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Wychowanie jako system wzajemnych oddziaływań  

rodziców i dzieci 

 

 

Rodzina stanowi naturalne środowisko wychowawcze, które oddziałuje na 

człowieka najdłużej. Wpływ wychowawczy rodziny jest co prawda najsilniejszy 

we wczesnych stadiach rozwoju człowieka, ponieważ z czasem wzrasta znaczenie 

innych instytucji, takich jak np.  przedszkole, szkoła, to jednak za opiekę nad 

dzieckiem  i jego wychowaniem odpowiedzialni zawsze są przede wszystkim 

rodzice. Oni wpływają na uczenie się zachowań swoich dzieci poprzez własny 

przykład, swoje postawy wobec samych siebie, swoich współmałżonków i dzieci. 

Rodzice także spełniają swoje funkcje rodzicielskie nawet w sposób 

nieuświadomiony i mniej lub bardziej zamierzony. Rodzina stanowi podstawową 

grupę społeczną, w której dziecko uczy się norm i zasad funkcjonowania z innymi 

ludźmi oraz kształtuje system wartości i postawy względem siebie i innych ludzi. 

Stąd od tego jaka jest rodzina i jak w niej przebiega proces wychowawczy zależy 

w dużej mierze rozwój osobowości dziecka i jego funkcjonowanie potem jako 

dorosłego człowieka. Omawiając znaczenie, funkcje rodziny i jej strukturę należy 

rozpocząć od jej zdefiniowania.  

 

1. Pojęcie rodziny  

 

Pomimo, że ludzie na ogół wiedzą czym jest rodzina, to z podaniem jej 

definicji mieliby w większości problem, ponieważ w trakcie jej formułowania każdy 

człowiek odwoływałby się do własnej rodziny,  swoich własnych doświadczeń i 

stanowisk oraz systemu wartości. Podobnie naukowcy zajmujący się rodzinę  

uwzględniają wiele jej aspektów, ale wszyscy zgodnie podkreślają jej indywidualny, 

społeczny i dynamiczny charakter oraz uważają, że więzi panujące w rodzinie 

wpływają zasadniczo na jej życie jako wspólnoty i każdego członka osobno. 

M. Ziemska (1979, s. 11) określa rodzinę jako: małą naturalną grupę społeczną, 

składająca się głównie z małżonków i ich dzieci, stanowiącą całość względnie trwałą, 

podlegającą dynamicznym przekształceniom związanym głównie z biegiem życia 
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jednostek wchodzących w jej skład; opiera się ona na zastanych tradycjach 

społecznych i rozwija własne tradycje. 

Według N. Goodman (1997, s. 367) rodzina to stosunkowo trwała grupa 

złożona z jednostek połączonych pochodzeniem, małżeństwem lub adopcją. 

K. Ostrowska (1999, s. 25) ujmuje rodzinę jako pierwszą i fundamentalną 

wspólnotą społeczną opartą na miłości, przyjaźni, bezpieczeństwie i 

odpowiedzialności, przybliżającą nowonarodzonemu zadania, cele, możliwości 

ludzkiej egzystencji. 

M. Łączkowska (1999, s.145) natomiast podaje cztery następujące aspekty 

rodziny:  

 rodzina jest jedyną grupą społeczną opartą na czynnikach biologicznych i 

naturalnych, w której więzy miłości i pokrewieństwa nabierają 

najważniejszego znaczenia; 

 rodzina jest jedyną grupą zbudowaną na miłości, gdzie prawo interweniuje 

wyjątkowo dla jej wzmocnienia; 

 rodzina tworzy najmniejszą społeczność ludzką, najbardziej naturalną i 

konieczną, wcześniejszą czasowo od państwa i innych grup ludzkich; 

  rodzina w każdym społeczeństwie i każdym czasie ujawnia swe znaczenie 

dla harmonijnego rozwoju osobowości człowieka oraz tworzonych przez 

niego struktur społecznych. 

Z. Zaborowski  (1980, s. 5) uważa, iż rodzina stanowi pierwszą i podstawową 

grupę, w której dziecko rozwija się fizycznie i psychicznie. Stosunki łączące dziecko 

z rodzicami są relacjami totalnymi, gdyż funkcjonują na wielu płaszczyznach, np.: 

emocjonalnej, społecznej, wychowawczej, ekonomicznej. 

