobą zaręczoną a krewnym drugiego nupturienta w pierwszym
stopniu według komputacji kanonicznej, jeśli zaręczyny odbyły się przy
kapłanie i świadkach, czyli z zachowaniem uroczystej formy, oraz gdy ta-
kie zaręczyny były ważne), choroba psychiczna, uprzednie trzykrotne po-
zostawanie w związku małżeńskim oraz ukończenie 80. roku życia10.

Według ówczesnych przepisów- podobnie jak współcześnie - mał-
żeństwo nie było nieważne z mocy samego prawa, ale jego unieważnie-
nie następowało w drodze wyroku sądowego. W związku z tym, dopóki
sąd nie orzekł o nieważności, małżeństwo uznawane było za istniejące11.
W czasie obowiązywania Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego wła-
ściwością sądową w sprawach małżeńskich były sądy cywilne. Po wej-
ściu w życie przepisów dekretu cara, kwestie rozpatrywania przesłanek
unieważnienia małżeństwa zostały powierzone sądom duchownym
właściwym ze względu na wyznanie małżonków. Sądy duchowne roz-
strzygały na podstawie własnego prawa wyznaniowego, jednak nie wy-

9 D. Wiśniewska-Jóźwiak, Unieważnienie małżeństwa i jego skutki majątkowe w
świetle prawa o małżeństwie z 1836 roku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Pol-
skiego” 2011, t. 14, s. 135.

10 A. Okolski, op. cit., s. 72-77.
11 J. K. Wołowski, Kurs kodexu cywilnego, t. 1, Warszawa 1868, s. 96.
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rokowały one o skutkach cywilnych, w tym majątkowych, gdyż w tym
zakresie właściwość pozostawiona była sądom cywilnym12.

Skutki majątkowe orzeczenia nieważności małżeństwa w przepi-
sach Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nie zostały zmienione
ukazem cara. Rozstrzyganie w sprawach majątkowych uzależnione było
od dobrej wiary małżonków13, jednak rozgraniczanie kwestii dobrej lub
złej wiary stanowiło pewien problem. Sąd duchowny bowiem rozstrzy-
gając o nieważności małżeństwa, nie decydował o dobrej wierze mał-
żonków, gdyż takie ustalenia nie były konieczne przy wyrokowaniu.
Dopiero sąd cywilny, w oparciu o wyrok sądu duchownego, orzekają-
cego o unieważnieniu małżeństwa, ustalał dobrą lub złą wiarę tych
osób14. Wyróżniano wobec tego trzy rodzaje możliwych sytuacji. Pierw-
szym z nich było przyjęcie, że za dobrą wiarę można uznać zdarzenie,
gdy oboje małżonkowie działali w dobrej wierze. Z drugim przypad-
kiem wiązano sytuacje, gdy przynajmniej jedno z małżonków postępo-
wało zgodnie z dobrą wiarą, zaś ostatnim możliwym przypadkiem było
pozostawanie w złej wierze przez obojga małżonków15.

Zgodnie z art. 260 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego tylko,
jeżeli małżonkowie działali w dobrej wierze, ich małżeństwo pod
względem skutków cywilnych uznawano za istniejące do chwili jego
unieważnienia. Dzięki takiemu stanowieniu prawa z chwilą unieważ-
nienia małżeństwa mąż tracił, a żona odzyskiwała uprawnienia przy-
sługujące dotąd mężowi wobec jej majątku16. Małżonek działający w złej
wierze, w razie unieważnienia małżeństwa tracił wszelkie korzyści już
wynikłe, a także korzyści przyszłe przypadające na wypadek śmierci
małżonka. Przepisy prawa zwalniały męża będącego użytkownikiem
majątku żony z obowiązku złożenia rachunku z przychodów już pobra-
nych, uznając, że te przychody są jego własnością. W przypadku złej
wiary po stronie żony, ustawodawca zwalniał ją z obowiązku zwrotu

12 N. Wiśniewski, O małżeństwie, wynikających ztąd prawach i nierozerwalności
między katolikami związku tego pod względem filozofii i prawa powszechnego, z dodat-
kiem o warunkach szczęścia w pożyciu małżeńskiem, t. 1, Warszawa 1866, s. 374-375.

13 Dobrą wiarą określane było wewnętrze przekonanie, że małżeństwo zo-
stało ważnie zawarte, niezależnie od stanu faktycznego. Z kolei złą wiarę sta-
nowiła wiadomość o nieważności małżeństwa. Por. Wykład praw obowiązujących
w Królestwie Polskim. I Prawo cywilne, b.m. i d.w., s. 76.

14 D. Wiśniewska-Jóźwiak, op. cit., s. 140.
15 J. K. Wołowski, op. cit., s. 100.
16 A. Okolski, op. cit., s. 128.



38

mężowi kosztów jej utrzymania. Takie rozwiązanie prawne miało na
celu zapobiegnięcie sporom sądowym między małżonkami17. Ostatni
możliwy przypadek, a więc orzeczenie złej wiary u obojga małżonków,
uregulowany został w art. 262 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego,
który stanowił: „Co się tyczy stosunków majątkowych między małżon-
kami, i jeżeli oboie byli w złey wierze, uznanie małżeństwa za nieważne
pociąga względem nich unieważnienie wszelkich prawnych i umow-
nych stosunków maiątkowych, tak, iakby małżeństwo rzeczywiście nig-
dy nie istniało”.

Inaczej kwestie unieważnienia małżeństwa uregulowane były na
polskich ziemiach pod zaborem austriackim. Na podstawie przepisów
austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 roku18 unieważnienia małżeń-
stwa można się było domagać wyłącznie na podstawie kilkunastu usta-
wowo określonych przyczyn zrywających19. Unieważnienia małżeństwa
można było dochodzić na wniosek strony pokrzywdzonej, jednak pod
pewnymi ograniczeniami: „W ogólności tylko niewinnej stronie służy
prawo żądania uznania nieważności małżeństwa, lecz i ta traci to pra-
wo, jeżeli pomimo uzyskania wiadomości o zachodzącej przeszkodzie
dalej w pożyciu małżeńskiem zostawała”20. Skarga o unieważnienie
małżeństwa mogła być także złożona z urzędu. Sąd, wyrokując w tego
rodzaju sprawach, wypowiadał się nie tylko co do ustawowej przyczyny
unieważnienia, ale także co do winy jednego lub obojga małżonków.
Ponadto jednym z głównych obowiązków sądu było wyznaczenie z
urzędu obrońcy węzła małżeńskiego, którego zadaniem było wyszuki-
wanie przesłanek świadczących za ważnością małżeństwa21.

17 Przewody skrócone do księgi pierwszeykodexu cywilnego Królestwa Polskiego,
b.m. i d.w., s. 43.

18 Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny, oprac. S. Wróblewski, Kraków 1914,
s. 6 i n.

19 Na przykład ze względu na chorobę psychiczną, małoletniość, przy mało-
letniości brak zezwolenia prawnego opiekuna lub zezwolenia władzy sądowej,
brak rzeczywistego zezwolenia (bojaźń, uprowadzenie, błąd co do osoby), im-
potencja, bigamia czy typowo religijne, jak: śluby zakonne, święcenia kapłań-
skie, różność religii między chrześcijanami i niechrześcijanami, a ponadto po-
krewieństwo, powinowactwo i wreszcie brak istotnych formalności, a do nich
zaliczano m.in. brak zapowiedzi lub ich niewłaściwe wygłoszenie.

20 § 96 Powszechnego Austriackiego Kodeksu Cywilnego.
21 § 97 Powszechnego Austriackiego Kodeksu Cywilnego: „Sąd ten dla wy-

krycia prawdziwego stanu sprawy, powinien nawet, jeżeli postępowanie się
prowadzi na żądanie strony, wyznaczyć obrońcę węzła małżeńskiego”. Zasady



39

Jak pokazała kwerenda przeprowadzona w Archiwum Państwowym
w Krakowie, w latach 1918-1939 w Sądzie Okręgowym w Krakowie rozpo-
znano w sumie około 280 skarg ounieważnienie małżeństwa, co stanowiło
prawie 8% wszystkich spraw małżeńskich niemajątkowych22. Dopiero no-
we przepisy zawarte w dekrecie z dnia 25 września 1945 roku – Prawo
małżeńskie23 wprowadziły możliwość uzyskania rozwodu małżeństwa i to
bez względu na rodzaj wyznawanej religii przez małżonków24, jednocze-
śnie poważnie zawężając katalog przyczyn unieważnienia małżeństwa do
bigamii, pokrewieństwa i powinowactwa25.

2. Przyczyny unieważnienia małżeństwa według kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego

Przesłanki unieważnienia małżeństwa można ogólnie scharakte-
ryzować jako brak pewnych kwalifikacji osobowych dotyczących samej
osoby lub stosunku między określonymi osobami. Dla oceny ważności
zawartego małżeństwa decydujące znaczenie ma wyłącznie stan istnie-
jący w chwili jego zawarcia, i ten moment rozpatrywany jest przez sąd26.
Warto zaznaczyć również, że nie istnieje legalna definicja przeszkód
małżeńskich27.

Małżeństwo cywilne zawarte przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego może być unieważnione z przyczyn wskazanych w kodeksie

wyznaczania obrońcy węzła małżeńskiego regulowało rozporządzenie ministra
z 2 października 1851 r. (Dz.U. p. Nr 251). Rolę takiego obrońcy w sporze okre-
ślały § 14, 17 i 18 dekretu nadwornego z 23 sierpnia 1819 r. (Zb. U. s. Nr 1595)
oraz § 15 i 16 rozporządzenia ministra z 9 grudnia 1897 r. (Dz.U. p. Nr 283).

22 Z. Zarzycki, Krakowski proces o unieważnienie małżeństwa dwojga artystów w
1919 r., [w:] Prawo blisko człowieka : z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego : mate-
riały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7-8 marca 2007,
red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 95.

23 Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270.
24 Por. P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 133.
25 Art. 7 i 8 dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie; Zob. Z.

Zarzycki, op. cit., s. 97.
26 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa

2006, s. 34.
27 J. Gajda [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red.

Z. Radwański, Warszawa 2009, s. 145.
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rodzinnym i opiekuńczym, a wyliczenie podstaw jest wyczerpujące28.
Przyczyny unieważnienia małżeństwa można podzielić na trzy grupy.
Pierwszą z nich stanowią tak zwane przeszkody małżeńskie, o których
mowa w art. 10-15 k.r.o. Przeszkodami małżeńskimi są: przeszkoda
wieku; ubezwłasnowolnienie; choroba psychiczna; bigamia; pokrewień-
stwo i powinowactwo oraz przysposobienie. Do drugiej grupy zaliczyć
należy wady oświadczenia woli (art. 15.1. k.r.o.), tj.: brak świadomości
wyrażenia woli; błąd co do tożsamości drugiej strony; groźba bezpraw-
na29. Trzecia grupa to sytuacje związane z wadliwością pełnomocnictwa
do złożenia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński (art.
16 k.r.o.). Stosownie do przepisu zawartego w art. 18 k.r.o. małżeństwo
może być unieważnione tylko w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
przyczyn wymienionych w ustawie. Z kolei art. 17 k.r.o. ma charakter
klauzuli wskazującej expressis verbis na wyłączenie unieważnienia mał-
żeństwa z innych przyczyn niż wymienione w art. 10-16 k.r.o.

Co do zasady, nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca
ukończonych lat osiemnastu. Wyjątek dotyczy kobiety, która ukończyła
lat szesnaście, ponieważ z ważnych powodów sąd opiekuńczy może
zezwolić jej na zawarcie małżeństwa, gdy z okoliczności wynika, że za-
warcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Unie-
ważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył
lat osiemnastu oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo
zawarła małżeństwo bez zezwolenia sądu po ukończeniu lat szesnastu,
lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może domagać się każdy z mał-
żonków30. Istotne jest jednak, że nie można unieważnić małżeństwa z
powodu braku wymaganego wieku, jeżeli przed wytoczeniem powódz-
twa małżonek ten wiek osiągnął. W takim przypadku bowiem następuje
wtedy tzw. konwalidacja małżeństwa. W art.10 § 4 wyłączona została
legitymacja czynna męża do wytoczenia powództwa o unieważnienie
małżeństwa z powodu braku określonego wieku w przypadku zajścia
żony w ciążę, przy czym bez znaczenia jest, czy żona zaszła w ciążę
przed czy po zawarciu małżeństwa, a istotne, aby ciąża istniała w trakcie

28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 1992 r.,
sygn. Akt I ACr 464/92.

29 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 207-208.
30 K. Rozmiarek, Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie

małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie
małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego, „Studia Koszalińsko-
Kołobrzeskie” 2018, nr 25, s. 244.
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trwania małżeństwa31. Należy podkreślić, że mimo zezwolenia sądu
rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo może zostać unieważnione,
jeżeli zostało zawarte przez kobietę przed ukończeniem szesnastego
roku życia, gdyż niedopuszczalne jest niezachowanie minimalnej grani-
cy wieku32.

Pozostaje wyjaśnienie pojęcia „ważne powody”, użytego przez
ustawodawcę jako przesłanka pozytywna do udzielenia zezwolenia na
zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, ale nie ukoń-
czyła lat osiemnastu. Ustawodawca celowo nie sprecyzował tego określe-
nia, pozostawiając sądowi do oceny sytuację osobistą każdego nupturienta
zamierzającego zawrzeć małżeństwo, jego cechy osobiste przydatne w
małżeństwie, w tym także posiadane wykształcenie i przygotowanie za-
wodowe oraz dysponowanie stosownymi środkami materialnymi. Za
ważny powód może zostać uznane urodzenie się dziecka ze stosunku stron
zamierzonego małżeństwa, ciąża wynikła z takiego stosunku czy też istnie-
jący między tymi stronami trwały związek faktyczny33.

Kolejną przesłanką unieważnienia małżeństwa jest ubezwłasno-
wolnienie całkowite. Unieważnienie małżeństwa z powodu ubezwła-
snowolnienia całkowitego może żądać każdy z małżonków, jednak nie
można unieważnić małżeństwa z tego powodu, jeśli ubezwłasnowol-
nienie zostało wcześniej uchylone postanowieniem sądu. Ubezwłasno-
wolnienie całkowite podlega uchyleniu przez sąd, także z urzędu, gdy
ustaną przyczyny, dla których je orzeczono34. W przypadku zbiegu po-
stępowania o unieważnienie małżeństwa z postępowaniem o uchylenie
ubezwłasnowolnienia całkowitego (lub zmianę na ubezwłasnowolnienie
częściowe) postępowanie o unieważnienie małżeństwa należałoby za-
wiesić na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania o uchylenie (lub zmianę) ubezwłasnowol-
nienia35. Przepisy ustawy wykluczają również zawarcie związku mał-
żeńskiego w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej36.

31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1968 r., sygn. Akt II CR
77/68.

32 K. Piasecki, Prawo rodzinne, Warszawa 2011, s. 67.
33 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, op. cit., s. 33.
34 Art. 559 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cy-

wilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460); przywoływana dalej jako: k.p.c.
35 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 78.
36 C. Suchocki, Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim kodeksie

rodzinnym i opiekuńczym, Sandomierz 1997, s. 44.
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Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo nie-
dorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z mał-
żonków. Nie można jednak unieważnić małżeństwa z powodu choroby
psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby37. Choroba psy-
chiczna musi istnieć w dacie zawarcia związku, a „osoba dotknięta chorobą
psychiczną” to taka, u której choroba ta występowała i została stwierdzona
w momencie zawarcia małżeństwa, więc popadnięcie w chorobę psy-
chiczną po zawarciu związku małżeńskiego nie daje możliwości unieważ-
nienia małżeństwa38. Ustawodawca, wprowadzając wyżej wymienioną
przeszkodę do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierował się niewąt-
pliwie dobrem małżeństwa oraz przyszłego potomstwa39.

Przeszkodą unieważnienia małżeństwa jest również istnienie wę-
zła małżeńskiego, a więc bigamia, która należy do najstarszych zakazów
małżeńskich. Art. 13 k.r.o. § 1 stanowi, że nie może zawrzeć małżeń-
stwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Unieważnienia małżeń-
stwa z powodu bigamii może żądać każdy, kto ma w tym interes praw-
ny. Nie można jednak unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania
przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeń-
skim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione,
chyba, że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która
zawarła ponowne małżeństwo, pozostając w poprzednio zawartym
związku małżeńskim40. Pamiętać także należy, że zgodnie z art. 206 Ko-
deksu karnego41 bigamia uważana jest za przestępstwo. Bigamii dotyczy
wiele orzeczeń Sądu Najwyższego, a warte zacytowania jest zwłaszcza
postanowienie z dnia 15 kwietnia 1971 roku stwierdzające, iż „Unor-
mowania zawarte zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w
prawie rodzinnym nie przeciwstawiają się dopuszczeniu w procesie o
unieważnienie małżeństwa bigamicznego interwencji ubocznej ze strony
spadkobierców zmarłego w toku procesu powoda, którego współmał-
żonek zawarł ponowne małżeństwo pomimo pozostawania z powodem
w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Ujęcie w art. 13 § 2 k.r.o.
kręgu osób uprawnionych do żądania unieważnienia małżeństwa biga-
micznego jest – niezależnie od ewentualnych innych argumentów – wy-

37 M. Krawczyk, Unieważnienie małżeństwa, „Zeszyty Naukowe Akademii
Podlaskiej w Siedlcach” 2009, nr 83, s. 214.

38 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. Akt IV CKN
327/01.

39 C. Suchocki, op. cit., s. 46.
40 M. Krawczyk, op. cit., s. 217.
41 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 875).



43

starczające do tego, aby w takiej sprawie interwencji ubocznej nie ogra-
niczać się jedynie do osób, których interes w unieważnieniu małżeństwa
bigamicznego ma charakter wyłącznie osobisty”42.

Prawo zakazuje także małżeństw między krewnymi w linii prostej
oraz między rodzeństwem rodzonym i przyrodnim (art. 14 k.r.o.). Zakaz
ten wprowadzono ze względów obyczajowych, ma on służyć moralne-
mu zdrowiu i trwałości rodziny oraz chronić przed konfliktami rodzin-
nymi. Istotne są tu także oczywiste względy natury biologicznej. Prze-
szkoda powinowactwa może być jednak usunięta w drodze dyspensy –
zezwolenia sądu, ale może to nastąpić jedynie z ważnych powodów.
Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżon-
kami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Natomiast
unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżon-
kami może żądać każdy z małżonków.

Z kolei zgodnie z art. 15 k.r.o. niedopuszczalne jest zawarcie mał-
żeństwa między przysposabiającym a przysposobionym, zaś unieważ-
nienia małżeństwa z tego powodu może żądać każdy z małżonków.
Natomiast powołując się na ten przepis, nie można unieważnić małżeń-
stwa, jeśli stosunek przysposobienia ustał43. Przeszkoda pozostawania
osób zawierających małżeństwo w stosunku przysposabiającego i przy-
sposobionego wynika z faktu, że między tymi osobami istnieje stosunek
taki, jak między rodzicami i dzieckiem. Zakaz ten dotyczy tylko przy-
sposabiającego i przysposobionego, nie rozciągając się na przysposobio-
nego i krewnych przysposabiającego ani na przysposabiającego i krew-
nych w linii prostej lub rodzeństwo przysposobionego44.

Kolejną grupę przyczyn unieważnienia małżeństwa stanowią wady
oświadczenia woli. Zgodnie z art. 15.1 § 1 k.r.o. unieważnienie z powodu
wad oświadczenia woli zachodzi w sytuacji, gdy oświadczenie o wstą-
pieniu w związek małżeński złożyła osoba z jakichś powodów znajdująca
się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błę-
du co do tożsamości drugiej strony lub też pod wpływem groźby. Brak
świadomości ma miejsce, gdy po stronie składającego oświadczenie woli
występuje niezrozumienie zachowania swojego lub innych, a także, gdy
osoba ta nie pojmuje konsekwencji oraz znaczenia swojego postępowania.

42 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1971 r., sygn. Akt I
CZ 49/71.

43 Ustanie stosunku przysposobienia możliwe jest jedynie na podstawie
orzeczenia sądu, w przypadku przysposobienia niepełnego.

44 J. Winiarz, Prawo rodzinne, wyd. 7, Warszawa 1994, s. 62.
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U podstaw takiego zachowania musi leżeć przyczyna wewnętrzna – stan,
w jakim znalazła się określona osoba, nie zaś same okoliczności ze-
wnętrzne45. Z kolei błąd co do tożsamości odnosi się do błędu co do osoby
nupturienta i rozumiany jest jako złożenie oświadczenia o zawarciu
związku małżeńskiego wobec innej osoby niż ta, z którą zamierzało się
wstąpić w związek małżeński. Unieważnienie małżeństwa może nastąpić
również, gdy zostało ono zawarte pod wpływem bezprawnej groźby
drugiej strony lub osoby trzeciej, jeśli z okoliczności wynika, że składający
oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi
poważne niebezpieczeństwo osobiste. Unieważnienia małżeństwa z po-
wyższych powodów wad oświadczenia woli może żądać małżonek, który
złożył oświadczenie dotknięte wadą, jednak powództwo nie może zostać
złożone po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego
świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywo-
łanej groźbą, a także w każdym z tych przypadków po upływie trzech lat
od zawarcia związku małżeńskiego.

Ostatnia możliwa przyczyna unieważnienia małżeństwa dotyczy
udziału pełnomocnika w czasie zawierania małżeństwa. Zgodnie z art.
16 k.r.o., gdy małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika, moco-
dawca może domagać się unieważnienia związku małżeńskiego, jeśli
brak było zezwolenia sądu na taką reprezentację albo jeśli pełnomocnic-
two było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego
powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeśli małżonkowie podjęli
wspólne pożycie.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 18 k.r.o. nie można unieważnić
małżeństwa po jego ustaniu. Wyjątkiem jest jednak unieważnienie z powo-
du pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania
przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym
poprzednio związku małżeńskim. Stosownie też do art. 19 § 1 k.r.o., jeśli
jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa,
może ono nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce
w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd. Natomiast w razie
śmierci małżonka, który wytoczył powództwo o unieważnienie małżeń-
stwa, unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni.

45 I. Jaworska, Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i
świeckim, „Folia IuridicaUniversitatisWratislaviensis” 2017, t.6, nr 1, s. 161.
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3. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa
Polskie prawo nie zna pojęcia małżeństwa nieważnego z samego

prawa. Unieważnienie małżeństwa następuje wyrokiem sądu cywilne-
go, który jest konstruktywny, a więc kreuje nowy stan prawny, wywołu-
je skutki z mocą wstecz i jest skuteczny wobec wszystkich. Konstruk-
tywność wyroku jest szczególnego rodzaju, gdyż wyrok ten ma skutek
wsteczny, działa ex tunc, co ma takie znaczenie, że małżeństwo unie-
ważnione traktuje się tak, jakby ono w ogóle nie było zawarte46. W kon-
sekwencji takiej konstrukcji unieważnienie małżeństwa powoduje usta-
nie powinowactwa oraz powrót małżonka, który w związku z zawar-
ciem małżeństwa zmieniał nazwisko, do swojego nazwiska noszonego
przed tym zdarzeniem i tej zmianie nie może się przeciwstawić47.

Orzekając o unieważnienie małżeństwa sąd stwierdza, czy i który
z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Wykładni pojęcia złej
wiary dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 grudnia 1982 roku,
w którym wskazał, że „przepis art. 20 k.r.o. zawiera autentyczną wy-
kładnię pojęcia złej wiary. Za będącego w złej wierze można uznać tylko
wówczas małżonka, gdy w chwili zawarcia małżeństwa wiedział on o
okolicznościach stanowiących podstawę jego unieważnienia. Tylko za-
tem pozytywna wiedza o okolicznościach stanowiących określone zaka-
zy zawarcia małżeństwa uzasadniałaby przypisanie małżonkowi złej
wiary w rozumienie powołanego przepisu”48. W sytuacji, gdy małżonek
dotknięty jest chorobą psychiczną, ale nie ubezwłasnowolniony całko-
wicie, ocenie sądu podlegać będzie, czy wstępując w związek małżeński
występowało tzw. lucidum intervallum, a więc czy zdawał sobie sprawę z
własnej choroby i czy wobec tego działał w złej wierze49. Na podobnym
stanowisku stanął Sąd Najwyższy stwierdzając, że małżonek, który w
chwili zawarcia małżeństwa był całkowicie ubezwłasnowolniony, nie
może być uznany za zawierającego małżeństwo w złej wierze z uwagi
na fakt, iż pojęcie „złej wiary” jest kategorią subiektywną, zakładającą
istnienie u danej osoby świadomości faktów i zdarzeń, od których uza-

46 Z. Krzemiński, Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo.
Wzory pism, Kraków 2006, s. 24-39.

47 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 3 zm., Warszawa 1998,
s. 138.

48 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 grudnia 1982 r., sygn. akt I CR
349/82.

49 J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 86.
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leżniona jest dobra lub zła wiara”50. W przedmiocie złej wiary sąd roz-
strzyga z urzędu. Stronom nie przysługuje uprawnienie do żądania, aby
sąd zaniechał orzekania co do złej wiary.

Zgodnie z art. 21 k.r.o. do skutków unieważnienia małżeństwa w
zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie sto-
sunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio
przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w
złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia
małżeńskiego.

Wyrok unieważniający małżeństwo lub oddalający powództwo o
unieważnienie stwarza względem innych osób w ograniczonym zakre-
sie stan rei iudicatae, mianowicie co do przyczyny stanowiącej podstawę
powództwa. W razie prawomocnego oddalenia powództwa z uwagi na
brak podstaw określonej przyczyny do unieważnienia małżeństwa, nie
może inna osoba, powołując się na tę samą przyczynę, żądać unieważ-
nienia małżeństwa51. Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego52 prawomocne
orzeczenie sądu stanowi postawę do zamieszczenia wzmianki dodat-
kowej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w akcie małżeństwa.

Podsumowanie
W trosce o dobro małżonków i dobro rodziny, którą małżonkowie

zakładają poprzez zawarcie związku małżeńskiego, zarówno prawo
polskie, jak i prawo kanoniczne poddają akt zawarcia małżeństwa pew-
nym rygorom53. Już dwa wieki temu jednym ze sposobów ustania mał-
żeństwa było jego unieważnienie, które nastąpić mogło na podstawie
orzeczenia sądu. Podstawę wydania wyroku stanowiło niespełnienie
warunków zawarcia małżeństwa lub występowanie przeszkód małżeń-
skich. Już wówczas skutki unieważnienia małżeństwa wiązano z orze-
czeniem przez sąd cywilny dobrej lub złej wiary każdego z małżonków.

Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie z powodu przyczyn,
które istniały w chwili zawarcia związku małżeńskiego, a nie z przyczyn,

50 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1968 r., sygn. Akt II CR
232/68.

51 J. Winiarz, op. cit., s. 81.
52 Dz. U. z 2016 r., poz. 2064.
53 M. Goettel, Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (przeszkody małżeń-

skie) w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialnoprawne [w:] Zawieranie mał-
żeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler,
Olsztyn 2009, s. 11.



47

które zaistniały po zawarciu tego związku. Przesłanki unieważniające zo-
stały wymienione w art. 17 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako kata-
log zamknięty, jednak samo istnienie tych przeszkód nie przesądza w
oczywisty sposób o nieważności zawartego małżeństwa, przesłanki odczy-
tywane są bowiem dość wąsko i bardzo ściśle. Zasadą jest utrzymanie mał-
żeństwa, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z jego istotą i celami oraz
przesunięcie punktu ciężkości w ocenie, czy związek małżeński powinien
trwać, na zagadnienie funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej. Po unie-
ważnieniu małżeństwa ustaje stosunek powinowactwa, małżonkowie wra-
cają do poprzedniego nazwiska, ustaje wspólność majątkowa, a także mał-
żonkowie tracą wszelkie roszczenia spadkowe.

Orzekanie w sprawie unieważnienia małżeństwa cywilnego jest
procesem niezależnym od orzeczeń sądów kościelnych, stwierdzających
nieważność małżeństwa. Mimo, że nupturienci mogą zawrzeć małżeń-
stwo konkordatowe, to jednak w sprawach o unieważnienie małżeństwa
niezbędne jest uzyskanie odrębnego orzeczenia odnośnie małżeństwa
kościelnego i cywilnego. O braku bezpośrednich skutków cywilnych
orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 roku
wskazując, że „orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź ustaniu
małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego wpływu na
orzeczenie sądu państwowego o ważności lub ustaniu świeckiego związ-
ku małżeńskiego”54. Nie ulega wątpliwości, że instytucja stwierdzenia
nieważności małżeństwa wiąże się z innymi skutkami prawnymi w tych
dwóch porządkach prawnych. Warto jednak zgłosić postulat de lege feren-
da, aby wzmianka o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kanonicznego
była zamieszczana dodatkowo w akcie małżeństwa, analogicznie jak za-
mieszczana jest wzmianka o orzeczeniu sądu powszechnego o unieważ-
nieniu małżeństwa. Takie rozwiązanie prawne stanowiłoby logiczną kon-
sekwencję procedury zawierania małżeństwa konkordatowego.

Streszczenie:
Artykuł dotyczy instytucji unieważnienia małżeństwa cywilnego,

która została uregulowana w przepisach prawa rodzinnego i opie-
kuńczego. Unieważnienie małżeństwa, podobnie jak rozwód powoduje
zerwanie węzła małżeńskiego, ale warunkowane jest zupełnie innymi
przesłankami. W artykule omówiono przesłanki orzekania o nieważno-

54 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2000 r., sygn. akt V CKN
1364/00.
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ści małżeństwa oraz skutki prawne, jakie wynikają z prawomocnego
wyroku w tej sprawie. W oparciu o regulacje kodeksowe, pogląd dok-
tryny, nakreślenie tła w historii prawa oraz bogate orzecznictwo Sądu
Najwyższego, szczegółowo przedstawiono problematykę zagadnienia.

Słowa kluczowe: małżeństwo cywilne, unieważnienie, prawo ro-
dzinne i opiekuńcze, instytucja małżeństwa, zła wiara, przeszkody mał-
żeńskie.

Summary:
Grounds and legal consequences of the annulment of civil marriage
The article concerns the institution of the annulment of civil mar-

riage, which is governed by the provisions of family and guardianship
law. Marriage annulment, like divorce, breaks the marriage knot, but is
conditioned by completely different conditions. The article discusses the
conditions for annulment of a marriage and the legal consequences of a
final judgment in this case. Based on code regulations, the view of doc-
trine, the drawing of the background in the history of the law and the
rich case law of the Supreme Court, the issue is detailed.

Keywords: civil marriage, annulment, family and caring law, mar-
riage institution, bad faith, marital obstacles.
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Dawid Niewiadomski

Wybrane aspekty teologii małżeństwa i rodziny w świetle nauczania
papieża Franciszka

Wprowadzenie
Temat małżeństwa i rodziny stanowi dla papieża Franciszka rze-

czywistą wartość oraz zajmuje szczególne miejsce w jego apostolskim
przepowiadaniu. Już sam fakt, że pierwszy synod biskupów zwołany
przez Ojca Świętego został poświęcony rodzinie, świadczy o tym, że
zagadnienie to leży w centrum jego zainteresowania. Wielokrotnie przy
okazji różnych wystąpień papież wskazuje na doniosłą rolę rodziny w
dzisiejszym świecie. Papież Franciszek kontynuuje linię swoich po-
przedników, zwłaszcza św. Jana Pawła II, dla którego sprawy rodziny
były bardzo bliskie od początku jego posługi na Stolicy Świętej. Nie kto
inny jak właśnie on – św. Jan Paweł II dał podwaliny pod współczesne
teologiczne pojmowanie miłości małżeńskiej i rodzinnej, choćby w zna-
nej wszystkim adhortacji posynodalnej o zadaniach rodziny chrześcijań-
skiej w świecie współczesnym Familiaris consortio.  Na tym fundamencie
obecny papież kreuje swoją wizję rodziny chrześcijańskiej, która także
dzisiaj posiada wielkie znaczenie w dziele budowania społeczeństw i
narodów. Cechą czyniącą wyjątkowym nauczanie Franciszka na temat
teologii rodziny jest stawianie akcentu na praktyczne przełożenie teolo-
gii na życie. To typowo duszpasterskie podejście do rodziny stanowi
rzeczywistą wartość w świecie oczekującym gotowych recept czy roz-
wiązań.  Niniejszy artykuł porusza kilka istotnych kwestii, jeśli chodzi o
współczesną wykładnię dotyczącą małżeństwa i rodziny w nauczaniu
Franciszka, m.in. definicje małżeństwa i rodziny, jej współczesne zagro-
żenia, główne cechy rodziny chrześcijańskiej oraz rysy duchowości mał-
żeństwa katolickiego.

1. Ujęcie małżeństwa i rodziny
Nauczanie na temat rodziny chrześcijańskiej rozpoczyna Franci-

szek od określenia, czymona tak naprawdę jest. W encyklice Lumen fidei
papież przedstawia wspólnotę rodzinną jako podstawowe środowisko
kształtowania wiary1. Papież zaznacza, że wiara towarzyszy wszystkim

1 Por. Franciszek, Encyklika Lumen fidei (dalej LF), Wydawnictwo Tum, Wro-
cław 2013, nr 52.
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etapom życia członków chrześcijańskiej wspólnoty, poczynając od dzie-
ciństwa. Z tej racji podkreśla znaczenie rodziców we wspólnym prakty-
kowaniu wiary w rodzinie oraz towarzyszeniu w dojrzewaniu wiary ich
dzieci. Zwraca uwagę na okres dojrzewania, z którym związany jest
czas buntu. To szczególny czas w rozwoju wiary młodego człowieka,
który musi czuć bliskość i troskę rodziny oraz wspólnoty kościelnej2.
Franciszek w tym miejscu odwołuje się do doświadczeń ze Światowych
Dni Młodzieży. Podkreśla znaczenie wiary w życiu młodego człowieka.
Młodzież, zdaniem Franciszka pragnie życia wielkiego, spotkania z
Chrystusem i Jego miłością, która nie jest ucieczką dla ludzi mało odważ-
nych, lecz poszerzaniem przestrzeni życia3. Tak pojęta wiara staje się dosko-
nałą okazją do odkrycia powołania do miłości oraz daje pewność, że jest
ona godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej fundamentem jest
wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości4.

Kolejne określenie rodziny występujące w encyklice przedstawia
rodzinę jako powstały z miłości trwały związek mężczyzny i kobiety,
będący znakiem i obecnością Bożej miłości5. Związek ten, dzięki wierze
otwarty jest na nowe życie, zrodzenie dzieci jako stwórczą miłość, w
której uczestniczą mężczyzna i kobieta przekazując życie6. Ponadto
Franciszek zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa rodzina w społeczeń-
stwie. Ta podstawowa komórka społeczna oraz obecnej w niej wiara,
staje się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne. Wpływa na
kształtowanie odpowiedniego stosunku wobec bliźnich. Wiara – pisze
Franciszek – uczy nas dostrzegać, że w każdym człowieku jest błogosławień-
stwo dla mnie, że światło oblicza Bożego oświeca mnie przez oblicze brata7. Ro-
dzina otwarta na człowieka staje się szkołą do przezwyciężenia mental-
ności indywidualistycznej8. Franciszek podkreśla jednocześnie, iż wspie-
ranie i afirmacja rodzin, akcentowanie ich fundamentalnej roli w społe-
czeństwie prowadzi do umocnienia porządku społecznego i państwo-

2 Por. LF 53.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Por. LF 52.
6 Por. Tamże.
7 Por. LF 54.
8 Por. A. J. Sobczyk, Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka,

Teologia i moralność 2(16), 2014, s. 203.
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wego oraz przyczynia się do zabezpieczenia jego stabilnego i solidarne-
go rozwoju9.

Owocem Synodu Biskupów o rodzinie, który odbywał się w Rzy-
mie od 4 do 25 października 2015 roku jest podpisana przez Franciszka
adhortacja Amoris laetitia. Oprócz najczęściej cytowanego i komentowa-
nego przypisu nr 351 odnoszącego się do sytuacji związków nieregular-
nych dokument porusza wiele istotnych kwestii związanych z małżeń-
stwem i rodziną. Aby przybliżyć definicję rodziny w jednym z punktów
adhortacji papież odwołuje się do ostatnich dokumentów Magisterium
Kościoła. I tak soborowa Konstytucja Gaudium et spes określa małżeń-
stwo jako wspólnotę życia i miłości (por. GS 48), stawiając miłość w cen-
trum rodziny. Papież podkreśla także, że Chrystus we Wcieleniu przyjmu-
je ludzką miłość, oczyszcza ją, doprowadza do pełni i daje małżonkom wraz ze
swoim Duchem zdolność, by żyć nią, przenikając całe ich życie wiary, nadziei i
miłości10. Następnie Ojciec Święty odnotowuje dwie wypowiedzi św.
Pawła VI. Pierwsza, zaczerpnięta z Humanae vitae mówi o nierozerwal-
nym związku między miłością małżeńską a przekazywaniem życia, na-
tomiast druga pochodząca z Evangelii nuntiandi uwydatnia związek
między rodziną a Kościołem11. Święty Jan Paweł II w dokumentach po-
święconych teologii rodziny wskazywał, że jest ona drogą Kościoła oraz
przedstawił kompleksową wizję powołania małżonków do świętości, a
także określił w jaki sposób małżonkowie żyją swoim powołaniem do
świętości12. Poprzednik Ojca Świętego Franciszka Emerytowany biskup
Rzymu Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wyjaśniał miłość mał-
żeńską w świetle miłości Chrystusa ukrzyżowanego (por. DC nr 2), a w
Caritas in veritate wskazał na znaczenie miłości jako zasady życia w spo-
łeczeństwie (por. CV nr 44) oraz miejsce uczenia się dobra wspólnego
(por. CV nr 19)13.

Zasygnalizowany wcześniej związek między Kościołem a rodziną
dostrzega także papież Franciszek. Rodzina chrześcijańska jest bowiem

9 Por. Franciszek, Solidarność między pokoleniami. Przesłanie z okazji 47.
Tygodnia Społecznego Katoliko ́w Włoskich (2013), L’Osservatore Romano wersja
polska 34(2013), nr 11, s. 33-34. Cyt. za: A. J. Sobczyk, Rodzina chrześcijańska w
nauczaniu papieża Franciszka, Teologia i moralność 2(16), 2014, s. 204.

10 Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia (dalej: AL), Wyd. M, Kra-
ków 2016, nr 67.

11 Por. Tamże, nr 68.
12 Por. Tamże.
13 Por. Tamże.
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tak ściśle powiązana z Kościołem, że została nazwana Kościołem domo-
wym14. To soborowe określenie rodziny znajduje swoje odzwierciedlenie
w Relacji końcowej (Relatio finalis) zamykającej Synod Biskupów: Rodzina
chrześcijańska jest zatem częścią Kościoła przeżywaną jako Kościół domowy15.
W tym kontekście Franciszek przywołuje czasy Kościoła w starożytno-
ści, który był Kościołem zbierającym się w domu (por. 1 Kor 16, 19; Rz 16,5;
Kol 4,15; Flm 2). Przestrzeń domowa może zostać przekształcona w Ko-
ściół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecność Chrystusa
zasiadającego przy jednym stole z domownikami. Apokalipsa św. Jana
także wspomina pośrednio o rzeczywistości Kościoła domowego: Oto
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną (3, 20). Tak oto naszkicowany
został dom, który w swoim wnętrzu ma przeżywa obecność Boga,
wspólną modlitwę, a przez to błogosławieństwo Pana16.

2. Główne zagrożenia współczesnej rodziny
Ojciec Święty pisząc czy wypowiadając się o rodzinie nie pomija

zagadnień związanych z niebezpieczeństwami, z którymi zmierzyć się
musi współczesna rodzina. W sposób szczególny w przestrzeni proce-
sów kulturowych i cywilizacyjnych jawią się nowe wyzwania, szanse,
ale także zagrożenia dla rodziny, dla jej wartości, godności i powołania.
Stąd ważne jest, aby pytać o kulturowe uwarunkowania życia współcze-
snej rodziny i szukać na nie odpowiedzi17.

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium uj-
muje sprawy życia rodzinnego jako najważniejsze sprawy egzystencjal-
ne i kulturowe współczesnego świata18. Zauważa, iż rodzina obok in-
nych wspólnot przechodzi dzisiaj głęboki kryzys kulturowy. Postmoder-
nistyczny i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia osłabiającego

14 Por. J. Dyduch, Posłannictwo rodziny w Kościele i świecie w świetle XIV Syno-
du Biskupów, Polonia Sacra 21(2017) nr 1(46), s. 76.

15 XIV Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupo ́w, Relacja kon ́cowa Syno-
du Biskupo ́w dla Ojca Świe ̨tego Franciszka (Relatio finalis), 24 X 2015. Cyt. za: J.
Dyduch, Posłannictwo rodziny w Kościele i świecie w świetle XIV Synodu Biskupów,
Polonia Sacra 21(2017) nr 1(46), s. 77.

16 Por. AL 15.
17 Por. M. Drożdż, Rodzina w świetle Dobrej Nowiny, Studia Socialia Cra-

coviensia 9(2017) nr 1(16), s. 34.
18 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, [dalej: EG], Wydaw-

nictwo M, Kraków 2013.
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wzrost i stabilność więzi między osobami i deformuje więzi rodzinne19– pisze.
Kruchość więzi rodzinnych staje się bardzo poważna, ponieważ dotyka
podstawowej komórki społeczeństwa, miejsca, gdzie człowiek uczy się
współżycia w różnorodności i przynależności do innych20. Równie moc-
no wypowiada się Franciszek o mentalności antyrodzinnej w dzisiejszej
kulturze, nazywając ją kulturą wykluczenia. W przemówieniu w Dniu
Rodzin 26 października 2013 roku na zakończenie Roku Wiary podkre-
ślał, że życie rodzinne obciążone jest licznymi trudami – życie jest tru-
dem, poszukiwanie pracy jest trudem, sama praca jest trudem, lecz to,
co w życiu najbardziej ciąży to brak miłości21. Ciężko nam, kiedy nikt się do
nas nie uśmiecha, kiedy nie jesteśmy akceptowani. Ciążą pewne milczenia, cza-
sem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, mię-
dzy braćmi. Bez miłości trud staje się jeszcze cięższy, nie do zniesienia. Myślę o
osobach starszych, które są same, o rodzinach przeżywających trudności, po-
nieważ nie doświadczają pomocy i wsparcia dla tych osób w domu, które potrze-
bują specjalnego zainteresowania i troski22 - diagnozuje papież. Przyczyn
takiego stanu rzeczy, zdaniem papieża należy upatrywać w relatywi-
zmie moralnym. Proces sekularyzacji zmierza do sprowadzania wiary do pry-
watnego i wewnętrznego kręgu. Ponadto, negując wszelką transcendencję, spo-
wodował on wzrastającą deformacje ̨ etyczną, osłabienie poczucia grzechu osobi-
stego i społecznego oraz stopniowy wzrost relatywizmu, co powoduje ogólną
dezorientację, zwłaszcza w okresie dojrzewania i młodości, tak bardzo narażo-
nym na zranienie przez zmiany23.

Kryzys kulturowy dotykający rodzinę przejawia się także w in-
nym niebezpieczeństwie. Franciszek nazywa je duchowym pustynnieniem.
Zjawisko to jest owocem projektu społeczeństw budowanych bez Boga z
jednoczesnym zakwestionowaniem i odrzuceniem chrześcijańskich ko-
rzeni24. Rodzina funkcjonująca w zdegradowanym duchowo społeczeń-
stwie staje się często wyjałowionym środowiskiem, gdzie trzeba zachować
wiarę i starać się nią promieniować25. Rzeczywistość pustyni, zdaniem pa-
pieża, jest jednocześnie doskonałą okazją do tego, by odkryć na nowo

19 EG 67.
20 Por. EG 66.
21 Por. Franciszek, Przemówienie do rodzin w Dniu Rodziny,

https://liturgia.wiara.pl/doc/1754972.Rodziny-zyjcie-radoscia-wiary/2, [do-
stęp: 20 czerwca 2020r].

22 Tamże.
23 EG 64.
24 Por. EG 86.
25 Tamże.
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wiarę, jej znaczenie dla każdego człowieka26. W świecie, w którym do-
strzegalne są znaki pragnienia Boga potrzeba ludzi wskazujących wła-
snym życiem drogę ku spotkaniu żywego Boga. Franciszek określa takie
osoby amforami, które nie poprzestają na własnej sytości, lecz dają pić
także innym27.

Kultura, w której nie ma miejsca na miłość i poświęcenie została
określona przez Ojca Świętego jako kultura tymczasowości28. Papież ma na
myśli szybkość, z jaką ludzie przechodzą z jednej relacji uczuciowej do
innej, gdyż uważają, że miłość, podobnie jak w sieciach społecznościo-
wych można podłączyć i odłączyć, bądź równie szybko zablokować i się
od niej odciąć29. Dzieje się tak dlatego, gdyż ludzie przenoszą w sferę
uczuciową to, co czyni się z przedmiotami czy środowiskiem: wszystko
można zmarnotrawić i zniszczyć, wykorzystywać rzeczy tak długo, jak
są użyteczne, a potem wyrzucić. Tego rodzaju narcyzm – zaznacza
Franciszek – czyni ludzi niezdolnymi do przekraczania swoich wła-
snych potrzeb i pragnień30.

Wielkim wyzwaniem dla współczesnych rodzin jest ideologia
gender, w myśl której zaprzecza się komplementarności mężczyzny i
kobiety. Ideologia ta banalizując podstawy antropologiczne rodziny
wprowadza projekty edukacyjne afirmujące tożsamość osobistą każdego
człowieka oraz związki emocjonalne w zupełny oderwaniu od różnic
biologicznych zachodzących między kobietą a mężczyzną31. Przedstawi-
ciele owych poglądów czynią swoisty zamach na naturalną rodzinę na-
rzucając je jako poglądy dominujące, określające nawet edukację dzieci.
Nie popadajmy w grzech usiłowania zastąpienia Stwórcy – wzywa Franci-
szek. Jesteśmy stworzeniami i nie jesteśmy wszechmocni. Rzeczywistość stwo-
rzona nas uprzedza i trzeba ją przyjmować jako dar32 – dodaje.

3. Istotne przymioty rodziny chrześcijańskiej
Rodzina prawdziwie chrześcijańska powinna odznaczać się okre-

ślonymi cechami, by wśród świata być wyraźnym znakiem obecności
Boga. Papież Franciszek wymienia kilka z nich: pobożność, wiara i ra-

26 Por. Tamże.
27 Por. Tamże.
28 Por. AL 39.
29 Por. Tamże.
30 Por. Tamże.
31 Por. AL 56.
32 Tamże.
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dość, sakramentalność i wzajemna miłość33. W niniejszym paragrafie
poruszone zostaną trzy spośród nich: wiara, radość i sakramentalność.

Rodzina, jak zostało już zaznaczone wcześniej stanowi doskonałe
środowisko kształtowania wiary. Na tej płaszczyźnie istotnym zada-
niem rodziny chrześcijańskiej jest strzeżenie depozytu wiary. W homilii
podczas Mszy św. dla rodzin odniósł się do Listu św. Pawła Apostoła,
który życie nie jako podsumowując je mówi: wiary ustrzegłem (2 Tm 4,7).
Papież podkreśla, że Apostoł Narodów nie ograniczył się w swojej misji
do obrony wiary, ale ją głosił. Wyciąga stąd wniosek, że rodziny także,
na wzór św. Pawła powinny żyć wiarą w codzienności, by broniły jej
jako własnego dobra, świadczyły o niej poprzez odwagę, gościnność,
otwarcie na innych. Jednocześnie wzywa każdego członka rodziny do
dawania sobie nawzajem oraz innym czytelnego świadectwa wiary34.

Do istotnych cech, którymi powinna odznaczać się rodzina Ojciec
Święty zalicza radość. Główną przyczyną tej radości jest bliskość Boga.
Fakt, że Pan jest blisko, słyszy wołanie pokornych i uwalnia ich od zła. Pisał o
tym również św. Paweł: «Radujcie się zawsze (...) Pan jest blisko!» (Flp 4, 4-
5)35. Papież przypomina, jaka powinna być radość: nie jest czymś powierz-
chownym, nie wynika z posiadanych rzeczy, ze sprzyjających okoliczności...
Prawdziwa radość pochodzi z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszyscy
odczuwają w sercu, i dzięki której odczuwamy piękno bycia razem, wzajemnego
wspierania się na drodze życia36. Jednak u podstaw głębokiej i prawdziwej
radości jest obecność Boga w rodzinie, Jego miłość miłosierna otwarta i
szanująca wszystkich. Ta Boża miłość jest cierpliwa. Cierpliwość jest cnotą
Boga, która uczy nas okazywać jedni drugim tę cierpliwą miłość w rodzinie.
Mieć cierpliwość we wzajemnych relacjach37 – komentuje Franciszek.

Niezwykle ważną kwestią w opinii Ojca Świętego jest sprawa sa-
kramentalności każdego związku małżeńskiego. W obliczu wielu tren-
dów podważających znaczenie ślubu kościelnego Papież staje w jego
obronie. Małżeństwo – mówił – to jakby pierwszy sakrament tego, co ludzkie,
gdzie osoba odkrywa samą siebie, sama siebie rozumie w relacji do innych i w

33 Por. A. J. Sobczyk, Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, art.
cyt., s. 204.

3434 Por. Franciszek, Miłość cierpliwa, która rodzi radość. Homilia Ojca Świętego
podczas Mszy św. dla rodzin 27 X 2013. Cyt. za: A. J. Sobczyk, Rodzina chrześcijań-
ska w nauczaniu papieża Franciszka, art. cyt., s. 205.

35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
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relacji do miłości, którą potrafi przyjmować i dawać38. Małżonkowie podczas
zawierania ślubu poprzez wspólny akt wolnej i wiernej miłości dają
świadectwo o tym, że małżeństwo jako sakrament stanowi fundament,
na którym opiera się rodzina oraz powoduje, iż sam związek staje się
trwalszy. Narażony na liczne próby, poświęcenia czy kryzysy akt ten
jest odnawiany podczas pogodzenia się po kłótni39 – zaznacza.

4. Duchowość życia małżeńskiego i rodzinnego
Duchowość życia rodzinnego Franciszek osadza na gruncie biblij-

nym. Powołanie do życia małżeńskiego ukazuje w oparciu o wydarzenie
stworzenia pierwszych ludzi. Pisze, że Biblia pełna jest rodzin, pokoleń,
historii miłosnych i kryzysów rodzinnych40. Odnosząc się do słów z Księgi
Rodzaju zwraca szczególną uwagę na zdanie: złączy się ze swoja ̨ żoną, i
będą oboje jednym ciałem(Rdz 2,24). Tłumaczy, że czasownik złączyć się w
języku hebrajskim oznacza ścisłe współbrzmienie, przylgnięcie fizyczne
i wewnętrzne, aż po punkt, który jest używany do opisania zjednoczenia
z Bogiem: do Ciebie lgnie moja dusza (Ps 63,9). Odnosząc to złączenie się do
małżonków Papież zaznacza, iż dokonuje się ono nie tylko w wymiarze
seksualnym i cielesnym, ale również w dobrowolnym obdarowaniu
miłością. Owocem zjednoczenia małżonków jest to, że stają się jednym
ciałem, czy to w uścisku fizycznym, czy też w jedności serca, a może w
dziecku, które łącząc genetycznie i duchowo dwa ciała zrodzi się z
dwojga kochających się ludzi41.

Franciszek nawiązując do duchowości małżeńskiej i rodzinnej od-
nosi się do jej wymiaru trynitarnego. Małżeństwo to ikona miłości Boga
do nas. Bóg to komunia Osób – Ojciec, Syn i Duch Święty, które żyją
nieustannie w doskonałej jedności. Taka jest także tajemnica małżeń-
stwa: Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję42 – zauważa Papież.
Małżonkowie stają się jednym ciałem, w którym odzwierciedla się mi-
łość Boga43. W tajemnicy Trójjedynego Boga małżonkowie odkrywają
doskonałą komunię miłości Osób, której rodzina jest żyjącym odzwier-

38 Tenże, W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia. Audiencja dla uczestników
zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny z 25 X 2013, L’Osservatore
Romanowersja polska 34 (2013), nr 12, s. 27.

39 Por. Tamże.
40 AL 8.
41 Por. AL 13.
42 Franciszek, Dwoje w jednym. Audiencja generalna z 2.04.2014, „L`Osservatore

Romano” wersja polska 35(2014), nr 5, s. 37.
43 Por. Tamże.
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ciedleniem. Para kochających się ludzi stanowi figurę zdolną ukazać
Boga jako Stwórcę i Zbawiciela44. Trójca Święta jest obecna w świątyni ko-
munii małżeńskiej. Tak jak zamieszkuje w chwale swego ludu (por. Ps 22, 4),
tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej, która oddaje chwałę Bogu45.

Ojciec Święty dowartościowuje duchowość życia codziennego ro-
dziny. Codzienne zajęcia bez modlitewnego spotkania ze Słowem mogą
doprowadzić do sytuacji, w której ludzie utracą poczucie sensu zwy-
kłych, codziennych aktywności. Papież wzywa każdego chrześcijanina,
niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakie się znajduje, by odnowił osobi-
ste relacje z Jezusem Chrystusem albo przynajmniej podjął inicjatywę
szukania Go nieustannie każdego dnia46.

W ramach duchowości rodzinnej Papież umieszcza duchowość
miłości wyłącznej i wolnej. W związku małżeńskim bowiem obecne jest
poczucie przynależności do jednej tylko osoby. Małżonkowie przyrzeka-
ją sobie dozgonną wierność i uczciwość. Ta decyzja jest wewnętrznym
wymogiem przymierza miłości małżeńskiej, ponieważ temu, kto nie zde-
cyduje się pokochać na zawsze, trudno będzie móc kochać naprawdę choćby
przez jeden dzień47. Zdaniem Franciszka istnieje taki punkt, w którym
miłość małżeńska osiąga poziom największego wyzwolenia: kiedy każ-
dy odkrywa, że jego druga połowa nie należy do niego, ale ma właści-
ciela dużo ważniejszego, którym jest Pan48.

Kolejnym wyznacznikiem duchowości małżeńskiej jest duchowość
opieki, pocieszenia oraz zachęty. Rodzina zawsze była najbliższym szpitalem.
W rodzinie bowiem opiekujemy się sobą, wspieramy się i pobudzamy na-
wzajem i traktujemy to jako część naszej duchowości rodziny. Dwoje są
nawzajem dla siebie oraz dla pozostałych członków rodziny odbiciem Bożej
miłości, która pociesza słowem pomocą, pieszczotą, uściskiem49. Ojciec Święty
przypomina, by pamiętać o każdej osobie, która żyje z nami w rodzinie,
gdyż każdy z nas zasługuje na wszystko, ze względu na posiadaną wro-
dzoną godność oraz umiłowanie przez Boga50. W ten sposób – pisze – rozkwi-

44 Por. A. J. Sobczyk, Koncepcja duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhor-
tacji Amoris laetitia, Teologia i Człowiek, 35(2016) nr 3, s. 183.

45 AL 314.
46 Por. EG 3. Cyt. za: A. J. Sobczyk, Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża

Franciszka, art. cyt., s. 205.
47 AL 319.
48 Por. AL 320.
49 AL 321.
50 Por. AL 323.
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ta czuła troska, zdolna do rozbudzenia w drugim radości bycia kochanym. Wyraża
się ona szczególnie w zajmowaniu się z subtelną troską ograniczeniami drugiego,
zwłaszcza gdy ujawniają się one w sposób oczywisty51.

Zakończenie
Pontyfikat Ojca Świętego Franciszka przypada na czas wielu wy-

zwań dla rodziny chrześcijańskiej. Liczne ideologiczne nurty próbują
zachwiać tę naturalną instytucję, która przez Jezusa Chrystusa została
podniesiona do godności sakramentu. W swoim apostolskim przepo-
wiadaniu na temat rodziny dostrzega te zagrożenia, jednak cały czas z
mocą podkreśla, jak pięknym darem jest miłość dwojga ludzi, którzy w
bezinteresownym darze z siebie poświęcają się sobie na zawsze. W arty-
kule zostały podjęte tylko wybrane aspekty nauczania Franciszka doty-
czące rodziny, które ciągle domagają się afirmacji i należnego przyjęcia i
aplikowania do życia zwłaszcza ludzi młodych stojących na progu
pięknej miłosnej przygody z Bogiem i drugim człowiekiem.

Streszczenie:
Teologia małżeństwa i rodziny prezentowana przez papieża Fran-

ciszka została w sposób bezpośredni ukazana przy okazji Synodu Bisku-
pów na temat małżeństwa i rodziny w 2015 roku. Niniejszy referat stanowi
próbę ukazania niektórych aspektów teologii małżeństwa i rodziny w na-
uczaniu Ojca Świętego Franciszka. W pierwszej kolejności przedstawiono
określania, jakimi posługuje się Franciszek mówiąc o rodzinie. Następnie
zwrócono uwagę na wybrane zagrożenia dotykające dzisiejszą rodzinę, by
przejść do określenia istotnych jej przymiotów. W końcu poruszono temat
duchowości małżeństwa i rodziny uwypuklając jej genezę, a także podej-
mując próbę określenia istoty duchowości małżeńskiej.

Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, duchowość małżeńska,
teologia małżeństwa i rodziny, zagrożenia rodziny

Summary:
The theology of marriage and family presented by Pope Francis

was introduced directly on the occasion of General Assembly of the
Synod of Bishops on the Family in 2015. It helps direct the attempt to
show the whole combination of the theology of marriage and family in
the teaching of the Holy Father Francis. First of all, the definitions used
by Francis when speaking about the family. Then, attention was drawn
to selected threats affecting today's family, by moving to the main im-

51 Tamże.
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portant attributes of it. Finally, the topic of the spirituality of marriage
and the family was raised, highlighting its genesis, and also attempting
to try to use the essence of marital spirituality.

Key words: family, marriage, spirituality of marriage and the fam-
ily, family threats.
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Piotr Krzyżanowski

Poglądy Ignacego Czumy na temat rodziny

Wprowadzenie
Rodzina jest podstawową komórką społeczną i pełni ważką rolę w

życiu narodu, państwa. Z tego względu należy stale szukać jak
najlepszych rozwiązań dla rodziny. W tym celu warto sięgać do nieco
zapomnianych poglądów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i
tam szukać treści ponadczasowych, które mimo upływu lat są nadal
aktualne i mogą być przydatne dla współczesnych badań. Niewątpliwie,
kryteria te spełniają prace Ignacego Czumy wybitnego tomisty i
profesora prawa.

Intencją autora niniejszego artykułu jest zbadanie –– jakie poglądy
na temat rodziny prezentował w swoich dziełach Ignacy Czuma.
Istotnym zadaniem jest ustalenie jaką rolę powinna odgrywać rodzina w
życiu państwa. Ponadto, celem opracowania jest również określenie,
jakie działania winno podejmować państwo aby wspierać rodzinę.

1. Rola rodziny
Warto wskazać, że Czuma był zwolennikiem tradycyjnego modelu

rodziny. Czuma sprzeciwiał się pracy kobiet. Uważał, że kobiety pracu-
jące nie są w stanie poświecić wiele czasu na życie rodzinne, dlatego nie
zakładają rodzin lub nie decydują się na potomstwo. Według lubelskie-
go Profesora, państwo winno w taki sposób zabezpieczać wysokość wy-
nagrodzenia mężczyzn, aby kobiety nie musiały pracować i mogły sku-
pić się nie pielęgnacji domowego ogniska1. Zdaniem wspomnianego
autora ,,Rodziny winny posiadać dzieci, dlatego, że to jest najpierw ich
obowiązkiem wobec Boga. Ten ciężar Bóg wkłada na ludzi i temu cięża-
rowi mają się poddać. Bóg włożył na Siebie ciężar hańby, splugawienia,
szyderstwa, razów, męki i śmierci najbardziej ponurej, by odrodzić nas
moralnie, by nam w najbardziej kategoryczny i przekonywujący naj-
ciemniejszego człowieka sposób ukazać, iż trud, cierpienia, niedostatek,
mają swój głęboki sens i wartość, że one podnoszą człowieka, a nie po-
niżają, że one go ubóstwiają, a nie zezwierzęcają. Trud, cierpienie, nie-
dostatek, nie przez występność i nie rozum, ale przez moralny sens, cel i

1 I. Czuma, Reformy prawne dla obrony rodziny, Lublin 1936, s 24.
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przeznaczenie tej królewskiej dani ludzkiej. (…) Prawdziwe życie ro-
dzinne pozostanie zawsze przepięknym wzorem i szkołą obowiązkowo-
ści człowieka wobec prawa Bożego, wobec własnego społeczeństwa,
wobec zatem i także swej duszy, swych najwspanialszych bo ducho-
wych horyzontów”2. To właśnie w rodzinie powinien kształtować się
charakter człowieka, umiłowanie tradycji, wyznawanie pewnych warto-
ści, troska o drugiego człowieka, empatia i wzajemne zrozumienie.

Ignacy Czuma zwracał uwagę, że w kwestiach małżeństwa, funk-
cjonowania rodziny, wychowania dzieci większe zastosowanie mają
normy religijne, moralne, niż normy prawne3. Wspomniany autor uwa-
żał, że rodzina powinna wychowywać młodzież zgodnie z bożymi na-
ukami i w oparciu o nieskazitelność obyczajów4. Według lubelskiego
Profesora, rodziny decydują się na posiadanie licznego potomstwa,
przede wszystkim ze względu na określone tradycje, przekonania, a nie
system ulg i korzyści5. Ponadto zbyt wiele korzyści finansowych, może
stworzyć ,,cieplarnianą atmosferę dla rodziny”, wtedy rodzina uzależni
się od państwowej pomocy i nie będzie w stanie samodzielnie się
utrzymać6. Dalej Czuma wskazywał: ,,Bodaj najsilniejszym probierzem
zdrowia narodu jest jego rodzina, gdzie człowiek winien uczyć się brać
śmiało na barki wyrzeczenie, cierpienie, trud, w imię większych od tych
nieprzyjemności i prywacji spraw, gdzie winien się uczyć społecznego
życia i społecznych obowiązków. Gdy rodzinę wyziębi się z pierwiastka
boskiego, nie ma siły, która by ją zatrzymała w stopniowym upadku i
rozkładzie. Nawet najsilniejsze zastrzyki będą działać tylko przemijająco
i doraźnie”7. Przytoczony fragment pokazuje, że Czuma uznawał szcze-
gólną, wyjątkową wręcz rolę rodziny w społeczeństwie i traktował ją
jako swego rodzaju wyznacznik prawidłowego, zdrowego działania
całego narodu a także państwa.

2 I. Czuma, Polityka ludnościowa III Rzeszy, [w:] Księga pamiątkowa : ku czci Jego
Ekscelencji x. Biskupa Mariana Leona Fulmana. Cz. 2, Lublin 1939, s.183.

3 I. Czuma, Reformy prawne.. op. cit., s 13.
4 Czuma I., Czy katolicyzm w Polsce ma się sam organizować czy też szukać pro-

tekcji i czekać na nią?, ,,Lud Katolicki” 1927, nr 1, s.4.
5 I. Czuma, Reformy prawne…op. cit., s 15.
6 Ibidem, s 19.
7 I. Czuma, Polityka ludnościowa… op. cit., s.185.
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2. Istota małżeństwa
Lubelski Profesor rozumiał małżeństwo jako cały zbiór wielu róż-

nego rodzaju stosunków m.in. jednostki do jednostki, do rodziny, do spo-
łeczeństwa, do Boga, do państwa, rodziny do państwa. Uważał, że ta in-
stytucja zawiera w sobie elementy zarówno świata przyrodzonego, jak i
nadprzyrodzonego8. Czuma podkreślał, iż wszystkie relacje wynikające z
małżeństwa są od siebie zależne i mają charakter wzajemnie oddziaływu-
jący9. Ponadto, uznawał małżeństwo za dobrą szkołę wytrwałej pracy nad
sobą i nad rodzinną, która jest istotna nie tylko dla małżonków ale rów-
nież dla Boga, społeczeństwa i państwa. Uważał, że fundamentem i gwa-
rantem prawidłowego funkcjonowania rodziny jest monogamiczny zwią-
zek małżeński. To właśnie ,,jego jednolitość i trwałość, jego zwartość, jego
wewnętrznie głębsza i moralnie pewniejsza budowa” jest fundamentem
funkcjonowania całej rodziny10. Zdaniem Czumy ,,prawo małżeńskie sta-
nowi ten dział praw, w których zbiegają się podstawowe zagadnienia
człowieka, społeczeństwa, moralności i religii”11. Według cytowanego
autora, obrona rodziny przez państwo polega przede wszystkim na
ochronie nierozerwalności małżeństwa poprzez likwidacje instytucji roz-
wodu. Ponadto, Czuma uważał, że rozwody osłabiają odporność moralną
i przyczyniają się do rozpadu społeczeństwa12.

3. Pozycja rodziny w państwie
Lubelski Profesor uważał, że rodzina odgrywa kluczową rolę w

państwie i jest fundamentem ustroju społecznego. Prawidłowe funkcjo-
nowanie rodzin, oparte na stałych zasadach i wartościach, wpływa na
prawidłowe funkcjonowanie państwa. Jak pisał wspomniany autor: ,,Na
czem będzie polegał rozwój Polski? Na wzroście tych wartości, na pil-
nym owocowaniu, na fundamentach dostatecznej karności społecznej i
dyscypliny moralnej. Jeśli nasi sąsiedzi zechcą rozpocząć swój moralny
rozkład w porównaniu z naszym zdrowiem, nasze tytuły moralne wzra-
stają tem samem, nasze tytuły ro rozwoju pomnażają się i nasze siły
wzmagają się. Jeśli nasza rodzina będzie krzepką i dyscyplinowaną, jeśli

8 I. Czuma, Źródła prądów, skierowanych przeciw małżeństwu katolickiemu, [w:]
Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Księga Pamiątkowa Tygodnika ,,Odrodzenie”,
Lublin 1928, s. 106.

9 Ibidem, s. 110.
10 I. Czuma, Reformy prawne… op. cit., s 5.
11 I. Czuma, Ogólne uwagi o projekcie prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej

RP, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1931, r. XI, t. II, s. 300.
12 Ibidem, s. 307.
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z naszej rodziny nie zrobi się domu przelotnych schadzek, naród będzie
zdolniejszy do ofiar, samozaparcia, wysiłków. Skłonny będzie do ofiar i
pracy, a nie bezmyślnej sytości wygody i słabości woli i duszy. Jest to w
ogóle zadanie człowieka i narodu ale dziś bardziej, niż kiedykolwiek,
musimy z siebie uczynić karny, ofiarny i wytrwały oraz zdrowy moral-
nie naród. W ciągu najbliższych dziesiątek lat zadecyduje się nasza
przyszłość może na setki lat, dlatego Polska musi być obozem dyscypli-
ny moralnej, wytężonego porządku naszej woli oraz gotowości do sys-
tematycznych i trwałych wysiłków”13.

Ignacy Czuma opowiadał się za nadaniem rodzinie szczególnej
pozycji prawnej. Lubelski Profesor apelował, aby urzędnicy, sędziowie,
adwokaci, prokuratorzy w swojej pracy zawsze wsłuchiwali się w pro-
blemy rodzin i kierowali się dobrem rodziny14. Według tego autora
,,Rodzina jest tworzywem życia społecznego, tegoż podstawą i zasadni-
czym fundamentem. (…) Prawo musi ją nie tylko oszczędzać, ale popie-
rać w interesie dobra powszechnego. Rodzina musi być zdrowa, silna,
krzepka moralnie, fizycznie i materialnie”15. Jak zauważył Czuma
,,Rodzinna w zasadniczy sposób podtrzymuje i rozwija społeczeństwo;
powołuje i wychowuje ludzi dla Narodu, dla Ojczyzny. Powołuje i wy-
chowuje dla ponoszenia ciężarów, dla pracy na rzecz społeczeństwa.
Skoro tak, trzeba o niej myśleć jak o podstawowym i trwałym warunku
pomyślności dobra powszechnego. Trzeba o nią dbać”16. Zdaniem Czu-
my, żadna organizacja, podmiot nie będzie w stanie zastąpić rodziny ,,w
jej sile naturalnych zadań i obowiązków, uświęconych przez Kościół, w
jej sile przywiązania miłości i poświęcenia”17. Czuma wskazywał, że
państwo może wspierać rodzinę zwłaszcza poprzez rozwiązania w za-
kresie prawa podatkowego. Prezentował stanowisko, zgodnie z którym
państwo ustalając podatki winno pamiętać, że formalne obciążenie jed-
nostki godzi w całą jej rodzinne. Ponadto, sytuacja finansowa rodziny,
ma wpływ na stosunki rodzinne18. Jak podkreślał ,,ulgi podatkowe dla
rodzin większych są nie przywilejem, ale aktem sprawiedliwości. Mu-

13 Ibidem, s. 300.
14 I. Czuma, Reformy prawne… op. cit., s 25.
15 I. Czuma, Przedmowa do: Zofia Lassotówna, Opodatkowanie rodziny w Polsce,

Lublin 1937, s. 1.
16 Ibidem, s. 2.
17 I. Czuma, Harmonia praw Kościoła, rodziny i szkoły do wychowania, Lublin

1936, s.180.
18 I. Czuma, Przedmowa do… op. cit., s. 1.
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simy bowiem pamiętać, że rodzina większa płaci więcej podatków bez-
pośrednich, więcej podatków pośrednich (…) i na nią wreszcie w cenach
towarów przerzuca się serję podatków, płaconych przez inne war-
stwy”19. Ponadto, państwo może wspierać rodziny poprzez m.in. udzie-
lanie pożyczek bezprocentowych, ulgi podatkowe, dodatki rodzinne,
dodatki mieszkaniowe, zniżki itd.20. Czuma apelował aby państwo w
większym stopniu doceniało i wspierało kobiety, które poświęciły karie-
rę zawodową dla wychowywania dzieci: ,,Otóż my nie dość dobrze o
tym pamiętamy, o tym poświęceniu kobiety, o tej gotowości poddania
się niebezpiecznemu i trudnemu okresowi przywołania na świat dziec-
ka, nie mówiąc o trudach wypielęgnowania dziecka i jego wychowania,
szczególnej trudnego i godnego najwyższego szacunku, gdy matka czy-
ni to dla wielu dzieci. (…) Kobieta wydając dzieci, spełnia nie tylko
obowiązek sumienia wobec Boga, wobec swej własnej rodziny, ale speł-
nia wielki obowiązek społeczny, bo bez tego powszechnego spełniania
naród zginąłby w krótkim czasie. To jest podatek kobiecy, najsilniejszy,
najtrwalszy i najbardziej godny czci i szacunku”21. Przekładając te roz-
ważania na czasy współczesne, można przyjąć że taki rozwiązaniami
prawnymi dla kobiet są przede wszystkim urlopy macierzyński i rodzi-
cielski, ulgi podatkowe i emerytury dla matek zawodowo niepracują-
cych, które skupiły się na wychowywaniu dzieci.

Według Czumy, jedną z przyczyn nie decydowania się na liczne
potomstwo jest krytyka ze strony otoczenia i brak społecznego uznania
dla rodzin wielodzietnych. Zmiana społecznego postrzegania rodzinny
wielodzietnej, mogła by pomóc wielu osobom w podjęciu decyzji o po-
siadaniu większej liczby dzieci. Dlatego lubelski Profesor wielokrotnie
apelował o szacunek, wyrozumiałość i pomoc dla osób decydujących się
na liczne potomstwo22. Czuma chciał aby w społeczeństwie było coraz
więcej młodych rodzin ,,więcej optymistycznych, mniej wyrachowa-
nych, o większym zapale życiowym i większej wierze we własne moż-
liwości”23. Tak aby te rodzinny mogły się rozwijać i wspólnie pracować
dla dobra wspólnego. Postulował aby państwo wspierało rodziny i ak-
centowało na forum publicznych ich wkład w rozwój społeczeństwa.

19 I. Czuma, Reformy prawne… op. cit., s 16.
20 I. Czuma, Polityka ludnościowa… op. cit., s.50.
21 Ibidem, s.60.
22 Ibidem, s.132.
23 Ibidem, s.50.
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4. Upadek moralności jako przyczyna kryzysu rodziny
Czuma ustalając właściwy dla Polski model polityki prorodzinnej,

badał jak ta sytuacja wygląda w innych krajach. Dostrzegał, że w pań-
stwach Europy Zachodniej występuje kryzys urodzeń. Zdaniem wspo-
mnianego autora, taki kryzys w Niemczech wywołało ,,lekceważenie
moralnych praw obyczajowych, upadek życia religijnego, pogoń za ma-
terialną wygodą i zbytkiem, niechęć do obarczania się kłopotami ro-
dzinnymi, zmaterializowanie się rodziny i społeczeństwa, upadek ko-
biety i mężczyzny, ich egoizm”24. Czuma uznał, że wpływ na ten
,,rozkład duszy niemieckiej” miało przejmowanie ,,postępowych” idei z
Francji25. Jak wskazywał: ,,Świat boski i świat doczesny, dwa światy,
dwie strony życia człowieka, zdołano najpierw rozerwać, a potem usi-
łowano, nie bez skutku, świat pierwszy zadusić. (…) służymy Bogu
wszędzie i wszędzie Mu podlegamy: i w domu, i w myśli, i w służbie
publicznej, i w wojsku, i w dyplomacji, i w ekonomii. Nie ma miejsca w
świecie i w życiu, w którym by palec Boży nie czuwał nad nami, nie
wymagał porządku i ładu, posłuszeństwa i karności moralno-duchowej.
A świat współczesny nie tylko rozkrajał jak bochenek chleba i rozdzielił
doczesność od wieczności, ducha od materii, życie publiczne od pry-
watnego, ale pokrajał też wiedzę ludzką doczesną, doprowadzając do
katastrof w ekonomice, czyniąc mniejsze lecz jednak do zauważenia
szkody i gdzie indziej. Z kolei, nastąpiło zepchniecie tego co boskie do
prywatnego tylko sumienia, by już ustąpić miejsca ostatniej fazie prze-
mian. I z prywatnego sumienia wypędzono pierwiastek boski, przepę-
dzono brutalnie z zewnątrz (spalanie kościołów, mordowanie ducho-
wieństwa, prześladowanie religii w jej najbardziej osobistych przeja-
wach), ale także mniej brutalnie (kartoteki dla urzędników i oficerów
religijnych, dyskwalifikacje społeczne i urzędowe ludzi religijnych, dys-
kwalifikacja «naukowa» itp. paraliżowanie życia religijnego. Człowiek
został sam i z siłami tylko ludzkimi. Wyzwolił się z pierwiastka boskie-
go, ale natura nie cierpi próżni (…). Siły ludzkie zajęły miejsce w stopniu
aż nadto męczącym. Trud służenia Bogu w myślach i postępowaniu,
zastąpił znojny trud służenia w myślach i w postępowaniu doczesności i
jej bożkom. Człowiek jest umęczony doczesnością, jej pośpiechem, jej
brutalnością, jej zawodami i cięgami, jej zmiennością i kapryśnością
Dyktator doczesności domaga się dziś znacznie więcej bodaj, niż Bóg, bo
bezkrytycznego i bałwochwalczego hołdu, bo miłości, bo uległości i po-

24 I. Czuma, Niemcy – naród bez młodzieży, Lublin 1939, s.12.
25 Ibidem.
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słuszeństwa bez granic, bo zaparcia się i pokory aż do unicestwienia
godności i honoru, bo bezmyślności i tępoty”26. Dalej Czuma podkreślał,
że ,,Doczesność, ta królowa życia obecnego, zrodziła materializm, wy-
pędziła Boga z życia publicznego i prywatnego, i jakkolwiek ona zmie-
nia szaty, ciągle panuje niepodzielnie, ciągle nadaje życiu rozstrzygający
ton. Ona była matką rewolucji francuskiej, oraz wyhodowała cynicznego
kapitalistę, ona wykształciła rządy masonerii, ona wypracowała całą
talmudyczną konstrukcję marksizmu, ona po klęskach na jednym polu
przedzierzga się w karykaturę rasy czy karykaturę szlachetnego w sobie
zresztą pojęcia narodu. (…) Francja dalej przoduje w ludnościowej de-
presji i wynaturzeniach obyczajowych (niechęć do posiadania dzieci,
niechęć matek do karmienia własną piersią niemowlęcia, mordowanie
dzieci nienarodzonych, za to kult pokojowych piesków i kotów, upodo-
bania do prymitywu muzycznego, tanecznego, śpiewaczego)”27.

Według Czumy takie myślenie racjonalistyczne i indywiduali-
styczne doprowadziło do legalizacji rozwodów, rozwoju konkubinatu,
likwidacji religii w szkołach, legalizacji aborcji, niekaralności za usunię-
cie ciąży28. Zdaniem lubelskiego Profesora światowy rozkwit przemysłu
aborcyjnego ,,stanowi jedną z największych hańb współczesnego życia
cywilizacyjnego, które broni nawet duchowych praw materialnych (pa-
tenty, wynalazki, prawa autorskie) a tak zbrodniczym mordercą okazuje
się dla biednych dzieci nienarodzonych”29. Czuma podzielał stanowisko
Prymasa Augusta Hlonda: ,,Po wojnie światowej wdarły się w życie
narodów zdziczenie i upadek moralny. (..) Zasadniczą treścią tej nowej
etyki jest odrzucenie szóstego przykazania bożego. W świetle nowej
etyki nie ma grzechu w dziedzinie obyczajów poza gwałtem. Wszystko
wszystkim wolno. W tej etyce nie ma miejsca na skromność, wstydli-
wość, opanowanie siebie, ascezę życiową, wierność małżeńską Zasadę
moralną: nie grzeszyć zastąpiono wskazówką higieniczną: byle by unik-
nąć pewnych następstw. Ta rewolucja moralna wypływa z istoty natura-
lizmu, dążącego do wyzwolenia ludzkości z zależności od Boga i pro-
wadzi nieubłaganie do moralności bolszewickiej. W ten sposób wyłania
się przed nami pod nazwą naprawy obyczajów obrzydliwy świat upad-
ku i bezwstydu. Ruch ten (…) ośmiesza zasady etyki chrześcijańskiej,

26 I. Czuma, Polityka ludnościowa… op. cit., s. 168.
27 Ibidem, s.166.
28 I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy, Lu-

blin 1930, s.115.
29 I. Czuma, Polityka ludnościowa… op. cit., s. 40.
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usprawiedliwia każdy występek, legalizuje każdą nieczystość i brud.
(…) Według reformy seksualnej współczesny człowiek to libertyn, cnota
obłudą, grzech zabobonem, a nieskrępowane wyżycie się dowodem
postępu. Obok ucieczki od małżeństwa stwierdzić można groźniejszą
ucieczkę od obowiązków małżeńskich i rodzinnych, ucieczkę od dziec-
ka, ucieczkę od wierności małżeńskiej i od jedności małżeństwa”30. Pry-
mas dalej wskazywał: ,,Rodzina z której się zdziera wszystko, co szczyt-
ne i Boże. Zbezczeszcza się sakrament, którym ją Bóg uświęcił. Rozrywa
się jedność, którą Bóg ją związał. Fałszuje się cel, który Bóg jej wyzna-
czył. Ze świątyni rodzinnej robi się dom sromotny. Instytucja życia za-
mienia się na praktykę zbrodni i śmierci Co z woli bożej natura przezna-
czyła na źródło życia i siły narodu, to wyradza się w jego zagładę i staje
się jego grobem. Pojęcie wierności małżeńskiej ulega wypaczeniu. Mno-
żą się separacje, procesy rozwodowe, śluby tylko cywilne”31. Według
Czumy odejście od Boga, laicyzacja życia, upadek obyczajów prowadzą
do rozpadu małżeństw, rozwodów, aborcji, konkubinatu a w konse-
kwencji do kryzysu rodzin. Zdaniem tego autora rodzina może właści-
wie funkcjonować tylko wtedy gdy ściśle opiera się stałych, trwałych
wartościach i zasadach. Jeśli dojdzie do poluzowania tych rygorów, w
krótszym bądź dłuższym czasie nastąpi kryzys wartości, kryzysy jed-
nostki, kryzys rodziny a w konsekwencji kryzys i upadek narodu.

Zakończenie
Ignacy Czuma w swoich publikacjach wielokrotnie poruszał kwe-

stie związane pozycją prawną i ochroną rodziny. Czuma nawoływał do
troski o tą podstawową komórkę społeczną. Lubelski Profesor był zwo-
lennikiem tradycyjnego modelu rodziny. Uważał, że państwo powinno
troszczyć się o wszystkie rodzinny, jednak w szczególności niezwykle
ważka jest ochrona rodzin wielodzietnych, gdyż one ponoszą najwięk-
sze wydatki. Ponadto Czuma apelował, aby społeczeństwo darzyło
większym uznaniem rodziny wielodzietne, właśnie z uwagi na ich trud.

30 Ks. Prymas August Hlond, O ducha chrześcijańskiego w Polsce. Listy Paster-
skie, Poznań 1936, s. 131-137, cytat za: I. Czuma, Polityka ludnościowa III Rzeszy,
[w:] Księga pamiątkowa : ku czci Jego Ekscelencji x. Biskupa Mariana Leona Fulmana.
Cz. 2, Lublin 1939, s. 44-45.

31 Ks. Prymas August Hlond, O życie katolickie na Śląsku. Listy Pasterskie, Po-
znań 1936, s. 26, cytat za: I. Czuma, Polityka ludnościowa III Rzeszy, [w:] Księga
pamiątkowa : ku czci Jego Ekscelencji x. Biskupa Mariana Leona Fulmana. Cz. 2, Lu-
blin 1939, s. 116.
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Poglądy naukowe Ignacego Czumy po latach zaskakują aktualnością i
stanowią istotny wkład we współczesne badania nad pozycją i znacze-
niem rodziny. Z tego względu warto badać dorobek Ignacego Czumy.

Streszczenie:
Autor analizuje Ignacego Czumy na temat rodziny. Stara się

odtworzyć sposób, w jaki Ignacy Czuma rozumiał rolę i znaczenie
rodziny w społeczeństwie. Celem artykułu jest ustalenie jakie
rozwiązania prawne proponował Czuma w trosce o rodzinę. Niestety
poglądy Ignacego Czumy nie są dziś dobrze znane. Mimo to autor
uważa, że dorobek naukowy Ignacego Czumy może stanowić istotny
wkład we współczesne badania nad pozycją i znaczeniem rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, dobro wspólne

Summary:
Ignacy Czuma’s concept of family
The author analyzes the concept of family in Ignacy Czuma’s

writings. He tries to recreate the way Ignacy Czuma understood the role
and importance of the family in society. The purpose of the article is to
determine what legal solutions Czuma proposed for the sake of the
family. Unfortunately, Ignacy Czuma's views are not well known today.
Nevertheless, the author believes that the scientific achievements of
Ignacy Czuma can make an important contribution to modern research
on the position and importance of the family.