Z. Tyszka (2002, s. 4) określa rodzinę jako instytucję i zarazem społeczną 

grupę opartą na więzach małżeńskich, pokrewieństwa, rodzicielstwa, 

powinowactwa lub adopcji. 

Niektórzy autorzy, a między innymi K. Bożkowa (1983) podkreślają aspekt 

zdrowotny rodziny i  zwracają uwagę na jej trzy następujące komponenty:  

 rodziny jako jednostki społecznej, w której poszczególni członkowie 

odgrywają wyznaczone im role oddziaływując nawzajem na siebie, a także 

tworząc postawy wobec innych osób, społeczności, zjawisk; 

 rodziny jako jednostki instytucjonalnej – w tym ujęciu rodzina oceniana jest 

jako część społeczeństwa, kultury narodowej, tradycji narodowych itp.; 

 rodziny jako jednostki zdrowia – w tym ujęciu każdy członek rodziny jest 

oceniany z punktu widzenia zdrowotnego, rzutującego na zdrowie 

społeczeństwa. 
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Z wyróżnionych definicji wynika, że w rodzinie wszyscy jej członkowie 

oddziałują wzajemnie na siebie i dlatego sposób funkcjonowania jednostki jest 

wyznaczony przez układ i zespół jej powiązań z pozostałymi osobami. Nie można 

zatem traktować jednostki bez odniesienia jej do całego układu rodzinnego, 

bowiem system rodzinny wpływa na jednostkę, a także jednostka wyznacza 

sposób funkcjonowania całej rodziny. Stąd  konieczność ujmowania rodziny jako 

systemu,  

 

2.  Struktura systemu rodzinnego 

 

Opisując rodzinę jako system należy scharakteryzować następujące pojęcia: 

całościowość, cyrkularność,  ekwifinalizm, homeostaza, morfogeneza, granice, 

podsystemy  i otwartość systemu rodzinnego (Świętochowski, 2014). 

  Całościowość systemu rodzinnego oznacza, że jest on integralną 

strukturą porównywalną do żywego organizmu. Aby wiedzieć jak funkcjonuje 

system rodzinny trzeba poznać nie tylko poszczególne osoby przynależące do 

rodziny, ale i spojrzeć globalnie na ich interakcje oraz na całość funkcjonowania 

rodziny. Wszyscy członkowie rodziny są współtwórcami układu wzajemnych relacji, 

jednocześnie każdy z nich stanowi indywidualną jednostkę, która nosi ślady 

ogólnego systemu rodzinnego. Dzięki temu układowi pomiędzy osobami w rodzinie 

istnieje sieć różnych sprzężeń zwrotnych, dlatego też zaistnienie jakichkolwiek 

zmian w tym układzie (np. niepełnosprawność, choroba w rodzinie, rozwód 

rodziców) ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Tak 

więc sytuacja niepełnosprawności lub zaburzenia któregoś z członków rodziny 

wpływa na sposób funkcjonowania rodziny jako systemu. Element cyrkularności 

widoczny jest w formie procesu kołowego, gdzie brak jest początku i końca. 

Cyrkularność to sposób oddziaływania na siebie członków rodziny przy pomocy 

sprzężeń zwrotnych, polegających na wzajemnym wzmacnianiu zachowań osób 

przynależących do określonej rodziny. Jednocześnie nie można ustalić, przyczyny i 

skutku określonych zachowań. W efekcie końcowym powoduje to eskalację działań, 

mających formę cykli z tendencją do samowzmacniania się. Zasada ekwifinalności 

polega na tym, iż istnieje możliwość uzyskania zbliżonych efektów końcowych przy 

wyjściu z odmiennych sytuacji początkowych. Przeciwieństwem tej zasady jest 

zasada ekwipotencjalności – czyli otrzymanie całkowicie różnych efektów 

końcowych przy zbliżonym stanie początkowym. System rodzinny cechują także 

charakterystyczne dla każdego z nich zdolności homeostatyczne,  zmierzające do 

wybranego typu wewnętrznej równowagi. Równowaga ta jest niezbędna do 

zapobiegania dezintegracji rodziny i daje możliwość przetrwania systemom 
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rodzinnym. Przy zagadnieniu systemów rodzinnych istotne jest także pojęcie 