Key words: family, marriage, common good,
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Oliwia Szymańska

Rodzina w ujęciu psychologicznym- podejście systemowe

Wprowadzenie
Rodzina zazwyczaj określana jest jako podstawowa grupa, gdzie

jej członkowie pozostają ze sobą w bliskim kontakcie i wzajemnie ze
sobą współdziałają1. Rodzina to także podstawowa jednostka pokre-
wieństwa, która stanowi podwalinę naszego społeczeństwa. Mimo to,
niezależnie od ujęcia, rodzina jest dla człowieka niezwykle istotna. To
tam bowiem toczą się procesy rozwojowe dziecka. W psychologii rodzi-
na rozpatrywana jest przez pryzmat poszczególnych osób oraz relacji
między nimi. To wspólnota, którą często ujmuje się według podejścia
systemowego2.

Charakteryzując systemy rodzinne można podzielić je między in-
nymi na prawidłowe oraz dysfunkcyjne3.

Rodzina „normalna” (zdrowa) w psychologii to taka, która po-
wstaje na bazie małżeństwa (relacji tworzącej podstawę rodziny) kocha-
jących się dwóch osób o dojrzałej osobowości, które daje poczucie za-
spokojenia jednych z najważniejszych potrzeb takich jak akceptacja, mi-
łość, bezpieczeństwo. To właśnie taki związek tworzy harmonijną ca-
łość. W takiej rodzinie małżonkowie uważają rozwój i troskę o związek
jako istotną wartość, zwracają uwagę na komunikację aby pomagała ona
w pogłębianiu wzajemnego zaufania oraz życzliwości. Rodzina „nor-
malna” ma elastyczne, ale wyraźne granice, które chronią jej odrębność
oraz autonomię poszczególnych osób a także regulują kontakty z inny-
mi. Zachowane zostają w niej odpowiednie granice gdzie podsystemy
układają się zgodnie z pokoleniami. Posiada jasną hierarchię, która za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności. W takiej rodzinie rodzice
zaspokajają potrzeby akceptacji, miłości i kontaktu a dzieci mogą być
sobą i czują się kochane. Istnieją wyznaczone normy i zasady, które są

1 J. Szymczak, Definicje rodziny, "Studia Nad Rodziną" 2002, nr 6/2 (11), s.
151–65.

2 F. Maciejewska, P. Bury, Dysfunkcjonalność rodziny: psychologiczny i socjolo-
giczny aspekt definicji, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpie-
czeństwa"2008, nr 2, s. 27–41.

3 M. Ryś, Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych
systemach rodzinnych, "Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2" 2011, nr 6 s. 64–83.
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respektowane przez wszystkich członków rodziny. Dzieci, są zachęcane
do wyrażania swojego zdania odnośnie spraw rodzinny, do kontaktów
z innymi, ponad to są wdrażane do samodzielności i odpowiedzialności
a rodzice pomagają im w rozwoju. Istnieją w niej prawidłowe modele
komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Rodzice chronią dzieci przed
tym co może zniszczyć świat wartości, które przyjmuje dana rodzina.
Relacje pomiędzy członkami są autentyczne. Rodzina zdrowa kształtuje
podstawowy obraz siebie, poczucie wartości oraz wiarę w samego sie-
bie, które można rozwijać tylko w atmosferze pełnej aprobaty i zachęca-
nia do pokonywania trudności jest także wspólnotą życia i miłości a jej
członków rodziny wiążą wzajemne zależności. W społeczności rodzin-
nej panuje równowaga pomiędzy jej poszczególnymi elementami za-
spokajane są podstawowe potrzeby (także psychiczne) dziecka, okazuje
się w niej uczucia, szanuje się prawa dziecka i traktuje je jako pełno-
prawnego członka rodziny oraz kształtuje się postawy życzliwości i mi-
łości wobec innych.

Z drugiej strony, rodzina dysfunkcjonalna nie potrafi dostatecznie
wypełniać swoich funkcji, nie potrafi także sprostać swoim obowiązkom
względem członków rodziny oraz rozwiązywać sytuacji kryzysowych.
Często cechują ją sztywne zasady, lekceważenie konfliktów, zaniedby-
wanie obowiązków. Jej członkowie nie są zdolni do wyrażania uczuć,
brak w niej osobistych granic, granice są zatarte, splątane lub sztywne i
nieprzepuszczalne. Jej system interakcji prowadzi do frustracji, wyko-
rzystywania, pogwałcenia ważnych praw oraz zaniku odpowiedzialno-
ści. Taka rodzina jest zamknięta, żyje w zakłamaniu i braku szczerości,
dominują w niej pozory, fałszuje rzeczywistość i brakuje w niej wzajem-
ności bądź jest nadopiekuńcza. Jej role są sztywnie podzielone, cechuje
ją nieadekwatne widzenie świata i zachowań. Rodzina dysfunkcjonalna
bardziej poszukuje bezpieczeństwa niż satysfakcji z własnych działań a
jej członkowie tłumią emocje, a autentyczne uczucia nie są tam wyraża-
ne ani dobrze rozpoznane. Wywiera się w niej presję na członków odno-
śnie zachowania lojalności i sztywnej spójności oraz panuje atmosfera
emocjonalnego dystansu. Jej komunikaty są niespójne, zaprzecza się
występowaniu problemów wewnątrz systemu. Za to występują skłon-
ności do kontroli interakcji, uczuć i zachowań a komunikacja służy wza-
jemnemu obniżaniu poczucia własnej wartości i pragnienia nie są wyra-
żane wprost. Zaniedbuje się tam dzieci w wielu formach, rodzice nie
sprawują prawidłowo władzy rodzicielskiej, są albo zbyt despotyczni
albo submisyjni. Nie ma reguł, bądź się ich nie egzekwuje, brak w niej
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poczucia bezpieczeństwa, normy i wartości nie są jasno określone oraz
nie ma wyraźnego podziału ról. Dodatkowo rodzina dysfunkcjonalna
nie radzi sobie z normalnymi kryzysami rozwojowymi.

Ważnym elementem funkcjonowania systemu rodzinnego są eta-
py przebiegu życia rodziny w klasycznym cyklu życia małżeńskiego-
rodzinnego autorstwa E. Duvall4:

1. Tworzenie się związku małżeńskiego (małżeństwo bez dzieci)
Małżeństwo to diada, której wewnętrzną strukturą, jakością i zna-

czeniem zajmują się psychologowie. Aby rodzina mogła normalnie
funkcjonować musi opierać się na trwałym związku rodziców. Decyzja
wspólnego życia wyznacza istotę małżeństwa, to wspólnota i nowa ja-
kość. Faza ta rozpoczyna się wraz z ceremonią ślubu, jest ona ważnym
rytuałem, który symbolizuje ostateczne zakończenie przynależności do
rodziny pochodzenia i zapoczątkowuje nową rodzinę. Dochodzi tutaj do
scalenia potrzeb, wartości oraz następuje podział ról. Zadaniem tej fazy
jest przede wszystkim ustalenie relacji z rodzinami pochodzenia5.

2. Rodzina mająca małe dziecko
Małżeństwo w którym pojawia się dziecko zamienia się w rodzinę

wychowującą dzieci.
3. Rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym
Małżonkowie muszą przystosować system rodzinny do przyjęcia

w nim nowych członków jakimi są dzieci, następuje podział obowiąz-
ków dotyczących ich wychowania.

4. Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym
Tak jak powyżej, małżonkowie dalej muszą przystosować system

rodzinny do nowych członków rodziny oraz z chwilą pójścia dzieci do
szkoły stają przed zadaniem stworzenia mu warunków do uczenia się i
motywowania do osiągania sukcesów.

5. Rodzina z dziećmi w wieku nastoletnim
To rodzina z dziećmi już dorastającymi. Najważniejszym zada-

niem tego etapu jest separacja dorastającego dziecka, która powinna
przebiec bez poczucia winy. Rodzice stają przed wyzwaniem modyfika-

4 E. M. Duvall, Marriage and family development, Wyd. Lippincott, New York 1977,
za: S. Biel, Komunikacja małżeńska kluczem wychowania do dialogu – sprawozdanie z
badań, "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" 2016, nr 29/3, s. 33–56.

5 K. Ostoja-Zawadzka, Cykl życia rodzinnego, [w:] Wprowadzenie do syste-
mowego rozumienia rodziny, red.B. de Barbaro, Wyd. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 1999.
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cji swoich postaw i uwzględnieniem autonomii i samodzielności dzieci6,
Dodatkowo następuje dokonywanie się zmian we wzajemnych relacjach
małżonków.

6. Rodzina z dziećmi opuszczającymi dom
To faza, która trwa od opuszczenia domu przez najstarsze dziecko

aż do najmłodszego oraz łączy się bezpośrednio z kolejną- siódmą fazą.
7. Faza „pustego gniazda”
Małżonkowie zostają sami, para, która nie ma już dotychczaso-

wych obowiązków rodzicielskich musi ułożyć relacje z dziećmi na bar-
dziej partnerskich warunkach. Faza ta może zakończyć się bardzo po-
myślnie bądź doprowadzić do rozpadu małżeństwa.

8. Starzenie się członków rodziny
Zadaniem małżonków jest przygotowanie się do końca kariery

zawodowej, starzenia i śmierci. Najtrudniejsza jest śmierć współmał-
żonka. To ostatnia faza, która zamyka cykl życia małżeńsko-rodzinnego.

Style wychowania dzieci w rodzinie oraz ich konsekwencje dla
dalszego życia jednostki to również znamienne elementy, które trzeba
określić w charakterystyce poszczególnych rodzin. Wyróżniamy style:
demokratyczny, autokratyczny, liberalny i niekonsekwentny7.

Styl demokratyczny to taki sposób wychowania, który charaktery-
zuje się poszanowaniem praw i uczuć poszczególnych członków rodzi-
ny. Panuje tam wzajemne zaufanie, sympatia i życzliwość. Rodzina
troszczy się o rozwój wszystkich swoich członków, wspólnie planuje
działania i sposoby rozwiązywania problemów. W takiej rodzinie na
narzuca się zadań, nie stosuje się surowych represji a zamiast tego jej
członkowie posługują się perswazją i argumentami. Taki styl pozwala
na przyjacielskie kontakty rodziców z dziećmi, kształtowanie samo-
dzielności, zdolności do decentracji oraz prawidłowe ukształtowanie
poczucia własnej wartości.

Styl autokratyczny, charakteryzuje się tym, iż dziecko zna swoje
obowiązki i prawa, które są egzekwowane z dużą konsekwencją. Styl
ten pozbawiony jest jednak okazywania uczuć. Ważne jest wypełniane
obowiązków. Sukcesy traktuje się jako oczywistość a pochwały uznaje

6 M. Ziemska, Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny, [w:] Ro-
dzina współczesna, red. M. Ziemska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa, 2001.

7 M. Ryś, Systemy rodzinne, w: Metody badań struktury rodziny pochodzenia
i rodziny własnej, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, Warszawa 2001.



76

się za szkodliwe w wychowaniu. Nacisk kładzie się za to na krytykę i
wychwycenie błędów. Nie stosuje się nagród a środkiem wychowaw-
czym jest kara. Dodatkowo kontroli ulegają relacje pozarodzinne dziec-
ka. Przez to w rodzinie panuje atmosfera napięcia, dziecko jest pozornie
zależne i uległe. Następuje brak internalizacji norm i wartości, a w sytu-
acji braku kontroli zewnętrznej dziecko może łamać niewygodne dla
siebie zasady.

Styl liberalny można podzielić na styl liberalny kochający oraz styl
liberalny niekochający. W pierwszym z nich rodzice pozostawiają dziec-
ku pełną swobodę. Interweniują w wychowanie tylko w wyjątkowych
sytuacjach. Nie stawiają wymagań oraz nie odwołują się do swojego
autorytetu. Rodzice interesują się sprawami dziecka jedynie wtedy kie-
dy te od nich tego oczekuje. Mimo to otaczają je miłością, są czuli i silnie
związani z dzieckiem. Przyjmuje się, że dziecko dorośnie i samo dokona
właściwych wyborów. Efektem takiego stylu jest często nieadekwatne
poczucie własnej wartości, postawa egoistyczna, egocentryczna, brak
wewnętrznej dyscypliny czy wytrwałości w działaniu. W drugiej od-
mianie stylu liberalnego- niekochającym rodzice dają dziecku całkowitą
swobodę. Jednak okazują przy tym chłód emocjonalny, obojętność i brak
zainteresowania.

1. Główne założenia podejścia systemowego
W ujęciu systemowym każda rodzina rządzi się pewnymi prawa-

mi, którymi są8:
• prawo całości (system jest całością, ta całość tworzy nową jakość,

która nie jest prostą sumą elementów. Jest ona za to integralnym niezależ-
nym bytem, który żyje własnym życiem i rządzi się swoimi prawami),

• prawo oporu wobec zmiany (preferowane wzorce pozostają tak
długo jak to możliwe),

• prawo zdolności adaptacji do otoczenia (rodzina musi być zdol-
na do reagowania na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, oraz musi być
zdolna do przekształceń gdy napotyka na nowe okoliczności, wszystko
to jednak musi zachodzić przy utrzymaniu jej trwałości).

Rodzinę ujmuje się jako system, który charakteryzuje się zespołem
norm, zasad oraz ma środki, które podtrzymują jego spójność9. Taki

8 L. Bertalanffy, Ogólna teoria systemów (General System Theory),Wyd. PWN,
Warszawa, 1984, s.339.

9 E. Wysocka, B. Ostafińska-Molik, Zaburzenia przystosowania młodzieży a style
wychowania w rodzinie, "Pedagogika Społeczna", 2015, nr 4 (58), s. 55-79.
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system ma określone cele, sposoby zaspokajania potrzeb i realizacji pod-
stawowych zadań społecznych. Charakteryzuje się: całościowością (sta-
nowi integralną strukturę, a taka całość może być nawet porównywana
do żywego organizmu, cyrkularnością (przyczynowość bez wyraźnego
początku i końca), ekwifinalnością (możliwością osiągania podobnych
rezultatów końcowych przy wychodzeniu z różnych stanów początko-
wych)i ekwipotencjalnością (te same punkty początkowe mogą prowa-
dzić do zupełnie innych skutków). Elementy systemu są we wzajemnej
interakcji. W systemie między jednostkami istnieją liczne sprzężenia
zwrotne, a zmiana w jednym elemencie pociąga za sobą zmiany w ca-
łym systemie. Eskalacja działań następuje w postaci samowzmacniają-
cych się cykli. System rodzinny wykazuje właściwości homeostatyczne
(dąży do określonego typu równowagi zewnętrznej) oraz morfogene-
tyczne (proces przeciwstawny, który zapewnia rozwój i zmianę).Każdy
system ma swoje wyraźne granice, dzięki nim rodzina zapewnia sobie
intymność. Granice jednak są przepuszczalne i umożliwiają wymianę z
otoczeniem10.

Dawid Field stworzył znaną typologię pięciu systemów rodzin-
nych. Za jej podstawę uznaje się rodzaj granicy pomiędzy podsystema-
mi rodzice-dzieci. Field wyróżnia11:

1. Rodzinę chaotyczną: zbyt sztywna granica rodzic-dziecko, brak
więzi pomiędzy członkami rodziny, brak poczucia bezpieczeństwa, kon-
flikty i napięcia.

2. Rodzinę władzy: granice otwarte są tylko w jednym kierunku,
rodzice przekazują dzieciom polecenia, nakazy i zakazy. Wymagają po-
słuszeństwa.

3. Rodzinę prawidłową: prawidłowe granice pomiędzy podsys-
temami.

4. Rodzina nadopiekuńczą: wyręczanie dziecka, nadmierna opie-
ka, grancie są zbyt elastyczne.

5. Rodzinę uwikłaną: nadmiernie wiążąca, brak jej wyraźnej gra-
nicy, relacje rodzic-dziecko są nieprawidłowe i splątane.

Ogólna teoria systemów powstała w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie integracji wielu naukowych dziecin, które wyjaśniają funkcjono-
wanie świata przyrody jak i układów społecznych. Prawa, które określa-
ją strukturę i funkcje systemów są uniwersalne, niezależne od charakte-

10 M. Ryś, Systemy rodzinne...,op. cit.
11 D. Field, Osobowości rodzinne, Wyd. Logos, Warszawa1996.



78

ru ich elementów składowych. Spójny system nie jest jednak prostą su-
mą jego części, ale cechuje się wielością powiązań i zależności.

Systemy są autonomiczne, ich działania są zdeterminowane przez
własną strukturę, to ta struktura decyduje jakie rodzina podejmie inte-
rakcje z otoczeniem i jak je zrealizuje. Rzeczywistość zorganizowana jest
na podstawie hierarchicznie uporządkowanych poziomów, każdy sys-
tem niższego rzędu należy do systemu wyższego rzędu i odwrotnie
wyższe poziomy składają się z niższych. Systemy posiadają granice i
różnią się stopniem ich otwartości. Wymiana z otoczeniem dokonuje się
dzięki mechanizmowi sprzężenia zwrotnego ujemnego (morfostaza) i
dodatniego (morfogeneza). System jest w stanie się samoregulować.
Struktura systemu to komponenty systemu i relacje między nimi, każdy
z elementów ma w owej strukturze ustalone miejsce i pełni określona
rolę. Wszystkie elementy systemu są jednakowo ważne.

Rodzina w terapii systemowej jest całością, nie będącą przy tym
prostą sumą swoich elementów. Wszystkie jednostki systemu rodzinne-
go, czyli członkowie rodziny, są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie
oddziaływają na siebie. Owa całość nie jest zatem prostą sumą osobowo-
ści poszczególnych członków rodziny, lecz stanowi nową jakość. W uję-
ciu systemowym terapeuta zamiast poszukiwać przyczyn niepożądane-
go zachowania, stara się zrozumieć wzorce zachowań w rodzinie i wza-
jemne interakcje. W tym rozumieniu to system, nie jednostka wytwarza
problem12.

W terapii rodzin wyróżnia się jeszcze poszczególne nurty:
• Terapia systemów rodzinnych Murray’a Bowena13:
System może tam funkcjonować na różnych z poziomów efektyw-

ności począwszy od optymalnego aż po dysfunkcjonalny. Zróżnicowa-
nie „ja” każdego człowieka można opisać na kontinuum, od fuzji do
zróżnicowania. Związki partnerskie są zawierane zazwyczaj z osobami
o podobnych poziomach zróżnicowania „ja”. Podejście to porusza także
kwestie systemu emocjonalnego rodziny nuklearnej oraz przypadku
fuzji niepełnych „ja”. Według niego im mniejszy stopień zróżnicowania
„ja”, gdy wzrasta napięcie, tym większa jest tendencja aby wciągać oso-

12 A. Cierpka, Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny, [w:]Z zagadnień
współczesnej psychologii wychowawczej, red. A. Jurkowski, Wyd. PAN, War-
szawa2003, s. 107–129.

13 Hasło Psychoterapia systemowa, Encyklopedia serwisuSzkolnictwo.pl,
źródło:
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Psychoterapia_systemowa#Strategiczna_
Terapia_Rodzin_.28Jay_Haley.2C_Cloe_Madanes.29, (data dostępu: 20.06.2020).

www.szkolnictwo.pl/szukaj
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by trzecie do relacji w celu jego zneutralizowania. Przenoszenie na dzie-
ci niezróżnicowanego „ja” to proces projekcji rodzinnej. Celem takiej
terapii jest inicjowanie i obserwacja eksternalizacji oraz różnicowanie ja.
Technikami używanymi w pracy są genogramy oraz sięganie do po-
przednich generacji.

• Nurt strukturalny Salvadora Minuchina:
Rodzina to otwarty system społeczno-kulturowy, gdzie do jego

niezbędnego funkcjonowania potrzebna jest równowaga między poczu-
ciem ja a przynależnością do rodziny. Nacisk w tym podejściu kładzie
się na strukturę rodziny czyli sieć wymagań funkcjonalnych, które wa-
runkują interakcje. Zaburzenia pojawiają się wtedy gdy struktura rodzi-
ny jest za mało elastyczna. Natomiast możliwości adaptacyjne jednostki
jak i systemu są symbolem zdrowia. Elementami różnicującymi i rozwi-
jającymi system są granice, koalicje oraz podsystemy. Celem terapii jest
zmiana struktury rodziny, granic. W ramach stosowanych technik uży-
wa się przewartościowania, wprowadzenia nowych informacji, odtwa-
rzania interakcji, restrukturyzacje, wyjaśnianie i modyfikacje interakcji14.

• Nurt strategiczny:
W tym podejściu trudności określa się jako niepożądane stany rze-

czy, objawy zaburzeń psychicznych to wyraz tendencji homeostatycz-
nych a problemy pojawiają się w momencie niewłaściwego radzenia
sobie z tymi trudnościami. Zmiana jednego z członków w systemie jest
zależna od zmiany w całym systemie, do owej zmiany nie jest potrzebny
wgląd. W tym podejściu problem rozumiany jest w kontekście. Proble-
my stwarza się poprzez: zaprzeczanie trudności, usiłowanie rozwiąza-
nia nierozwiązywalnego, fiksacji na złym rozwiązaniu. W nurcie strate-
gicznym wprowadzono pojęcie perwersyjnego trójkąta, które oznacza
koalicje dwóch osób przeciwko trzeciej. Cel terapii powinien być kon-
kretny, osiągalny, realny oraz ograniczony. Używaną techniką terapeu-
tyczną są cztery kroki rozwiązania problemu (zdefiniowanie go w kon-
kretnych kategoriach, zbadanie rozwiązań dotychczasowych, zdefinio-
wanie celu dla każdego z członków danej rodziny, zbudowanie i zapro-
ponowanie interwencji)15.

2. Znaczenie rodziny w profilaktyce
Lista czynników chroniących w działaniach profilaktycznych jest

bardzo długa, jednak rodzina prawie zawsze odgrywa bardzo ważną

14 Tamże.
15 Tamże.
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rolę. Czynnikami chroniącymi są te elementy, które zmniejszają u jed-
nostki prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań problemowych
oraz zmniejszają oddziaływanie czynników ryzyka. Z kolei czynniki
ryzyka określa się jako te, który zwiększają ryzyko prawidłowego roz-
woju czy funkcjonowania jednostki.

E. Werner16 określił trzy kategorie czynników chroniących:
• Czynniki, które związane są z indywidualnymi predyspozycjami

dziecka, które powodują jego odporność na przeciwności losu.
• Czynniki, które związane są z cechami środowiska rodzinnego

czyli przede wszystkim niewielka rodzina (mniej niż czworo dzieci),
kompetentna osoba matki, występowanie bliskiej więzi emocjonalnej z
matką bądź z inną osobą dorosłą z rodziny.

• Czynniki, które związane są z cechami pozarodzinnego środowi-
ska społecznego(źródłem ochrony mogą być bliskie i trwałe przyjaźnie,
dobre kontakty z rodzicami przyjaciół, którzy pochodzą z dobrze funk-
cjonujących rodzin, wsparcie i pomoc nauczycieli czy sąsiadów.

Według wielu badaczy czynniki chroniące można także zakwalifi-
kować do pięciu podstawowych grup, jedną z nich jest właśnie rodzina.

1. Zmienne związane z jednostką: dobre procesy i funkcje po-
znawcze, cechy temperamentu takie jak zdolności adaptacyjne, wital-
ność i towarzyskość, emocje i procesy motywacyjne jak radzenie sobie z
emocjami, wewnętrzna kontrola impulsów, automotywacja, pozytywny
obraz własnej osoby, umiejętności społeczne

2. Zmienne związane z rodziną: bliskie relacje w postaci więzi
emocjonalnych, dobra i otwarta komunikacja, jasne zasady funkcjono-
wania w rodzinie, monitorowanie czasu wolnego dzieci, modelowanie,
brak zgody na zażywanie substancji uzależniających, zaangażowanie
rodziców w sprawy szkolne i zainteresowania dziecka

3. Zmienne związane z grupą rówieśniczą: przynależność do kon-
struktywnej grupy, akceptacja i bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej,
zaangażowanie w sprawy grupy rówieśniczej, brak akceptacji rówieśni-
ków do zażywania substancji psychoaktywnych, akceptacja norm spo-
łecznych i postanowię prawa

4. Zmienne związane ze szkołą: zainteresowanie nauką, aspiracje
edukacyjne, lekcje prowadzone w atrakcyjny sposób, otwartość i życz-
liwość pracowników szkoły, kompetencje nauczycieli, rozwinięta szkol-
na infrastruktura, akceptacja innych uczniów i bezpieczeństwo

16 E. Werner, J. Bierman, F. French, The children of Kauai: A longitudinal study from
the prenatal period to age ten, Wyd. University of Hawaii Press, Honolulu 1971.
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5. Zmienne związane z kontekstem społeczno-kulturowym: przy-
jazne i bezpieczne sąsiedztwo, ograniczona dostępność do nowych tech-
nologii, bliskość oraz dostęp do np. kin, teatrów, ale też placówek niosą-
cych pomoc, praktyki religijne, poszanowanie praw, norm czy wartości,
angażowanie rodziny w działania prospołeczne, pozytywne działanie
mediów oraz popkultury

3. Wyniki badań
Liczne badania zwracają uwagę na powiązania różnych aspektów

rozwoju dziecka z jakością rodziny pochodzenia. Relacje wewnątrz ro-
dziny wiążą się z odczuwanym od niej wsparciem w wymiarach emo-
cjonalnym i społecznym17.

Atmosfera rodzinna najczęściej oceniana była jako optymalna
przez badanych z rodzin pełnych. Wychowanie w rodzinie, która cechu-
je się dobrym klimatem emocjonalnym pozwala na lepsze przystosowa-
nie do zmian życiowych, większą plastyczność zachowań i postaw w
sytuacjach społecznych. Osoby z rodzin o atmosferze pozytywnej mają
niższe wskaźniki lęku, depresji, poczucia samotności niż osoby z rodzin
o niskiej jakości klimatu emocjonalnego18.

Relacje wewnątrz rodziny mają także związek z zachowaniami
zdrowotnymi jakie podejmujemy. Prawidłowym nawykom zdrowot-
nym sprzyja spójność i elastyczność. Sama elastyczność sprzyja zacho-
waniom zdrowotnym ogólnym, profilaktycznym oraz pozytywnemu
nastawieniu a komunikacja i zadowolenie z relacji sprzyja zachowaniom
prozdrowotnym ogólnym oraz nawykom żywieniowym i dobrym na-
stawieniem psychicznym. Dodatkowo rodziny o najbardziej zrównowa-
żonej strukturze sprzyjają działaniom na rzecz zdrowia19.

4. Wnioski
Systemowe podejście do rodziny ma szerokie wykorzystanie w

działaniach opiekuńczych, wychowawczych, psychologicznych, profi-
laktycznych i terapeutycznych. Wśród licznych jej zalet, wadą tej terapii
może być jej ewentualna krótkoterminowość.

17 K. Kaleta, J. Mróz, Struktura relacji w rodzinie pochodzenia a poczucie wsparcia
i osamotnienia, "Społeczeństwo i rodzina" 2013, nr 2(35), s. 87–104.

18 K. Walęcka-Matyja, Jakość klimatu emocjonalnego rodzin pochodzenia adole-
scentów jako predykator ich kompetencji emocjonalnych, "Studia Dydaktyczne" 2013,
nr 24, s.25.

19 J. Mróz, K. Kaleta, Struktura relacji w rodzinie pochodzenia a zachowania proz-
drowotne dorosłych, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2013, nr 2(94), s.239-246.



82

Podejście systemowe rozwijało się w obrębie różnych szkół. W za-
leżności od szkoły, przyjmowało inną ideę rozumienia patologii i sku-
piało się na innym aspekcie systemu: strukturze rodzinnej, sposobie
komunikowania w rodzinie czy wzorców. Mimo to, co bardzo istotne,
każdy z nurtów zawsze uwzględnia cały system rodzinny.

Streszczenie:
W psychologii rodzina rozpatrywana jest przez pryzmat poszcze-

gólnych osób oraz relacji między nimi. To wspólnota, którą często ujmu-
je się według podejścia systemowego.

W artykule pod tytułem: ”Rodzina w ujęciu psychologicznym-
podejście systemowe” zaprezentowano klasyczny cykl życia małżeń-
skiego-rodzinnego. Scharakteryzowano prawidłowe i dysfunkcyjne sys-
temy rodzinne. Wyróżniono także style wychowania dzieci w rodzinie
oraz ich konsekwencje dla dalszego rozwoju jednostki. Przedstawiono
główne założenia podejścia systemowego. Zwrócono uwagę na duże
znaczenie rodziny jako czynnika chroniącego w profilaktyce. Podejście
systemowe rozwijało się w obrębie różnych szkół. W zależności od szko-
ły, przyjmowało inną ideę rozumienia patologii i skupiało się na innym
aspekcie systemu: strukturze rodzinnej, sposobie komunikowania w
rodzinie czy przyjmowanych wzorcach. Mimo to, każdy z nurtów zaw-
sze uwzględnia cały system. Powołano się także na badania, zwracając
uwagę na powiązania różnych aspektów rozwoju dziecka z jakością
rodziny pochodzenia.

Systemowe podejście do rodziny ma szerokie wykorzystanie w
działaniach opiekuńczych, wychowawczych, psychologicznych, profi-
laktycznych i terapeutycznych.

Słowa kluczowe: rodzina, psychologia, system, teoria systemów

Summary:
Psychological approach to the family- systems approach
In psychology, the family is considered through the prism of indi-

viduals and the relationships between them. It is a community that is
often recognized in a systems approach.

The article entitled: “Psychological approach to the family- sys-
tems approach” presents the classic cycle of marriage-family life. Nor-
mal and dysfunctional family systems were characterized. Styles of rais-
ing children in the family and their consequences for the further devel-
opment of the individual were also highlighted. The main assumptions
of the system approach were presented. Attention was paid to the great
importance od the family as a protective factor in prevention. The sys-
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tem approach has various models. Depending on the model, it adopted
a different idea of understanding pathology or accepted patterns. De-
spite this, each trend always includes the whole system. Researches was
also cited, highlighting the links between various aspects of child devel-
opment and the quality of the family origin.

The systems approach to the family is widely use in caring, educa-
tional, psychological, preventive and therapeutic activities.

Key words: family, psychology, system, systems theory
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Beata Kociołek

Instrumenty polityki na rzecz rodzin z dziećmi w Polsce –
wybrane aspekty

Wprowadzenie
Działania władz publicznych na rzecz rodziny mają w Polsce zna-

czący status. Rodzina pełni kluczową rolę nie tylko dla swoich członków,
ale także wobec całego społeczeństwa. Badania wskazują, że nadal znacz-
na grupa rodaków postrzega rodzinę jako jedną najważniejszych wartości
w życiu człowieka, która czyni go szczęśliwym i spełnionym. W związku
z powołaniem samorządu terytorialnego, polityka na rzecz rodziny skon-
centrowana na trosce o rodzinę i zaspokojeniu jej potrzeb, znalazła się w
katalogu zadań jednostek samorządowych wszystkich szczebli. Współ-
cześnie, wobec rosnących wyzwań jakie stają przed władzami publicz-
nymi funkcjonującymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, reali-
zacja zadań polityki na rzecz rodziny wymaga również jednostek samo-
rządu terytorialnego jako kreatorów rozwoju lokalnego i regionalnego
podjęcia szczególnych działań. Stąd tak istotną kwestią jest dobór instru-
mentów w procesie zarządzania publicznego, które umożliwią realizację
zadań na rzecz rodziny in generali, obejmujących zarówno sprawy bieżące
oraz uwzględniające ambicje i potrzeby przyszłych pokoleń.

1. Rodzina w przestrzeni społecznej
Pomimo systematycznie zachodzących zmian cywilizacyjnych,

transformacji ustrojowej i gospodarczej, pozycja rodziny w państwie pol-
skim wydaje się być stabilna. Potwierdzają tę tezę badania przeprowa-
dzone w 2019 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS),
według których Polacy preferują życie w rodzinach wielopokoleniowych
(aż 81% respondentów), choć obecnie najbardziej powszechnym modelem
rodziny jest rodzina nuklearna składająca się z dwóch pokoleń czyli ro-
dziców i dzieci (55% respondentów). Z badań Eurostatu1 przeprowadzo-
nych w 2017 r. wynika, że Polska zajmuje miejsce w czołówce państw
Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem gospodarstw domowych z
dziećmi – 37%, podobnie jak Cypr. Nieznacznie niższy odsetek zanotowa-

1 Na podstawie danych zamieszczonych przez Główny Urząd Statystycz-
ny, Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin, Analizy
statystyczne GUS, Warszawa 2019.
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ła Słowacja 36% oraz Portugalia i Rumunia - 35%. Jedynie Irlandia może
poszczycić się 40 % wynikiem i największym odsetkiem gospodarstw z
trójką lub większą ilością dzieci, aż 26 %. Pomimo coraz dojrzalszego me-
trykalnie wieku, w jakim młodzi ludzie podejmują decyzję o założeniu
rodziny i posiadaniu dzieci, a także trwającego nieprzerwanie procesu
dezinstytucjonalizacji i destabilizacji rodziny, jej wartość jako podstawo-
wej grupy społecznej jest postrzegana przez władze publiczne jako obszar
interwencji o charakterze priorytetowym2.

W latach 2000 - 2017 wydatki państw Unii Europejskiej na świad-
czenia dla rodzin wzrosły realnie o 40,6%, pomimo równoczesnego
spadku liczby dzieci w wieku poniżej 18 lat o 7,3%. W 2017 roku wydat-
ki państw członkowskich na świadczenia rodzinne wyniosły 300 mld
euro, co stanowiło 2,3% PKB UE i 8,6% całości wydatków na świadcze-
nia socjalne3 (Wykres nr 1). W tym rankingu Polska plasuje się w czo-
łówce, zajmując drugie miejsce z 13% udziałem wydatków na świadcze-
nia rodzinne. Wyprzedził nas tylko Luksemburg z 15,5% udziałem, na-
tomiast najmniej to jest 4% wyniosły wydatki Grecji i Holandii.

Wykres nr 1

źródło: Eurostat (spr_exp_sum) [dostęp 20.05.2020]

Najwięcej wydatków na rodzinę, bo aż 3141euro na mieszkańca
przeznaczyły władze Luksemburga, najmniej wydano w Rumunii -104
euro (Wykres nr 2). Natomiast średnia unijna wynosiła w 2017 roku oko-

2 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
2002

3 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp 20.05.2020].
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ło 675 euro na mieszkańca. Polska ze względu na niski PKB znalazła się
o kilka punktów poniżej tej średniej, pomimo de facto wysokich wydat-
ków na rodzinę w ujęciu procentowym.

Wykres nr 2

źródło: Eurostat (spr_exp_sum) [dostęp 20.05.2020]

Z jednej strony troska władz publicznych o rodzinę i środowisko ro-
dzinne nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, zważywszy na rolę jaką
odgrywania w społeczeństwie tworząc naród, wobec którego państwo i
jego agendy pełnią rolę służebną4. Z innej jednak perspektywy, zmiany
społeczno-kulturowe jakie następują w związku z dynamicznie rozwijają-
cymi się procesami industrializacji oraz urbanizacji, tworzą niespotykaną
dotąd rzeczywistość dla tej podstawowej jednostki społecznej, która dozna-
je licznych trudności w codziennym funkcjonowaniu. W konsekwencji,
rodzina staje się coraz częściej niewydolna a nawet niezdolna do pełnienia
swoich naturalnych funkcji. Dlatego interwencja władz publicznych wyda-
je się uzasadniona, a jej skala i narzędzia ściśle korespondują z realizowa-
nym modelem polityki na rzecz rodziny.

2. Instrumenty polityki państwa na rzecz rodzin
Z perspektywy działań podejmowanych przez państwo na rzecz

rodzin można wskazać obszary o znaczeniu fundamentalnym i sklasyfi-
kować je w czterech grupach: wsparcie finansowe, usługi dla rodzin,
rynek pracy przyjazny osobom wychowującym dzieci, ale także warto-
ści i edukacja.

4 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2002, s.9].
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Pierwszym i kluczowym obecnie filarem jest wsparcie finansowe
rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Tezę tę potwierdza
struktura wydatków jakie zostały przeznaczone na świadczenia rodzin-
ne w ostatnich latach z budżetu państwa. Z danych GUS wynika, że w
2018 roku kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 10017,7
mln zł. W tej puli środków jak obrazuje wykres nr 3, znalazły się zasiłki
rodzinne (43,0%), dodatki do zasiłku rodzinnego (14,3%), świadczenia
opiekuńcze (29,8%), świadczenia rodzicielskie (10,0%), jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka bez środków własnych gmi-
ny(2,8%) oraz inne świadczenia rodzinne wypłacane ze środków wła-
snych gminy (0,1%).

Wykres nr 3
Struktura wydatków według rodzaju świadczenia rodzinnego w

2018r.

źródło: GUS - Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodziny-w-2018-
roku,4,2.html [dostęp 26.05.2020]

Oznacza to, że w 2018r. polskie rodziny otrzymały wsparcie w
formie świadczeń rodzinnych nieznacznie przekraczające 10 mld zł.
Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z tej formy wsparcia osiągnęła
średnio miesięcznie niemal 2 mln (1,9 mln). Są to rodziny, które pobiera-
ły świadczenia rodzinne na dzieci pozostające na utrzymaniu oraz oso-
by pełnoletnie uprawnione do świadczeń na siebie.
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3. Program ”Rodzina 500 plus”
Ważnym wsparciem dla rodzin okazał się rządowy Program ”Ro-

dzina 500 plus”. Na świadczenia wychowawcze w 2018 roku przekaza-
no 22,2 mld zł, co oznacza pomoc dla 3,6 mln dzieci średnio miesięcznie
(Wykres nr 4). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poin-
formowało, iż od początku funkcjonowania Programu państwo udzieli-
ło wsparcia w wysokości 110,7 mld , co oznacza 6,5 mln dzieci objętych
wsparciem.

Wykres nr 4
Kwoty wypłaconych świadczeń na rzecz rodziny według woje-

wództw w 2018 r.

źródło: GUS - Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodziny-w-2018-
roku,4,2.html [dostęp 26.05.2020]

Kolejnymi filarami polityki na rzecz rodzin są usługi dla rodzin
oraz rynek pracy, ale także wartości i edukacja. Niewątpliwie z działań
władz państwowych skierowanych do rodzin możemy wnosić, że pol-
ska rodzina jest ważna dla rządzących. Choć nie została dotąd opraco-
wana narodowa strategia na rzecz rodziny, państwo i jego agendy licz-
nie podejmują kwestie prorodzinne. Wsparcie rodziny realizowane jest
w ramach ogólnopolskich programów pomocowych.
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4. Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny okazała się ważnym wspar-

ciem dla polskich rodzin wielodzietnych, a także wzmocniła pozycje
samorządowych inicjatyw w tym obszarze, które kierowane są do ro-
dzin wielodzietnych. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny jej istotą
jest przyznanie posiadaczom Karty korzystniejszego od ogólnie obowią-
zującego dostępu do towarów i usług lub innych form działalności. Z
danych GUS wynika, że popularność tego narzędzia systematycznie
rośnie. W Polsce w latach 2017 - 2018 nastapił wzrost liczby wydanych
KDR o 59 795 (odpowiednio z poziomu 417035 do 476830). Najwięcej
rodzin wielodzietnych korzystających z KDR w 2018 było w wojewódz-
twie mazowieckim (72682), małopolskim (56570) i śląskim (46382), a
najmniej w opolskim (9377) i lubuskim (9597) – wykres nr 5.

Wykres 5
Liczba rodzin korzystających z KDR 2017-2018

źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wykres [do-
stęp 25.05.2020]

Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej systematycznie wzrasta liczba partnerów Progra-
mu, których obecnie jest 5800 z 1200 w 2015r. Podobnie obserwuje się
wzrost lokalizacji oferujących usługi na preferencyjnych warunkach dla
rodzin wielodzietnych, z 10 tysięcy miejsc w 2015 roku do 23,5 tysiąca
miejsc w 2019 roku. Ministerstwo wprowadziło również udogodnienia
dla posiadaczy KDR w formie mobilnej Karty, z której korzysta 572,9
tys. osób.
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Dużym zainteresowaniem cieszą się także inne programy państwa
dedykowane rodzinie jak Program „Dobry Start”, Program „Posiłek w do-
mu i w szkole”, a także Program „Mama 4+” oraz Program „Maluch +”.

5. Program „Dobry Start”
W ramach Programu „Dobry Start” powszechnie zwanego „Wy-

prawką”, każdy z uczniów rozpoczynających rok szkolny otrzymuje
jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, bez względu na dochód w
rodzinie. Jego celem jest inwestycja w edukację dzieci uczących się w
szkole, które uczęszczają minimum do pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub 24 roku życia, jeśli
są to dzieci z niepełnosprawnością. Studenci i młodsze dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola a także realizujące przygotowanie przedszkolne w
trybie zerówki przedszkolnej lub szkolnej nie zostały objęte wsparciem
w trybie Programu „Dobry Start”. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej wynika, że łącznie wsparcie w ramach Programu
otrzymało 4,6 mln uczniów, a w okresie jego obowiązywania w latach
2018-2019 do rodzin trafiła kwota 2, 67 mld zł.

6. Program „Posiłek w domu i w szkole”
Kolejny rządowy Program wsparcia rodzin z dziećmi, finansowa-

ny ze środków budżetu państwa, którego realizacja rozłożona została na
4 lata (2019-2023) realizowany pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”5.
Jego celem jest dożywianie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym po-
chodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach mo-
dułu obejmującego pomoc tej grupie beneficjentów Program przewiduje
udzielenie wsparcia w jednej z trzech form. Głównie ciepły posiłek w
stołówce szkolnej, ale także świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub
żywności czy świadczenie rzeczowe w postaci produkto ́w
żywnościowych, aby zwrócić uwagę i mieć kontrolę nad jakos ́cią kupo-
wanych produktów służących do przygotowywania posiłków a także
procesem ich przygotowywania.

Program ściśle koreluje z celami wyznaczonymi przez „Strategię
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do

5 Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w spra-
wie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019–2023, Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007.
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2030r.”6, szczególnie wpisuje się w „Rozwój społecznie wrażliwy i tery-
torialnie zrównoważony” a także wzmacnia spójność społeczną aktyw-
nie wspierając grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem. Z informa-
cji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że rząd
przeznaczy 2,75 mld zł na cały program w latach 2019-2023.

7. Program „Maluch plus”
Program "Maluch+"7 jest aktywną formą wsparcia rodziny o sze-

rokim spektrum oddziaływania. Ukierunkowany na rozwój instytucjo-
nalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –w tym żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, zwiększa dostępność do
tego typu punktów terytorialnie i finansowo poprzez możliwość dofi-
nansowania ich tworzenia i funkcjonowania dla jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych podmiotów. Niewątpliwie przyczynia się to
do wzrostu liczby dzieci objętych opieką, w tym także dzieci niepełno-
sprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Ponadto zinstytucjo-
nalizowany rozwój opieki nad małymi dziećmi, pozytywnie wpływa na
możliwość łączenie życia zawodowego z rodzinnym, co w konsekwencji
pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza chodzi o włączenie
kobiet w rynek pracy. Program "Maluch+" jest programem rocznymi
funkcjonuje od 2011roku. Na edycję Programu w 2020 roku, rząd prze-
znaczył 400 mln zł.

8. Program „Mama 4 plus”
Program potocznie zwany „matczyną emeryturą” jest rodziciel-

skim świadczeniem uzupełniającym8 skierowanym do matek, które
urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i
nie posiadają niezbędnych środków do życia. W przypadku śmierci
matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – świadczenie przy-
sługuje ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, ukończył 65 lat.
Jak podkreślała Minister E. Rafalska Program ma na celu docenić trud
rodziców i chronić ich przed ubóstwem w jesieni życia, które poświęcili
na wychowanie dzieci rezygnując z zatrudnienia. Na program „Mama

6 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyję-
cia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.) Monitor Polski 2017 poz. 260.

7 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544, 1629, z 2019 r. poz. 60.

8 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełnia-
jącym Dz.U. poz. 303.
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4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad
801 mln złotych, szacując, iż z Programu skorzysta ok. 65 tys. osób, które
pozostają bez prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które
pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W 2019
roku świadczenie wynosiło 1100 zł i corocznie jest waloryzowane, obec-
nie jest to kwota brutto 1200 zł miesięcznie.

9. Program „Po pierwsze Rodzina!”
W czerwcu 2020r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej ogłosiło także pierwszą edycję programu na rzecz rodzin realizowa-
nego w formie konkursupod nazwą „Po pierwsze Rodzina!”. Jak infor-
muje Ministerstwo, Program ma na celu „wspieranie rodziny jako naj-
lepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dziecka, przygo-
towanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia codzienne-
go oraz tworzenie otoczenia szczególnie sprzyjającego rodzinom”. W
ramach Programu będą realizowane projekty o charakterze informacyj-
no-edukacyjnym i szkoleniowym, które mają skupiać wspólnotową ak-
tywność na trosce o rodzinę będącą fundamentem ładu społecznego. Jej
dobrostan jest ważny również w aspekcie demograficznym, który wy-
maga aktywnych działań w perspektywie zwiększenia dzietności do
poziomu prostej zastępowalności pokoleń. Pula dostępnych środków w
2020roku wynosi 6 mln zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie
projektów:

1. afirmujących wartość trwałego małżeństwa kobiety i mężczyzny
oraz jego rozwój jako dobra społecznego;

2. wspierających małżeństwo postrzegane jako najwłaściwsze śro-
dowisko opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci;

3. wspierających proces przygotowania par do radzenia sobie z
trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym;

4. wspomagających osoby młode w przygotowaniu do pełnienia
nowych ról życiowych i społecznych w wyniku podejmowania decyzji o
zakładaniu rodziny, a także nieodkładaniu decyzji o macierzyństwiei
ojcostwie;

5. koncentrujących się na tworzeniu otoczenia szczególnie przy-
jaznego rodzinom z dwójką i większą ilością dzieci.

10. Urlopy rodzinne
Ważnym narzędziem pomocy rodzinom jest system urlopów ro-

dzicielskich, umożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dziec-
kiem zarówno przez matkę jak i ojca dziecka, przy utrzymaniu przez
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rodziców dotychczasowego zatrudnienia (rys. 1). W ramach urlopów
rodzicielskich rodzice mogą skorzystać z:

- urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka w wy-
miarze 20 - 37 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy
jednym porodzie, a także ojcu dziecka od 14 tygodnia jako tzw. „urlop
tacierzyński”;

- urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze
urlopu macierzyńskiego (20-37 tygodni) dla pracownika przyjmującego
dziecko na wychowanie do ukończenia przez nie 7 roku życia;

- urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu urlopu macierzyńskie-
go w wymiarze 32-34 tygodnie oraz 29 tygodni w przypadku przyjęcia
dziecka na wychowanie do ukończenia przez nie 7 roku życia;

- urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni do ukończenia przez
dziecko 24 miesiąca życia;

- urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy (do ukończe-
nia przez dziecko 6 roku życia), który wlicza się w okres zatrudnienia
zarówno matki jak i ojca dziecka;

11. Informacja
Ważnym narzędziem polityki na rzecz rodzin, którego znaczenia

nie sposób przecenić są kwestie informacyjne. O wszystkich przywile-
jach i udogodnieniach dla rodzin informuje Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w swoich serwisach informacyjnych zamiesz-
czanych na oficjalnej stronie ministerialnej, portalach społecznościo-
wych, broszurach, kampaniach społecznościowych prowadzonych w
mediach publicznych. Aktywne w tej sferze są również organizacje po-
zarządowe, które zajmują się wsparciem rodziny. W celu zwiększenia
skuteczności działań dostępnych dla rodzin w obecnym stanie prawnym
warto podkreślić również współpracę organów administracji rządowej z
jednostkami samorządu terytorialnego. Te ostatnie coraz częściej decy-
dują się na zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, powołując osob-
ny pion zajmujący się sprawami rodziny. Takie działania mają nie tylko
charakter promujący rodzinę, porządkujący zawiłości systemu, pozy-
tywnie wpływają na zwiększenie profesjonalizmu obsługiwanych osób,
ale także odpowiadają na zwykłe potrzeby rodzin, które mogą załatwić
szereg spraw rodzinnych w jednej lokalizacji w ramach jednorazowego
pobytu, bez konieczności „wspinania” się po piętrach z dziecięcym
wózkiem.
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12. Polityka prorodzinna zadaniem jednostek samorządu tery-
torialnego

Erygowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce umoż-
liwiło przekazanie im szeregu zadań państwa, których wykonanie przez
samych zainteresowanych, czyli lokalne i regionalne wspólnoty samo-
rządowe, miało nie tylko odciążyć państwo, ale także wprowadzić nową
jakość – sprawnej i skutecznie działającej administracji publicznej.
Zmiany cywilizacyjne jakim podlegają społeczeństwa są zawsze wy-
zwaniem dla władz publicznych, bowiem ich misją, jak konstatuje J.
Regulski, niezmiennie pozostaje zaspokajanie potrzeb społecznych, kul-
turowych i gospodarczych9. W związku z powyższym, działania podej-
mowane na rzecz rodzin w pierwszej kolejności powinny koncentrować
się na skutecznym rozwiązywaniu problemów bieżących. Jednakże w
sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia, kiedy mamy do czy-
nienia z permanentnym wzrostem potrzeb mieszkańców, działania po-
dejmowane przez władze publiczne wymagają perspektywicznego po-
dejścia. Niezbędna jest optymalizacja działań, wdrażanie nowatorskich
koncepcji i pragmatyczna kreatywność, aby skutecznie realizować wy-
znaczone cele. Dlatego w literaturze podkreśla się konieczność ogni-
skowania działań na kreowaniu nowych perspektyw rozwojowych w
horyzoncie strategicznym, aby jakość życia obywateli i ich wspólnot
mogła systematycznie wzrastać w przyszłości10.

W katalogu zadań publicznych na wszystkich szczeblach samo-
rządu terytorialnego ustawodawca zagwarantował prowadzenie polity-
ki prorodzinnej, wpisując je jako zadanie własne każdej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Gmina wykonuje je obligatoryjnie na podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie gminnym ogniskując de facto
swoje działania na identyfikacji i zaspokajaniu potrzeb rodzin lokalnie
zamieszkujących na terenie jej właściwości terytorialnej. Podobnie po-
wiat, zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy o samorządzie powiatowym jest
zobowiązany podejmować działania na rzecz rodzin wchodzących w
skład terytorialnej wspólnoty samorządowej funkcjonującej na obszarze
swojej jurysdykcji. Na szczeblu województwa samorządowego polityka
prorodzinna ma wymiar regionalny i jest realizowana na mocy art. 14
ust 1 pkt 5 ustawy o samorządzie województwa. Można tym samym

9 J. Regulski., Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, Warszawa-Szczecin
2007, s.10.

10 A. Ciarczyńska, P. Drzewiński, Zarządzanie strategiczne w samorządzie - uję-
cie teoretyczne, Wrocławskie Studia Politologiczne nr 15/2013, 2013, s.160
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skonstatować, że przekazanie zadań z zakresu polityki prorodzinnej do
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich ist-
niejących szczeblach struktury organizacyjnej władz publicznych, po-
twierdza ich kluczowe znaczenie w procesie realizowania misji samo-
rządu terytorialnego jaką jest zapewnienie mieszkańcom swobodnego
dostępu do dóbr i usług (ilość i jakość) i przyczynia się do jej pełnego
osiągnięcia dla dobra tworzącej go społeczności terytorialnej.

Z badań prowadzonych przez autorkę wynika, że w osiągnięciu
wyznaczonych celów sprzyjać mają głównie instrumenty o charakterze
strategicznym, formułowane na podstawie stosownych przepisów praw
o charakterze obligatoryjnym lub fakultatywnym jak strategia rozwoju,
strategia społeczna, plany zagospodarowania przestrzennego, programy
operacyjne i narzędzia finansowe w tym uchwała budżetowa, budżet
zadaniowy, ale także marketing terytorialny związany z koncepcjami
zaspokajania usług publicznych, formy współpracy pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialnego, partycypacja społeczna. Wydaje się
uzasadnioną teza, według której wskazane dokumenty tworzą swoiste
know-how władz samorządowych powołanych expressis verbis do reali-
zacji zadań publicznych na terenie swojej właściwości w perspektywie
rozwoju układu terytorialnego, aby maksymalnie zdyskontować szanse
na rozwój służący obecnym i przyszłym pokoleniom, zarówno w skali
mikro jak i mezo oraz makro.

Zakończenie
W Polsce troska o rodzinę jest wartością głęboko zakorzenioną w

społeczeństwie i afirmowaną przez władze publiczne. Niewątpliwie skala
wsparcia publicznego oferowanego tej podstawowej komórce społecznej
jaką jest rodzina zależy od konkretnego modelu polityki na rzecz rodzin
przyjętego przez sprawujących władzę w państwie. Nie ulega wątpliwości,
że zasadna jest systematyczna dyskusja publiczna dotycząca poziomu
wsparcia finansowego rodzin w konkretnym horyzoncie czasowym, aby
podejmowane działania nie przerodziły się w niekorzystne w skutkach
rozdawnictwo finansowe. Jednak obecnie wydaje się, iż dotychczasowe
publiczne wsparcie finansowe przyniosło pozytywne skutki, co przejawia
się w zwiększeniu stabilizacji rodzin określanej przez samych zaintereso-
wanych mianem „normalizacji życia rodzinnego”. Podkreślenia wymaga
również fakt, iż potrzebna jest ogólnopolska strategia na rzecz promocji
wartości rodziny, ochrony, wsparcia w pokonywaniu trudności ale także w
rozwoju, aby w pełni mogła ona budować potencjał społeczeństwa pol-
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skiego, współtworząc dziedzictwo ludzkości, Jana Pawła II że „przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę”11.

Streszczenie:
Rodzina będąc prawzorem społeczności, równocześnie jest insty-

tucją prawną pozostającą w kręgu zainteresowania władz publicznych,
organizacji (również pozarządowych), oraz naukowców z różnych
dziedzin m.in. psychologii, pedagogiki, historii, politologii, ekonomii,
nauk o zarządzaniu. Jej byt w każdym państwie ma zasadniczy wpływ
na funkcjonowanie zarówno całości jak i jego struktur. Dlatego rodzina
winna być de facto fundamentem nowoczesnej polityki społecznej w ob-
szarze spraw rodzinnych. Celem artykułu jest zbadanie instrumentów
wykorzystywanych przez władze publiczne w celu realizacji polityki na
rzecz rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina, polityka, dzieci, instrumenty, społe-
czeństwo, państwo, programy

Summary:
Policy instruments for families witch children in Poland- selected aspects
The family is an archetype of the community but is also a legal in-

stitution wchich is very important for the public authorities, other orga-
nizations (including NGO) and scientists from various fieldsf psycho-
logy, pedagogy, history, political science, economics, management
sciences. Every country is interested in social position of family because
of the fundamental impast on the functioning and its structures. There-
fore, the family should be realy foundation of modern family policy. The
purpose of the article is to examine the instruments used by public au-
thorities to implement policies for the family.

Keywords: family, politics, children, instruments, society, state,
programs
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Anna Maria Piskorska

Jedna rodzina duchowa – intertekstualna obecność natchnionej
poezjiWilliama Blake’a w Truposzu Jima Jarmuscha

Every Night & every Morn
Some to Misery are Born.

Every Morn & every Night
Some are Born to sweet delight,

Some are Born to Endless Night1

1. Dwóch Williamów Balke’ów
W prologu Truposza (1995)w reżyserii Jima Jarmuscha poznajemy

podróżującą pociągiem postać. Nikt jednak nie przypuszcza, że jest to-
William Blake, słynny poeta i malarz z XIX-wiecznej Anglii. Początkowo
bowiem sam główny bohater, w sprawach poezji laik i dyletant, nie jest
świadom tego, czyje imię nosi i jak bezpośrednio wpłynie to na jego dal-
sze losy. Grany przez Johnnego Deepa Billy Blake to spokojny, raczej
stereotypowy księgowy z Cleveland, który – paląc za sobą mosty – je-
dzie w obce strony, by objąć stanowisko rachmistrza w fabryce maszyn
Dicksona. Teoretycznie taką świadomością własnej emanacji mógłby
dysponować „oryginalny” William Blake – postać autentyczna, wzglę-
dem hipotetycznego czasu akcji filmowej już dawno pogrzebana. Wyko-
rzystane bowiem w filmie koncepcje metempsychozy dusz i transforma-
tywności ludzkiej tożsamości zdają się żywcem wyjęte z jego dzieł, w
których warunkują one odwieczne trwanie świata. Zaś sam fakt, że inte-
resuje mnie zdanie poety, którego żywot dobiegł już kresu, w tym wy-
padku podwójnie nie powinien dziwić. Nieśmiertelność prawd emanu-
jących z poematów Blake’a oraz groteskowy turpizm filmowych scen
Truposza definitywnie unieważniają podział na żywych i zmarłych i
wprowadzają nas w sferę transgraniczną, człowieka zaś czynią wiecz-
nym tułaczem. Podmiot ludzki według teorii Blake’a:

(...) jest tym, który może podjąć trud rozumienia świata jako
niezbędnego i wstępnego warunku zrozumienia siebie. Jest on
miarą o tyle, o ile sam przyMIERZYŁ się do swego zadania i
został zMIERZONY przez (ożywione i nieożywione)

1 W. Blake, Auguries of Innocence [w:] Poets of the English Language, Viking
Press, 1950, s. 37.
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przedmioty rzeczywistości. Jest więc bytem zMIERZAJĄCYM
do siebie i to wcale nie najkrótszą drogą, lecz zawsze poprzez
stworzone już byty stanowiące MIARĘ jego marszruty. Jeśli jest
nieZMIERZONY, to nie dla swojej potęgi i wyjątkowości, lecz
dlatego, że jego droga do siebie nie kończy się i ma charakter
labiryntu lub otchłani2.

Zatem zadaniem człowieka nie jest poznawanie, lecz stwarzanie
siebie. Jeśli tylko uda się podmiotowi wyzwolić z alienującej
narcystycznej potrzeby wywyższania swojego „ja” ponad inne byty, to
zyska on szansę na wejście w relacje z wszelkim istnieniem. Kierując się
kategoriami bliskości i bezpośredniego dotyku, zyska on możliwość
odczucia „przepaścistości istnienia”3.

Bohater Truposza ma pod tym względem niesamowite szczę-
ście:już w prologu, czyli początkowej podróży pociągiem,dane mu było
zaznać owej bliskości z innymi istotami ludzkimi... – co gorsza, ta mało
komfortowa zależność ciągłego popadania w kolejne „relacje” będzie
mu doskwierać w zasadzie aż do końca. Środowisko, które otacza boha-
tera – zarówno krajobraz widziany przez okna jak i towarzysze podróży
z przedziałupociągu – zmienia się na jego oczach w coraz bardziej dzi-
kie, nieprzewidywalne, groźne, opresyjne. Z ogorzałymi i zarośniętymi
twarzami mieszkańców Machine (miasteczka, które stanowi cel podróży
filmowego Blake’a) kontrastuje przyjazna fizjonomia naszego bohatera,
promieniująca delikatnością i młodzieńczym zagubieniem. Z kolei
drobne akcesoria, jak małe, okrągłe okulary oraz melonik przydają Bil-
ly’emu buchalterii. W otoczeniu myśliwych strzelających do bizonów z
okien pociągu bezbronny Billy Blake sytuuje się bliżej ofiar, po przeciw-
nej stronie strzelby katów i oprawców.

Nietrudno zatem przewidzieć, że Billy w Machine nie zazna spo-
koju. Moje obawy potwierdza dosiadający się nieznajomy, który – zada-
jąc bohaterowi bezczelnie osobiste pytania – docieka celujego podróży.
Nieusatysfakcjonowany odpowiedziami mówi, a właściwie wieszczy:
„Ale to nie wyjaśnia, dlaczego przejechałeś całą tę drogę do piekła”.
Atmosfera gęstnieje, koniec linii pociągu łączy się w głowie z miejscem,
o którym już nawet Bóg zapomniał. Jestem przekonana, że bynajmniej
nie z takim światem chciał bratać się autor Księg proroczych – poeta Wil-
liam Blake.

2 T. Sławek, Człowiek radosny: Blake, Nietzsche, Kielce 1994, s. 5.
3 Pojęcie ukute przez Tadeusza Sławka, badacza twórczości Williama Blake’a.
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Zanim jednak na dobre zacznie się film, warto wyjaśnić funda-
mentalną różnicę między dwojgiem panów Blake’ów.Nasz bohater z
Cleveland – w przeciwieństwie do Williama Blake’a wielkiego artysty
oraz filozofa – nie jest typem myśliciela. Zamiastbyć głównym kreato-
rem swojego życia, poddaje się jego nurtowi;miast świadomie decydo-
wać o swoim losie, daje się prowadzić innym. Powiedzmy to otwarcie:
na początku filmu rozpoznajemy w Billym Blake’u raczej antybohatera:
bez swojego zdania, wyzutego z życiowej energii, którego kolejne po-
rażki i tak nie nastrajają do buntu. Jednak – jako że jest to świat rządzo-
ny prawami ustalonymi przez Blake’a-poetę – postać Billy’ego zawiera
potencjał metamorficzny, który zostanie rozbudzony przez opresyjne
realia (wykreowanego przez Jima Jarmuscha) świata.

2. Dwa kontrastowe światy – jak awers i rewers tajemniczej prawdy
Świat wyłaniający się z wierszy Williama Blake’a jest rządzony

sprawiedliwie przez przenikającą wszystko transcendencję. Bohater jego
pieśni to człowiek natchniony, mający misję: Pieśni niewinności rozpo-
czyna wizja, w której dziecko zniżające się ku ziemi na chmurze prosi
poetę, aby ten grał, śpiewał, a na końcu spisał dla potomnych swe pie-
śni. Idee, jakie wypływają z jego wierszy, to: jedność człowieka z naturą,
tolerancja międzywyznaniowa, miłosierdzie. Poeta czerpie obficie inspi-
racje z Biblii, dzięki czemu świat jego poematów zamieszkują mądrzy
pasterze, posłuszne owce, niewinne dzieci. Może właśnie dzięki wyrazi-
stej poetyce i przesłaniu tych wizji skontrastowanie przez Jarmuscha
beztroski sielankowej rzeczywistości z Pieśni niewinności z mrocznym i
wymarłym światem Truposza dało efekt groteskowy i poruszający.

Miasteczko Machine zostało bowiem obrysowane grubą kreską.
Przerysowanie i zabawa konwencją „trupich żartów” narzuca się na-
szym oczom: w czołówce tytuł deadman rozpada się na kości, z których
złożone były poszczególne litery, w pierwszej scenie filmu bohater idzie
główną ulicą miasta w kierunku fabryki nieoficjalnie panującego nad
całą okolicą potentata – Dicksona i widzi mężczyzn ustawiających świe-
żo zbite z drewna trumny, a także fragmenty zamordowanych zwierząt:
czaszki kozłów i bizonów, rogi, zwierzęce skóry. Przeczucia nabrane
podczas oglądania prologu zaczynają się potwierdzać: nie ma już wąt-
pliwości, że świat, do którego trafił bohater, to tereny łowieckie dla my-
śliwych, a jego wewnętrzną linię demarkacyjną wyznacza opozycja ży-
cie-śmierć. Jaki to świat? Zdeprawowany (seks oralny w miejscu pu-
blicznym), wyzuty z wszelkich wyższych uczuć, bezwzględny, świa-
domie jednowymiarowy. Każdy kolejny zwrot akcji daje się łatwo
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przewidzieć. Kiedy już okaże się, że Billy trafił w to miejsce zupełnie bez
sensu (ponieważ zamiast niego zatrudniono już kogoś innego), pozna
on Thel – przedstawicielkę odmiennej płci i odrębnej wrażliwości
względem większości mieszkańców. Rzecz jasna Thel i nowy przybysz
przylgną do siebie, ponieważ antybohater Billy ze swoim łagodnym
usposobieniem i gładką twarzą bliższy okaże się tej kobiecie niż łowcom
bizonów.

Jednak należy szczerze przyznać, że lepiej by było, aby William
Blake – prekursor angielskiego romantyzmu – nie oglądał sceny spotka-
nia Billy’ego z Thel w jej pokoju, gdzie z dziewiętnastowiecznego ro-
mantyzmu (symbol: czerwona róża) ostał się jeno sentymentalizm i me-
lodramatyzm (symbol: papierowa róża). Wystarczy zwrócić uwagę na
stereotypowe, banalne kwestie wypowiadane przez aktorów w sposób
świadomie sztuczny, konwencjonalny i zdystansowany. Oczywiście jest
to w pełni kontrolowany zabieg reżysera. Mrugnięciem okiem kamery
w stronę widzów nazwałabym tę scenę, w której spojrzenie bohatera
(oraz nas – odbiorców, gdyż kamera przejmuje jego punkt widzenia)
prześlizguje się po twarzy niewinnej Thel i kieruje się niżej, zaglądając w
jej dekolt.

Finał pobytu bohatera w mieście nadal pozostaje grą z konwencją
melodramatu: sceny wejścia zazdrosnego kochanka, padającej serii
strzałów oraz ucieczki Billy’ego można ponownie przyrównać do papie-
rowych kwiatów robionych przez Thel – imitują one rzeczywistość, lecz
bez jej fundamentalnej cechy: bez życiowego prawdopodobieństwa,
przez co stają się zaprzeczeniem możliwego świata, jego nierealnym
odbiciem. A zatem może wiernie noszony przez Billy’ego w butonierce
papierowy kwiat – pamiątka po Thel mógłby być najzjadliwszą krytyką
równie „papierowego” świata z poematów Williama Blake’a?

3. Gry z literackimi i filmowymi konwencjami
Dalsze perypetie bohatera stanowią z kolei grę z inną nader ro-

mantyczną konwencją filmową: z poetyką westernu. Protagonista poja-
wiający się jedynie na jedną noc w miasteczku popełnia tam zbrodnię i
ucieka ku dzikim lasom. W tym czasie lokalne władze tego mikroświat-
ka wysyłają za nim w pogoń „trzech sprawiedliwych”, by zadośćuczyni-
li wyrządzonej krzywdzie. Dalsze sceny będą przeplatać ze sobą wątki
ucieczki i pogoni. Bohater wykluczony ze społeczności białych brata się
z wykluczonym ze społeczności czerwonoskórych Indianinem. Razem
uciekają oni przed pościgiem, natykając się co i rusz na kolejne listy
gończe, w których w miarę rozwoju akcji podwyższana jest cena za
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głowę bohatera oraz w następstwie kolejnych krwawych wydarzeń
przybywa w opisie poszukiwanego nazwisk na liście osób, które zabił.

Jednak zabiegi, jakich dokonał Jim Jarmusch w stosunku do tej
konwencji, ponownie aktualizują metaforę papierowych kwiatów. Pod-
stawowa dla westernu i przez pierwszy okres jego rozwoju nienaruszal-
na dychotomia świata, bezdyskusyjny podział na dobrych i złych –
wziętew nawias absurdu – zostają unieważnione. Nikt nie ocenia mo-
ralnie zbrodni popełnianych przez bohatera, a podążający za nim trzej
mężczyźni są największymi łowcami głów, bezwzględnymi i cyniczny-
mi najemnymi zabójcami. Wysyła ich ponadto nie szlachetny stróż pra-
wa, leczz natury porywczy i okrutny pan Dickson, którego motywacje
wydają się conajmniej dwuznaczne: bardziej niż na pomszczeniu syna
zależy mu na odzyskaniu swojego konia, na którym uciekł Billy. Z kolei
para szeryfów – również podążająca tropem bohatera – wprost wypo-
wiada swoją chęć otrzymania wysokiej nagrody. A zatem, choć rodem z
westernu są wykorzystane konwencje fabularne, typy bohaterów oraz
scenografia i rekwizyty, to skutecznie dyskredytuje je obecny w świecie
przedstawionym absurd – jawna dekonstrukcja oczekiwań odbiorczych
widzów, sprowadzające całą opowieść do żartu, kpiny. Czy jednak po-
zostaje wyłącznie to?

Cały świat Truposza skonstruowano na jednej nadrzędnej zasadzie:
dekonstrukcji w obrębie stereotypu, sięgającego jednak daleko, bo ku
archetypowi. To groteska najpełniej wyraża taką grę na opozycjach. W
Truposzu każda z głównych postaci cechuje się prywatną wewnętrzną
sprzecznością: bezwzględny zabójca śpi przytulony do pluszowego mi-
sia, pochodzący z dzikiego lasu Indianin umie czytać i jako jedyny z
tego towarzystwa zna się na poezji, natomiast główny bohater, który
pretenduje do miana wielkiego poety, zamiast walczyć słowem, zabija
kolejnych czyhających na jego życie „myśliwych”. Śmierć w filmie,
szczególnie gdy się o niej mówi bądź gdy się sugeruje jej obecność za
pomocą przynależnych jej akcesoriów (jak trumna czy broń) jest wyraź-
nie celebrowana i rytualizowana, gdy jednak któryś z bohaterów zadaje
ją lub jej ulega, zazwyczaj wydaje się przypadkowa i bezsensowna.

Ontologiczna koncepcja świata według Williama Blake’a-filozofa
opiera się na zależności wszelkich bytów od siebie, obywając się bez
odgórnie ustalanych hierarchii. Tym samym człowiek nie piastuje już
uprzywilejowanego stanowiska w świecie, lecz jest jedynie jego kolej-
nym elementem. Żeby być jak najbliżej z otoczeniem, musi się wsłuchać
w nie i zrozumieć, wytworzyć więź ze światem zwierząt i roślin – jed-
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nak nie za pomocą zimnego ratio, lecz twórczej i istotowo najważniejszej
w człowieku zdolności: imago. Zasadniczo zatem pan Blake powinien
być zadowolony z tego, że jego fabularny imiennik rezygnuje z pozornie
„cywilizowanej” przestrzeni miasteczka Machine na rzecz bezpośred-
niego kontaktu z naturalnie wyrosłym lasem i prerią. Jednak krajobrazy
te – miast harmonii kojarzonej z uczestnictwem w odwiecznie ustalo-
nym porządku natury – czynią bohatera jeszcze bardziej zagubionym w
świecie, we własnym życiu, wreszcie zdezorientowanym względem
własnej tożsamości. Ten stan wewnętrznego skomplikowania w sposób
lakoniczny i zarazem metaforyczny wyraża ścieżka dźwiękowa filmu.
Prawie nieustannie towarzyszą bohaterowi gitarowe pojedyncze dźwię-
ki, pozbawione linii melodycznej, oparte jedynie na paru nawracających
motywach muzycznych. Stanowią one może najlepszą interpretację sta-
nów mentalnych bohatera, któremu świat jawi się jako byt niezrozumia-
ły, słowa towarzysza – bełkotliwe, a wędrówka jego samego – niedo-
rzeczna, bezcelowa.

Również narracja prowadzona jest miejscami z perspektywy
głównego bohatera – dowodzi tego chociażby fakt, że kolejne sceny za-
czynają się wraz z otwarciem oczu Billy’ego i kończą, gdy znów traci on
przytomność, zapada w sen. Zresztą jemu samemu trudno by było osą-
dzić, co jeszcze jest jawą, a co już snem. Kategoria realności nie działa
bowiem w tym filmie. Z kolei czarno-białe zdjęcia nadają całej historii
rys uniwersalny, baśniowy, a może nawet mityczny.

W warstwie językowej tego filmu najlepiej uwidacznia się od-
wieczny dylemat związany z poezją: wieloznaczne i silnie zmetafory-
zowane pojedyncze zwroty zestawione z równie tajemniczym obrazem
to gotowy przepis zarówno na wybitny poemat filmowy, jak i bełkotli-
wy nieudany eksperyment.

4. Uniwersalny motyw podróży
Podróż to kolejna kategoria korespondująca z przekonaniami poety

Blake’a, który człowieka umieszczał na granicy pomiędzy tym, co ludzkie i
tym, co nie-ludzkie, bez lądu, czyniąc go wiecznym wędrowcem, nomadą.
Według jego koncepcji ów dynamiczny podmiot odrzuca również stałość
wewnętrzną: dyskredytuje stary model spójnej tożsamości na rzecz aktyw-
nego poszukiwania poprzez ciągłe przeobrażenia. Brak dookreślenia we-
dług Blake’a zbliża człowieka do prawdy o sobie samym.

Motyw podróży obecny jest oczywiście już w najstarszych tek-
stach kultury, w których również upodobał sobie pan William Blake –
rytownik i rysownik, między innymi ilustrator Boskiej komedii Dantego.
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Układ zagubionego w obcej upiornej rzeczywistości bohatera podróżu-
jącego wraz z przewodnikiem jest jawnym zapożyczeniem z pierwszej
księgi tego dzieła. Ponadto pseudonim Nobody– jakim się tytułuje In-
dianin – oraz wykorzystane w filmie gry słowne z nim związane przy-
wodzą na myśl fortel Odyseusza, a z kolei postać Ulissesa znów nas
nawraca do toposu homo viator.

Ostatecznie to właśnie Indianin posiada najwięcej punktów stycz-
nych z poetą Williamem Blake’em. Być może dlatego zauroczył się on
niegdyś jego twórczością, ponieważ jest postacią najbliższą kreowanej
przez Blake’a wizji człowieka. Nobody znajduje się na granicy między
kulturą a naturą, światem duchowym i materialnym i zdaje się całkiem
dobrze rozpoznawać w tej przestrzeni „pomiędzy”. Powoli wtajemnicza
Billy’ego Blake’a w życie polegające na ciągłym przekraczaniu granic i
podróżowaniu ku swemu przeznaczeniu, które jest zarazem źródłem.
Jest wyczulony na magiczną funkcję słów, na ich potęgę. Tytułując się
Nobody – pozostaje we własnej świadomości na granicy pomiędzy cy-
wilizowanym białym człowiekiem a swoimi braćmi z plemienia, wyklu-
czonym i z jednej, i z drugiej grupy, odszczepieńcem. Wiernie wyznaje
ideały Williama Blake’a: poszukiwanie wizji i otwartość na działanie
mocy znajdujących się w naturze. Kiedy Billy mówi, że zgubił okulary,
Nobody odpowiada, że może teraz będzie widział wyraźniej. Posługując
się metaforami, jak przystało na poetę, Indianin chce wyrazić również
to, co jest nieopisywalne.

Billy jednak nie rozumie jego sposobu myślenia, a tym bardziej
wypowiadanych słów. W ten sposób zarysowuje się wyraźny kontrast
między bohaterami, którzy inaczej przeżywają wspólną podróż. Uległy,
słaby Billy przejdzie w filmie przemianę, którą w dużej mierze zaplanuje
za niego Nobody. Billy z bezpłciowego księgowego z Cleveland, który
nie umie posługiwać się bronią, zmienia się w pewnego siebie i swoich
czynów kowboja, siejącego śmierć wszędzie, gdziekolwiek podąży. Tak
się dzieje, oczywiście, według schematu. Czy jednak bohater faktycznie
przechodzi taką przemianę i staje się tym, o którym Indianin powie-
dział: Ty jesteś William Blake – wielki poeta i malarz. A teraz jesteś zabójcą
białego człowieka. Ta broń zastąpi ci język, nauczysz się przez nią mówić i od-
tąd swoje wiersze będziesz pisał krwią. Te frazy brzmią niezwykle dumnie i
jeszcze bardziej sztucznie. Billy co prawda uczy się strzelać, zyskuje na
pewności siebie i kiedy trafia na drodze na dwóch szeryfów, bez chwili
wahania bardzo celnie strzela do nich, nawiązując w ten sposób do po-
wyższych słów Nobody, jednak wciąż pozostaje kimś o nieokreślonej
tożsamości, któremu odebrano dawne życie i pozostawiono bez pewni-
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ków w świecie, a na dodatek zaszczuto, wciąż dybiąc na jego życie. W
tym wszystkim najbardziej przypomina bezbronną sarenkę, do której się
przytula, będąc sam w środku lasu – małe zwierzątko, które jest już
martwe, lecz jeszcze krew w nim nie zastygła. Billy Blake łączy swoją
nieustannie sączącą się z jego rany krew z krwią zwierzęcia, po czym
znaczy nią swoją twarz. Tym razem wizji świata Williama Blake’a nie
podstawiono zwierciadła, lecz wywrócono ją na drugą stronę, pokazując
podszewkę tej –zdawałoby się, że przyjaznej – konstrukcji. Rzeczywi-
stość boli: bohaterowi Truposza w żadnym świecie nie jest dobrze, a każ-
da kolejna jego odsłona zdaje się jeszcze trudniejsza, mniej zrozumiała i
bardziej agresywna od poprzedniej.

5. Powrót do stanu dziecięcej wrażliwości
W dotychczasowym opisie brak jeszcze jednego charakteryzujące-

go poetę rysu: powrotu do stanu dziecięcej wrażliwości. Ubrana w stroje
farmerskie trójka ludzi – doskonałaparodia sielskiej rodziny amerykań-
skich osadników – opowiada sobie „na dobranoc” bajkę o złotowłosej i
trzech niedźwiadkach. William Blake również w bajkach upatrywał mi-
tycznego źródła wiedzy o świecie. Jednak przedstawiona przez tę grupę
trzech przebranych mężczyzn – łowców oposów historia stanowi wy-
raźny kontrast względem ustalonej w książeczkach dla dzieci wersji. Jest
brutalna i pełna przemocy, a najbardziej niepokojące wydaje się to, że
bohater, idąc ku nim, wchodzi w rolę złotowłosej i tak baśń zaczyna
rozgrywać się ponownie na naszych oczach. Najpierw łowcy oposów
zachwycają się jego włosami, by za chwilę na pierwszym planie zalśniło
ostrze noża. W ten sposób Jim Jarmusch przypomina również dwu-
znaczny rodowód baśni, które początkowo były pełne przemocy i okru-
cieństwa, zatem jeśli twórca chce skonstruować świat na poły mityczny,
musi uwzględnić jego bezwzględną, mroczną stronę.

Zabieg odwrotnych odczytań ważnych idei najdobitniej przedsta-
wiono w podejściu opresyjnych postaci (łowców oposów czy sklepika-
rza) do Pisma Świętego. W obrębie ustalonych przez nich moralności
należy zabijać „złych Filistynów” – którymi są wszyscy odszczepieńcy, a
z którą lakonicznie nie zgadza się Indianin, mówiąc: twoja wizja Chrystu-
sa jest największym wrogiem mojej wizji. (Indianin okazuje się tym samym
lepszym chrześcijaninem niż biali.)

Najbardziej jednak wyzuty z wszelkiej moralności jest Cole Wil-
son, główny antagonista naszej pary bohaterów, który jako jedyny tropi
ich do samego końca, eliminując po drodze (bez żadnej istotnej przy-
czyny) swoich towarzyszy, którzy wcześniej opowiadali sobie o nim
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przerażające historie. Opis Wilsona łącznie z jego uwzględnionym w
dalszych działaniach kanibalizmem oraz widocznym bólem zęba jest tak
przerysowany, że od razu nadaje mu ton groteskowy. Do tego sugestia
Conwaya, że Cole zapewne jest z pochodzenia Niemcem lub może Au-
stiakiem stwarza błyskotliwą konotację z Adolfem Hitlerem i wynosi
nas daleko poza obręb filmowego świata. Cole konfrontuje się z bohate-
rami dopiero w ostatniej scenie filmu, kiedy nie może już dosięgnąć od-
pływającego Billy’ego, ale zabija Indianina. W ten sposób nakreślony
naszym oczom świat odchodzi gdzie indziej, ponieważ wszyscy bohate-
rowie umarli w trakcie filmu.

6. Podróż poza świat – zakończenie
Ostatni znika nam z oczu główny bohater, który dotarł do kresu

swojej wędrówki. Jego status wydaje się niejednoznaczny: on i jego cień
– William Blake znajdują się bowiem gdzieś na granicach: pomiędzy
snem a jawą oraz – mocniej – między życiem a śmiercią. Truposz to film
drogi bez powrotu, o podróży polegającej na kolejnym przekraczaniu
granic. Bohater Billy po kolei uśmierca: własne dawne życia (według
swoich przyzwyczajeń i w realiach, do których przywykł), drugiego
człowieka (co zmienia go wewnętrznie, predestynuje do roli „poety pi-
szącego swój poemat krwią złych-białych ludzi”, czyli tej misji, w którą
nigdy nie uwierzy i pozostanie antywybrańcem), niszcząc własne wy-
obrażenie o sobie samym oraz samemu umierając. Indianin w pierwszej
kolejności pyta go: „Czy zabiłeś białego człowieka, który zabił ciebie?” –
to zdanie oczywiście nie miałoby sensu w świecie, w którym śmierć sta-
nowi koniec wszystkiego.

Streszczenie
Artykuł stanowi obszerną analizę filmu „Truposz” w reżyserii

Jima Jarmuscha. Autorka proponuje oryginalną interpretację tego wie-
lopoziomowego dzieła, wskazując na ścisłe intertekstualne odniesienia
do natchnionej poezji Williama Blake’a. W efekcie wzmocniona zostaje
teza o powinowactwie sztuk, które zadają filozoficzne pytania o tożsa-
mość ludzką, o istnienie zła i sensowność świata. Duchowa rodzina do
której przynależą zarówno wiersze Williama Blake’a jak i film Jima Jar-
muscha wzmacnia tezę o nieśmiertelności pewnych pytań i nieskończo-
nej przestrzeni, jaka otwiera się podczas próby odpowiedzi na nie.

Słowa-klucze: William Blake, Jim Jarmusch, intertekstualność, du-
chowa rodzina
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Summary:
The article is a comprehensive analysis of the film "Dead Man," di-

rected by Jim Jarmusch. The author proposes an original interpretation
of this multilevel work, pointing to strict intertextual references to Wil-
liam Blake's inspired poetry. As a result, the thesis about the affinity of
arts that ask philosophical questions about human identity, about the
existence of evil and the sense of the world is strengthened. The spiritual
family to which both William Blake's poems and Jim Jarmusch's film
belong strengthens the thesis about the immortality of certain questions
and the infinite space that opens up when trying to answer them.

Key words: William Blake, Jim Jarmusch, intertextuality, spiritual
family
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Aneta Gąbka

Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce

Wprowadzenie
Rodzina od zamierzchłych czasów przykuwała uwagę filozofów, a

także reformatorów życia społecznego. Już Arystoteles podejmował
próby teoretycznej analizy życia rodziny oraz jej miejsca w społeczeń-
stwie. Księgi Starego i Nowego Testamentu również pełne są obrazów,
porównań, przykładów dotyczących małżeństwa oraz życia rodzinnego.
Rodzina, stworzona w momencie stworzenia człowieka, nie jest instytu-
cją czysto ludzką. Bez Boga nie byłoby ani mężczyzny, ani kobiety, nie
byłoby ich odmienności, która pozwala tworzyć nową jakość. Stworzeni
razem, stworzeni zostali dla siebie i stanowią nierozerwalną jedność
dwojga. Rodzina jest więc obrazem miłości, jaką Bóg kocha człowieka.
Jednocześnie obdarowana jest misją strzeżenia i przekazywania tej miło-
ści. Biblia zatem stanowi dotąd źródło i fundament klasycznej, podsta-
wowej wspólnoty, która jest najstarsza i najpełniej angażuje człowieka.