morfogenezy (jako procesu stanowiącego przeciwieństwo homeostazy), 

zapewniającej dokonywanie zmian i rozwój oraz przechodzenie do kolejnych faz 

życia. Wyróżnia się dwa rodzaje zmian: przez zachowania dodatnie, symetryczne, 

które sprzyjają regulowaniu funkcjonowania systemu oraz uzyskane dzięki 

komplementarnym zachowaniom sprzężenia zwrotne ujemne – odpowiadające za 

przeciwdziałanie zmianom. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

systemów i zachowania intymności rodziny, każdy z tych systemów musi mieć 

własne, jasno określone granice. Jednak muszą one być przepuszczalne do tego 

stopnia, by była możliwa wymiana z otoczeniem. W przypadku granic rozmytych 

(np. nadmierna integracja osób z zewnątrz) lub nieprzepuszczalnych (powodujących 

izolację w społeczeństwie) mamy do czynienia z rodziną o zaburzonym systemie. 

Istnieją także granice wewnętrzne systemów rodzinnych pomiędzy poszczególnymi 

członkami rodziny. Ważną cecha różniącą poszczególne systemy rodzinne jest 

poziom otwartości. Zależy on od typu sił dośrodkowych, a także od współdziałania 

z odpowiednimi siłami odśrodkowymi. W rodzinie, w której panują zdrowe relacje 

siły wewnętrzne (np. miłość, jedność, przywiązanie) równoważą siły zewnętrzne 

(np. chęć utrzymania kontaktów z otoczeniem) (Ryś 2009, s. 8n; Świętochowski, 2014; 

de Barbaro, 1994). 

System rodzinny jest zbudowany z różnych podsystemów,  które mogą 

stanowić np. rodzice, dzieci, a także dziadkowie. Relacje te celnie ujmuje J. Bradshaw 

(1994, s.42) stwierdzając, że każda z osób jest częściowo całością i całościowo częścią. 

Podsystemy mające elastyczne granice są formą przymierza, gdyż członkowi rodziny 

mają ze sobą bliski kontakt, a to ułatwia im realizację wytyczonych zadań. Natomiast 

podsystemy o sztywnych granicach mają charakter koalicji, gdyż członkowie takich 

rodzin są nadmiernie ze sobą związani, przez co mają wrogie nastawienie wobec 

otoczenia. Aby uznać system rodzinny za prawidłowy musi on być elastyczny, 

otwarty i niepowtarzalny. Dzięki temu każdy członek rodziny ma możliwość 

rozwoju, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych oraz zachowania odpowiedniej 

równowagi między autonomią i zależnością (Ryś, 2009 s.10).  

Każdy system rodzinny poprzez wzajemne oddziaływanie na swych 

członków spełnia określone zadania, które nazywa się funkcjami rodziny. 

 

3. Funkcje rodziny 

 

Najczęściej przez funkcje rodziny rozumie się wyspecjalizowane oraz 

parlamentarne działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej 

lub mniej uświadomionych sobie przez nich zadań podejmowanych w ramach 
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wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych 

efektów głównych i pobocznych (Pomykało, 1993, s. 697).  

Z. Tyszka (2002, s. 60) z ujmuje funkcje rodziny jako zadania, które pełni dana 

grupa społeczna na rzecz pozostałych zbiorowości oraz potrzeby, jakie członkowie 

grupy starają się zaspokoić przez odpowiednie formy współdziałania. 

J. Szczepański (1970, s. 303n) podaje następujące funkcje rodziny: 

1) utrzymanie biologicznej ciągłości społeczeństwa, polegające na 

płodzeniu, pielęgnacji, kształtowaniu i wychowaniu dzieci; 

2) utrzymanie ciągłości kulturowej, które polega na przekazanie 

potomstwu m. in. języka, wzorów zachowań, obyczajów; 

3) nadawanie przez rodziców pozycji społecznej własnemu potomstwu, 

łącznie z przekazywaniem kulturowego dziedzictwa; 

4) zaspokojenie poprzez rodzinę potrzeb emocjonalnych ich dzieci; 

5) sprawowanie kontroli przez rodzinę nad postępowaniem jej członków,  

a w szczególności tych najmłodszych.  

F. Adamski (2002, s. 231) dokonał podziału funkcji rodziny na: instytucjonalne 

– pełnione w rodzinie, traktowanej jako instytucja oraz osobowe – odnoszące się do 

rodziny traktowanej jako grupa społeczna.  

M. Ziemska (1986, s. 234) wyszczególniła pięć podstawowych funkcji, które 

wyznaczają dla rodziny  określone zadania, jakie powinna wypełnić. Należą do nich 

funkcje: prokreacyjna, produkcyjna, usługowo-opiekuńcza, socjalizująca i 

psychohigieniczna. 

Dzięki wypełnianiu funkcji prokreacyjnej  rodzina przyczynia się do wzrostu 

liczby członków w swojej grupie, ale i w całym społeczeństwie. Równocześnie dzięki 

niej zaspokajane są potrzeby seksualne małżonków,  takie, które nie są bezpośrednio 

związane z prokreacją. Z funkcją prokreacyjną jest ściśle powiązana funkcja 

produkcyjna. Jej celem jest dostarczanie społeczeństwu nowych jednostek, które w 

przyszłości staną się członkami danego społeczeństwa i mogą się przyczyniać się do 

wzmocnienia twórczego i wytwórczego potencjału państwa. W skład funkcji 

produkcyjnej wchodzi podfunkcja zarobkowa, której głównym zadaniem jest 

zapewnienie bytu całej rodzinie. Funkcja usługowo-opiekuńcza odpowiada za 

wypełnienie ról usługowych i opiekuńczych wobec członków rodziny, takich jak: 

wyżywienie, higiena oraz troska i opieka obejmująca osoby, które wskutek wieku, 

chorób lub kalectwa nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. W wypełnianiu tych 

obowiązków pomocne są liczne instytucje wyspecjalizowane w tym kierunku, jak 

np.: żłobki, przedszkola, świetlice, ogniska, sanatoria, szpitale, domy opieki czy 

domy starców. Funkcja socjalizacyjna odpowiada za wprowadzenie w struktury 

społeczne nowych obywateli. Odbywa się to poprzez przekazanie im języka, 
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zwyczajów, obyczajów, dobrego wychowania zgodnego z zasadami obowiązującymi 

w określonym społeczeństwie, wdrożenie w świat norm i wartości moralnych oraz 

kulturalnych, a także przysposobienie do wypełniania dalszych ról społecznych. 

Funkcja ta dotyczy nie tylko dzieci, ale i małżonków, którzy poprzez wzajemne 

dostosowywanie się ulegają procesowi socjalizacji. Jednakże w procesie tym musi 

dojść do zgodności systemów wartości pomiędzy współmałżonkami, w przeciwnym 

razie może dochodzić do konfliktów, co nie sprzyja prawidłowemu wypełnianiu 

funkcji socjalizujących. Dopiero spełnienie tego warunku pozwala na zaspokojenie 

potrzeb rodzicielskich oraz przekazanie swoim dzieciom własnego wzorca wartości. 

Ostatnia z wymienionych ról to funkcja psychohigieniczna. Bez jej spełnienia rodzina 

nie jest w stanie osiągnąć stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, równowagi i 

wymiany emocjonalnej oraz warunków korzystnych do rozwoju osobowości. Dzięki 

tej funkcji rodzina może zapewnić swoim członkom właściwy rozwój osobowy, 

zdrowie psychiczne, a w następstwie tego, całemu społeczeństwu. Wypełnienie tej 

funkcji sprzyja tworzeniu się więzi w małżeństwie i całej rodzinie. Funkcję tę można 

ująć jako integracyjno-ekspresyjną bądź emocjonalną. Określana jest też mianem 

funkcji stabilizującej, z racji tego, iż ma ona zapewnić członkom rodziny 

bezpieczeństwo (tamże, s. 236-252). 