Dokonując naukowej refleksji nad współczesnym znaczeniem i ro-
zumieniem rodziny w Polsce, warto odwołać się do korzeni, historii.
Wiek XIX i XX, jest okresem niewoli, walki o odzyskanie niepodległości,
okresem zaborów dokonanym przez trzy europejskie państwa1. Pomimo
braku autonomii, wolności, społeczeństwo Polskie miało świadomość
przywiązania do tradycji, kultury, naród pozbawiony więzów z prze-
szłością, nie zachowa swojej tożsamości2. Dynamika dokonujących się
przemian wpłynęła na rodzinę, powodując przemiany w jej strukturze
oraz funkcjonowaniu. Rodzina w swoim założeniu jest początkiem ży-
cia, dom rodzinny jest miejscem wzrastania pokoleń, w trudnych czas
stanowiła swoisty mikroświat, dawała poczucie bezpieczeństwa3.

Do głównych funkcji rodziny należą:

1 E. Jabłońska-Deptułowa, Rodzino dokąd zmierzasz?, Wyd. Polskiej Prowincji
Dominikanów "W Drodze", Poznań 1987, s. 10-14.

2 M. Z. Stepulak, Spojrzenie na rodzinę polską przełomu XIX i XX w. [w] J.
Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-
kulturowych, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 16.

3 T. E Olerańczyk, Rodzinna źródłem mistrzostwa pedagogicznego. [w] D.
Opozda, Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Wyd. KUL,
Lublin 2007, s.37.
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1. Reprodukcyjna – podtrzymywanie biologicznej ciągłości społe-
czeństwa;

2. Socjalizacyjna – zapewnienie ciągłości kultury;
3. Opiekuńcza - opieka nad potomstwem, w związku z ich niesa-

modzielnością;
4. Emocjonalna - dostarczanie członkom rodziny wsparcia emo-

cjonalnego, zaspokojenie potrzeby miłości;
5. Seksualną - instytucja regulująca stosunki seksualne między

małżonkami;
6. Ekonomiczna - rodzina jako instytucja zapewniająca środki ma-

terialne jej członkom;
7. Stratyfikacyjna - rodzina wyznacza odpowiedni status społecz-

ny swoim członkom;
8. Identyfikacyjna - rodzina określa miejsce jednostki w społe-

czeństwie;
9. Integracjo–kontrolna – kontrolowanie działań członków rodzi-

ny, poprzez organizacje życia w myśl ustalonych w danym społeczeń-
stwie reguł postępowania.

10. Rekreacyjno-towarzyska - organizacja czasu wolnego człon-
kom rodziny4.

1. Definicja rodziny.
Rodzina już od dwóch i pół tysiąca lat stanowi obszar zainteresowań

wielu filozofów, badaczy i naukowców. Zagadnienie rodziny jako środo-
wiska wychowawczego w rozwoju dziecka jest tematem bardzo obszer-
nym i szeroko rozumianym. Poniżej przytoczę kilka definicji rodziny :

1. „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest na-
turalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru
z siebie w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w
związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i
braterstwa w społeczeństwie5”.

2. H. Cudak przyjął tezę, iż „rodzina stanowi podstawowe i jedno-
cześnie pierwotne środowisko opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyj-
ne dziecka, począwszy od jego urodzenia, i uczestniczy w większym

4 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 116-117.

5 Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2207.
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bądź mniejszym stopniu w poszczególnych jego fazach rozwojowych”6.
3. Według S. Kawuli, „rodzina stanowi wewnętrzny świat, jednak

podlega wpływom z zewnątrz, które docierają tam różnorodnymi kana-
łami i kształtują społeczny i indywidualny system wartości oraz norm
zachowania się społecznego poszczególnych członków”7.

4, Jan Paweł II w liście do rodzin pisze: „Pośród tych wielu dróg
rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest dro-
gą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i
niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina
jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każ-
dy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że
rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu
na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to
jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który po-
tem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską
troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ
dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż
człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczy-
wistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w sa-
motności - to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzysten-
cjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się
całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglej-
szych nie mówimy również o "rodzinie ludzkiej", mając na myśli
wszystkich na świecie żyjących ludzi? Rodzina bierze początek w miło-
ści, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już "na po-
czątku", w Księdze Rodzaju (1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii
znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie: "Tak [...] Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3,16). Syn Jednorodzo-
ny, współistotny Ojcu, "Bóg z Boga i Światłość ze Światłości", wszedł w
dzieje ludzi poprzez rodzinę: "przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś
z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, [...] ludzkim ser-
cem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z
nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu"3. Skoro więc Chry-
stus "objawia się w pełni człowieka samemu człowiekowi"4, czyni to
naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się by

6 H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Wyd.
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1999, s. 5.

7 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, Wyd. Adam Marszałek nauki społeczne, Toruń 1997, s. 50.
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wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel znaczną część swego życia pozosta-
wał w ukryciu nazaretańskim, będąc "posłusznym" (por. Łk 2,51) jako
"Syn Człowieczy" swej Matce Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to synowskie
"posłuszeństwo" nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu
"aż do śmierci" (Flp 2,8), przez które odkupił świat? Tak więc Boska ta-
jemnica Wcielenia Słowa pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną.
Nie tylko z tą jedną, nazaretańską, ale w jakiś sposób z każdą rodziną,
podobnie jak Sobór Watykański II mówi, że Syn Boży przez swoje Wcie-
lenie "zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem"5. Kościół, idąc za
Chrystusem, który "przyszedł" na świat, "aby służyć" (Mt 20,28), uważa
służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań - i w tym zna-
czeniu zarówno człowiek, jak i rodzina są "drogą Kościoła"8.

5. Kardynał Stefan Wyszyński w swoich przemówieniach kreślił
jasny i przejrzysty obraz rodziny i jej problemów. W czasie uroczystości
na Skałce w Krakowie, 8 maja 1978 roku, Prymas Tysiąclecia mówił: „Z
ładem serca każdego rodaka musi się łączyć ład rodziny, bo w rodzinie
buduje się porządek społeczny. Tam powstaje organizm narodowy,
gdyż naród składa się z rodzin. Dlatego też rodzina, jej prawa, bezpie-
czeństwo i pokój muszą stać na czele wszystkich zadań życia społeczne-
go i publicznego. Tylko tak rodzi się ład moralno-społeczny, na czele
którego stoi zasada: trzeba wszystko czynić, aby przedstawiciele rodzin
mieli odpowiednie warunki bytowania, aby mogli zabezpieczyć życie
swoich rodzin przed wyzyskiem, niedostatkiem, nędzą i sponiewiera-
niem, przed poświęceniem potrzeb i zadań życia rodzinnego innym
celom, zwłaszcza gospodarczym i politycznym”9.

Z przytoczonych określeń wynika, że rodzina jest grupą spo-
łeczną, która, dążąc do pewnych celów, ma do spełnienia ważne zadanie
we wspólnocie ludzkiej. Poza tym każda rodzina ma swoje tradycje,
zwyczaje, nawyki oraz niepowtarzalną atmosferę, które formują nową
jednostkę społeczną. Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się
sprzeczności i zjawisk, których źródła znajdują się gdzie indziej – w sfe-
rze pracy, procesach gospodarczych, uwarunkowaniach politycznych,
rosnących nierównościach społecznych. Nowa cywilizacja, przez techni-
zację i informatyzację społeczeństwa, przez rozwój nauki, a zwłaszcza
medycyny i biologii, oraz emancypację kobiet, z jednej strony stwarza
nowe szanse rozwoju, z drugiej wymusza konieczność zmian w obrębie
podstawowych instytucji życia społecznego. Ludzie, aby nadążyć za

8 Jan Paweł II List do rodzin Gratissimam sane (I)
9 https://wawrzeniecki.pl/kardynal-stefan-wyszynski-o-rodzinie/
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tempem życia, jakie narzuca postęp, technika i wiedza, muszą wytwo-
rzyć nowe formy i jakość relacji rodzinnych.

2. Sytuacja i kierunki przeobrażeń rodziny współczesnej
Rodzina zatem stanowi „podmiot wychowania, element środowi-

ska i podstawowego systemu nauczania. Jest to zbiorowość, w którą
człowiek wchodzi od chwili narodzin i w której trwa aż do śmierci, choć
oczywiście z chwilą zawarcia związku małżeńskiego zakłada swoją wła-
sną rodzinę. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, stanowiącą
niezbędny element właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Jest
głównym fundamentem, na którym młody człowiek buduje swoje prze-
konania, poznaje świat wartości przez pryzmat własnej rodziny. Jakże
dużo mądrości i nieustannej pracy wymaga trudny proces wychowaw-
czy10. Rozumiana tradycyjnie jako związek dwojga ludzi odmiennych
płci potwierdzony formalnie małżeństwem i posiadający dzieci, dzisiaj
traktowana jest polisemantyczniecami z dziećmi.

Zbigniew Tyszka podkreśla, że pod wpływem zachodzących
procesów związanych z przemianami we współczesnym wiecie po-
jawiło się wiele nowych zjawisk związanych z życiem rodziny. Nale-
ży do nich zaliczyć:

1. „znaczny wzrost zatrudnienia kobiet, spowodowany nie tylko
pobudkami ekonomicznymi, ale dążeniem do samorealizacji i prowa-
dzenia ciekawszego życia;

2. egalitaryzację w małżeństwie i rodzinie;
3. relatywne obniżenie wartości dzieci dla rodziców;
4. dyferencjację norm i wartości u poszczególnych członków ro-

dziny;
5. wypieranie przez cywilizację współczesną wartości tradycyj-

nych – w tym także tradycyjnych wartości rodzinnych;
6. indywidualizację form aktywności w rodzinie i zainteresowań;
7. autonomizację członków rodziny;
8. rozluźnienie spójności i dezintegrację znacznej części rodzin;
9. wzrost liczby konfliktów małżeńskich i w efekcie gwałtowny

skok liczby rozwodów prowadzący do ich masowości;
10. zmniejszanie się ilości zawieranych małżeństw na rzecz pozo-

stawania w konkubinacie lub w stanie wolnym;
11. patologizację społeczną i psychospołeczną części jednostek,

10 J. Łodzińska, Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka, Studia
nad Rodziną 16/1-2 (30-31), 2012, s.109-131.
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mającą istotne reperkusje w życiu rodzinnym”11.
Tendencje w przemianach współczesnej rodziny. Są to:
1. wzrost liczby rodzin niepełnych;
2. spadek liczby rodzin z dziećmi;
3. spadek liczby rodzin tworzonych na podstawie zawarcia

związku małżeńskiego;
4. wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych;
5. spadek liczby gospodarstw wielodzietnych;
6. opóźnienie opuszczania domu rodzinnego przez dorosłe dzieci;
7. opóźnianie tworzenia związków i urodzenia pierwszego

dziecka;
8. spadek płodności;
9. deinstytucjonalizacja małżeństwa;
10. destabilizacja małżeństwa – rosnące ryzyko rozpadu związku

małżeńskiego;
11. wzrost liczby rozwodów12.

3. Metodologiczne podstawy badań
W niniejszym opracowaniu postanowiłam ukazać współczesny

obraz rodzinny w Polsce w opinii wybranych studentów z Lubelskich
Uczelni wyższych i taki właśnie był cel moich badań. Praca zawiera za-
tem analizę wyników tylko niektórych zagadnień spośród tych, które
należą do analizy rodziny .

Ważnym warunkiem trafnych i rzetelnych badań pedagogicznych
jest odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi badawczych. Najogól-
niej przez metodę rozumiemy utrwalony sposób postępowania. Metoda
naukowa to sposób postępowania badawczego, który został uwiary-
godniony przez ludzi nauki13. W ujęciu Józef Pietera „metoda naukowa,
czyli droga poznania prawdy, obejmuje ogół sposobów i środków po-
mocniczych, za pomocą, których rozwiązuje się problemy naukowe da-

11 M. Dubis Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego zagrożeniem dla
współczesnej rodziny. s. 55.

12 I. E. Kotowska, A. Giza-Poleszczuk, Zmiany demograficzno-społeczne i ich wpływ
na rekonceptualizację polityki rodzinnej w kierunku równowagi w zakresie ochrony praw
rodziny i poszczególnych jej członków. Polska na tle Europy, [w:] E. Leś., S. Bernini (red.),
Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 42

13 W. Szczęsny, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych,
Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2008, s. 19-21.
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nego rodzaju”14. W niniejszej pracy wykorzystano metodę sondażu dia-
gnostycznego. Według Tomasza Pilcha metoda sondażu diagnostyczne-
go jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i
funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglą-
dach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju okre-
ślonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie niezlo-
kalizowanych posiadających znaczenie wychowawcze, w oparciu o spe-
cjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której ba-
dane zjawisko występuje”15. Do technik badawczych w badaniach son-
dażowych Tomasz Pilch do najczęstszych zalicza: wywiad, ankietę, ana-
lizę dokumentacji, techniki socjometryczne.

Technikami badań są czynności praktyczne, regulowane dyrekty-
wami, które pozwalają na otrzymanie informacji wiarygodnych o opi-
niach, faktach. Do technik zalicza się np.: obserwacje, wywiady, ankiety,
badanie dokumentów, analizę treści, techniki projekcyjne16.

W niniejszej pracy techniką badawczą jest ankieta. Tomasz Pilch
przedstawia definicję ankiety następująco: „Jest techniką gromadzenia
informacji polegającą na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez
badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu
standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera. Pytania
ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jedno problemowe. Najczęściej też
pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw
wszelkich możliwych odpowiedzi. Ankieta dotyczy najczęściej wąskie-
go zagadnienia bądź problemu szerszego rozbitego na kilka zagadnień
szczegółowych17. Do każdej wybranej techniki badawczej należy dobrać
odpowiednie narzędzie badawcze, które zostanie wykorzystane podczas
pracy badawczej. Do wybranej powyżej techniki badawczej tej pracy,
narzędziem badawczym będzie kwestionariusz ankiety.

Badania realizowane były w powiecie Lubelskim na próbie liczącej
200 studentów z Lubelskich uczelni. Przeprowadzono badania za pomo-
cą narzędzia ankiety, on-line. Badaniami objęto studentów w wieku 22 –
26 lat. Ogółem w badaniach uczestniczyło 165 kobiet i 35 mężczyzn.
Wśród respondentów najwięcej było osób zamieszkałych środowiska:
wieś – 108 osób, miejscowości od 20 tys. do 200 tys. mieszkańców – 47

14 J. Pieter, Przedmiot i metody psychologii, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1963, s. 26.
15 T. Plich, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak",

Warszawa 1998, s. 50.
16 Tamże, s. 51.
17 Tamże, s. 86-87.
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osób, powyżej 200 tys.– 45 osób.
Pytania właściwe ankiety dotyczyły zasadniczego przedmiotu ba-

dań ankietowanych. Do analizy podano pytanie. Respondenci na pyta-
nie dotyczące statusu rodzinny udzieli następujących odpowiedzi.
Wśród kobiet najczęściej wskazywanym statusem rodzinny była odpo-
wiedz panna, zaś męska część ankietowanych wskazała na odpowiedz
małżeństwo bezdzietne. 11 osób wskazało jako status rodzinny odpo-
wiedz inne, wpisując np. związek homoseksualny.

Tabela nr 1. Status rodzinny respondenta.
Jaki jest Pani/Pana status rodzinny? Kobiety Mężczyźni

rodzina pełna 37 4

małżeństwo bezdzietne 6 16

samotny rodzic 6 0

kawaler/panna 111 9

inne 5 6

Źródło: badania własne.

Na pytanie dotyczące założenia rodziny studenci, którzy zadekla-
rowali stan wolny udzieli odpowiedzi, zarówno w grupie męskiej jaki i
żeńskiej około 95 % że chcą założyć rodzinę.

Tabela nr 2. Chęć założenia rodziny.
Jeśli stan wolny czy chciałaby Pani/Pan założyć
rodzinę?

Kobiety Mężczyźni

tak 116 9

raczej tak 2 2

nie 4 1

raczej nie 1 3

Źródło: badania własne.

Na pytanie 3, ankietowani odpowiedzieli następująco, dla dużej
większości osób posiadanie rodziny, jest bardzo dużą wartością, lub
ważną ale nie najważniejszą. Odpowiedzi ankietowanych wskazują na
fakt iż rodzinna jest w ich życiu bardzo ważna.
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Tabela nr 3. Wartość posiadania rodziny.
Jaką wartość ma dla Pani/Pana posiadanie
rodziny?

Kobiety Mężczyźni

bardzo dużą 121 12

ważną, ale nie najważniejszą 19 8

mniej ważna, większą uwagę poświęcam
moim osobistym aspiracjom

10 10

nie wiem 15 5

Źródło: badania własne.

Na pytanie 4 ankietowani najczęściej wskazywali iż współczesna
rodzina jest partnerska; wpierająca, bezpieczna.

Tabela nr 4. Ocena współczesnej rodziny.
Jak ocenia Pan/Pani współczesną rodzinę? Kobiety Mężczyźni

niestała; 7 2

zagubiona; 8 1

partnerska; 42 11

bez wartości moralnych; 11 2

wspierająca; 18 3

bezpieczna; 31 6

tolerancyjna; 25 2

bez konkretnych norm moralnych; 10 1

otwarta. 13 5

Źródło: badania własne.

Które z wymienionych wartości według Pani/Pana są najistotniejsze
w życiu? Na powyższe pytanie respondenci najczęściej wymieniali jako
najistotniejsze w życiu takie wartości jak: miłość, szczęście, zdrowie.
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Tabela nr 5. Ocena najistotniejszych wartości w życiu.
Które z wymienionych wartości według
Pani/Pana są najistotniejsze w życiu?

Kobiety Mężczyźni

miłość; 63 6

zdrowie; 10 1

pieniądze; 15 15

wiara; 32 2

szczęście; 21 4

tolerancja; 8 3

wierność; 16 4

Źródło: badania własne.

Zakończenie
Zakładając rodzinę, każdy zastanawia się, jaka ona będzie, jednak

wiele odpowiedzi zawiera już sama osoba budująca wspólnotę małżeń-
ską. Zamiłowanie do życia rodzinnego, umiejętności życia w rodzinie i z
rodziną związane są z doświadczeniami wyniesionymi z domu rodzin-
nego, w której spędziło się dzieciństwo i młodość.

Panuje w świadomości społecznej przekonanie, iż rodzinę dotyka
poważny kryzys, zarówno moralny jaki i przejawiający się przede
wszystkim w niestabilności instytucji małżeństwa a co za tym idzie
zwiększającej się liczbie rozwodów. Pojawiające się współcześnie alter-
natywne modele rodziny takie jak: homorodziny, samotni rodzice, ro-
dziny imigrantów, czy rodziny patchworkowe18. W świetle przeprowa-
dzonych badan, może wysmyknąć wniosek iż wśród badanych panuje
model rodziny „komórkowej”.

Współczesna rzeczywistość generuje nowe trendy w egzystencji
człowieka, które dotyczą również rodziny. Zmiany społeczno-kulturowe
związane z funkcjonowaniem ludzi w relacjach intymnych powodują
większą otwartość społeczeństw wobec osób tworzących nietradycyjne
formy związków. Dlatego też, małżeństwo i życie rodzinne nie jest już
jedyną uznawaną i dopuszczalną formą życia.

18 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 500 – 502.



119

Streszczenie:
W dobie intensywnych przemian również podstawowa grupa spo-

łeczna, jaką jest rodzina, podlega różnorakim przeobrażeniom. W obrę-
bie jej struktury pojawiają się nowe wzory zachowań, przekształceniu
ulega jej kształt, zakres i struktura ról pełnionych przez jej członków.
Jedno się jednak nie zmienia: rodzina – jakkolwiek rozumiana – wciąż
ma dla Polaków ogromne znaczenie i stanowi podstawową wartość ich
codziennego życia. W poniższym artykule przedstawię wyniki badań
dotyczących wartości rodziny w opinii wybranej grupy badanych.

Słowa kluczowe: rodzina, Polska, rozumienie, znaczenie,
przeobrażenia, zagrożenia

Summary.
In the era of intense changes, also the basic social group, which is

the family, undergoes various transformations. Within its structure, new
patterns of behavior appear, its shape, scope and structure of roles per-
formed by its members are transformed. One thing, however, does not
change: the family - however understood - is still of great importance to
Poles and is the basic value of their daily lives. In the article below I
present the results of research on the family, values, in the opinion of a
selected group of respondents.

Keywords: family, Poland, understanding, meaning, transforma-
tions, threats
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Agnieszka Grygiel

Obraz matki w homiliach św. Jana Chryzostoma

Wstęp
Matka to bardzo ważna osoba w życiu człowieka. To zdanie po-

twierdzi każdy człowiek. Niezależnie gdzie i kiedy żył. Jej obraz zmieniał
się na przestrzeni wieków. Jednak zawsze upatrywano ją jako osobę, któ-
ra chroni swe dziecko. Święty Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła, w swoich
dziełach często poruszał tematykę życia rodzinnego. Osoba matki rów-
nież stała się przedmiotem jego rozmyślań. Przedstawiając jego przemy-
ślenia należy uwzględnić kontekst tamtych czasów. W starożytności ko-
bieta nie miała żadnych praw. Głową rodziny miał być ojciec, a jej człon-
kowie mieli być mu posłuszni. Złotousty Kaznodzieja w swoich pismach
docenia jednak trud kobiety. Wielokrotnie podkreśla rolę matki w budo-
waniu ogniska domowego. Mówił, iż jest ona równa z mężczyzną w dro-
dze do świętości. I razem z nim, wspólnie, odpowiedzialni są za budowa-
ną rodzinę. Podawał, że mężczyzna ma mieć władzę w rodzinie, a kobieta
powinna mu zawsze ufać. Jednak swoją władzę ma okazywać przede
wszystkim poprzez miłość do żony. Sam napominał, że żona ma być tą
która karci męża, gdy ten grzeszy: „Chcę was [mężowie] powierzyć wa-
szym żonom, aby one was pouczyły. To prawda, że zgodnie z nakazem
Pawła to wy powinniście być nauczycielami, skoro jednak porządek zo-
stał odwrócony z powodu grzechu, ciało znalazło się na górze, głowa na
dole, to podejmijmy i taką drogę”1. Kaznodzieja z Antiochii rysuje obraz
kobiety, w sposób odbiegający nieco od pozostałych twórców tamtego
czasu. Nadaje jej roli większe znaczenie. Ciekawym okazuje się, że broni
on również żon, które borykały się z brakiem potomstwa. Pisał, aby po-
kładały swa ufność w Bogu. To zupełne novum, gdyż w ówczesnych cza-
sach niepłodność u kobiety była dla niej hańbą.

1. Kobieta w starożytności
Kobiety w starożytności odgrywały niewielką rolę w społeczeń-

stwie. „Niewiastom w zasadzie nie wolno było wypowiadać się pu-
blicznie. Kobiety przedkładające swoje sprawy lub w jakikolwiek sposób

1 M. Dera, Zadanie kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chryzo-
stoma, [w:] Polonia Sacra 21 (2017), s. 143.
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wypowiadające się publicznie stanowią wyjątek i to często potępiany”2.
Żony, matki i wdowy nie posiadały praw i nie mogły zajmować żad-
nych urzędów, ich rola bardzo często ograniczała się do opieki nad mę-
żem i dziećmi. Miały wspierać swoich mężów i synów oraz wychowy-
wać córki na dobre kandydatki na żonę. Niestety, nie liczono się z ich
zdaniem. Starożytność to czas władzy mężczyzn i patriarchalnego spoj-
rzenia na rzeczywistość. Pozycja kobieta w tamtym świecie nie był więc
znacząca. Grecy uznawali ją za niewolnicę mężczyzny. Rzymianie rów-
nież uzależniali jej pozycje od członka rodu płci męskiej. Jednak nada-
wali jej roli większego znaczenia i okazywali szacunek3. Jak podaje Jur-
kiewicz kobietę w Rzymie określano mianem mater familias, czyli tej
która podlega jedynie władaniu męża4. To określenie dobrze obrazuje jej
sytuację. W czasie ceremonii zaślubin to mężczyzna miał wyrazić chęć
przygarnięcia kobiety, a ta oznajmiała wolę bycia mu posłuszną. Biblijny
przekaz zawarty w Starym Testamencie ukazuje kobietę jako cichą, po-
słuszną i służącą domowi. Przykłady to Rachela czy Rebeka. W każdym
z powyższych przypadków kobieta była traktowana jako osoba całko-
wicie posłuszna mężczyznom i zależna od nich. Bez ich pomocy nie
miała szansy na przetrwanie w świecie. Jej wartość była wyznaczana
przez stojącego u jej boku męża, ojca, syna lub brata. Kobietę obowią-
zywały bardziej surowe prawa. Które szybko egzekwowano. Przykła-
dem może stać się sytuacja nierządu, za który niewiastę czekała śmierć,
a mężczyzna odchodził wolno bądź ponosił karę finansową5.

Nowy Testament również odnosi się do tematyki małżeńskiej i ro-
dzinnej. Ewangelie pokazują kobietę w zupełnie nowym świetle. Chry-
stus bowiem podnosi jej godność. Zwraca uwagę na to, że niewiasta jako
osoba domaga się szacunku. Tu przykładem może stać się biblijna Jaw-
nogrzesznica, której Chrystus nie potępił. Również św. Paweł, w swych
listach, często podejmuje kwestie relacji między kobietą a mężczyzną.
Jednak małżeństwo dla niego to droga, która przede wszystkim ma
ustrzec przed rozpustą. Gdy ktoś podejmuje decyzję o wejściu w zwią-
zek ma być jej wierny do końca swych dni.

2 P. Szczur, Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana Chryzostoma, [w:] Vox
Patrum 36 (2016), s. 84.

3 Por. M. Dera, Zadanie kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chry-
zostoma, [w:] Polonia Sacra 21 (2017), s. 128.

4 Por. J. Jurkiewicz, Mater familias w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, [w:] Vox
Patrum 29 (2009), s. 223.

5 Por. D. Górski, Kobieta w starożytnym Rzymie: podmiot czy przedmiot pra-
wa?, [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe 8 (2002), s. 69.



123

Pierwsi chrześcijanie czerpali naukę o małżeństwie z Pisma Świę-
tego. Komentowali ją także wielcy myśliciele, Ojcowie Kościoła. Oni
również wypowiadali się na temat pozycji kobiety i mężczyzny w świe-
cie. Wśród ich rozmyślań możemy odnaleźć te, które bronią pozycji
niewiasty, jak na przykład tekst Ambrożego: „Kobieta ma szanować
męża, ale nie służyć mu. Niech pozwala się przezeń kierować, ale niech
nie pozwala rządzić siłą brutalną. Niegodną równości małżeńskiej była-
by kobieta, która by zasługiwała na łajanie. Małżonek zaś ze swej strony
powinien żonę prowadzić jako przewodnik, szanować ją jako towa-
rzyszkę życia i pozwolić jej brać udział we wszystkim jako współdzie-
dziczce łaski”6 czy Hieronima, który czyni pochwałę dzielnym kobie-
tom: „Gdyby Barak chciał iść do bitwy, Debora nie mogłaby odnieść
triumfu nad pokonanymi wrogami. Jeremiasza zamykają w więzieniu, a
ponieważ skazany na zagładę Izrael nie przyjął Proroka, natchnienie
prorockie otrzymała niewiasta Holda. Kapłani i faryzeusze krzyżują
Syna Bożego, a Maria Magdalena płacze pod krzyżem, przygotowuje
wonności, szuka Go w grobie, pyta ogrodnika, rozpoznaje Pana, spieszy
do Apostołów, zwiastuje znalezionego. Tamci wątpią, a ona ufa”7. Od-
daje on cześć dzielnym niewiastą, które podjęły konkretne działania i
wykazały się większym chartem ducha niż mężczyźni. Należy jednak
podkreślić, że w chrześcijańskiej literaturze odnajdziemy również cał-
kiem przeciwne zdania, które także wywodzą się z nauczania teologów.
Przykładem niech posłuży tutaj wypowiedź Tertuliana, który mówi o
kobiecie tak: „Czy ty nie wiesz, że jesteś Ewą? Trwa wyrok Boga nad
twą płcią w tym świecie [...]. Jesteś drzwiami diabła; jesteś tą, która zła-
mała prawo słynnego drzewa”8. Widzimy zatem, iż nawet w ramach
jednej religii nie ma zgody co do roli kobiety w świecie.

Święty Jan Chryzostom, jeden z najważniejszych Ojców Kościoła, w
ówczesnym czasie wprowadza zupełne novum. Kaznodzieja antiocheński
patrzy bowiem na małżeństwo i tworzoną przez nie rodzinę jako na Ko-
ściół domowy, w którym mężczyzna i kobieta odgrywają ważne role. Każ-
dy z nich został powołany do pełnienia w rodzinie konkretnej funkcji i

6 Ambroży, List, 64, 107, cyt. za M. Dera, Zadanie kobiety w rodzinie chrześcijań-
skiej według św. Jana Chryzostoma, [w:] Polonia Sacra 21 (2017), s. 135.

7 Hieronim, Listy 65, 1 tłum. ks. J. Czuj, Warszawa 1953, t. 2, s. 56.
8 Tertulian, De cultu foeminarum I, 1−2 (PL 1, 1305A; CSEL 70; CCL 1) cytowa-

ne za D. Zalewski, Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia, [w ]:Vox
Patrum 36 (2016), s. 58.
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wzajemnie się uzupełniają. To spojrzenie Chryzostoma było zdumiewające
jak na tamten czas. Warto zatem przyjrzeć mu się głębiej.

2. Rola i zadania matki w pismach św. Jana Chryzostoma
Dla św. Jana Chryzostoma jednym z najistotniejszych zadań kobie-

ty, będącej żoną i matką, jest pielęgnowanie religijności w rodzinie.
Niewiasty tamtych czasów były odpowiedzialne, za chrześcijańskie wy-
chowanie dzieci oraz utrzymanie ducha wiary w rodzinie. Dom, który
prowadziły miał być ostoją pokoju. Podkreślał jednak, że troska o dzieci
przynależy do zadań zarówno matki jak i ojca.

Św. Jan Chryzostom w swoich homiliach kreśli nowy obraz kobie-
ty, którym wyprzedza spojrzenie innych myślicieli swoich czasów. Wi-
dzi niewiastę, jako równą mężczyźnie w drodze do świętości. Obowiąz-
kiem żony jest dla niego napominanie męża i nawracanie go. Jest to bar-
dzo ciekawa uwaga, gdyż patrząc na kontekst kulturowy, w którym te
słowa zostały wypowiedziane, kaznodzieja zaskakuje swoimi przemy-
śleniami. W starożytności kobiety nie mogły publicznie zabierać głosu,
również w sprawach prywatnych. Utarło się, aby były powściągliwe i
milczące. Jednak Antiocheńczyk podaje: „Cóż zatem znaczą słowa Paw-
ła: «Niewieście nauczać nie pozwalam» (1Tm 2, 12). Zakazuje jej prze-
wodniczyć wśród zgromadzenia (por. 1Kor 14, 35), usuwając ją z kate-
dry i podwyższenia, a nie od nauczania słowem. Gdyby bowiem tak
było, jak mógłby przemówić do niewiasty, mającej męża niewierzącego:
«Skądże możesz wiedzieć, niewiasto, że zbawisz męża?» (1Kor 7, 16).
Jakżeby pozwolił upominać synów, mówiąc: «Zbawiona zaś zostanie
[niewiasta] przez rodzenie dzieci, jeżeli pozostaną w wierze, miłości i
świątobliwości – ze skromnością» (1Tm 2, 15)? W jaki sposób Pryska
nauczyła wiary Apolla (por. Dz 18, 24-26)? Nie wyraził się w ten sposób,
aby przeszkodzić osobistej i pożytecznej perswazji, lecz aby [wskazać],
że przemawianie podczas zgromadzenia jest zadaniem nauczyciela”9.
Św. Jan Chryzostom podkreśla, że kobieta ma mieć odwagę głoszenia.
Jej zadaniem jest nauczanie słowem, które urzeczywistnia się przede
wszystkim w rodzinie, wśród swoich dzieci i męża.

Mężczyzna miał zdawać sobie sprawę, z faktu, iż jego żona pozo-
staje pod jego opieka, a on poślubiając ją zobowiązuje się do stawania się
coraz lepszym mężem i ojcem. Wybierając żonę ma pamiętać o ciążą-

9 Jan Chryzostom, In epistulam ad Romanos hom. 31, 1, PG 60, 669, tłum. Sinko,
t. 2, s. 450-451 cytowane za P. Szczur, Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana
Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 36 (2016), s. 93.
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cych na nich obojgu obowiązkach. Po pierwsze jako małżonkach, po
drugie jako rodzicach. Chryzostom ujmuje to w takich słowach: „zrób
wszystko i dołóż wszelkich starań, abyś poślubił sobie uczciwą, cnotliwą
i posłuszną kobietę, wiedząc, że w przeciwnym wypadku będziesz miał
dwie możliwości – znosić przykre towarzystwo złej żony albo, nie chcąc
tego, oddalić ją i zostać oskarżonym o cudzołóstwo”10. Złotousty Ka-
znodzieja nie pochwalał oddalania żony w żadnym przypadku. Nawet
gdy życie z nią przysparza mężowi przykrości. W tym świetle widzimy,
że decyzja o ożenku była jedną z najważniejszych, gdyż jej niepowodze-
nie odbijało się na całej rodzinie. W szczególności na zrodzonych w
małżeństwie dzieciach, gdyż matka odgrywała w ich życiu znaczącą
rolę. Miała je wspierać i być ich podporą. Nieodpowiedni wybór mógł
więc zaważyć na trwałości związku. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć,
że również niewierność małżeńska, wymieniana przez Antiocheńczyka,
była przez niego bardzo mocno piętnowana w tamtym okresie. Chryzo-
stom postulował karanie za dopuszczanie się jej przez żonatego męż-
czyznę, pisał tak: „o cudzołóstwo bowiem oskarża się nie tylko z
uwzględnieniem statusu strony znieważonej, ale też strony znieważają-
cej. I niechaj mi nikt teraz nie mówi o prawach pogańskich, które naka-
zują jedynie kobiety cudzołożne przyprowadzać przed sąd i wymagać
dla nich kar, a na żonatych mężczyzn, którzy bezczeszczą niewolnice,
kar nie nakładają. Ja natomiast przypomnę ci prawo Boże, które rozciąga
się jednakowo na kobietę i na mężczyznę oraz nazywa to, co czynią,
cudzołóstwem. Powiedziawszy zaś: „I każda niech ma własnego męża”
Apostoł dodaje: „Mąż niech darzy kobietę należną życzliwością” (1Kor
7, 3)”11. Te rozmyślanie biorą swój początek z Pisma Świętego, dlatego
Kaznodzieja stawia ich realizację bardzo wysoko w hierarchii zadań
małżeńskich.

W swoim nauczaniu Złotousty podkreśla wielokrotnie, żeby szu-
kać w niewieście cech, które pomogą w lepszym budowaniu życia mał-
żeńskiego i uczynić wszystko, aby miłość między kobietą i mężczyzna
cały czas się odradzała na nowo. Zaprzestanie dbania o związek mał-
żeński skutkuje pogorszeniem relacji między małżonkami, ale także
wpływa na zrodzone przez nich potomstwo. Złotousty daje jedną recep-
tę: „szukajmy [u kobiet] tylko jednego – cnoty duszy i szlachetności oby-

10 Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores, CPG 4379, tłum. T. Krynicka,
wstęp S. Longosz, [w:] Vox Patrum 29 (2009), s. 606- 607.

11 Jan Chryzostom, In illud: Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat,
CPG 4377, wstęp S. Longosz, tłum. T. Krynicka, [w:] Vox Patrum 31 (2011), s. 591.
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czajów, abyśmy później cieszyli się pokojem, oraz rozkoszowali się zgo-
dą i nieustanną miłością (…). Gdzie zaś kwitnie gorąca miłość małżeń-
ska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu własną żonę mę-
żowi nawet myśl o zdradzie nie może się przydarzyć, gdyż trwa on w jej
miłości, a przez swoją powściągliwość zjednuje Boga do życzliwej opieki
nad ich domem”12.

Dbanie o dom i dzieci to główne zadanie kobiety jako matki. Jednak
jak zostaje podkreślone w nauczaniu Antiocheńczyka, należy do obojga
małżonków. Cechy którymi odznaczała się kobieta pomagały utrzymać w
domu atmosferę miłości, pokoju, dobra i wiary. Ojciec natomiast miał być
wymagający, ale jednocześnie wyrozumiały. „A jeśli dzieci są krnąbrne,
[ojcowie] wytrwale zabiegają o ich wychowanie, otaczają opieką i chronią
przed pochopnymi decyzjami. Jako że miłość nie jest niedostojna, nie wsty-
dzą się swoich [dzieci], a głupie wybryki pupilów skrywają, jakby je osła-
niali złotymi skrzydłami”13. Dziecko ma czuć się kochane i chciane, a dom,
mama i tata mają być jego ostoją. Pan Bóg rozdzielił więc zadania rodzinne
na kobietę i mężczyznę, by nawzajem się wspierali, ojciec matkę a matka
ojca. „Nie wszystkie [predyspozycje] otrzymał mąż i nie wszystkie otrzy-
mała żona, ale wszystkie rozdzielił pomiędzy nich - powierzył jej dom, a
jemu sprawy publiczne. Mąż, jako że uprawia ziemię, powinien troszczyć
się o żywność, a żona, która poznała dzięki [Bogu] sztukę przędzenia i tka-
nia, powinna dbać o odzież”14.

Można przypuszczać, że na naukę św. Jana Chryzostoma o roli
kobiety w rodzinie wpłynęła postawa jego matki Antuzy, która znaczą-
co przyczyniła się do życiowych wyborów swego syna. On sam podaje
w jednej z homilii, jaką rolę odegrała jego mama: „Nieustanne prośby
matki przeszkodziły mi w wyświadczeniu mu [przyjacielowi Bazylemu]
tej przysługi, a raczej w przyjęciu tego daru [propozycji] od niego. Gdy
bowiem spostrzegła ona me zamiary, wzięła mnie za rękę, wprowadziła
do swego pokoju i usiadłszy blisko łóżka, na którym mnie wydała na
świat, poczęła wylewać potoki łez i od łez boleśniejsze wypowiadać
słowa”15. Matka Złotoustego Kaznodziei bardzo szybko została wdową i
sama musiała podjąć trud wychowania młodego Jana. Nie było to łatwe,

12 Tamże, s. 611- 612.
13 Jan Chryzostom, In I Epistolam ad Corinthios hom. 33-34, wstęp i tłum. J.

Iluk, [w:] Vox Patrum 28 (2008), s.296.
14 Jan Chryzostom, In I Epistolam ad Corinthios hom. 33-34, wstęp i tłum. J.

Iluk, [w:] Vox Patrum 28 (2008), s. 310.
15 A. Stępniewska, Antuza- matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych

źródeł, [w:] Vox Patrum 32 (2012), s. 589.
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gdyż jak wiemy samotne kobiety w starożytności nie były wspierane. W
momencie, kiedy jej dziecko zdecydowało się na opuszczenie domu,
Antuza zaprotestowała. Jej wpływ na Jana był tak duży, że uległ jej
prośbą. Ta historia ukazała mu jak ogromne znaczenie ma dla dziecka
słowo matki. Potwierdza to fakt, że w jego nauczaniu widzimy wiele
odniesień do autorytetu matczynego.

Jak wiemy najważniejszym zadaniem kobiety jako matki była tro-
ska i religijne wychowanie dziecka. Można jednak zadać sobie pytanie w
jaki sposób Święty Kaznodzieja odnosił się do kobiet zamężnych, niepo-
siadających potomstwa, cierpiących na niepłodność. To co wprowadza
Jan Chryzostom to kolejne novum. Staje w obronie kobiet borykających
się z problemem braku dziecka. Współczując im, naucza, że nie ma
większej przykrości dla kobiety niż niemożliwość zajścia w ciążę16. Za-
uważając problem pochyla się nad dramatem kobiety i namawia, by
smutki powierzyła Bogu. Takie słowa musiały być dla bezpłodnych
niewiast niezwykle pokrzepiające. Zważywszy na dotychczasowe po-
dejście do niepłodności, które przejawiało się wśród ludzi tamtej epoki,
słowa Jana Złotoustego wlewały nadzieję w serca małżonków nieposia-
dających potomstwa.

Temat kobiety jako żony i matki w pismach antiocheńskiego Ka-
znodziei jest bardzo mocno zaznaczony. Kobieta, która posiada rodzinę
staje się odpowiedzialna za wychowanie religijne dzieci oraz czuwanie
nad mężem, by nie zboczył na moralnie wątpliwą drogę, oddalając się
od Boga. Choć ma być posłuszna mężczyźnie, bo to on jest głową rodzi-
ny, nawzajem wspierają się w trudach i oboje podejmują wyzwanie pie-
lęgnowania swojego związku oraz wychowania dzieci.

Zakończenie
Święty Jan Chryzostom pozostawił po sobie w homiliach wiele

wartościowych tekstów dotyczących roli kobiety w rodzinie. Skupił się
na jej zadaniach jako żony i matki. Jego spojrzenie było czymś nowym.
Widział on bowiem w żonie pomocnice męża, która razem z nim jest
odpowiedzialna za wychowanie potomstwa. Oddziałuje na swoje dziec-
ko nie tylko, gdy jest w najmłodszym wieku, ale wspomaga je również
w dojrzewaniu. Godnym podkreślenia jest fakt, iż Złotousty Kaznodzie-
ja broni również kobiet borykających się z niepłodnością. Zauważał ich
cierpienie i postulował, aby je wspierać.

16 Por. M. Dera, Zadanie kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chry-
zostoma, [w:] Polonia Sacra 21 (2017), s.140.
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Św. Jan Chryzostom przykładał dużą uwagę do cech, którymi po-
winna odznaczać się niewiasta pełniąca rolę matki. Te przymioty i war-
tości miały bowiem przekładać się na jakość wychowania dzieci. Powin-
ny też służyć wspólnemu życiu rodzinnemu. Kolejną kwestią okazała
się konieczność pouczania męża przez kobietę, gdy ten schodzi z prawej
drogi. Takie zachowanie było jej obowiązkiem. Gdyż jak podkreślał św.
Jan Złotousty mąż i żona są sobie równi w drodze do świętości.

Streszczenie:
Matka to najważniejsza osoba dla każdego człowieka. Roztacza

swą opiekę nad dzieckiem. Jest zawsze przy nim i troszczy się, by nicze-
go mu nie brakowało. Już w starożytności rozumiano, że jej zadanie jest
wyjątkowe. Ważni twórcy tamtych czasów podejmowali więc temat
kobiety jako matki w swoich dziełach. Jednym z nich był święty Jan
Chryzostom, wielki antiocheński Kaznodzieja, który przedstawiał nieza-
stąpioną rolę kobiety w życiu rodzinnym. W pisanych przez niego ka-
zaniach ukazywał kobietę jako odpowiedzialną za duchowe życie ro-
dziny. Jej obowiązkiem była troska o dzieci i męża, ale także, gdy wy-
magała tego sytuacja, upominanie członków swojej rodziny, kiedy nie
postępowali zgodnie z przykazaniami.

Słowa kluczowe: matka, rodzina, św. Jan Chryzostom

Summary:
The image of the mother in the homilies of St. John Chrysostom
A mother is the most important person for every person. She's taking

care of the child. She's always with him and makes sure he doesn't miss
anything. Already in ancient times it was understood that her task was
unique. Important creators of those times therefore took up the subject of
women as mothers in their works. One of them was Saint John Chrysostom,
a great preacher who presented the irreplaceable role of a woman in family
life. In his sermons he wrote, he showed the woman as responsible for the
spiritual life of the family. It was her duty to take care of her children and
husband, but also, when the situation required, to admonish her family
members when they did not follow the commandments.

Keywords: mother, family, st. John Chrysostom
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Malwina Kędracka

Przeszkody więzi rodzinnych i społecznych jako środek ochrony
rodziny w prawie kanonicznym

Wstęp
Małżeństwo oraz rodzina, chociaż stanowią dwa różne pojęcia, są

ze sobą spójne. Związek małżeński mężczyzny i kobiety stanowi bo-
wiem pierwszy etap powstania rodziny i jej fundament. Kościół od sa-
mego początku otacza małżeństwo i rodzinę chrześcijańską szczególną
troską. Wynika to ze społeczno-sakramentalnego charakteru rodziny
chrześcijańskiej. Ta szczególna troska Kościoła nad małżeństwem i ro-
dziną przejawia się na wielu płaszczyznach, głównie zaś na płaszczyź-
nie prawnej. Prawo kanonicze zawsze dostarczało wiernym norm, które
były następstwem oświeconego wiarą spojrzenia na małżeństwo i ro-
dzinę oraz zrozumienia całej prawdy o wielkiej wartości tych instytucji1.
Ustawodawca kościelny uregulował w Kodeksie Prawa Kanonicznego2

oraz w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich3 przeszkody czynią-
ce osobę niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa, wśród nich: prze-
szkodę pokrewieństwa, przeszkodę powinowactwa, przeszkodę przy-
zwoitości publicznej, przeszkodę pokrewieństwa prawnego i charakte-
rystyczną dla prawa katolickich Kościołów wschodnich przeszkodępo-
krewieństwa duchowego. Wspomniane powyżej przeszkody, nazywane
przez niektórych kanonistów przeszkodami wynikającymi z węzła
etyczno-prawnego4, stanowią ważny środek ochrony rodziny w prawie

1 T. Pawluk., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie,
t. III, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1984, s. 11.

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983),
AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego,
przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallotti-
num, Poznań 1984 [dalej KPK/83].

3 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II pro-
mulgatus (18.10.1990), AAS 82 (1990), s. 1045-363; tekst polski [w:] Kodeks Kano-
nów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, tł. L. Ada-
mowicz, M. Dyjakowska, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2002
[dalej KKKW].

4 Takiego określenia odnośnie do przeszkody pokrewieństwa, powinowac-
twa, przyzwoitości publicznej i pokrewieństwa prawnego za E. Boccafolą użyto
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kanonicznym. W niniejszej pracy przedstawiono motywy, którymi kie-
rował się ustawodawca kościelny, ustanawiając przeszkody więzi ro-
dzinnych i społecznych, a także omówiono podstawowe zagadnienia z
nimi związane. Ponadto zwróconouwagę na nowe regulacje wprowa-
dzone Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowa-
dzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem
małżeństwa kanonicznego5 w zakresie dotyczącym przeszkód więzi ro-
dzinnych i społecznych. Dekret ten obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

1. Czym są przeszkody małżeńskie i jakie są racje ich ustanawiania?
W obu kodyfikacjach – zarówno w zachodniej, jak i wschodniej –

oprócz wymagań o charakterze pozytywnym, wymieniono szereg oko-
liczności, których brak umożliwia zawarcie małżeństwa6. Należy przez
nie rozumieć małżeńskie przeszkody zrywające uregulowane w kan.
1083-1094 KPK/83 i w kan. 800-812 KKKW. W kodeksie łacińskim wy-
mieniono ich 12, są to: przeszkoda wieku, przeszkoda niemocy płciowej,
przeszkoda węzła małżeńskiego, przeszkoda różnej religii, przeszkoda
święceń, przeszkoda publicznego ślubu wieczystego w instytucie za-
konnym, przeszkoda uprowadzenia, przeszkoda występku, przeszkoda
pokrewieństwa, przeszkoda powinowactwa, przeszkoda przyzwoitości
publicznej, przeszkoda pokrewieństwa prawnego. Wszystkie powyżej
wskazane przeszkody – z pewnymi odmiennościami – występują w ko-
deksie wschodnim. Dodatkową, 13 przeszkodą, jest przeszkoda pokre-
wieństwa duchowego, która zostanie scharakteryzowana w dalszej czę-
ści pracy. W obu kodeksach nie zawarto legalnej definicji przeszkody
zrywającej. Ustawodawca kościelny ograniczył się jedynie do wskazania
skutku jej zaistnienia, jakim jest uczynienie osoby niezdolną do ważnego
zawarcia małżeństwa (kan. 1073 KPK/83, kan. 790 §2 KKKW).

W nauce prawa kanonicznego przyjęto, że za przeszkodę małżeń-
ską w sensie szerokim można uznać każdą okoliczność, która na mocy
prawa Bożego lub czysto kościelnego nie pozwala na ważne, lub godzi-

[w:] H. Stawniak., Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego,
„Prawo Kanoniczne”, 55 (2012) nr 3, s. 19-33.

5 Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów ka-
noniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (17.03.2017),
„Akta Episkopatu Polski” (2019), nr 31, s.28-93 [dalej Dekret].

6 L. Adamowicz., Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Ko-
deksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihym-
nia, Lublin 1999, s. 240.
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we7 zawarcie małżeństwa. W znaczeniu ścisłym przeszkodą jest oko-
liczność, która dotyczy bezpośrednio osoby zawierającej związek mał-
żeński8. Ustanowienie małżeńskich przeszkód zrywających stanowi
przejaw ograniczenia przysługującego wszystkim ludziom na mocy
prawa naturalnego ius connubii (kan. 1058 KPK/83, kan. 778 KKKW). Z
tego względu muszą one mieć charakter wyjątkowy, redakcja wprowa-
dzających je przepisów musi być klarowna i precyzyjna, a ich interpre-
tacja powinna być dokonywana w sposób ścisły.Nazwa „małżeńskie
przeszkody zrywające” może sugerować, że istnieją jeszcze inne prze-
szkody w jakiś sposób wpływający na małżeństwo. Celem wyjaśnienia
należy wskazać, że obecna nazwa przeszkód powinna być rozpatrywa-
na w kontekście historycznym. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917
r. obowiązywał podział przeszkód na tamujące (wpływające na godzi-
wość) oraz zrywające (wpływające na ważność)9. Ostatecznie w kodek-
sach Jana Pawła II zrezygnowano z takiego podziału, a obowiązywanie
przeszkód tamujących zostało zniesione.

Z uwagi na fakt, że przeszkody małżeńskie są ograniczeniem na-
turalnego prawa do zawarcia małżeństwa, ustanawianie nowych prze-
szkód pochodzenia czysto kościelnego jest zarezerwowane najwyższej-
władzy kościelnej. Tylko najwyższa władza kościelna może autentycz-
nie wyjaśniać przeszkody pochodzące z prawa Bożego (Kan. 1075 §1
KPK/83). Podobnie tylko najwyższa władza kościelna ma prawo usta-
nawiać inne przeszkody dla ochrzczonych (Kan. 1075 §2 KPK/83). Ce-
lem doprecyzowania należy wskazać, że najwyższą władzą w Kościele
jest Papież i Sobór powszechny10. Nieco inaczej przedstawia się ta kwe-
stia w katolickich Kościołach wschodnich. W każdym ze wschodnich
Kościołów sui iuris11 ustanawianie nowych przeszkód może być doko-

7 Małżeństwo jest zawarte ważnie, ale niegodziwie, gdy zostały spełnione
jedynie wymogi warunkujące jego ważność z pominięciem pozostałych przepi-
sów prawnych lub liturgicznych.

8 J. Wroceński., Przeszkody [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, Ozorowski E.
(red.), Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa-Łomianki 1999, s. 233.

9 J. Fornes., Przeszkody zrywające w ogólności[w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks
Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła
katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na pod-
stawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, Kraków 2011, s. 792.

10 Pawluk., dz. cyt., s. 116
11 Zgodnie z kan. 27 KKKW Kościół sui iuris to wspólnota chrześcijan powią-

zana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie lub milcząco uzna-
ła najwyższa władza Kościoła.
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nane z najpoważniejszych przyczyn, po zasięgnięciu rady zaintereso-
wanych kościołów eparchialnych innych Kościołów sui iuris i po konsul-
tacji ze stolicą Apostolską (kan. 792 KKKW). Od małżeńskich przeszkód
zrywających należy odróżnić zakazy zawierania małżeństwa, które nie
są przedmiotem rozważań niniejszego opracowania.

Skoro zostało wyjaśnione, czym są małżeńskie przeszkody zrywa-
jące oraz kto może je ustanawiać, należy zastanowić się, jakie były mo-
tywy prawne ich wprowadzenia. Z pewnością ograniczeniu fundamen-
talnego prawa do zawarcia małżeństwa musiał przyświecać cel prawnej
ochrony jakiegoś szczególnie cenionego dobra. W rzeczywistości racje
istnienia przeszkód małżeńskich są wielorakie. Przede wszystkim są one
niezbędnie i koniecznie ze względu na wyraźne sformułowanie pozy-
tywnego prawa Bożego, dla ochrony uprawnień drugiej osoby, dla do-
bra samych zainteresowanych12, dla dobra rodziny jako podstawowej
komórki społecznej, czy też w szerszym kontekście – dla dobra rodziny
chrześcijańskiej.

Przechodząc do analizy ratio legis ustanowienia przeszkód rodzin-
nych i społecznych, należy wskazać, że ich podstawowym celem jest
ochrona godności rodziny. Ze względu na swą doniosłość, niektóre
przeszkody pochodzą z prawa Bożego – naturalnego (bez wątpienia
między rodzicami i dziećmi, z dużym prawdopodobieństwem pomię-
dzy pozostałymi wstępnymi i zstępnymi oraz pomiędzy rodzeństwem),
w innych zaś przypadkach konkretne ich obowiązywanie zależy od
uznania ustawodawcy kościelnego, który uwzględnia pośrednio czyn-
niki historyczne i kulturowe, jakie w każdym czasie otaczają rodzinę13.

Ustawodawca Kościelny ma świadomość, że proces realizacji ce-
lów rodziny musi być właściwie zabezpieczony. Rodzina bowiem jest
miejscem, w którym rodzi się, wzrasta i wychowuje pokolenie nowych
ludzi – obywateli i członków Kościół. A na tym nowym pokoleniu spo-
czywa odpowiedzialność za urodzenie i wychowanie następnej genera-
cji, koniecznej dla dalszego istnienia społeczeństwa i Kościoła w per-
spektywie ich dobra doczesnego i zbawienia14. Z tego względu ustano-
wienie przeszkód więzi rodzinnych i społecznych ma zagwarantować
istnienie prawidłowych relacji w rodzinie, tych intymnych, by nie prze-
kraczały swych granic, nie wynaturzały się i w konsekwencji nie prze-

12 J. Wroceński., dz. cyt.,s. 233
13 J. Fornes., dz. cyt., s. 810.
14 W. Tabaczyński., Rodzina [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, Ozorowski E.

(red.), Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa-Łomianki 1999, s. 388.
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kształcały w relacje płciowe połączone z nadzieją przyszłego małżeń-
stwa. Jednocześnie ich celem jest przyczynianie się do tego, aby chrze-
ścijańska rodzina, a co za tym idzie, wspólnota kościelna, nieustannie się
poszerzała dzięki małżeńskim węzom łączącym osoby nienależące do
wąskiego obszaru jednej rodzinnej struktury15. Przeszkody te mają rów-
nież chronić relacje międzyosobowe, tak by uczucia małżeńskie, rodzi-
cielskie, czy braterskie nie mieszały się ze sobą16.

2. Przeszkoda pokrewieństwa
Pierwszą z przeszkód czyniących osobę niezdolną do zawarcia mał-

żeństwa, a przypisaną do grupy przeszkód więzi rodzinnych i społecz-
nych, jest przeszkoda pokrewieństwa. Istnieje ona, gdy narzeczonych łączy
bliski związek krwi powstały na skutek bezpośredniego lub pośredniego
pochodzenia od wspólnego przodka. Przy czym bez znaczenia pozostaje
czy pokrewieństwo osób wynika ze zrodzenia małżeńskiego, czy pozamał-
żeńskiego17. W Dekrecie podkreślono również, że przeszkoda istnieje bez
względu na to, czy osoby są spokrewnione poprzez jednego wspólnego
przodka, czy przez oboje rodziców (nr 53). Bliskość osób oblicza się po-
przez linie (prosta lub boczna) i stopnie. Z kolei liczenie stopni w linii bocz-
nej pokrewieństwa odbywało się albo według rzymskiej komputacji po-
krewieństwa, która obowiązuje współcześnie (liczy się wówczas zrodzenia
nie uwzględniając wspólnego przodka)18.

15 J. Fornes., dz. cyt., s. 810.
16 W. Góralski., Przeszkoda pokrewieństwa prawnego [w:] Przeszkody małżeńskie

w prawie kanonicznym, W. Góralski (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s 517.

17 Pawluk., dz. cyt., s. 144.
18 Stawniak., dz. cyt., nr 3, s. 26.

KPK/83 KKKW
Kan. 1091 §1. W linii prostej pokre-
wieństwa nieważne jest małżeństwo
między wszystkimi wstępnymi i
zstępnymi, zarówno prawego po-
chodzenia, jak i naturalnymi. § 2. W
linii bocznej nieważne jest aż do
czwartego stopnia włącznie. § 3.
Przeszkoda pokrewieństwa nie zwie-
lokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala
się na małżeństwo, jeśli istnieje wąt-
pliwość, czy strony są spokrewnione
w jakimś stopniu linii prostej lub w
drugim stopniu linii bocznej.

Kan. 808 §1. W linii prostej pokrewieństwa nie-
ważne jest małżeństwo między wszystkimi
wstępnymi i zstępnymi. § 2. W linii bocznej
nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie.
§ 3. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli
istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione
w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim
stopniu linii bocznej. § 4. Przeszkoda pokre-
wieństwa nie zwielokrotnia się.
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Wśród kanonistów wskazuje się na dwa główne powody ustanowie-
nia przedmiotowej przeszkody. Pierwszym z nich są kwestie eugeniczne,
zawieranie związków w bliskim pokrewieństwie jest szkodliwe dla gatun-
ku ludzkiego. Z reguły małżeństwa takie są bezdzietne lub potomstwo
narodzone z takich małżeństw jest chore19. Troska o zdrowie potomstwa
zrodzonego z rodziców blisko ze sobą spokrewnionych wydaje się kluczo-
wym motywem ustanowienia omawianej przeszkody. Naukowcy zajmują-
cy się genetyką jednoznacznie wskazują, że bliższy stopień pokrewieństwa
rodziców stanowi niebezpieczeństwo powstania wad genetycznych u dzie-
ci zrodzonych w takim związku. Prawdopodobieństwo narodzin potomka,
pochodzącego od osób ze sobą blisko spokrewnionych, cierpiącego z po-
wodu choroby o podłożu genetycznym jest większe niż ryzyko wystąpie-
nia takiego zdarzenia w danej populacji20.

Drugim powodem są kwestie moralne i zapewnienie ochrony czysto-
ści moralnej relacjom panującym w rodzinie21. Na wzgląd moralny wskazał
również T. Pawluk,podkreślając konieczność ochrony czystości ogniska
domowego oraz niebezpieczeństwo grzesznej poufałości między członkami
najbliższej rodziny. Ponadto kanonista zwrócił uwagę na pragnienie Ko-
ścioła katolickiego, by chrześcijanie nie tworzyli małżeństw endogenicz-
nych. Dzięki małżeństwom łączącym ludzi dotychczas sobie obcych nastę-
puje szeroka integracja społeczeństwa22. Z kolei A. Darnowska słusznie
zauważyła, że również naturalna ludzka przyzwoitość osób ze sobą spo-
krewnionych wymaga zachowania reguł współżycia społecznego odpo-
wiadających łączących ich relacji pokrewieństwa23.

Konferencja Episkopatu Polski w Nr 53 Dekretu wskazuje, w jaki
sposób mają postępować duszpasterze, jeśli nabiorą podejrzeń, że prze-
szkoda pokrewieństwa została zatajona. Muszą wówczas dołożyć
wszelkich starań, by została w odpowiedni sposób ujawniona, w szcze-

19 U. Nowicka., Przeszkoda pokrewieństwa [w:] Przeszkody małżeńskie w prawie
kanonicznym, W. Góralski (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawa 2016, s. 398

20 J. Bal, K. Mazurczak, Zasady dziedziczenia [w:] Biologia molekularna w medy-
cynie. Elementy genetyki klinicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 55.

21 U. Nowicka., Przeszkoda pokrewieństwa [w:] Przeszkody małżeńskie w prawie
kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawa 2016, s. 398

22 Pawluk., dz. cyt., s. 148.
23 A. Darnowska., Racje prawne wprowadzenia przeszkód małżeńskich funkcjonu-

jących w kanonicznym prawie małżeńskim oraz polskim porządku prawnym, „Studia
Prawnicze i Administracyjne” (2014), nr 7, s. 35.
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gólności poprzez zestawienie świadectwa chrztu i dokumentów cywil-
nych, jak również badając pod przysięgą i z zachowaniem należnej dys-
krecji wiarygodnych świadków. Ponadto, dla lepszego zrozumienia
przez wiernych zakresu przeszkody podano odpowiednie przykłady
pokrewieństwa w jakimkolwiek stopniu linii prostej (np. ojciec z córką,
matka z synem, dziadek z wnuczką, babka z wnukiem) oraz do czwar-
tego stopnia linii bocznej (2 stopień: brat z siostrą; 3 stopień: wuj z sio-
strzenicą, stryj z bratanicą, ciotka z bratankiem lub siostrzeńcem; 4 sto-
pień: kuzyn z kuzynką, mężczyzna z wnuczką jego brata lub siostry,
kobieta z wnukiem jej brata lub siostry).

3. Przeszkoda powinowactwa
Kolejną z grupy przeszkód więzi rodzinnych i społecznych jest

przeszkoda powinowactwa. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że
zgodnie z kan. 109 KPK/83 powinowactwo powstaje z ważnego mał-
żeństwa, nawet niedopełnionego, i istnieje między mężem a krewnymi
żony oraz między żoną a krewnymi męża. Powinowactwo, na wzór po-
krewieństwa, może istnieć w linii prostej i w linii bocznej. W identyczny
sposób oblicza się również stopnie powinowactwa24. Powinowactwo
powstaje przez każde ważne małżeństwo niezależnie czy ma ono cha-
rakter sakramentalny, czy niesakramentalny. Analiza treści kanonów
umieszczonych w powyższej tabelce nasuwa wnioski, że w KPK/83
zrezygnowano z przeszkody powinowactwa w linii bocznej. Według T.
Pawluka za takim zabiegiem przemawiał fakt, że najlepszymi wycho-
wawcami dzieci po śmierci ich ojca lub matki są z reguły krewni25. Jak
słusznie wskazała U. Nowicka konstytutywna przesłanka powinowac-
twa,jaką jest ważnie zawarty związek małżeński, oznacza, że nie ustaje
ono w takich przypadkach jak śmierć jednego ze współmałżonków czy-
udzielenie dyspensy papieskiej super rato, ale jedynie przez sądowe
orzeczenie nieważności małżeństwa26.

W doktrynie wskazuje się, że motywy wprowadzenia przeszkody
powinowactwa są podobne tych, które związane są z funkcjonowaniem
przeszkody pokrewieństwa. Niezależnie podkreśla się, że małżonkowie
zawierając ze sobą związek małżeński, nawiązują również szczególne rela-
cje z krewnymi współmałżonka. Z uwagi na to, ustawodawca kościelny

24 Pawluk., dz. cyt., s. 148.
25 Pawluk., dz. cyt., s. 150
26 U. Nowicka., Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według

KPK i KKKW, „IusMatrimoniale” 21 (2010), nr 15, s.10.
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wprowadził ograniczenie mające na celu otoczenie szacunkiem krewnych
współmałżonka. Ponadto, podobnie jak przeszkoda pokrewieństwa, oma-
wiana przeszkoda stoi na straży moralności i czystości w rodzinie27.

Konferencja Episkopatu Polski nie poświęciła w Dekrecie tej prze-
szkodzie zbyt dużo uwagi, ograniczając się jedynie do sprecyzowania w
nr 54, że nieważne jest małżeństwo między ojczymem a pasierbicą, ma-
cochą a pasierbem, teściem a synową, synową a zięciem. Z uwagi na
odmienności legislacyjne KPK/83 i KKKW w zakresie tej przeszkody
należy wskazać, że w prawie wschodnim nie można zawrzeć małżeń-
stwa mężczyzna ze swoją szwagierką tj. siostrą żony oraz kobieta ze
swoim szwagrem tj. bratem swojego męża.

4. Przeszkoda przyzwoitości publicznej
Już sama nazwa kolejnej z przeszkód więzi rodzinnych i społecz-

nych wskazuje jaki było ratio legis jej ustanowienia. Analiza przepisów
obu kodeksów oprowadza do wniosku, że w prawie łacińskim prze-
szkoda powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu wspólnego
życia i z notorycznego lub publicznego konkubinatu. W KKKW posze-
rzono zakres tej przeszkody o przypadki, w której osoby zobowiązane
do zachowania przepisanej prawem formy zawarcia małżeństwa, roz-
poczęły wspólne życie po usiłowaniu zawarcia małżeństwa przed
urzędnikiem cywilnym lub szafarzem akatolickim28. Nie abstrahując od
powyższego, należy wskazać, że przyzwoitość publiczna jest konse-
kwencją związku o charakterze stabilnym, wypełniającego choćby pew-
ne znamiona prawdziwego małżeństwa. Z tego też względu uznano, że
nie przystoi, by ktoś zawierał małżeństwo z krewnymi osoby, z którą
jest ściśle związany związkiem niebędącym wprawdzie małżeństwem,

27 G. Dzierżon., Przeszkoda powinowactwa[w:] Przeszkody małżeńskie w prawie
kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawa 2016, s. 430

28 K. Nitkiewicz., Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Wyd. Die-
cezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, s. 83.

KPK/83 KKKW
Kan. 1092 Powinowactwo w linii prostej
powoduje nieważność we wszystkich
stopniach.

Kan. 809 §1 Powinowactwo w jakimkol-
wiek stopniu w linii prostej i w drugim
stopniu linii bocznej powoduje nieważ-
ność małżeństwa.
§ 2. Przeszkoda powinowactwa nie zwie-
lokrotnia się.
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ale bardzo do niego podobnym. Za powyższym przemawia moralność
społeczna i rodzinna, świętość i godność rodziny oraz integralność oby-
czajów, a także opinia publiczna istniejąca w stosunku do wspólnego
życia podobnego do małżeństwa29.

W numerze 55 Dekretu Konferencja Episkopatu Polski wskazała,
że omawiana przeszkoda powoduje nieważność małżeństwa tylko w
pierwszym stopniu linii prostej, a więc między mężczyzną a matką lub
córką kobiety lub między kobietą a ojcem lub synem mężczyzny.

5. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego
Przeszkoda pokrewieństwa prawnego, w odróżnieniu od prze-

szkody pokrewieństwa naturalnego opierającego się na więzach krwi,
powstaje no mocy świeckiej instytucji, jaką jest przysposobienie30. Nale-
ży jednak podkreślić, że obecny porządek kanoniczny uniezależnia się
od regulacji państwowej w zakresie natury i stopni, w których przed-
miotowa przeszkoda zachodzi. Niemniej prawo kanoniczne uznaje sam
fakt powstania relacji adopcji na gruncie prawa cywilnego. Jeśli adopcja
została dokonana zgodnie z ustawą państwową i wywołuje skutki
prawne, przeszkoda pokrewieństwa prawnego zachodzi zawsze w linii
prostej (adoptujący z adoptowanym; dzieci adoptowanego z adoptują-
cym). W Polsce adopcja jest nazywana w prawie cywilnym przysposo-
bieniem i została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

29 U. Nowicka., Przeszkoda przyzwoitości publicznej [w:] Przeszkody małżeńskie
w prawie kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 442.

30 Góralski., dz. cyt., s. 463.

KPK/83 KKKW
Kan. 1093 Przeszkoda przyzwoitości publicznej
powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpo-
częciu życia wspólnego albo z notorycznego lub
publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nie-
ważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii
prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i
odwrotnie.

Kan. 810§1. Przeszkoda przyzwoitości publicz-
nej powstaje:
1° z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu
życia wspólnego;
2° z notorycznego lub publicznego konkubina-
tu;
3° z rozpoczętego życia wspólnego tych, którzy
zobowiązani do zachowania przepisanej pra-
wem formy zawarcia małżeństwa, usiłowali
zawrzeć małżeństwo przed urzędnikiem cy-
wilnym lub szafarzem akatolickim.
§ 2. Ta przeszkoda czyni małżeństwo nieważ-
nym w pierwszym stopniu linii prostej pomię-
dzy mężczyzną i krewnymi kobiety lub między
kobietą i krewnymi mężczyzny.
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(art. 114-127 kro). Przez przysposobienie między przysposabiającym a
przysposobionym nawiązuje się stosunek prawno-rodzinny podobny do
stosunku między rodzicami naturalnymi a dzieckiem. Konsekwencją
powyższego jest powstanie między stronami takich samych praw i
obowiązków, jakie istnieją w rodzinie naturalnej. Jednak stosunek
prawny wynikający z przysposobienia jest tylko podobny, a nie taki sam
jak stosunek między rodzicami a ich naturalnym rodzonym dzieckiem.
Wśród kanonistów nie ma zgodności co do istnienia przedmiotowej
przeszkody na gruncie prawa kanonicznego po cywilnym rozwiązaniu
relacji przysposobienia31.

Motywacji ustanowienia przeszkody pokrewieństwa prawnego
należy doszukiwać się w ochronie godności rodziny, trosce o moralność,
godziwość, przyzwoitość i zdrowe obyczaje w środowisku rodzinnym.
W tym przypadku ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa ma na
celu ochronę intymności każdego z członków kręgu rodzinnego, tym
samym ma to zapobiec mieszaniu się uczuć małżeńskich, synowskich i
braterskich32.

W Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski może przeczytać, że
omawiana przeszkoda uniezdalnia do zawarcia małżeństwa między
przybranymi rodzicami a ich adoptowanymi (przysposobionymi)
dziećmi oraz dalszymi krewnymi w linii prostej, a także między przy-
branym rodzeństwem (także w przypadku, gdy jedno dziecko jest natu-
ralne, a drugie przysposobione) (nr 56).

Nową regulację stanowi określenie postępowania, które ma zapobiec
zawarciu małżeństwa między narzeczonymi pozostającymi w niewiedzy
co do faktu o swoim pokrewieństwie. W przypadku przysposobionych,
aby uniknąć zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie
spokrewnione (np. naturalne rodzeństwo), wystawiając świadectwo chrztu,
należy wręczyć zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane
o rodzicach adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, nato-
miast pełną informacjęo rodzicach biologicznych przesłać – zachowując

31 Fornes., dz. cyt., s. 812.
32 Góralski., dz. cyt.,s. 517.

KPK/83 KKKW
Kan. 1094. Nie mogą ważnie zawrzeć
małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani
pokrewieństwem prawnym powstałym z
adopcji, w linii prostej lub w drugim stop-
niu linii bocznej.

Kan. 812. Nie mogą ze sobą ważnie za-
wrzeć małżeństwa, którzy są związani
pokrewieństwem prawnym powstałym z
adopcji w linii prostej lub w drugim stop-
niu linii bocznej.
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sekret – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii, w której ma być prze-
prowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne. Duszpasterz spisujący
protokół przedślubny winien z zachowaniem należnej dyskrecji sprawdzić,
czy narzeczonych nie łączy naturalne pokrewieństwo. Jeśli zainteresowana
osoba nie ma świadomości, że została przysposobiona, nie należy jej o tym
informować (nr 57).

6. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego
W KKKW ustanowiono przeszkodę pokrewieństwa duchowego,

która jest głęboko zakorzeniona w tradycji wschodniej, według której
pokrewieństwo duchowe uważa się za ważniejsze niż cielesne33. Jak
wcześniej wspomniano, przedmiotowa przeszkoda nie została ustano-
wiona w obowiązującym prawie, chociaż obowiązywała katolików za-
chodnich na mocy poprzednioobowiązującego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego z 1917 r. Podczas prac przygotowawczych nad KPK/83 uzna-
no, że pokrewieństwo duchowe, z punktu widzenia dzisiejszej mental-
ności, nie ma już uzasadnienia34.

Pokrewieństwo duchowe jest formą bliskości osób, która ma swoje
źródło nie w więzach krwi, ale w sakramencie chrztu świętego. Jak
wskazuje U. Nowicka pokrewieństwo duchowe, jako przeszkoda mał-
żeńska przeszła na przestrzeni wieków bardzo głęboką ewolucję i przy-
bierała różne formy, obejmujące daleko sięgające stopnie, a nawet wy-
wodząc się z innych sakramentów. Istnienie przeszkody pokrewieństwa
duchowego w pewien sposób przypomina i podkreśla szczególnąwięź
między osobą ochrzczoną, a chrzestnymi, którzy mają jej towarzyszyć
na drodze jej chrześcijańskiego życie35.

Zastanawiając się nad brakiem przeszkody pokrewieństwa du-
chowego w KPK/83 nie w sposób nie dokonać refleksji nad rolą
chrzestnych, która aktualnie sprowadza się do wręczenia chrześniakowi
trzech kopert – z okazji chrztu, Pierwszej Komunii Świętej oraz odległe-
go w czasie zawarcia sakramentu małżeństwa. Czy chrzestni podzielą
losy przeszkody pokrewieństwa duchowego? Raczej nie. Czy wprowa-
dzane w różnych diecezjach katechezy dla chrzestnych i obowiązek do-
starczenie zaświadczenia o przyjmowaniu sakramentów i praktykowa-

33 Nitkiewicz., dz. cyt., s. 84.
34 U. Nowicka., Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według

KPK i KKKW, „Ius Matrimoniale” 21 (2010), nr 15, s.13.
35 U. Nowicka., Przeszkoda pokrewieństwa duchowego, „Prawo Kanoniczne”, 54

(2011), nr 1-2, s. 270.
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niu życia zgodnie z nauką Kościoła katolickiego przywróci dawne po-
czucie odpowiedzialności wobec osób dopiero przyjmujących chrzest? Z
pewnością odpowiedź na to pytanie może stanowić podstawę innych
prac, wykraczających poza temat niniejszej publikacji.

7. Dyspensowanie od przeszkód więzi rodzinnych i społecznych
Istnienie przeszkody powinno zostać wykryte podczas rozmów

kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przeprowadzanych przed
zawarciem małżeństwa. Wówczas jest odpowiedni czas na rozeznanie,
czy przeszkoda pochodzi z prawa Bożego, czy z prawa czysto kościel-
nego, i czy istnieje możliwość uzyskania od niej dyspensy przewidzianej
w kan. 85 KPK/83 orazkan. 1536 §1 KKKW. Dyspensa jest rozluźnie-
niem prawa czysto kościelnego w konkretnym przypadku. Doprecyzo-
wując, przez dyspensę należy rozumieć akt prawny wydany przez wła-
dzę wykonawczą Kościoła katolickiego, na podstawie którego narzecze-
ni, pomiędzy którymi zachodzi przeszkoda małżeńska, mogą ważnie i
godziwie zawrzeć związek małżeński na forum Kościoła katolickiego.
Dyspensa zostaje udzielona tylko i wyłącznie w szczególnym wypadku i
to o ile zachodzi słuszna i racjonalna przyczyna36.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że niemożliwa jest dys-
pensa od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej. Nigdy nie udziela
się dyspensy w drugim stopniu pokrewieństwa w linii bocznej (między
rodzeństwem), nawet jeśli taki stopień pokrewieństwa jest tylko przy-
puszczalny (kan. 1078 §3 KPK/83, kan. 795 §3 KKKW ). Natomiast w
pozostałym zakresie przeszkody pokrewieństwa i od pozostałych prze-
szkód więzi rodzinnych i społecznych, przy założeniu, że ma to miejsce
w przypadku zwykłym37, dyspensy może udzielić ordyna-

36 Pawluk., dz. cyt., s. 121.
37 Dyspensa od małżeńskich przeszkód małżeńskich może zostać udzielona

w trzech sytuacjach: w przypadku zwykłym, w przypadku naglącym i w nie-

KPK/83 KKKW
Brak Kan. 811. § 1. Małżeństwo czyni nieważ-

nym przeszkoda pokrewieństwa duchowe-
go, która pochodzi z chrztu i zachodzi
pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną
oraz jej rodzicami.
§ 2. Jeśli chrzest został udzielony warun-
kowo, pokrewieństwo duchowe z niego nie
wynika, chyba że powtórnie ten sam
chrzestny przy nim asystował.
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riusz/hierarcha miejsca. Pierwszy może dyspensować swoich podwład-
nych gdziekolwiek przebywających oraz wszystkich aktualnie przeby-
wających na terytorium jego diecezji (kan. 1078 §1KPK/83). Drugi z nich
swoich podwładnych gdziekolwiek przebywających oraz innych chrze-
ścijan należących do jego Kościoła sui iuris i aktualnie przebywających w
granicach terytorium jego eparchii (kan. 795 §1 KKKW). Jeżeli zachodzi
przeszkoda pomiędzy osobami chcącymi zawrzeć małżeństwo między-
obrządkowe, dyspensy może udzielić zarówno hierarcha wschodni, jak i
ordynariusz łaciński, nawet w przypadku, gdy przeszkoda istnieje tylko
w prawie wschodnim38.

Przy omawianiu zagadnienia dyspensowania, warto zwrócić
uwagę, na przepisy nowego Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu
Polski, które wprowadziły kilka istotnych zmian w postępowaniu o
uzyskanie reskryptu z udzieloną dyspensą od małżeńskiej przeszkody
zrywającej. Rodzima Konferencja Biskupów wprowadziła wymóg, by
dopóki nie zostaną dopełnione wszystkie warunki przewidziane pra-
wem, zwłaszcza w tych sytuacjach, w których wymagana jest dyspensa
lub zezwolenie ordynariusza miejsca, duszpasterz nie czynił wiążących
obietnic i utrzymywał narzeczonych w przekonaniu, że zawarcie przez
nich małżeństwa jest możliwe. Jak wskazano, pozwoli to uniknąć przy-
krych rozczarowań i strat moralnych oraz materialnych, gdyby okazało
się, że nupturienci nie mogą zawrzeć małżeństwa ze względu na istnie-
jącą przeszkodę lub zakaz (nr 7). Tym samym podkreślono, że uzyska-
nie dyspensy nie jest zwykłą formalnością, a jej uzyskanie lub nie ma
rzeczywisty wpływ na dalszy przebieg wydarzeń.

W dalszej kolejności nakazano, że o stosowne dyspensy i zezwolenia
kompetentny duszpasterz – proboszcz lub działający w jego zastępstwie
wikariusz parafialny – powinien zwracać się do właściwej kurii diecezjalnej
z odpowiednim wyprzedzeniem. Według Konferencji Episkopatu Polski
ma to nastąpić nie później niż na dwa miesiące przed zamierzonym zawar-
ciem małżeństwa. W pisemnej prośbie o wydanie dyspensy powinny zna-
leźć się wszystkie dane i okoliczności, które są konieczne do rozeznania
sprawy i podjęcia decyzji. Dla uzyskania dyspensy trzeba wskazać przy-
czynę, która powinna być proporcjonalna do wagi przepisu, od którego się
dyspensuje (kan. 90 § 1) (nr 35). Jak zauważył P. Majer, celem wprowadzo-

bezpieczeństwie śmierci. W niniejszej pracy został omówiony sposób postępo-
wania w pierwszej z nich. Pozostałe zostały uregulowane w kan. 1080§1
KPK/83, oraz kan. 1079 KPK/83.

38 Nitkiewicz., dz. cyt., s. 82.
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nej nowości jest uniknięcie sytuacji, w których prośby o zezwolenie lub
dyspensy wpływają do urzędu kurii w ostatnich dniach przed planowaną
datą zawarcia małżeństwa. Nie trudno przewidzieć, że takie działanie nie
sprzyja starannemu rozeznaniu sprawy, kurialiści działają pod presją cza-
su, a przede wszystkim proboszcz i sami nupturientów mogą znaleźć się w
mało komfortowej sytuacji, jeśli okaże się, że udzielenie dyspensy jest nie-
możliwe ze względów czasowych bądź ze względów przewidzianych
przez prawo39.

Ponadto zgodnie z Dekretem w prośbie o dyspensę od przeszkód
wynikających z więzów rodzinnych i społecznych należy przedstawić dane
spokrewnionych osób i schemat tj. drzewo genealogiczne. Dodatkowo na-
leży wskazać, jaki jest stopień zażyłości narzeczonych – w szczególności
czy znali się ze sobą od dzieciństwa, zamieszkiwali razem - oraz czy fakt
ich pokrewieństwa lub innej relacji jest publicznie znany (nr 58).

Podsumowanie
Reasumując, przeszkody więzi rodzinnych i społecznych są waż-

nym, choć może nieoczywistym, środkiem ochrony rodziny przewi-
dzianym w prawie kanonicznym.Przez osoby przygotowujące się do
zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim mogą być postrzegane jako
kolejne utrudnienie bądź przejaw braku zrozumienia ich miłości. Nie-
mniej, w niektórych przypadkach takich jak pokrewieństwo w linii pro-
stej, czy w drugim stopniu linii bocznej, małżeństwa są zakazane z pra-
wa Bożego. W każdej z przeszkód – niezależnie od jej pochodzenia –
należy dostrzec słuszny i dalekowzroczny zamysł kościelnego ustawo-
dawcy. Wprowadzenie przeszkód zrywających do systemu prawa mał-
żeńskiego było jasnym sygnałem, że Kościół chroni rodzinę już na etapie
przygotowania do zawarcia małżeństwa. Zapobiega pogwałceniu jej
godności, stwarza podłoże do ukształtowania właściwych relacji mię-
dzyosobowych, sprzyja umacnianiu więzów z rodziną drugiego mał-
żonka, obdarza troską zdrowie przyszłego potomstwa. Analiza prze-
szkód więzi rodzinnych i społecznych doprowadza do wniosku, że
chronią one nie tylko rodzinę naturalną, której fundamentem jest mał-
żeństwo, ale również rodzinę duchową powstałą na mocy chrztu świę-
tego, chrześcijańską, czy też społeczną.

39 P. Majer., Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowa-
nia do zawarcia małżeństwa (cz. I), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Pol-
skich”, 29 (2019), nr 32, s. 143.
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W zakresie prawnokanonicznej ochrony rodziny na uwagę zasłu-
gują zmiany wprowadzone w Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopa-
tu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczo-
nymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Dokument ten nie tylko
dostosowuje prawo obowiązujące w polskich diecezjach do ustawodaw-
stwa powszechnego, ale również uwzględnia postulaty przedstawicieli
doktrynyo konieczności prawnego uregulowania nowych, wcześniej
nieznanych lub mniej powszechnych problemów. Z tego względu nale-
ży pozytywnie ocenić choćby wskazanie zasad postępowania związane-
go z przesyłaniem aktu chrztu bezpośrednio do parafii, w której ma być
przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne celem uniknię-
cia zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie spo-
krewnione czy skonkretyzowanie sposobu postępowania w przypadku
starania się o uzyskanie dyspensy od małżeńskich przeszkód zrywają-
cych. Na koniec warto przypomnieć, że przejawem ochrony rodziny są
nie tylko środki przewidziane przez prawo kanoniczne, ale również
klarowne i zrozumiałe dla wiernych określenie sposobu postępowania
w poszczególnych sytuacjach związanych z małżeństwem i rodziną.