Mimo, że wraz z rozwojem dziecka i włączeniem się w proces wychowania 

różnych instytucji z zewnątrz, a tak jest w każdym przypadku rozwoju dziecka, 

następują jakościowe przeobrażenia w wychowawczych funkcjach rodziny, to 

istnieją jednak pewne wspólne cechy funkcjonalne charakterystyczne dla wszystkich 

stadiów wychowania w rodzinie i dla całokształtu jej działalności wychowawczej 

wobec dzieci. M. Przetacznik-Gierowska i Z. Włodarski (2002, s. 119) podali 

następującą klasyfikację wspólnych funkcji wychowania w rodzinie: 

1) Rodzina zaspokaja podstawowe biologiczno-zdrowotne i psychologiczne 

potrzeby dziecka, koncentrując się na rodzaju niepełnosprawności oraz 

kształtuje i pomaga realizować nowe potrzeby poznawcze, emocjonalne, 

społeczne i duchowe. 

2) Rodzina przekazuje dziecku dorobek kulturowy społeczeństwa, a także 

pośredniczy w nadawaniu przez dziecko znaczenia przedmiotom, zjawiskom, 

sytuacjom z otoczenia. 

3) Rodzice i inni członkowie rodziny dostarczają dziecku modeli osobowych i 

wzorów zachowań w konkretnych sytuacjach życia codziennego. 

4) Rodzice i inni członkowie rodziny przekazują dzieciom określony system 

wartości i norm społecznych, które zwłaszcza w przypadku 

niepełnosprawności stanowią podstawę poczucia sensu życia i przydatności 

w społeczeństwie. 
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5) Rodzina stanowi teren socjalizacji dziecka: przyjmowania przez nie zadań i 

obowiązków wykraczających poza jego osobiste potrzeby i interesy, 

współdziałania w grupie, pełnienia ról społecznych, ale uwzględniający 

rodzaj niepełnosprawności. 

6) Rodzina jest dla dziecka polem doświadczalnym, na którym wypróbowuje 

ono swe siły i możliwości, znajdując oparcie i punkt odniesienia w rodzicach i 

innych członkach rodziny, gdzie na ich wsparcie, radę i pomoc dziecko może 

zawsze liczyć.  

W sytuacji, gdy któraś z funkcji nie jest poprawnie wykonana, rodzina nie 

zaspokaja istotnych potrzeb swoich członków i w takim przypadku mamy styczność 

z rodziną dysfunkcyjną. Natomiast wyznacznikiem prawidłowego spełniania funkcji 

w danej rodzinie jest poziom przystosowania dziecka do wymogów społeczeństwa, 

w którym aktualnie funkcjonuje. Rodzina różnie wywiązuje się ze swoich zadań w 

zależności od przyjętego systemu  oddziaływania na swych członków. 

Najważniejszą rolę w procesie sprawowania funkcji wychowawczej w systemie 

pełnią rodzice, którzy są odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb swoich dzieci, 

kształtowanie ich osobowości i odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia. 

Struktura rodziny wpływa na sposób funkcjonowania jej członków zarówno w 

rodzinie jak i poza nią, a także rzutuje na życie dorosłego człowieka. Stąd nie jest 

obojętne, w jakim systemie rodzinnym dokonał się proces wychowawczy. Każdy 

bowiem system niesie za sobą określone konsekwencje dla działania jednostki, jej 

społecznego przystosowania się i stosunku do samego siebie.  

 

4. Typologia systemów rodzinnych  

 

W rodzinie wszyscy jej członkowie oddziałują wzajemnie na siebie i dlatego 

sposób funkcjonowania jednostki jest wyznaczony przez układ i zespół jej powiązań 

z pozostałymi osobami. Nie można zatem traktować jednostki bez odniesienia jej do 

całego układu rodzinnego, bowiem system rodzinny wpływa na jednostkę, a także 

jednostka wyznacza sposób funkcjonowania całej rodziny. Stąd  wynika konieczność 

ujmowania rodziny jako systemu. Jak już wspomniano system rodzinny wyznacza 

określony i charakterystyczny dla niego sposób funkcjonowania wszystkich jego 

członków. Każdą rodzinę cechuje niepowtarzalny układ wewnątrzrodzinny. 

Dotyczy to wszystkich sfer życia, a przede wszystkim wyrażania uczuć, wzajemnego 

zrozumienia, komunikacji wewnątrz rodziny oraz poza nią, uczenia się ról 

społecznych, przyjmowania określonego systemu wartości i sposobu oceniania 

samego siebie. Wyróżnia się kilka sposobów oddziaływania rodziców na dzieci, ale 

przede wszystkim w systemie rodziny prawidłowej każde dziecko, a zwłaszcza 
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niepełnosprawne ma szanse na harmonijny rozwój sfery fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej. 