Streszczenie:
Kościół katolicki jako środowisko życia małżeńskiego i rodzinne-

go, zobowiązany jest do ochrony rodziny, która stanowi jedno z najcen-
niejszych dóbr ludzkości. W tym celu ustawodawca kościelny przewi-
dział szereg środków prawnych będących wyrazem ochrony rodziny w
prawie kanonicznym. Wśród tych regulacji wymienia się przeszkody
zrywające, które czynią osobę niezdolną do ważnego zawarcia związku
małżeńskiego. Celem niniejszej pracybyło przedstawienie ratio legis
ustanowienia przeszkód więzi rodzinnych i społecznych (przeszkoda
pokrewieństwa, przeszkoda powinowactwa, przeszkoda przyzwoitości
publicznej, przeszkoda pokrewieństwa prawnego oraz charakterystycz-
na dla katolickich Kościołów wschodnich przeszkoda pokrewieństwa
duchowego), a także omówienie podstawowych zagadnień z nimi zwią-
zanych. W pracy zwrócono również uwagę na nowe regulacje wprowa-
dzone Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowa-
dzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem
małżeństwa kanonicznego w zakresie dotyczącym przeszkód więzi ro-
dzinnych i społecznych, który obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

Słowa kluczowe: przeszkody zrywające, prawo kanoniczne, rela-
cje międzyosobowe,
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Summary:
Impediments of family and socialrelationships as a means of family pro-

tection in canon law
The Catholic Church, as an environment for married and family li-

fe, isobliged to protect the family, whichis one of the most valuablego-
ods of humanity. For thispurpose, the Church legislaturehasprovided
for a series of legalmeasures to protect the family in canon law.
Amongtheseregulationsaredirimentimpediments, whichmake a person
incapable of a validmarriage. The purpose of thispaper was to present
the ratio legis for the establishment of impediments to family and social-
relationships (the impediment of consanguinity, the impediment of affi-
nity, the impediment of public propriety, the impediment of adoption,
and the impediment of spirituals relationship, whichischaracteristic of
the EasternCatholicChurches), and to discuss the mainissuesrelated to
them. The paperalsodrawsattention to the newregulationsintroduced by
the General Decree of the PolishBishops' Conference o przeprowadzaniu
rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeń-
stwa kanonicznego in the matter of impediments of family and socialrela-
tionships, whichhasbeen in forcesince 1 June 2020.

Keywords: dirimentimpediments, caonon law, interpersonalrela-
tionships

Bibliografia:
Źródła
Codex Iuris CanoniciauctoritateIoannis Pauli PP. II promulgatus

(25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317.
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pau-

li PP. II promulgatus (18.10.1990), AAS 82 (1990), s. 1045-363.
Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny o przeprowadzaniu

rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeń-
stwa (17.03.2017), „Akta Episkopatu Polski” (2019), nr 31, s. 28-49.

Opracowania
Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych we-

dług Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999.

Bal J., Mazurczak K., Zasady dziedziczenia [w:] Biologia molekularna
w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2006.



146

Darnowska A., Racje prawne wprowadzenia przeszkód małżeńskich
funkcjonujących w kanonicznym prawie małżeńskim oraz polskim porządku
prawnym, „Studia Prawnicze i Administracyjne” (2014), nr 7, s. 33-38.

Dzierżon G., Przeszkoda powinowactwa [w:] Przeszkody małżeńskie w
prawie kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

Fornes J., Przeszkody zrywające w ogólności [w:] Codex Iuris Canonici.
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodaw-
stwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edy-
cja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, Kraków 2011.

Góralski W., Przeszkoda pokrewieństwa prawnego [w:] Przeszkody
małżeńskie w prawie kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

Majer P., Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przy-
gotowania do zawarcia małżeństwa (cz. I), „Biuletyn Stowarzyszenia Kano-
nistów Polskich”, 29 (2019), nr 32, s. 135-185.

Nitkiewicz K., Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa,
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014.

Nowicka U., Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej
według KPK i KKKW, „IusMatrimoniale” 21 (2010), nr 15, s. 7-25.

Nowicka U., Przeszkoda pokrewieństwa duchowego, „Prawo Kano-
niczne”, 54 (2011), nr 1-2, s. 247-271.

Nowicka U., Przeszkoda pokrewieństwa [w:] Przeszkody małżeńskie w
prawie kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

Nowicka U., Przeszkoda przyzwoitości publicznej [w:] Przeszkody mał-
żeńskie w prawie kanonicznym, Góralski W. (red), Wyd. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo
małżeńskie, t. III, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Olsztyn 1984.

Stawniak H., Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-
prawnego, „Prawo Kanoniczne”, 55 (2012) nr 3, s. 19-33.

Tabaczyński W., Rodzina [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, Ozorowski
E. (red.), Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa-Łomianki 1999.

Wroceński J., Przeszkody [w] Słownik małżeństwa i rodziny, Ozorowski E.
(red.), Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa-Łomianki 1999.



Rozdział II
Rodzina a dziecko



148



149

Joanna Garbulińska-Charchut

Rodzina a dziecko niepełnosprawne w wieku przedszkolnym

Wstęp
Rodzina to podstawowe środowisko dla rozwoju dziecka – jego

wzrostu oraz socjalizacji społecznej. Kiedy pojawia się w niej niepełno-
sprawne dziecko, jest to trudna sytuacja, ponieważ wzrastają wymagania
wobec poszczególnych członków rodziny. Pojawiają się także różnorod-
ne, dodatkowe, nierzadko specyficzne potrzeby, które należy zaspokoić
w obliczu zupełnie nowej sytuacji.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że matka i ojciec mogą przygotować
potomka do wejścia w środowisko kształcenia integracyjnego, również na
etapie przedszkola. Bardzo ważną kwestią jest współpraca obu środowisk
– rodzinnego i nauczycielskiego. Nierzadko rodzice w obliczu niecodzien-
nej sytuacji, na początku nie uświadamiają sobie możliwości, jakie przed
nimi stoją, ale także wyzwań i ich roli w rozwoju własnego dziecka.

Jak zauważyła Wioletta Tchórzewska – „O powodzeniu integracji
decydują też w dużej mierze rodzice i nauczyciele. W tym kontekście
bardzo istotny jest ich stosunek do dzieci niepełnosprawnych, a także
charakter wzajemnej relacji. Powinny one przybierać postać konstruk-
tywnego współdziałania, partnerskiego sposobu porozumiewania się
oraz charakteryzować się wzajemnym pozytywnym ustosunkowaniem
wobec siebie”1.

Dlatego we współczesnym podejściu odchodzi się od tradycyjnego
pojmowania wychowawców – pedagogów, rewalidatorów i terapeutów
jako osób skupiających swoją uwagę przede wszystkim na dziecku. Dziś
niezwykle pożądane są regularne kontakty wychowawców z rodziną
podopiecznego, umożliwiającą m.in. wczesną interwencję zapobiegającą
możliwym sytuacjom kryzysowym. Równocześnie nieodzowna jest po-
moc w utrzymywaniu adekwatnych relacji między dzieckiem a rodzica-
mi oraz rodzicami i otoczeniem. Artykuł stanowi próbę powiązania rela-
cji współczesnego rodzica oraz wychowawców przedszkolnych, pracują-
cych z niepełnosprawnymi dziećmi. Praca jest próbą określenia miejsca

1 W. Tchórzewska, Integracyjna edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym. Teo-
retyczne założenia kształcenia integracyjnego, [w:] S. Guz, J. Andrzejewska (red.),
Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Wyd. Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 79.
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dziecka w systemie przedszkolnym oraz roli rodziców w prawidłowym
rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

1. Rola rodziców w funkcjonowaniu niepełnosprawnego dziecka
w przedszkolu

Warto podkreślić, że rodzice stanowią istotne ogniwo integracji
dziecka z otoczeniem. Matka i ojciec mogą np. w maksymalny, możliwy
sposób usprawnić funkcjonowanie córki, syna na gruncie psychicznym,
fizycznym oraz społecznym. Istotne jest ukształtowanie w przedszkolaku
pozytywnych postaw wobec innych osób, pozytywnego postrzegania
siebie, praca nad formowaniem umiejętności zachowania adekwatnego
do sytuacji. Wszystko może pomóc w budowaniu pełniejszej i bardziej
efektywnej integracji w grupie przedszkolnej, a w dalszej konsekwencji –
do jak najlepszego przygotowania dziecka do dorosłego życia. Ponadto
rodzice mogą przyczynić się do bardziej skutecznego i płynnego wdroże-
nia dziecka w system działania przedszkola, jak również przygotować
potomka do wejścia w specyfikę funkcjonowania placówki. Mogą to
uczynić np. poprzez kształtowanie w córce lub synu umiejętności do
funkcjonowania poza domem rodzinnym i w grupie rówieśników czy
nowych osób. Dojrzała postawa rodzicielska może pomóc w przezwycię-
żeniu możliwego stresu dziecka.

Dlatego również istotne jest kooperacja działań rodziców i wycho-
wawców przedszkolnych oraz wspólne rozwiązywanie powstałych pro-
blemów, obustronne kształtowanie właściwego poziomu kompetencji
opiekuńczych, a także empatii. Ponadto, rodzice i nauczyciele mają moż-
liwość np. tworzenia stowarzyszeń, m.in. wyrównujących szanse dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspierających środowisko rodzin-
ne niepełnosprawnego dziecka czy prowadzących działania, jednoczące
rodziców oraz nauczyciel.

2. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu
Dzieci w pierwszym okresie życia intensywnie się rozwijają. Jednak

rozwój psychofizyczny u niepełnosprawnych jest osłabiony, co utrudnia
pełny rozwój. Jest to uzależnione od stopnia upośledzenia umysłowego
i/lub rodzaju niepełnosprawności. Wówczas można mówić o
dysharmonii rozwoju danej strefy, gdzie konkretne dysfunkcje wiążą się
z określonymi potrzebami.

Do przedszkoli uczęszczają m.in. dzieci z zaburzonym rozwojem
intelektualnym. Ich głównym problemem jest trudność z odnalezień
swojego miejsca w gronie rówieśników. Są to dzieci z bardziej
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ograniczoną sprawnością ruchową, wolniej przyswajające wiadomości,
mające trudności z kojarzeniem i wykonywaniem zadań. Jak dostrzegły
Anna Kirczuk i Justyna Prokocka – „ze względu na gorsze rozumienie
mowy dzieci te mają większe potrzeby uczenia się poprzez naśladowanie
i obserwację zachowań innych osób”2. Dlatego niezwykle ważnym jest
dla nich uczestniczenie w zajęciach przedszkola integracyjnego, w
którym dzięki dużej ilości bodźców i wzorców zachowań, są
stymulowane do działania i rozwoju różnorodnych umiejętności.

Inną grupą dzieci niepełnosprawnych są dzieci niedowidzące lub
niewidome. Jednak one relatywnie rzadko uczęszczają do przedszkoli
integracyjnych. Dużym problemem jest zaburzona orientacja w
przestrzeni, szczególnie w przypadku nowych miejsc. To sprzyja
niezaspokojeniu elementarnej potrzeby bezpieczeństwa. W poznawaniu
otaczającego świata, dziecko niewidome w szczególny sposób
wykorzystuje zmysł dotyku. Badanie otoczenia, nauka rozmieszczenia
pokoju, mebli, sprzętu, zabawek, pozwala na stworzenie bezpiecznego i
przyjaznego świata. Uporządkowanie, harmonia świata dziecka, pomogą
mu w przyswojeniu informacji o otaczającej go rzeczywistości.

Dzieci z niedosłuchem to kolejna grupa osób mających problemy ze
zrozumieniem instrukcji czy nowych sytuacji. Szczególnie trudny może
być nieudany kontakt z rówieśnikami, którzy nierzadko, szczególnie w
początkowej fazie kształtowania relacji, nie zawsze są w stanie
prawidłowo odczytać emocje, nastrój czy potrzeby osoby głuchej.
Nieudane próby związane z komunikacją, mogą przyczynić się do
wytworzenia różnorodnych barier, wycofania się z życia rówieśników.
Podobne zachowania mogą przejawiać osoby z zaburzeniami mowy.
Wówczas istotną rolę odgrywają alternatywne sposoby przekazywania
treści, np. poprzez obrazki.

Innym rodzajem niepełnosprawności jest zaburzenie sprawności
ruchowej, przejawiającej się nie tylko mniejszą sprawnością ruchową w
porównaniu z rówieśnikami, ale także możliwą niezbornością ruchów,
której efektem jest wolniejsze tempo nabywania nowych umiejętności.
Występująca wówczas mniejsza samodzielność skutkuje utrudnionymi
relacjami w grupie rówieśniczej. W tym przypadku niezbędne jest

2 A. Kirczuk, J. Prokocka, Szanse rozwoju dziecka niepełnosprawnego w przedszko-
lu integracyjnym na przykładzie Przedszkola nr 16, [w:] A. Kirczuk, J. Prokocka
(red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Wyd. Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 66.
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przystosowanie otocznia do rodzaju niepełnosprawności ruchowej,
umożliwiające sprawniejsze poruszanie się dziecka w danej przestrzeni.

Kolejną grupą dzieci uczęszczających do przedszkoli
integracyjnych, są dzieci nadpobudliwe. Cechuje je trudność w
budowaniu relacji z innymi osobami, a także problem w przestrzeganiu
obowiązujących reguł. To utrudnia prawidłową socjalizację. W takich
przypadkach istotna jest prawidłowa terapia, a także zaspokojenie
potrzeby akceptacji, bycia zrozumianym. Zaakceptowane dziecko ma
lepsze podstawy do pełniejszego wdrażania w życie społeczne.

Następnym rodzajem zaburzeń jest nadmierna agresja dzieci, która
w istotny sposób utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśników. Takie
dzieci zwykle są bardzo pobudzone, pełne niepokoju, który szczególnie
przejawia się w momentach niepowodzeń czy braku zrozumienia.
Akceptacja, terapia, mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnego
obrazu własnej osoby, a także kontaktów interpersonalnych.
Przeciwieństwem tych dzieci są dzieci nieśmiałe i bardzo wycofane, które
zazwyczaj pozostają na uboczu, nie nawiązują relacji z otoczeniem, są
ciche. Nadmierne wycofanie może skutkować zaniżeniem samooceny, a w
związku z tym niepodejmowaniem aktywności rozwojowej oraz związanej
z odkrywaniem talentów. Wszystko to jest ogromnym wyzwaniem nie
tylko dla systemu wczesnej edukacji, ale także dla rodziny.

W związku z tym przebywanie w grupie rówieśników, spędzanie z
nimi wolnego czasu, wspólna zabawa i nauka, są szansą na przygotowa-
nie dziecka do życia w społeczeństwie. Integracja w przedszkolach, do
których uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne, jest zjawiskiem
naturalnym i koniecznym. W tego typu placówkach obie grupy dzieci
funkcjonują na równych prawach i zasadach.

Kontakty interpersonalne stanowią mocny fundament do
kształtowania więzi międzyludzkich, opartych na pozytywnych
emocjach. Funkcjonowanie na jednej płaszczyźnie dzieci pełno i
niepełnosprawnych, sprzyja stwarzaniu sytuacji stymulujących do
przezwyciężania różnorodnych, w tym indywidualnych trudności oraz
uczy pokonywania własnych słabości.

Integracja w grupie przedszkolnej jest szansą na stworzenie
naturalnych warunków współdziałania. Umożliwia dzieciom pełno i
niepełnosprawnym bardziej pełne poznanie siebie, akceptację. Ponadto
dzieci nie tylko poprzez naśladowanie członków najbliższej rodziny, ale
także poprzez podpatrywanie zachowań koleżanek i kolegów, nabywają
nowe sprawności i umiejętności, takie jak np. sprawności manipulacyjne,
mowy czy pozytywnych relacji z innymi osobami. Warto podkreślić, że
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wspólne przebywanie ze sobą dzieci pełno i niepełnosprawnych sprzyja
budowaniu własnej tożsamości, poczucia bezpieczeństwa, pomaga w
rozwoju psychofizycznym i intelektualnym.

Jak słusznie dostrzegły Anna Klim-Klimaszewska i Tamara
Zacharuk – „w procesie integracji społecznej w przedszkolu u dzieci
niepełnosprawnych kształtują się pozytywne emocjonalne formy
obcowania z osobami sprawnymi, rozwija się osobowość otwarta i
gotowa do współdziałania. Dzieci niepełnosprawne wychodzą poza swój
wąski świat i przygotowują się do pełnego uczestnictwa w przyszłym
dorosłym życiu”3. Jednak aby można było mówić o obopólnej korzyści,
istotne jest odpowiednie przygotowanie pełnosprawnych dzieci do
kształtowania pozytywnych, autentycznych relacji z niepełnosprawnymi
rówieśnikami. To umożliwia im poznanie właściwych emocji, postaw i
współdziałania. Ponadto zdrowe dzieci mogą nauczyć się empatii oraz
opiekuńczych postaw w stosunku do słabszych koleżanek i kolegów.

Pełniejsze poznanie dzieci, pomoc w prostych czynnościach, takich
jak np. zawiązanie butów lub podanie zabawki, ubrania, uwrażliwia
dzieci na potrzeby innych osób, pomaga oswoić z otoczeniem, rozwija
uczucia i empatię. Niezwykle istotne jest także kształtowanie u zdrowych
dzieci otwartych postaw i pozytywnych zachowań, ukierunkowanych na
niwelowanie uprzedzeń. Takie działanie procentuje w późniejszym życiu
społecznym. Jeśli pełnosprawne dzieci od najmłodszych lat oswajają się z
niepełnosprawnością, wówczas w dorosłym życiu nie budują barier w
obawie przed odmiennością, ale potrafią wykazać się pozytywnymi
zachowaniami w relacjach interpersonalnych.

Strach przed odmiennością często podyktowany jest niewiedzą.
Dzieci, które na co dzień przebywają w przedszkolach integracyjnych,
mają możliwość dostrzeżenia tego, że ich niepełnosprawni rówieśnicy
również mają swoje ulubione zabawki, czerpią radość z podobnych
rzeczy, potrafią okazywać swoje uczucia i emocje. Takie funkcjonowanie
w środowisku uczy tolerancji, zrozumienia, nie tworzy barier, a
pozytywna integracja w przedszkolu może zaowocować integracją
dorosłych pokoleń.

3 A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk, Wychowanie integracyjne w przedszkolu
szansą na integrację społeczną w dorosłym życiu, [w:] A. Klim-Klimaszewska, T.
Zacharuk (red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Wyd. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 61.
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3. Rodzina a wczesna integracja w przedszkolu
Jak zauważyła Bożena Balcerzak-Paradowska, rodzina dziecka nie-

pełnosprawnego jawi się jako „naturalny zespół rehabilitacyjny, gdzie
komplementarność kapitału fizycznego, osobowego i społecznego tworzy
warunki dla wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. (…) Jego
aplikacje można rozpatrywać w trzech wymiarach: po pierwsze – w trwa-
łości i intensywności sieci kontaktów w rodzinie, po drugie – w spójności
więzi emocjonalnych między rodzicami a dzieckiem, co pozwala na bar-
dziej efektywny przebieg procesu socjalizacji, wreszcie – kontynuacji w
czasie oraz możliwości reagowania na zmiany w rozwoju dziecka”4.

Dlatego też wczesna integracja w przedszkolu, jako kompleksowe
działanie, ma na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój
psychomotoryczny oraz komunikację niepełnosprawnego dziecka w wie-
ku przedszkolnym. Jest to postępowanie pożądane od chwili wykrycia
niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia przez dziecko nauki w systemie
szkolnym. Jest to również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom dziecka.
Pomoc ta polega m.in. na nabywaniu przez nich umiejętności prawidłowe-
go postępowania z potomkiem w zakresie dotyczącym indywidualnego
programu wczesnego wspomagania. Takie działanie może zapobiegać
kryzysom rodzicielskim lub pomóc w niwelowaniu już występujących.

Według Małgorzaty Kowalskiej-Kantyki, „rodziny opiekujące się
osobą niepełnosprawną potrzebują nie tylko wsparcia i pomocy ze strony
różnych instytucji, ale w wielu przypadkach przede wszystkim muszą się
nauczyć funkcjonować z dzieckiem”5. Istotnym więc jest to, aby matka i
ojciec potrafili przenieść punkt ciężkości, związany z faktem, jakim jest
niepełnosprawność ich potomka, na zachowane możliwości, co da pod-
stawę do zmiany podejścia do ograniczeń, ale także możliwości rozwo-
jowych dziecka.

Rodzice, którzy umiejętnie zaangażują się w przedszkolną integra-
cję dziecka niepełnosprawnego, w dialog ze środowiskiem nauczycieli
oraz innych matek, ojców, opiekunów, będą mogli w pełniejszy sposób
adaptować potomka do otaczającego go środowiska. Również w bardziej
świadomy sposób będą mogli wypełnić różnorodne cele wychowawcze
w postaci np.:

• kształtowania w dziecku samoświadomości,

4 Balcerzak-Paradowska B., Polityka rodzinna w Polsce w XXI wieku, Wyd. Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004, s. 97.

5 M. Kowalska-Kantyka, Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez
ośrodki pomocy społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa
2006, s. 176.
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• wdrażania przedszkolaka w otaczający, różnorodny świat osób
pełno i niepełnosprawnych,

• inicjowaniu pracy nad rozwijaniem potencjalnych możliwości za-
chowań dziecka,

• budowania poczucia własnej wartości.
Decyzja rodziców o zapisaniu niepełnosprawnego dziecka do

przedszkola z oddziałami integracyjnymi może pomóc mu nie tylko we
wkroczeniu w życie społeczne, ale także będzie miało wymiar społeczny
– nauczy pełnosprawne dzieci życia razem z niepełnosprawnymi.

Dlatego akceptacja dysfunkcji przez rówieśników stanowi początek
ważnego procesu wszechstronnego rozwoju przedszkolaka. Dziecko
ucząc się podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wierzy
we własne siły oraz może łatwiej przystosować się do życia w otaczają-
cym go społeczeństwie, co będzie procentować również w dorosłym ży-
ciu. Ponadto, niepełnosprawne dzieci mogą uczyć się od pełnosprawnych
rówieśników różnorodnych zachowań, otrzymują też od nich wiele
bodźców. Kontakty oparte na partnerstwie, motywują przedszkolaka do
akceptowania swoich ograniczeń, jak również uczą go reakcji na przeja-
wy zainteresowania jego osobą. Dzięki uczestnictwu w grupie integracyj-
nej, dzieci zaspokajają swoje potrzeby psychiczne oraz dotyczące realiza-
cji potrzeby bezpieczeństwa.

Jednocześnie samo umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w
przedszkolu integracyjnym nie stanowi jeszcze o pełnym sukcesie proce-
su integracji. Niezbędnym jest, adekwatne wsparcie wychowawcze i
wdrożenie oddziaływania zmierzającego do budowania partnerstwa
między: niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi przedszkolakami, rodzi-
cami, wychowawcami oraz środowiskiem. Dlatego tak istotne jest budo-
wanie atmosfery akceptacji i życzliwości, opartej na dialogu i kształtowa-
niu więzi interpersonalnych.

4. Inicjatywa rodziców – tworzenie organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe mogą aktywnie wspierać działalność pla-

cówek kształcenia integracyjnego. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 25 lipca
1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117 poz. 759), sys-
tem powszechnej oświaty wspomagają stowarzyszenia oraz fundacje, w
których statucie znajduje się działalność dotycząca oświaty i wychowania.

Do ich zadań należy np. umożliwienie wymiany informacji i do-
świadczeń, wsparcie emocjonalne, organizacja przedsięwzięć mających
na celu m.in.: integrację środowiska rodziców, zwiększenie świadomości
na temat niepełnosprawności, realizacja zadań rehabilitacyjnych, wycho-
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wawczych, edukacyjnych. Ponadto tego typu jednostki prowadzą rów-
nież ośrodki i warsztaty terapii zajęciowej, organizują turnusy rehabilita-
cyjne, różnorodne zajęcia, np. sportowe, rekreacyjne oraz kulturalne.

Dużą rolę w propagowaniu inicjatyw rodziców i organizacji poza-
rządowych, wspierających kształcenie integracyjne w przedszkolach,
odgrywa Internet. Dzięki niemu rodzice mogą w łatwiejszy sposób odna-
leźć np. grupy wsparcia lub różnorodne organizacje nie tylko z regionu,
ale również z terenu całego kraju. Dzięki sieci, także organizacje pozarzą-
dowe mają więcej możliwości rozpropagowania swojej działalności lub
poszczególnych akcji. Rodzice za pośrednictwem np. portali społeczno-
ściowych, mogą zrzeszać się w grupy wsparcia czy wymieniać doświad-
czeniami. Ponadto rodzice mają większą wiedzę oraz możliwość uczest-
niczenia w różnorodnych projektach, organizowanych np. w ramach
programu Socrates Grundtvig 1, umożliwiającego m.in. udział w szkole-
niach, a także współpracę z innymi, europejskimi ośrodkami.

Wszystko to sprawia, że rodzice, którzy nierzadko sami przyczy-
niają się do tworzenia organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzy-
szeń, mogą dzięki min z większym skutkiem sygnalizować potrzeby nie-
pełnosprawnych dzieci na gruncie lokalnym czy regionalnym. To rów-
nież dzięki ich staraniom np. w placówkach powszechnych, powstają
oddziały integracyjne. Dlatego m.in. w porównaniu z minionymi dziesię-
cioleciami można mówić o coraz bardziej powszechnej zgodzie na to, aby
niepełnosprawne dzieci nie były pomijane w kwestii organizacji naucza-
nia – również na etapie przedszkolnym.

5. Kształcenie integracyjne - model
Współczesne kształcenie integracyjne zakłada ewoluowanie placó-

wek specjalnych w kierunku integracyjnych ośrodków wspierających
rozwój dzieci i młodzieży oraz wychowujących je w duchu empatii i zro-
zumienia. W państwach europejskich poruszane są kwestie m.in. wspar-
cia rodziców, specjalistycznych kursów dla nauczycieli czy tworzenia
programów integracyjnych. Istotnym jest jednak to, że systemy te w po-
szczególnych krajach znajdują się na różnorodnym poziomie.

Według prawa, zasadniczym celem pracy pedagogicznej z dziećmi
w wieku przedszkolnym jest wspomaganie rozwoju podopiecznego. Dla-
tego tak istotna jest jak najlepsza znajomość potrzeb i możliwości dziecka,
którego rozwój powinien być ukierunkowany na organizowaniu warun-
ków do optymalnego rozwoju i integracji ze środowiskiem. Niezbędna
jest współpraca placówki z rodzicami.
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W ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm oraz rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. oraz 02 sierpnia 2013 r., a tak-
że obwieszczeniu MEN z 18 grudnia 2013 r., zostały określone „warunki
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych”6.

Ponadto sytuacja pedagogiczno-psychologiczna dzieci niepełno-
sprawnych została uregulowana m.in. [w:] Zarządzeniu Nr 15 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad udzielania
pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. Urz. MEN z 1993 r. Nr 6,
poz. 19), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca
1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjali-
stycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 67, poz. 322), Zarządzeniu Nr 29 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 w sprawie zasad organi-
zowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogól-
nodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz.
36), a także Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego
1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 41, poz. 156)7.

Zapisy rozporządzeń zakładają m.in. funkcjonowanie jednostek,
których zadaniem jest diagnoza dysfunkcji oraz sprawna pomoc rodzi-
com i opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Pomoc może przejawiać się
np. w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, niwelowaniu stresorów,
pomocy prawnej czy ukierunkowaniu działań przynoszących określone
korzyści dla dziecka i środowiska w którym funkcjonuje.

Ponadto prawo określa warunki lokalowe, które powinny być speł-
nione w stosunku do dzieci uczęszczających do przedszkola integracyj-
nego. Do niezbędnych elementów składowych należą m.in. przystosowa-
nie infrastruktury do dysfunkcji przedszkolaków, spełnienie wymogów
sanitarnych, przeciwpożarowych, zapewnienie odpowiedniego wyposa-

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowa-
nych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych, poz. 957, isap.sejm.gov.pl, dostęp 02.05.2020.

7 Tamże, dostęp 02.05.2020.
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żenia (w tym np. stolików i krzesełek w jadalni, przystosowanych do
wieku oraz wzrostu dzieci), sal do ćwiczeń, gabinetów specjalistów, bez-
piecznego placu zabaw czy łazienki przystosowanej dla kilkulatków. Po-
nadto zabawki i pomoce edukacyjne powinny spełniać normy bezpie-
czeństwa, posiadać niezbędne atesty oraz służyć rozwojowi np.: motory-
ki, mowy, relacji interpersonalnych czy twórczej aktywności.

Niezwykle istotną kwestią jest świadomość rodziców, ale również
decydentów opracowujących zasady systemu integracyjnego. Ważne jest
włączanie do niego jak najmłodszych dzieci – również w wieku przed-
szkolnym, kiedy ten proces przebiega w bardziej płynny i efektywny
sposób. Instytucje mające wpływ na kształtowanie przyszłości niepełno-
sprawnych dzieci na każdym etapie swoich działań powinny mieć świa-
domość wagi zagadnienia dotyczącego wyrównywania szans rozwojo-
wych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także rangi propagowania
integracyjnego modelu edukacji, w oparciu o znajomość i rozumienie
wielopłaszczyznowych potrzeb podopiecznych.

W związku z tym w integracyjnej placówce przedszkolnej zatrud-
niani są wychowawcy posiadający odpowiednie przygotowanie pedago-
giczne. Podstawą programu opieki i nauki jest program nauczania dosto-
sowany nie tylko do grupy, ale także indywidualnych możliwości i po-
trzeb dzieci. Zadaniem przedszkola jest zatem zapewnienie podopiecz-
nym niezbędnych warunków, odpowiedniego wyposażenia, umożliwia-
jącego jak najpełniejszy rozwój. Ich zadaniem jest nie tylko zauważanie
barier, ale przede wszystkim niwelowanie trudności które napotykają
niepełnosprawne dzieci i ich rodzice. Rodzice pozostawiający dziecko w
przedszkolu integracyjnym chcą mieć pewność, że ich potomek będzie
miał zapewnioną odpowiednią opiekę, wsparcie, wszechstronną pomoc
oraz wdrożony system zapobiegania pogłębianiu zaburzeń, jak również
stymulację rozwoju psycho-fizycznego.

Streszczenie:
Przedszkole integracyjne pełni wiele ról. Jest to nie tylko miejsce, w

którym dzieci pozostają pod opieką kadry w czasie, w którym rodzice nie
sprawują nad nimi bezpośredniej opieki, ale to także instytucja wspoma-
gająca wychowawczą aktywność rodziców. Placówka tego typu stymulu-
je rozwój psychiczny, emocjonalny, umysłowy oraz społeczny dziecka.
Pomaga nie tylko w kreowaniu pozytywnego obrazu swojej osoby, ale
również umożliwia pełniejsze zrozumienie osób funkcjonujących w śro-
dowisku dziecka. Przedszkole integracyjne sprzyja kształtowaniu uni-
wersalnych wartości moralnych, uczy rozumienia pojęcia dobra, uświa-
damia podopiecznym ich prawa i obowiązki.
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Jednak nie tylko sama kadra danej placówki kształcenia integracyj-
nego pełni istotne funkcje wychowawcze. Ideałem jest, gdy współpracuje z
rodzicami dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Aktywne zaangażo-
wanie matek i ojców może przynosić wiele wymiernych korzyści nie tylko
dla dzieci, placówki, ale także dla środowiska lokalnego czy rodziny, która
w pełniejszy sposób doświadcza efektów macierzyństwa i ojcostwa.

Artykuł stanowi próbę powiązania relacji współczesnego rodzica
oraz wychowawców przedszkolnych, pracujących z niepełnosprawnymi
dziećmi. Praca jest próbą określenia miejsca dziecka w systemie przed-
szkolnym oraz roli rodziców w prawidłowym rozwoju dziecka z niepeł-
nosprawnością.

Słowa kluczowe: rodzina, integracja, przedszkole, niepełnospraw-
ni, dziecko

Summary:
The integration kindergarten has many roles. It is not only a place

where children are looked after by staff in a time when parents don’t take
care of them directly. It’s also an institution supporting parents' educatio-
nal activity. This type of facility stimulates the child's mental, emotional,
mental and social development. It not only helps in creating a positive
image of yourself, but also enables a better understanding of people func-
tioning in the child's environment. The integration kindergarten favors
the shaping of universal moral values, teaches the understanding of the
concept of good, makes the children aware of their rights and obligations.

However, not only the staff has important educational functions.
The ideal is when working with parents of children who attend kinder-
garten. The active involvement of mothers and fathers can bring many
benefits not only for children, the institution, but also for the local envi-
ronment or family, which more fully experiences the effects of motherho-
od and fatherhood.

The article is an attempt to connect the relationship of a modern parent
and kindergarten educators who works with disabled children. The article is
an attempt to determine the child's place in the preschool system and the
role of parents in the proper development of a child with a disability.

Keywords: family, integration, kindergarten, disabled people, child
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Mateusz Urbański

Relacje w rodzinie w percepcji uczniów szkół podstawowych

Wprowadzenie
Rodzina to pierwsze środowisko wychowawcze w życiu dziecka.

To w nim zachodzi proces zaspokajania potrzeb, dziecko poznaje wzorce
postępowania, które są mu przekazywane przez rodziców lub przez star-
sze rodzeństwo. W rodzinie kształtuje się osobowość dziecka. Wywiera
ona duży wpływ na jego emocjonalny rozwój, ponieważ w niej dzieci
nawiązują swoje pierwsze relacje i wtedy zawiązują się trwałe, mocne
emocjonalne więzi. To od postawy rodziców, rodzeństwa i krewnych
zależy prawidłowy rozwój dziecka1. Rodzina uczy dziecko jak żyć w spo-
łeczeństwie – uczy zasad życia a także jak się porozumiewać z innymi
ludźmi. W rodzinie dziecko poznaje także główne elementy kultury. Jest
ona miejscem, z którego dorastające dziecko czerpie najwięcej doświad-
czenia2. Zostaje tam mu nadana pewna tożsamość społeczna. Jego przy-
szłe możliwości życiowe, takie jak: zdrowie, wykształcenie, wykonywany
zawód, zależą w dużej mierze od rodziny, dlatego jest ona niesłychanie
istotna w wychowaniu każdego dziecka3.

1. Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z problematyką re-
lacji w rodzinie

Termin „relacje” może być rozumiany w różny sposób. W oparciu o
Słownik Języka Polskiego termin ten oznacza „związek zachodzący między
ludźmi lub grupami społecznymi”4. Zatem relacje to wszelkie interakcje za-
chodzące między jej członkami. Aby zaszła interakcja między dwiema oso-
bami, muszą one wzajemnie na siebie oddziaływać – muszą pokazać zaan-

1 S. Głaz i inni, Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania,
Wydział Filozoficzny TJ, Kraków 1996, s. 104.

2 N. Goodman, Wstęp do socjologii, przekład: J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zieliń-
ska, Wyd. I., Zysk i S-ka Wyd. S. C., Poznań 2001, s. 91.

3 E. Klima, Rozwój psychiczny i społeczny jednostki (dziecka) w kontekście środowi-
ska rodzinnego i wychowania. Pedagogika katolicka. Człowiek – Rodzina – Społeczeń-
stwo, Nr wyd. XXV, Wyd. „Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”, 2019, s.73.

4 https://sjp.pwn.pl/szukaj/relacje.html [dostęp 25.04.2020].
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gażowanie psychiczne oraz fizyczne. Jest to bardzo istotne w rodzinie po-
nieważ takie interakcje pozwalają ją ukształtować oraz zintegrować.

Relacje rodzinne odgrywają w życiu człowieka bardzo istotną rolę
już od czasu jego narodzin. Kiedy dziecko przychodzi na świat, od razu
zaczyna budować swoją więź z rodzicami, a później z rodzeństwem. To
właśnie do najbliższych dziecko jest najbardziej przywiązane i ma naj-
większe zaufanie więc od nich będzie się uczyć jak ma postępować i na-
wiązywać relacje interpersonalne. Beata Krzesińska pisze, że „rodzina jest
wspólnotą najbliższych sobie emocjonalnie ludzi”5. Wynika to właśnie z
relacji, które zostały nawiązane przez członków rodziny. To, w jaki spo-
sób dziecko rozmawia z rodzicami czy z rodzeństwem lub jak spędzają
wspólny czas, kształtuje więź emocjonalną w rodzinie. Należy pamiętać,
że ta więź jest bardzo ważna i należy ją cały czas pielęgnować. Aby pozo-
stać w przyjaznej relacji między rodzicem, a dzieckiem lub między ro-
dzeństwem, czy małżonkami, potrzeba wiele wysiłku. Muszą o nie zabie-
gać wszyscy członkowie rodziny.

Więzi w każdej rodzinie wyglądają inaczej. Niektóre więzi rodzinne są
statyczne i się nie zmieniają, a inne ulegają wielu przeobrażeniom. Zależy to
od okoliczności i fazy cyklu życia danej rodziny. Jedna rodzina wyróżnia się
wysokim poziomem wartości, ma duży potencjał, a druga tych wartości nie
ma6. Aby dziecko prawidłowo się rozwijało, rodzice powinni otaczać je dużą
wrażliwością i czułością. Dzięki temu powstanie między nimi więź, która
pozwoli zbudować dobre relacje między członkami rodziny.

Niestety nie wszystkie rodziny potrafią tworzyć dobre relacje w ro-
dzinie ponieważ dzieci, albo rodzice zaniedbują łączące ich niegdyś rela-
cje i powoli one zanikają. Osłabienie więzi wewnątrzrodzinnej powoduje
pogorszenie się warunków socjalizacji, zwiększenie psychicznego dy-
stansu między członkami rodziny poczucie osamotnienia7. Dodatkowym
negatywnym efektem jest zanikanie naturalności nawiązywania kontak-
tów w rodzinie, co może nawet doprowadzić do całkowitego zerwania
relacji między, np. matką a dzieckiem. Poprzez zmniejszenie się ilości
codziennych kontaktów między członkami rodziny ich relacje stają się

5 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika Rodziny, Przewodnik do ćwiczeń, „Trans Hu-
mana”, Białystok 2007, s. 15.

6 A. Zasańska A, Więzi rodzinne a pozycja dziecka w rodzinie, [w:] A. Ładyżyń-
ski (red.), Rodzina we współczesności, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław,
2009, s. 107-11

7 Z. Tyszka, Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci,
Roczniki Socjologii Rodziny, 2000, (XII), s.7-14.
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słabsze i zwiększa się tendencja do unikania rozmów i wzajemnego na
siebie oddziaływania.

2. Podstawy metodologiczne badań własnych
Celem podjętych badań było poznanie relacji występujących w ro-

dzinach badanych uczniów.
Podstawowym problemem badawczym podjętych badań były rela-

cje społeczne uczniów występujące w ich rodzinach, co zdefiniowano w
następujących problemach:

1. Jakie są relacje społeczne między członkami badanych rodzin
uczniów?

2. Jakie czynniki mają związek z pozytywnymi relacjami w rodzinie?
3. Jakie czynniki wpływają negatywnie na relacje w rodzinie?
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, tech-

nikę ankiety oraz autorski kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ankie-
ty zawierał pytania otwarte i zamknięte, w którym badani mieli możli-
wość udzielania wielokrotnej odpowiedzi.

Zbadano 117 uczniów szkół podstawowych (56 dziewcząt i 61
chłopców). Badania przeprowadzono na terenie Małopolski w 2016 roku.

3. Analiza wyników badań
Relacje w rodzinie nadają tej wspólnocie niepowtarzalny kształt, two-

rzą swoistą atmosferę oraz klimat. Ciepło wzajemnych relacji w rodzinie
łączy ją w jedną całość. Poczucie miłości, czułości, troski, opieki, pomocy,
oraz obowiązku i odpowiedzialności scala rodzinę. Rodzina poprawnie
funkcjonuje tylko wtedy, gdy jest zjednoczona. Tylko wtedy dziecko czuje
się w niej bezpiecznie i komfortowo. Jest ona swoistym azylem, w którym
dziecko nie boi się przebywać. Zatem bardzo istotne jest, aby starać się
utrzymywać jak najlepsze relacje między członkami rodziny.

Tabela 1. Relacje w rodzinach uczniów

Źródło: badania własne

Kategorie
odpowiedzi

Badani
Ogółem
N = 117

Dziewczęta
N = 56

Chłopcy
N = 61

L % L % L %
Bardzo dobre 18 32,3 16 26,2 34 29,1
Dobre 23 41,1 22 36,1 45 38,5

Niezbyt dobre 9 16,1 14 23 23 19,7
Złe 6 10,7 9 14,8 15 12,8
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Większość dzieci (38,5% ogółu badanych) uważa, że w ich rodzi-
nach panują dobre relacje. Bardzo dobre relacje występują u 29,1% rodzin
badanych dzieci. Zatem można powiedzieć, że zdecydowana większość
dzieci wychowuje się w domu, w którym członkowie rodziny wzajemnie
się wspierają, rozmawiają i spędzają ze sobą dużo czasu po to, aby
utrzymać dobre relacje. Badane dzieci dobrze czują się przebywając w
domu co jest bardzo ważne.

Jedynie 19,7% badanych osób odpowiedziało, że członkowie ich ro-
dziny są w niezbyt dobrych relacjach, a 12,8% dzieci stwierdziło, że w ich
domu panują złe relacje. W takich przypadkach należy dzieciom pomóc
rozmawiając z nimi i je wspierać. Natomiast rodzicom można sugerować
postępowanie, które pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje rodzinne,
samopoczucie dziecka i jego rozwój.

Tabela 2. Relacje między matką i dziećmi

Źródło: badania własne

Rola matki w procesie rozwoju i dorastania dziecka jest niezwykle
istotna. To z matką dziecko nawiązuje pierwszą więź, w momencie poro-
du. Już wtedy matka obdarza swoje dziecko ogromną miłością - i jest to
miłość szczególna, ponieważ kształtuje w dziecku zdolność do miłowa-
nia. Istnieje kilka przejawów funkcji matki: dzięki matce dziecko odkry-
wa, że jest potrzebne i ważne; matka uczy dziecko odczytywać świat i to
od niej zależy jaki ten świat będzie; matka jest pierwszym autorytetem, to
ona wyznacza dziecku prawa i obowiązki, od niej dziecko uczy się jak
postępować zgodnie z etyką8. Zatem warto jest się przyjrzeć jak dzieci
oceniają swoje relacje z matką.

Blisko 40% ogółu badanych ma bardzo dobre relacje z matką a bli-
sko połowa dobre. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzieci potrzebują kon-
taktu z matką. Matka powinna być dla nich wzorem, powinna im przeka-
zywać różne wartości, które przydadzą się im w przyszłości.

Wśród badanych dzieci są również uczniowie, którzy nie mają do-
brego kontaktu z matką. Niezbyt dobry kontakt z matką ma 7,7% ogółu

8 J. Wilk, Pedagogika rodziny, „Episteme”, Lublin 2016, s. 111-112.
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badanych a 4,3% ma zły. Zaburzony kontakt z matką bardzo negatywnie
wpływa na dziecko. Traci ono swój pierwszy autorytet, osobę, której mo-
że zaufać i powierzyć jej swoje problemy. Nauczyciele, wychowawcy lub
pedagodzy szkolni winni wspierać takich uczniów i ich rodziców.

Tabela 3. Relacje między ojcem i dziećmi

Źródło: badania własne

Ojciec jest dla dziecka kimś, kto również stanowi istotne wsparcie
w procesie kształtowania osobowości dziecka. Ojciec jest także uważany
za głowę rodziny – osobę odpowiadająca za utrzymanie dobrego pozio-
mu życia w rodzinie. Jest to bardzo odpowiedzialna rola. Ojciec, poprzez
swoje postępowanie, jest wielkim autorytetem dla swojego dziecka. Jest
on nieustannie obserwowany, dzięki czemu dzieci przechwytują niektóre
zachowania i kształtują poglądy na różne aspekty życia9. Wielu psycho-
logów twierdzi, że miłość ojca różni się od miłości macierzyńskiej, która
jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Ojciec kocha swoje dziecko w głów-
nym stopniu dlatego, że spełnia ono jego oczekiwania, a w mniejszym, że
to jest jego dziecko10. Miłość matki do dziecka pojawia się już w momen-
cie porodu i jest znacznie silniejsza.

Z badań wynika, że prawie połowa zapytanych dzieci zaznaczyła
odpowiedź „dobre” co sugeruje, że nie mają problemów w relacjach z
ojcem. Kategoria „bardzo dobre” była już znacznie rzadziej wybierana
(jedynie przez 29,9% ogółu badanych). Jest to trochę zaskakujące, lecz
gdy zsumuje się dzieci, które zaznaczyły te dwie kategorie, to liczba
dziewcząt oraz chłopców staje się niemal wyrównana (47 dziewcząt i 46
chłopców) co sugeruje, że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy mają po-
dobne relacje ze swoim ojcem.

9 K. Zajdel, „Zmiany struktury i zaburzenia relacji w rodzinie a konsekwencje wy-
chowawcze”, Pedagogika Rodziny, 2011, s. 204.

10 M. Poznańska, Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] Encyklopedia pedago-
giczna XXI, [w.], T. Pilch (red.), t. III, Warszawa 2004, s. 804.
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Tabela 4. Relacje między dziećmi i ich rodzicami

Źródło: badania własne

Uzyskane wyniki badań sugerują, że relacje między dziećmi i ro-
dzicami są dobre. Większość uczniów, bo aż ponad połowa (53,8%), za-
znaczyła odpowiedź „dobre”. 35,9% uczniów odpowiedziało, że są w
bardzo dobrych relacjach ze swoimi rodzicami. Oznacza to, że atmosfera
domowa u zdecydowanej większości dzieci jest pozytywna. Sprzyja to
ich prawidłowemu rozwojowi. Wychowując się w dobrych relacjach z
rodzicami dzieci będą świadome, że zawsze mogą z nimi porozmawiać i
zwrócić się o pomoc.

W niezbyt dobrych lub złych relacjach z rodzicami jest 7,7% dzieci.
Nie jest to duża liczba, lecz trzeba być świadomym, że nadal istnieje wiele
stosunków między dziećmi i rodzicami, które są czymś zaburzone. Mogą
to być problemy związane ze złą sytuacją materialną, nałogami lub nie-
wystarczającą ilością opieki, którą powinny być obdarzane. Należy często
rozmawiać z dziećmi, tak aby wcześnie wykryć takie problemy i odpo-
wiednio szybko na nie zareagować.

Tabela 5. Relacje między rodzeństwem*

Źródło: badania własne
*W odpowiedzi na to pytanie brało udział tylko 49 dziewcząt i 55 chłop-

ców, ponieważ pozostałe osoby nie miały rodzeństwa

Kolejnym badanym problemem były relacje badanych dzieci ze swoim
rodzeństwem. Jak relacje z obojgiem rodziców, tak samo relacje między ro-
dzeństwem są szczególnie istotne. Mają one duży wpływ na rodzinę, na
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atmosferę w niej panującą oraz na pełnienie ról rodzicielskich w przyszłości.
Badania Elisabeth Hurlock wskazują kilka zależności w takich relacjach:
chłopiec, który był najstarszy z braci będzie zazwyczaj miał lepsze stosunki z
synami niż córkami; dziewczyna, która była starsza od braci będzie bardziej
macierzyńska; natomiast dziewczyna wychowująca się wśród starszych bra-
ci jest bardziej kobieca, demokratyczna – nie władcza – a wśród swoich sy-
nów będzie budzić męskość i będzie przez nich bardziej ceniona niż inne
matki11. W tym badaniu również dominowały pozytywne odpowiedzi. Po-
nad połowa dzieci odpowiadała, że ma dobre relacje ze swoim rodzeń-
stwem, a 30,8% uczniów zaznaczyło odpowiedź „bardzo dobre”. Dorastając
w zgodzie z rodzeństwem, stają się one bardziej przyjazne dla swoich przy-
jaciół i są śmielsze. Mając dobrą relację z bratem lub siostrą, mogą z nimi
porozmawiać na różne tematy i zwierzyć się ze swoich problemów. Jest to
dodatkowe wsparcie dla takich dzieci, które może być bardzo pomocne w
przypadku złych relacji z rodzicami. 17,3% ogółu badanych dzieci ma nie-
zbyt dobre lub złe relacje z rodzeństwem. Jest to niepokojący problem,
który niełatwo jest rozwiązać. Skłócone rodzeństwo to częsty obraz wielu
rodzin. Zazwyczaj jedna lub obie ze stron nie chcą dojść do porozumie-
nia. Ważne jest, aby nauczyć się wyjść z takiej sytuacji – umieć się pogo-
dzić. Kłótnie trwające zbyt długo mogą negatywnie wpłynąć na dzieci,
dlatego trzeba im pomóc w powrocie do przyjaznych relacji.

Wykres 1. Rodzaje relacji w rodzinach uczniów

Źródło: badania własne

Relacje między dzieckiem a rodzicami mogą mieć charakter relacji
jednostronnych lub wzajemnych interakcji, które prowadzą do pozytyw-

11 J. Rembowski, Rodzina jako system powiązań, [w:] Rodzina i dziecko, M. Ziem-
ska (red.), Warszawa 1985, s. 140 - 141.
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nych, korzystnych zmian w dziecku, w rodzinie, w grupie rówieśniczej,
do wzbogacenia treści i charakteru samych relacji12. Ważnym aspektem
relacji rodzinnych jest komunikacja. W kontekście rodzinnych relacji wy-
różnia się dwa rodzaje komunikacji: jednostronną oraz dwustronną. Ko-
munikacja jednostronna przekazaniu jednostronnej wiadomości przez
nadawcę do. Taki styl relacji jest najczęściej stosowany w rodzinach auto-
rytarnych, w których jest duży nacisk na kontrolę. Z kolei komunikacja
dwustronna polega na wysyłaniu i odbieraniu wiadomości. Skupia się na
jednostkach i ich zachowaniach, np. obwinianiu drugiej osoby13.

W większości badanych rodzin (82,1%) relacje w domu przebiegają
dwustronnie między matką a ojcem i ojcem a matką co może sugerować, że
ich rodzice wzajemnie się komunikują i słuchają, mają do siebie szacunek.
Obie strony są zaangażowane w relację. Większość dzieci (84,6%) odpowie-
działa, że ich relacje między matką a nimi i nimi a matką są również dwu-
stronne. Podobnie wyglądają ich relacje między dziećmi a ojcem i ojcem a
dziećmi (81,2%). Uzyskane wyniki sugerują, że w znacznej większości relacje
są dwustronne. Jedynie 18,8 % ogółu badanych odpowiedziało, że między
dziećmi a ojcem i ojcem a dziećmi relacją są jednostronne. W takich sytu-
acjach wzajemne relacje są zakłócone. Tylko jedna strona podejmuje relacje a
druga nie, co może negatywnie wpływać na funkcjonowanie rodziny.

Wykres 2. Rodzaje relacji w rodzinach uczniów posiadających rodzeństwo*

Źródło: badania własne
*W odpowiedzi na to pytanie brało udział tylko 49 dziewcząt i 55 chłop-

ców, ponieważ pozostałe osoby nie miały rodzeństwa

12 K. Rzepka, Metody regulacji poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium empi-
ryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w Diecezji Sandomier-
skiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Wydział teologii, Instytut
teologii pastoralnej i katechetyki, Lublin 2019.

13 W. Kądziołka, Komunikacja międzyosobowa we współczesnej rodzinie, Studia
Socialia Cracoviensia 4 (2012) nr 1 (6), 2012, s.119-120.
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Niemal w każdej rodzinie powstają różne relacje pomiędzy jej
członkami – między rodzicami, między rodzicami a dziećmi i między
rodzeństwem. Niektóre z tych relacji są stałe, a niektóre tymczasowe.
Jednak z tych trzech wyżej wymienionych relacji, to ta między rodzeń-
stwem jest uważana za najbardziej trwałą14. Kolejny badany problem to
właśnie relacje badanych dzieci z ich rodzeństwem. Zdecydowana więk-
szość ogółu badanych (83,7%) odpowiedziała, że ich relacje są dwustron-
ne. Oznacza to, że te rodzeństwa próbują się nawzajem słuchać. Jeśli jed-
no z nich przekazuje wiadomość, jest ona odbierana, a nie ignorowana.
Problem jednostronnych relacji występuje tylko u 16,3% ogółu badanych.
Te rodzeństwa mogą być ze sobą skłócone, dlatego ich relacja jest zabu-
rzona. Należy jak najszybciej ją odbudować, ponieważ więź między
dziećmi jest ważna dla ich rozwoju.

Tabela 6. Czynniki wpływające na relacje w rodzinie

Źródło: badania własne

Następnie zapytano uczniów o to, aby wskazali jakie czynniki mają
wpływ na relacje w ich rodzinach. Czynników takich jest bardzo dużo,
dlatego zapytano o takie kategorie, które mają na nią największy wpływ.
Dzięki odpowiedziom badanych na to pytanie można dowiedzieć się co
wpływa na dobre lub złe relacje w ich domu.

14 Tamże, s.120.
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Ponad połowa badanych dzieci (55,6%) odpowiedziała, że zrozu-
mienie jest najważniejsze w tworzeniu dobrej relacji między nimi a rodzi-
cami i rodzeństwem. Jest to prawda, ponieważ model idealnej rodziny
opiera się na wzajemnej miłości, szacunku i właśnie zrozumieniu. Jest to
również jedna z cech współczesnej rodziny, w której dominuje koncen-
tracja na dziecku poprzez zaspokajanie jego potrzeb, zainteresowań oraz
wspomaganie jego rozwoju15. Poprzez okazywanie dziecku zrozumienia
buduje się więź między nim a rodzicem. Dziecko wie, że może swobod-
nie porozmawiać z taką osobą i powierzyć jej swoje problemy, przemy-
ślenia, czy nawet zainteresowania. Dlatego aż 39,3% uczniów zaznaczyło,
ze rozmowa z rodzicem lub z rodzeństwem jest bardzo ważna. Brak zro-
zumienia prowadzi do samotności. Poprzez izolowanie dziecka, okazy-
wanie braku zainteresowania oraz zrozumienia prowadzi do społecznej
oraz psychicznej izolacji16. Warto też zaznaczyć skąd pojawia się brak
zrozumienia dla dziecka w rodzinie. Najczęściej powodowany on jest
wydłużającym się okresem bezrobocia w rodzinie, konfliktami spowo-
dowanymi ciężką sytuacją, kłótniami przez które nie ma czasu na roz-
mowę z dzieckiem, w tym pytania na temat szkoły lub relacji ze znajo-
mymi. Dziecko wtedy czuje się odrzucone i często szuka kogoś innego na
miejsce rodzica, często jest to osoba w Internecie. Wiadome jest, że takie
znajomości bywają niebezpieczne.

Kolejnymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na relacje w ro-
dzinie to zaufanie (37,6%), wzajemna pomoc (35,9%) oraz wspólne rozwią-
zywanie konfliktów (33,3%). Pomaganie sobie na pewno buduje więź oraz
dobrą relację między dwoma osobami. Nie inaczej bywa w rodzinie, w
której każdy jej członek powinien pomagać drugiemu. Na tym buduje się
zaufanie do drugiej osoby. „Prawdziwego przyjaciela poznaje się w bie-
dzie” – rodzic też może być dobrym przyjacielem swojego dziecka, nawet
powinien być. Dlatego tak warto jest pomagać, aby budować dobrą relację
z dzieckiem i przyjazną atmosferę w domu. Warto zwrócić uwagę na kate-
gorię „rozmowy”. Wydaje się że to dziewczęta szukają osoby do rozmowy
w rodzinie. Zazwyczaj jest to mama, z którą córka ma bardzo dobrą relację.
Tymczasem tylko 33,9% dziewcząt zaznaczyło tą kategorię. Chłopcy zde-
cydowanie w większej ilości zaznaczyli tą kategorię. Może to oznaczać, że
dziewczęta coraz częściej powierzają swoje problemy swoim koleżankom,

15 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika Rodziny, Przewodnik do ćwiczeń, „Trans Hu-
mana”, Białystok 2007, s. 29-30.

16 M. Sendyk, Osamotnienie dziecka w rodzinie. Przegląd badań, Małżeństwo i
Rodzina, Nr. 8, 2003.
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przyjaciółkom, a rzadziej rodzicom. Natomiast chłopcy uważają, że to wła-
śnie rozmowy budują dobrą atmosferę w domu.

Negatywne czynniki wpływające niekorzystnie na relacje w rodzinie
to „wrogość”, „dokuczanie” i „gniew/złość/agresja”. Dużo dzieci (31,1%)
odpowiedziało, że te negatywne zachowania i emocje mają duży wpływ na
atmosferę domową. Dzieci dorastające w rodzinie, w której dominuje złość i
agresja, często spowodowana problemami alkoholowymi lub złą sytuacją
materialną i mieszkaniową, żyją w leku. Takie dzieci boją się swoich rodzi-
ców, lub jednego z nich, przez co nie zwrócą się do takiej osoby o pomoc.
Dziecko będzie czuło się bardzo źle w takiej rodzinie, co może negatywnie
wpłynąć na jego wyniki w szkole, na jego relacje z rówieśnikami oraz na ich
zdrowie psychiczne. Dzieciom wychowującym się w takich rodzinach nale-
ży udzielić pomocy, aby nie czuły się odrzucone i pokrzywdzone. Tylko
6,9% uczniów jest w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej w rodzinie.
U 6,8% dzieci rodzice nie mają pracy. Takie rodziny należy wspierać po-
przez udzielenie pomocy i wsparcia.

Zakończenie
Problemem badawczym podjętych badań były relacje społeczne w

rodzinach uczniów. Większość dzieci wychowuje się w rodzinie, w której
panują dobre lub bardzo dobre relacje. Jedynie u nieznacznej części ba-
danych uczniów relacje w domu są niezbyt dobre lub złe. Aby głębiej
przyjrzeć się problemowi, zapytano dzieci o ich relacje z poszczególnym
rodzicem oraz rodzeństwem. Według zdecydowanej większości uczniów,
relacje te są dobre, czy to w relacji między matką i dziećmi (48,7%), ojcem
i dziećmi (49,6%), dziećmi a ich rodzicami (53,8%) oraz między rodzeń-
stwem (51,9% ogółu badanych). Oznacza to, że w większości rodzin ba-
danych dzieci relacje są dobre. Takie więzi pozwalają scalić rodzinę i są
niezbędne. Bardzo ważne jest również to, że większość uczniów jest w
dobrych relacjach z rodzeństwem. Dzięki temu dzieci uczą się jak nawią-
zywać i utrzymywać kontakty poza kręgiem swojej rodziny. Uczą się
także jak rozwiązywać problemy w relacjach interpersonalnych. Pokazuje
to, jak bardzo istotne są więzi rodzinne w rozwoju dzieci.

Czynnikami wpływającymi pozytywnie na relacje w rodzinie to
wzajemne zrozumienie, zaufanie, pomoc, wybaczenie, wzajemna troska, i
dążenie do rozwiązywania konfliktów. Ponad połowa zapytanych
uczniów (55,6%) odpowiedziała, że bardzo ważne jest zrozumienie. Jest
ono kluczowe między członkami jakiejkolwiek grupy społecznej, czy to
kręgiem przyjaciół, czy właśnie w rodzinie. Bez wzajemnego zrozumienia
więzi między ludźmi są często zaburzone. Aby tak się nie stało, ważne są
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także wspólne rozmowy według 39,3% ogółu badanych dzieci. Zapewne
dzieci potrzebują wspólnych rozmów, możliwości dzielenia się informa-
cjami a także bycia zrozumianym przez członków rodziny.

Jest także wiele czynników, które negatywnie wpływają na relacje
w rodzinie. Najczęstszym powodem złych relacji są złość oraz agresja.
Powodują one, że w rodzinie powstają spory, konflikty oraz nieprzyjazna
atmosfera. Dzieci w takich sytuacjach czują się bardzo źle i często wpły-
wa to negatywnie na ich oceny w szkole oraz relacje z rówieśnikami. Na
agresję, złość, gniew oraz dokuczanie wskazało 31,1% ogółu badanych.
Dzieci są świadome, tego co negatywnie wpływa na relacje rodzinne,
ponieważ w większości przypadków tego doświadczyły. Złość, agresja
oraz wrogość często prowadzą do konfliktów, które także niszczą relacje
między członkami rodziny. Konflikty występują w rodzinach zdaniem
20,5% ogółu badanych. W takiej sytuacji słuszne wydaje się, uczenie kon-
struktywnego rozwiązywania konfliktów, zarówno u osób dorosłych jak
też dzieci i młodzieży.

Streszczenie:
Relacje to całość działań o względnie stałym charakterze wpływają-

cych na zachowania innych osób – partnerów interakcji. W rodzinie doty-
czy to rodziców, ich dzieci i wzajemnych między nimi relacji. Dobre rela-
cje występujące w rodzinie pełnią istotną rolę w życiu jej członków i mo-
gą wpływać na ich samopoczucie i funkcjonowanie społeczne. W artykule
przedstawiono wyniki badań dotyczące relacji w rodzinach uczniów. Z
wyników badań wynika, że w większości badanych rodzin występują
relacje bardzo dobre i dobre. Takie relacje występują między rodzicami i
dziećmi, między dziećmi i rodzicami oraz rodzeństwem. Czynnikami
wpływającymi pozytywnie na relacje w rodzinie jest wzajemne zrozu-
mienie, okazywana sobie pomoc, zaufanie, wybaczenie i dążenie do kon-
struktywnego rozwiązywania konfliktów. Negatywne czynniki wpływa-
jące niekorzystnie na relacje w rodzinie to okazywanie sobie wrogości,
dokuczanie sobie oraz okazywanie gniewu lub złości czy zachowań agre-
sywnych. Z wypowiedzi uczniów wynika, że w większości badanych
rodzin występują relacje dwustronne między rodzicami a także między
rodzicami a dziećmi. W większości przypadków występują relacje dwu-
stronne między rodzeństwem. W nielicznych rodzinach występują nega-
tywne relacje, na które najczęściej wpływają konflikty, wrogość, agresja,
brak zaufania i wzajemnego zrozumienia. W nielicznych rodzinach wy-
stępują relacje jednostronne między jej członkami.

Słowa kluczowe: rodzina, relacje w rodzinie, rodzice, dzieci
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Summary:
Primary school students’ perception of relations in their family
Relations can be described as all activities of relatively constant

character, which influence other people’s behaviour – the partners of in-
teraction. In family, they concern parents, their children and the relations
between them. Good relations that occur in a family play an important
role in life of their members and might influence their mood and social
functioning. This article presents the results of research examining rela-
tions in a student’s family. The results show that in most of the families,
the relationships between their members are very good and good. Such
relations occur between parents and children, between children and par-
ents and between siblings. There are some factors which influence family
members’ relations in a positive way. These are: mutual sensitivity and
help, trust, forgiveness and an aspiration to a constructive way of solving
conflicts. There are also factors that influence family relationships in a
negative way: hostility, teasing, showing anger or resentment or violent
behaviour. Students’ statements indicate that in most examined families,
the relations are two-sided between parents and between parents and
children. In most cases, two-sided relationships occur between siblings.
Some families have troubles with negative relations between their mem-
bers which are caused by conflicts, hostility between the members, ag-
gression, and the lack of trust and mutual sensitivity. In some families the
relationships between their members are one-sided.

Key words: family, relations in a family, parents, children
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Roksana Czuba

Rodzina jako podmiot zobligowany i uprawniony do wychowania
dziecka na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

oraz Prawa polskiego

Wstęp
Wychowanie jest procesem rozbudowanym, który polega na kształ-

towaniu osoby ludzkiej. Kształtowanie to nie odbywa się samodzielne.
Dziecko nie jest w stanie samo dokonać tego procesu. Jest ono darem i
podlega szczególnej ochronie.

Niniejszy artykuł jest próbą dokonania analizy, które z podmiotów
odpowiadają za proces wychowawczy dziecka na podstawie obowiązują-
cego Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Prawa Polskiego.

Jak prawodawca kodeksowy wskazuje, za wychowanie dziecka
odpowiedzialne są konkretne podmioty. Pierwszym z nich są rodzice.
Stanowią oni pierwszy i główny podmiot odpowiedzialny za wychowa-
nie i formację dziecka w wierze katolickiej. Uprawnienie to rodzi kon-
kretne konsekwencje o charakterze prawnym. Najważniejszą z nich jest
konieczność respektowania przez wszystkich prawa rodziców do wy-
chowania potomstwa, jest to prawo do wychowania dziecka zgodnie z
własnymi przekonaniami (moralnymi, religijnymi). Rodzice są pierw-
szymi, lecz nie jednymi podmiotami sprawującymi funkcję wychowaw-
czą. Państwo i Kościół mają obowiązek wspierać rodziny, wszelkimi
możliwymi formami pomocy. Niniejsza praca odwołuje się również do
innych dokumentów Kościoła jak i do ustawodawstwa państwowego.
Przy próbie formułowania definicji posłużono się definicjami pedago-
gicznymi oraz encyklopedycznymi.

1. Próba zdefiniowania pojęcia „dziecko”
Definicję dziecka znajdujemy w kan. 97 § 2, który stanowi: „Małoletni,

przed ukończeniem siódmego roku życia, nazywa się dzieckiem i uważany
jest za nieodpowiedzialnego. Po ukończonym siódmym roku życia do-
mniemywa się, że posiada używanie rozumu1”. W Kodeksie wyróżniono

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983),
AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984
[dalej: KPK/83, Kodeks].
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tylko „kategorię dzieci” kryjące się pod kreśleniem małoletni. Za dzieci
uważa się osoby niemające zdolności rozumnego działania. Po ukończeniu
siódmego roku życia domniemywa się, że osoba taka posiada zdolność ro-
zumnego działania. Tym samym dzieci nie są zobowiązane do zachowania
norm kanonicznych wynikających z prawa ludzkiego, chyba że prawo sta-
nowi inaczej. Wyjątek ten określa kan. 11 KPK/832. W Kodeksie zawarte jest
wiele norm, które odnoszą się do wymagalności wieku do dokonywania
określonych czynności lub sprawowania danych funkcji3.

Ustawodawstwo polskie wskazuje definicje „dziecka” między in-
nymi w Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, która stanowi, że za dziecko
uznaje się każdą istotę ludzką od poczęcia od osiągnięcia wieku pełnolet-
niości, tj. co do zasady 18 lat4. Kolejna definicja zawarta jest w Konwencji
o Prawach Dziecka będąca aktem prawa międzynarodowego o zasięgu
uniwersalnym przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, definicja wyrażona jest w art. 15. Artykuł ten wska-
zuje podobną definicję jak poprzednia ustawa a mianowicie dzieckiem
jest każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba, że na mocy prawa
krajowego uzyskała wcześniej pełnoletniość (np. małoletnia kobieta, któ-
ra zawrze związek małżeński jest uważana za osobę dorosłą)6.

Słownik pedagogiczny wskazuje, że dziecko jest jednostką ludzką
w najwcześniejszej fazie rozwoju7. Określane jest mianem niepowtarzal-
nej osoby, ale nie jest traktowane jako pełnowartościową jednostkę.
Dziecko z natury rodzi się nieporadne i wymaga opieki. W pedagogice
dziecko uważa się za kogoś wyjątkowego, ponieważ nie jest skażone de-
formacją społeczną8. Dzieciństwo traktowane jest nie tylko jako fazę roz-
woju osobniczego, ale jako szczególną wartość samą w sobie. Powinno
być zatem chronione. Chcąc wskazać klamry wieku uznano, że człowiek

2 Ustawom czysto kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub
do niego przyjęci, którzy jednak posiadają wystarczające używanie rozumu oraz
- jeśli ustawa czego innego wyraźnie nie zastrzega - ukończyły siódmy rok życia.

3 A. de Fuenmayor, Osoby fizyczne i prawne, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego,
Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła Katolickiego. Podsta-
wowe akty Polskiego Prawa Wyznaniowego. Edycja Polska na podstawie wydania hisz-
pańskiego, [red.] P. Majer, Kraków 2011, s.128. 127-137.

4 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2086).

5 Konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. poz. 526).

6 T. Smyczyński, Konwencja o prawach dziecka, Poznań 1999, s. 12.
7 Encyklopedia pedagogiczna, [red.] W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 152.
8 W znaczeniu, że dziecko powinno być nadzieją społeczeństwa.
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jest dzieckiem od narodzin do rozpoczęcia procesu dojrzewania (brak tu
jest wskazań wiekowych)9. Autorzy leksykonu Pedagogika wskazują, że
dziecko to człowiek „w pierwszym okresie rozwoju osobniczego, od
chwali urodzenia do zakończenia procesu wzrastania”10.

Warto wskazać, że powyższe pedagogiczne definicje dziecka są
sprzeczne z nauką Kościoła i nauczaniem Jana Pawła II, gdzie dzieckiem
jest się od chwili poczęcia. Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi, iż:
„Dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia”11 i określane jest jako
dar. Podobnie w prawie polskim, legalna definicja „dziecka” jest dopre-
cyzowana i wskazuje, od którego momentu można wskazać, iż mamy do
czynienia z dzieckiem. Jak stanowi art. 2 ust. 1 Ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka: „W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od
poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”12.

Powstała nauka, która zajmuje się psychicznym i fizycznym rozwo-
jem dzieci – pedologia. Nazwa ta pochodzi o greckiego słowa paidós i
oznacza dziecko13. Według S. Wołoszyna pedologia była próbą unauko-
wienia pedagogiki w wyniku zdobyczy nauk biomedycznych i psycholo-
gicznych w pierwszej połowie XX w.14. Pedologia odnosi się do psycho-
logii rozwojowej dziecka w nauczaniu oraz wychowaniu. Prawdopodob-
ną przyczyną powstania tej nauki jest wzrost zainteresowania sytuacją
społeczną i prawną dziecka. Dziecko w okresie rozwoju od urodzenia do
zakończenia procesu dojrzewania, jako istota będąca w tracie wzrastania,
wymaga specjalnej opieki oraz pomocy ze strony rodziców.

2. Określenie terminu „wychowanie”
Co się rozumie pod pojęciem wychowania? W Kodeksie Prawa Ka-

nonicznego oraz nauczaniu Kościoła brak jest wskazania legalnej definicji
samego słowa „wychowanie”. Najczęściej „wychowanie” łączone jest z
wyrazem „chrześcijaństwo” i dotyczy wychowania chrześcijańskiego
albo łączone jest z wyrazem rodzina i dotyczy wychowania potomstwa w
rodzinie. W prawie polskim również brak jest legalnej definicji „wycho-
wania”, ustawodawca kodeksowy posługuje się pojęciami jak „władza
rodzicielska” lub „dobro dziecka”.

9 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie jego En-
cyklik, Adhortacji, wybranych listów i przemówień, Kraków 2007, s. 20.

10 Pedagogika. Leksykon, [red.] B. Milerski, B. Śliwierski, PWN, Warszawa 1999, s. 51.
11 Katechizm Kościoła Katolickiego, Kompendium, Kielce 2005, n. 2322.
12 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. 2017.0.922.
13 Pedagogika. Leksykon…, op. cit., s. 210.
14 S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Warszawa 1993, s. 19-23.
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„Wychowanie” zostało wyjaśnione we wcześniej przytoczonej już
encyklopedii pedagogicznej. Przedstawia ona dwie definicje wychowa-
nia: z punktu widzenia religii oraz z punktu widzenia świeckiego. W per-
spektywie religijnej wychowanie jest określane jako: „pomoc udzielaną
człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu czło-
wieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie czło-
wieka z Bogiem poprzez praktykowanie miłości i bliźniego”15. W chrze-
ścijaństwie wychowanie ma się dokonywać przez: modlitwę, lekturę Bi-
blii, korzystanie z sakramentów i wypełnianie przykazań16.

Świeckie definicje „wychowania” mają wiele podziałów. Można je
rozpatrywać w ujęciu węższym lub szerszym. W ujęciu węższym wy-
chowanie to: „świadome, celowe i specyficzne działanie osób z reguły
występujących w ich różnych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych)
dokonywane głównie przez słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza
przez przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych
skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kultu-
rowym i duchowym jednostki ludzkiej”17. W ujęciu szerszym wychowa-
nie to: „oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodź-
ców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych,
profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących względnie trwałe
skutki rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, umysłowej, spo-
łecznej, kulturowej i duchowej”18.

Porównując dwa ujęcia, w ujęciu szerszym działalność i bodźce
wychowawcze nie ograniczają się do działań celowych i świadomych.
Podkreśla się tutaj rolę, jaką odgrywają w wychowaniu jego realizatorzy
oraz aktywność wychowanków. Rezultaty wychowania zależą od świa-
domego i celowego oddziaływania, środowiska oraz wysiłków jednostki
zmierzającej do ukształtowania własnej osobowości19.

J. Tarnowski dokonując syntezy określa, że wychowanie jest syste-
mem oddziaływania starszych pokoleń na dorastające (sfera prakseolo-
giczna). To system sprzyjający działaniu i wszechstronnemu rozwojowi
(sfera psychologiczna), oraz przygotowującym nowego człowieka do
przyszłego życia (sfera socjologiczna)20. Definicję wychowania przedsta-
wia również Jan Paweł II i określa, że „wychowanie jest stawaniem się

15 Encyklopedia pedagogiczna…, op. cit., s. 913.
16 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii…, op. cit., s. 21.
17 Encyklopedia pedagogiczna…, op. cit., s. 916-917.
18 Encyklopedia pedagogiczna…, op. cit., s. 918.
19 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii…, op. cit., s. 21-22.
20 J. Tarnowski, Jak wychować? W ogniu pytań, Ząbki 2003, s. 64.
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człowiekiem coraz bardziej człowiekiem”21. Papież zwraca uwagę na to,
aby człowiek bardziej „był” a nie tylko „miał”. Wskazuje, że wychowanie
ma podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludz-
kich. Dzieci w wyniku wychowania powinni wzrastać w swym człowie-
czeństwie22.

3. Rodzina jako podmiot zobligowany i uprawniony do wycho-
wania dziecka – analiza kodeksowa

Przez definicję rodziny rozumiemy grupę osób spokrewnionych ze
sobą, to również najważniejsza podstawowa grupa społeczna, na której
opiera się całe społeczeństwo23. Kościół katolicki przyjmuje definicję ro-
dziny zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, według którego
„Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi
rodzinę”24. Tym samym pod pojęciem „dziecko”, „rodzice” należy rozu-
mieć, że jest to rodzina. Rodzice zobowiązani są do sprawowania władzy
rodzicielskiej, aż do uzyskania pełnoletniości przez dziecko.

3.1. Rodzice i ich obowiązek wychowawczy na podstawie Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Wyraz „wychowanie”, w kontekście wychowania dziecka, wystę-
puje w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w 14 kanonach.
Pierwszy z nich kan. 226 § 225 zawarty w księdze II, części I, tytuł II – do-
tyczący obowiązku rodziców do wychowania dzieci, którzy dali im życie.
W tym przypadku zrodzenie potomstwa ma znaczenie naturalne. Wy-
chowanie w pierwszej kolejności jest obowiązkiem rodziców i obejmuje
ona również wiarę, której pierwszymi nauczycielami są rodzice. Rodzice
tworzący pierwszą podstawową komórkę społeczną – rodzinę, w której

21 Jan Paweł II, Bardziej „być dla drugich” – przemówienie w siedzibie UNESCO,
Paryż 2 czerwca 1980, [w:] Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II: analogia wypowiedzi,
[red.] C. Drążek, J. Kawecki, Kraków 1986, s. 26.

22 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii…, op. cit., s. 69.
23 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeń-

stwa, [w:] Pedagogika Społeczna [red.] T. Pilch, I. Leparczyk, Warszawa 1995, s. 137.
24 Catechismus Catholicae Ecclesiae (15.08.1997), Libreria Editrice Vaticana, Città

del Vaticano 1997; tekst
polski: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2002, nr 2202.
25 § 2 Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowią-

zek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich
rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką
przekazywaną przez Kościół.
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to odbywa się pierwszy etap wychowania. Wychowanie obejmuje rów-
nież kwestię wiary, której pierwszymi nauczycielami są rodzice26.

Dopełnieniem tego kanonu jest kan. 1136, który stanowi, że rodzice
mają najpoważniejszy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się
zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno
fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne. Jest to norma
podkreślająca szczególny obowiązek oraz uprzywilejowane prawo, jakie
posiadają rodzice w odniesieniu do wychowania swoich dzieci27.

3.1.1. Pełniący obowiązki rodziców oraz pomoc władz kościelnych
Kolejny kan. 793 zawarty w księdze III, tytule III – również nawią-

zuje do rodziców oraz do osób, które zastępują i pełnią ich obowiązki. § 1
stanowi „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i zarazem
prawo wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają ponadto obowią-
zek i prawo dobrania takich środków i instytucji, przy pomocy których,
uwzględniając miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbać o katolickie
wychowanie swoich dzieci.” § 2 stanowi „Rodzice mają również prawo
otrzymania od państwa pomocy potrzebnych do katolickiego wychowa-
nia dzieci.” Nawiązanie do wskazanego kanonu zawarte jest w Deklaracji
Soboru Watykańskiego II Gravissimum educationis nr 6 i 7. Nr 6 wskazuje,
że do rodziców należy podstawowy i niezbywalny obowiązek wychowa-
nia dzieci. Mają oni prawo do wolnego wyboru szkoły. W obowiązku
tym powinna pomagać rodzicom władza państwowa. Zgodnie z zasada-
mi sprawiedliwości rozdzielczej, powinna dbać o taki podział subsydiów
państwowych, aby rodzice mogli wybrać szkołę dla swych dzieci w spo-
sób wolny i zgodny z własnym sumieniem. W nr 7 niniejszej Deklaracji,
Kościół przypomina rodzicom a nawet domaga się, aby ich dzieci były
wychowanie i kształcenie w szkołach było zharmonizowane z formacją
chrześcijańską28.

Kolejne kanony, w których to zawiera się wyraz wychowanie to
kan. 79429 oraz 79530 dotyczą praw i obowiązków przysługujących Ko-

26 J. Hervada, Obowiązki i prawa wiernych świeckich,[w:] Kodeks Prawa Kano-
nicznego, Komentarz, [red.] P. Majer, Kraków 2011, s. 217. 215-222.

27 R. Navarro Valls, Skutki małżeństwa, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego, Komen-
tarz, [red.] P. Majer, Kraków 2011, s. 855.854-857

28 J. M. Gonzalez del Valle, Wychowanie katolickie, [w:] Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, Komentarz, [red.] P. Majer, Kraków 2011, s. 609. 609-612

29 § 1. Z szczególnej racji prawo i obowiązek wychowania należy do Kościoła,
któremu została zlecona przez Boga misja niesienia ludziom pomocy, aby mogli
osiągnąć pełnię życia chrześcijańskiego.



181

ściołowi w dziedzinie nauczania. W Komentarzu Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, nauczanie dzieli na dwie kategorie: wychowanie religijne i
kształcenie w dziedzinach świeckich. Wychowanie religijne należy do
kompetencji Kościoła na mocy nadprzyrodzonego posłannictwa i nakazu
Bożego. Kształcenie w dziedzinach świeckich przysługuje Kościołowi,
ponieważ wychowanie poza religijne nie jest monopolem państwa. W
wychowaniu religijnym oraz świeckim wyróżniono dwa sektory. Pierw-
szy z nich to sektor nauczania jest ukierunkowany na „systemowe przy-
swajanie intelektualne określonej dziedziny wiedzy”. W nauczaniu
przyjmuje się trójstopniową gradację: podstawową, średnią i wyższą.
Podział ten dotyczy zarówno nauczania religii jak i dyscyplin naukowych
świeckich. Drugi sektor, czyli formacja polega na „zaszczepianiu norm i
postaw w zachowaniu i działaniu, ukierunkowana na osobę indywidual-
ną (…) nie niesie z sobą przyznawania tytułów lub dyplomów”31.

Kan. 79632 wskazuje, że szkoły są ośrodkiem, który pomaga rodzi-
com osiągnąć cele wychowawcze wobec dzieci. Sami rodzice nie są w
stanie podołać celom. Szkoły pełnią funkcję pomocniczą, uzupełniającą,
stąd wymóg wzajemnej współpracy między rodzicami a szkołą33.

Podsumowując analizę do kompetencji Kościoła (duszpasterzy) na-
leży nauczanie religii zarówno we własnych centrach jak i państwowych
lub prywatnych. Religijna formacja dzieci jest w kompetencjach rodzi-
ców, którzy mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli religii będących
w centrach nauczania.

§ 2. Do duszpasterzy należy obowiązek czynić wszystko, ażeby wszyscy
wierni mogli otrzymać katolickie wychowanie.

30 Ponieważ prawdziwe wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludz-
kiej, zarówno w odniesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra
wspólnego społeczności, dlatego dzieci i młodzież tak winny być wychowywane,
ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelek-
tualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, właściwie korzystać
z wolności i przygotowywać się do czynnego udziału w życiu społecznym.

31 J. A. Fuentes Alonso, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego…, op. cit., s. 611.
32 § 1. Wśród środków wychowania wierni powinni bardzo cenić szkoły, które

są dla rodziców główną pomocą w wypełnianiu obowiązku wychowania.
§ 2. Rodzice mają ściśle współpracować z nauczycielami, którym powierzają

nauczanie swoich dzieci. Również nauczyciele w wypełnianiu swojego obowiąz-
ku powinni ściśle współpracować z rodzicami, których też winni pilnie wysłu-
chiwać; należy organizować i doceniać zrzeszenia lub zebrania rodziców.

33 J. A. Fuentes Alonso, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego…, op. cit.., s. 612.
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3.2. Rodzice i ich obowiązek wychowawczy na podstawie Prawa
polskiego

Przez pojęcie rodziców potocznie rozumiemy, że jest to podstawo-
wa komórka społeczna albo para małżeńska posiadająca dziecko, dzieci.
Na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ rodzice są
„naturalną i podstawową komórką społeczeństwa mającą prawo do
ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”34.

Wychowanie obejmuje wiele sfer, zarówno sferę fizyczną (dbałość o
zdrowie, sprawność fizyczną), sferę duchową (ukazanie dziecku reguł mo-
ralności, godności, poszanowania) zmierza to do wszechstronnego rozwoju
osobowości dziecka35. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku36 w art. 48 stanowi, że „Rodzice mają prawo do wychowani dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać
stopień dojrzałości dziecka, a także wolność sumienia jego sumienia i wy-
znania oraz jego przekonania”. Dodatkowo art. 72 ust. 3 Konstytucji stano-
wi, że osoby odpowiedzialne za dziecko są zobowiązane do wysłuchania i w
miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Wskazane regulacje praw-
ne gwarantują rodzicom pierwszeństwo w zakresie wychowywania i kształ-
towania swojego dziecka, ale działania wychowawcze podejmowane przez
rodziców są ograniczane prawami dziecka37. Jedynym dopuszczalnym
środkiem ingerowania w uprawnienia jest ograniczenie lub pozbawienie
władzy rodzicielskiej na podstawie ustawy lub prawomocnego wyroku są-
du. Dane sytuacje pojawiają się w skrajnych przypadkach, które nazywane
są potocznie patologią.

Zgodnie z art. 92. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego38 władzę ro-
dzicielską nad dzieckiem pełnią rodzice do uzyskania przez niego pełno-
letniości. Sprawowanie władzy rodzicielskiej wiąże się z odpowiedzial-
nością rodziców za wychowanie i opieki nad nim. Rodzice mają obowią-
zek wywiązywać się z zadań opiekuńczo – wychowawczych wynika to z
art. 95 § 1 k.r.o., który wskazuje elementy władzy rodzicielskiej. Najpro-

34 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_
Praw_Czlowieka.pdf [dostęp dnia 25.05.2020]

35 J. Winiarz, Ochrona praw matki, dziecka i rodziny, Warszawa 1965, s. 228-229.
36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z

1997 r. Nr 78, poz. 483 [dalej: Konstytucja].
37 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., Komen-

tarz, Kraków 1999, s. 47.
38 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, [ Dz. U. z

2017 r. poz. 682 z późn. zm.] (dalej: k.r.o.).

www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_
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ściej mówiąc władza rodzicielska sprowadza się do dbania o dobro
dziecka, zapewnienia mu godnych warunków zarówno materialnych jak
i rozwoju osobowego (duchowego). J. Ignatowicz określa władzę rodzi-
cielską jako zespół obowiązków i praw wykonywanych względem mało-
letniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i
strzeżenia jego interesów39.

Zakres władzy rodzicielskiej określane są przez normy prawne. De-
finicja legalna władzy rodzicielskiej w k.r.o. nie występuje. W nauce pra-
wa określa się to jako całokształt uprawnień i obowiązków wynikających
z posiadania dziecka w celu zapewnienia pieczy nad małoletnim. Obo-
wiązek ten wynika ze względu na niedojrzałość fizyczną i psychiczną
małoletniego, który wymaga stałej troski o prawidłowy, wszechstronny
rozwój, wymaga również zagwarantowania bezpieczeństwa, korzystnego
statusu prawnego oraz dbania o pieczę jego majątku40. Podstawowym
kryterium rozstrzygającym o zakresie władzy rodzicielskiej jest samo
dobro dziecka41. Dobro dziecka z reguły pozostaje w harmonii z intere-
sem rodziców. W przypadku sytuacji rozbieżność interes dziecka pozo-
staje wartością nadrzędną nad interesem rodziców42.

Zakończenie
Podsumowując analizowane normy kodeksowe, Kodeks Prawa

Kanonicznego z 1983 roku jak i Prawo Polskie zwraca uwagę na obowią-
zek i prawo rodziców do wychowania dzieci. Ponad to państwo i Kościół
mają obowiązek wspierania rodzin w tym działaniu. Za pełne wychowa-
nie uważa się takie, które obejmuje pełną formację osoby ludzkiej w sfe-
rze fizycznej, moralnej, intelektualnej, społecznej oraz religijnej w kierun-
ku doskonalenia zamysłu odpowiedzialności43.

Ważnym dla katolików dziełem jest wcześniej cytowany Katechizm
Kościoła Katolickiego z 1992 roku, przedstawiający w sposób usystema-
tyzowany naukę Kościoła, dokument ten niejednokrotnie wymienia sło-

39 J. Ignatowicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, Warszawa 2012; zob. H. Ciepła [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i
opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 728

40 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 20-25.
41 Zob. H. Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodziciel-

skiej, Warszawa 1983, s. 24-25.
42 H. Babiuch, Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi

przekonaniami, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, Nr 13(4)/2014, s. 8-9.

43 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii…, op. cit., s. 47-48.
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wo „wychowanie”. Katechizm również zobowiązuje państwo do ochrony
wychowania. Samych rodziców czyni się odpowiedzialnymi za ten pro-
ces i zobowiązuje się ich do dbania o moralność i formację duchową dzie-
ci. Jedynie nadmieniając Katechizm zawiera podstawowe wskazówki
wychowawcze m.in. podkreśla znaczenie szacunku i życzliwości rodzi-
ców, prawo rodziców do wyboru szkoły dla dzieci, prawo samych dzieci
do współdecydowania o tym. Jeśli chodzi o permisywizm obyczajów,
który wg Katechizmu opiera się na błędnej koncepcji osoby ludzkiej, za-
leca się nauczanie poszanowania prawdy, przymiotów serca, moralnej i
duchowej godności człowieka44.

Należy również wskazać, że uprawnienia rodziny względem
dziecka wyprzedzają kompetencje wszelkich innych osób, lub instytucji.
Państwo może ingerować w sprawowanie władzy rodzicielskiej tylko
wtedy, gdy jej wykonywanie zagraża dobru dziecka. Na podstawie usta-
wodawstwa polskiego ingerencja ta może być z urzędu lub na wniosek
niezawisłego organu sądowego. W Polsce ustawodawca nakłada na
dziecko obowiązek posłuszeństwa rodzicom sprawującym nad nim wła-
dzę rodzicielską. Jest to przesłanka do umożliwienia rodzicom skutecz-
nego sprawowania władzy nad dzieckiem.

Przeprowadzona analiza dokumentów Magisterium Ecclesiae oraz
ustawodawstwa polskiego podejmująca kwestię rodziny jako podmiotu
zobligowanego i uprawnionego do wychowania dziecka, pozwala na
sformułowanie następujących wniosków de lege lata:

1. Wszystkie przedstawione dokumenty łączą się, a każdy kolejny
jest dopełnieniem poprzedniego.

2. Dziecko uznawane jest za największy dar rodziców. Wymaga ono
szczególnej troski od czasu poczęcia do zakończenia procesu wzrastania.

3. Wychowanie jest ważnym procesem, który oddziałuje na wiek
późniejszy. Celem wychowania jest osiąganie dojrzałości i odbywa się
ono w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

4. Zarówno Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z
1983 roku jak i w Prawie Polskim zwięźle przedstawia podmioty zobli-
gowane i uprawnione, na których to spoczywa ciężar wychowania naj-
młodszego pokolenia.

5. Rodzice mają szczególny obowiązek oraz uprzywilejowane pra-
wo w kwestii wychowania swoich dzieci. Prawodawstwo Kościoła jak i
ustawodawstwo państwowe określa i zabezpiecza w pełni prawo rodzi-

44 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii…, op. cit., s. 46-47.
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ców i prawo dziecka do wychowania, chroniąc w ten sposób komplek-
sowo prawa podmiotowe.

6. Oprócz rodziców obowiązek wychowania dzieci spoczywa na
osobach posiadających prawa rodziców i sprawujących opiekę nad nimi.

Natomiast de lege ferenda należy postulować, aby:
1. Zważając na zmieniające się warunki społeczno-kulturalne nie

zatracać wartości wychowawczych, należy przypominać rodzicom o
obowiązku formowania młodego pokolenia i wpajania w nich wartości
chrześcijańskich.

2. Należy przypominać rodzicom oraz jednostkom współodpowie-
dzialnym za wychowywanie młodego pokolenia o współdziałaniu w tym
procesie.

Streszczenie:
Rodzina uważana jest jako podstawowa grupa społeczna, z której wy-

nika poczucie bezpieczeństwa. Każdy z członków rodziny pełni przypisane
sobie funkcje, gdy rodzina funkcjonuje poprawnie każdy z członków wła-
ściwie wypełnia swoje obowiązki. Obraz poprawnie funkcjonującej rodziny
odnajdujemy u podstaw dokumentów Kościoła katolickiego (Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 roku, dokumenty Soboru Watykańskiego II, KKK z
1994 roku oraz w encyklikach i adhortacjach) jak też w ustawodawstwie
Polskim. Należy zwrócić uwagę również, że wychowanie jest procesem roz-
budowanym, który polega na kształtowaniu osoby ludzkiej. Kształtowanie
to nie odbywa się samodzielne. Dziecko nie jest w stanie samo dokonać tego
procesu. Jest ono darem i podlega szczególnej ochronie.

Niniejszy artykuł jest próbą dokonania analizy, które z podmiotów
odpowiadają za proces wychowawczy dziecka na podstawie obowiązujące-
go Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Prawa Polskiego. Prawodawca ko-
deksowy wskazuje, że za jego wychowanie odpowiedzialne są konkretne
podmioty. Pierwszym z nich jest rodzina z terminem tym mamy do czynie-
nia w języku potocznym jak i w różnych dziedzinach naukowych.

Rodzina stanowi pierwszy i główny podmiot odpowiedzialny za
wychowanie i formację dziecka nie tylko w wierze katolickiej. Uprawnie-
nie to rodzi konkretne konsekwencje o charakterze prawnym. Najważ-
niejszą z nich jest konieczność respektowania przez wszystkich prawa
rodziców do wychowania potomstwa, to prawo do wychowania zgodnie
z własnymi przekonaniami (moralnymi, religijnymi). Rodzina jest pierw-
szym, lecz nie jednym podmiotem sprawującym funkcję wychowawczą.
Państwo i Kościół mają obowiązek wspierać rodziny, wszelkimi możli-
wymi formami pomocy.
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Aleksandra Strużyńska

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na
zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wy-

chowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".
Jan Paweł II

Homilia, Wrocław, 1983 r.

Wstęp
Środowisko rodzinne to pierwsze środowisko wychowawczym w

życiu dziecka, kształtujące jego uczucia, postawy, a także wywiera
ogromny wpływ na powstawanie systemu wartości, norm i wzorców
postępowania. Inne grupy społeczne czy też instytucje, takie jak np. szko-
ła, grupy rówieśnicze, różnorodne organizacje, kościół uzupełniają jedy-
nie wpływ rodziny na dziecko. Jednym z ważniejszych atutów decydują-
cych o przewadze rodziny nad innymi środowiskami jest bardzo wcze-
sne, bowiem już od momentu urodzenia się dziecka, rozpoczęcie jej od-
działywania. Rola rodziny jako środowiska wychowawczego nie ograni-
cza się tylko do wczesnych lat życia dziecka, nie kończy się nawet wtedy,
gdy dziecko jest już samodzielne, czy też zakłada własną rodzinę. Świat
życia rodzinnego otacza człowieka i trwa przez cały jego okres życia1.

1. Definicja rodziny
„Rodzina” to pojęcie, które można spotkać zarówno w języku co-

dziennym, jak i naukowym. Rodzina definiowana jest jako małżeństwo,
które ma i wychowuje co najmniej jedno dziecko. Tradycyjny model ro-
dziny jest następujący: mama – tata – dziecko, z kolei uważa się, że kobie-
ta i mężczyzna, którzy nie mają dzieci, są małżeństwem nie rodziną2.

Rodzina jest pojęciem interdyscyplinarnym, dlatego też występuję
wielka liczba pojęć, na podstawie których możemy wyróżnić kilka czyn-
ników wspólnych definiujących rodzinę m. in. jako:

• zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, po-
krewieństwa, powinowactwa bądź adopcji,

1 G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze,
[w:] Mazowieckie Studia Humanistyczne, 11/1-2, Warszawa 2005, s. 239.

2 E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, [w:] Łódzkie
Studia Teologiczne, 23/3, Łódź 2014, s. 40.
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• grupę odniesienia, z którą jednostka świadomie i mocno identyfi-
kuje się jako jej część,

• najmniejszą a zarazem podstawową komórkę społeczną3,
• grupę, która zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa,
• instytucję społeczną,
• sumę warunków przyrodniczo – społeczno – kulturowych, które

w sposób różnorodny pod względem jakości jak i intensywności działa-
nia wpływają na przebieg i efekty wychowania,

• wyznaczony społecznie układ warunków materialno – rzeczo-
wych, przebiegających na ich bazie oddziaływań wychowawczych, słu-
żących realizacji takich celów, które umożliwiają uzyskanie korzystnych
rezultatów wychowawczych4.

Powyższe, zaprezentowane hasłowo definicje mają również jeszcze
jedną cechę wspólną, mianowicie to, że wskazują na znaczenie jakie z jednej
strony ma rodzina w indywidualnym życiu jednostki a z drugiej jakie ma
znaczenie w życiu społecznym. Wobec tego w zależności od tego z jakiej
płaszczyzny rozpatrywana jest rodzina, jakie kryteria zostały przyjęte za
przodujące oraz czy klasyfikacja pojęcia rodziny dokonywana jest z punktu
widzenia filozofii, socjologii, pedagogiki czy psychologii a nawet ekonomii –
definicje pojęcia rodziny będą uwzględniały te czynniki, które przede
wszystkim są istotne dla konkretnej dziedziny naukowej5.

2. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
Rodzina stanowi podstawowe środowisko życia dla najmłodszych.

Jednakże nawet wtedy, gdy człowiek dorasta, trudno przecenić jej rolę.
To właśnie z najbliższą rodziną znaczna część ludzi związana jest przez
całe swoje życie. Ta podstawowa grupa społeczna od wieków pełniła
istotną rolę nie tylko w życiu jednostkowym, ale również społecznym.
Wychowując młode pokolenie, przygotowując je do zadań dorosłego ży-
cia, wpływała na losy państw i narodów. Na ziemiach polskich szczegól-
nego znaczenia nabrało wychowanie rodzinne w okresie zaborów. Wtedy

3 W. Pomykało, Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa
1997, s. 695.

4 E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2006, s. 15

5 M. Owca, Rola rodziny jako środowisko wychowawcze w rozwoju dziecka,
http://www.znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/078.pdf (dostęp: 26.06.2020 r.)
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to głównie od postawy matki i ojca zależało utrzymanie polskości i prze-
kazanie miłości do Ojczyzny przyszłym pokoleniom6.

Rozpatrywanie rodziny jako grupy społecznej stwarza jakościowo
nowe możliwości interpretowania rodziny i analizowania jej działalności.
Opcja grupy zakłada zainteresowanie takimi kwestiami jak: interakcje
osób w grupie, wspólnota celów i norm, rozwinięta struktura grupowa, a
także poczucie odrębności grupowej7.

Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, które tworzą zarówno
oddziaływania zamierzone, jak też samorzutne, o charakterze pozytyw-
nym, prowadzące do rozwoju dziecka. Dziecko uczestniczące w natural-
nych sytuacjach pojawiających się w rodzinie, w bezpośrednich interak-
cjach między członkami przyswaja elementarną wiedzę o świecie, warto-
ściach, normach moralno-społecznych, kulturze domu rodzinnego, po-
znaje sposoby zaspokajania wielu potrzeb oraz rozwijania własnych zain-
teresowań8.

Rodzina jest wspólnotą emocjonalnie bliskich sobie ludzi. Jest dla
dziecka początkiem i źródłem autentycznych kontaktów, relacji i pierw-
szych więzi emocjonalnych, które łączą je z rodzicami, rodzeństwem. Ta
wspólnota rodzinna, jest również wspólnotą miłości, wychowania, opie-
ki, kultury, majątku, wspólnego zamieszkania, czy też nazwiska. Każda
wspólnota ma swój intymny wewnętrzny świat, niepowtarzalny, różnią-
cy się od innych wspólnot, posiada swoistą strukturę, a także specyficzne
funkcjonowanie9.

3. Funkcje rodziny
Rodzina będąc grupą społeczną pełni określone funkcje, czyli zada-

nia, które realizuje i spełnia na rzecz swoich członków oraz wobec całego
społeczeństwa10. Funkcje rodziny są liczne, ale w literaturze przedmiotu
najczęściej podaje się typologię funkcji rodziny autorstwa Z. Tyszki.

6 B. Kalinowska-Witek, Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzin-
nych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914, [w:] Wychowanie w Rodzinie, t. VII,
1/2013, s. 164.

7 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama pro-
blematyki, Toruń 1998, s. 26.

8 J. Izdebska(red.), Dziecko potrzebujące pomocy. Możliwości, kierunki, formy
wsparcia w środowisku lokalnym, Suwałki – Warszawa, 2003, s. 7.

9 A. Janke, Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcie pedagogicznych rozważań nad
rodziną, [w:] Wychowanie w kontekście teoretycznym, A. Tchorzewski (red.),
Bydgoszcz 1993.

10 E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach… op.cit. s. 41.

http://www.znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/078.pdf
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Wspomniany autor wyodrębnia cztery główne funkcje rodziny, a w za-
kresie każdej funkcji wyróżnia swego rodzaju podgrupy. Są to:

1. Funkcje biopsychiczne:
- funkcja prokreacyjna;
- funkcja seksualna.
2. Funkcje ekonomiczne:
- funkcja materialno-ekonomiczna;
- funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca.
3. Funkcje społeczno-wyznaczające:
- funkcja klasowa;
- funkcja legalizacyjno-kontrolna.
4. Funkcje socjopsychologiczne:
- funkcja socjalizacyjna;
- funkcja kulturalna;
- funkcja rekreacyjno-towarzyska;
- funkcja emocjonalno-ekspresyjna11.
Z kolei zdaniem J. Szczepańskiego funkcje rodziny sprowadzają się

do trzech podstawowych:
1. prokreacyjna – ma na celu utrzymanie ciągłości gatunku ludzkiego,
2. socjalizacyjna – jej zadaniem jest przygotowanie jednostki do ży-

cia w społeczeństwie,
3. ekonomiczna – odpowiada za zapewnienie członkom rodziny od-

powiednich warunków bytu materialnego12.
Rodzina zatem spełnia trzy podstawowe funkcje: prokreacyjną, wy-

chowawczą i ekonomiczną. Funkcje te są sprzężone ze sobą oraz mają
istotne znaczenie dla członków rodziny i dla społeczeństwa. Funkcje ro-
dziny wynikają ze szczegółowej analizy poszczególnych elementów wy-
stępujących z definicji rodziny. Rodzina przekazuje dziedzictwo kultu-
rowe następnym pokoleniom oraz wyróżnia się spośród innych grup
następującymi cechami: wspólnym zamieszkaniem, nazwiskiem, własno-
ścią, ciągłością biologiczną, kulturą duchową. Rodzina jest instytucją,
która realizuje podstawowe funkcje społeczne, od których zależy istnie-
nie i prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Zakres i liczba tych
funkcji zmienia się zależnie od poziomu rozwoju społeczeństwa, pozio-
mu uprzemysłowienia oraz urbanizacji, a także przemian kulturowych13.

11 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 69.
12 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa1970, s. 303 – 306.
13 M. Pinkowska, Rola rodziny i jej funkcje, https://www.szkolnictwo.pl/ (data

dostępu: 26.06.2020)

www.szkolnictwo.pl/
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Należy dodać, że funkcje rodziny to wyspecjalizowane oraz per-
manentne działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z
bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, które są po-
dejmowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory
a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych14.

Wszystkie funkcje rodziny są ważne i konieczne, aby dobrze i bez-
piecznie wychować dojrzałą osobę, jednakże należy podkreślić, iż szcze-
gólną rolę przypisuje się funkcji odpowiedzialnej za wychowanie młode-
go pokolenia, a jej prawidłowe spełnienie polega m.in. zaspokajaniu pod-
stawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka (potrzeb
bezpieczeństwa, miłości, przynależności, uznania), dostarczaniu pożąda-
nych społecznie wzorów zachowań oraz przekazywaniu i przyswajaniu
wartości, norm i zasad współżycia w danym społeczeństwie15.

4. Style wychowania
Styl wychowaniu według H. Liberskiej to naturalne oddziaływanie

rodzica na dziecko, odzwierciedlające jakość i charakter wywieranego
wpływu na psychikę dziecka (i w efekcie jego zachowanie)16. Z kolei w
ujęciu słownikowym pojęcie „style wychowania” występują pod termi-
nem „kierowanie wychowawcze’, które oznacza ogół czynności i dyrek-
tyw, których celem jest wywołanie u wychowanków postępowania pożą-
danego przez osobę kierującą17. Poniżej zostaną omówione trzy podsta-
wowe style wychowania.

1. Styl wychowania autokratyczny - charakterystyczne dla tego sty-
lu jest instrumentalne traktowanie dziecka, brak poszanowania jego god-
ności, uczuć i pragnień. Wymaga się od niego bezwzględnego posłuszeń-
stwa18. M. Ryś omawiając styl autokratyczny zwraca uwagę na fakt, że w
rodzinach tych większy nacisk kładzie się na wypełnianie obowiązków
niż na zaspokajanie potrzeb rodziny. Dziecko wychowywane w tym stylu
zna zakres swoich praw i obowiązków oraz jest świadome konsekwencji.
Rodzice są przekonani, że angażowanie uczuć w wychowanie dziecka

14 Z. Tyszka, Socjologia rodziny w Polsce, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I
Socjologiczny, Zeszyt 3 – 4, 1990, s. 235.

15 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004, s. 311.
16 H. Liberska, Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie, [w:]

Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, B. Harwas-Napierała,
H. Liberska (red.),Poznań 2007, s. 56.

17 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 174.
18 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Tom 2,

Warszawa 2002, s.153.
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psuje je, wobec tego są powściągliwi w ich okazywaniu. Nie chwalą
dziecka, z kolei błędy, które ono popełni wychwytują i krytykują. W ich
opinii najważniejszym środkiem wychowawczym jest kara19.

Zaprezentowany powyżej styl wychowania niesie za sobą szereg
negatywnych konsekwencji, a mianowicie:

• dzieci mają niskie poczucie własnej wartości – zachowują się ulegle,
• lub przeciwnie: dzieci buntują się przeciwko wszystkim i wszyst-

kiemu bez głębszej refleksji nad zasadnością buntu – nie potrafią się pod-
porządkować,

• pojawia się większe prawdopodobieństwa wystąpienia u nasto-
latka tzw. zachowań ryzykownych,

• występuje brak wykształconego poczucia tożsamości –dziecko nie
wie kim jest jako członek społeczeństwa, nie wie co lubi, czego nie lubi,
jakie są jego pasje20.

2. Styl demokratyczny - jest to najbardziej korzystny styl dla prawi-
dłowego rozwoju dziecka. Pomaga on osiągnąć w krótszym czasie przyjęte
cele wychowawcze szanując tym samym uczucia dziecka21. W rodzinie, w
której dominuje ten styl, dziecko jest częścią życia rodzinnego, bowiem bie-
rze ono udział w dyskusjach i omówieniach spraw rodzinnych, ale także
posiada swoje obowiązki, które przyjęło i zaakceptowało. Rodzice, którzy
stosują ten styl wychowania na ogół nie stosują kar, zastępują je naturalnymi
konsekwencjami oraz rozmowami i tłumaczeniem dlaczego pewnych rzeczy
nie wolno robić. W takiej rodzinie ważne jest szanowanie granic każdego jej
członka. Istotną cechą charakterystyczną rodzin ze stylem demokratycznym
jest miłość i wzajemna życzliwość22.

Styl demokratyczny wychowania niesie ze sobą szereg pozytyw-
nych konsekwencji:

• prawidłowy rozwój osobowości dziecka,
• pewność siebie,
• poszanowanie innych oraz siebie samego,

19 M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny
własnej, Warszawa 2004, s. 19.

20 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
dzieci/ (data dostępu: 26.06.2020 r.)

21 A. Żurek, Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijno-
ści osób dorosłych Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowują-
cych się do sakramentu eucharystii, [w:] Studia Paradyskie, Tom 25, Szczecin 2015;
por. R. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, s. 50.

22 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
dzieci/ (data dostępu: 26.06.2020 r.)

http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
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• poczucie bezpieczeństwa,
• posiadania wysokich umiejętności społecznych23.
3. Styl liberalny - z kolei w stylu rodzic nie narzuca dziecku swojej

woli, pozostawia swobodę i wolność w działaniu i podejmowaniu decyzji24.
Zasadniczą cechą liberalnego stylu wychowania jest zarówno pobłażliwy
stosunek do dziecka, jak i przesadna uległość. Styl liberalny w pewnym sen-
sie przypomina niekonsekwentne wychowanie, bowiem pozostawia dziecko
„same sobie” lub ingeruje w jego zachowanie wyłącznie „od czasu do cza-
su”. W tym stylu wychowania występuje brak kontroli i opieki ze strony
rodziców, zaś dziecko bardzo często wykorzystuje tzw. swobodę, co w kon-
sekwencji powoduje u niego brak mobilizacji do trwałego wysiłku, a także
zbyt wysokie poczucie własnej wartości – egoizm, niezdyscyplinowanie, co
w dorosłym życiu jest niezmiernie ważne25.

Liberalny styl wychowania również niesie za sobą szereg negatyw-
nych konsekwencji:

• dziecko ma bardzo często kłopoty z nauką,
• nie jest wystarczająco zmotywowane,
• nie ma poczucia bezpieczeństwa ze względu na brak zasad i norm

w rodzinie,
• dziecko uczy się manipulować innymi,
• dziecko nie ma szacunku do samego siebie26.

5. Postawy rodzicielskie
Postawy rodzicielskiej to kluczowe pojęcie, pozwalające na zrozu-

mienie interakcji zachodzących we wzajemnych relacjach pomiędzy ro-
dzicami a ich dziećmi. Bowiem sposoby postępowania przyjęte przez
rodziców mają na celu realizację określonych ideałów wychowawczych,
kształtowanie pożądanych zachowań oraz przekazywanie informacji do-
tyczących tego, jakie wartości i normy są w życiu ważne27. M. Ziemska
twierdzi, że postawa rodzicielska to: „nabyta struktura poznawczo –

23 Tamże.
24 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, dz. cyt., s. 131.
25 https://egodziecka.pl/czytelnia/relacje/styl-wychowania-postawa-

rodzicielska-a-ksztaltowanie-sie-osobowosci-dziecka/ (2 data dostępu: 6.06.2020 r.)
26 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-

dzieci/ (data dostępu: 26.06.2020 r.)
27 D. Rusiak, Postawy rodzicielskie rodziców a kształtowanie się tożsamości osób w okre-

sie wczesnej dojrzałości, [w:] Młoda Psychologia, pod. red. E. Topolowska, E. Skimina, S.
Skrzek, Tom II, Wyd. Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa 2014, s. 114-115.

http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
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uczuciowo – wolicjonalna ukierunkowująca zachowanie się rodziców
wobec dziecka”28.

Ziemska przedstawia cztery główne przeciwstawne pary postaw:
1) akceptacja – odrzucenie,
2) współdziałanie – unikanie,
3) rozumna swoboda – nadmierne ochranianie,
4) uznanie praw – nadmierne wymaganie29.
Postawa akceptacji zawiera w sobie motyw skierowania ku dziec-

ku. Jest to postawa nie odrzucają dziecka, ale akceptują je takim jakie jest.
Nie oznacza to też, że ich postawa jest bezkrytyczna, bowiem potrafią
ganić dziecko kiedy robi coś złego, ale również akceptują je mimo to.30 Z
kolei postawa współdziałania od rodziców wymaga dużo pracy, którzy
uczą dziecko jak można osiągać coś razem przy współpracy z innymi. Im
dziecko starsze, tym inicjatywa powinna wychodzi bardziej od niego sa-
mego31. Rozumna swoboda jest to postawa charakteryzująca się ogromną
mobilnością rodzica do wieku dziecka , wynika to z tego, iż z jednej stro-
ny rodzice chronią go przed niebezpieczeństwami, a z drugiej sprawia-
niem, aby wkraczał w otaczający go świat. Akceptacja i współpraca nie-
zmiernie to ułatwiają – ale swoboda i zwiększanie samodzielności rozwija
aktywność dziecka. Podobnie sytuacja jest z postawą pod nazwą: uznanie
praw dziecka, bowiem jest również niezmiernie ważne w procesie wy-
chowania. Poszanowanie jego tajemnic, indywidualności – szacunek dla
tego co dziecko robi. Postawy pozytywne powinny występować razem –
zarówno akceptacja, współdziałanie, rozumna swoboda, jak i uznanie
praw wnoszą wiele dobrego w wychowanie dziecka32.

Natomiast postawa odrzucenie to postawa będąca przeciwstawną
do akceptacji – jest najbardziej niewłaściwą postawą. Rodzice odrzucający
dziecko nie chcą mieć z nim do czynienia, nie lubią go. Często pojawia się
agresja, krytyka dziecka bez interesowania się co tak na prawdę to dziec-
ko robi33. Zaś unikanie jest opozycyjną postawą do współdziałania. Ro-
dziców nie interesuje dziecko, jego problemy, zainteresowania, plany czy
też marzenia. Przebywanie z dzieckiem nie sprawia im przyjemności,

28 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa
1973, s. 33.

29 Tamże, s. 54-65.
30 Tamże s. 57; por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 269.
31 Tamże; s.58; por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 269.
32 Tamże s.59, por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 270
33 J. Pielakowa, Jak im pomóc, Warszawa 1985. s. 60; por. M. Ziemska, Postawy

rodzicielskie, s. 61.
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wobec tego starają się go unikać, bądź pozostawiając same sobie, lub or-
ganizować mu tak czas, aby nie mieć z nim kontaktu34. Nadmierne
ochranianie jest to postawa, która bardzo często wynika z lękowego po-
dejścia jednego, bądź obojga rodziców do otaczającego świata. W ich
przekonaniu każda sytuacja może być dla dziecka stresująca, niebez-
pieczna. Rodzice starają się chronić dziecko – ale w stopniu przekraczają-
cym zdroworozsądkowe bronienie dziecka przed tym co rzeczywiście
może być zagrożeniem. Opiekunowie twierdzą, że każda sytuacja jest
trudna dla dziecka, dlatego też w większości sprawach, zadaniach, sytu-
acjach wyręczają swoich wychowanków. Występuje tu także brak kryty-
cyzmu oraz ograniczanie samodzielności dziecka, które jest niejako wzo-
rem doskonałości i ma zawsze rację. Zaś nadmierne wymaganie charakte-
ryzuje się tą postawą rodziców, którzy chcą od dziecka więcej niż dziecko
jest w stanie udźwignąć. Nie akceptują dziecka takiego jakim jest – bo-
wiem uważają zawsze, że czegoś brakuje, zawsze mogłoby być lepiej.
Samodzielność i aktywność są tu ograniczone przez ciągłe wytykanie
błędów, niedociągnięć35. Styl wychowania i postawa rodzicielska mają
bardzo ogromny wpływ na młodego człowieka. To, w jaki sposób jest
traktowane dziecko, takie będzie ono w przyszłości.

Streszczenie:
Rodzina jest pierwszym, podstawowym środowiskiem wychowaw-

czym. Ta podstawowa grupa społeczna od wieków pełniła istotną rolę
nie tylko w życiu jednostkowym, ale również społecznym. To właśnie w
rodzinie kształtują się uczucia dziecka, postawy, a także wywiera ogrom-
ny wpływ na powstawanie systemu wartości, norm i wzorców postępo-
wania na okres całego życia. Rodzina będąc grupą społeczną pełni okre-
ślone funkcje, czyli zadania, które realizuje i spełnia na rzecz swoich
członków oraz wobec całego społeczeństwa. Wszystkie funkcje rodziny
są ważne i konieczne, aby dobrze i bezpiecznie wychować dojrzałą osobę,
jednakże należy podkreślić, iż szczególną rolę przypisuje się funkcji od-
powiedzialnej za wychowanie młodego pokolenia

Słowa kluczowe: rodzina, środowisko wychowawcze, istota rodziny

Summary:
The family as a basic educational environment
The family is the first basic educational environment. This basic so-

cial group has played an important role for centuries not only in indivi-

34 Tamże s.61; por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, s. 61
35 Tamże s. 61; por M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, s. 61-63.
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dual but also in social life. It is in the family that the child's feelings and
attitudes are shaped, and also has a huge impact on the formation of the
system of values, norms and patterns of conduct for the entire life. The
family, being a social group, performs specific functions, i.e. tasks that it
carries out and fulfills for its members and towards the whole society. All
family functions are important and necessary to bring up a mature person
safely and safely, however, it should be emphasized that a special role is
assigned to the function responsible for bringing up the young generation

Key words: family, educational environment, the essence of the family
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Karolina Mytkowska

Witold Hulewicz i Rainer Maria Rilke – inspirująca moc
literackiej przyjaźni

Wstęp
W literaturze różnych okresów odnaleźć można przykłady przy-

jaźni o różnym charakterze – związaną z miejscem zamieszkania twór-
ców, wspólnymi zainteresowaniami, pasjami, upodobaniami do tych
samych gatunków czy tendencji literackich, czy wreszcie – jak ma to
miejsce w przypadku Witolda Hulewicza o Rainera Marii Rilkego –
przyjaźń, która zrodziła się na płaszczyźnie współpracy translatorskiej,
a przerodziła się w bardzo bliskie, rodzinne relacje. tłumaczył utwory
Rainera Marii Rilkego i utrzymywał z nim nie tylko korespondencyjny
kontakt, ale i osobisty. Dwanaście listów przesłanych do Hulewicza
opublikowano w edycji korespondencji Rilkego ogłoszonej w latach
1936-1939 przez wydawnictwo Insel Verlag w Berlinie1. Wybrzmiewa w
nich nie tylko docenienie Hulewicza jako tłumacza, ale i ogromna sym-
patia (zresztą odwzajemniona, o czym świadczy propagowanie przez
Hulewicza literatury niemieckiej, ale i twórczości samego Rilkego w
Polsce) do jego osoby.

Zawód tłumacza ma historię niemalże tak długą, jak historia cywili-
zacji. Od wieków ludzie potrzebowali tłumaczy, aby móc skutecznie się
komunikować pomimo różnic językowych i kulturowych. Tłumacz do-
konuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego
na język docelowy, wykorzystując znajomość co najmniej dwóch języków.
W praktyce oznacza to nie tylko umiejętność perfekcyjnego posługiwania
się językiem obcym, ale również ojczystym, a także wyczucie stylu, zna-
jomość zasad gramatyki i ortografii, umiejętność sporządzania oficjalnych
dokumentów i poprawnego formatowania tekstów różnego typu. Ze
względu na fakt, że dobre tłumaczenie to nie tylko słownictwo, ale także
znajomość kontekstu kulturowego, trudną sztuką jest profesjonalne tłu-
maczenie w obrębie dwóch języków obcych zwłaszcza w odniesieniu do
tekstów literackich czy specjalistycznych. W przypadku tłumaczeń lite-
rackich, nadrzędną rolę ma wyczucie stylu i umiejętność oddania

1 Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewi-
czów z Emilem Zegadłowiczem (1918-1938), opr. M. Wójcik, Warszawa 2008, s. 150
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,,ducha” dzieła literackiego. Tłumacz powinien mieć bogaty zasób słow-
nictwa, ogólną wiedzę o świecie oraz znać kulturę i tradycję danego kraju.
Obowiązkiem tłumacza jest zachowanie jak największej zgodności po-
między tekstem źródłowym a tłumaczeniem, nie tylko pod względem
merytorycznym, ale także językowym, stylistycznym, formalnym tak, aby
zachował swoje walory np. artystyczne czy naukowe. Osobę pracującą w
zawodzie tłumacza powinna cechować samodzielność, otwartość, docie-
kliwość i chęć ciągłego poszerzania wiedzy. Ze względu na różnorodność
tematów tekstów i wypowiedzi ważną umiejętnością jest zdolność efek-
tywnego poszukiwania i weryfikowania informacji2. Aby wykonywać
usługi tłumaczeniowe w sposób profesjonalny, to znaczy stosować zasa-
dy dobrych praktyk, rozumieć problematykę, być świadomym swojej roli
w komunikacji międzyludzkiej w kontekście międzykulturowym i odpo-
wiedzialnym za podejmowane decyzje, od których często zależy sukces
projektu, w którym uczestniczy tłumacz, potrzebna jest wiedza ekspercka
i szereg umiejętności3.

1. Hulewicz jako tłumacz
Witold Hulewicz (1895-1941) dość wcześnie rozpoczął działalność

translatorską, co miało niewątpliwie związek z jego zainteresowaniem
literaturą niemiecką, a w szczególności twórczością ekspresjonistów
niemieckich. Był przede wszystkim fascynatem kultury niemieckiej, jej
propagatorem i niezapamiętałym miłośnikiem4. A. Satalecki stwierdza:
„Historia Witolda Hulewicza jest gotowym scenariuszem filmowym.
Wyobrażam sobie przesłuchanie w warszawskiej siedzibie gestapo.
Okazałoby się, że Hulewicz mówił niemczyzną płynniejszą i bogatszą
od swoich oprawców. Jego biblioteka w Wilnie miała blisko 10 tysięcy
pozycji. Wańkowicz odwiedzając Hulewicza, podziwiał jego dobór ksią-
żek pod kątem warsztatu pisarza: Rilke, Heine, Goethe, Kleist, Mann. Z
tym ostatnim łączyła go epistolarna przyjaźń. Hulewicz posiadał wy-

2 http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ-
zawody/t%C5%82umacz.pdf, dostęp: 17.02.2020.

3 Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu, red. B. Whyatt, Z. Nadstoga, A.
Chmiel, P. Korpal, T. Kościuczuk, I. Mazur,

M. Perdek, K. Stachowiak, M. Turski, M. Tymczyńska, O. Witczak, Poznań
2016, s. 7.

4 A. Satalecki, Mogiła na cmentarzu w Palmirach. Witold Hulewicz w rękach ge-
stapo, http://frondalux.pl/mogila-cmentarzu-palmirach-witold-hulewicz-
rekach-gestapo/, dostęp: 17.03.2020.

http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ-
http://frondalux.pl/mogila-cmentarzu-palmirach-witold-hulewicz-
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łączne5 prawo przekładu dzieł Rilkego na język polski, „udzielone mu
za życia przez Autora i potwierdzone przez jego wydawców, firmę Inse-
lverlag w Lipsku”. Z Rilkem chodził po szwajcarskich Alpach. Oprócz
Niemców czytał na okrągło dwie książki: Myśli Pascala oraz Wyznania
św. Augustyna. Poświęcił Beethovenowi biografię o wymownym tytule
Przybłęda boży. Opowieść pełna żarliwości i pasji o uporze i triumfie woli
nad przeciwnościami złowrogiego losu”6.

Jeszcze podczas działań wojennych, biorąc udział jako poddany
pruski w walkach na froncie francuskim, znalazł w jednej z księgarń
polowych książkę Auguste Rodin Rilkego7, która to wywarła na młodym

5 „Mam od Rilkego i jego wydawców udzielone mi prawo wyłączne prze-
kładów z Rilkego na język polski – z tego tytułu wyraziłem już kilkakrotnie
zgodę lub niezgodę na cudze przekłady; gdy ukazują się poszczególne wiersze
w pismach, na ogół nie sprzeciwiam się temu, chyba że przekład jest skanda-
liczny”. List Witolda Hulewicza do Stanisława Czernika, [w:] S. Czerniak, Oko-
lica Poetów. Wspomnienia i materiały, Poznań 1961, s. 230.

6 A. Satalecki, Mogiła na cmentarzu…, dz. cyt.
7 W 1924 doszło do pierwszego spotkania Hulewicza z Rilkem w jego szwaj-

carskiej posiadłości, gdzie tłumacz spędził dwa dni w gościnie u poety. W kore-
spondencji dla „Wiadomości Literackich” w ten sposób przekazał wrażenia z tej
wizyty: „Znać takiego człowieka najbezpośredniej od wielu lat, bo znać go z
wszystkich jego dzieł, przez trzy lata wymieniać z nim listy szczere, bogate i
żywe, tłumacząc jego prozę i poezję, - a potem nagle, w pewnej minucie paź-
dziernikowego południa na umówionym miejscu stanąć z nim oko w oko - jest
to wrażenie bardzo niezwykłe, dziwne i tajemnicze”. Czas spędzony z poetą
dał tłumaczowi wiele wrażeń głębokich i niezapomnianych. Hulewicz pisał m.
in.: „Mój gospodarz ma coś kobiecego w ruchach i w półtonie miękkiego głosu.
Jest cały pochłonięty rozmową, myśl każda nerwowo odbija się w żywym błę-
kicie oczu i na pionowej zmarszczce między oczami” [I. Bartoszewska, Witold
Hulewicz tłumacz i propagator literatury niemieckiej w Polsce, Łódź 1995, s. 33]. Po
wizycie Hulewicza u poety korespondencja między nimi nie zmieniła swego
charakteru, obserwujemy w niej dużą aktywność tłumacza. Pragnieniem Hule-
wicza było oddanie właściwego ducha twórczości Rilkego, która jest niezmier-
nie trudna do tłumaczenia. (Mieli tego doświadczyć w przyszłości tak wielcy
poeci jak Mieczysław Jastrun czy Artur Sandauer). Kierował więc do poety
szereg pytań dotyczących pojęć, interpretacji, co miało pomóc tłumaczowi w
znalezieniu optymalnych odpowiedników polskich. Listy Rilkego do Hulewi-
cza ukazały się wraz z innymi z tego okresu we wspólnym tomie Listy z Muzot
w Lipsku 1935 r. Należy przypuszczać, iż nie są to wszystkie, jakie zostały do
tłumacza skierowane. Te opublikowane stanowią niewątpliwie bogate źródło
informacji, z którego czerpali nie tylko badacze twórczości Rilkego, tacy jak:
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czytelniku niezapomniane wrażenia, dlatego też po powrocie z frontu
przystąpił w 1919 roku do jej tłumaczenia. Prawdopodobnie wówczas
zrodziła się myśl nawiązania listownego kontaktu z wielkim poetą au-
striackim. W liście z 1922 roku Rilke wyjaśnia, iż pisząc monografię o
wielkim artyście francuskim brakowało mu pewnego dystansu. Z dal-
szych rozważań należy przypuszczać, iż podziw Rilkego dla artysty
miał w chwili pisania listu bardziej zabarwienie emocjonalne. Pozostało
jednak przekonanie, iż tworzenie sztuki jest nie tylko trudnym zawo-
dem, ale także losem człowieka. Rilke składa podziękowanie Hulewi-
czowi, że zechciał w swojej ojczyźnie znaleźć czytelników jego książki
oraz zwolenników tej dewizy8.

W 1919 roku Witold Hulewicz zapytał listownie Rainera Marię Ril-
kego, czy wyraża zgodę na to, by przetłumaczył Auguste Rodion na język
polski9. Mimo iż nie był pierwszym Polakiem, który interesował się Ril-
kem10, to jednak ostatecznie to on stał się faktycznym propagatorem twór-
czości Rilkego w Polsce11. Należy zaznaczyć, iż Rilke miał wątpliwości,
któremu ze zgłaszających się kandydatów udzielać zgody na tłumaczenie
swoich utworów, o czym wspomina Jan Zieliński w artykule Grenzen der
Übersetzung (Granice tłumaczenia, Wiesbaden 1986). Rilke bowiem nie znał
nikogo, kto mógłby ocenić przedkładane mu maszynopisy. Jego nadwątlo-
na znajomość języka rosyjskiego nie starczała na kontrolę tekstów. Dwa z
przedłożonych mu przekładów Korneta odrzucił12.

Rilke mianował Hulewicza wyłącznym tłumaczem. Po otrzymaniu
od niego maszynopisu tłumaczenia Rodina, odpisał mu 14.12.1922 r:
„Moja – nieco nadwątlona znajomość języka rosyjskiego – musiała star-
czyć na rozeznanie się w Pańskiej przedmowie. A zatem nie dziękuję

Willem L. Graff, Hermann Kunisch, Hans Brendt, ale zapewne i później tłuma-
cze poety dokonujący przekładów na różne języki świata. [I. Bartoszewska,
Witold Hulewicz - tłumacz i propagator…, dz. cyt., Łódź 1995, s. 35-36].

8 I. Bartoszewska, Pod znakiem literackiej przyjaźni: Witold Hulewicz - Rainer
Maria Rilke, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica” 1997, nr 1, s. 78.

9 A. Karaś, Miał zbudować wieżę… Życie Witolda Hulewicza, Warszawa 2003, s.
103-104.

10 W 1903 roku Tadeusz Rittner opublikował o Rilkem artykuł w czasopi-
śmie „Czas”; w 1912 roku ukazało się polskie tłumaczenie wiersza Herbsttag
(Jesienny dzień). Tamże, s. 104.

11 I. Bartoszewska, Witold Hulewicz…, dz. cyt., s. 30-39.
12 A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 104.
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Panu w ciemno, pisząc, że cieszy mnie i zaszczyca fakt, iż zechciał Pan
zacząć ów cykl biograficzny od mojej pracy”13.

Dziękując Hulewiczowi za przetłumaczenie i piękne wydanie Ro-
dina, Rilke pisze: „[…] Pominąwszy moje zbyt młodzieńcze nastawienie,
brak mi było dystansu, a cały ów sposób zbliżenia do mistrza był jedno-
stronny, zupełnie określony tym, co dla mnie było potrzebą i pomocą od
niego dowiedzieć się i nauczyć […]. Ale rzeczą nadająca – w moich
oczach – tym moim zapiskom teraz jeszcze pewien rodzaj uprawnienia
[usprawiedliwienia], jest – jak pan w przedmowie trafnie zrozumiał –
ich człowiecze wzniesienie (Hingerissenheit) do wielkiego tego przekła-
du [postaci Rodina], ich przeświadczenie, że dobywanie sztuki [praca
artystyczna] jest powołaniem [zawodem] najprostszym i najcięższym,
ale zarazem i losem, a przeto rzeczą większą od każdego z nas, bardziej
potężną i do końca nie zmierzoną. A za to, że temu przekonaniu posta-
nowił Pan w swojej ojczyźnie zjednywać czytelników i przyjaciół, dzię-
kuję Panu jak najserdeczniej”14.

Książka ukazała się w 1923 roku, nakładem warszawskiego wy-
dawnictwa „Hulewicz i Paszkowski”. Część nakładu została wysłana do
dystrybutorów w Krakowie, Poznaniu i Wilnie.

Hulewicz nie tylko tłumaczył utwory Rilkego, ale także publiko-
wał krótkie rozprawy o poecie. W jednej z nich czytamy: „dźwięk tego
imienia ma już w Europie Zachodniej dawno ustalone, dostojną aurą
opromienione brzmienie. Nam Polakom, mówi niewiele […]. Postać
Rilkego nie przylega do żadnych porównań, kierunków, szkół. Stoi sa-
motna, wyrastająca wysoko ponad otoczenie, jak każda wielkość”15.

O ogromnej fascynacji Rilkem świadczyć mogą też słowa Hulewi-
cza: „Jest kilku takich poetów, których książki nigdy nie porywały i po-
rywać nie mogą. Takich, którzy jedynie otwierają się na cichy, dobrej
woli pełen szept serca, co podejdzie do nich w zupełnym oderwaniu od
wszelkiego gwałtu i pośpiechu. A temu, przed którym się otworzą, bez
wstępu i po prostu odsłaniają bezbrzeżne doliny życia i wierzchołki
najwyższych świadomości. To są najwięksi poeci. I jednym z takich jest
Rainer Maria Rilke”16.

13 Tamże.
14 Tamże, s. 105.
15 W. Hulewicz, Potężny liryk współczesnych Niemiec Rainer Maria Rilke. Krótka

charakterystyka twórczości, Wiadomości Literackie” 1924, nr 9.
16 W. Hulewicz, Wstęp. [w:] R. M. Rilke, Księga obrazów. Wiersze nowe, War-

szawa 1927, s. 7.
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Tłumacz organizował także wieczory poezji, podczas których ar-
tyści przybliżali postać austriackiego poety szerszej publiczności pol-
skiej17. Wiosną 1924 roku Hulewicz przygotował program liryczny pod
tytułem Poeta miłości, nędzy i śmierci, z którym to objeżdżał Warszawę,
Wilno, Łódź i Poznań. Dnia 13 kwietnia „Wiadomości Literackie” za-
powiedziały wieczór Rilkowski w stolicy:

„Irena Solska po licznych podróżach wystąpi w warszawskiej Fil-
harmonii w najbliższą sobotę, dn. 12 b.m., o g. 4 pp. na dość niezwy-
kłym wieczorze. Tematem tego „misterium będzie genialny poeta euro-
pejski Rainer Maria Rilke, o którym podaliśmy w nr. 9 „Wiadomości”
obszerny artykuł. O liryku tym mówić będzie młody poeta, doskonały
znawca literatury współczesnej i znakomity tłumacz dzieł Rilkego na
język polski, Olwid (Witold Hulewicz). Wieczory urządzane przez niego
w Warszawie, Wilnie, Łodzi i Poznaniu miały wielkie powodzenie.
Przekłady najpiękniejszych utworów recytować będą, prócz niezrówna-
nej Solskiej: Adwentowicz, Muszyński i Warnecki. W dzisiejszych cza-
sach, kiedy tak rzadko przychodzi do głosu wielka prawdziwa poezja,
taki właśnie koncert nazwać można... sensacją nielada”18.

Było to niewątpliwie wielkim wydarzeniem, ponieważ Rilke w
tym czasie został zgłoszony do Literackiej Nagrody Nobla, a w Polsce
był jeszcze prawie nieznany19. Działalność popularyzatorska Hulewicza
rozwinęła się z chwilą zamieszkania w Wilnie. Lata spędzone na wi-
leńszczyźnie sprzyjały tego typu działaniom, ponieważ pełnił tutaj sze-
reg funkcji. Mianowano go m. in. kierownikiem programowym rozgło-
śni regionalnej. Do współpracy w radiu angażował szereg znakomitych
artystów i ludzi pióra, takich jak: Irenę Solską, Zofię Nałkowską, Jana
Kasprowicza, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marię Dąbrowską. Tu w
Wilnie znowu dzięki Irenie Solskiej popularyzował poezję Rilkego i in-
nych poetów niemieckiego obszaru językowego. Organizował wieczory
poezji, podczas których ta wspaniała aktorka recytowała wiersze w
przekładzie Hulewicza. Tłumacz akompaniował jej często na fortepia-
nie, grając muzykę Beethovena. Rilke nie tylko aprobował, lecz wyrażał
wdzięczność poświęcając jej długie fragmenty swych listów. W lutym
1924 r. przesłał Hulewiczowi tom Elegii duinejskich z następującą dedy-
kacją: „Wiernemu i czynnemu tłumaczowi Witoldowi Hulewiczowi
(Olwidowi) z wdzięcznością R. M. Rilke”. W kwietniu tego roku zwrócił

17 I. Bartoszewska, Witold Hulewicz…, dz. cyt., s. 32.
18 be, Misterium wielkiej poezji, „Wiadomości Literackie” 124, nr 15, s. 3.
19 Tamże.
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się poeta z prośbą do tłumacza, aby przesłał mu adres Ireny Solskiej.
Pisał wówczas: „Myślę wysłać jej pierwsze róże, które zakwitną tego
roku w moim walizyjskim ogrodzie; mimo że będzie trzeba poczekać
jeszcze dwa miesiące, nie wydaje mi się to strasznym wobec czysto po-
nadczasowego stosunku wdzięczności”20.

W 1924 doszło do spotkania Hulewicza z Rilkem w jego szwajcar-
skiej posiadłości, gdzie tłumacz spędził dwa dni w gościnie u poety.
Hulewicz przyznał, że spotkanie z Rilkem wywarło na nim „wrażenie
niezwykłe, dziwne i tajemnicze”21. Rilke, który sam zajmował się prze-
kładem, wyraził wówczas uznanie dla pracy tłumacza oraz zwrócił
uwagę na doniosłość zajmowania się przekładem literatury: „Tłumacze-
nie to jest wielka rzecz. […] I niedoceniona, jako powaga pracy i ko-
nieczność inspiracji”22. Hulewicz opowiadał na pytania Rilkego związa-
ne z literaturą ojczystą, przy czym dość istotne miejsce zajmowali w niej
tacy twórcy jak Słowacki, Norwid, Sienkiewicz czy Reymont. Ciekawym
momentem wizyty było odczytywanie przez Hulewicza własnych prze-
kładów Rilkego, który, według relacji tłumacza, z entuzjazmem wyrażał
się na temat polskiej wersji własnych utworów: „Ależ to znacznie pięk-
niej brzmi niż po niemiecku! To tak miękko płynie…”23 Tekst Hulewicza
jest więc nie tylko relacją ze spotkania z austriackim poetą, poszczególne
fragmenty ich rozmowy układają się w jeden obraz, który przybliża pol-
skim czytelnikom postać wielkiego poety24.

Hulewicz zwracał się do Rilkego z istotnymi pytaniami warszta-
towymi, na które otrzymywał bardzo szczegółowe odpowiedzi. Nie-
rzadko kierował pytania związane ze sztuką przekładu dotyczące traf-
ności jego tłumaczeń lub sposobu interpretacji niektórych utworów.
Rilke odsyłał wówczas Hulewicza do francuskich przekładów swoich
utworów. Szczególnie ważny, co podkreślają badacze Rilkego, jest list
poety do Hulewicza z 13 listopada 1925 roku, nazywany niejednokrot-
nie25 „testamentem duchowym Rilkego”26.

20 I. Bartoszewska, Witold Hulewicz - tłumacz i propagator…, dz. cyt., s. 32-33.
21 W. Hulewicz, Dwa dni u autora „Księgi obrazów”. Rozmowa z Rainerem Marią

Rilke, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 46, s. 3.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 M. Golubiewski, J. Kulas, Rilke po polsku, Warszawa 2009, s. 159.
26 A. Stroka, M. Zybura, Rilke w Polsce…, [w:] „Do Polski przyjadę…” Rainer

Maria Rilke w oczach krytyki polskiej, opr. M. Zybura, Wrocław 1995, s. 11.
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Poeta wyjaśniał tłumaczowi znaczenie różnych pojęć przez siebie
stosowanych. Było to bardzo pomocne przy przekładzie. Wielu czytel-
ników uważało Rilkego za poetę chrześcijańskiego. Za taką interpretacją
mogli opowiadać się tylko ci spośród czytelników, którzy znali tę poezję
bardzo powierzchniowo, nie wgłębiając się w temat. Hulewicz skłaniał
się także ku interpretacji chrześcijańskiej, ale przeczuwał instynktownie,
że może być ona bardzo myląca. Pytał więc często poetę, jaka jest jego
koncepcja Boga. W jednym z listów poeta wyjaśnia swoją koncepcję
anioła. Anioł z Elegii nie ma nic wspólnego z aniołem nieba chrześcijań-
skiego (raczej z aniołem Islamu). Anioł z Elegii jest tym tworem, w któ-
rym przeobrażenia widzialnego w niewidzialne, które tworzymy ukazu-
ją się już spełnione. Dla Anioła z Elegii są wszystkie minione wieże i pa-
łace rzeczywiste, ponieważ już dawno niewidoczne. Istniejące jeszcze
wieże i mosty naszego istnienia są już niewidoczne, mimo że jeszcze
(dla nas) fizycznie trwające. Anioł z Elegii jest tą istotą, która opowiada
się za tym, aby w niewidzialnym rozpoznać wyższą rangę rzeczywisto-
ści. Objaśnienia te okazały się być nie tylko cennymi dla Hulewicza, ale
dla wielu literaturoznawców badających twórczość Rilkego. Rilke wie-
dział, że Hulewicz znał dobrze język francuski, w momentach trudnych
odsyłał więc tłumacza do przekładów francuskich swoich utworów
Prawie nieznana pozostaje niestety korespondencja Hulewicza do Ril-
kego, ponieważ większość z listów zaginęła. W jednym z ocalałych li-
stów z listopada 1926 r. dowiadujemy się, z jakimi trudnościami borykał
się tłumacz, aby móc wydrukować przełożoną powieść Malte. W liście
tym czytamy: „Wzrost cen za papier i druk udaremnia wszelkie większe
przedsięwzięcia. W takiej sytuacji książki typu Malte mają najmniejsze
szanse znaleźć wydawcę. Tak więc niejeden wzięty autor zbiera często
przez długie lata swoje manuskrypty w biurku. Jak wysoko należy więc
cenić aspiracje firmy E. Wende i Spółka w Warszawie, która wykazała
gotowość wydania polskiego Malte w ilości 1500 egzemplarzy i nadania
książce estetycznej formy. Gdy więc razem z wydawcą przeprowadzi-
łem na papierze kalkulację, okazało się, że przedsiębiorca musi stracić,
jeżeli tom miałby osiągnąć cenę możliwą do przyjęcia przez czytelnika.
Wówczas ja z mojej strony zrezygnowałem z honorarium w formie pie-
niężnej, żądając w zamian pewną liczbę egzemplarzy, które oddałbym
następnie jakiejś księgarni w komis”27.

27 Karaś A., Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 36-39.
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Wnioski
Witold Hulewicz „rozmiłowany był fanatycznie w poezji Rilkego,

nazywał ją kluczem, którym można otworzyć zamek duszy”28. We
wstępie do Księgi obrazów tak uzasadniał chęć tłumaczenie oraz głębokie
zainteresowanie twórczością Rilkego: „[…] według mego mniemania
celem tej pracy nie jest nic więcej nad zadzierzgnięcie jednej małej nici
wewnętrznej spólnoty między Tobą nieznajomy czytelniku, a tym prze-
życiem, którego przypadkowo doznałem i którego przypadkowo dozna-
łem i którym się oto podzielić pragnę; a podzielić pragnę się dlatego
tylko, że to przeżycie jest wielkie i rzadkie i że mi dobrze jest z nim, a
zarazem ciężkie – i że zaciasno mu jest i że ono pragnie iść dalej i rosnąć
i Tobie się narzucić. Po prostu poezja Rilkego, kiedyś przed laty stała się
dla mnie tak nagłym i brzemiennym, że aż koniecznym objawieniem – i
odtąd odejść ode mnie nie mogła, bo musiałem kochać ją i mieć ją zaw-
sze blisko”29.

Śmierć Rainera Marii Rilkego była dla Hulewicza wielką stratą,
gdyż brakowało mu zapewne „możliwości przedyskutowania interpre-
tacji dalszych utworów Rilkego”30. Nie doszło także do wizyty austriac-
kiego poety w Polsce. Praca popularyzatorska Hulewicza była coraz
bardziej aktywna i poświęcona nie tylko twórczości Rilkego, ale także
innym twórcom niemieckojęzycznym oraz muzyce kompozytorów31

niemieckich32.
Wydaje się, iż podczas całej pracy translatorskiej, Hulewiczowi

przyświecała myśl: „Tłumacz to, co odkryjesz w języku oryginału sam,
co uznasz za wzorcowe albo odkrywcze, jeśli chodzi o formę artystycz-
ną, ważne lub konieczne, jeśli idzie o treść. Większą poniesiesz odpo-
wiedzialność, ale piękniej dojrzeją owoce twojej pracy. Szukaj wybieraj i
znajduj sam”33.

28 I. Bartoszewska, Witold Hulewicz - tłumacz i propagator…, dz. cyt., s. 38.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Wśród najbardziej cenionych przez Olwida kompozytorów wskazać nale-

ży Ludwika van Beethovena, któremu Hulewicz poświecił książkę – Przybłęda
Boży Beethoven (wydana po raz pierwszy w 1927 roku) oraz popularyzował
innych kompozytorów niemieckich podczas organizowanych przez siebie po-
ranków muzycznych, a po objęciu kierownictwa rozgłośni wileńskiej podczas
licznych audycji muzycznych. Tamże.

32 Tamże.
33 K. Dedecious., Notatnik tłumacza, Warszawa 1988, s. 68.
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Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie Witolda Hulewicza jako

tłumacza przede wszystkim literatury niemieckiej. Kluczowe miejsce
zajmuje tutaj postać Rainera Marii Rilkego – osobistego przyjaciela auto-
ra Przybłędy Bożego. Podkreślić należy, iż Hulewicz stał się wyłącznym
tłumaczem jego twórczości.

Słowa kluczowe: Hulewicz, literatura, tłumaczenie

Summary:
The purpose of this article is to show Witold Hulewicz primarily

as a translator of German literature. Where does the key figure of Rainer
Maria Rilke - a personal friend of the author Przybłęda Boży. It should be
emphasized that Hulewicz became a “personal” translator of his works

Keywords: Hulewicz, literature, translation
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http://frondalux.pl/mogila-cmentarzu-palmirach-witold-
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Paweł Łubiński

Pozycja i znaczenie bezpieczeństwa rodziny w teorii
nauk o bezpieczeństwie

Wprowadzenie
W teorii nauk o bezpieczeństwie kategoria „bezpieczeństwa” jest

pojęciem niezwykle pojemnym semantycznie. Pomijając podział bezpie-
czeństwa ze względu na kryterium przedmiotowe (m.in. bezpieczeń-
stwo polityczne, ekonomiczne, społeczne, demograficzne, kulturowe,
ideologiczne itd.) należy zaznaczyć, że jest ono postrzegane zarówno
jako pewien stan czy proces, jak i wartość lub potrzeba społeczna, odwo-
łujące się do braku zagrożenia, pewności istnienia oraz możliwości roz-
wojowych poszczególnych podmiotów życia społecznego.Ujęcia te
(wraz z systematyką potrzeb zaproponowaną przez Abrahama Maslowa
i miejscem potrzeb bezpieczeństwa w tej hierarchii) sygnalizują, że bez-
pieczeństwo jest wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
człowieka, społeczeństwa, narodu i państwa.

Aksjologicznym fundamentem życia każdego człowiekai egzysten-
cji w społeczeństwie jest rodzina, jako podstawowa komórka społeczna,
która wraz ze swym wewnętrznym rozwojem (na wielu płaszczyznach), a
także problemami, które ją trapią, wpływa na poziom bezpieczeństwa
poszczególnych jednostek. Od momentu narodzin, poprzez odczuwanie-
coraz bardziej uświadamianej potrzeby bezpieczeństwa, człowiek wzrasta
w poczuciu wypełniania określonych ról w rodzinie. Dotyczy to ról cór-
ki/syna, siostry/brata, matki/ojca, babci/dziadka. Na każdym etapie
potrzeba zaspokajania w sobie i zapewniania innym bezpieczeństwa jest
potrzebą pierwotną względem innych (pomijając potrzeby fizjologiczne).
Dlatego też zależność, oparcie w drugiej osobie, opieka, protekcja, we-
wnętrzny spokój czy wolność od lęku i strachu to przejawy, a często de-
terminanty, środowiska bezpieczeństwa w rodzinie.

Celem niniejszego opracowania jest próba spozycjonowania bez-
pieczeństwa rodziny wśród innych jego rodzajów oraz wskazanie roli i
znaczeniaanalizowanego typu bezpieczeństwa dla sytuacji egzystencjal-
no-rozwojowej polskiej rodziny. Dotyczy to zwłaszcza rodziny będącej
synonimem określonej wspólnoty, instytucji społecznej oraz wartości
samej w sobie. Istotą naukowego podejścia do definiowania bezpieczeń-
stwa rodziny, co jest zbieżne w treścią poszczególnych części niniejszego
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rozdziału, jest określenie semantycznych podstaw rozumienia wspo-
mnianego terminu w teorii nauk o bezpieczeństwie oraz wskazanie
głównych zagrożeń mających wpływ na poziom zaspokajania potrzeby
bezpieczeństwa przez członków rodziny.

1. Rodzina jako wartość, wspólnota i instytucja społeczna
Teoria nauk o bezpieczeństwie wskazuje, że jest ono jedną z naj-

istotniejszych wartości dla każdego człowieka, a także potrzebą, bez
zaspokojenia której nie ma możliwości pełnej realizacji potrzeb wyższe-
go rzędu. Z kolei rodzina, szeroko opisywana i analizowana na gruncie
nauk humanistycznych i społecznych, jawi się jako pojęcie ugruntowa-
ne, aczkolwiek różnorodne i złożone1, ze względu na tempo zmieniają-
cego się świata, wtłaczającego w umysły ludzkie terminologię nierzadko
obcą tradycyjnemu, chrześcijańskiemu pojmowaniu rodziny. Za Toma-
szem Sosnowskim należy powtórzyć, że „nowe trendy życia współcze-
snego człowieka w zdecydowany sposób różnią się od wartości trady-
cyjnych”2. Badania naukowe i doświadczenia związane z życiem współ-
czesnych społeczeństw (zeuropeizowanych i zglobalizowanych) poka-
zują, że coraz większe znaczenie dla człowieka mają kwestie ekono-
miczne, indywidualistyczne, związane z samorealizacją i dążnością do
osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie zawodowej (rozwój kariery), a takie
zjawiska jakautonomizacja jednostki, mobilność przestrzenna, ideologi-
zacjadzieci i młodzieży oraz izolacja społeczna (wykluczenie) i spadek
braku zaufania do innych ludzi, w sposób negatywny wpływają na ro-
dzinę, jako pewną zwartą strukturę, oraz jej poziom bezpieczeństwa.

Rodzinę w naukach społecznych określa się na różne sposoby.
Oczywistym jest odniesienie do najwyższego aktu prawnego obowiązu-
jącego w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Konstytucji, gdzie małżeństwo
i rodzinę opiera się na tradycyjnym związku kobiety i mężczyzny3. Nie
zawsze jednak zapisy konstytucyjne są w dyskursie publicznym respek-

1 Zob. A. Rosłon, Zagrożenia dla współczesnej rodziny, [w:] Wielowymiarowość
kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1), K. Sygidus, P. Łubiński, D.
Svyrydenko (red.), Wyd. Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn-Kraków-
Kijów 2018, s. 21-22.

2 T. Sosnowski, Rodzina i rodzicielstwo – stan, zagrożenia, pedagogiczne postulaty
zmian, [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, T. Pilch, T. So-
snowski (red.), Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 279.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr
78 poz. 483), art. 18.
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towane, a tradycyjne ujęcia ustępują ideologicznej nowomowie. Pozo-
stawiając jednak względy formalne nieco na boku naukowych dociekań,
najczęściej można się spotkać z określeniem rodziny jako podstawowej
komórki społecznej z jej specyficznym rodzajem więzi wewnątrzgrupo-
wych oraz pierwotnym środowiskiem wychowawczym człowieka.
Istotnyminstrumentemsłużącymdo analizy szeroko pojętej problematyki
współczesnej rodziny jest m.in. myśl pedagogiczna i pedagogiczna
orientacja familiologiczna. Człowiek rodzi się w rodzinie, staje się
członkiem rodziny, potem zakłada własną rodzinę oraz staje się pod-
miotem tworzenia relacji i przekazywania życia kolejnemu pokoleniu, w
wyniku czego toczy się „familiocentryczne koło” któremu bieg nadają
procesy wychowawcze w samej rodzinie, a także tendencje socjalizacyj-
ne w kontaktach z jej otoczeniem4. Wspomniana socjalizacja również
odnosi się do wymiaru wspólnotowego, nie tylko w wąskim tego słowa
znaczeniu.

Rodzina jest małą grupą społeczną, będącą zarazem grupą naj-
istotniejszą z punktu widzenia rozwoju psychospołecznego i emocjonal-
nego poszczególnych jednostek. Z ekonomicznego punktu widzenia
rodzina traktowana jest jako jeden z wielu podmiotów gospodarczych
odpowiedzialnych za rozwój demograficzny i wzrost zasobności eko-
nomicznej państwa. W naukach o bezpieczeństwie podstawowa komór-
ka społeczna jest odzwierciedleniem w zasadzie każdej wartości i po-
trzeby, która wpływa na dobrostan, ochronę przed zagrożeniami oraz
spokojną egzystencję (w wielu aspektach) członków wspólnoty rodzin-
nej. Wszystkie, zarysowane powyżej koncepcje określania rodziny
mieszczą się w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych i ich spe-
cyfiki, bowiem zajmują się one różnymi kontekstami życia rodzinnego5.
Z aksjologicznego punktu widzenia rodzina jest przede wszystkim śro-
dowiskiem wewnętrznego bezpieczeństwa personalnego oraz wiąże się

4 P. Łubiński, Rodzina jako „fundament życia wspólnotowego” w ujęciu Ruchu
Narodowego, [w:] Rodzina. Powołanie – zadania – zagrożenia, J. Zimny (red.), Wyd.
Katedra Pedagogiki Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Stalowa Wola 2014, s. 78-79; za: A. W. Janke, Wychowanie rodzinne jako fundament
rozwoju pedagogicznej orientacji familiologicznej, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i
praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, A. W. Janke (red.), Wyd.
Akademickie Akapit, Toruń 2008, s. 307-308.

5 Tenże, Kwestia współczesnej rodziny w treści tygodnika „Polska Niepodległa”,
[w:] Rodzina: podstawy prawno-teologiczne, J. Zimny (red.), Wyd. Katedra Peda-
gogiki Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola
2015, s. 117-118.
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ze wzrostem znaczenia wartości takich, jak miłość, szacunek, radość,
zrozumienie, szczerość czy wspólnota.

W zakresie wspomnianej wspólnotowości środowiska rodzinnego
ważnym aspektem jest zestawianie tematyki rodziny, narodu oraz war-
tości chrześcijańskich. Ks. Ryszard Sztychmiler pisze bowiem: „Kościół
często przypomina, że każdy, komu na sercu leży przyszłość narodu,
całego społeczeństwa lub Kościoła, winien robić wszystko, co w jego
mocy, aby umacniać małżeństwo i rodzinę, aby zapewniać im jak naj-
lepsze warunki powstawania, wykonywania swoich zadań i rozwoju.
Kto poważnie myśli o przyszłości Kościoła i świata, winien nie szczędzić
sił, aby wyjątkowo dobrze przygotować młodych do założenia rodziny i
podejmowania obowiązków małżeńskich oraz tworzyć lepsze warunki
społeczne i prawne do dobrego funkcjonowania rodzin”6.Do wielu
aspektów funkcjonowania polskich rodzin oraz bezwzględnej „walki” o
dobro rodziny i narodu odnosił się w swych słowach Kardynał Stefan
Wyszyński. Często wzywał do mobilizacji w kontekście narodowej
obrony życia nienarodzonych, wierności sakramentalnemu związkowi
małżeńskiemu, czujności nad wychowaniem duchowym, religijnym i
moralnym dzieci i młodzieży oraz naturalności i trwałości wspólnoty
rodzinnej7. Wspólnota rodzin sprzęga się w myśli Kardynała Wyszyń-
skiego ze wspólnotą narodową, której przypisuje charakter wtórny
względem rodziny: „Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo
narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i
żona”8. Ta bezwzględna korelacja jest konieczna dla istnienia i rozwoju
człowieka, narodu i państwa. Pomiędzy wspomnianymi podmiotami
zachodzi więc relacja na zasadzie społecznej zależności – prawidłowo
funkcjonująca rodzina (zdrowa biologicznie i moralnie) przedłuża naro-
dowy byt i zabezpiecza jego tożsamość oraz rozwój dziejowy; naród i
państwo dążą do zapewnienia rodzinom najwyższych standardów eg-
zystencji i rozwoju dla zachowania własnej ciągłości istnienia i dobroby-

6 R. Sztychmiler, Wkład Kościoła katolickiego w umacnianie rodziny, [w:] Kościoły
i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, W. Uruszczak, K. Krzyszto-
fek, M. Mikuła (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 130.

7 Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”. Nauczanie o rodzinie
kard. S. Wyszyńskiego, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 107-108.

8 S. Wyszyński, Tych Dwoje nadzieją narodu i świata. Słowo do rodzin zebranych
na „Opłatku”, Gniezno 1968, [w:] S. Wyszyński, Kazania i przemówienia autoryzo-
wane, t. 28, Archiwum Instytutu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Warszawa 1956-1981, s. 77.
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tu9. Zatem rodzinę należy traktować zarówno jako wartość (konstytu-
ującą moralny porządek i wzajemne relacje pomiędzy członkami rodzi-
ny), wspólnotę (wypełniającą funkcję utrzymania biologicznej i ducho-
wej ciągłości społeczeństwa i państwa), jak i instytucję społeczną (od-
powiedzialną za opiekę, wychowanie i kształcenie przyszłych poko-
leń)10. Wydaje się więc, iż kwestia bezpieczeństwa współczesnej rodziny
jest daleko zbieżna z interesem państwowym i narodowym w zakresie
bezpieczeństwa narodowego (państwa) – podstawowej kategorii w na-
ukach o bezpieczeństwie.

2. Bezpieczeństwo rodziny a nauki o bezpieczeństwie
Pojęcie bezpieczeństwa rodziny można zdefiniować jako stan bra-

ku zagrożeń, spokoju oraz poczucia pewności członków rodziny, po-
zwalający na jej przetrwanie, realizację określonych potrzeb oraz rozwój
zapewniający jej członkom wychowanie i pierwotną socjalizację.Należy
więc bezpieczeństwo rodziny pozycjonować jako element (subkategorię)
bezpieczeństwa personalnego i bezpieczeństwa lokalnego, w szerszym
ujęciu również bezpieczeństwa narodowego. Jak zaznacza Małgorzata
Bereźnicka, rodzina jest filarem podpierającym całe społeczeństwo. Jest
ona wspólnotową grupą i społeczną instytucją, a także pierwotnym i
naturalnym środowiskiem rozwoju, wychowania i socjalizacji, której
podlegają wszyscy jej członkowie. Rodzina, jako swoisty system warto-
ści i postaw, kształtuje tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa, które jest
niezbędne dla prawidłowego wypełniania funkcji każdej rodziny11.
Funkcjami tymi, według Zbigniewa Tyszki, są zwłaszcza: funkcje bio-
społeczne (prokreacyjna i seksualna), ekonomiczne (materialno-
ekonomiczna i opiekuńczo-zabezpieczająca), społeczno-wyznaczające
(klasowa, legalizacyjno-kontrolna), socjopsychologiczne (socjalizacyjna,
kulturalna, rekreacyjno-towarzyska i emocjonalno-ekspresyjna). Pomi-
mo względnie trwałego katalogu funkcji, które do wypełnienia ma ro-
dzina, zauważa się, że „kształtuje się nowa hierarchia dóbr rodzin-
nych”12, co oznaczać może większy nacisk na jakościowe postrzeganie i

9 Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”…, dz. cyt., s. 108.
10 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, s. 11; A. Rosłon, Zagrożenia
dla współczesnej rodziny…, dz. cyt., s. 21-24.

11 M. Bereźnicka, Bezpieczeństwo rodziny, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, O.
Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), Wyd. Libron, Kraków 2018, s. 143.

12 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002, s. 44.
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analizowanie rodziny oraz rozpatrywanie jej w charakterze bardziej
rozwojowym i wewnętrznie (emocjonalnie) „samowystarczalnym”, niż
w ujęciu stricte instytucjonalnym.

W zgodzie z teorią bezpieczeństwa rodziny będzie ono odpowia-
dać ochronie przed różnego rodzaju zagrożeniami dla struktury rodzin-
nej oraz kwestiom rozwojowym, związanym z wypełnianiem choćby
funkcji socjalizacyjnej czy integracyjnej. Na bezpieczne, prawidłowe,
prorozwojowe funkcjonowanie rodziny ma wpływ szereg czynników,
tj.: zespół warunków bytowych, pozwalających na zaspokajanie tych
podstawowych potrzeb, ale i potrzeb wyższego rzędu; czas, jakim dys-
ponują członkowie rodziny i jego wykorzystanie na cele wzmacniania
rodziny, m.in. wymiar czasu wolnego i czasu poświęcanego pracy za-
wodowej; poziom kultury społecznej rodziców, ich wykształcenie i ak-
tywność prospołeczna; zakres kompetencji wychowawczych; światopo-
gląd i aksjologia; zgodność małżeńska oraz odpowiednia organizacja
życia rodzinnego13. Systematyzując nieco powyższe, należy za Mikoła-
jem Winiarskim i Małgorzatą Bereźnicką wskazać, że na rodzinę, która
jest elementem bezpieczeństwa personalnego i lokalnego, oddziałują
następujące czynniki: egzystencjalno-socjalne (np. materialne, socjalne,
zdrowotne), psychiczno-duchowe (tj. fizyczne, psychiczne, osobowo-
ściowe, stabilizacja, religijność, więzi z innymi ludźmi), edukacyjno-
kulturowe (tj. wychowanie, wykształcenie, aktywność, stosunek do tra-
dycji, kultura korzystania z mass mediów), społeczne (akceptacja, przy-
należność, praca, ład i sprawiedliwość, postawy prospołeczne) i przy-
rodnicze (piękno przyrody, brak zanieczyszczeń, zagospodarowanie
przestrzeni itp.)14.

Istotnym do uchwycenia faktem jest, iż poczucie bezpieczeństwa
w rodzinie nie zawsze wynika wyłącznie ze świadomych działań człon-
ków rodziny. Antoni i Karolina Olak podają, że: „(…) jednym z warun-
ków bezpieczeństwa i zadań w tym aspekcie jest wychowanie rodzinne
zawarte w całokształcie codziennych sytuacji i doświadczeń rodziny.
Dokonuje się ono nie tylko, gdy rodzice podejmują świadomie określone
działania zmierzające do uzyskania z góry założonych efektów w posta-
ci określonych zmian w osobowości dziecka”15. Dbałość o prawidłowe

13 A. Olak, K. Olak, Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnej rodziny – wybrane
zagadnienia, „Przedsiębiorstwo i Region” 2016, nr 8, s. 156.

14 M. Bereźnicka, Bezpieczeństwo rodziny…, dz. cyt., s. 144.
15 A. Olak, K. Olak, Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnej rodziny..., dz. cyt.,

s. 156.



218

relacje, decydujące o świadomym bądź podświadomym odczuwaniu
braku zagrożeń w wymiarze wewnętrznym, powinna być także wspie-
rana przez odpowiednie decyzje i działania na szczeblu centralnym –
państwowym. Odpowiedź na pytanie o podmiot odpowiedzialny za
bezpieczeństwo rodziny wydaje się być oczywistą.Pomijając odpowie-
dzialność rodziców i wszystkich członków rodziny, chodzi tu głównie o
rolę państwa w zapewnianiu rodzinie odpowiednich warunków do eg-
zystencji, stosowania form pomocy i wsparcia oraz jej harmonijnego
funkcjonowania16. Na państwie spoczywa konstytucyjny obowiązek
zapewnienia swoim obywatelom bezpieczeństwa, a prowadzona przez
jego instytucje polityka rodzinna winna umożliwiać rodzinom wyko-
nywanie swoich funkcji i realizację żywotnych potrzeb. Potrzeby te w
wielu przypadkach ogniskują się na: posiadaniu własnego lokalu
mieszkalnego lub domu; zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy
umożliwiającym utrzymanie rodziny i godne życie; korzystnym z punk-
tu widzenia rodziny systemie podatkowym wraz z systemem ulg i
świadczeń społecznych (np. zasiłków); prorodzinnym prawie wspierają-
cym i ochraniającym osoby nieletnie; efektywnych programach wycho-
wawczych (również edukacyjnych i profilaktycznych); rzetelnej diagno-
zie społecznych potrzeb i analizie sprzężenia zwrotnego płynącego ze
środowiska rodzinnego; kompensacji społecznej oraz podnoszeniu po-
ziomu kultury pedagogicznej17. Działalność państwa w zakresie bezpie-
czeństwa rodziny i polityki rodzinnej jest nieodzownym elementem
strategicznego podejścia państwa i jego instytucji do procesu zapewnia-
nia bezpieczeństwa wszystkim jego obywatelom, ponieważ rodzina:
„(…) stanowi instytucję wychowania naturalnego, jednak świadome i
intencjonalne oddziaływania wychowawcze przyczyniłyby się do bar-
dziej efektywnego realizowania wartości i kształtowania pozytywnych
postaw, a co za tym idzie – również zwiększyłyby bezpieczeństwo
członków rodziny i ich otoczenia, co w dalszej perspektywie byłoby
korzystne także z punktu widzenia interesu społeczeństwa”18. Interes
rodziny jest skorelowany z interesem całego społeczeństwa, a to w
znacznym stopniu wpływa i przekłada się napoziom zaspokojenia po-
trzeby bezpieczeństwa w jego lokalnym i ogólnospołecznym wymiarze.

16 A. Schmidt, Środowisko rodzinne we współczesnym świecie, [w:] Rodzina: pod-
stawy prawno-teologiczne, J. Zimny (red.), Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, s. 57.

17 M. Bereźnicka, Bezpieczeństwo rodziny…, dz. cyt., s. 145-146.
18 Tamże, s. 146.
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Zatem uprawnione będzie stosowanie określenia bezpieczeństwa rodzi-
ny jako swoistej subkategorii bezpieczeństwa narodowego, na jego per-
sonalnej, lokalnej i społecznej płaszczyźnie.

3. Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa rodziny
Wspomniano już, że nierozerwalny związek rodziny z narodem i

strukturą społeczną danego państwa bywa nierzadko przedstawiany w
literaturze przedmiotu ze względu na jego znaczenie dla bezpieczeń-
stwa egzystencjalnego państwa. Krystyna Chałas i Stanisław Kowalczyk
traktują na temat rodziny w sposób zbieżny z myślą Kardynała Wy-
szyńskiego, bowiem: „Naród jest rodziną rodzin, tj. wspólnotą wielu
społeczności rodzinnych. Naród i rodzina to naturalne i dopełniające się
wzajemnie podmioty życia społecznego (…). Bez osób nie byłoby ro-
dzin, bez rodzin nie mógłby powstać naród. Rodzina nie jest ilościową
sumą wszystkich jednostek, lecz nową ontologiczną jakością – wspólno-
tą egzystencjalną, ekonomiczną, biologiczną i duchową. Rodzina jest
niezastąpioną szkołą języka, pracy, solidarności, przyjaźni, a przede
wszystkim miłości. W rodzinie istnieją osobiste więzi międzyludzkie,
które są prototypem innych relacji społecznych. Ona zapoczątkowuje
proces socjalizacji młodych ludzi, przygotowując ich do spełnienia róż-
nych ról społecznych (…). Społeczność rodziny kształtuje w sposób
istotny „wnętrze” człowieka: przekazuje mu język, kulturę, etos, obycza-
je, tradycje, religijną wiarę itp.”19. Pomimo niepodważalnych argumen-
tów za ogromną wartością rodziny i jej rolą w procesie rozwoju wspól-
noty narodowo-państwowej, wciąż napotyka ona na wiele trudności
natury społecznej i zagrożeń związanych z jej uniwersalnym, tradycyj-
nym charakterem.

Zagrożenia dla współczesnej rodziny mają swe głębokie korzenie
w sytuacji społeczno-kulturowej danego państwa i społeczeństwa oraz
postępują wraz z rozwojem technologiczno-cywilizacyjnym. Znacznym
zagrożeniem jest brak czasu na wychowanie dzieci oraz kontaktu po-
między małżonkami, co spowodowane jest tendencją do realizacji osobi-
stych zamierzeń przez rodziców i dążeniem do osiągania profitów ma-
terialnych oraz samorealizacyjnych. Sama dążność do podnoszenia swo-
ich kwalifikacji, poszerzania horyzontów zawodowych czy podejmowa-
nia zatrudnienia przez dzietne kobiety nie jest czymś negatywnym, jed-

19 K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-
patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II: Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo,
pokój, Wyd. Jedność, Lublin-Kielce 2006, s. 21-22.
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nak w konfrontacji z życiem rodzinnym często bywa trudna do pogo-
dzenia, a w przypadku wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodo-
wego, siłą rzeczy cierpi na tym rodzina. Podobnie bywa w przypadku
bezrobocia, uzależnionego od ekonomicznej sytuacji państwa, szczegól-
nie tego długotrwałego, które często uniemożliwia dokonywanie pod-
stawowych zakupów żywności i odzieży oraz powoduje ograniczenia w
zakresie sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną. Ponadto, nie-
rzadko bezrobocie powoduje wykluczenie i marginalizację społeczną,
obniża standard życia, podwyższa sferę ubóstwa i skrajnej biedy, a tak-
że wpływa na zwiększenie sfery migracji zarobkowej, powodującej roz-
łąkę w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych, osamotnienie i w skraj-
nych przypadkach w ostateczności rozwody20. Nadużywanie alkoholu,
przemoc domowa, egoizm, upadek autorytetu rodzica, wzrost liczby
związków pozasakramentalnych… to tylko kilka elementów składają-
cych się na problemy w egzystencji tradycyjnej rodzinny, stanowiącej
przecież wartość samą w sobie.

Kompleksowe, systemowe i konsekwentne podejście do analizy
kwestii bezpieczeństwa rodziny i jego zagrożeń jest elementem pier-
wotnym względem ferowania określonych rozwiązań instytucjonalnych
i sytuacyjnych. Najistotniejsze w procesie radzenia sobie i pomocy w
sytuacjach będących zagrożeniem dla rodziny jest stwierdzenie sytuacji
problemowej lub występującego (lub mogącego wystąpić) zagrożenia.
Do zagrożeń tych zaliczyć można wiele negatywnych zjawisk, tj.: biedę,
bezrobocie i bezdomność; niepewną sytuację rodzin wielodzietnych,
niepełnych, rozbitych; osłabianie więzi rodzinnych na skutek dezinte-
gracji wspólnot lokalnych, atomizację społeczną i porzucenie myślenia
wspólnotowego na rzecz wybujałego indywidualizmu i hedonizmu;
śmierć rodzica, emigrację zarobkową, separację, rozwody; szereg pato-
logii społecznych (wszelkie uzależnienia, agresja i przemoc); zagrożenia
związane ze stosowaniem nowych technologii (nadmierne spędzanie
czasu przed komputerem lub z telefonem, ryzyko utraty danych, zagro-
żenie cyberprzemocą, oszustwa bankowe, dostęp do pornografii i pedo-
filii, uzależnienie od komputera i sieci); uzależnienie od alkoholu, nar-
kotyków, hazardu, wykorzystywanie seksualne; „ideologiczną wojnę” z
rodziną prowadzoną na kanwie postulatów środowisk proaborcyjnych,
LGBTQ, feministycznych czy genderowych; występowanie nowych

20 A. Tyburska, Rodzina wobec zagrożeń współczesnego świata, [w:] Rodzina: pod-
stawy prawno-teologiczne, J. Zimny (red.), Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015, s. 150-160.
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form życia małżeńskiego i rodzinnego (single, związki partnerskie,
związki homoseksualne, związki kohabitacyjne) itd.21.

Oczywistym jest, że negacja wszelkich przejawów nowoczesności,
postępu technologicznego i zmian w strukturze społecznej nie jest za-
biegiem pożądanym. Umiejętne łączenie elementów tradycji i nowocze-
sności pozwala bowiem na skuteczną adaptację rodziny do zmieniającej
się sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa22. Za Małgorzatą Bereźnic-
ką, należy wskazać, że niezależnie od sytuacji politycznej,społecznej i
gospodarczej państwa rodzina powinna być wspierana przede wszyst-
kim od wewnątrz, począwszy od samych rodziców, którzy biorąc od-
powiedzialność za siebie i członków rodziny, postanawiają dbać o bez-
pieczeństwo, rozwój i edukację swojego potomstwa oraz chronić rodzi-
nę przed wszelkimi negatywnymi trendami i zagrożeniami współcze-
snego świata23. Zatem skoro rodzina jest elementem konstytuującym
naród i pierwotnym względem wspólnoty społeczno-państwowej, jest
też czynnikiem decydującym w znaczniej mierze o kierunkach rozwoju
państwa, jego polityki społecznej i ochrony socjalno-bytowej jednostek.
Bezpieczeństwo rodziny, jako element bezpieczeństwa lokalnego, per-
sonalnego i społecznego, może więc, w opinii autora, być uznawane za
pełnoprawną kategorię teorii nauk o bezpieczeństwie, a także stanowić
płaszczyznę do szerszych, bardziej szczegółowych analiz i badań rodzi-
ny oraz jej poczucia bezpieczeństwa.

Zakończenie
Bezpieczeństwo rodziny oraz bezpieczeństwo współczesnego pań-

stwa nie są kategoriami dalekimi od siebie pod względem fundamental-
nych priorytetów w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Różnią się
oczywiście podmiotowym podejściem do owych zagrożeń oraz obszer-
nością zagadnień, do których się odnoszą, jednak w centrum ich zainte-
resowania zawsze jest człowiek i jego relacje z bliższym lub dalszym

21 M. Bereźnicka, Bezpieczeństwo rodziny…, dz. cyt., s. 145; A. Rosłon, Zagro-
żenia dla współczesnej rodziny…, dz. cyt., s. 25-28; A. Kulczycki, Kryzys instytucji
rodziny i jej przemiany w XX wieku, [w:] Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny.
Teoria i badania, B. Szluz (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2017, s. 16-19.

22 S. Śmiech, Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, [w:] Rodzina. Powoła-
nie – zadania – zagrożenia, J. Zimny (red.), Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014, s. 28.

23 M. Bereźnicka, Bezpieczeństwo rodziny…, dz. cyt., s. 146-147.
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otoczeniem. Zarówno w interesie państwa, jak i narodu, społeczeństwa,
rodzin oraz jednostek, leży zapewnienie bezpieczeństwa na jak najwyż-
szym poziomie. W niniejszym opracowaniu podkreślono, że pozycja
bezpieczeństwa rodziny w teorii nauk o bezpieczeństwie jest na pewien
sposób pierwszorzędna. Od dobrobytu rodziny, jej rozwoju, skutecznie
przeprowadzonych procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i edu-
kacyjnych już na pierwotnym ich stadium, zależą w znacznej mierze
kierunki polityki ferowanej przez poszczególne sektory administracji
rządowej. Ochrona przed różnego rodzaju zagrożeniami i niwelowanie
deficytów oraz ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny,
wydatnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa społecznego i socjal-
nego całego społeczeństwa, którego rodzina jest nieodłączną częścią i
determinantą zachodzących w nim procesów.

Celem niniejszej pracy była próba spozycjonowania bezpieczeń-
stwa rodziny wśród innych jego rodzajów oraz wskazanie roli i znacze-
nia analizowanego typu bezpieczeństwa dla sytuacji egzystencjalno-
rozwojowej polskiej rodziny. Bezpieczeństwo rodziny umiejscowiono w
ramach subkategorii bezpieczeństwa społecznego, personalnego oraz
lokalnego (a w szerszym zakresie również, a nawet przede wszystkim,
w ramach bezpieczeństwa narodowego). Ów rodzaj bezpieczeństwa ma
kluczowe znaczenie dla prawidłowego wypełniania funkcji każdej ro-
dziny, a jego zapewnienie przez same rodziny oraz instytucje państwo-
we przesądza o realizacji potrzeb podstawowych oraz potrzeb wyższe-
go rzędu w zakresie szacunku, uznania i spełniania się w rolach pełnio-
nych w rodzinie. Walka z wszelkimi zagrożeniami (wyartykułowanymi
w pracy) oraz mądre i odpowiedzialne łączenie tradycjonalizmu z moż-
liwościami rozwojowym oferowanymi przez zmiany cywilizacyjno-
technologiczne (przy jawnym sprzeciwie wobec ideologicznych prądów
deformujących konstytutywne dla rodziny wartości) powinny być prio-
rytetem dla wszystkich, którym zależy na dobru polskiej rodziny, naro-
du i całego państwa.

Streszczenie:
Celem niniejszego rozdziału jest próba spozycjonowania bezpie-

czeństwa rodziny wśród innych jego rodzajów oraz wskazanie roli i
znaczenia analizowanego typu bezpieczeństwa dla sytuacji egzysten-
cjalno-rozwojowej polskiej rodziny. W pierwszej części opracowania
autor pokusił się o wskazanie kluczowych elementów opisujących ro-
dzinę, jako kategorię badawczą (w odniesieniu do rodziny jako wartości,
wspólnoty i instytucji społecznej). W drugiej części rozdziału została
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przedstawiona kwestia bezpieczeństwa rodziny, które określić można
jako subkategorię bezpieczeństwa personalnego, lokalnego i społeczne-
go (czyli różnych rodzajów bezpieczeństwa narodowego). Natomiast
trzecia część niniejszego opracowania dotyczy wielowektorowego po-
dejścia do zagrożeń bezpieczeństwa rodziny w aspekcie materialnym,
społecznym i aksjologicznym.

Słowa kluczowe: rodzina, wspólnota, bezpieczeństwo rodziny,
zagrożenia bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie

Summary:
Position and importance of family security in the theory of security

sciences
This chapter positions security in the family among its other types

and defines the role and importance of the type of security analyzed for
the existential and developmental situation of the Polish family. In its
first part, the author attempted to indicate the key elements describing
the family as a research category (in relation to the family as values,
community and social institution). The second part of the chapter
presents the issue of family security, which can be defined as a
subcategory of personal, local and social security (i.e. various types of
national security). Whereas the third part of this study concerns the
multi-vector identification of threats to family security in material, social
and axiological aspects.

Keywords:family, community, family security, security threats,
security studies
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Agata Gorczyca

Wpływ migracji zarobkowej rodziców na kształtowanie tożsamości
społecznej dzieci

1. Tożsamość człowieka
Podstawą osobowości człowieka, która kształtuje się od momentu

narodzin, jest poczucie własnej tożsamości, czyli to, kim się czujemy, co
sobą wyrażamy i z jaką grupą społeczną wiążemy swoje przekonania.
Tożsamość określa kim jesteśmy i jest niezbędną wiedzą dla człowieka
,dającą mu poczucie stałości, co umożliwia mu adekwatne i odpowie-
dzialne postępowanie w stosunku do zmieniających się i wymagających
wyborów sytuacji. Istotą tego wymiaru jest jasność tego, kim się jest,
mimo zmian w otaczającym środowisku oraz jakości interakcji społecz-
nych. Stałe elementy, które jednostka definiuje i określa jako znaczące,
nadające im wartość, pozwala jej nieustannie definiować też siebie,
szczególnie zaś w sytuacji zagrożenia i konieczności dokonywania wy-
borów. Tożsamość można scharakteryzować jako zdolność człowieka do
określania samego siebie, własnych wartości oraz poczucie przynależ-
ności do grupy o podobnych przekonaniach przy jednoczesnej świado-
mości własnej odrębności1.

Badacze zajmujący się problematyką tożsamości przedstawiają
różnego rodzaju klasyfikacje prezentujące wielowymiarowość tego poję-
cia. Najogólniej można przyjąć, iż w skład tożsamości człowieka wcho-
dzi tożsamość osobowa oraz społeczna, określająca człowieka przez
pryzmat innych, porównywanie się z innymi oraz przyjmowanie opinii
na swój temat. Na kształt jednostki wpływają przekonania rodziców,
rodzeństwa, rówieśników i przyjaciół. Jednostka może się zgodzić z po-
stawą innych albo przeciwstawić się panującym zasadom. Zawsze jed-
nak żyje w relacji z otoczeniem oraz wpisuje się w jego schematy. Przez
uczestnictwo w grupach społecznych i pełnieniu w nich różnych ról
kształtuje swoją osobowość2. Jej tożsamość należy zawsze więc rozpa-
trywać w ujęciu społecznym. Życie człowieka nieustannie związane jest
z przebywaniem w grupie. Od najmłodszych lat towarzyszą mu rodzice,
rodzina, przyjaciele, znajomi i nauczyciele. Jest konfrontowany z no-
wymi wyzwaniami, oddziaływaniem otoczenia, poznawaniem przeka-

1 T. Paleczny., Socjologia tożsamości, Kraków 2008, s.20.
2 D. Gębuś., Rodzina .Tak ale jaka, Warszawa 2006, s.6.
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zywanych zasad i wartości. Przynależność jednostki do grupy społecz-
nej wiąże się na ogół z zajmowaniem w niej określonej pozycji, która
wynika z wewnętrznej struktury grupy, to jest całokształtu relacji jakie
wiążą jej członków3. Przeżywane zdarzenia i sytuacje niejednokrotnie
zmuszają do dokonywania wyborów, przez co kształtuje się tożsamość.
Poszukiwanie tożsamości jest jednym z najistotniejszych i najtrudniej-
szych zadań w ciągu całego życia człowieka. To z jakimi wartościami się
utożsamia, wpływa na jego wybory życiowe i pełnione w społeczeń-
stwie funkcje, przez co determinuje przyszłość.

2. Rodzina w kontekście kształtowania tożsamości
Człowiek z natury powołany jest do życia we wspólnocie, a pierw-

szą wspólnotą, w której przychodzi na świat, w której się kształtuje i którą
potem sam zakłada jest właśnie rodzina. Rodzina to podstawowa komór-
ka społeczna, czyli fundamentalny ,konstytutywny element i główny bu-
dulec każdego społeczeństwa4. Rodzina przekazuje pewne wartości oraz
obraz świata. W połączeniu z wrodzonymi elementami osobowości jed-
nostki stanowi to zaczątek do rozwoju własnej tożsamości. Jednostka w
twórczym procesie kształtuje swoją tożsamość na bazie elementów odzie-
dziczonych w związku z przynależnością do danej rodziny, lokalnej spo-
łeczności oraz w wyniku identyfikacji z otaczającymi ją osobami i obo-
wiązującymi społecznymi zasadami. Rodzice dostarczają dzieciom wzo-
rów zachowań, poddanych przez nich próbie i przetworzeniu. Dom ro-
dzinny to miejsce, gdzie odbywa się proces socjalizacji dziecka. Kształto-
wanie osobowości człowieka ma więc swój początek w rodzinie. Stanowi
kontekst najintensywniejszych procesów rozwojowych człowieka, które
trwają w ciągu całego życia, również poza rodziną, jednak nigdy nie są
już tak nasilone5. Choć tożsamość człowieka kształtuje się przez okres
całego życia to dzieciństwo jest czasem, w którym jednostka gromadzi
wiedzę o sobie i świecie oraz buduje obraz samego siebie oraz otoczenia.
Człowiek nieustannie przez całe życie kształtuje własną tożsamość ale
okres dzieciństwa stanowi jej podstawę a dorastanie daje zgromadzone-
mu doświadczeniu odpowiednią formę. Zaś dorosłość dostosowuje tę

3 T. Rostowska., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008, s.127.
4 T. Szlendak., Socjologia rodziny, ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa

2010, s.95.
5 I. Grzankowska., M. Basińska., Cechy osobowości dziecka a pozycja wśród ro-

dzeństwa, [w:] T. Rostowska, A. Jarmołowska (red), Rozwojowe i wychowawcza
aspekty z życia rodzinnego, Warszawa 2010, s.207.
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formę do różnorodnych życiowych okoliczności. Doświadczenia zgroma-
dzone w kolejnych latach to zasoby stanowiące podstawę formowania się
tożsamości późniejszych etapach życia. W okresie dojrzewania formowa-
nie się tożsamości to podstawowe zadanie rozwojowe, które decyduje o
gotowości bycia dorosłym oraz jakości startu w dorosłość. Okres adole-
scencji niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia ponieważ zmiany
fizjologiczne pojawiające się u młodego człowieka wpływają na jego po-
strzeganie rzeczywistości. Wzrasta wówczas rola indywidualizacji wła-
snej aktywności, która nadaje naszemu życiu kształt zgodny z przyjętymi
przez nas wartościami i zasadami. Stajemy się przez to bardziej niezależni
i odporni na naciski otoczenia.

3. Migracje zarobkowe a życie rodzinne
Współczesna rodzina podlega licznym przeobrażeniom. Pedago-

dzy, socjolodzy i psycholodzy stają wobec nowych wyzwań eksplora-
cyjnych, w których należy zgłębić zjawisko wychowania dzieci w rodzi-
nach, w których rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych.
Aby dokładnie ocenić sytuację należy prześledzić rozwój dziecka od
momentu narodzin, bowiem od tego momentu uczestniczy ono w życiu
wielu grup. Podstawową jednak grupą społeczną dla każdej jednostki
jest rodzina. Problematyka dotycząca funkcjonowania rodziny inspiro-
wała wielu badaczy, którzy skupiali się na niej jako na specyficznym
wyjątkowym środowisku społecznym6. W literaturze przedmiotu defi-
niowana jest różnorodnie za względu na przyjęte kryterium. Rodzina
jest naturalnym środowiskiem socjalizującym ,w którym stwarzane są
warunki do rozwoju dzieci lub hamujące ich rozwój. W rodzinie kształ-
tuje się osobowość, postawy społeczne i perspektywy na przyszłość7.
Nabywamy w niej elementarnej wiedzy o życiu społecznym, w której
kształtują się podstawy osobowości człowieka, jego system wartości,
postrzeganych norm moralnych i społecznych i w obrębie której zaspo-
kajane są podstawowe potrzeby człowieka, jak potrzeba bliskości, miło-

6 A. Piech., Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym [w:] D. Wosik-
Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze,
Lublin 2012, s.13.

7 A. Lewicka, P. Maciaszczyk., Postawy rodzicielskie a nieprzystosowanie spo-
łeczne eurosierot [w:] M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny,
Krasnystaw 2010, s.129.
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ści czy przynależności8. Istotą funkcjonowania rodziny postrzeganej jako
swoiście rozumiany mikrosystem społeczny jest to, iż cechuje ją spój-
ność, harmonia oraz wielofunkcyjność. W sytuacji, gdy rodzina nie jest
w stanie wypełnić przynajmniej jednej z nich, może dojść do zapocząt-
kowania procesu dysfunkcjonalności rodziny, który może przebiegać
zarówno na poziomie napięć, istotniejszych konfliktów, określonej de-
prywacji potrzeb, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, jak i rozpa-
du, rozbicia oraz patologii zachowań9. Rodzina sprawuje też funkcje
ekonomiczne determinujące materialne i fizyczne zabezpieczenie człon-
ków rodziny. Przekształcenia we współczesnej, międzynarodowej arenie
politycznej pociągają za sobą poważne zmiany na płaszczyźnie ekono-
micznej, społecznej oraz na współczesnym rynku pracy. Ze zmianami
tymi wiąże się ściśle powiązane jest powszechne obecnie ,zjawisko mi-
gracji zarobkowych. Jest to jedna z kluczowych kategorii, której waga
dla socjologii jako dyscypliny naukowej wzrosła na początku XX wieku.
Rozważając przyczyny wyjazdów zarobkowych należ mieć na uwadze,
że jest ona zjawiskiem wieloaspektowym10. Motywacje ludzi do migracji
wynikają jednocześnie z wielu powiązanych ze sobą przesłanek. Jedną z
nich jest przesłanka ekonomiczna wynikająca z trudności w znalezieniu
pracy i brak perspektyw zawodowych oraz niskie zarobki i trudności
mieszkaniowe.

4. Konsekwencje migracji zarobkowych
Od zarania dziejów obserwowano zjawisko przemieszczania się

ludzi na ziemi i samo w sobie nie jest ono czymś złym. To co może bu-
dzić niepokój wśród badaczy, ekonomistów czy polityków to współcze-
sny rozmiar tego przemieszczania i konieczność stopniowego przekra-
czania barier kulturowych. Emigracja to wyjazd z ojczystego kraju do-
linnego państwa z przyczyn religijnych, politycznych lub ekonomicz-
nych i osiedlania się tam na stałe lub na pewien okres czasu. Jest formą
migracji polegającą na dobrowolnym opuszczeniu kraju rodzimego, ta
grupa ludzi nazywana jest emigrantami11. Konsekwencje ruchów wę-

8 A. Nowakowska., Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego [w:]
T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych
wyzwań, Warszawa 2009, s.106.

9 Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych, Lublin 2008, s.40.
10 Nowakowska, op. cit, s.102.
11 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzie-

ci i ich rodzin, Warszawa 2010, s.16.



230

drówkowych ludności związane są z ich społecznymi, kulturowymi,
ekonomicznymi i politycznymi aspektami12. Konsekwencje j emigracji
zarobkowych rozpatruje się zarówno w kategoriach korzyści jaki strat.
Negatywne konsekwencje wynikają w mniejszym lub większym stopniu
z niewłaściwego procesu adaptacji do nowego otoczenia, kultury i kraju.
Wśród wielu negatywnych konsekwencji migracji zarobkowej warto
podkreślić te na podłożu osobistym-życia rodzinnego13. Stosunkowo
często sygnalizuje się tu kryzys instytucji rodziny ,rozpad więzi emocjo-
nalnych i narastających kłopotów wychowawczych dzieci. Rozłąka z
rodzicami może prowadzić do zaburzeń zachowania młodzieży, trud-
ności wychowawczych i zaniku autorytetów. Rodziny emigrantów sta-
nowią specyficzny typ rodziny rozłączonej choć z punktu widzenia
formalnego pozostają rodziną pełną. Ze względu na długotrwały brak
jednego lub obojga rodziców posiadają wiele cech rodziny niepełnej, z
nietypowym układem ról rodzinnych i małżeńskich, zakłóconym proce-
sem komunikacji i odmiennym klimatem emocjonalnym.

Opierając się na literaturze z tego zakresu rodziny rozbite zalicza
się do rodzin niewydolnych i nieprawidłowych wzorcach rodziny. Owa
niewydolność zdaje się wynikać z zaburzonego układu relacji i komuni-
kacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz braku więzi
emocjonalnych. Nieprawidłowości na poziomie tożsamości rodzinnej
determinują zaburzenia w kształtowaniu się tożsamości osobowej i spo-
łecznej członków systemu rodzinnego a zwłaszcza dzieci. Jednym z de-
terminantów klimatu emocjonalnego rodziny jest system małżeński. Na
zakłócony przebieg relacji wpływa rozłąka, którą można rozpatrywać w
aspekcie socjologicznym czyli zmianach w stosunkach społecznych oraz
realizowanych rolach rodzinnych. W przypadku społecznego osamot-
nienia człowiek czuje się wyobcowany w stosunku do tego, kto i co go
otacza. Rodzina stanowi podstawowy system warunkujący kształtowa-
nie się osobowości nowych jej członków czyli dzieci. Niespecyficzny
układ ról rodzinnych i zaburzone procesy komunikacji i spójności ro-
dziny stanowią podłoże do rozwoju osobowości dzieci ,ich umiejętności
nawiązywania kontaktów społecznych i trudności w rozwiązywaniu
życiowych problemów. Przejmowanie ról i wypełnianie obowiązków
nieobecnego rodzica często spoczywa na dziecku, szczególnie tym naj-
starszym. Sytuacja ta może mieć pozytywne konsekwencje w postaci

12 D. Niedźwiecki., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kra-
ków 2010, s.105.

13 Nowakowska, op. cit, s.105.
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wzrostu odpowiedzialności i dojrzałości. Może też wiązać się z konse-
kwencjami negatywnymi takimi jak utrata dzieciństwa, nadmierna doj-
rzałość nieadekwatna do wieku czy poczucie żalu wobec rodziców. Brak
stałych kontaktów z nieobecnym rodzicem wpływa też na osłabienie
więzi uczuciowych, poczucie wrogości oraz zaburzony proces identyfi-
kacji. Dotyczy to szczególnie dzieci będących na etapie dojrzewania i
kształtowania własnej tożsamości.

5. Eurosieroctwo dzieci negatywnym skutkiem dla rozwoju oso-
bowości

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku migracje za-
robkowe stały się marzeniem wielu osób. Motywy wyjazdów są różne,
ale najważniejszą motywacją jest trudna sytuacja materialna osób wy-
jeżdżających. Wstydliwym efektem ubocznym fali emigracyjnej jest
osamotnienie tysięcy dzieci. Emigracja rozrywa rodzinę, zwłaszcza taką,
która wcześniej była krucha. Emigrację i migrację zalicza się w socjolo-
gicznej literaturze przedmiotu do patologii. Cierpią migranci i ich ro-
dziny. Każdy emigrant i migrant narażony jest na stresy, sytuacje trudne
i traumatyczne przeżycia takie jak rozwody, choroby a nawet samobój-
stwa. Eurosierota to dziecko, które wychowuje się bez co najmniej jed-
nego rodzica, który wyjechał za granicę w celach zarobkowych. Eurosie-
roctwo natomiast to fakt nieposiadania przez kogoś niepełnoletniego
obojga rodziców lub jednego rodzica, którzy opuścili kraj za pracą14.
Eurosieroctwo powoduje u dzieci zachowania zaliczane w literaturze
psychologicznej i pedagogicznej do niedostosowania społecznego czyli
zamykania się w sobie, nałogów czy wrogich zachowań demonstracyj-
nych. Wspólnym stwierdzeniem w definicjach osamotnienia jest pogląd,
że samotność to stan zarówno emocjonalny jak i społeczny.

Problem sieroctwa społecznego dzieci jest trudną sytuacją życio-
wą. W wielu rodzinach dotkniętych zjawiskiem emigracji zarobkowej
widoczne są symptomy nieprzystosowania społecznego swoich dzieci i
oznaki dziecięcej choroby emigracyjnej15. Migracje są przedmiotem zain-
teresowani wielu dyscyplin naukowych. Są złożonym problemem ba-
dawczym i wymagają interdyscyplinarnego podejścia16. Ruchy wę-

14 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzie-
ci i ich rodzin, Warszawa 2010, s.113.

15 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012, s.210.
16 I. Szczygielska, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie ro-

dzin, Warszawa 2013, s.23.
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drówkowe ludności analizowane są zarówno z perspektywy ekono-
micznej oraz jej konsekwencji gospodarczej, demograficznej, socjolo-
gicznej oraz psychologicznej poprzez pryzmat doświadczenia migracji
na kształtowanie się tożsamości. Imigracja zarobkowa zmienia zarówno
osoby wyjeżdżające za granicę, jak i osoby, a szczególnie dzieci pozosta-
jące w kraju. Rozrywa często więzy uczuciowe rodziny. Typowymi za-
chowaniami euro sierot może być zachwiana psychika, agresja, niska
samoocena, trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami i nie-
ufność. Dzieci często nie potrafią poradzić sobie z tym co je spotkało.
Mają zaniżoną samoocenę, często czują się porzucone i gorsze od swoich
kolegów, których rodzice są w domu. Efektem eurosieroctwa i braku
opieki jest opuszczanie się dzieci w nauce, porzucanie szkoły, wcześniej-
szy kontakt z alkoholem, używanie narkotyków i wchodzenie w środo-
wiska patologiczne. Przeprowadzone badania dotyczące zjawiska mi-
gracji zarobkowej pozwalają na wyciągnięcie szeregu wniosków doty-
czących ich konsekwencji. Zmiany wywołane wędrówkami dotyczą
przede wszystkim życia rodzinnego i zazwyczaj ich konsekwencje mają
relatywnie charakter trwały. Za społecznie istotny badacze uznają pro-
blem eurosieroctwa. Migracje skutkują konsekwencjami tożsamościo-
wymi, które dotyczą samych wędrujących jak i ich rodzin a szczególno-
ści ich dzieci.

Zakończenie
Współczesna rodzina podlegająca licznym przeobrażeniom staje wo-

bec nowych wyzwań . Stosunkowo często sygnalizuje się kryzys instytucji
rodziny ,rozpad więzi emocjonalnych i narastających kłopotów wycho-
wawczych dzieci. Dotyczy to szczególnie dzieci będących na etapie doj-
rzewania i kształtowania własnej tożsamości. Poszukiwanie tożsamości jest
jednym z najistotniejszych i najtrudniejszych zadań w ciągu całego życia
człowieka. Rodzina jest naturalnym środowiskiem socjalizującym stąd nie-
prawidłowości na poziomie tożsamości rodzinnej determinują zaburzenia
w kształtowaniu się tożsamości osobowej i społecznej członków systemu
rodzinnego a zwłaszcza dzieci. Istotą funkcjonowania rodziny postrzeganej
jako swoiście rozumiany mikrosystem społeczny jest to, iż cechuje ją spój-
ność, harmonia oraz wielofunkcyjność. W sytuacji, gdy rodzina nie jest w
stanie wypełnić przynajmniej jednej z nich, może dojść do zapoczątkowa-
nia procesu dysfunkcjonalności rodziny. Może on przebiegać zarówno na
poziomie napięć, istotniejszych konfliktów, określonej deprywacji potrzeb,
zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, jak i rozpadu, rozbicia oraz pato-
logii zachowań. Przekształcenia we współczesnej, międzynarodowej arenie
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politycznej pociągają za sobą poważne zmiany na płaszczyźnie ekono-
micznej, społecznej oraz na współczesnym rynku pracy. Ze zmianami tymi
wiąże się ściśle powiązane jest powszechne obecnie ,zjawisko migracji za-
robkowych, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej stały się marze-
niem wielu osób. Ruchy wędrówkowe ludności analizowane są najczęściej
poprzez pryzmat doświadczenia migracji na kształtowanie się tożsamości.
Migracje skutkują konsekwencjami tożsamościowymi, które dotyczą sa-
mych wędrujących jak i ich rodzin a szczególności ich dzieci. Zazwyczaj ich
konsekwencje mają relatywnie charakter trwały. Motywy wyjazdów są
różne, ale najważniejszym z nich jest trudna sytuacja materialna osób wy-
jeżdżających. Konsekwencje j emigracji zarobkowych rozpatruje się zarów-
no w kategoriach korzyści jaki strat. Wstydliwym jednak efektem ubocz-
nym fali emigracyjnej jest osamotnienie tysięcy dzieci. Problem sieroctwa
społecznego dzieci jest trudną sytuacją życiową. Przeprowadzone badania
dotyczące zjawiska migracji zarobkowej pozwalają na wyciągnięcie szeregu
wniosków, które dotyczą ich konsekwencji.

Summary:
The impact of parents economic migration on shaping the social identiti

of children
Shaping human personality has its origin in the family. Context is

of the most intense human development processes that are ongoing all
life, also outside the family, but they are never so intense. When consi-
dering the reasons for traveling for business must be borne in mind that
it is a phenomenon multi-faceted. The consequences of the migratory
movements of the population are associated with their social, cultural,
economic and political aspects. The consequences of economic emigra-
tion are considered in terms of benefits as well as losses. Negative con-
sequences result to a greater or lesser extent from the wrong process of
adapting to the new environment, culture and country. Among the ma-
ny negative consequences of labor migration, it is worth highlighting
those on the ground personal-family life. Migrations result in identity
consequences that affect wanderers themselves and their families and
especially their children.

Keywords: family, identity, migrations

Streszczenie:
Podstawą osobowości człowieka jest poczucie własnej tożsamości,

czyli to, kim się czujemy, co sobą wyrażamy i z jaką grupą społeczną
wiążemy swoje przekonania. Kształtowanie osobowości człowieka ma
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swój początek w momencie narodzin. Człowiek z natury powołany jest
do życia we wspólnocie, a pierwszą wspólnotą, w której przychodzi na
świat, w której się kształtuje i którą potem sam zakłada jest rodzina. Ży-
cie człowieka nieustannie związane jest z przebywaniem w grupie. W
rodzinie kształtuje się osobowość, postawy społeczne i perspektywy na
przyszłość. Poszukiwanie tożsamości jest jednym z najistotniejszych i
najtrudniejszych zadań w ciągu całego życia człowieka. To z jakimi war-
tościami się utożsamia, wpływa na jego wybory życiowe i pełnione w
społeczeństwie funkcje, przez co determinuje przyszłość. W obecnych
czasach stosunkowo często sygnalizuje się kryzys instytucji rodzin, roz-
pad więzi emocjonalnych i narastających kłopotów wychowawczych
dzieci. Współczesna rodzina podlega licznym przeobrażeniom. Pedago-
dzy, socjolodzy i psycholodzy stają wobec nowych wyzwań eksplora-
cyjnych, zgłębiając zjawisko wychowania dzieci w rodzinach, w których
rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej migracje zarobkowe stały się marzeniem
wielu osób. Motywy wyjazdów są różne, ale najważniejszą motywacją
jest trudna sytuacja materialna osób wyjeżdżających. Wstydliwym efek-
tem ubocznym fali emigracyjnej jest osamotnienie tysięcy dzieci. Wśród
wielu negatywnych konsekwencji migracji zarobkowej znajdują się te,
które dotyczącą życia rodzinnego. Nieprawidłowości na poziomie toż-
samości rodzinnej determinują zaburzenia w kształtowaniu się tożsa-
mości osobowej i społecznej członków systemu rodzinnego a zwłaszcza
dzieci. Niespecyficzny układ ról rodzinnych i zaburzone procesy komu-
nikacji i spójności rodziny stanowią podłoże do rozwoju osobowości
dzieci ,ich umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i trudno-
ści w rozwiązywaniu życiowych problemów. Przeżywane przez nie
zdarzenia i sytuacje niejednokrotnie zmuszają do dokonywania wybo-
rów, przez co kształtuje się ich tożsamość.

Słowa kluczowe: rodzina, tożsamość, migracje
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Gabriela Jednorał

Projekt „Zdrowie to u Nas Rodzinne” jako przykład działań
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania otyłości

Wstęp
Już w 1974 roku eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

zakwalifikowali otyłość do chorób cywilizacyjnych i zasugerowali, że
stanie się ona jedną z najważniejszych chorób żywieniowych naszych
czasów. Po ponad 45 latach możemy stwierdzić, że niestety nie pomylili
się w swoich przewidywaniach. Liczba otyłych dzieci (powyżej 5 roku
życia) i młodzieży wzrosła od 1975 r. z 11 milionów do 124 milionów w
2016 r. Dodatkowe 213 milionów miało nadwagę.

Z powyższych danych wynika, że w dzisiejszych czasach nad-
mierna masa ciała, czyli nadwaga i otyłość jest problemem globalnym na
miarę epidemii, występującym w różnych populacjach i grupach wie-
kowych oraz społecznych na całym świecie. Nadmierna masa ciała, a
szczególnie otyłość sprzyja bowiem rozwojowi wielu chorób m.in. cu-
krzycy typu 2, chorobom układu sercowo-naczyniowego, niektórym
typom nowotworów, zwiększa także ryzyko wystąpienia zaburzeń
hormonalnych i metabolicznych, zmianom zwyrodnieniowym układu
kostno-stawowego czy bezdechowi sennemu, negatywie wpływa rów-
nież na jakość życia na płaszczyźnie psychospołecznej1.

Szczególnie niepokojące jest występowanie nadwagi u dzieci i mło-
dzieży, gdyż jest on często niedostrzegany, a pulchne dziecko uważane jest
za zdrowe dziecko. Problem nadmiernej masy ciała występuje już u małych
dzieci2. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że jeśli obecne trendy
utrzymają się, to do 2025 roku na świecie będzie ok. 70 mln dzieci do 5 roku
życia z nadmierną masą ciała. Na podstawie dostępnych badań można
określić, że w Polsce problem nadwagi i otyłości dotyczy około 10% małych
dzieci (1-3 lata), 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% mło-

1 A. Kleinrok, B. Głowa, Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia Cz.
2. Paradoks otyłości. Medical Review, 2015:2, s.173-179.

2 R. I. Kosti, D. B. Panagiotakos, The epidemic of obesity in children and adole-
scents in the Word, Central European Journal of Public Health, 2006, 14, 151-159.
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dzieży do 15 roku życia3. Należy zatem zwracać większą uwagę na kontro-
lowanie parametrów somatycznych młodych pokoleń, zarówno korzysta-
jąc z konsultacji z lekarzami pediatrami, jak i samodzielnie. Można to zro-
bić posługując się fałdomierzami, które służą do oceny grubości tkanki
podskórnej, a także oceniając stopień otyłości oraz rozkład danych antro-
pometrycznych wykorzystując siatki centylowe i tzw. wskaźnik masy ciała
BMI. Siatki centylowe (m.in. masy w stosunku do wieku, wzrostu w sto-
sunku do wieku i masy w stosunku do wzrostu) umożliwiają graficzne
przedstawienie pozycji danego parametru i porównanie go z normą.
Wskaźnik BMI (Body Mass Index) oblicza się według wzoru: BMI = masa
rzeczywista [kg]/(wzrost [m])², a następnie wartość otrzymanego z obli-
czeń BMI porównuje się u najmłodszych z danymiz siatki centylowej. Do-
datkowo niebezpieczne jest, że otyłość dziedziczona jest wielogenowo, a
nasza skłonności do nadmiaru masy ciała zależy od wpływów środowi-
ska4. Dlatego też niestety dzieci z otyłością z dużym prawdopodobień-
stwem pozostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości i będą miały zwięk-
szone ryzyko zachorowania na choroby prowadzące do obniżenia jakości i
długości ich życia. Rodzina jest zatem istotnym czynnikiem wpływającym
na otyłość dzieci i nastolatków. W populacji dzieci i dorosłych najczęściej
(w ponad 90% przypadków) rozpoznaje się otyłość prostą, czyli taką, której
nie towarzyszą inne objawy chorobowe; a ten typ jest często uwarunkowa-
ny genetycznie, a u innych osób w rodzinie można stwierdzić nadmiar ma-
sy ciała.

Z badań wynika, że szczególny związek dotyczy wagi dziecka i
matki, gdyż dzieci z nadwagą mają częściej matki z nadwagą niż ojców5.
Na podobieństwo między wagą rodziców i dzieci wpływ ma zarówno
genetyka jak i styl życia, prowadzony przez rodzinę. Ogromne znacze-
nie mają zarówno socjoekonomiczne uwarunkowania jak i rodzinne
tradycje. Niewątpliwą rolę odgrywają tutaj wzorcowe zachowanie ro-
dziców. Dotyczy to wszystkich aspektów stylu życia i poza sposobem
odżywiania, rodzina toruje również drogę do satysfakcji z uprawiania

3 A. Mazur, Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w
Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Insty-
tutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2011, s.158–163.

4 G. Sikorska-Wiśniewska, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Żywność.
Nauka. Technologia. Jakość, 2007:6 (55), s. 71 – 80.

5 D. Zawadzka, M. Stalmach, Wybrane czynniki rodzinne jako predyktory masy
ciała, A. Fijałkowska (red.), [w:] Nadwaga i otyłość u polskich 8-latków w świetle
uwarunkowań biologicznych, behawioralnych i społecznych. IMID, Warszawa 2017.



238

sportów ruchowych6. Niestety według badań tylko co trzeci dorosły
rusza się wystarczająco dużo, a wiąże się z tym fakt, że jeśli rodzice nie
wykazują świadomego podejścia do zdrowia, możliwe jest, że dzieci
także nie będą go posiadać7.

Nie ma zatem wątpliwości, że nadwaga i otyłość to problem dużej
wagi, a powyższe dane wskazują, że nadal istnieje ogromna potrzeba
poszukiwania i realizacji skutecznych na globalną skalę działań, które
pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ważne jest także podej-
mowanie odpowiednich działań na poziomie lokalnym oraz zwrócenie
uwagi władz miast na powyższy problem. Ze względu na jego społecz-
ny charakter, to na nich spoczywa również obowiązek podejmowania
odpowiednich działań w celu wczesnej identyfikacji problemu oraz wła-
ściwej reakcji poprzez wdrażanie profilaktycznych działań naprawczych
w zdrowia publicznego. Odpowiedzią na potrzeby i problemy współ-
czesnych rodzin borykającym się z brakiem czasu lub odpowiedniego
nawyku u swojego potomstwa, legnickim rodzinom zaproponowano w
udział projekcie „Zdrowie to u nas Rodzinne”. Organizatorem akcji był
legnicki Urząd Miasta, a celem projektu była promocja zdrowego i ak-
tywnego stylu życia, przy jednoczesnym budowaniu i rozwijaniu relacji
rodzinnych poprzez wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu. W
ramach jego realizacji zaplanowano cykl sportowych spotkań, wydarzeń
i imprez oraz przedsięwzięć edukacyjno–społecznych dedykowanych
mieszkańcom Legnicy w każdym wieku tj.:

- „Dwie godziny dla rodziny” – czyli osiem fantastycznych, ro-
dzinnych spotkań, które mają aktywizować mieszkańców Legnicy, ro-
dziców z dziećmi, grupy przyjaciół, kluby, organizacje sportowe i sto-
warzyszenia, z zakresu : piłki ręcznej, karate i samoobrony, koszykówki,
tańca, kijów Nordic Walking, fitnessu, tenisa ziemnego oraz pływania.

- „Spotkanie Kobiet i Zdrowie”- z ogólnopolskiej renomy specjali-
stą w zakresie zdrowego odżywiania.

- „Badania składu ciała uczniów legnickich szkół” – analiza składu
ciała z wykorzystaniem analizatora składu ciała Tanita, przeprowadzo-
na wśród uczniów wybranych placówek szkolnych z Legnicy.

6 E. Madejski, E. Giża, P. Madejski, Aktywność fizyczna rodziców a ich zaintere-
sowania kulturą fizyczną dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym, Health Pro-
motion & Physical Activity, 2019:1 (6), s.11–19.

7 W. Drygas, A. Skiba, W. Bielecki, P. Puska, Ocena aktywności fizycznej miesz-
kańców sześciu krajów europejskich, Medicina Sportiva, 2001:5(2), s. 119-128.
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To właśnie wyniki analizy tego ostatniego działania stały się
przedmiotem analizy do tego opracowania. Celem pracy była ocena
wskaźnika BMI oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej wystę-
pującej u dzieci i młodzieży szkolnej z Legnicy objętej projektem
„Zdrowie to u Nas Rodzinne”.

1. Materiał i metody
Grupę badawczą stanowili uczniowie (n=278) z legnickich szkół pod-

stawowych. Do badania włączono przedstawicieli młodzieży szkolnej w
wieku od 7 do 15 lat, których to opiekunowie prawni wyrazili pisemną
zgodę na przeprowadzenie u dziecka pomiarów parametrów somatycz-
nych. W grupie badawczej wykonano pomiar wysokości i masy ciała, ze
szczególnym uwzględnieniem FATP oraz analizę składu ciała poprzez
analizę bioimpedancji elektrycznej przy użyciu 8-elektrodowego analizato-
ra składu ciała TANITA. Powyższa technika pomiaru opiera się na pomia-
rze oporu elektrycznego ciała (impedancji), poprzez zmierzenie całkowity
opór ciała wyznacza następujące wartości8:

• FatP – Procentowa ilość tkanki tłuszczowej ogólnej [%],
• FatM - Masa tkanki tłuszczowej ogólnej [kg],
• FFM - Masa tkanki beztłuszczowej ogólnej [kg],
• BMI Indeks masy ciała [kg/m2].
• Skład ciała kończyny górnej prawej (RA)
o RAFatM - Masa tkanki tłuszczowej [kg],
o RAFFM - Masa tkanki beztłuszczowej [kg],
• Skład ciała kończyny górnej lewej (LA)
o LAFatM - Masa tkanki tłuszczowej[kg],
o LAFFM - Masa tkanki beztłuszczowej [kg],
• Skład ciała kończyny dolnej prawej (RL)
o RLFatM - Masa tkanki tłuszczowej [kg],
o RLFFM - Masa tkanki beztłuszczowej [kg],
• Skład ciała kończyny dolnej lewej (LL)
o LLFatM - Masa tkanki tłuszczowej [kg],
o LLFFM - Masa tkanki beztłuszczowej [kg],
• Skład ciała tułowia (TR)
o TRFatM - Masa tkanki tłuszczowej [kg],

8 A. Majcher, I. Rogozińska, B. Rymkiewicz-Kluczyńska, Porównanie wyników
zawartości procentowej tłuszczu uzyskanych trzema metodami: antropometryczną,
impedancją bioelektryczną i densytometrią (DEXA) u dzieci otyłych, Endokrynologia
Pediatryczna, Vol. 2004:3, Nr 3(8), s. 51-58.
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o TR - Masa tkanki beztłuszczowej [kg].
Wartości normatywne procentowej ilości tkanki tłuszczowej dla

badanego wieku oraz płci wynoszą:

• Dziewczynki
o 7-10 lat – 15-25% tkanki tłuszczowej (FATP)
o 11-13 lat – 16-29% tkanki tłuszczowej

• Chłopcy
o 7-10 lat – 13-20% tkanki tłuszczowej
o 11-13 lat – 13-23% tkanki tłuszczowej.
Na podstawie uzyskanych parametrów obliczono wskaźnik masy

ciała BMI badanych, który to poddano analizie po odniesieniu do sia-
tek centylowych dla danego wieku. Zgodnie z ich normami wynik
wskaźnika BMI poniżej 3 centyla oznacza niedowaga, pomiędzy 3-25
centylem – szczupłość, wagę prawidłową określono między 25-90 cen-
tyl, w zakresie pomiędzy 90-97 centyl stwierdzamy nadwagę, a powy-
żej 97 centyla otyłość.

2. Wyniki badań
Do grupy badawczej objętej projektem włączono 278 dzieci, w tym

111 dziewczynek (39,9% badanych) i 167 chłopców (60,1% badanych).
Średni wiek całej badanej grupy wynosił 10,98±3 lata, a rozkład bada-
nych z poszczególnych grup wiekowych prezentował się następująco:

• 7 lat – 10 uczniów,
• 8 lat – 3 uczniów,
• 9 lat – 43 uczniów,
• 10 lat – 58 uczniów,
• 11 lat – 53 uczniów,
• 12 lat – 62 uczniów,
• 13 lat – 25 uczniów,
• 14 lat – 24 uczniów.
Z kolei charakterystykę liczebność grup w zależności od wieku i

płci przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Liczebność badanych uczniów w zależności od wieku i płci
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

wiek [lata] liczba [n] % liczba [n] %
7 6 5,4 4 2,4
8 2 1,8 1 0,6
9 21 18,9 22 13,2
10 20 18,1 38 22,7
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11 22 19,8 31 18,6
12 22 19,8 40 23,9
13 9 8,1 16 9,6
14 9 8,1 15 9,0

Średnie wartości antropometryczne wynosiły:
• masa ciała – 46 kg (przedział 18 - 98,3kg),
• wysokość ciała – 151,1 cm (116 – 184 cm),
• wskaźnik wagowo- wzrostowy BMI-19,8 kg/m2 (12,9-36,1

kg/m2),
• centyl BMI dla wieku i płci -59,9 (1 - 99,9 centyla).

Rozkład masowy oraz wysokości ciała dla poszczególnych grup
wiekowych z uwzględnieniem płci przedstawiono na rycinie 1 i 2.

Rycina 1. Wysokość ciała badanych uczniów w zależności od wie-
ku i płci

Rycina 2. Masa ciała badanych uczniów w zależności od wieku i płci
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono
występowanie:

• niedoboru masowego (BMI poniżej 5 centyla dla danego wieku)
u 7 dzieci (2,5 %)

• podwyższoną masę ciała (BMI powyżej 85 centyla dla danego
wieku) u 74 dzieci (27 %) w tym u 26 (9 %) badanych dzieci centyl BMI
wskazywał na otyłość (powyżej 95 centyla).

Nieprawidłowości masy ciała w zależności od wieku i płci przed-
stawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba badanych dzieci z niedowagą, normatywną masą
ciała oraz nadwagą w zależności od wieku i płci.

Najwięcej dzieci z ponadnormatywną masa ciała stwierdzono w
grupie chłopców w wieku 12 lat - piętnastu badanych miała wskaźnik
BMI powyżej 85 centyla, co wskazuje na nadwagę, a 12,5% powyżej 95
centyla co wskazuje na otyłość. Wśród dziewczynek ponadnormatywną
masę ciała posiadało 31,5 % badanych w tym u 19% BMI wskazywało na
otyłość. Największą grupę dziewcząt z ponadnormatywną masa ciała
odnotowano , podobnie jak u chłopców, wśród badanych w wieku 12 lat
(aż 50% tejże grupy wiekowej).

W zakresie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej we krwi śred-
nia uzyskana przez badanych wynosiła 22,5%, jednak wśród uzyskanych
wyników widoczne było duże zróżnicowanie w zakresie powyższego pa-
rametru. Dziewczęta uzyskały średnio 24% zawartość FATP, a chłopcy
21%. W odniesieniu do określonych w Tanita norm w analizowanej grupie
badawczej niską masę tkanki tłuszczowej stwierdzono u 24%, zaś u 35%
wysoką ilość tkanki tłuszczowej. U 12% dziewcząt procentowa ilość tkanki
tłuszczowej (FATP) była bardzo niska (poniżej normy 15%) zaś u 41%
przekraczała górną granicę normy (25%/29%). W grupie chłopców 30 %
posiadało ponadnormatywną ilość tkanki tłuszczowej, u 32 % stwierdzono
niską masę tkanki tłuszczowej. Liczbę dzieci w zależności od wieku i płci w
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poszczególnych grupach klasyfikacyjnych procentowej ilości tkanki tłusz-
czowej przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczbowy i procentowy rozkład uczniów w zakresie pro-
centowej zawartości tkanki tłuszczowej w zależności od wieku i płci.

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
wiek
[lata]

FATP
< 15%

FATP
<25%

FATP
> 25%

FATP
< 15%

FATP
<25%

FATP
> 25%

7[n] 3 2 0 4 0 0
% 60 40 - 100 - -

8[n] 0 1 1 1 0 0
% - 50 50 100 - -

9[n] 2 11 8 2 12 8
% 9,5 52,5 38 9 55 36

10[n] 4 9 7 15 14 9
% 20 45 35 39 37 24

11[n] 1 17 4 6 17 8
% 5 77 18 19 55 26

12[n] 1 6 15 12 11 17
% 5 27 68 30 27,5 42,5

13[n] 1 3 5 7 2 7
% 11 33 56 44 12 44

14[n] 1 2 6 6 5 2
% 11 22 67 46 39 15

Największy odsetek dziewcząt z procentową zawartością tkanki
tłuszczowej FATP >25% wystąpił wśród uczennic w wieku 12 i 14 lata, a
u przedstawicieli płci męskiej u 12 i 14-latków.

3. Dyskusja
Aktywność ruchowa jest naturalną potrzebą ludzkiego organizmu,

a podejmowana systematycznie oraz na optymalnym poziomie sprzyja
prawidłowemu rozwojowi i zachowaniu zdrowia9. Korzyści wynikające
z aktywnego trybu życia, wskazują na konieczność podejmowania róż-
norodnych form aktywności od dzieciństwa do starości. Szczególnie
cenne jest uprawianie różnych form ruchu w rodzinie, gdyż to właśnie
rodzice znacząco wpływają na kształtowanie proaktywnych i prozdro-

9 I. Urych, Nowe wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa – aktywność fizyczna „le-
karstwem” na wybrane zagrożenia czasu pokoju w XXI wieku, Zeszyty Naukowe
AON nr 2013:4(93).
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wotnych postaw swoich dzieci. Jako pierwsze ogniwo wychowania fi-
zycznego dziecka, rodzice stwarzają odpowiednie wzorce, a także
wpływając na zainteresowania oraz postawy prezentowane przez ich
potomstwo również w dorosłym życiu10. Wspólna zabawa w sport w
gronie rodzinnym, dzięki towarzyszącym jej pozytywnym emocjom
oraz możliwości współzawodnictwa i zaprezentowania własnych umie-
jętności przed rodzicami czy też rodzeństwem, może sprzyjać jeszcze
mocniejszemu scalaniu rodzinnych więzi. Mimo rosnącej świadomości
współczesnych rodziców w zakresie korzyści płynących ze wspólnego
podejmowanie różnorodnych form aktywności, oddziaływanie domu
rodzinnego w tej sferze nadal nie jest wystarczające.

Stanowi to niewątpliwie jeden z czynników, który przekłada się na
problemy z niską aktywnością fizyczną oraz nadwagą i otyłością mło-
dego pokolenia11. Według badań populacyjnych u 20% badanych wy-
stępuje ponadnormatywna masa ciała. Badania tożsame do badań wła-
snych dużym ośrodku miejskim również na Dolnym Śląsku wykazały z
kolei, że odsetek dzieci z ponadnormatywną masą ciała, szczególnie w
klasach młodszych, jest znacznie niższy niż w ośrodkach wiejskich i
wynosi odpowiednio 10% i 24%12. Osiągnięty wynik 27% badanych
uczniów z ponadnormatywną masa ciała, wskazuje iż problem nadwagi
i otyłości wśród badanych dzieci i młodzieży jest bardzo istotny.

Wśród przebadanych dzieci u nielicznych stwierdzono występo-
wanie niedowagi czyli wartość BMI dla wieku i płci wskazywała poniżej
5. centyla. Niedowagę stwierdzono u dziewczynek (2,7 % przebadanych
w danej płci) oraz 2 chłopców (1,2 % przebadanych w danej płci). Z kolei
w badaniach wrocławskich oraz ogólnokrajowych zaobserwowano, iż
problem niedowagi dotyczy średnio 5% badanych uczniów. a w grupie
chłopców nawet do 8%. Porównując te wartości z uzyskanymi w bada-
niach w Legnicy można zaobserwować dwukrotnie niższy odsetek dzie-
ci z niską masą ciała w porównaniu do średniej. Może być to spowodo-
wane wyższym wiekiem uczniów badanych w Legnicy w porównaniu
do średniej oraz badań własnych.

10 E. Szymańska, Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka,
Kultura i Edukacja nr 2008:1, S. 155-175

11 D. Kamień, Nadwaga i otyłość – rosnący problem młodego pokolenia, Wycho-
wanie fizyczne i zdrowotne, 2019:39.

12 Chwałczyńska A, Rutkowski T, Jędrzejewski G, Wójtowicz D, K. A. So-
biech, The Comparison of the Body Composition of Children at the Early School Age
from Urban and Rural Area in Southwestern Poland. BioMed Research Internatio-
nal, 2018:(1), s.1-9.
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W przeciwieństwie do stosowanych powszechnie w badaniach
populacyjnych pomiarów antropometrycznych, takich jak wysokość i
masa ciała, analiza szczegółowych parametrów składu ciała nie jest ak-
tualnie popularna, stąd trudności w odniesieniu wyników własnych do
innych prac badawczych. Dodatkowy problem stanowi zróżnicowanie
międzypopulacyjne w wynikach oceny składu ciała otrzymanych z za-
stosowaniem odmiennych technik metody BIA, dlatego też wnioskować
można, że do oceny poziomu otłuszczenia nie powinno się stosować
zamiennie różnych metod pomiaru komponentów ciała13. Zasadność
prowadzenia badań również w zakresie zawartości tkanki tłuszczowej
w organizmie potwierdzają liczne, prowadzone od wielu lat badania
wskazujące, że otyłość wieku dziecięcego to podwyższone ryzyko póź-
niejszych powikłań sercowo-naczyniowych1415.

Na podstawie porównania wyników młodzieży szkolnej z Legnicy
z badaniami Słowik i in.16, stwierdzić można że wśród uczniów z Legni-
cy większy odsetek osób posiadał wartości tegoż parametru poniżej
normy (12%), przy czym jednocześnie stwierdzić u nich można większy
odsetek osób z przekroczoną górną granicą normy w zakresie FATP
(35%). Wśród przebadanych dzieci z Siemianowic Śląskich jedynie u
3,2% stwierdzono wartości procentowej zawartości tkanki tłuszczowej
poniżej normy, a 26,4% badanych normy FATP były przekroczone. Wy-
nikać może to z faktu, iż grupa badawcza z Siemianowic obejmowała
uczniów uprawiających zawodniczo sport, przez co też mogli oni mieć
więcej tkanki mięśniowej, a mniej tkanki tłuszczowej. Z kolei odnosząc
się do badań międzynarodowych, młodzież szkolna z Niemiec uzyskała
znacznie niższe wartości FATP, wśród przedstawicieli zarówno dziew-
cząt (13,3–23,1%), jak i chłopców (11,7-14,3%,), w porównaniu z wyni-

13 M. Dittmar, Comparison of bipolar and tetrapolar impedance techniques for as-
sessing fat mass, American Journal of Human Biology, 2004:16, s.593–597.

14 K. F. Zwiauer, R. Pakosta, T. Mueller, K. Widhalm, Cardiovascular risk fac-
tors in obese children in relation to weight and body fat distribution, Journal of the
American College of Nutrition, 1992:11, suppl. s 41–50.

15 P. J. Teixeira, L. B. Sardinha, S. B. Going, T. G. Lohman, Total and regional
fat and serum cardiovascular disease risk factors in lean and obese children and adole-
scents, Ob. Research, 2001:9(8), s.432–442.

16 J. Słowik, E. Grochowska-Niedworok, I. Maciejewska-Paszek, M. Kardas,
E. Niewiadomska,·M. Szostak-Trybuś, M. Palka-Słowik, T. Irzyniec, Nutritional
Status Assessment in Children and Adolescents with Various Levels of Physical Ac-
tivity in Aspect of Obesity Obes Facts; 2019:12, s.554–563.
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kami badań własnych17. W badaniach stwierdzono także, że zróżnico-
wanie w tym zakresie może wynikać z miejsca zamieszkania w mieście i
na wsi, gdyż dzieci z terenów wiejskich przewyższały swych rówieśni-
ków z miast zarówno pod względem wskaźnika BMI, jak i FATP18.

Analizy otrzymanych wyników pozwoliła na wykrycie grupy
dzieci znajdującej się poza dolną i górną granicą normy w zakresie ba-
danych parametrów morfologicznych, dzięki czemu ich rodzice zostaną
poinformowani o zalecanej w tej sytuacji kontroli lekarskiej. Dodatkowo
wskazano uczniów znajdujące się w grupie ryzyka nadwagi ukrytej,
nadwagi, a także otyłości, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie dal-
szych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia oraz umożli-
wienie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z Legnicy.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy składu ciała wśród
poszczególnych grup dostarczyły wszystkim badanym wielu niezwykle
ważnych informacji. Wiele osób nie było nawet świadomych występowa-
nia danego zagrożenia, tym cenniejsza rola profilaktycznego badania w
tym zakresie. Dzięki uzyskanym danym możliwe będzie bowiem podjęcie
ewentualnych dalszych działań tj. konsultacja lekarska, zmiana diety,
zwiększenie aktywności fizycznej itp., w celu poprawy stanu zdrowia i
usunięcia czynników ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości oraz innych
chorób cywilizacyjnych. W związku z tym, że zaproponowany w projekcie
obszar badawczy objął problematykę niezwykle ważną dla zdrowia i życia
mieszkańców naszego miasta, został on przyjęty z bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Jednocześnie uczestnicy badań wykazali bardzo dużą wdzięcz-
ność za zwrócenie uwagi na powyższe zagadnienia, a także uświadomienie
wagi problemu oraz przekazanie wielu cennych wiadomości i rad do wy-
korzystania w ich życiu codziennym. Potwierdza to konieczność realizacji
dalszych działań w tym zakresie.

Wyniki powyższych badań potwierdzają, że nadwaga i otyłość
dzieci i młodzieży to coraz większy problem zarówno dla rodziców,
nauczycieli, jak i lokalnych władz. Należy zatem podkreślać, że to wła-
śnie do włodarzy miast należy organizowanie i nadzorowanie zadań z

17 P. Schwandt, A. von Eckardstein, G. M. Haas, Percentiles of percentage body
fat in german children and adolescents: an international comparison, International
Journal of Preventive Medicine, 2012:3(12), s.846–52.

18 A. Chwałczyńska, T. Rutkowski, G. Jędrzejewski, D. Wójtowicz, K. A. So-
biech, jw. s.9
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profilaktyki zdrowia19. W tym celu należy zatem intensyfikować działa-
nia przeciwdziałające wzrostowi otyłości oraz niwelujące jej skutków
poprzez wprowadzanie przesiewowych badań masy i składu ciała
wśród uczniów klas szkolnych. Należy zatem systematycznie wdrażać
nowe projekty obejmujące różnorodne działania na polu szeroko rozu-
mianego zdrowia publicznego.

4. Wnioski
Na podstawie analizy otrzymanych wyników, a zwłaszcza ich po-

nad normatywnych wartości w zakresie wskaźnika BMI oraz procento-
wej zawartości tkanki tłuszczowej stwierdzić można, że należy podej-
mować systematyczne działania mające na celu wzrost świadomości
zdrowotnej dzieci i młodzieży. Grupą wiekową u której wykryto naj-
więcej wartości ponad normę u obu płci byli dwunastolatkowie, co nie-
wątpliwie wiąże się z okresem dojrzewania, w którym to powszechne
jest odwrócenie od aktywności fizycznej na rzecz innych zainteresowań.
Należy zatem skupić się na aktywizacji młodego pokolenia poprzez
różnego rodzaju programy profilaktyczne, w które należałoby włączyć
rodziny oraz środowisko szkolne. Konieczne jest również systematyczne
badanie w kierunku szybkiego wykrycia zagrożenia nadwagą lub otyło-
ścią, do czego warto wykorzystać nowoczesne technologie i metody.
Należy pamiętać, ze wczesne wykrycie wartości ponadnormatywnych
może stanowić istotny czynnik przeciwdziałania występowania zjawi-
ska otyłości i nadwagi w dorosłym życiu. Powinno stać się to zatem
kwestią szeroko uwzględnianą w programach rządowych oraz niższego
szczebla z zakresu ochrony zdrowia.

Streszczenie:
Epidemia otyłości stanowi współcześnie globalny problem spo-

łeczny zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Dla poprawy
tej sytuacji ważne jest promowanie aktywizujących społeczeństwo pro-
gramów profilaktycznych oraz przesiewowych badania w kierunku
nadwagi i otyłości już od najmłodszych lat. Cel: Celem pracy była ocena
wskaźnika BMI oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej wystę-
pującej u dzieci i młodzieży szkolnej z Legnicy objętej projektem
„Zdrowie to u Nas Rodzinne”. Materiał i metody: Grupę badawczą sta-

19 R. Gołąbek, P. Majcher, Ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wie-
ku 11–12 lat na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu, Kultura
Fizyczna 2018, t. XVII, nr 2, s. 119–130.
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nowili uczniowie (n=278) z legnickich szkół podstawowych, w wieku od
7 do 15 lat. W grupie badawczej wykonano pomiar wysokości i masy
ciała oraz analizę składu ciała. Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych badań stwierdzono występowanie niedoboru masowego na niskim
poziomie, z kolei podwyższoną masę ciała, a jednocześnie ponadnorma-
tywne wartości w zakresie procentowej zawartości tkanki tłuszczowe
jak u 1/3 badanych uczniów. Wnioski: W związku ze stwierdzonym
wysokim odsetkiem przekroczeń norm w zakresie wskaźnika BMI oraz
FATP, świadczącym o dużym ryzyku pogłębiania się zjawiska nadwagi
i otyłości, należy podejmować systematyczne działania mające na celu
wzrost świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: BMI, otyłość, młodzież szkolna, zdrowie.

Summary:
The project 'Health is Family with us' as an example of preventive me-

asures in the field of counteracting obesity.
Introduction: The obesity epidemic is nowadays a global social

problem among adults as well as children and adolescents. To improve
this situation, it is important to promote community-activating preven-
tion and screening tests for overweight and obesity from an early age.
Objective: The aim of the study was to assess the BMI index and the per-
centage of body fat occurring in school children and adolescents from
Legnica covered by the project 'Health is with us Family'. Material and
methods: The research group consisted of students (n = 278) from pri-
mary schools in Legnica, aged 7 to 15. In the research group, body he-
ight and weight were measured as well as body composition analysis.
Results: Based on the results of the conducted tests, the occurrence of
low mass deficiency, in turn increased body weight, and at the same
time oversize values in the percentage of body fat content in up to 1/3 of
the examined students. Conclusions: Due to the high percentage of exce-
edances in the BMI and FATP standards, which indicates a high risk of
overweight and obesity becoming worse, systematic measures should be
taken to increase the health awareness of children and adolescents.

Key words: BMI, obesity, schoolchildren, health.
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Paulina Staciwa

Migracje zarobkowe jako przyczyna niepełności rodziny

Wstęp
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku Pola-

cy stali się obywatelami świata, posiadającymi unijny paszport. Możliwość
do swobodnego przemieszczania się po terytoriach państw członkowskich
przyczyniła się do nasilenia zjawiska migracji. Otwarcie granic wyodręb-
nionych państw Wspólnoty Europejskiej wpłynęło na intensywne zwięk-
szenie się emigracji zarobkowych polskich pracowników.

Wielu rodaków decyduje się na wyemigrowanie z powodu braku
zatrudnienia w miejscu zamieszkania albo też zarobki oferowane za
granicą są dużo wyższe i pozwalające na poprawę warunków życia.
Jednak ludzie podejmując się opuszczenia własnego kraju kierują się
różnymi motywacjami. Mają na to wpływ czynniki ekonomiczne, spo-
łeczne, polityczne, kulturowe czy też demograficzne. Współcześnie emi-
gracja zarobkowa jest jedną z alternatyw dla ludzi, którzy w swoim pań-
stwie nie czują się spełnieni z różnych przyczyn. Często osoby posiada-
jące wysokie kwalifikacje, ale zaniepokojone stanem polskiego rynku
pracy, decydują się na migrację zagraniczną. Czynią tak, w nadziei, że w
innym kraju czekają na nich lepsze perspektywy, pieniądze i sukces.

Zjawisko emigracji zarobkowej rodziców znacząco może poprawić
sytuację materialną rodziny, ale wiąże się to również z tym, iż taki wy-
jazd wpływa na zmiany w rodzinie.1 Media mają w zwyczaju porów-
nywać rodzinę migracyjną z rodziną monoparentalną (taką, w której
jeden rodzic opiekuje się co najmniej jednym, niesamodzielnym dziec-
kiem), a nawet z rodziną sierocą – na co wskazuje neologizm „euro-
sieroctwo”. W pedagogice występuje pojęcie sieroctwa migracyjnego.
Wiąże się ono z przekazaniem dziecka pod opiekę zastępczą, podczas
niewydolności wychowawczej rodziny, która przebywa za granicą. De-
cydując się na wyjazd powinno się najpierw zacząć od analizy bieżącej
sytuacji rodziny, ale również skutków swojej decyzji dla związku oraz
dzieci. Migracja rodzica dotyczy całej rodziny, więc podjęcie się takiemu

1 A. Winiarczyk., Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny, Pe-
dagogika Rodziny. Family Pedagogy nr 1(2)/2011, s.71-72.
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wyjazdowi powinno być wspólnym ustaleniem, uwzględniającym pozy-
tywne i negatywne aspekty2.

1. Definicja migracji
Migracja to termin pochodzący z języka łacińskiego (migratio– wę-

drówka ludów), który w najogólniejszym rozumieniu oznacza prze-
mieszczanie się ludzi po terytoriach krajów, regionów, czy kontynen-
tów. Nieustannie charakteryzuje ona dzieje człowieka. Migracje obej-
mowały zmiany miejsc bytowania całych ludów i rodzin, wyruszających
w nieznane tereny w celu szukania lepszej i bezpieczniejszej przestrzeni
dla siebie. Stały się one ważnym czynnikiem współtworzącym dzieje
plemion, starożytnych imperiów, nowożytnych państw, kontynentów,
rodzin oraz współczesnych wspólnot narodowych. Przyczyniły się do
generalnej ekspansji ludzkości, wyłączając poza swoim zasięgiem tylko
najbardziej niekorzystne, z racji na warunki klimatyczne lub przyrodni-
cze, obszary Ziemi3. Znacząca część historii homo sapiens opiera się na
gospodarce zbieracko-łowieckiej, która jednocześnie wymusza ciągłe
wędrówki. Parę tysięcy lat ogólnej stabilizacji gospodarki rolniczej, za-
początkowanej rewolucją neolityczną (dla przeważającej części teryto-
rium Europy to ok. 4,5 tysiąca lat p.n.e.) zakończyła się na kontynencie
europejskim w XVIII – XIX wieku w formie rewolucji przemysłowej,
która z kolei przyczyniła się do migracji ludności do miast4.

Migracja to zjawisko szeroko analizowane i definiowane. Jest to
względnie stała zmiana miejsca egzystowania (migracja pozioma) w
przestrzeni geograficznej. Łączy się z nią także zmiana ulokowana spo-
łecznego (rozdzielenie), czyli taka sytuacja, gdzie osoba migrująca po-
dejmuje decyzję opuszczenia członków rodziny, przyjaciół, a w większej
skali – z członkami narodu, grupy etnicznej, co powiązane jest ze zmia-
ną otoczenia instytucjonalnego.

Współcześnie uznaje się, że migracja ma wieloraki charakter, po-
wiązany zasadniczo z jej przyczyną. Wyróżniamy migrację:

1) naturalną – wynika ona ze zmian klimatycznych/ przyrodni-
czych albo ze skażenia środowiska w skutek działalności człowieka;

2 E. Kozdrowicz., Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, Szkoła wobec
mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, Warszawa 2008, s. 24-25.

3 A. Bełkot., Definicja migracji, http://meakultura.pl/artykul/definicja-
migracji-1880 [dostęp:28.05.2020]

4 B. Walczak., Migracje rodzicielskie, Zeszyty metodyczne nr 8, Szkoła wobec
mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, Warszawa 2008, s. 7.

http://meakultura.pl/artykul/definicja-
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2) społeczno- gospodarcza – wiąże się z pragnieniem poprawienia
swoich warunków socjalno-bytowych oraz z polepszeniem swojej sytu-
acji ekonomicznej (zwiększeniem źródła dochodów);

3) religijna – powstaje w skutek prześladowań za wyznawaną
wiarę; ale również z wyboru światopoglądowego bądź poprzez piel-
grzymkę do miejsc świętych, która połączona jest z chwilowym poby-
tem w miejscu sacrum;

4) społeczno- polityczna – jest konsekwencją wojny, konfliktów
etnicznych, prześladowań politycznych, „czystek etnicznych” albo pla-
nowych deportacji;

5) społeczno – kulturowa – związana z turystycznymi wyjazdami
i chęcią odkrywania świata.

Z uwzględnieniem kierunków przepływu populacji w zakresie da-
jących się oszacować jednostek polityczno- administracyjnych, można
wyróżnić migracje:

1) wewnętrzne – w granicach obszaru państwa albo mniejszych
jednostek terytorialnych, np. województwo, region, powiat, gmina;

2) zewnętrzne – dotyczy przemieszczenia się poza granice własnej
ojczyzny5.

2. Charakterystyka rodziny migracyjnej
Migracje zarobkowe Polaków, które gwałtownie się zwiększyły po

przystąpieniu naszego państwa do Unii Europejskiej, wpłynęły na poru-
szoną aktywność badawczą w zakresie nauk społecznych, a czas przyłą-
czenia jest zwany renesansem w kwestii podejmowania tematyki migra-
cyjnej. Jeden z często podejmowanych problemów dotyczy spraw po-
wiązanych z wpływem zjawiska migracji na rodzinę.

Odbiorcami migracji w rodzinie rozłączonej są osoby migrujące,
ale również pośrednio ci, którzy zostają w państwie. Badania migracyjne
obejmują więc dwojaką perspektywę: sytuację członków rodziny, która
pozostaje w ojczyźnie, a z drugiej strony – sytuację rodziny objaśnianej
przez doświadczenia w odgrywaniu ról rodzinnych oraz utrzymywaniu
więzi z bliskimi w kraju przez migrantów mieszkających za granicą6.

5 A. Bełkot., Definicja migracji, http://meakultura.pl/artykul/definicja-
migracji-1880 [dostęp:28.05.2020]

6 J. Plewko., Obraz polskiej rodziny migracyjnej o potrzebie badań nad poakcesyj-
nymi migracjami polskich rodzin, Roczniki Nauk Społecznych, Tom 8(44) nr 2,
2016, s.43-44.

http://meakultura.pl/artykul/definicja-
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Do cech ówczesnych migracji, które świadczą również o transna-
rodowym charakterze przemieszania się oraz relacji osobowych, zali-
czyć można:

- dominacja finansowych pobudek mobilności (czynnika wypy-
chającego),

- efektowność gospodarcza krajów zagranicznych (czynnik przy-
ciągający),

- istnienie sieci migranckich,
- okresowy czas przemieszczania się,
- zamiar migrantów do odkładania oszczędności, aby skonsumo-

wać je we własnej ojczyźnie.
Dominującą przyczyną przemieszczeń zagranicznych są migracje

zarobkowe, stanowiące źródło ekonomicznego utrzymania albo wspar-
cia rodziny, poradzenia sobie z problemami materialnymi, czy też za-
bezpieczenia socjalnego. Wśród badań, które były przeprowadzane po-
śród rodzin migracyjnych wynika, iż sytuacja finansowa po wyjeździe
rodzica z kraju jest zróżnicowana. W niektórych przypadkach ulega ona
poprawie, jest dobra, albo nawet wysoka; w innych – dochody zagra-
niczne pozwalają na zapewnienie stabilnych warunków życia (budowa
domu, zakup lub remont mieszkania) a także zabezpieczenia np. wy-
magań edukacyjnych dzieci. W następnych- zarobki zza granicy dają
możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb rodziny, ale istnieją rów-
nież takie przypadki, w których sytuacja materialna nie ulega poprawie
albo wręcz pogarsza się. Powodami pogorszenia są np.: zbyt krótki
okres pobytu za granicą, niedobór pracy w innym kraju, zakłócenia rela-
cji między małżonkami (co wiąże się z nieregularnym albo niewystar-
czającym wsparciem finansowym rodziny), ograniczenie albo zerwanie
kontaktów migrantów z rodzinami. Wykonanie zadań, które należą do
sfery rodzicielskiej również jest zróżnicowana. Małżonek pozostający w
kraju zwykle musi przejąć obowiązki rodzica mieszkającego poza do-
mem. W skutek tego małżonek może być obciążony wieloma obowiąz-
kami. Motywy takiej sytuacji posiadają co najmniej dwa źródła. To np.
przemęczenie osamotnionych rodziców złożeniem na nich obowiązków,
co w dalszej konsekwencji może wiązać się z trudnościami w realizacji
określonych zadań, które mogą przyprowadzić do jakichś zaniedbań.
Te, natomiast, mogą doprowadzić do wytworzenia trudności edukacyj-
nych, niedopilnowania obowiązków szkolnych, czy problemów wy-
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chowawczych. Z badań naukowych wynika jednak, iż w przeważającej
większości, rodzice radzą sobie z ich obowiązkami7.

Dostrzeżono trzy przyczyny poradzenia sobie w sytuacji rozłąki
migracyjnej. Pierwsza z nich to silne zmotywowanie rodzica, który po-
został z dziećmi. Jest związana z przekonaniem o krótkim okresie rozłą-
ki oraz koniecznością wsparcia i darzenia otuchą małżonka- migranta,
aby utrzymać dobrą kondycję rodziny. Druga z przyczyn powiązana jest
z wiekiem dzieci. Rodzice dzieci najmłodszych, uczęszczających do
przedszkola lub w wieku szkolnym są najbardziej obciążeni, jeśli chodzi
o obowiązki domowe. Jednak wraz z dorastaniem pociech obowiązki
rodziców ulegają zmianie. Starsze dzieci starają się odciążyć swoich
opiekunów, pomagają im i wspierają ich. Trzecia przyczyna dotyczy
środowiska, otoczenia rodzin rozłączonych. Często rodziny takie
otrzymują ogromne wsparcie od bliskich osób, najczęściej rodziców
(dziadków) albo od rodzeństwa.

Skutki wyjazdów zagranicznych związane z sferą emocjonalną ro-
dzin również są zróżnicowane. A. Lasik u progu lat 90. tych poddała
analizie wpływ rozłąki na więzi małżeńskie, wynikające z podjęcia pra-
cy przez mężczyznę. Autorka doszła do wniosku, że na te pary, które
przed rozłąką łączyła znaczna więź opiekuńcza (np. obustronne zaanga-
żowanie się w wykonywanie prac domowych), wyjazd nie wpłynął sil-
nie na ich relacje. Natomiast tam, gdzie ta więź opiekuńcza była słabsza,
to podczas oddalenia mogłaby ona nie zmienić się, albo lekko nieko-
rzystnie zmodyfikować. Z kolei w małżeństwach, które posiadały naj-
słabszą tą więź, to w wyniku rozłąki również nie zachodzą u nich jakieś
zmiany. Zatem, więc mocno wykształcona więź albo jej brak, opierają się
na wpływ rozłąki8.

Możemy wyróżnić zarówno pozytywne jak i negatywne konse-
kwencje rozłąki migracyjnej dla rodzin. Do pozytywnych zaliczamy:

→ sfera ekonomiczna:
a) poprawa aktualnej sytuacji materialnej,
b) przetrwanie,
c) wzrost standardu życia.
→ sfera rodzinna:

7 W. Danilewicz., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia
wspólnoty rodzinnej, Trans Humana, Białystok 2010, s.106, 110-111.

8 A. Lasik., Wpływ rozłąki na więzi małżeńskie, [w:] E. Syrek, Współczesne zagro-
żenia w strukturach społecznych, Wyd. Wieczorek-Press, Katowice 1993.
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a) docenienie roli poszczególnych członków rodziny w skutek
rozłąki,

b) poprawienie relacji rodzinnych przez eliminacje bieżących pro-
blemów np. materialnych

c) zwiększenie oceny własnej roli w wspólnocie rodzinnej przez
migrantów oraz ich współmałżonków,

d) wzmocnione poczucie wspólnoty rodzinnej wśród niektórych
rodzin,

e) odnalezienie poczucia bezpieczeństwa jako następstwo wyjaz-
du tych rodziców, czy partnerów, którzy wpływali na zakłócanie życia
rodzinnego (np. wskutek alkoholizmu albo przemocy).

→ korzyści pozamaterialne.
Migracje zarobkowe mają oczywiście także negatywne konse-

kwencje dla rodziny. Zaliczamy do nich:
→ sfera ekonomiczna:
a) pogorszenie sytuacji materialnej w efekcie niepowodzenia wy-

jazdu albo porzucenia rodziny.
→ sfera rodzinna:
a) osłabienie relacji rodzinnych, małżeńskich, rodzicielskich;
b) przeciążenie obowiązkami jednego z rodziców;
c) rozpad formalny albo nieformalny;
d) pojawienie się trudności wychowawczych;
e) odczucie tęsknoty, osamotnienia, braku wsparcia;
f) brak wystarczającej opieki nad dzieckiem,
g) doświadczenie osierocenia, tzw. eurosieroctwa9.

3. Uczeń z rodziny migracyjnej
Konsekwencje rozłąki dzieci z rodzicami pojawiają się nie tylko w

sytuacji trwałego pozbawienia kontaktu z rodzicem, ale również krótko-
trwałe i nieregularne kontakty przejawiają się w procesie wychowaw-
czym. Migracja jednego lub obojga rodziców przynosi swoje następstwa
w rozwoju dziecka. Skutki tego mogą przypominać efekty monoparen-
talności albo wręcz sieroctwa. Sytuacja dzieci w rodzinie zdezorganizo-
wanej strukturalnie, nie zawsze bywa tragiczna oraz nie zawsze musi
wiązać się z osamotnieniem. Uwarunkowana jest ona w dużym stopniu
stosunkami międzyludzkimi w wspólnocie rodzinnej, jest zależna od
tego jak silna jest więź emocjonalna z rodzicami, od charakteru wycho-

9 W. Danilewicz., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia
wspólnoty rodzinnej, Trans Humana, Białystok 2010, s.106, 113-114.
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wania rodzinnego, od atmosfery życia w rodzinie, stopnia w jakim ro-
dzic jest zainteresowany sprawami dziecka, zaangażowania emocjonal-
nego rodziców w procesie opieki oraz wychowania swoich dzieci10.

Zdaniem pedagogów wyjazdy rodziców mogą przyczyniać się do
negatywnych skutków. Wśród najczęściej wymienianych przez nich
konsekwencji możemy zauważyć: obniżoną motywację do nauki, obni-
żenie frekwencji, pogorszenie się ocen, nieodrabianie prac domowych,
wagary, nieusprawiedliwione nieobecności. W następnej kolejności
wymieniane były problemy wychowawcze, spadek dyscypliny, agresja,
ale również problemy emocjonalne, takie jak: nadpobudliwość, drażli-
wość, problemy z koncentracją, zakłócenia w relacjach ze swoimi rówie-
śnikami. Pedagodzy, określając uczucia powiązane z migracją rodzica,
wymieniają takie emocje jak: tęsknota, żal, smutek, lękliwość11.

Nieobecność rodzica w życiu rodzinnym może przyczynić się do
zaburzenia prawidłowego funkcjonowania rodziny w różnych obsza-
rach a także prowadzi do częściowej bądź znacznej dysfunkcjonalności.
Przejawia się ona jako:

• ograniczenie elementarnych funkcji rodziny np.: emocjonalnej,
religijnej, socjalizacyjno-wychowawczej;

• osłabienie funkcji opiekuńczej względem młodego pokolenia, co
przyczynia się do stworzenia licznych zagrożeń w rozwoju psychospo-
łecznym dziecka, a także skutkuje wzrostem ryzyka do uzależnień;

• osłabienie funkcji wyznaczającej, ponieważ rodzina migracyjna
zaprzestaje kształtowania poczucia członkostwa w jakiejś grupie spo-
łecznej, osłabiona również zostaje jej rola w procesie budowania tożsa-
mości kulturowej dziecka;

• osłabienie funkcji opiekuńczej względem pokolenia seniorów, a
równocześnie ograniczenie ich roli w socjalizacji młodego pokolenia:
seniorzy zostają bez opieki i wsparcia dzieci, co najbardziej widoczne
jest w okresie wystąpienia choroby bądź trudności życiowych, w efekcie
tego coraz częściej korzystają z ośrodków pomocy społecznej oraz usług
pielęgnacyjnych; zachwiana zostaje więź generacyjna, ponieważ dziad-
kowie oprócz tego, że nie mają kontaktu ze swoimi wnukami również

10 I. Sczygielska., Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie ro-
dzin, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s.130-131.

11 E. Kozdrowicz., Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, Szkoła wobec
mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, Warszawa 2008, s. 28.
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nie posiadają możliwości, aby przekazać najmłodszym rodzinnych tra-
dycji, zwyczajów, symboli12.

Odczuciu bezpieczeństwa służy konkretne określenie czasu nieobec-
ności rodzica, ale też różne środki komunikacji (telefony, emaile, listy).
Istotne jest interesowanie się życiem dziecka, jego marzeniami, planami.
Jeżeli rozłąka nie będzie długa, a dziecko będzie pozostawać w kontakcie z
rodzicem, to koszty emocjonalne nie powinny być duże. Dziecko podoła
takiej sytuacji, chociaż oczywiście będzie to wymagało większej troski i
zaangażowania rodziny, szkoły i otoczenia. Migracja nawet obojga rodzi-
ców nie musi być powiązana z pojawieniem się problemów wychowaw-
czych, ale jednak są one dość prawdopodobne. W takim wypadku dziecko
musi pozostać pod opieką dorosłego, który da mu oparcie i poczucie bez-
pieczeństwa. Tęsknota oczywiście pozostanie, ale można złagodzić u dzieci
poczucie odrzucenia, osamotnienia czy żalu13.

4. Jak sobie radzić z rozłąką migracyjną
W czasach współczesnych dużą wartość uzyskuje kariera zawo-

dowa, status materialny, status społeczny, czy wykształcenie, które po-
zwalają powiększyć ilość zasobów finansowych. Zapewnienie rodzinie
wysokiego i stabilnego poziomu materialnego jest nadrzędnym celem
aktywności niejednego rodzica, osiąganym również poprzez emigrację.
Jednak o ile migracje zarobkowe członków rodziny pozwalają często na
godne życie finansowe, to z drugiej strony wiążą się z nieobecnością
rodzica w życiu dziecka, co z kolei jest mechanizmem generującym sze-
reg problemów, które są niejednokrotnie trudne do pokonania14.

Rozłąka z powodów ekonomicznych nie zawsze skutkuje napię-
ciami czy kryzysem małżeńskim albo rodzinnym. Jednakże nauka do
życia w samotności oraz radzenia sobie z zachodzącymi trudnościami,
dopiero z czasem wywiera wpływ na rozluźnienie więzi. Jest to jednak
proces niedostrzegalny, ponieważ często okrywa go głębokie przekona-
nie o zasadności takiego stylu życia. Rodziny poddane rozłące czasami
korzystają z poradni terapeuty, aby dać sobie radę z zaistniałą sytuacją.
U podstaw efektywnego przychodzenia w poradni leży kreowanie
świadomości, iż doświadczane trudności oraz kryzysy są naturalną rze-

12 K. Tarka., Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej, Studia i Prace Pedago-
giczne 2014(1), s.175-176.

13 E. Kozdrowicz., Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, Szkoła wobec
mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, Warszawa 2008, s. 24-25

14 Z. Tyszka., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP,
Gdańsk,1999.
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czą w toku ludzkiej egzystencji i zawsze mogą zostać przeżyte, tak, aby
to, co wydaje się nam być słabością, stało się silną stroną związku. Wo-
bec tego warto pogłębiać takie podejście, w którym kryzys postrzega się
jako drogę, pogłębiającą relacje małżeńskie.

Terapia zachowująca podmiotowość jednostki ludzkiej powinna
być gruntowną ofertą oraz obejmować: terapię indywidualną, grupowe
wsparcie a także terapię par, które również doświadczają trudności w
okresie rozłąki.

Terapia indywidualna winna być zaoferowana małżonkom zosta-
jącym w domu, ale również migrantom i ich dzieciom. Podstawowym
obszarem jej działania jest przepracowanie wytworzonych deficytów
osobowościowych w związku z poczuciem samotności, takie jak: poczu-
cie bezradności, przekonanie o byciu gorszym, co może poskutkować
uzależnieniami, agresją lub przemocą. Terapia skierowana dla dzieci
powinna wpływać na minimalizację negatywnego wpływu migracji
zarobkowej rodzica na ich rozwój. Względem młodzieży działania tera-
peutyczne powinny zmierzać do:

 uwydatnienia procesów autokontroli zachowań;
 wypracowania pozytywnej samooceny oraz poczucia kompetencji;
 utworzenia możliwości do odreagowania napięć np. poprzez

eliminację zachowań agresywnych, destrukcyjnych;
 przekazania pozytywnych doświadczeń emocjonalnych oraz

społecznych;
 kształcenia budowania prawidłowych, trwałych związków

emocjonalnych;
 aktywizacji rozwoju społecznego czy intelektualnego.
Wsparcie grupowe
Konieczne wydaje się stwarzanie fachowych grup wsparcia, poprzez

które osoby potrzebujące uzyskają: sposobność do emocjonalnego odre-
agowania stresu; zaaprobowanie oraz dostrzeżenie szans; odczucie wysłu-
chania i zrozumienia; zaspokojenie potrzeby oparcia, uświadomienie sobie
mechanizmów obronnych; opracowanie zachowań aktywizujących, które
byłyby adekwatne oraz niedestrukcyjne; pomoc religijną.

Terapia par w czasie trwania rozłąki
Z czasem w relacjach małżeńskich w okresie rozłąki pojawia się

więcej przemilczeń związanych z trudnymi sprawami lub rośnie liczba
nierozwiązanych konfliktów. Sporo par cechuje się swoistą biernością
względem takich niepokojących sygnałów. Bowiem uznają oni wów-
czas, iż powinno się sobie wiele wybaczyć, zrozumieć czy zapomnieć a
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moc utęsknienia i pragnienie udowodnienia, że taka rozłąka nie skutku-
je negatywnie na związek, nie pozwala wprost wyrażać jakichkolwiek
komunikatów15.

Uwzględniając sytuację rodziny rozłączonej z powodu wyjazdu za
granicę rodzica, można dojść do wniosków powiązanych z tworzeniem
systemu pomocy dla dziecka i jego rodziny w tej dość specyficznej sytu-
acji. Istotne jest:

- Pozbycie się oceniającego postrzegania rodzica migrującego w
celach zarobkowych, a dostrzeżenie jego determinacji w poszukiwaniu
lepiej opłacalnego zatrudnienia i poprawę standardu życia dzieci.

- Upowszechnianie pośród rodziców informacji o funkcjonowaniu
oraz rozwoju dzieci, w przypadku rozłąki z rodzicem oraz o metodach
postępowania wychowawczego.

- Uzmysławianie rodzicom o potrzebie ustanowienia opiekunów
prawnych, zwłaszcza w sytuacji migracji obojga rodziców.

- Stwarzanie atmosfery współpracy rodzica/opiekuna z wychowaw-
cą, co sprzyja częstym kontaktom a także wzajemnemu informowaniu o
dostrzeżonych problemach dziecka np. w jego zachowaniu czy nauce.

- Organizowanie różnorakich form opieki pedagogiczno-
psychologicznej dla dzieci, które ciężko sobie radzą z rozłąką z rodzicem.

- Kreowanie środowiskowych form kompensacji rozłąki np. po-
przez poradnie rodzinne, świetlice socjoterapeutyczne czy zajęcia dla
rodziców i dzieci16.

Zakończenie
Migracje zarobkowe wywierają swój wpływ zarówno na rodzi-

nach, małżeństwach, jak i na dzieciach. Rozłąka ta to specyficzna sytu-
acja, z którą w czasach współczesnych musi się zmagać coraz więcej
ludzi. Rodzice, chcąc zapewnić lepsze życie, lepszy byt dla siebie i swo-
ich pociech, poświęcają się wyjeżdżając w odległe kraje w celach zarob-
kowych, ponieważ zazwyczaj ich zarobki zagraniczne są znacznie wyż-
sze i stwarzają lepsze perspektywy. Migracja to trudny temat zarówno
dla emigrantów, jak i ich rodzin. Wiąże się to oczywiście z poczuciem

15 P. Land Wójtowicz., Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w
perspektywie antropologicznej, Rodzina – dar miłości i życia,
http://www.rodzina.ipjp2.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7
86:poradnictwo-rodzin-doswiadczajacych-rozlaki-migracyjnej-w-perspektywie-
antropologicznej&catid=179:socjologia&Itemid=332, [dostęp: 31.05.2020]

16 E. Kozdrowicz., Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, Szkoła wobec
mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, Warszawa 2008, s.33-34.

http://www.rodzina.ipjp2.pl/index.php
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tęsknoty, osamotnienia a czasami nawet żalu. Jednak jeśli relacja ro-
dzinna jest dobra przed wyjazdem i stale jest utrzymywana poprzez
codzienne kontakty (telefoniczne, e-mailowe) oraz interesowanie się
sprawami i życiem najbliższych, to taka rozłąka nie musi się wiązać z
wystąpieniem jakichś większych negatywnych aspektów.

Streszczenie:
Migracje, a zwłaszcza te zarobkowe, to w czasach współczesnych co-

raz częstsze zjawisko. Rodziny opuszczają swoją ojczyznę i rodzinę, aby
poprawić swoją sytuację finansową (np. wybudować dom, kupić mieszka-
nie, zainwestować w edukację dzieci). Jednak migracja zarobkowa to trud-
na sytuacja dla rodziny. Wiąże się z samotnością i tęsknotą za bliskimi.
Rozłąka jest szczególnie trudna dla najmłodszych dzieci. Dlatego rodzice
powinni zadbać o stałe i codzienne utrzymywanie kontaktu ze swoimi po-
ciechami. Powinni do nich dzwonić czy pisać oraz interesować się ich ży-
ciem, zainteresowaniami, pasjami. Czasem w sytuacji rozłąki niezbędna jest
wizyta u terapeuty. Rodziny, które ciężko przechodzą takie rozstanie mi-
gracyjne powinny skorzystać z takiej formy pomocy, ponieważ pomoże im
to wspólnie przejść przez tą trudną sytuację.

Słowa kluczowe: migracja, rodzina, dzieci, rozłąka, opuszczenie kraju.

Summary:
Labour migrations as a cause of family incompleteness
Migration, and especially for-profit ones, is an increasing phe-

nomenon in modern times. Families leave their homeland and family to
improve their financial situation (e.g. build a house, buy an apartment,
invest in children's education). However, labour migration is a difficult
situation for the family. It is associated with loneliness and longing for
loved ones. Separation is especially difficult for the youngest children.
Therefore, parents should take care of constant and daily maintenance of
contact with their children. They should call or write to them and be
interested in their lives, interests, passions. Sometimes, in a situation of
separation, it is necessary to visit a therapist. Families who are strug-
gling to go through such a parting of migration should benefit from this
form of assistance, as this will help them go through this difficult situa-
tion together.

Key words: migration, family, children, separation, leaving the
country.
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Rozdział IV
Rodzina a społeczeństwo
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ks. Władysław Kądziołka

„Samotne matki, samotni ojcowie” – samotne rodzicielstwo
we współczesnej rodzinie

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach,
na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.

Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”.

Jan Paweł II

Wprowadzenie
Rodzicielstwo związane jest z poczęciem dziecka przez męża i

żonę, jego urodzeniem oraz wychowaniem. Nie ogranicza się ono
wyłącznie do faktu biologicznego. Współżycie jest wyrazem i realizacją
miłości, a także akceptacją możliwości rodzicielstwa. Oznacza
zachowanie osobowej relacji między mężem i żoną, nie dopuszcza do
przedmiotowego traktowania zbliżenia płciowego1.

Rodzina podlega stałej transformacji, która zachodzi w jej
strukturze, relacjach między współmałżonkami, jak i w pełnionych
przez nich funkcjach. Transformacja ta spowodowała zmianę pozycji
matki aktywnie zawodową. W wyniku tych przeobrażeń coraz częściej
pojawia się pytanie o możliwość wychowania dziecka przez samotną
matkę czy samotnego ojca2.

Rodziny samotnych rodziców wychowujących dzieci to rodziny,
w których brakuje jednego z rodziców z powodu3: separacji, rozwodu,
opuszczenia rodziny, śmierci lub też dlatego, że samotny rodzic nigdy
nie zawarł związku małżeńskiego (...)4.

1 Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, K. Ostrowska (red.), Kraków
2004, s. 25.

2 Por. A. Dudak, Samotne ojcostwo, Kraków 2006, s. 9; P. Landwójtowicz, Sa-
motne macierzyństwo. Studium pastoralne, Opole 2004.

3 A. Szymanowska, Dziecko w rodzinie niepełnej, [w:] Rodzice i dzieci − psycho-
logiczny obraz sytuacji problemowych, E. Milewski, A. Szymanowska (red.), War-
szawa 2000, s. 58.

4 E. Kozdrowicz, Rodzina niepełna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.
5, T. Pilch (red.), Warszawa 2006, s. 336.
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Według Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha5 w strukturach niepełnej
rodziny wyróżniamy:

• rodzinę sierocą (brak rodziców na skutek śmierci; dzieci
pozostają pod opieką krewnych, dziadków lub osób obcych, ale nie
przebywają w domu dziecka);

• rodzinę półsierocą (brak jednego z rodziców na skutek śmierci,
dzieci pozostają w rodzinie pod opieką jednego z rodziców);

• rodzinę rozbitą (brak jednego z rodziców na skutek rozwodu lub
porzucenia rodziny, ze względu na separację, niepowroty z zagranicy;
dzieci są pod opieką jednego z rodziców, chociaż możliwe są dorywcze
kontakty z drugim z rodziców lub stała pomoc materialna);

• rodziny samotnych osób, zwłaszcza niezamężnych matek z
dziećmi (są tu możliwe przypadki losowe lub decyzje podjęte
świadomie, co do zachowania stanu wolnego). Są też przypadki
niezamężnych matek nieletnich (los, gwałt) i samotnych ojców.

Życie w samotności łączy się z kolejnym typem alternatywnej
formy wobec rodziny wyróżnionej przez Katarzynę Slany, a mianowicie
monoparentalnością6. Autorka proponuje takie określenie jako mniej
pejoratywnie zabarwione od używanego powszechnie pojęcia „samotne
rodzicielstwo”.

K. Slany7 pisze, iż to zjawisko określane jest pojęciem „single”
zamiast terminu samotne rodzicielstwo. „Single” to bardzo pojemna
kategoria, opisująca wszystkich ludzi żyjących samotnie, niezależnie od ich
sytuacji cywilno-prawnej. Etykieta „singla” zostaje więc przypisana

5 D. Lalak, T. Pilch, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej,
Warszawa 1999, s. 237.

6 Taki typ rodziny powstaje najczęściej wskutek rozwodu, długotrwałej nie-
obecności drugiego z rodziców (która może być spowodowana np. wyjazdem,
pobytem w szpitalu, więzieniu) lub śmierci jednego z rodziców. W zależności
od charakteru nieobecności mówimy wtedy o rodzinie niepełnej czasowo, okre-
sowo lub stale. Rodziny monoparentalne to jeden z alternatywnych modeli
rodziny, w którym występuje dziecko/dzieci. Stanowią je samotne matki bądź
samotni ojcowie, wychowujący swoje dzieci z poprzednich, nieudanych (for-
malnych bądź nieformalnych) związków. Przyczyną samotnego rodzicielstwa
jest nie tylko rozwód, ale urodzenie poza małżeńskie. Zob. A. Wachowiak,
Zmiany strukturalne społeczeństwa a potencjał gospodarstw domowych i rodzin dla
społeczeństwa, [w:] Współczesne problemy socjologii rodziny, A. Wachowiak (red.),
Poznań 2001, s. 126.

7 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
świecie, Kraków 2002, s. 182.
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pannom, kawalerom, osobom rozwiedzionym, będącym w separacji,
wdowom, wdowcom i samotnym rodzicom. Jest to określenie często
nadużywane i krzywdzące, gdyż w grupie tej mogą być osoby, które nie
mają wpływu na taki stan rzeczy, a samotność wynika z sytuacji losowej.

1. Przyczyny samotnego rodzicielstwa
W współczesnym świecie zachodzi również zmiana społecznej

recepcji samotnego rodzicielstwa. Dotychczasowa negatywna ocena
rodziców, postrzeganych jako niezdolnych do założenia rodziny, zostaje
zamieniona na wyrazy podziwu dla niezależnych, samorealizujących się
samotnych matek i ojców8.

Wśród przyczyn samotnego rodzicielstwa na plan pierwszy
wysuwa się zmiana mentalności społeczeństwa. Ludzie zaczynają żywić
przekonanie, że kobieta może zostać matką, jeśli sama tego pragnie.
Takiej wolności w podejmowaniu ważnej życiowej decyzji nie dawały
kobiecie poprzednie typy społeczeństw. Prokreacja poza małżeństwem
była odrzucana. Miało to wpływ na przekonanie, że środowisko
małżeńskie i rodzinne jest najkorzystniejszą instytucją dla wychowania
dzieci, a wszystkie formy poza nią oznaczają problem i stanowią
obciążenie dla państwa9.

Wśród indywidualnych przyczyn samotnego rodzicielstwa należy
wymienić takie, jak:

 rozwody,
 separacje,
 śmierć jednego ze współmałżonków,
 urodzenia pozamałżeńskie,
 porzucenia rodziny.
Jest to najczęstszy poza sytuacją śmierci jednego ze

współmałżonków wynik podważania sensu i celu małżeńskiej
wspólnoty życia i miłości oraz niezrozumienie i lekceważenie rangi
sakramentu małżeństwa, zastępowanego związkami nieformalnymi10.

8 Zob. Samotne matki, samotni ojcowie, D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-
Paradowska (red.), Warszawa 1986.

9 H. Szczęsna, Znaczenie pełnej rodziny dla rozwoju i kształtowania osobowości
dziecka, [w:] XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, A. Czarnocki (red.), War-
szawa 1994, s. 539-542.

10 J. Kłys, Współczesne wypaczenia funkcji rodziny, „Studia nad rodziną”
1(1999), s. 63-75.
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W badaniach przeprowadzonych11 wśród młodzieży w wieku 16-
25 lat, 81,5% badanych jednoznacznie stwierdziło, iż chce mieć dzieci,
tylko 2,5% nie wyraziło takiej chęci, a 17,9% jeszcze nie wiedziało, czy
chce posiadać potomstwo. Problemem społeczeństwa nie jest zatem
zakwestionowanie rodzicielstwa, lecz trudność w urzeczywistnianiu
wysokich oczekiwań wobec małżeństwa i rodziny.

Jan Paweł II o rodzinie pisał, iż winna powstawać według zamysłu
Bożego, jako głęboka wspólnota życia i miłości12. Taka wspólnota
zapoczątkowana przez małżeństwo została powołana przez Stwórcę13.

Maria Braun-Gałkowska14 pisze, iż ludzie zamierzający zawrzeć
sakrament małżeństwa zdają się podchodzić do tego nieprzygotowani.
W wyniku takiego podejścia coraz częściej dzieci wychowywane są w
rodzinach niepełnych.

Na niebezpieczeństwa, jakie mogą dotknąć rodzinę zwracał uwagę
Jan Paweł II, przestrzegając, że od pewnego czasu instytucja rodziny
narażona jest na nieustanne ataki. Papież zwraca uwagę, że neguje się
wartość rodziny, której podstawą jest małżeństwo. Proponowane są
nowe formy zakładania rodziny i czyni się naciski na prawodawstwo,
aby je uznało15.

Przyczyną samotnego rodzicielstwa może być śmierć jednego ze
współmałżonków. Jest to przeżycie wywołujące u żyjącej osoby różne
formy zachowania i myślenia, powodujące konieczność zajęcia się
dziećmi, sprostania nowym zadaniom, uczenia się nowych ról i

11 Badania pedagogiczne dotyczące pracy naukowej zostały przeprowadzo-
ne w latach 2018-2019 wśród respondentów z trzech grup: gimnazjaliści, liceali-
ści i studenci (po 300 respondentów z każdej grupy wiekowej) z województw:
mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Liczba respondentów: 2700.

12 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym, „Familiaris consortio”, [w:] Posoborowe dokumenty Kościoła
katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, K. Lubowiecki (red.), Kraków 1999, s.
133-238, 7 – dalej FC; Jan Paweł II, List do Rodzin. Gratissimam sane, [w:] Posobo-
rowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, K. Lubo-
wiecki (red.), Kraków 1999, s. 33-103, 48.

13 FC 11, 13.
14 Zob. M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania po-

wodzenia w małżeństwie, Warszawa 1985.
15 Jan Paweł II, W obronie rodziny i jej praw. Przemówienie do uczestników zgro-

madzenia plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny (4.06.1999), [w:]
„L’osservatore Romano” (wyd. pol.) 1(1999), s. 10.
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obowiązków16.
Inną z przyczyn samotnego rodzicielstwa są urodzenia

pozamałżeńskie. Mają one często związek ze współżyciem
przedślubnym lub zdradą małżeńską17. Współżycie seksualne
przedślubne podejmowane przez „narzeczonych” jest zagrożeniem dla
integralności ich rozwoju. Jeżeli pierwsze współżycie dokonuje się w
atmosferze lęku, poczucia niepewności, świadomości przekroczenia
norm moralnych, może doprowadzić do postawy urazowej oraz
stępienia wrażliwości18.

Dziecko pozamałżeńskie wychowywane przez samotną matkę
stanowi szczególną kategorię rodziny niepełnej. W przeprowadzonych
badaniach19, za przyczynę zaistnienia takiej sytuacji rodzinnej była:
przypadkowa znajomość − 23,9%: chęć zmiany sytuacji życiowej na lepszą
− 22,8%; porzucenie przez partnera − 19,4%; utrzymywanie kontaktów z
różnymi mężczyznami − 16,1%; chęć utrzymania przy sobie partnera −
11,6%; żonaty partner − 10,5% świadoma decyzja − 4.4%.

Nieobecność ojca może być uzupełniana poprzez relacje dziecka z
innymi mężczyznami, np. dziadkiem, wujkiem, wychowawcą. Dzięki
temu chłopiec może odnaleźć wzorzec dla własnej tożsamości męskiej.
Wzór mężczyzny ważny jest także dla dziewczynki wychowywanej
przez samotną matkę. Pozbawiona jakichkolwiek więzi emocjonalnych z
mężczyznami, może wzrastać w lęku przed nimi20.

2. Zadania rodzicielstwa
Podstawowym zadaniem odpowiedzialnego rodzicielstwa jest

wychowanie, gdyż każde dziecko ma prawo do wychowania. Ojcostwo i
macierzyństwo nie kończą się z chwilą narodzin dziecka, ale zawierają w
sobie także obowiązek jego wychowania. Wychowanie jest przede
wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem

16 K. Krupa, Sytuacja społeczna i materialna rodzin niepełnych z powodu śmierci
współmałżonka, Warszawa 1983; M. Pytches, A Fether's Place. Fatherhood as God
Intended, Londyn 1993.

17 J. Pe1kowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice
1983, s. 38.

18 W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, Pelplin 1996, s. 23-25.
19 Badania pedagogiczne dotyczące pracy naukowej zostały przeprowadzo-

ne w latach 2018-2019 wśród rodziców powyższych respondentów. Suma mate-
riału badawczego po 150 z każdego województwa - razem 450.

20 Zob. J. Augustyn, Wychowanie syna przez namolną matkę, [w:] O miłości, mał-
żeństwie i rodzinie, J. Augustyn (red.), Kraków 2004, s. 181-185.
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dwustronnym. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem
nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i
świeżością człowieczeństwa, które sam przynosi na świat21. Musi ono
opierać się na wartościach trwałych, takich jak poszanowanie godności
osoby, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność wobec innych. Jan
Paweł II zauważa, że wychowywanie bez systemu wartości opartego na
prawdzie skazuje młodych ludzi na moralne zagubienie, odbiera im
poczucie bezpieczeństwa i czyni podatnymi na manipulację22.

3. Matka jako wychowawczyni
Każda matka nie jest tylko rodzicielką i czułą opiekunką swego

dziecka, ale również jego wychowawczynią. Matka wychowuje dziecko w
sposób szczególny. Przede wszystkim wychowuje je swoją miłością. Uczy
praktycznie, na czym polega wartość miłości i jak tę właśnie wartość
wybierać23. Matka swoim przykładem, swoim stylem życia ukazuje
dziecku wartość „wartości”. Cała oddana służbie innym, zwrócona ku
człowiekowi i jego sprawom, pokazuje codziennie dziecku, że człowiek,
każdy bez wyjątku jest wielką wartością i wartością jest służenie temu
człowiekowi w duchu miłości, nawet przez spełnianie najniższych posług.
Jeśli ta służebna postawa matki łączy się z przeżywaniem prawdziwej
duchowej radości i wewnętrznego zadowolenia, dziecko przekonuje się
niemal namacalnie, że życie drugich, służenie innym przynosi radość i
napełnia nią serce człowieka24.

Każda matka uczy swoje dziecko słowami i przykładem
szczególnej wrażliwości na „sprawy ludzkie”, zwłaszcza na nędzę
duchową czy materialną człowieka. Dzięki niej dziecko poznaje, na
czym polega litość dla drugich, współczucie, życzliwość, miłosierdzie.
Matka uczy dziecko ofiary i poświęcenia dla drugiego człowieka,
dzielenia się z potrzebującymi tym, co się posiada. Matka wychowuje
swoje dziecko przede wszystkim własnym przykładem, ale wychowuje
je również i słowami, pełnymi dobroci i życzliwości, słowami
upomnienia, przestrogi, nagany, zachęty, pochwały. Matka winna

21 Jan Paweł II, List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, „L’Osservatore Ro-
mano” (wydanie polskie) 15 (1994) nr 3 (161), s. 11.

22 Jan Paweł II, Świat patrzy na Amerykę z szacunkiem i nadzieją, „L’Osservatore
Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 11 (157), s. 21.

23 Por. P. Bednarczyk, Kazanie stanowe dla kobiet, Archiwum Diecezji Tarnow-
skiej – dalej ADT.

24 W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednar-
czyka, Kraków 2004, s. 74.
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zdawać sobie sprawę z wagi słów, dlatego też powinna ich używać z
miłością, w sposób dostosowany do okoliczności i wymagań sytuacji.
Szczególne znaczenie mają słowa matki przestrzegające przed złem,
grzechem, występkiem25.

Matka wychowuje dziecko swoją modlitwą. Modlitwą osobiście
zanoszoną do Boga i modlitwą, której uczy swoje dziecko. Widok matki
modlącej się na klęczkach czy też odmawiającej przy różnych okazjach
różaniec jest dla dziecka bardzo głębokim przeżyciem i nastraja je samo
modlitewnie, bo przecież chce ono we wszystkim naśladować swoją
matkę26. Matka wychowuje27 także dziecko do pełnienia w przyszłości
różnych pozytywnych ról społecznych, stanowiąc dla niego wzór
kobiety, żony i matki. Dziecko, dzięki silnej identyfikacji uczuciowej z
matką, uczy się postaw związanych z tymi rolami i kiedyś będzie
odtwarzać podobne zachowania, przejmując rolę żony czy matki, gdy
chodzi o dziewczynkę, względnie odpowiednio modelując swoje
postępowanie w stosunku do kobiety, żony, gdy chodzi o chłopca28.
Wartości, które przyswaja sobie dziecko w kontakcie z matką, są tak cenne i
trwałe, że można by przyznać rację temu człowiekowi, który wyznał:
Wszystko, co we mnie jest najlepszego, zawdzięczam swojej matce29.

4. Ojciec jako wychowawca
Oddziaływanie wychowawcze ojca dokonuje się podobnie jak w

przypadku matki, dwiema drogami. Jedna droga to wpływ niezamierzony,
wywierany na dziecko przez model osobowości, postaw, zachowań i ról,
jakie ojciec prezentuje. Druga droga to świadomie podejmowane wysiłki
wychowawcze zmierzające do odpowiedniego uformowania psychiki i
osobowości dziecka i przygotowania go do pełnienia różnych
konstruktywnych ról społecznych30.

Wpływ niezamierzony, jaki ojciec wywiera na dziecko, to przede
wszystkim wpływ jego osobowości, znamionującego siłę autorytetu,
znaczenia, woli walki i osiągnięć. Im mocniejsza, bardziej zdecydowana,
a jednocześnie pozytywna jest osobowość ojca, tym silniejszy wpływ

25 Tamże, s. 75.
26 Tamże.
27 Por. P. Bednarczyk, Rola ojca i matki – wykład, ADT.
28 Por. P. Bednarczyk, Kazanie stanowe dla kobiet…, dz. cyt.
29 Tamże.
30 Por. P. Bednarczyk, Kazanie stanowe do ojców, ADT.
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wywiera ona na dziecko31.
Zamierzony wpływ wychowawczy to przede wszystkim pomoc,

jakiej udziela ojciec dziecku w odkrywaniu świata, w rozumieniu ludzi i
stosunków międzyludzkich. Ojciec, będąc łącznikiem między rodziną a
światem zewnętrznym, pełni często wobec dziecka rolę przewodnika w
odkrywaniu świata poza domem rodzinnym i to zarówno świata
fizycznego, materialnego, zapoznając z nim w czasie wspólnych
wycieczek i spacerów z dzieckiem, jak też i świata społecznego, świata
ludzi, grup ludzkich, organizacji społecznych32.

Badając ilość i jakość czasu poświęconego dziecku przez rodziców,
zauważa się, że tylko połowa badanych osób stwierdza, że ojciec
poświęcił im wystarczająco wiele czasu. Jedna trzecia jest zdania, że
ojciec poświęcił im go zbyt mało. Z przeprowadzonych badań wynika,
iż 73,3 % badanych ojców nie ma w zwyczaju – przykładowo –
chodzenia z dzieckiem do kina, natomiast częściej ojcowie wraz
dzieckiem odwiedzają najbliższych – 79,9% lub wychodzą z nim na
zakupy – 70,6%, do kościoła – 77,5% czy na spacer – 68,7%.

Pozytywny typ kontaktu ojca z dzieckiem wpływa dodatnio na
rozwój emocjonalny dziecka. Kontakt określamy jako pozytywny, gdy
ojciec swoimi rodzicielskimi postawami zaspokaja potrzeby dziecka.
Ojciec pozytywnym typem reakcji na dziecko odpowiada na dziecięcą
potrzebę kontaktu. Świadomość obecności ojca, doświadczenie
pozytywnych jego postaw jest dla dziecka okazją do nawiązania
emocjonalnej więzi z ojcem33.

Ojciec uczy dziecko orientować się w różnych układach
międzyludzkich, w prawach, obowiązkach i normach regulujących życie
ludzkie, w koniecznych wymaganiach i ograniczeniach, jakim musi
poddać się jednostka dla realizacji dobra wspólnego34.

Również w życiu rodzinnym ojciec reprezentuje czynnik
wymagań, ograniczeń, dyscypliny, zakazów i nakazów. On stawia tamę
nadmiernym nieraz i zbyt egoistycznym potrzebom dziecka i jego
kaprysom, uczy rezygnacji, wyrzeczenia, ofiary, wymaga
podporządkowania się innym i normom prawnym, żąda posłuszeństwa,
odpowiedzialności, obowiązkowości, sumienności w wypełnianiu
zadań, karności i dyscypliny, przestrzegania porządku dnia i

31 Tamże.
32 Tamże.
33 J. Tabor, Obraz ojca w świadomości dziecka, Tarnów 1999, s. 101.
34 Tamże.
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poszanowania wspólnego dobra całej rodziny. Ojciec uczy dziecko
szczególnie panowania nad sobą, kontrolowania swoich odruchów i
reakcji, znoszenia bólu i przykrości, uczy cierpliwości i męstwa w
znoszeniu przeciwności życiowych i pokonywaniu przeszkód, co ma
wyjątkowe znaczenie zwłaszcza w wychowaniu synów35.

Ojciec, patrzący bardziej przyszłościowo na rozwój dziecka, uczy
je szczególnie rezygnacji z korzyści teraźniejszych na rzecz przyszłych
osiągnięć. Ukazuje on dziecku dalekosiężne plany życiowe, cele, które
warto sobie stawiać i do których warto dążyć36.

Dziecko, które na czułość odpowiada czułością, uczy się reakcji
emocjonalnych, co posiada kapitalne znaczenie w jego przyszłym życiu,
zwłaszcza w przystosowaniu społecznym, zachowaniach moralnych i
religijnych37.

Ojciec pobudza również aktywność dziecka, skłania je do
podejmowania walki o szlachetne ideały i prawdziwe wartości, do
zajmowania postawy czynnej wobec życia, uczy śmiałego a jednocześnie
rozważnego i roztropnego wychodzenia naprzeciw światu i ludziom,
podejmowania inicjatyw i szukania nowych rozwiązań, zapala do
twórczości i wynalazczości38.

Ojciec w szczególny sposób swoim oddziaływaniem
wychowawczym na dziecko otwiera je na sprawy i problemy szerszego
środowiska: wioski, miasta, zakładu pracy, narodu, Kościoła. W sposób
umiejętny wprowadza stopniowo dziecko w życie szerszych
społeczności i uczy prawidłowego funkcjonowania w nich39.

Zakończenie
Funkcja wychowawcza ojca i matki jest konieczna, a zarazem

niemożliwa do zastąpienia. Ważny jest zatem kontakt ojca z dzieckiem.
Wypełnianie tego obowiązku może pomóc kobieta, która nie powinna
wzbraniać mężowi udziału w wychowywaniu dziecka, ale ułatwia mu
budowanie głębokiej i trwałej więzi z potomkiem. Następstwem
istnienia samotnego rodzicielstwa są zagrożenia społeczne i prawne.

Ojciec wprowadza przyszłego mężczyznę na drogę społecznego
dojrzewania, towarzyszy mu w poznawaniu rzeczywistości i reguł

35 Por. P. Bednarczyk, Rola ojca i matki…, dz. cyt.
36 Tamże.
37 Por. J. Tabor, Obraz ojca…, dz. cyt.
38 Tamże.
39 Tamże.
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świata zewnętrznego. Ma to pomóc dziecku w przyszłości postępować
zgodnie z określonymi zasadami oraz tworzy w nim stan wewnętrznej
pewności, który czyni z niego osobę zdolną do dokonywania wyborów,
do utrzymywania dojrzałych kontaktów międzyludzkich i do
zdrowych, niepatologicznych zachowań. Zadaniem ojca jest
zapewnienie, w miarę możliwości, wszechstronnego rozwoju wszystkim
członkom rodziny40.

Określenie nowych ról pełnionych przez ojca i matkę w rodzinie
jest dość trudne, gdyż w społeczeństwie funkcjonuje jeszcze wiele
tradycyjnych stereotypów na temat roli kobiet i mężczyzn. Szczególnie
towarzyszą temu również dążenia do równości obu płci, a nawet ich
jednoznaczności. Stereotypowość ról jest szczególnie widoczna w tych
rodzinach, w których nadal przyjmuje się, że funkcję opiekuńczą i
wychowawczą powinna pełnić matka. Jednak rozwijające się dziecko
potrzebuje także przewodnika i autorytetu, aby móc uporać się z
zadaniami stawianymi przez określoną społeczność41.

Samotne rodzicielstwo, podejmowane świadomie z uszczerbkiem
dla przychodzących na świat dzieci, należy postrzegać jako współczesne
zagrożenie. Fascynacja tym stanem rzeczy ze strony kobiety, jako
przyszłej matki, i mężczyzny, jako przyszłego ojca, powoduje
zagubienie człowieka w życiu małżeńskim i rodzinnym42.

Streszczenie:
Nowoczesna rodzina może być sprzyjającym środowiskiem dla

normalnego rozwoju dziecka, ale również może być niebezpieczna w
realizacji swoich zadań. Te niebezpieczeństwa, przede wszystkim,
dotyczą patologicznych i rodzicielskich rodzin. Przyczyny tego faktu są
skomplikowane, ale na ogół wynikają ze zmian społeczno-kulturowych i
zaniku etycznych relacji społeczeństwa. Coraz częściej możemy spotkać
się z rodzinami, gdzie samotna matka lub ojciec opiekuje się jednym lub
kilkoma dziećmi.

Samotne rodzicielstwo skutkuje brakiem jednego z rodziców w
procesie wychowania i edukacji dziecka. Bycie samotnym rodzicielem
niesie niefortunne skutki, takie jak obciążenie psychiczne i w wielu

40 Por. J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 1999.
41 Por. D. Opozda, Wiedza rodziców o wychowaniu podstawą planowania edukacji,

[w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, D. Opozda
(red.), Lublin 2007, s. 47-56.

42 Por. Jan Paweł II, Człowiek stworzony na obraz Boga, [w:] Jan Paweł II, Do
Ludu Bożego, Citta deli Vaticano 1979, s. 19.
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przypadkach potępienie społeczne. W większości takich rodzin, relacje
między członkami są zniekształcone poprzez znaczący brak miłości,
poczucia bezpieczeństwa i czułości.

Słowa kluczowe: samotne rodzicielstwo, matka, ojciec,
wychowanie, edukacja

Summary:
A modern family can be a conducive environment for the normal

development of a child, but it can also be dangerous in its tasks. These
dangers, above all, concern pathological and parental families. The
reasons for this are complex, but generally result from socio-cultural
changes and the disappearance of ethical relationships. More and more
often we can meet families where a single mother or father takes care of
one or more children.

Lone parenthood results in the lack of one of the parents in the
process of raising and educating a child. Being a lone parent has
unfortunate consequences, such as psychological strain and in many cases
social condemnation. In most such families, relationships between
members are distorted by a significant lack of love, security and affection.

Key words: single parenthood, mother, father, upbringing,
education
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Joanna Wieczorek-Orlikowska

Pokolenie Y jako wynik oddziaływania nowych technologii
na życie rodzinne i społeczne

Wstęp
Rozwój nowoczesnych technologii dał człowiekowi ogromne

możliwości w przekraczaniu granic geograficznych, politycznych i
kulturowych. Czy jednak równie pozytywnie wpłynął na relacje
międzyludzkie? W jaki sposób postęp naukowo-techniczny oddziałuje
na więzi społeczne, a przede wszystkim rodzinne?

Celem referatu jest analiza kondycji współczesnej rodziny w
kontekście postępujących zmian technologicznych dotykających
każdego z nas. Jako podstawowa jednostka społeczna, fundament
heterogenicznej zbiorowości, rodzina jest najbardziej narażona na
negatywne skutki oddziaływania technologii, ale jednocześnie może też
z nich czerpać sporo korzyści. Zadaniem niniejszego referatu jest próba
ich zbilansowania.

Konsekwencją postępu technologicznego jest zupełnie nowe
pokolenie – tzw. generacja Y, dla której praktyczne zastosowanie
informatyki, wszechobecne media, a przede wszystkim Internet,są
drugim środowiskiem naturalnym, z którym bezustannie obcują za
pomocą ekranu smartfona, telewizora czy komputera. To pokolenie
dorasta w świecie pełnym dynamiki, który ciągle się zmienia i to w
sposób mocno zauważalny. Przeobrażenia rzeczywistości są dla
młodych ludzi czymś zupełnie normalnym i oczekiwanym, dlatego
tworzą oni już zupełnie inną kulturę, inny styl życia. I to właśnie do
niego muszą dostosować się rodzice i nauczyciele w szkołach, jeśli chcą
się z nową generacją efektywnie porozumiewać.

Wszechobecny postęp pozwolił człowiekowi osiągnąć naprawdę
wiele, ale jednocześnie zasadniczo go zmienił. Czy posiadamy jeszcze
(naturalną kiedyś) umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych? A może należy raczej mówić o ewolucji komunikacji
nie tylko w skali rodzinnej, ale i społecznej?Zadaniem referatu będzie
odpowiedzieć na te pytania.
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1. Pokolenie Y – pojęcie, cechy charakterystyczne, relacje z
technologiami

Nazwa „pokolenie Y” wiąże się bezpośrednio z angielską
wymową tej litery – „why”, co oznacza „dlaczego”. Określenie to
idealnie wpasowuje się tematycznie, ponieważ młodzi ludzie często
dociekają, kwestionują, a czasem wręcz negują autorytet starszych
członków rodziny, mentorów, czy przełożonych. Inne nazwy stosowane
w stosunku do tej generacji to „pokolenie Millenium”, „millenialsi”,
„pokolenie sieci” lub „pokolenie ja”1. W literaturze przedmiotu można
spotkać różne ramy czasowe określające tę grupę ludzi, jednak
najczęściej są to lata 1980-2004. Od 2005 mówimy już o „pokoleniu Z”.

Pomimo przytoczonych ujęć definicyjnych, nie jestem skłonna do
rozdzielania młodego pokolenia na generację Y i Z. Mimo pewnych różnic
(przede wszystkim związanych z wiekiem) przedstawiciele obydwu
kategorii charakteryzują się podobnym podejściem do życia, technologii,
czy dynamiki zmian na świecie. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie,
które na potrzeby niniejszego artykułu jest uzasadnione – wprowadzanie
dodatkowych podziałów wprowadziłoby spory zamęt informacyjny, który
można ściśle rozwikłać dopiero na łamach obszernej pracy naukowej.
Dlatego używając określeń „millenialsi”, „generacja Y” czy „prekariat”,
odnoszę się na łamach niniejszego tekstu do pokoleń Y i Z łącznie. Wyjątek
stanowią sytuacje w których odnoszę się do dzieci i młodzieży, bądź to do
młodych dorosłych – wtedy jednak wyraźnie to zaznaczam.

Współczesna młodzież funkcjonuje w przestrzeni społecznej i
kulturowej odmiennie od poprzednich pokoleń – niewątpliwie ogromny
wpływ na to miał rozwój technologiczny. Nowoczesne urządzenia, takie
jak telefon komórkowy, komputer, czy telewizja cyfrowa, towarzyszą im
właściwie od urodzenia i są dla nich stałym składnikiem rzeczywistości.
Stanowi to dla młodych ludzi niewątpliwe wsparcie – jak żadne
wcześniejsze pokolenie są w stanie wykorzystywać w pełni dostępne
zasoby materialne, ponieważ mają do tego niezbędne umiejętności.
Współcześnie na rynku pracy, ale także w życiu codziennym liczy się
otwartość na technologie i elastyczność działania. A oni niewątpliwie te
atrybuty posiadają2.

1 K. Gadomska-Lila, Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi,
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 1, 2015, s. 29.

2 P. Kisiel, Millenialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, „Studia Socialia Cra-
coviensia 8, nr 1, 2016, s. 84
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Cechy, które charakteryzują millenialsów to przede wszystkim
intensywne użytkowanie nowych technologii komunikacyjnych, a także
pewien rodzaj niecierpliwości, ponieważ żyją szybko i intensywnie,
potrzebują ciągle nowych bodźców do działania i celów do osiągnięcia.
Są nastawieni na dynamikę zmian i jej brak postrzegają negatywnie. Ta
generacja nie tyle jest nastawiona na wartości materialne, co na
zdobywanie kolejnych doświadczeń (ale przy zachowaniu własnego
komfortu). Są gotowi zaangażować się, jeśli tylko wyznaczone zadania
dają im satysfakcję3.

Na specyfikę pokolenia millenialsów w dużej mierze wpływa
kontekst historyczny, ponieważ rozwijało się ono w zupełnie innych
realiach społeczno-politycznych, niż poprzednicy. Wcześniejsze pokolenia
swoją tożsamość budowały w obliczu wojny lub w czasie istnienia żelaznej
kurtyny. Pokolenie Y natomiast nie miało do czynienia z większymi
konfliktami militarnymi i stało się świadkami międzynarodowej integracji.
W efekcie młodzi ludzie mają odmienne podejście do państwowości,
granic, czy migracji (nie boją się zmieniać miejsca zamieszkania i pracy)4.
Takie zróżnicowane doświadczenia życiowe powodują często
niezrozumienie na linii dzieci-rodzice-dziadkowie.

Jednym z najważniejszych aspektów, który wpłynął na
wyróżnienie generacji Y jest rewolucja technologiczno-informatyczna.
Dla młodych ludzi nowoczesne technologie nie stanowią żadnego
wyzwania, nie wzbudzają obaw, ani niepewności – są częścią ich
codziennego życia, bez której nie mogliby normalnie funkcjonować.
Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi jest dla nich tak
oczywiste, jak wiązanie sznurowadeł5.

Świetny przykład stanowi film, który kilka lat temu obiegł internet
– mała dziewczynka, która bawi się tabletem tak mocno zakodowała
związane z jego obsługą gesty, że w momencie przeglądania zwykłego,
papierowego magazynu próbuje je zastosować. Ponieważ strony
czasopisma „nie reagują” na przesuwanie palcem i klikanie, dziecko się
frustruje i reaguje płaczem. Pokazuje to wyraźnie, że umysły ludzi
wychowywanych w otoczeniu technologii działają już na zupełnie
innych torach praktycznie od urodzenia.

Cechą, która łączy zarówno młodszych, jak i starszych
przedstawicieli pokolenia Y jest biegłość w obsłudze technologii

3 S. Kuczamer-Kłopotowska, Rola mediów społecznościowych w komunikacji poko-
lenia Y, „Handel wewnętrzny”, T.3, s. 219.

4 P. Kisiel, op. cit. s. 86.
5 Ibidem, s. 87.
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cyfrowych – należy ją traktować jako pewien styl życia. Nowe media
traktują oni jako standardowy kanał komunikacji. Ich czasy zostały
zdefiniowane przez powstanie Facebooka, procesy globalizacji,
wszechobecność Google’a, ale też przez coraz częstsze ataki
terrorystyczne6. Rozwiązania internetowe wpłynęły więc w ogromnym
stopniu na życie młodych ludzi, również w aspekcie społeczno-
politycznym.

Rewolucja informatyczna doprowadziła do istotnych zmian w
nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Aktywność w internecie skłania
do bieżącego komentowania wydarzeń, ale bynajmniej nie przeszkadza
to millenialsom w wykonywaniu codziennych obowiązków – są to
ludzie wielozadaniowi, mający podzielną uwagę. Taka dynamika
sprawia, że procesy poznawcze są bardziej powierzchowne, a skupienie
na dłużej na jednym obiekcie zbyt nudne. Wszystko to wpływa na
powstawanie nowego rodzaju wspólnot i transformacji klasycznej
postaci podmiotowości7.

Dla generacji Y technologie stanowią podstawowy łącznik ze
światem – oprócz kontaktów bezpośrednich równie wielkie znaczenie (a
w niektórych przypadkach nawet większe) ma aktywność wirtualna.
Obecność w sieci stanowi dla młodych ludzi pewną alternatywę,
dopełnienie świata realnego i jest dla nich wręcz koniecznością.
Praktycznie każdy młody człowiek posiada konto e-mail, profil na
portalach społecznościowych (choć tu odsetek jest nieco mniejszy), ale
też permanentnie poszukuje informacji w internecie. Są to niezbędne
warunki bycia na bieżąco8. Krąg jego przyjaciół przynajmniej w części
jest wirtualny, a życie towarzyskie oprócz kontaktów bezpośrednich
toczy się w sieci. Co ciekawe, w pokoleniu Y zachodzi proces tzw.
odwróconej socjalizacji, ponieważ nie czerpią wiedzy od rodziców, tylko
z Internetu i od swoich rówieśników, a w efekcie to oni uczą starszych
członków rodziny (zwłaszcza w kwestiach użytkowania nowych
technologii)9.

W tym kontekście wymienia się dwie kategorie ludzi: cyfrowych
imigrantów i cyfrowych tubylców. Pierwsza to osoby, które przez całe

6 D. Maciołek, Niepokorne pokolenie milenium. Czego pragnie na rynku pracy?,
Wyd. Difin, Warszawa 2018, s. 27.

7 P. Kisiel, op. cit., s. 89.
8 Ibidem, s. 88.
9 Pokolenie Y – jego miejsce we współczesnym świecie,
https://konferencje.aps.edu.pl/wolontariuszpokoleniay/img/pokolenie.pdf, s. 26.
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swoje życie opierały się na książkach, po czym wkroczyły do świata
wirtualnego. Tubylcy z kolei dorastali wraz z rozwojem internetu i nie
wyobrażają sobie funkcjonowania bez niego. Preferują obrazowe formy
przekazu zamiast tekstu, nieliniowe ułożenie informacji zamiast
rozbudowanych w tradycyjny sposób wywodów i rozrywkowe
podejście konwencje zdobywania informacji. Spora część badaczy
twierdzi, że w mózgach cyfrowych tubylców doszło już do istotnych
zmian – tradycyjne metody nauczania nie będą więc w ich przypadku
skuteczne10. Millenialsi to pierwsze pokolenie, które nie potrzebuje
mentorów w dostępnie do wiedzy. Wszystko, czego potrzebują,
znajdują samodzielnie w sieci, stanowiącej niewątpliwie ogromny zasób
informacji. Ciągły dostęp do nich wymaga jednak mobilności, dlatego
symbolem tej generacji jest smartfon11.

Millenialsi są wykwalifikowani, pewni siebie i nastawieni na
ciągły rozwój. W pracy są zaangażowani, szybko adaptują się do zmian i
cenią sobie grupowe formy pracy. Przypisuje się im także zbyt dużą
koncentrację na sobie, bardzo wysoką samoocenę i stawianie własnego
komfortu ponad cele organizacji. Przez to często mają postawę
roszczeniową i wysokie oczekiwania względem warunków
zatrudnienia. Nie są lojalni wobec pracodawcy, nie utożsamiają się z
firmą – w każdym momencie są gotowi do zmiany pracy. Wszystko po
to, by osiągnąć własne cele12.

W obliczu postępującej globalizacji i związanego z nią rozwoju
technologicznego coraz częściej świat traktuje się jako globalną wioskę,
w której wszyscy są do siebie podobni. Młodzi ludzie mają więcej
wspólnego ze swoimi rówieśnikami z całego świata, niż starszymi
pokoleniami. Jest to generacja korzystająca z zupełnie nowych wzorców
życia, kształtowana głównie przez Internet i telewizję. Działa ona w
inny sposób, ale przede wszystkim inaczej myśli. A to powoduje często
niezrozumienie w relacjach ze starszymi członkami rodziny.

10 B. Sajduk, Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, „Kultura i Polityka : ze-
szyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie”, nr
16, 2014, s. 7.

11 P. Kisiel, op. cit., s. 89
12 K. Gadomska-Lila, op. cit., s. 29.
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2. Wpływ rozwoju technologicznego na życie rodzinne i społeczne
Znany medioznawca, autor określenia „globalna wioska”, Marshall

McLuhan podkreślał w swojej twórczości, że rozwój technologiczny
prowadzi do ogromnych zmian kulturowych. Widzimy to idealnie na
przykładzie rodziny: użytkowanie telefonów czy komputerów pozwoliło
wykształcić nowy typ komunikowania, dzięki któremu można być w
kontakcie przez cały czas. Nic więc dziwnego, że w wyniku tych procesów
pojawiło się pokolenie, którego postawy i sposoby postrzegania zostały
zdeterminowane w dużej mierze przez internet.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Digital Diaries wskazują,
że współczesne dzieci o wiele szybciej uczą się obsługi tableta, czy
smartfona, niż jazdy na rowerze czy zawiązywania butów. Są to tzw.
cyberdzieci, które elektronikę traktują jako zamiennik dla zwykłej
zabawki. Co więcej, wraz z dorastaniem ich umiejętności obsługiwania
takich gadżetów stają się coraz większe i w pewnym momencie
zaczynają przerastać pod tym względem rodziców. Niestety, pod
wieloma względami nie jest to zjawisko pozytywne – kilkuletnie dzieci
nie są jeszcze ukształtowane emocjonalnie, a ich mózgi chłoną wszelkie
bodźce zewnętrzne. Zbyt częste przebywanie w świecie wirtualnym
może prowadzić do osłabienia zdolności komunikacyjnych i myślenia
abstrakcyjnego, a także problemów w nauce. Co ciekawe, również
dorośli odczuwają negatywne konsekwencje styczności z technologiami,
zwłaszcza nowymi mediami – przede wszystkim problemy z
koncentracją i zapamiętywaniem13.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz wyraźniejsze są
negatywne zmiany zachodzące w podstawowej komórce społecznej,
czyli rodzinie. W ostatnich dekadach przechodzi ona poważny kryzys w
postaci osłabienia więzi emocjonalnych, nieumiejętności okazywania
uczuć, czy obniżenia autorytetu rodziców (dzieci wolą podążać za
wzorcami zachowań sygnowanymi przez media). Wynika to po części z
nieprzystosowania do ciągłych zmian w sferze społecznej, gospodarczej
i politycznej14. Nie oznacza to jednak, że rozwój naukowo-
technologiczny prowadzi wyłącznie do negatywnych konsekwencji w

13 S. Waluś, Współczesna rodzina wobec nowoczesnych technologii, [w:] Rodzina i
szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, Wyd. Exante, Wrocław 2016,
s. 44-46.

14 P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk, Rodzina a media. O sile wpływu współcze-
snych mass mediów na przekształcenia roli i funkcji rodziny, „Zeszyty Naukowe Towa-
rzystwa Doktorantów UJ”, Nr 10, 2015, s. 143.
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życiu rodzinnym. Popularne narzędzia cyfrowe są świetnym
narzędziem edukacji, wpierającym rozwój funkcji percepcyjno-
motorycznych, ale także umiejętność czytania, pisania i liczenia. Przy
odpowiednim wykorzystaniu multimediów przed dzieci pod nadzorem
starszych można osiągnąć zadziwiająco dobre efekty edukacyjne, ale też
wychowawcze. Dzięki mediom elektronicznym najmłodsi użytkownicy
mogą stać się samodzielnymi poszukiwaczami, zdolnymi do krytyki (w
obliczu nadmiaru dostępnych informacji) i rozwijania pasji15.

Wpływ nowoczesnych technologii nie ogranicza się jednak tylko
do relacji rodzinnych – wpływa na całe społeczeństwo, na kulturę,
gospodarkę i wiele innych sfer życia. Zjawisko to współgra z procesami
globalizacyjnymi i konsumpcjonizmem, który doprowadził do
powstania kultury „instant”. Liczy się w niej przede wszystkim wygoda
i zaspokajanie własnych potrzeb, anajważniejsze wyróżniki to dążenie
do natychmiastowego osiągania przyjemności, również tych
seksualnych, ale bez zaangażowania emocjonalnego i zobowiązań, oraz
nieistotność granic czasowych i przestrzennych16. I tacy właśnie są
millenialsi – nastawieni na szybkie osiąganie celu, skupieni na ciągłym
zdobywaniu dóbr znanych marek, chcący być zawsze na bieżąco i żyć
zgodnie z trendami. Efekty tego sposobu myślenia widzimy w mediach
społecznościowych, gdzie każdy kreuje swoje alter ego, upiększone przez
filtry, które z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Ciekawe miejsca,
szczupłe i odkryte ciała, zdrowy styl życia, bogate życie towarzyskie – to
trendy, które zdecydowanie dominują w sieci. Nie należy jednak
zapominać, że to sztucznie wykreowany świat, w którym
manipulowanie odbiorcą jest czymś zupełnie normalnym.

Media są czynnikiem, który w ogromnym stopniu wpływa na
zmiany kulturowe – przede wszystkim „kreują” rzeczywistość poprzez
odpowiednio skonstruowany przekaz, a przez to kreują społeczne
zachowania, sposoby myślenia i postawy. Środki masowego przekazu
są więc niewątpliwie narzędziem społecznej kontroli, poprzez które
można rządzić ludzkimi umysłami. Jesteśmy bombardowani
przekazami pełnymi idyllicznych obrazów, które można wdrożyć w
życie, jeśli tylko posiada się odpowiednie dobra materialne17. Podobnie
wygląda to w polityce – wyborcy stają się nabywcami, którzy na

15 M. Kowaluk-Romanek, Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój dziecka,
„Edukacja-Technika-Informatyka”, nr 1, 2019, s. 197.

16 A. Pomiankowska-Wronka, Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-
cywilizacyjnych, Wyd. Exante, Wrocław 2016, s. 72.

17 P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk, op.cit.,s. 142.
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podstawie proponowanych ofert politycznych wybierają jedną i
dokonują zakupu, czyli oddają głos na karcie wyborczej. W
przeciwieństwie jednak do nabycia zwykłego dobra, w polityce nie ma
możliwości „zwrotu towaru” – trzeba czekać do kolejnych wyborów.

W tym świecie przesiąkniętym konsumpcjonizmem millenialsi
odnaleźli się idealnie – są jednak przy tym specyficzną grupą ludzi,
nastawioną na relacje interpersonalne, ale szczególnego rodzaju. Jej
przedstawiciele w kontaktach z innymi chcą intymności i poczucia
bezpieczeństwa, a anonimowość w sieci zapewnia im te czynniki. W
internecie zacierają się takie cechy jak nieśmiałość czy nieatrakcyjny
wygląd. Niestety, wirtualne relacje nie mają tak silnych fundamentów,
jak bezpośrednie, i często prowadzą do izolacji społecznej (ponieważ
bardziej skupiamy się na komunikatach wyświetlanych na ekranie, niż
otaczających nas jednostkach)18.

Millenialsi traktują zdobycze technologiczne, w tym media jako
drugie środowisko naturalne, z którym obcują na co dzień. Ich świat jest
bardzo dynamiczny, ciągle się zmienia, a wszystko to dzieje się
bezpośrednio na ich oczach – możemy zatem powiedzieć, że młodzi
ludzie tworzą tzw. kulturę ruchomą19. Epidemia COVID-19 pokazała
dobitnie, jak trudno jest funkcjonować młodemu pokoleniu, gdy
wszystko staje się statyczne, a świat zostaje ograniczony do ścian domu.
Pomimo dostępu do sieci i elektronicznych urządzeń, izolacja wpływała
negatywnie na nastroje społeczne – zabrakło bowiem mobilności i
przeobrażeń rzeczywistości, do których ludzie są przyzwyczajeni.
Millenialsi chcą istnieć w obydwu światach równocześnie – w
wirtualnym i realnym. Gdy któregoś z nich zabraknie, odczuwają
ogromny dyskomfort.

Technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniły się do
powstania społeczeństwa opartego na wiedzy. Dynamika przeobrażeń
świata sprawia, że ciągłe zdobywanie wiedzy jest koniecznością. I nie
jest to szczególnie trudne – informacje, wiedza i kultura są dostępnie
właściwie dla każdego i wszędzie (pod warunkiem dostępu do sieci).
Często ten typ społeczeństwa w literaturze przedmiotu określany
mianem „informacyjnego”, ponieważ nie tylko posiada środki
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie informacji jest
podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania

18 J. Jęczeń, Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie, „Roczniki nauk o
rodzinie”, T.1 (56), 2009, s. 126.

19 Ibidem, s. 126.
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większości społeczeństwa20. I w takich czasach właśnie żyjemy – płynnych,
szybkich, w których to informacja ma największą wartość. Ale nie każda
informacja – w dobie zalewu komunikatami medialnymi, często
mylnymi, ze wszelkich możliwych stron, tylko prawda ma wartość.
Problem w tym, że jej odkrycie nie zawsze jest łatwe.

3. Ewolucja komunikacji międzyludzkiej
Rozwój technologiczny znacząco wpłynął na relacje rodzinne, za-

równo pozytywnie, jak i negatywnie. Tradycyjny model, w którym za-
sady moralne czy wiedza były przekazywane przez rodziców i nauczy-
cieli uległ znacznym przeobrażeniom. Dzieci i młodzież wiedzą, gdzie
mają szukać informacji i są w dużej mierze samodzielne w zdobywaniu
wiedzy. Rodzice i nauczyciele przestają być więc autorytetami, do któ-
rych należało by się zgłosić w przypadku problemu – wystarczy prze-
cież zajrzeć do internetu21.

Stopień absorbcji rozwiązań technologicznych do życia społeczne-
go sprawia współcześnie, że niemal od urodzenia człowiek jest narażo-
ny na ekspansję obrazu i szybkiej informacji. Jesteśmy nimi otoczeni z
każdej strony i często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno
wpływają na nasze zachowania. Generacja Y, która postrzega świat w
odmienny sposób od poprzednich pokoleń często spotyka się z niezro-
zumieniem ze strony starszych. Można pokusić się wręcz o stwierdze-
nie, że ta przepaść między nimi powiększa się z biegiem czasu. Jedynym
rozwiązaniem tego problemu jest edukowanie starszych członków ro-
dziny w kwestii kodów kulturowych stosowanych przez młodzież. To
oni muszą podjąć trud zrozumienia tej nowej wirtualno-realnej rzeczy-
wistości. Millenialsi, którzy nie znają innego świata, nie są bowiem w
stanie przyjąć innej perspektywy, ponieważ nie mają ku temu koniecz-
nych doświadczeń życiowych.

Technologie mogą wpływać na rodzinę dezintegrująco, doprowadzić
wręcz do rozluźnienia więzi w niej panujących. Ludzie oddalają się od sie-
bie, alienują, ponieważ wolą poświęcić czas na patrzenie w ekran. Dotyczy
to zwłaszcza sytuacji, w których zapracowani rodzice nie mają czasu dla
swoich potomków, pozwalają im więc na wielogodzinne korzystanie z
telewizora, komputera, czy smartfona. Jeśli dochodzi do tego brak kontroli
oglądanych treści, to już rodzi poważne zagrożenie dla rozwoju psycho-

20 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz,Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,
wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 53.

21 S. Koczy, Globalna przestrzeń komunikacji społecznej źródłem zagrożeń dla
współczesnej rodziny, „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne”, nr 1, 2004, s. 183.
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społecznego najmłodszych członków rodziny.Media w takich przypadkach
pełnią rolę kompensacyjną – zapewniają rozrywkę, informują, podejmują
interakcję z młodym widzem. Dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają przed
telewizorem i komputerem mogą wykazywać osłabione zdolności komu-
nikacyjne, które są potrzebne w kontaktach międzyludzkich. Świetnie za to
odnajdują się w internetowych relacjach22.

Komunikacja w sieci stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę
dla szarej codzienności, ponieważ pozwala na przezwyciężenie samot-
ności, a jednocześnie daje człowiekowi anonimowość, przez co może on
pozwolić sobie na więcej. Istnieje spore ryzyko, że ludzie otoczeni od
dzieciństwa elektroniką, właśnie w zdobyczach techniki będą szukać
substytutu kontaktów międzyludzkich. Widzimy to już teraz – mamy
setki znajomych w sieci, nierzadko z całego świata, a tak naprawdę je-
steśmy samotni, ponieważ te kontakty są bardzo płytkie i sztucznie kre-
owane. Polubienie zdjęcia udostępnionego przez drugą osobę nie spra-
wi, że będziemy z nią mieli jakiekolwiek relacje. Potrzebne są nam
prawdziwe więzi w prawdziwym, fizycznym świecie.

W kontekście zmian w komunikacji międzyludzkiej, jakie zaszły w
ostatnich dziesięcioleciach możemy stwierdzić, że doszło wręcz do jej
ewolucji. […] powiększa się i różnicuje repertuar znaków, nośników, kanałów,
przekazów. Rośnie możliwy zasięg społecznej komunikacji oraz udział kontak-
tów pośrednich, maleje znaczenie czynników przestrzennych23. ”Niektóre z
tych zmian należy postrzegać jako jednoznacznie pozytywne i korzyst-
ne. Internet i telefonia komórkowa częściowo przyczyniły się do popra-
wy kontaktów międzyludzkich – możliwe jest bowiem podtrzymywanie
relacji z rodziną, czy znajomymi również wtedy, gdy nie ma możliwości
osobistego spotkania. Współczesne technologie w dużym stopniu
usprawniły funkcjonowanie rodzin poprzez koordynowanie działań,
ustalenie wspólnych przedsięwzięć, czy podtrzymywania przez cały
czas kontaktu. Jeżeli tylko pojawi się potrzeba poinformowania o jakiej-
kolwiek kwestii, wystarczy sięgnąć po telefon i zadzwonić lub wysłać
wiadomość24.

Internet również przyczynia się do rozwoju pośrednich kontaktów
interpersonalnych – odradza się w nim kultura słowa i kultura pisania. Sieć

22 P. Gajdziszewska-Dudek, Justyna Stańczyk, op. cit., s. 146.
23 M. Hopfinger, Sztuka i komunikacja: sygnały zmian całej kultury, [w:] „Nowe

media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia”, pod red. M. Hopfinger, Oficy-
na Naukowa, Warszawa 2002, s. 457.

24 J. Jęczeń, op. cit., s. 133.
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jest dla wielu ludzi miejscem spotkań i nawiązywania relacji. Szansę na
podjęcie nowych znajomości mają tam również ludzie, którzy z różnych
powodów uczestniczą w niewielkim stopniu w życiu społecznym25. Typo-
we dla aktywności internetowej jest uczestniczenie w różnych grupach,
działanie na forach, tworzenie zbiorowych inicjatyw, których człowiek nie
podjąłby tak łatwo w normalnym świecie.

Różne formy nawiązywania kontaktów elektronicznych z pewno-
ścią ułatwiają człowiekowi porozumiewanie się na odległość, ale z pew-
nością nie zastąpią tradycyjnej komunikacji. Niestety, negatywnym
trendem jest jej cyfrowe zubażanie. Komunikacja interpersonalna w kla-
sycznym rozumieniu to nie tylko wypowiadanie słów, ale też mowa
niewerbalna, która pozwala lepiej zrozumieć kontekst sytuacyjny i na-
stawienie drugiej osoby. Niemożliwy jest pełen przekaz tych czynników
poprzez sieć, nawet w postaci połączenia wideo (nigdy nie zobaczymy
w ten sposób wszystkiego)26.

Postępująca informatyzacja i technicyzacja życia znacząco wpłynę-
ła na funkcjonowanie rodziny, nie zmieniła jednak jej podstawowych
zadań. A należy do nich niewątpliwie przekazywanie odpowiednich
wzorców, zasad moralnych i postaw. Osiągnąć to można wyłącznie po-
przez bezpośrednie kontakty między członkami rodziny i wspólne spę-
dzanie czasu. Wpajanie najmłodszym zasad korzystania z nowych tech-
nologii jest koniecznością, która pozwoli im w przyszłości nie tylko do-
brze posługiwać się takimi narzędziami, ale też mimo zmieniającego się
świata nadal posiadać zdolności komunikacyjne niezbędne do nawią-
zywania stabilnych relacji w prawdziwym życiu.

Podsumowanie
Postęp technologiczny znacząco wpłynął na życie ludzkie –

usprawnił jego pracę, zwiększył możliwości eksploatowania przyrody,
dał nowe możliwości rozwoju. Przyczynił się również w znacznej mie-
rze do ukształtowania generacji Y – pokolenia, które jako pierwsze w
historii zostało wychowane w otoczeniu nowoczesnych urządzeń i trak-
tuje je jako stały element swojej rzeczywistości. Jego przedstawiciele
postrzegają świat inaczej od swoich poprzedników, w inny sposób dzia-
łają, a nawet myślą. Nic więc dziwnego, że komunikacja w ich wydaniu
ulega stopniowo ewolucji, z naciskiem na wirtualność.

25 M. Milewski, Nowe media a komunikacja interpersonalna: ujęcie społeczno-
kulturowe, „Studia Płockie”, nr 34, 2006, s. 189.

26 Ibidem, s. 191.
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Konsekwencją ekspansji millenialsów są zmiany w życiu rodzin-
nym, ale także w społeczeństwie jako pewnej całości. Wiele z nich jed-
nak prowadzi do zubożenia życia publicznego, dlatego koniecznością są
działania zaradcze na poziomie wychowania młodych ludzi. Realia ży-
cia w społeczeństwie informacyjnym nakładają na rodziców obowiązek
wykształcenia w podopiecznych umiejętności związanych z odpowied-
nim posługiwaniem się mediami i selekcją informacji. Proces technicy-
zacji życia jest nie do zatrzymania, dlatego należy przygotować dzieci i
młodzież do umiejętnego korzystania z jego zalet i unikania zagrożeń.

Konieczne jest uświadomienie sobie, że media mogą być znaczącą
pomocą w procesach wychowawczych, dlatego należałoby włączyć je w
edukację młodych ludzi. Całkowite demonizowanie środków masowego
przekazu i izolowanie od nich dziecka jest postępowaniem błędnym i
prowadzącym do odwrotnych od założenia skutków. W świecie prze-
siąkniętym różnorodnymi przekazami medialnymi należy wybrać to, co
jest wartościowe i poszerzające horyzonty. Młodzi przedstawiciele gene-
racji Y posługują się już innymi kodami kulturowymi, dlatego dotrzeć
do nich można tylko poprzez poznanie ich sposobów myślenia. Wyma-
ga to od rodziców i nauczycieli sporego wysiłku, ale warto go podjąć.
Skutki kształtowania młodych ludzi będą bowiem odczuwalne nie tylko
dla nich, ale dla całego społeczeństwa.

Streszczenie:
Rozwój nowoczesnych technologii miał znaczący wpływ na

przemiany w społeczeństwie, w tym w rodzinie – pojawiły się nowe
wyzwania i zagrożenie, ale także możliwości. Nauka i technika były i są
jednym z najistotniejszych czynników kształtujących zachowania
społeczne młodego pokolenia. Efektem tych procesów jest pokolenie Y,
które ma styczność z cyfryzacją i digitalizacją życia od urodzenia. Celem
artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia wpływu technologii na
funkcjonowanie rodziny i społeczeństwa. W trakcie analizy skupiono
uwagę na problemach komunikacyjnych z młodym pokoleniem i
perspektywach przyszłości dla społeczeństwa i kultury.

Słowa kluczowe: pokolenie Y, millenialsi, technologia, społeczeństwo

Summary:
Generation Y as a result of the development of new technologies for

family and social life
The development of new technologies hashad a significant

influence on transformations in society, including family - new
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challenges and threats appeared, but also opportunities. Science and
technology were and areone of the most importantes sential elements
forming the social behaviour of the youngergeneration.The result is
generation Ythat has been in contact with digitization and technicization
of life since birth. The aim of the paperis to present the role and the
significance of the technology influence on the family and society.The
analysis focused on communication problems with the young
generation and future prospects for society and culture.

Keywords: generation Y, millennials, technology, socjety
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Dominika Staciwa

Rodzina jako instytucja wspierana przez pracę socjalną

Wstęp
Rodzina to instytucja o właściwym podmiocie wsparcia społecz-

nego. W obecnych czasach coraz częściej dotykają ją znaki czasu, między
innymi takie jak podstawy rozluźniające oraz indywidualistyczne więzi
społeczne. Rodzina przestaje być ciągłym, absolutnym i pewnym punk-
tem odniesienia. Przemiany społeczno-kulturowe spowodowały, iż ro-
dzina jako najmniejsza instytucja społeczna coraz częściej sobie nie radzi
z wypełnianiem podstawowych jej funkcji, przede wszystkim funkcji
wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej oraz prewencyjnej. Rodzi-
na staje się wyzwaniem względem pracowników socjalnych, jako czo-
łowy podmiot jego oddziaływań, nie tylko konsument pomocy społecz-
nej. Chcąc właściwie odpowiadać na rodzinne potrzeby pracownik so-
cjalny powinien zastosować szereg zabiegów wspomagających rodzinę
oraz narzędzi i metod pracy1.

Przemiany gospodarczo – kulturowe kształtujące życie współ-
czesnego społeczeństwa wywołały znaczący wzrost liczby bezradnych
osób, które mają problem z radzeniem sobie w życiu codziennym. Po-
wstały zjawiska o globalnym charakterze (takie jak: zanieczyszczenie
środowiska, wzrost odsetek ludzi starszych, choroby cywilizacyjne,
migracje…) oraz lokalnym (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, zanie-
dbanie dziecka, uzależnienia, sieroctwo). Nieudolność radzenia sobie z
powyższymi problemami spowodowała konieczność użytkowania z
pomocy, wsparcia, opieki, zabezpieczania społecznego grupom i jed-
nostkom nie będącym kreatywnym do samodzielnego rozwiązywania
własnych problemów. Rodzina będąca podstawową grupą społeczną
tworzy środowisko, w którym rozpoczynają się te działania. Ze wzglę-
du na ogromną różnorodność kwestii społecznych, odnajdujących się
współcześnie w zasięgu zainteresowań psychologów, socjologów, poli-
tyków społecznych, pedagogów oraz innych badaczy socjalnej pro-

1 E. Dybowska, K. Wojtanowicz., System wsparcia i formy pracy z rodziną, [w:]
Wyd. sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kraków 2013, s. 5.
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blematyki, wybrano tylko niektóre obszary pracy socjalnej z rodziną,
dziećmi i młodzieżą2.

1. Praca z rodziną dysfunkcjonalną
Rodzina jako powszechna i naturalna społeczność jest główną i

najważniejszą instytucją dla rozwoju człowieka. W stosunku do jakiejś
innej wspólnoty utrzymuje ona zawsze wyjściową oraz jedną z najbar-
dziej docenianych wartości. Okres transformacji, dzięki któremu mieli-
śmy wiele pozytywnych zmian, ma wpływ do powstawania sytuacji,
powodujących, że polskie społeczeństwo często określone jest jak społe-
czeństwo ryzyka. W niejednoznacznej i niepewnej rzeczywistości egzy-
stencja rzutuje na jakość funkcjonującej rodziny, coraz częściej określanej
mianem rodziny ryzyka.

Chociaż powszechnie się mówi o wszelkich nieprawidłowościach i
zagrożeniach w funkcjonowaniu rodziny, wręcz często o jej kryzysie,
tolerowana jest ona niezmiennie jednak za najważniejszą społeczną ko-
mórkę, a w konsekwencji jako dobro, które powinno się chronić. W kon-
tekście tym, głównego znaczenia nabiera pomoc czy też praca socjalna z
doświadczającą dziś negatywnych zjawisk takich jak: ubóstwo, sieroc-
two, bezrobocie, rodziną. Na problemy te gromadzą się również różne
zjawiska o innym charakterze i pochodzeniu. Wymienić można: liberali-
zacja poglądów etycznych, wzrost liczby rodzin czasowo lub trwale
niepełnych, zmniejszenie kulturalnej działalności członków rodziny w
skutek postępującej pauperyzacji dużej liczby polskich rodzin3.

Niejednokrotnie zjawiska te stają się przyczyną całkowitej lub czę-
ściowej dysfunkcji rodzin, prowadząc je do niewydolności, a także czę-
sto do patologii. Szczególnego zatem znaczenia nabierają socjalne od-
działywania, które są skoncentrowane na rodzinnej opiece zastępczej
oraz pracy instytucji wspierających w sytuacjach kryzysowych.

Przeprowadzona w Polsce systemowa reforma opieki nad dziećmi
spowodowała, iż organizacyjną formą dominującą stały się powiatowe
ośrodki pomocy rodzinie, które podczas reformy administracji teryto-
rialnej w 1999 r. zagarnęły znaczną część zadań utraconych zespołów
pomocy społecznej, podjęły także całkiem nowe prace w zakresie za-
stępczej opieki. Dopełnieniem tych zmian stało się w 2000 r. wyłączenie

2 M. Ruszkowska, M. Winiarski., Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną,
[w:] Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 15.

3 R. Maj., Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej, [w:] Współczesne wy-
zwania pracy socjalnej, Pod red. J. Kędzior, A. Ładyżyńskiego, Toruń 2006, s. 81.
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opieki nad dziećmi spośród nadzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz przeznaczenie jej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pie-
cza nad rodziną i dzieckiem tym samym stała się składniowym elemen-
tem systemu pomocy społecznej oraz uwzględniona w zapisach w
ustawie dotyczącej pomocy społecznej4.

Wprowadzono również nowe cenne rozwiązania wśród zakresu
funkcjonowania opieki zastępczej. Przyjęto jedną z zasad, iż w sytuacji
konieczności rozłąki dziecka z rodziną powinno się starać o umieszcze-
niu go czasowo w środowisku zastępczym, a nie w placówce opiekuń-
czo- wychowawczej. Podczas pobytu dziecka w zastępczej rodzinie ce-
lem pracowników socjalnych jest kierowanie pracy naprawczej z rodzi-
ną. Kluczowa staje się zatem dbałość o utrzymywanie więzi dziecka z
rodzinnym domem i ostatecznie – zjednoczenie rodziny udzielając jej
wsparcia, aby nie dopuszczenie do separacji5.

Dotychczasowe badania potwierdzają, iż główną przyczyną umiesz-
czenia dzieci we wszelakich formach opieki zastępczej staje się brak rze-
czywistej pomocy rodzinie w kryzysie lub marginalizowanie tej pomocy.
Dlatego też istotą proponowanych metod jest zorganizowanie spójnego
systemu pieczy nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, kiedy ma ona
trudności z właściwym wypełnianiem swoich funkcji. Podejmowane dzia-
łania w ramach powyższego systemu powinny zapewnić ową pomoc ro-
dzinie, gdyż w jej efekcie można się pozbyć zagrożenia odebrania dziecka z
rodziny czy też zapewnienie szybkiego powrotu do niej6.

Pracę z rodziną zacząć się powinno od pomocy nad jej codzien-
nymi problemami. Należy również pamiętać, iż efektywna praca z ro-
dziną powinna być intensywna, stała i dotyczyć ważnych problemów.

Praca ta w szczególności powinna:
oWzmacniać więzi uczuciowe w rodzinie;
oWspierać integrację rodziny;
oPomagać w integracji rodziny;
oPomagać w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów ro-

dzinnych;

4 W. Kowalski, Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem sys-
temu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, Studia i prace pedagogiczne, Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2014, s. 182.

5 J. Brągiel, Rodzina obszarem pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna – wielość per-
spektyw, Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 16.

6 J. Hryniewicz. “Odrzuceni”. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach
dziecka, Warszawa 2006, s. 73.
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oSłużyć odbudowaniu wychowawczych i opiekuńczych funkcji
rodziny

oUstabilizować patogenne oddziaływanie na dzieci7.
Do podstawowych form pomocy rodzinie należą: konsultacje wy-

chowawcze, pomoc socjalna, terapia rodzinna, interwencja kryzysowa
oraz grupa wsparcia. Pracownicy pomocy socjalnej w pracy bezpośred-
niej z rodziną problemową znaleźć powinni oparcie w zinstytucjonali-
zowanych metodach wspierania rodzin, zależnie od występujących pro-
blemów oraz stopnia ich zaawansowania. Rodzinne i wychowawcze
poradnictwo organizowane w ramach specjalistycznego poradnictwa
pomocy społecznej, powinno udzielać pomoc ze strony kompetentnej
kadry psychologów i pedagogów, w tym także pracowników socjal-
nych, lekarzy wykwalifikowanych w zakresie pracy wśród rodziny,
prawników. Do podstawowych zadań poradnictwa rodzinnego oraz
wychowawczego zaliczamy:

●Diagnozowanie potrzeb, możliwości dziecka oraz jego sytuacji;
●Diagnozowanie środowiska rodzinnego;
●Poradnictwo w zakresie wyeliminowania problemów we-

wnętrznych;
●Poradnictwo socjalne;
●Prowadzenie poradnictwa w obrębie zaspokojenia głównych po-

trzeb dziecka i rodziny;
●Prowadzenie grup wsparcia;
●Prowadzenie rodzinnej terapii;
●Poradnictwo dotyczące zaburzeń zachowania i niedostosowania

społecznego;
●Przygotowywanie indywidualnych metod terapeutycznych dla

dzieci i rodzin.8
Rozbudowane oraz zróżnicowane formy środowiskowej pomocy

powinny zapobiegać społecznemu sieroctwu i prowadzić do osłabienia
umieszczania dzieci w ośrodkach opieki zastępczej. W sytuacji wyczerpa-
nia wszelakich możliwości zapewniania opieki dziecku i wychowania w
naturalnej rodzinie oraz umieszczenia poza rodziną dziecka. Wychowanie

7 W. Kowalski., Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem sys-
temu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, [w:] Wyższa Szkoła Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie, s. 182

8 P. Czarnecki, Współczesne problemy bioetyczne dotyczące początku i końca życia
ludzkiego w kontekście etyki pracownika socjalnego. Studium pracy socjalnej, Lublin
2009, s. 191.
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w kompozycji zastępczej pieczy powinno szanować prawo dziecka do nie-
zmiennego środowiska wychowawczego, do zachowania kontaktów oso-
bistych z rodziną i powrotu do naturalnej rodziny. Ustawa o pomocy spo-
łecznej wymienia główne prawa dziecka do respektowania jego godności,
prywatności, wartości osobowej, rozwoju zgodnie z wolą, potrzebami i
możliwościami, z poszanowaniem woli opiekunów. Zaakceptowane jest
również prawo do pomocy przygotowujące do usamodzielnienia, dostępu
do wiadomości, okazywania opinii w sprawach dotyczących dziecka, pra-
wa do ochrony przed traktowaniem poniżającym i karaniem. Ustawa o
pomocy społecznej akcentowała wyraźnie kolejność form dotyczących
wsparcia rodzinie oraz dziecku, a mianowicie:

●Zapewnieniu dziecku wsparcia oraz pieczy w zastępczej rodzinie;
●Wsparcie funkcji opiekuńczych przez specjalistyczne metody po-

mocy na bazie placówek środowiskowych wychowawczo-opiekuńczych
wsparcia dziennego;

●Usytuowanie dziecka w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym9.

2. Rodzina podmiotem wsparcia społecznego
Rodzina jako podmiot ostoi społecznej może być interpretowana

wielorako. I chociaż nie posiada zdolności co do jej jednoznacznego de-
finiowania pomimo to najczęściej wyróżnić można pięć jej ujęć: jako in-
stytucja, grupa społeczna, zrzeszenie, wspólnota i komórka społeczna.
W postrzeganiu grupy społecznej stanowi „duchowe zjednoczenie osób,
skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami opieki i pomocy,
które oparte są na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność bio-
logiczną, a także tradycję rodzinną i społeczną”. W ten sposób grupa
określa swoje zadania, cele, wartości, motywacje oraz zakres między-
osobowych relacji. Głównym wymiarem rodziny jako systemu jest jej
trwałość. W ten sposób „zinstytucjonalizowane normy dotyczące tak
ważnych aspektów życia społecznego nie są podatne na gwałtowne
zmiany. Ta niepodatność na zmiany jest wynikiem ich kulturowego
uwarunkowania. Powolne zmiany instytucjonalne nie są tylko możliwe,
ale faktycznie mają miejsce”10.

W odróżnieniu od rozumienia socjologicznego rodziny dokony-
wać można jeszcze jej deskrypcji jako patologicznej i dysfunkcyjnej ro-
dziny. W literaturze przedmiotu rzadko spotyka się jedną spójną defini-

9 Art. 80 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593).

10 W. Majkowski, Rodzina między grupą a instytucją, [w:] Nauki o rodzinie, red.
J. A. Kłys, Szczecin 1995, s.92.
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cję patologicznej rodziny. Najczęściej pod nazwą tą określa się rodzinę,
w której występuje masa niekorzystnych warunków, które mogą wpły-
wać na niewłaściwe jej funkcjonowanie (przemoc, alkoholizm, przestęp-
czość) oraz dopięcia pełni szczęścia. A. Podgórecki przez patologię spo-
łeczną rozumie: „rodzaj zachowania, typ instytucji, typ funkcjonowania
jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej (…)
sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej spo-
łeczności są akceptowane”. Są to sytuacje, postawy i zachowania, które
wpływają destruktywnie na rozwój jednostki lub nawet całej rodziny.
Patologiczne rodziny wskazując najogólniej to takie, które „pozostają w
stałej kolizji z prawem i moralnością”11.

W większości rodzin członkowie tworzą pewną formę systemu pole-
gającą na wzajemnym oddziaływaniu wśród poszczególnych elementów.
W znaczeniu tym każda osoba nie wyłącznie należy do rodziny lecz tworzy
w niej schemat wpływając na działanie w niej wszelakich układów. Zatem
każde zaburzenie w rodzinie atakuje jej cały system. Dlatego też rodzina
dysfunkcyjna cechuje się relacjami toksycznymi w zakresie podstawowych
praw oraz zasad bytowania międzyludzkiego, niewłaściwą komunikacją
między osobową, istniejąc w załamaniu i braku dwustronnej pomocy ( nie-
pełnosprawność, nieporadność życiowa, rozwód).

Niezależnie od wszelakich interpretacji rodziny, stwierdzić należy, iż
w sytuacji społecznego zagubienia pierwotnym miejscem pieczy rodziny
jest organ pomocy społecznej, w której pracownicy socjalni wypełniają
ważną rolę. Nie tylko kształtuje się tam całokształt wsparcia w ramach po-
mocy społecznej, ale również często ma on wpływ na usamodzielnienie się
rodziny, jednostki. Jednak pierwszym etapem przeprowadzanych działań
przez pracowników socjalnych jest postawienie diagnozy wewnątrz zakre-
su badanej trudności bądź problemu. Jedynie profesjonalnie oraz właściwie
postawiona diagnoza pociąga za sobą cały sukces pomagania.W kontekście
tym rodzina zyskująca wsparcie zależna jest od rzeczywistych działań pra-
cownika socjalnego. Znajdując się na społecznym marginesie, rodzina do-
znaje upokorzenia, zdarza się, że nawet dyskryminacji. Mogą temu zapo-
biec uzyskiwane świadczenia dzięki pracy socjalnej, które niejednokrotnie
są jedyną „pomocną dłonią”12.

11 I. Krasiejko, Asystentura rodziny Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, [w:]
Wyd. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016, s. 13.

12 M. Kluz, J. Młyński, Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych
uwarunkowań społecznych, Studia nad Rodziną UKSW, Kraków 2015,  s. 101-102
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Rodzina jako przedmiot pracy socjalnej różni się od jednostki pod
względem świadczeń pomocowych. W kwestii rodziny łatwiej jest okre-
ślić pomocowe cele, angażuje się ona bowiem całkowicie razem ze
wszystkimi jej członkami. Te cele mogą być konkretne, długoterminowe,
bardziej ogólne, doraźne. W ten sposób badając rodzinę, rozwiązując
wyodrębnione problemy, pracownicy socjalni wpływają na różne obsza-
ry jej funkcjonowania. Aby zbadać cele rodziny pracownicy socjalni za-
dają jej szereg pytań, które mogą dotyczyć nadziei, preferencji, i jej ocze-
kiwanych celów. W ten sposób docierają oni po części do struktury całej
rodziny, ona bowiem w szczególny sposób wpływa na poprawne funk-
cjonowanie jednostek13.

3. Formy wsparcia rodziny
Pomoc społeczna realizowana jest w różnych formach egzystencji

jednostki. Z jednej strony zajmuje się integralnie człowiekiem jako
główną jednostką społeczną, zaś z drugiej strony jednostką znajdującą
się w społecznych grupach. Chociaż podmiot wsparcia zdaje się być
zbytnio oczywistym to jednakże w literaturze nie zazwyczaj jest właści-
wie określany. Stąd można najogólniej wskazać kilka aspektów obsza-
rów wsparcia społecznego, takich jak:

●Wsparcie rodziny;
●Wsparcie młodzieży;
●Wsparcie dzieci;
●Wsparcie osób starszych;
●Wsparcie upośledzonych oraz niepełnosprawnych;
●Wsparcie bezdomnych
W ramach społecznego wsparcia pracownicy socjalni realizując ce-

le i zadania na poziomie instytucjonalnym udzielają swoim podopiecz-
nym różnorodne zasiłki. W społecznej pomocy ustawodawca określa
cztery rodzaje świadczeń: rodzinne i opiekuńcze oraz pieniężne i nie-
pieniężne. W zakresie pieniężnych zasiłków zalicza się: zasiłek stały,
okresowy, celowy. Na zasiłek stały może liczyć osoba całkowicie nie-
zdolna do pracy z przyczyny wieku czy niepełnosprawności, zarówno
pozostającej w rodzinie jak i gospodarującej samotnie. Zasiłek okresowy
należy do świadczeń z pomocy społecznej przysługujący w szczególno-
ści na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie, możliwość
utrzymania bądź nabycia uprawnień z różnych systemów zabezpiecze-
nia społecznego. Przysługuje osobom lub rodzinom, u których dochód

13 Tamże,, s. 102
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jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. Natomiast zasiłek
celowy przyznawany jest w ramach zaspokojenia niezbędnej bytowej
potrzeby w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu
żywności, odzieży, opału, leków i leczenia, niezbędnych przedmiotów
domowego użytku, drobnych remontów bądź napraw w mieszkaniu14.

W ramach realizacji poszczególnych zadań pomocowych w placów-
kach pomocy społecznej pracownicy socjalni posiadają wyznaczone jej ob-
szary. Jest to jedna z metod zarządzania pracownikiem socjalnym w cało-
kształcie pomocy społecznej. Dlatego też wyróżnia się trójpoziomowy mo-
del oparcia rodziny w poszczególnym środowisku lokalnym: pracownik
pośredni, stacjonarny i terenowy. Najistotniejszym jednak aspektem

14 Tamże, s. 104
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wsparcia jest współpraca pracowników socjalnych z asystentami rodziny,
którzy wpływając na wychowawczy proces w rodzinie wprowadzają go w
bezpieczny świat oraz rozwój. Jego praca wynika na uczestnictwu w towa-
rzyszeniu rodzinie wraz z dziećmi i poszukiwaniu rozwikłać sprzyjających
prawidłowemu jej funkcjonowaniu. Wykorzystuje do tego celu całą sieć
działań kolektywno-indywidualnych: mocne aspekty rodziny, zasoby jej
pokrewieństwa i powinowactwa, zasoby lokalnej społeczności i innych
instytucji.

Szczególnie istotna jest działalność opiekuńczo-wychowawcza
względem dzieci. Słusznym sądzi się być postulat, iż opieka sprzyja je-
dynie wychowaniu, czyli w celu w ramach różnorodnych zabiegów
opiekuńczych organizować opiekę wychowawczą. Szczególnym bo-
wiem nie jest tylko sam opiekuńczo-wychowawczy proces, ale również
strony podejmujące się wychowania i opieki. Zatem nie zawsze te dwie
strony (wychowanie i opieka) należy pojmować łącznie, gdyż niektórzy
znaczenie opieki w wychowaniu ograniczają do usuwania trudności we
właściwym procesie wychowawczym.

Zatem działania asystenta rodziny są skierowane na zdolnościach
opiekuńczo- wychowawczych. W sposób ten wpływa na trudną sytuację w
określonym gospodarstwie domowym dwukierunkowo: w tendencji ro-
dziców i tendencji dzieci. Wówczas ludzie objęte opieką wracają powoli do
własnego usamodzielnienia, natomiast dzieciom przywraca się harmonię i
pokój dalszej egzystencji. Asystentura stanowi proces trwający w czasie
oraz potrzebującym działania metodycznego. Pierwszy od pierwszej, na-
zywanej wstępną, oceny, poprzez schemat działań zaprojektowanych i
wykonanych, do oceny działań końcowych o efektywnym znaczeniu15.

Zakończenie
Praca socjalna jako podmiot wsparcia społecznego nastawiona jest

na rozwiązywanie problemów ludzkich czy też pomoc w przezwycięża-
niu trudności. Pracownik socjalny nie tylko jest administracyjnym wy-
konawcą dyrektyw, ale wykonawcą odpowiedzialnym zaangażowanym
w swoją pracę. Celem pracy socjalnej jest pomoc osobom i rodzinom w
usamodzielnieniu się do życia w środowisku. Pracownicy socjalni pełnią
wiele funkcji mających na celu wsparcie rodzin. W szczególności jako
koordynatorzy między programami, wskutek, których duża część osób
może uzyskać potrzebne świadczenia. Często również pełnią rolę łącz-
ników między ośrodkiem pomocy społecznej a różnorodnymi instytu-

15 Tamże, s.106-107.
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cjami. Osobom, które wspierają, pomagają utrzymać kontakt z rzeczy-
wistością a w szczególności z samą rodziną.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcono terminowi rodziny, jako instytucji,

która otrzymuje wsparcie ze strony pracy socjalnej. Punktem wyjścia
było ukazania głównych form wsparcia rodziny oraz wyszczególnienie
etapów współpracy między dwoma podmiotami. Wykazano również, iż
rodzina staje się wyzwaniem dla pracowników socjalnych, Aby właści-
wie odpowiadać na rodzinne potrzeby, pracownicy socjalni muszą za-
stosować szereg zabiegów opiekuńczych oraz metod pracy.

Słowa klucze: rodzina, wsparcie, praca socjalna, wyzwanie.

Summary:
The family as aninstitutionsupported by socialwork
Thisarticleisdevoted to the term family as aninstitution that rece-

ivessupport from socialwork. The starting point was to show the main-
forms of family support and to detail the stages of cooperationbetween
the twoentities. It has alsobeenshown that the family becomes a challen-
ge for socialworkers. To propertyrespond to family needs, social Wol-
kers mustapply a number of caretreatments and workingmethods.

Keywords: family, support, socialwork, challenge.
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Janusz Kawa

Rodzina dysfunkcyjna jako instytucja społeczna
na wybranym przykładzie

Jeśli w Twoim zyciu zle się dzieje, nie zamykaj książki,
tylko przewróc stronę i zacznij nowy rozdział.

W trudności dopatrz się okazji
A. Einstein

Wstęp
W literaturze przedmiotu rodzina uważana jest najstarszą grupą

społeczną i występuje we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i
we wszystkich formacjach. Zgodnie z art. 10 Międzynarodowego Paktu
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku, który
został ratyfikowanego przez Polskę w 1977 roku jest ona naturalnym i
niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej podstawo-
wą komórką społeczn1. W socjologicznych definicjach rodziny najczęściej
podkreśla się zadania i funkcje jakie ma ona spełniać. Do najważniej-
szych z nich należą: zapewnienie ciągłości biologicznej społeczeństwa
oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom.
Natomiast J. Szczepański twierdzi, że rodzina to grupa określona przez
stosunki seksualne odpowiednio unormowane i trwałe, by mogła zapewnić ro-
dzenie i wychowywanie dzieci2.

Natomiast Krick Patrick uważa za rodzinę: instytucję zawierającą
właściwe danej kulturze normy regulujące zachowania seksualne, reprodukcje
gatunku, wychowanie dzieci i wzajemne stosunki różnych grup wyróżnionych
według wieku, płci i wzajemnej pomocy3.

Rodzina jest systemem cyrkularnym, który można porównać do
układu naczyń połączonych: zaburzenie w funkcjonowaniu jednego
członka rodziny wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego syste-
mu rodzinnego. W rodzinie w pełni wydolnej, relacje pomiędzy mał-
żonkami są równoległe o dwukierunkowe, oparte na równym podziale
obowiązków, natomiast dzieci są wychowywane w atmosferze poczucia

1 Art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultural-
nych z 1966 roku, ratyfikowanego przez Polskę w 1977 roku.

2 J. Szczepański., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.
3 Tamże.
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bezpieczeństwa i akceptacji. W rodzinie prawidłowo funkcjonującej ist-
nieją jasne i czytelne reguły, które są ustalone z poszanowaniem odręb-
ności i godności każdego z jej członków, dzieci otrzymują odpowiednie
warunki do socjalizacji, nabywania pożądanego systemu wartości oraz
właściwych wzorów, mają przestrzeń do rozwijania kontaktów z ro-
dzeństwem oraz rówieśnikami.

Przeciwieństwem rodziny w pełni wydolnej jest rodzina dysfunk-
cyjna, której definicję podaje I. Jundziłł: W sytuacji, gdy rodzina z różnych
przyczyn nie może wypełniać podstawowych funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, wówczas mamy do czynienia z rodziną dysfunkcjonalną. W
rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona jest komunikacja między jej członka-
mi, co wpływa na nieprawidłowe kształtowanie się obrazu własnej oso-
by i poczucia wartości jej członków, a w szczególności dzieci. Dziecko
nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, nie
posiada również ukształtowanego spójnego systemu wartości. Te czyn-
niki wyzwalają poczucie wstydu, złość i strach, które są przenoszone na
sposób funkcjonowania dziecka w innych środowiskach. W rodzinie
dysfunkcyjnej zaburzeniu ulega również jej struktura. Uwaga członków
skupiona jest nie na dziecku, ale na rodzicu, który jest przyczyną dys-
funkcji: alkoholiku, sprawcy przemocy, tyranie rodzinnym. Działanie
całego systemu rodzinnego jest zdeterminowane przez samolubne po-
trzeby jednego lub dwojga rodziców, którzy są przyczyną dysfunkcji.
Dysfunkcje te w efekcie mogą prowadzić do przewlekłych zaburzeń w
zachowaniu i osobowości jednostek, szczególnie dzieci.

Satysfakcja z życia rodziny dysfunkcyjnej stanowi poznawczą ocenę
stopnia zgodności między stanem rzeczywistym a jej standardami. Dla
każdego z osobna jest ona inna, inaczej pojmowana i definiowana.

W celu przybliżenia rodziny dysfunkcyjnej postaram się przed-
stwaić taka rodzinę, która zmamga się z zniedogodnościami losu oraz
posiada wiele deficytów i potrzebuje prosesionalnej pomocy czy wspar-
cia służb pomocowych zgodnie z obowiązującymi przepisami min.
ustawą o pomocy społecznej4.

1. Formalna struktura rodziny (skład rodziny, sytuacja rodzinna,
stan rodziny)

Struktura rodzint według J. Rembowski to grupa, która składa się z
mężczyzny i kobiety złączonych małżeństwem, ich potomstwa (własnego lub
adoptowanego) oraz w niektórych przypadkach z innych osób, najczęściej najbliż-

4 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
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szych krewnych5, a z kolei E. Hurlock w książce powyższego autora zwra-
ca szczególną uwagę na znaczenie rodziny dla rozwoju dziecka i definiuje
ją jako najważniejszy element więzi społecznych dziecka. Członkowie rodziny
tworzą najbliższe otoczenie dziecka i są osobami najbardziej znaczącymi w
pierwszych latach kształtujących jego życie6.

W słowniku pedagogicznym rodzina jest definiowana następują-
co: jest małą grupą społeczną, składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych;
rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi — więź rodzicielska, sta-
nowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określa-
jąca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie7.

Opisywana rodzina składa się z 5 członków: babcia - matka Pana
Ludwika - Helena (67 lat), ojciec- Ludwik (38 lat), matka - Jolanta (35
lat), córka małżeństwa - Julia (16 lat) oraz syn- Maciej (8 lat). Julia
uczęszcza do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w mieście, jej
brat- Maciej uczęszcza natomiast do drugiej klasy szkoły podstawowej
mieszczącej się rodzinnej miejscowości. Chłopiec i dziewczyna są biolo-
gicznymi dziećmi Pani Jolanty i Pana Ludwika. Wychowują się w pełnej
- naturalnej rodzinie, którą można także określić jako wielopokoleniową
ze względu na matkę Pana Ludwika, którą opiekuje się małżeństwo i
która zamieszkuje razem z rodziną dom. Rodzeństwo mimo nawar-
stwiających się m.in. problemów finansowych, czy też trudnej sytuacji
mieszkaniowej nigdy nie byli poddani interwencji opieki społecznej, a
co się z tym wiąże- częściowego umieszczenia ich w rodzinie zastępczej
czy też domu dziecka. Pomimo wielu problemów małżeńskich Pani Jo-
lanta i Pan Ludwik nigdy nie byli w separacji, poznali się, gdy Pani Jo-
lanta miała 17 lat, a Pan Ludwik - 20 lat. Ze względu na ciążę, w którą
zaszła Pani Jolanta dwa lata później oraz w wyniku nacisku ze strony
rodzin, które kierowały się pewnymi utartymi normami społecznymi i
pobudkami religijnymi, para pobrała się.

2. Sytuacja materialna, dane o rodzicach
Sytuacja rodziny jest trudna. Zarobki rodziny nie są stałe, poziom

ekonomiczny rodziny jest poniżej przeciętnej. Ojciec - Ludwik ma 38 lat,
pracuje dorywczo jako budowlaniec, posiada wykształcenie zawodowe w
tym kierunku. Nie posiada wykształcenia wyższego. Pochodzi z ubogiej
rodziny, co znacząco wpływa na dotychczasowe życie rodziny. Pan Lu-

5 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.
6 Tamże.
7 Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987, s. 261-262.
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dwik oprócz prac dorywczych w kraju, pracuje także dorywczo poza jej
granicami w okresie 2- miesięcznym trzy razy w roku. Te zagraniczne wy-
jazdy znacznie wpływają na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia
rodziny, jak również pozwalają na dokonywanie powolnych remontów w
domu. Matka- Jolanta to 35- letnia kobieta, która posiada średnie wykształ-
cenie - licealne. Kobieta nie posiada jednak dyplomu maturalnego ze
względu na ciążę, która uniemożliwiła podejście do egzaminu. Pani Jolanta
również pracuje dorywczo w szkółce ogrodniczej, jednakże praca ta jest
sezonowa i trwa w okresach od maja do września. Poza okresem sezono-
wym kobieta jest bezrobotna, zajmuje się domem, ciągle bezskutecznie po-
szukuje stałej pracy, lecz ze względu na brak wykształcenia zawodowego
oraz doświadczenia znalezienie jej jest niemożliwe. Zarobki rodziny są ni-
skie, dlatego korzysta ona z zapomogi socjalnej oraz emerytury matki Pana
Ludwika - Heleny (67 lat), jednakże suma pieniędzy pobierana przez Panią
Helenę wystarczają jedynie na zakup leków dla niej i zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb starszej kobiety.

3. Atmosfera w rodzinie
Różnorodne problemy, z którymi boryka się rodzina- m. in. trud-

na sytuacja finansowa, choroba cukrzycowa oraz artretyzm babci Hele-
ny oraz zaburzenia nerwicowe Julii, jak również uzależnienie alkoholo-
we Pana Ludwika wpływają na zmieniającą się atmosferę w domu ro-
dziny. Największe napięcie w rodzinie można zauważyć w sytuacjach,
gdy Pan Ludwik znajduje się po wpływem alkoholu, generuje to atmos-
ferę dezorientacji, pomieszania ról, frustracji, niezrozumienia, wzajem-
nego obwiniania się. Znacznemu polepszeniu ulega atmosfera w rodzi-
nie w okresie wyjazdu Pana Ludwika za granicę w celach zarobkowych.
W takich sytuacjach atmosfera w rodzinie znacznie się rozluźnia, jed-
nakże jest ona obciążona pozostającymi problemami finansowymi i
zdrowotnymi członków rodziny. Nadal dochodzi do kłótni i aktów nie-
zrozumienia, co znacząco wpływa na relacje między członkami rodziny,
a co za tym idzie- zmiany w osobowości członków rodziny, szczególnie
Julii oraz brak poczucia bezpieczeństwa, stałości tak istotny w przypad-
ku rozwijającego się młodego organizmu ludzkiego.

4. Charakterystyka oddziaływania wychowawczego w rodzinie.
Istnieje niewątpliwa zależność między postawami rodzicielskimi,

a rozwojem emocjonalnymi dzieci. Dla prawidłowego procesu rozwoju
więzi uczuciowych w rodzinie konieczne jest uczestnictwo i zaangażo-
wanie w nim obojga rodziców oraz prezentowanie przez nich właści-
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wych postaw rodzicielskich. Doświadczenia wyniesione z domu ro-
dzinnego przenoszone są w przyszłości przez dzieci na kontakty z in-
nymi ludźmi. System wychowawczy, jak również związane z nim ro-
dzaje postaw rodzicielskich, które są stosowane przez małżeństwo w
opisywanej rodzinie są rozbieżne, dlatego trudno jest je jednoznacznie
określić. Przyjmowanie różnych postaw rodzicielskich i stylów wycho-
wania jest kontrastowe również w odniesieniu do działań jednego ro-
dzica- w tym przypadku Pana Ludwika, który przyjmuje różne postawy
rodzicielskie w zależności od tego czy jest trzeźwy czy działa pod
wpływem alkoholu. Można stwierdzić na podstawie obserwacji, że Pani
Jolanta w wychowaniu zarówno Julii jak też Macieja kieruje się stylem
niekonsekwentnym. Być może jest to wynikiem braku czasu matki prze-
znaczanego dla dzieci, z powodu mnogości obowiązków na nią nałożo-
nych. Z jednej strony duży zakres swobody i pobłażliwości w stosunku
do dzieci może wynikać z próby zrekompensowania im strat, które są
skutkiem uzależnienia ojca. Z drugiej strony przeplatające się ze swobo-
dą sytuacje autorytarnego działania mogą wiązać się z niestałością emo-
cjonalną matki. Istotną cechą stylu wychowania prezentowanego przez
Panią Jolantę jest zarówno pobłażliwy stosunek do dziecka- szczególnie
Macieja, jak i przesadna uległość, pozostawianie całkowitej swobody,
bez stałych reguł, wyrażająca się m.in. w spełnianiu wszelkich jego za-
chcianek i życzeń. Takie zachowanie widocznie wpływa na zachowanie
chłopca, ponieważ często kieruje on matką, korzysta z nadmiernej swo-
body i przywilejów, staje się interesowny, a czułość okazywana przez
Macieja może być motywowana egoistycznymi pobudkami. Matka czę-
sto nie podejmuje konkretnych, stałych działań. Albo w ogóle nie zwra-
ca uwagi na jego wybryki albo surowo za nie karze. Postępowanie takie
nie jest korzystne dla dziecka, bowiem zaburza poczucie bezpieczeń-
stwa, powoduje niepewność. Matka okazuje również postawę nadmier-
nie chroniącą wobec chłopca, często wyręcza go w najdrobniejszych
czynnościach, w efekcie Maciej kształtuje w sobie wyuczoną bezradność
oraz bierną postawę na przyszłość, zwiększa to ryzyko, że w życiu do-
rosłym nie będzie potrafił poradzić sobie z napotykanymi trudności, a
uczucie doznanej porażki będzie bardzo bolesne. Z powodu trudnej
sytuacji rodzinnej matka stara się w każdy możliwy sposób chronić
dziecko przed niebezpieczeństwami, jakie, na co dzień niesie życie. W
okresie częstej nieobecności ojca w domu z powodu pracy, matka po-
zwala chłopcu na spanie z nią we wspólnym łóżku małżeńskim, co mo-
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że prowadzić do niebezpieczeństwa triangulacji, zatracenia granic w
systemie rodzinnym.

Ojciec Ludwik wykazuje wobec zarówno chłopca jak i dziewczyny
głównie postawę unikającą, gdy jest on pod wpływem alkoholu. Obja-
wia się to unikaniem kontaktu z dzieckiem, ograniczeniem go do mini-
mum, w takiej sytuacji bagatelizuje problemy dzieci, przerzuca wszelką
odpowiedzialność za życie dzieci na żonę. Jest obojętny uczuciowo,
bierny i uległy. Nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych dzieci, przebywa-
nie z nim jest dla niego trudne i nie sprawia mu przyjemności. Mimo iż
dzieciom bardzo zależy na ojcu, takie zachowanie rodzica powoduje
odczuwanie przez nich braków w zaspokajaniu potrzeb uczuciowych,
stają się one niezdolne do nawiązywania trwałych więzi. W rzadkich
okresach trzeźwości ojciec całkowicie odmienia swoje zachowanie, co
zaburza poczucie stałości dzieci. Pan Ludwik wykazuje zainteresowanie
sprawami dzieci, akceptuje odmienność ich zdań, okazuje czułość, orga-
nizuje czas wolny dzieciom, np. wspólne wycieczki rowerowe, wyjazdy
nad jezioro, jednak takiemu zachowaniu często towarzyszy dawanie
pełnej swobody dzieciom w ich działaniach, nie stawia żadnych zasad,
jest lekkomyślny, co może generować niebezpieczne sytuacje, szczegól-
nie w przypadku Macieja. W takich sytuacjach to córka- Julia czuwa nad
bezpieczeństwem chłopca, weryfikuje decyzje ojca, pełni w ten sposób
rolę, którą powinien spełniać Pan Ludwik.

Ciężko jest określić postawę rodzicielską, którą przyjmuje matka
w stosunku do Julii, ponieważ z powodu konieczności przejęcia w pew-
nym stopniu roli zarówno ojca i matki przez dziewczynę w wychowa-
niu brata- rola córki, którą powinna pełnić zostaje zaburzona, co całko-
wicie zmienia jej relacje z matką. Julia staje się niejako rodzicem dla bra-
ta. Można przyjąć jednak, że matka wykazuje postawę liberalną, o czym
świadczy swoboda dana córce w jej działaniu co jest umotywowane
świadomością dużej odpowiedzialności i dojrzałości córki. Matka kieru-
je się także postawą akceptującą i współdziałającą w wychowaniu
dziewczyny- Pani Jolanta akceptuje córkę w pełni, uznaje jej autonomię,
daje dziecku prawo do wyrażania swoich opinii, daje jej do zrozumie-
nia, że jest kochana i ceniona w rodzinie. Te działania sprawiają, że Julia
staje się wytrwała w dążeniu do celu, pokonuje przeszkody i wzmacnia
poczucie własnej wartości, czuje się potrzebna w rodzinie, co niewąt-
pliwie pomaga w terapii jej zaburzeń.

Błędy, jakie popełnia matka w stosunku do córki dotyczą szczegól-
nie sfery emocjonalnej, jak już wspominałam- matka obciąża emocjonalnie
Julię, włączając ją w sprawy dorosłych, często Pani Jolanta uzewnętrznia
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przy córce swoje skrajnie negatywne uczucia wynikłe z trudnej sytuacji w
domu, co powoduje wzmocnienie zaburzeń dziewczyny. Co więcej matka
często obciąża córkę własnymi niespełnionymi marzeniami, o czym rów-
nież wspominałam, co wzmaga poczucie presji u dziewczyny, zwiększa
poziom stresu, z którym Julia nie potrafi sobie radzić.

5. Styl życia rodziny- ogólna ocena funkcjonowania rodziny.
Styl życia rodziny można określić jako zaburzony, ponieważ uzależ-

niony jest od poziomu napięcia emocjonalnego w rodzinie. Ze względu na
problemy ekonomiczne i te związane z uzależnieniem Pana Ludwika- ro-
dzina rzadko spędza wspólnie czas wolny. Nadmiar obowiązków spoczy-
wających szczególnie na matce uniemożliwia jej udział w spędzaniu czasu
wolnego z rodziną. W funkcjonowaniu rodziny trudno jest doszukać się
rodzinnych tradycji, zwyczajów, istnieją jedynie pewne schematy zacho-
wań jej członków, związane np. z chęcią zatuszowania problemów, z któ-
rymi zmaga się rodzina. Życie rodzinne głównie skupia się na zaspokajaniu
potrzeb systemu, przez co zaniedbywane są potrzeby indywidualne jej
członków, więzi występujące w rodzinie są zaburzone, role pomieszane,
natomiast granice z jednej strony sztywne, z drugiej natomiast elastyczne i
zmienne, zależne od sytuacji. Te wszystkie negatywne cechy prowadzą do
poczucia braku stabilności u jej członków- głównie dzieci, które w okresie
dorastania potrzebują szczególnej opieki, prawidłowych autorytetów, jasno
postawionych przez rodziców zasad oraz konsekwencji w ich działaniu.
Zaburzenia istniejące w rodzinie mogą diametralnie wpłynąć na przyszły
problem dzieci w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi i jakości więzi
międzyludzkich, może to również zaburzyć obraz postrzegania przez nich
świata i własnej osoby.

Zakończenie
Zagadnienie rodziny dysfunkcyjnej jest złożone, gdyż w literatu-

rze występuję pod różnymi pojęciami, jest także wyjaśniane na wiele
sposobów. W zależności od badacza i dziedziny dyscypliny naukowej,
której jest reprezentantem termin satysfakcji z życia opisywany i obja-
śniany jest pod innym kątem z uwzględnieniem tego, co dla danej dzie-
dziny istotne. Satysfakcja z życia rodziny borykającej się z wieloma pro-
blemami o charakterze egzystencjalnym stanowi poznawczą ocenę
stopnia zgodności między stanem rzeczywistym a jego standardami.
Dla każdego z osobna jest ona inna, inaczej pojmowana i definiowana.

Osoby z rodzin dysfunkcyjnych posiadają wiele trudności które
korelują ze sobą i się nakładają na siebie co w rezultacie prowadzi do
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wielu problemów na tle emocjonalnym. Flustracje i wybuchy gniewu
często towarzyszą takiej osobie. Osoby te posiadają wiele specyficznych
trudności wprawidłowym funkcjonowaniu, edukacji, rehabilitacji, ko-
munikacji. Ten stan jest bardzo złożony i wymaga programu zaradczego
i profesjonalnego podejścia służb pomocowych, które uwidaczniają się
praktycznie we wszystkich aspektach życia.

Streszczenie:
W niniejszy artykule autor przedstawił rodzinę dysfunkcyjną bo-

rykjącą się z wieloma wyzwaniami losu. Autor pochylił się nad sytuacją
finansowo-ekonomiczną rodziny. Zaprezentował Czytelnikowi jakie
szanse i wyzwania stoją przed taką rodziną i jej członkami. Artykuł po-
dejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowa-
niem rodziny w jej naturalnym środowisku. Wskazane zostają aspekty
prawne funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej, a także wspomniane już
szanse i wyzwania odnoszące się zarówno do rodzin które zmagają się z
trudną sytuacją rodzinną. Podjęcie takiej tematyki nasuwa refleksje o
istocie rodziny w życiu człowieka, relacji i więzi panującej w takich ro-
dzinach,a które się w niej tworzą.

Słowa klucze: rodzinny, rodzina dysfunkcyjna, problem, czło-
wiek, osoba

Summary:
A dysfunctional family as a social institution on a selected ex ample
In this article, the author presents a dysfunctional family stru-

ggling with many challenges of fate. The author bent over the financial
and economic situation of the family. He presented the reader what
opportunities and challenges for such a family and its members. The
article attempts to answer many questions related to the functioning of
the family in its natural environment. Legal aspects of the functioning of
a dysfunctional family are indicated, as well as the already mentioned
opportunities and challenges related to both families who are struggling
with a difficult family situation. Taking up such a subject raises reflec-
tions on the essence of the family in human life, relationships and rela-
tionships prevailing in such families, and which are formed in it.

Key words: family, dysfunctional family, problem, human, person
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Iwona Ramus

Zjawisko przemocy w rodzinie w ówczesnym społeczeństwie

Wstęp
Przemoc w rodzinie, to zjawisko coraz częściej występujące, nie

tylko w czterech ścianach domu, ale wychodzące poza społeczne tabu.
Jeszcze kilka lat temu nie mówiło się głośno na ten temat, gdyż przemoc
kojarzyła się przede wszystkim z patologią. Obecnie, gdy świadomość
ludzka jest na znacznie wyższym poziomie, zauważyć możemy, iż akty
przemocy zdarzać się mogą dosłownie wszędzie, w szkole, w związku,
w rodzinie, bez względu na posiadany status społeczny. Telewizyjne
wiadomości w znacznym stopniu składają się z informacji na temat mal-
tretowania kobiet, czy dzieci.

Przemoc to nie tylko akty cielesne, bicie, czy wykorzystywanie
seksualne. Przemoc to także manipulacja emocjonalna (zastraszanie,
izolowanie), zaniedbywanie (niezapewnienie ubrania, żywności, opieki
medycznej), jak i odmawianie wsparcia i porad. Samo pojęcie jest nie-
zwykle rozległe i często stosowane. Słownik socjologiczny definiuje
przemoc w następujący sposób: jeden z głównych, obok groźby, środków
przymusu, polega na użyciu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często
wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy członków
grupy do określonego działania czy też uniemożliwienia podjęcia działań lub do
zaprzestania wykonywania czynności już rozpoczętej; także bezprawne narzu-
cenie władzy1.

1. Sprawca przemocy w rodzinie
Na podstawie przeprowadzanych badań większość sprawców

przemocy w rodzinie, to osoby, które swoją agresję wyładowują właśnie
na najbliższych i zachowania te, nie wykraczają poza tę sferę. Nie wyka-
zują objawów psychopatologicznych. Kolejna grupa to agresorzy z pro-
blemami emocjonalnymi i psychicznymi, których działania wykraczają
poza obszar rodziny. ,,Najgorszą” grupę stanowią osoby zdegenerowane

1 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, wyd. II poprawione, Wyd.
Graffiti BC, Toruń 1988, s. 167
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przez wszelkiego rodzaju używki. Stosują oni przemoc fizyczną, psy-
chiczną i seksualną2.

1.1. Przyczyny przemocy
Za najczęstsze przyczyny stosowania przemocy w rodzinie po-

wszechnie uważa się przekazywanie wzorców pokoleniowych (władza
patriarchalna), niski status społeczny (obracanie się wśród osób uzależ-
nionych, dysfunkcyjnych), izolacja społeczna- życie w odosobnieniu,
presja społeczna3.

1.1.1. Władza patriarchalna
Władza patriarchalna opiera się na całkowitej dominacji mężczyzny.

To w jego gestii jest podejmowanie najważniejszych decyzji. Rola kobiety
ogranicza się do wykonywania wszystkich obowiązków domowych: go-
towania, sprzątania, prania, prasowania i wychowywania dzieci. Nie jest w
żaden sposób szanowana, wręcz przeciwnie- mężczyzna na każdym kroku
stara się udowodnić jej niższość. Przemoc w tej formie objawia się poprzez
kontrolowanie i podporządkowywanie, poprzez przemoc emocjonalną,
seksualną, ekonomiczną, izolowanie, manipulowanie4.

1.1.2. Niski status socjoekonomiczny
Niskie zarobki, zagrożenie utraty pracy, bezrobocie, niemożność

opłacenia rachunków, zapewnienia godziwego życia rodzinie, to czyn-
niki wywołujące duży stres i sprzyjające uzależnieniom, które stanowią
ucieczkę od codzienności. Przemoc pozwala na rozładowanie napięcia,
na kontrolę i poczucie władzy, bynajmniej na łonie rodziny. Osoby, któ-
re dopuszczają się przemocy w rodzinie, czują się bezkarni, wierząc, iż
dziecko, partner, nikomu się nie ,,poskarży”.

1.1.3. Izolacja społeczna rodziny
Izolację społeczną określa się na postawie kontaktów z rodziną,

znajomymi, sąsiadami, wszelkimi instytucjami, oraz na postawie często-
tliwości zmiany miejsca zamieszkania. Wbrew pozorom, trudno jest
jednoznacznie określić kiedy np. dochodzi do izolacji od sąsiadów. Ży-
jemy w czasach, gdy coraz bardziej chronimy swoją prywatność i fakt

2 Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, oficy-
na wyd. Impuls 2017, s. 189

3 J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wyd. Akademickie żak,
2002, s. 89

4 A. Lipowska-Teutsch, Wychować, wyleczyć, wyzwolić, wyd. PARPA, 1998, s.49
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niekontaktowania się z sąsiadami tak naprawdę o niczym nie świadczy.
Niemniej jednak, to właśnie sąsiedzi są osobami, które nic ,,nie widzą”
w momencie stosowania przemocy. Wolą się nie angażować w sprawy
rodzinne, boją się zemsty, czy chociażby uczestniczenia w sprawach
sądowych w roli świadka5.

1.1.4. Stres społeczny
Stres społeczny jest w obecnych czasach na bardzo wysokim po-

ziomie. Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologów, psychia-
trów. Media pokazują nam zafałszowany obraz rzeczywistości, gdzie
wszyscy są młodzi, piękni i bogaci. Z każdej strony pojawiają się wyma-
gania, zarówno wobec mężczyzn (jako głowom rodzin), wobec kobiet
(opiekunkom ogniska domowego), jak i wobec dzieci, które powinny
być zdolne w każdej dziedzinie. I właśnie ten zewnętrzny nacisk często
doprowadza do przemocy wśród rodzin dobrze sytuowanych, gdzie
wymagania i oczekiwania społeczeństwie są duże .

1.2. Czynniki motywacyjne
Proces motywacyjny zawiera się w trzech elementach: ukierun-

kowaniu na cel, przebiegu sytuacji i pomyślnym (dla nadawcy) zakoń-
czeniu. Sam motyw jest zależny od wielu czynników, najczęściej jest to:

- deprywacja potrzeb biologicznych bądź psychologicznych;
- ujemne oddziaływania fizyczne ( np. bodźce przykre, drażniące, wywo-

łujące ból, strach);
- oddziaływania, które wpływają na poczucie własnej wartości (obniżają-

co bądź podwyższająco);
- działanie czynników zakłócających czynności praktyczne (frustracja,

stres, konflikt);
- zadania postawione samemu sobie lub otrzymane z zewnątrz;
- informacje, które naruszają lub umacniają system przekonań jednostki (jej

wyobrażenia o świecie, jej zasady, normy), tzn. takie, które stwarzają stan niepew-
ności bądź przeciwnie- zapewniają możliwości zredukowania niepewności;

- zdarzenia, okoliczności dotyczące jednostki bądź też innych osób;6

5 Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, oficy-
na wyd. Impuls 2017, s. 91-92

6 D. Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka
sprawców, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s.71-72



315

1.3. Czynniki ryzyka przemocy w rodzinie
Wraz z rozwojem nauki i dzięki licznym badaniom, pojawia się

coraz więcej czynników niejako ,,wyjaśniających” zjawisko przemocy i
przestępczości jako takiej. Za najważniejsze, wciąż uważa się czynniki
biologiczne, socjologiczne i psychologiczne, jednakże coraz częściej na
problem patrzy się całościowo, odchodząc od systemu wyodrębniania
poszczególnych cech i skupiania się na nich. Szerokie spojrzenie na
przyczyny mechanizmu przestępstw, pozwala na dotarcie do genezy
czynników, które wpływają na działania osób z zaburzeniami i niedo-
stosowanych. Celem jest to możliwość przewidywania zachowań pato-
logicznych. Głównym założeniem jest stwierdzenie, iż ludzie o podob-
nych cechach osobowości, podobnym stylu życia i myślenia, przejmują
od siebie szereg zachowań i wzorców. Ponadto ludzkie zachowania,
pomimo zmienności, zawierają stałe elementy.

1.3.1 Dzieciństwo
Badania wykazują tendencję do kontynuowania destrukcyjnych

dziecięcych zachowań, w wieku dojrzałym. Sytuacja jednak może uleć
zmianie pod wpływem innych osób. Obserwowanie przez dziecko
przemocy pomiędzy rodzicami, czy też będąc ofiarą przemocy, zazwy-
czaj prowadzi do podobnych zachowań w przyszłości. Młoda osoba
samoistnie tworzy sobie obraz modelu rodziny, uznając własną za
,,normalną”.

1.3.2.Alkohol
Alkohol nieodłącznie kojarzy się z przemocą. I nie jest to bezpod-

stawne, gdyż grom przypadków, gdzie dochodzi do przemocy fizycz-
nej, czy psychicznej, ma miejsce w rodzinach, gdzie alkohol stanowi
ważną część życia. 80% żon alkoholików, doświadczało z ich strony
maltretowania. Mężczyźni nadużywający alkoholu, stosują przemoc
piętnaście raz częściej aniżeli abstynenci, a 44% alkoholików przyznaje
się do stosowania siły w trakcie kłótni z żoną. Alkohol jest wymówką
zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy. Kobiety przyznają, jak
kochający mężowie, pod wpływem wysokoprocentowych trunków
zmieniają się w potworów. Są przy tym pełne wiary, iż wszelkie akty
przemocy zakończą się już wraz z odstawieniem na stałe alkoholu. By-
wa, że sprawcy używają alkoholu jako alibi. Twierdzą, że po spożyciu
nie są sobą i nawet nie pamiętają zaistniałych sytuacji. Taka społeczna
postawa odzwierciedla się niestety nawet w sądzie, gdyż alkoholikom,
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jako osobom chory, za znęcanie się nad rodziną przysługuje łagodniej-
szy wymiar kary7.

2. Rodzaje przemocy
2.1. Przemoc psychiczna
O przemocy psychicznej możemy mówić w momencie, gdy dana

osoba wpływa na drugiego człowieka, manipuluje nim i kształtuje my-
śli, sposób zachowania, m.in. poprzez: wyśmiewanie, poniżanie, wyzy-
wanie, grożenie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, niskiego
poziomu inteligencji, etc., zawstydzanie, kontrolowanie, nadmierną
opiekuńczość, krytykowanie, naruszanie prywatności. Ta forma prze-
mocy, choć często stosowana i odbijająca duże piętno na ofierze, jest
trudna do wykazania.

Przemoc psychiczna często towarzyszy przemocy fizycznej.
Głównym jej celem jest obniżenie poczucia wartości ofiary i osiągnięcie
pełnej kontroli nad jej czynami, zachowaniem, a nawet myślami. Często
doprowadza do depresji i aktów samobójczych osoby pokrzywdzonej.
Aby uzyskać zamierzony efekt najłatwiej jest odciąć ofiarę od innych
ludzi, szczególnie tych, którzy mają wpływ i mogą służyć pomocą/radą.
Kontrola rozmów telefonicznych, maili, zakazywanie spotkań, to naj-
prostsze formy doprowadzające do izolacji od społeczeństwa. Ofiara
zaczyna podporządkowywać swoje życie partnerowi, skupiać się wy-
łącznie na jego potrzebach i zachciankach. Jest przy tym ciągle obrażana
i krytykowana. Jej rola przypomina powoli pracę posłusznego niewolni-
ka. Wszelkie przejawy buntu, tłumione są poprzez groźby (,,rozstanę się
z tobą”, ,,zabiorę ci dzieci”, ,,zostaniesz bez dachu nad głową i bez pie-
niędzy”) . Ciągłe manipulowanie ofiarą, wmawianie jej głupoty, brzydo-
ty etc., doprowadza do tego, że zaczyna ona twierdzić, iż zasługuje wła-
śnie na takie traktowanie8.

2.2.Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna ma miejsce, gdy dochodzi do naruszenia niety-

kalności cielesnej drugiej osoby, poprzez: bicie, kopanie, szarpanie, du-
szenie, policzkowanie, etc. Poprzez wywołanie bólu i poniżanie, spraw-
ca chce kontrolować zachowanie ofiary i doprowadzić do zmiany jej
zachowania. Przemoc fizyczna może być bierna, lub czynna (ze względu

7 Tamże, s. 172-175
8 Problemy przemocy w rodzinie. Materiały szkoleniowe dla osób interweniujących i

pomagających, Instytut Psychologii Zdrowi PTP Studium Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, część 4 s.1
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na postępowanie sprawcy), bądź bezpośrednia/pośrednia (w związku
ze sposobem jej doświadczania).

Przemoc czynna ma miejsce, gdy ciało doznaje fizycznych obrażeń
poprzez bicie ręką, kablem, paskiem, kopanie, szarpanie, przypalanie
papierosem, krępowanie rąk, nóg, kaleczenie ostrym narzędziem. Prze-
moc bierna to np. zamykanie w odosobnionym, ciemnym pomieszcze-
niu, bez toalety, głodowanie. Może to być również wyrzucanie przed-
miotów z domu, prywatnych rzeczy ofiary, demolowanie mieszkanie,
przewracanie szaf i mebli. Przemoc bezpośrednia osobiście dotyczy da-
nej osoby, natomiast z przemocą pośrednią mamy do czynienia w mo-
mencie, gdy widzimy, podejrzewamy ,że osoby nam bliskie, sąsiedzi,
doznają przemocy, bądź, gdy widzimy bezpośrednio konsekwencje
przemocy (siniaki, krwiaki, złamania, zamiana zachowania)9.

2.3. Przemoc seksualna
Przemoc seksualna obejmuje zachowania, gdzie ofiara nie wyraża

zgody, a sprawca dąży do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych,
poprzez wymuszanie pożycia seksualnego, czy innych jego form, zmu-
szanie do współżycia z innymi osobami, onanizowanie, gwałt, obmacy-
wanie, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie wyglądu, zmuszanie
do oglądania materiałów pornograficznych. Przemoc seksualna dzieci,
to wykorzystywanie seksualne, gdzie zachowanie osoby dorosłej ma na
celu zaspokojenie własnych podniet, kosztem osoby małoletniej. Jeżeli
ofiara jest nieświadoma, jest pod wpływem narkotyków, alkoholu, nie
daje to przyzwolenia na do odbycia stosunku płciowego. Przymuszenie
do aktywności seksualnej może polegać na użyciu siły bezpośrednio, lub
stosując szantaż emocjonalny. Poprzez użycie siły, sprawdza może do-
znać dodatkowej podniety, poczuć władzę i moc10.

2.4. Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna opiera się na działaniach dążących do po-

zbawienia ofiary jakiejkolwiek niezależności finansowej, poprzez np.
odbieranie zarobionych pieniędzy, wydzielanie ich, okradanie, dyspo-
nowanie własnością drugiej osoby, narzucanie wydatków, wprowadza-
nie zakazów i nakazów związanych z finansami. Przemoc ekonomiczna,

9 A. Widera-WysoczańskaMechanizmy przemocy w rodzinie, wyd. Difin, s.
Warszawa 2010, s.45

10 http://niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-
przemocy, dostęp: 23.06.2020

http://niebieskalinia.info/index.php/
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to również zakazywanie podjęcia pracy, kontrolowanie jej, utrudnianie
podjęcia nauki i rozwoju osobistego. Związki małżeńskie opierają się tu
na jednoznacznej dominacji (najczęściej mężczyzny). Kobiety, z racji, iż
wpojone mają poczucie bycia zależną, nie skarżą się na swoją sytuację,
wydaje się im, że bez mężczyzny nie poradziłyby sobie w żadnym
aspekcie życia. U takich kobiet wykształca się postawa bierności, posłu-
szeństwa i uległości11.

2.5. Syndrom sztokholmski
Pojęcie syndromu sztokholmskiego wzięło się od wydarzenia, któ-

re miało miejsce w Sztokholmie w 1973 roku. Otóż dwóch byłych więź-
niów napadło na bank, gdzie za zakładników wzięli dwie kobiety i męż-
czyznę. Osobom tym grozili śmiercią. W trakcie sześciu dni oblężenia
przez policję pomiędzy obiema stronami wykształciły się swoiste więzi
uczuciowe. Zakładnicy zaczęli postrzegać policję jako wrogów, a pory-
waczy jako opiekunów, przy których czuli się, paradoksalnie, bezpiecz-
nie. Podczas przesłuchań, zarówno kobiety, jak i więziony mężczyzna
nie chcieli współpracować z policją i odmawiali zeznań. W przeprowa-
dzonym rok po zdarzeniu wywiadzie, osoby te przyznały, że w trakcie,
gdy byli zakładnikami, uważali, że to właśnie porywaczom zawdzięcza-
ją życie, którzy, de facto, traktowali ich bardzo dobrze12.

Stan, tej, paradoksalnej wdzięczności i szczególnego przywiązania,
ma miejsce w sytuacji, gdy oprawca ma całkowitą kontrolę nad życiem
ofiary, a ta z kolei, żyje w poczuciu bezradności i uzależnienia. M. Sy-
monds wyodrębnił cztery fazy, przez które przechodzi ofiara będąca w
ścisłej relacji z agresorem. Pierwsza faza, to niedowierzanie, że taka sy-
tuacja przydarzyła się właśnie jej. W drugiej fazie ofiara zaczyna trzeź-
wo patrzeć na całą sytuację i zdawać sobie sprawę, w jakim położeniu
się znajduje. Kolejno, pojawia się stres i depresja, wynikające z rosnącej
świadomości swojego położenia. Ostatnia faza to integracja z oprawcą i
akceptacja zasad przez niego narzuconych13.

11 A. Gajewska, Hasło: feminizm, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008, s. 113
12 C. Barea, Poradnik dla kobiet ofiar przemocy, wyd. Czarna Owca, Warszawa

2010, s.239
13 J. Cichla, Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjono-

wania kobiet- ofiar przemocy domowej- w trakcie procesu terapeutycznego, Głogów
2015, s. 76-77
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3. Przemoc dzieci i kobiet
3.1. Przemoc wobec dzieci
Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których przemoc jest na

porządku dziennym, będą mieć niezwykle ciężki start w życiu doro-
słym, szczególnie pod kątem traum psychicznych. Nawet jeśli akty agre-
sji nie dotyczą ich bezpośrednio, to ich funkcjonowanie opiera się na
ciągłym stresie, nerwach i poczuciu winy.

Przeprowadzone badania wykazały, iż opiekę nad dzieckiem, w
rodzinie objętej przemocą obejmuje:

• matka (84,595%),
• ojciec (14,28%- również biorący czynny udział w opiece),
• babcia/dziadek (6,16%),
• opiekunka (0,28 %),
• inni (3,36%);
Najczęstszą konsekwencją stosowania przemocy wobec dzieci są

przejawy agresji dziecka wobec rówieśników, problemy z nawiązaniem
wartościowych, głębokich relacji (szczególnie w dorosłym życiu), wej-
ście na drogę przestępstwa i używek14.

3.1.1. Kara cielesna
Pojęcie kary rozumiane jest jako środek przymusu wymierzany

przez wymiar sprawiedliwości w stosunku do osób naruszających pra-
wo. Karę wymierza się w momencie posiadania władzy na drugą osobą.
Kara cielesna dotyka fizyczności, pozostawia ślady nie tylko na ciele, ale
przede wszystkim, na duszy.

Obowiązująca konsytuacja polska nie pozwala na używanie jakiej-
kolwiek formy przemocy fizycznej wobec każdego człowieka. Na mocy
art. 72 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska gwarantuje ochronę praw
dziecka. Każdy, kto zauważy przejawy stosowania przemocy wobec
małoletniego ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek powiadomić o
tym fakcie organy władzy publicznych i żądać ochrony przed agresją,
demoralizacją, okrucieństwem i wyzyskiem15.

3.1.2. Bicie dzieci
Bicie dzieci jest przejawem maltretowania. Krzywda wyrządzana

nieletniemu może mieć formę zaniedbania, wykorzystania emocjonalne-

14 J. Mazur, Przemoc w rodzinie… , s.187
15 L. Kociucki, Ochrona dziecka przed złym traktowaniem, praca zbiorowa pod

red. T. Smyczyńskiego, Poznań 1999, Wyd. Ars boni et aequi, s.380
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go, seksualnego, przemocy fizycznej. Przeprowadzenie statystyk jak czę-
sto dzieci są bite jest trudne, gdyż zazwyczaj wszystko odbywa się w
czterech ścianach domu. W większości przypadków dzieci nie trafiają do
lekarza. Ciężko jest również wykazać jednoznaczną przyczynę przemocy
rodziców wobec dzieci. Zazwyczaj decydują o tym czynniki kulturowe,
środowiskowe, osobowościowe. Z przeprowadzanych badań wynika, iż,
wbrew pozorom, dzieci częściej są bite przez matki, aniżeli przez ojców.
Wytłumaczenie tego zjawiska jest dosyć prozaiczne: to rodzicielki na ogół
spędzają więcej czasu z pociechami, wychowują je, karmią, uczą, przez co
często mogą popadać w stań złości, zdenerwowania, frustracji. Niemniej
jednak, to ojcowie stosują bardziej drastyczne kary, takie jak: kopanie,
oblewanie wrzątkiem, przypalanie papierosem, duszenie16.

3.1.3. Skutki przemocy wobec dzieci
• opóźnienie w rozwoju psychicznym fizycznym dziecka,
• uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne,
• zaburzony obraz relacji międzyludzkich,
• strach przed ludźmi,
• nieumiejętność zawierania kontaktów,
• zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania,
• agresja, napady złości,
• depresja,
• zaburzenia snu, moczenie nocne
• sięganie po środki psychotropowe, używki,
• próby samobójcze;17.

3.2. Przemoc wobec kobiet
3.2.1 Pozycja kobiety
Na gruncie polskim od lat istnieją dwie teorie odnośnie traktowa-

nia kobiet. Jedna opiera się na bezgranicznym poszanowaniu i uwiel-
bieniu, gdzie kobiety ,,nie wolno tknąć ani kwiatkiem”, druga teoria, na
mocy której można przywołać przysłowie ludowe ,,Jak chłop baby nie
bije, to jej wątroba gnije”. Wraz z rozwojem społeczeństwa pewne kwe-
stie nie są może już tak aktualne. Obecnie kobiety są bardziej samo-
dzielne, niezależne, piastują wysokie stanowiska. Niemniej jednak w
literaturze i sztuce, kobieta w dalszym ciągu przedstawiana jest jako

16 J. Komender, Bici biją, praca zbiorowa pod redakcją J. Bińczyckiej, War-
szawa 2000, Wyd. Żak, s.62-63

17 R. Goodman, S. Scott, Maltretowanie dzieci, wyd. I polskie pod red. J. Rabe-
Jabłońskiej, wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000, s.174-193
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płeć słaba i bezbronna, którą należy się opiekować. Z drugiej strony ko-
bieta jest traktowana, jako istota niższej, gorszej kategorii. Sama religia
katolicka stawia na układ patriarchalny, gdzie kobieta ma być poddana
we wszystkim mężowi18.

3.2.2. Cykle przemocy
Psychiatra Leone Walker, na podstawie związków, w których

rozwijała się przemoc, wyszczególniła trzy powtarzające się fazy: nara-
stania napięcia, ostrej przemocy i miodowego miesiąca. W pierwszej
fazie każda sytuacja jest dla mężczyzny pretekstem do wszczęcia awan-
tury i stworzenia sytuacji konfliktowej. Cały czas jest podenerwowany,
drażliwy i nieprzyjemny, krytykuje, poniża i wyzywa swoją partnerkę.
Ta z kolei czuje się winna zaistniałej sytuacji, wciela się w rolę ofiary,
również ze względu na dzieci. Faza druga polega na rozładowaniu zło-
ści i napięcia w najgorszy z możliwych sposobów- poprzez przemoc
fizyczną. Do znęcania psychicznego dochodzi bicie, kopanie, wykorzy-
stywanie seksualne. Celem jest zastraszenie kobiety, uczynienia z niej
,,podwładnej” i obniżenie samooceny. Kobieta jest zszokowana taką
sytuacją, stara się załagodzić sytuację poprzez przepraszanie, kajanie się.
Partner dzięki temu ma poczucie władzy. Zaczyna izolować kobietę,
kontrolować. Dąży do utracenia przez kobietę autonomii, chce ją uza-
leżnić emocjonalnie i materialnie. Początkowo ofiara może szukać po-
mocy, jednak zazwyczaj, w wyniku strachu przed oprawcą, szybko za-
przestaje wszelakich prób ochrony swojej osoby. Popada w depresję,
apatię, mogą pojawiać się próby samobójcze. Ostatnia faza- faza mio-
dowego miesiąca to czas, spokoju, harmonii, wyrażania przez sprawcę
skruchy. Zmienia się o 180 stopni, obsypuje partnerkę prezentami, oka-
zuje miłość, jest delikatny i czuły. Ofiara wierzy w przemianę i stara się
zapomnieć o wcześniejszych aktach przemocy. Aż do momentu zato-
czenia się koła i pojawienia się fazy pierwsze19.

3.2.3. Skutki przemocy wobec kobiet
Skutki stosowania przemocy wobec kobiet opierają się przede

wszystkim na problemach psychicznych: depresja, lęki, anorek-
sja/bulimia, długotrwała apatia i otępienie. Poczucie wstydu sprawia,
że kobiety nie szukają nigdzie pomocy. Zanika poczucie bezpieczeństwa

18 A. Małyszko Bestie i ofiary, wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2013, s. 65-66
19 http://www.blog.poradniaperspektywa.pl/2012/02/cykle-przemocy-w-

rodzinie/, dostęp 18.06.2020

http://www.blog.poradniaperspektywa.pl/2012/02/cykle-przemocy-w-
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i wiara we własne siły. Izolują się od świata, traktując wszystkich jako
wrogów. Słowa potrafią czasami zranić bardziej niż czyny, zabijają god-
ność i poczucie własnej wartości. Mechanizm ten systematycznie niszczy
naturalne mechanizmy obronne i racjonalne myślenie. Dorośli ludzie
znajdujące się w takich sytuacjach, zazwyczaj przyzwyczajają się do
nich, zaczynają traktować jako normę, a wręcz nie odnajdują się w nor-
malnym życiu. Żyją w ciągłym stresie, starając się na każdym kroku
spełniać zachcianki oprawcy, pełni nadziei na uniknięcie złości i gniewu
drugiej osoby20.

Zakończenie
Ciężko jest konkretnie zdefiniować przemoc, która dla każdego

może oznaczać coś innego. Przemoc w dzisiejszych czasach jest wszę-
dzie. Dotyka nie tylko dzieci, kobiet, ale również osoby starsze, męż-
czyzn i zwierzęta. Zarówno przyczyny jak i skutki nie są jednoznaczne.
Można przeprowadzać szereg badań, jednak odpowiedzi na szereg py-
tań związanych z tym tematem dalej pozostaną nieznane.

Uwarunkowania kulturowe przyczyniają się do postrzegania
dzieci i kobiet, jako istoty bezbronne i słabe. Często to właśnie ofiary są
obwiniane, również przez społeczeństwo, jako osoby prowokujące do
okazywania przemocy. Sam akt przemocy nie jest czynnością jednora-
zową, jest to zjawisko, które odbywa się na przestrzeni lat, zazwyczaj w
ukryciu. Wbrew stereotypom nie dotyczy tylko rodzin tzw. patologicz-
nych, biednych. Tempo życia, pogoń za karierą, pieniędzmi, presja oto-
czenia, przyczyniają się do kumulowania złych emocji. Jednym ze spo-
sobów ich rozładowania jest właśnie przemoc.

Streszczenie:
Przemoc w rodzinie to ważny problem społeczny. Pomimo rosną-

cych standardów życia, dotyka coraz więcej osób bez względu na status
społeczny, wykształcenie, zawód. Jednak problem ten dalej nie jest wy-
starczająco nagłaśniany. Niniejszy artykuł ma na celu, choć w minimal-
nym stopniu przybliżyć zjawisko przemocy domowej wobec dzieci i
kobiet. Ukazuje przyczyny i skutki. Niemniej jednak , to są tylko przy-
kłady zachowań, reakcji, powodów. Każdy człowiek jest odrębną jed-
nostką, której nie da się ,,zaszufladkować”. Każdy sprawca ma swoje
osobiste przeżycia, które skłaniają, go do konkretnych działań, każda

20 S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. Lex a Wol-
ters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 18-19
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ofiara ma pewne cechy charakteru, uwarunkowania, które sprawiają, że
,,odnajdują” się w swojej roli. Nie ma wspólnego mianownika.

Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, ofiara, sprawca, przemoc
psychiczna, przemoc fizyczna

Summary:
Phenomenon of violence in contemporary society
Domestic violence is an important social problem. Living stan-

dards are higher, but this problem concerns a lot of people, regardless of
social status, education or profession. However, this problem is still not
enough publicized. This article shows the phenomenon of domestic vi-
olence to children and women. It shows the causes and effects. However
these are just examples of behaviors, reactions and the reasons. Every
person is a separate unit. Every perpetrator has his own personal expe-
riences. Each victim has a character, which makes, that they likes when
they are a victim. Nothing isn’t simple.

Key words: domestic violence, victim, perpetrator, psychological
violence, physical violence
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Michał Stachurski

Funkcja socjalizacyjna rodziny w świetle wybranych nurtów filozofii
społecznej: liberalnej, konserwatywnej i personalistycznej –

przyczynek do dyskusji.

Wstęp
W dobie rozwoju technologicznego, ekonomicznego oraz gospo-

darczego, zwłaszcza w współczesnej Europie zacierają się granice zwią-
zane z klasycznym wykładem na temat małżeństwa i rodziny. Poprzez
klasyczny wykład należy rozumieć starożytne oraz średniowieczne na-
wiązania filozoficzno-teologiczne w ramach wykładów z antropologii
filozoficznej, czy etyki. Warto zauważyć, iż klasyfikacja funkcji rodziny
z którą można się zapoznać w wielu publikacjach z zakresu socjologii, a
zwłaszcza socjologii rodziny sięga korzeniami do myśli Arystotelesa,
Augustyna, Tomasza z Akwinu oraz wielu innych znanych filozofów z
kręgu tzw. filozofii klasycznej.

Rodzina współczesna spełnia wiele funkcji w społeczeństwie.
Każda z nich jest głównie nakierowana na zapewnienie rozwoju każdej
osobie1 będącej częścią tej wspólnoty, jaką tworzy rodzina. Obecnie naj-
częściej wskazuje się na cztery najważniejsze funkcje rodziny: biopsy-
chiczną, ekonomiczną, społeczno-wyznaczającą oraz socjopsycholo-
giczną2. Każda z tych funkcji ma znaczenie w procesie wychowania
młodego pokolenia, ale także kształtowania wzajemnych relacji pomię-
dzy członkami rodziny. W literaturze przedmiotowej podkreśla się tak-
że, że rodzina oprócz funkcji wewnętrznych, spełnia również funkcje
zewnętrzne tzn. wpływa na rozwój lokalnej społeczności (pod wzglę-
dem lokalnym), ale także ma wpływ na budowanie społeczności global-
nej w wymiarze narodowym. Dlatego podkreśla się, że rodzina może
być definiowana za pomocą dwóch pojęć: wspólnota i instytucja3. Aby
właściwie kształtować postawy i zachowania, ważnym jest wybór od-

1 Por. M. Woś, Uwarunkowania społeczne i socjalne życia rodziny oraz jej wpływ
na wychowanie, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 4 (2015), s. 109.

2 Zob. Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii ro-
dziny, Poznań 1997, s. 69.

3 Por. A. Mickiewicz, Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socja-
lizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2 (2017), s. 218.
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powiedniego systemu etycznego za którym będą stać konkretne warto-
ści związane z procesem socjalizacji.

Artykuł ten jest próbą przedstawienia najważniejszych założeń
związanych z trzema najbardziej znanymi systemami filozofii społecz-
nej: liberalnej, konserwatywnej i personalistycznej w świetle rodziny i jej
funkcji socjalizacyjnej. Problem zostanie przedstawiony z perspektywy
filozofii społecznej z uwzględnieniem kwestii etyki oraz aksjologii, które
występują w powyżej wymienionych nurtach.

1. Filozofia społeczna a socjalizacja
Wydaje się, że samo pojęcie socjalizacja jest bliższe socjologii, niż fi-

lozofii. Warto zwrócić uwagę, iż można mówić o dwóch definicjach tego
terminu. Do XVIII w. socjalizacja była rozumiana jako proces dziedziczenia
stabilnej hierarchii wartości, w trakcie którego młody człowiek nabywał umiejęt-
ności umożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym,
w którym żył4. Warto zatem zauważyć, iż w świetle filozofii społecznej
rozumianej jako część antropologii i etyki, badającej społeczność jako
grupę osób reprezentujących podobne bądź te same wartości, a jednocze-
śnie stawiające akcent na znaczenie osoby dla danej społeczności5, socjali-
zacja jest niezbędnym procesem w kształtowaniu osobowości człowieka
w rodzinie. Definicja ta wskazuje na hierarchie wartości, a zatem pewien
zespół zachowań i postaw, które przejmuje a następnie wprowadza we
własne życie młoda osoba od swoich dziadków, rodziców, innych krew-
nych. Gwarantem dziedziczenia wspomnianej hierarchii wartości wów-
czas było społeczeństwo rozumiane jako naród. Niewątpliwie naród do
dzisiaj spełnia te funkcje, jednak ze względu na różne czynniki (np. pęd
cywilizacyjny związany z konsumcjonizmem) funkcje te nie są obecnie
tak wyeksponowane. Dla samego procesu socjalizacji jedną z ważniej-
szych roli narodu jest kreowanie jej kultury rozumianej jako dbanie o ję-
zyk, tradycje, literaturę, obyczaje, duchowość czy dzieje6.

Zaznacza się jednak, że zmiana społeczna mająca związek naj-
pierw z wielką rewolucją przemysłową (XVIII/XIX w.), a następnie re-
wolucją kulturową (XIX/XX w.) wywarła ogromne znaczenie w rozu-
mieniu funkcji socjalizacyjnej. O ile wcześniej, to starsi przedstawiciele

4 J. Juszczyk-Rygałło, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości,
„Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 4 (2016), s. 15.

5 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin
2005, s. 6.

6 Por. A. Zwoliński, Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005, s. 57.
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społeczności byli wzorcami pewnych wartości,  to obecnie młodzi ludzie
szybciej przyswajają wiedzę, a przez to tzw. monopol etyczno-
kulturowy przestało być w rękach ludzi, wcześniej nazywanych autory-
tetami. Trafnie tę sytuację określił m.in. żyjący współcześnie filozof ko-
munitarystyczny7 Ch. Tylor, pisząc, że „od tej pory każdy człowiek
mógł w zasadzie stać się tym, kim chciał być lub kim potrafił zostać”8.
Warto jednak podkreślić, że pogląd ten o ile w tym miejscu może być
interpretowany jako tzw. upadek trwałego pojęcia autorytetu, to w kon-
tekście antropologii i etyki Taylora może mieć zupełnie inne znaczenie.
Taylor był zwolennikiem budowania tożsamości (zarówno osobistej jak i
narodowej) w oparciu o relacje – dialog. W jego ujęciu człowieka ma
prawo do stawiania pytań, które dotyczącą „mojego” bycia tu i teraz, ale
także „twojego” bycia tu i teraz9. Kontekst ten sprawia, iż w tym ujęciu
proces socjalizacji nabiera nowego znaczenia. Ów wspominany proces
dziedziczenia stabilnej hierarchii wartości odbywałby się na zasadzie
tzw. współdziedziczenia – młodzi przejmują wartości od starszych, zaś
starsi przejmują wartości od młodych. Kluczem zaś byłaby definicja
wartości. To właśnie wybór systemu etycznego sprawia, jak postrzega
się proces socjalizacji.

2. System etyczny a socjalizacja
W szerokim rozumieniu, funkcja socjalizacyjna rodziny wpływa na

nabywanie społecznej dojrzałości i kompetencji społecznych. Dojrzałość ta
wyraża się zachowaniem zasad społecznie akceptowanych oraz promowa-
nych10. Początek nabywania tych komptencji znajduje się w wyborze sys-
temu etycznego – sposobu postępowania, które ma źródło w antropologii
przyjętej przez daną etykę. Wśród dominujących we współczesnej filozofii
społecznej nurtów, warto zatrzymać się na trzech wybranych systemach:
liberalnej, konserwatywnej oraz personalistycznej.

7 Komunitaryzm – pogląd filozofii politycznej wskazujący na dużą wartość
wspólnoty w procesie kształtowania społeczeństw.

8 Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, przekł. A. Kopacki, w: K. Michal-
ski (red.), „Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo”, Kra-
ków 1995, s. 12.

9 Por. J. Furtan, Multiculturalism and Mercy, „Wrocławski Przegląd Teolo-
giczny”, 25 (2019), s. 48.

10 Por. E. Dybowska, Socjalizacja w rodzinie i kultura konsumpcyjna, „Studia
Paedagogica Ignatiana”, 2 (2019), s. 72.
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2.1. Socjalizacja w liberalnym rozumieniu rodziny
Chcąc właściwie określić rodzinę i funkcje socjalizacyjną w po-

rządku liberalnym, należy zwrócić uwagę na system etyczny liberali-
zmu. Niewątpliwie nurt ten znany od ponad trzystu lat hołduje jednej
naczelnej zasadzie – wolności. Wolność ma znaczenie – w ujęciu repre-
zentantów tego poglądu – zarówno w świecie ekonomicznym, jak rów-
nież politycznym, czy społecznym. Jak zaznacza J. St. Mill, człowiek ma
prawo do wyboru oraz kształtowania własnego życia11. Liberalizm wo-
kół głównej zasady, wyprowadza także inne wartości, które mają zna-
czenie w kształtowaniu postaw społecznych. Chodzi o takie pojęcia, jak
jednostka, suwerenność, autonomiczność, równość itd. W świetle etyki
indywidualnej można mówić o dwóch stronach rozumienia wolności:
negatywnej i pozytywnej. Negatywna strona jest związana z unikaniem
przymusu, który jest wynikiem działania innych ludzi. Pozytywny ak-
cent liberalnego pojęcia wolności wskazuje na możliwość wyboru dzia-
łania przez samą jednostkę12. Warto w tym miejscu oddać głos współ-
czesnemu przedstawicielowi liberalizmu R. Nozickowi. W swojej książ-
ce „Anarchia, państwo i utopia” pisze w ten oto sposób: w naszym sposo-
bie istnienia nie ma miejsca na wyrównanie rachunku moralnego: w sensie mo-
ralnym życie innych nigdy nie przeważa nad naszym życiem tak, aby można
było mówić o jakimś większym ogólnym dobru wspólnym13. Widać, że działa-
nia człowieka w świetle etyki liberalnej skupiają się głównie na pojęciu
wolności jednostki. Jak zatem postrzega się rodzinę i socjalizacje w tak
przyjętym systemie etycznym?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż w kwestii doty-
czącej relacji między rodziną a liberalizmem stawia się na akcent zwią-
zany z koncepcją umowy społecznej oraz związkami politycznymi. Do-
minującymi pojęcia w klasycznej wersji liberalizmu (XVIII w. – Bodin,
Locke) będą: władza, prawo, obowiązek. W ujęciu Locka głównym za-
daniem małżonków jest spłodzenie i wychowanie potomstwa. Jednak co
ciekawe, w momencie, gdy zadanie zostanie wykonane (w sensie: wy-
chowanie dzieci), wówczas umowa małżeńska może zostać rozwiąza-

11 Por. S. Andersen, Wprowadzenie do etyki, przekł. L. Żylicz, R. Piotrowski,
Warszawa 2003, s. 158.

12 Por. K. Sosenko, Komunitarianizm i liberalizm. Uwagi w związku z prawami
człowieka, „Prakseologia”, 2 (2016), s. 63.

13 R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, przekł. P. Maciejko, M. Szczubiałka,
Warszawa 2010, s. 51.



329

na14. Widać tutaj znaczną różnicę między rozumieniem umowy małżeń-
skiej a umowy politycznej. Liberalna wizja rodziny zakłada, że jej funk-
cje nie mają charakteru trwałego oraz stałego. W świetle wspominanych
kwestii, warto zastanowić się nad relacją między liberalnym porząd-
kiem wartości, a funkcją socjalizacyjną rodziny. W tak rozumianym sys-
temie, funkcja socjalizacyjna miałaby za zadanie przekazanie zasady
dotyczącej wolności, jak zasady naczelnej – wiodącej w budowaniu spo-
łeczeństwa lokalnego oraz globalnego. Zasada ta miałaby sprawić, iż w
ramach budowania tożsamości dziecka, stawiałoby się potrzeby jed-
nostki wyżej, niż potrzeby większej grupy osób, w tym samych człon-
ków rodziny.

2.2. Socjalizacja w konserwatywnym rozumieniu rodziny
Konserwatyzm jako pogląd filozoficzny pojawił się w historii filo-

zofii jako odpowiedź na zaproponowaną przez liberalizm wolnością
wizję społeczeństwa. Za ojca tego nurtu uznaje się Edmunda Burke’go.
Ten irlandzki filozof i polityk propagował idee społeczeństwa rozumia-
ną jako pewną całość. Człowiek zaś w jego ujęciu jest istotą społeczną, a
normy istniejące w danej wspólnocie należy realizować, gdyż są wyni-
kiem tradycji oraz obyczajowości, której przekroczenie może doprowa-
dzić do etyczno-moralnej zmiany paradygmatu w narodzie i państwie15.
Wokół naczelnych zasad konserwatyzmu należy wymienić następujące:
porządek moralny oraz społeczny jako kwestie pierwszorzędne, spo-
łeczna i moralna funkcja religii, wspólnota wyżej niż jednostka, wartość
autorytetu i porządku hierarchicznego we wspólnotach, pesymizm an-
tropologiczny oraz stałość oraz niezmienność natury ludzkiej16. Przy tak
przedstawionym systemie wartości, w kontekście rozumienia konserwa-
tywnego rodziny należy zwrócić uwagę na dwa elementy: pesymizm
antropologiczny oraz wartość autorytetu.

Rodzina w ujęciu konserwatywnym w pierwszej kolejności jest
odpowiedzią na stwierdzenie, iż człowiek z natury zły. Zło jednak tutaj
jest rozumiane w kontekście pewnej niedoskonałości poprzez którą
człowiek w swoim życiu raczej kieruje się egoizmem niż dobrem wspól-
nym. W tym kontekście rola socjalizująca rodziny ma na celu przekazy-

14 Por. A. Szczap, Rodzina w poglądach wybranych filozofów, „Wychowanie w
Rodzinie”, 1(2013), s. 24.

15 Por. A. Turoń-Kowalska, Konserwatyzm jako odpowiedź na myśl nowożytną,
„IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, 1 (2017), s. 164.

16 Por. A. Szahaj, M. N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2019, s. 60-61.
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wanie takich wartości jak: solidarność, dobro wspólne itd. Rodzina jest
przekazicielem takiego systemu etycznego, w którym dobro drugiego
człowieka jest tak samo ważne dobro, jak „moje”. Jeden z czołowych
przedstawicieli konserwatyzmu – Dietrich von Hildebrad – tak określa
to zagadnienie: Każda wspólnota ma jakieś określone ramy właściwych jej
dzieł, określoną sferę możliwych dóbr (...) Podobnie każdy przypadek, kiedy
rodzice chronią dziecko przed jakimś wewnętrznym czy zewnętrznym niebez-
pieczeństwem, jest czymś cennym, co stanowi osiągnięcie rodziny17. Zaznacza
także, że działania takich wspólnot jak rodzina, oddziaływają na dobra
obiektywne18. Można zatem uznać, iż o konserwatywnej funkcji socjali-
zacyjnej można mówić w dwóch odsłonach: zewnętrznej i wewnętrznej.
Wewnętrzna funkcja polega na wzajemnych relacjach, które kształtują
postawy oraz zachowania. Zewnętrzna funkcja socjalizacyjna wynika z
propagowania tych postaw w tych środowiskach: szkolnym, akademic-
kim, związanym z miejscem pracy przez poszczególnych członków ro-
dziny. Należy również zwrócić uwagę na znaczenie autorytetu w świe-
tle funkcji socjalizacyjnej. Pojęcie to nie jest związane z zamachem na
wolność człowieka. Wynika to z faktu, iż źródłem autorytetu jest dobro
zarówno indywidualne, jak również społeczne. Pozwala to także na to,
aby unikać tzw. ślepego posłuszeństwa.

2.3. Socjalizacja a współczesne personalistyczne rozumienie rodziny
Na wstępie warto zastanowić się nad samą wartością proponowa-

nia poglądów reprezentowanych przez współczesnych personalistów.
Czy w dobie szalejącego rozwoju (w różnych jego wymiarach), a także
hołdowania wartości związanych z liberalizmem, kulturą liberalną a
także wymiarem wolnościowym gospodarki oraz demokracji, jest jesz-
cze szansa na wcielanie idei personalistycznych? Pisząc o najważniej-
szych wartościach współczesnego personalizmu należy wymienić kilka
przestrzeni, które dotyka ten nurt. Współczesny personalizm zakłada, że
każda osoba posiada godność nabytą w wyniku poczęcia19, jednocześnie
osoba jest zdolna do poznania prawdy. Kolejny aspekt dotyczy wolno-
ści. Chodzi tutaj także o wolność duchową20, która pozwala na wybór i
działanie zgodne z sumieniem i wyznawanymi wartościami. Jednocze-
śnie przedstawiciele personalizmu pokazują na trzy ważne perspektywy

17 D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, przekł. J. Zychowicz, Kraków
2012, s. 289.

18 Tamże, s. 291.
19 Por. J. M. Burgos, Personalizm, przekł. K. Koprowski, Warszawa 2010, s.164.
20 Por. Tamże.
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dotyczące osoby: etyczny, religijny i społeczny21. W kontekście rodziny
warto zatrzymać się na znaczeniem wymiaru społecznego osoby. Jest on
rozumiany szerzej – jako siec relacji międzyludzkich w aspekcie zaanga-
żowania społecznego, politycznego, gospodarczego i ekonomicznego.
Na marginesie warto zauważyć, iż ekonomia społeczna w głównej mie-
rze, dzisiaj zachęca do pogłębionych studiów nad osobą właśnie z per-
spektywy filozofii personalistycznej. Widać to zwłaszcza w kontekście
krytyki tzw. filozofii konsumpcjonizmu. Krzysztof Bochenek pisząc o
znaczeniu filozofii osoby w ekonomii podkreśla, iż czysto komercyjna
„pseudokultura” ponowoczesnego świata, nakierowana na masowego odbiorcę,
unikająca trudnych pytań, pozbawiająca go szeroko rozumianej transcendencji,
promująca ideę nieograniczonej konsumpcji, podtrzymuje stan permanentnego
niezaspokojenia odbiorcy, wielopłaszczyznowo go zresztą stymulując22. Pomi-
nięcie płaszczyzny metafizycznej, etycznej czy społecznej w kształtowa-
niu cywilizacji zamiast do długofalowego rozwoju, może doprowadzić
do długofalowego kryzysu23. Wynika to z ciągłego argumentowania w
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy ważniejszym jest człowiek
dla ekonomii i gospodarki, czy odwrotnie. Do personalistycznego poję-
cia osoby sięga także pedagogika czy socjologia24.

Wymiar społeczny osoby akcentuje sposób kształtowania osobo-
wości przez pryzmat działania w aspekcie etycznym (aksjologicznym).
W polskiej literaturze przedmiotowej zaznacza się, że rozwój tzw. oso-
bowości społecznej jest najważniejszym celem ludzkiej egzystencji25.
Oznacza to, że struktura relacji jest w tym nurcie o wiele bardziej istot-
na, niż kwestie związane z dobrobytem. Nie oznacza to jednak margina-
lizowania sfery związanej z dobrobytem. Ustawia się jednak inny para-
dygmat działania. Jest on zapewne daleki od oświeceniowej wersji dzia-
łania zaproponowanej m.in. przez jednego z ojców nowożytnego, który
postulował oddzielenie etyki od życia społeczno-politycznego czyli N.
Machiavellego. Punktem wyjścia dla promocji społecznej natury ludz-

21 Por. Tamże, s. 170-172.
22 K. Bochenek, Kształtowanie cywilizacji osoby jako warunek bezpieczeństwa

człowieka na początku XXI wieku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodar-
czy”, 1 (2019), s. 62.

23 Por. P. Siek, Personalizm szansą w globalnym świecie, „Ekonomika i Organi-
zacja Przedsiębiorstwa”, 1 (2015), s. 3-10.

24 Zob. J. Mariański, Godność ludzka jako nowy paradygmat w socjologii moralno-
ści, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 2017, s. 9-20.

25 Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008, s. 190.
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kiej w personalizmie jest kwestia związana z dobrem wspólnym i soli-
darnością społeczną. Jak zaznacza włoski badacz filozofii społeczno-
politycznej V. Possenti, dobro wspólne składa się z trzech wymiarów:
materialnego, teoretycznego i etycznego. W jego ocenie wymiar etyczny
jest najważniejszy, gdyż sprawia, że zachowanie dobra wspólnego w
społeczeństwie owocuje realizacją takich wartości jak: godność, spra-
wiedliwość, troska, solidarność26. Jednocześnie personaliści zdają sobie
sprawę, że pojęcie solidarności, zwłaszcza w czasach kryzysu ekono-
micznego może mieć znaczenie marginalne. Jednak w tym aspekcie po-
stuluje się, aby to właśnie filozofia społeczna szukała nowych form soli-
darności społecznej w ramach których będzie łączyło się współczesne
personalistyczne myślenie o osobie z zachowaniem starej prawdy o po-
trzebie pomocy innym ludziom27.

Przy tak przedstawionym kontekście myśli personalistycznej nale-
ży zwrócić uwagę na socjalizacyjną funkcję rodziny. Zgodnie z powyżej
przedstawionymi tezami można stwierdzić, iż rozwój osoby opiera się
zasadniczo o trzy główne elementy: fizyczyno-psychiczny, społeczny i
duchowy. W myśl filozofii personalistycznej podstawowym miejscem
rozwoju każdego człowieka to rodzina. To właśnie w tej pierwszej spo-
łeczności osoba może realizować te trzy wyżej przedstawione porząd-
ki28. Warto także podkreślić, iż nie tylko filozofia wskazuje na wartość
rodziny w procesie socjalizacji. Badacze innych nauk zaznaczają, że tro-
ska o społeczny wymiar rodziny (zarówno indywidualny jak i grupowy)
wpływa na poprawę jakości życia w tej podstawowej komórce społecz-
nej29. Funkcja socjalizacyjna rodziny w świetle filozofii personalistycznej
polega na kształtowaniu całościowym osoby, zwłaszcza w aspekcie
etyczno-duchowym. Poprzez zapoznawanie dzieci z podstawowymi
wartościami życia ludzkiego – w ocenie personalistów - począwszy od
religijnych przez ekonomiczne po kulturę i patriotyzm, rodzice budują
osobowość człowieka postępującego zgodnie z zasadami dobra wspól-
nego zarówno w perspektywie lokalnej jak również globalnej.

26 Por. V. Possenti, Zarys filozofii polityki, przekł. A. Fligel, Lublin 2012, s. 109.
27 Por. J. F. Crosby, Zarys filozofii osoby, przekł. B. Majczyna, Kraków 2007, s. 45.
28 Por. B. Kieres, Personalistyczny wymiar wspólnotowego życia w rodzinie. Kon-

tekst cywilizacyjny, „Paedagogia Christiana”, 2 (2015), s. 203.
29 Por. A. I. Coban, Factors determinig the Quality of Family life, [w:] J. Dasz-

kowska, M. Rewera (red.), „Wokół problemów jakości życia współczesnego człowie-
ka”, Kraków 2012, s. 40.
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Podsumowanie
Po dokonanej analizie przedstawionych poglądów w trzech nur-

tach filozofii społecznej należy podkreślić trzy znaczące elementy.
Pierwsza kwestia pozwala na stwierdzenie, iż zarówno liberalizm, jak i
konserwatyzm oraz personalizm zakładają socjalizacyjną rolę rodziny i
jej znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa. Uwaga ta jest ważna, gdyż
niewątpliwie proces wychowania wpływa na osobowość ludzką, lecz
także oddziaływają na konkretne zachowania w grupach społecznych,
w których członkowie rodzin funkcjonują (szkoła, miejsce pracy itd.).
Drugi ważny element zakłada, że sposób rozumienia tej roli rodziny
zależy od przyjętego modelu antropologiczno-etycznego. Kreacja po-
staw wewnątrz rodziny ale także wizerunku tej podstawowej wspólnoty
na zewnątrz zależy od wybranego systemu świata wartości. Celem arty-
kułu nie jest ocena poszczególnych nurtów. Jest zachętą do stawiania
pytań zarówno w perspektywie filozoficznej, ale także i socjologicznej i
pedagogicznej o wartość danych poglądów w świetle budowania
współczesnego społeczeństwa polskiego oraz europejskiego.

Streszczenie:
Rodzina współczesna spełnia wiele funkcji w współczeństwie.

Każda z nich jest głównie nakierowana na zapewnienie rozwoju każdej
osobie będącej częścią tej wspólnoty, jaką tworzy rodzina. Obecnie naj-
częściej wskazuje się na cztery najważniejsze funkcje rodziny: biopsy-
chiczną, ekonomiczną, społeczno-wyznaczającą oraz socjopsycholo-
giczną. Artykuł ten jest próbą przedstawienia najważniejszych założeń
związanych z trzema najbardziej znanymi systemami filozofii społecz-
nej: liberalnej, konserwatywnej i personalistycznej w świetle rodziny
oraz jej funkcji socjalizacyjnej. Problem zostanie przedstawiony z per-
spektywy filozofii społecznej z uwzględnieniem etyki oraz aksjologii,
które występują w powyżej wymienionych nurtach.

Słowa kluczowe: filozofia społeczna, rodzina, socjalizacja, funkcja
socjalizacyjna

Summary:
The modern family has many functions in compassion. Each of them

is mainly aimed at ensuring the development of each person who is part of
the community formed by the family. Currently, the most important four
functions of the family are indicated: biopsychic, economic, socio-
demarcating and sociopsychological. This article is an attempt to present
the most important assumptions related to the three most-known systems
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of social philosophy: liberal, conservative and personalistic in the light of
the family and its socialization function. The problem will be presented
from the perspective of social philosophy, including ethics and axiology,
which occur in the above-mentioned currents.

Keywords: social philosophy, family, socialization, socialization
function
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