Do najpopularniejszych systemów rodzinnych zalicza się typologie 

sformułowane przez J. Rembowskiego i D. Fielda. D. Field (1996, s. 27n) analizując 

związki międzyludzkie zachodzące w rodzinie autor ten zaproponował pięć 

odrębnych typów osobowości rodzinnych: rodzina związków, władzy, opiekuńcza, 

chaotyczna oraz rodzina nadmiernie uzależniona. Określone typy rodzin umieścił 

pomiędzy dwiema skrajnościami: potrzebą realizacji i potrzebą indywidualności. 

Schemat ten przedstawiono na rysunku 1. Prawidłowa jest rodzina związków, a 

pozostałe im dalej umieszczone od niej tym większy stopień dysfunkcyjności. 

 

Rysunek 1. Osobowości rodzinne według D. Fielda 

 

 

Źródło: Field D., Osobowości rodzinne, Oficyna Wydawnicza „Logos”, Warszawa 1996, s. 27 

 

Za podstawę swego ujęcia D. Field przyjął rodzaj granicy pomiędzy 

podsystemami rodzice – dzieci. W rodzinie chaotycznej granica ta jest zbyt sztywna. 

W rodzinie tej brak jest więzi pomiędzy członkami rodziny, natomiast często 

występują konflikty, napięcia, które nie dają jej członkom poczucia bezpieczeństwa. 

W rodzinie władzy granica ta jest otwarta tylko w kierunku dzieci, tzn. rodzice  

przekazują dzieciom polecenia, nakazy i zakazy domagając się od nich 

bezwzględnego posłuszeństwa. Rodzina związków jest rodziną prawidłową, 

kochającą się, a między wszystkimi członkami granice są obustronnie otwarte. W 

rodzinie nadopiekuńczej granice są zbyt elastyczne, a rodzice nadmiernie opiekują 

się dzieckiem wyręczając je możliwie we wszystkim. Natomiast rodzinę nadmiernie 

uzależnioną cechuje brak wyraźnej granicy. Relacje rodzic – dziecko są splątane, 

uwikłane w problemy któregoś z rodziców, a dziecko jest wykorzystywane do 

zaspokojenia potrzeb matki lub ojca (tamże). 
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M. Ryś (2009) w oparciu o koncepcję D. Fielda wyróżniła pięć systemów 

rodzinnych, które opisała, a także stworzyła metody badań struktury rodziny 

pochodzenia i rodziny własnej. Są to następujące typy rodzin: 

1. Rodzina chaotyczna; 

2. Rodzina władzy; 

3. Rodzina prawidłowa; 

4. Rodzina nadopiekuńcza; 

5. Rodzina uwikłana. 

Każda z tych rodzin inaczej oddziałuje na swych członków, inne są relacje 

między rodzicami i dziećmi i ma to konkretne odniesienie w sposobie ich 

funkcjonowania jako dzieci, a także w ich dorosłym życiu. 

Rodzina chaotyczna jest źle zorganizowana, pozbawiona więzi, a także 

wewnętrznie rozdarta. Często występują tu konflikty i wzajemne wykorzystywanie 

się członków rodziny do realizacji własnych celów. Panuje w niej wszechobecna 

atmosfera zagrożenia i brak bezpieczeństwa. Związek małżeński rodziców jest 

najczęściej pozbawiony miłości. Małżonkowie są sobie obcy, dochodzi między nimi 

do awantur i szantażu. W rezultacie małżeństwa kończą się separacją lub rozwodem. 

Relacje w rodzinie chaotycznej są bardzo słabe i nietrwałe. Rodzice są 

niekonsekwentni w egzekwowaniu wymagań i nieodpowiedzialni w swojej roli. 

Przy wychowywaniu dzieci kierują się emocjami i nastrojami. Potomstwo jest 

wykorzystywane i pozostawiane same sobie. Nierzadko jest przez rodziców 

porzucane fizycznie bądź emocjonalnie, a nawet brutalnie traktowane. Rodzice dla 

swych dzieci są surowi i niesprawiedliwi. Karcenie dzieci odbywa się w sposób dla 

nich poniżający i przejawia się w znieważaniu ich, stosowaniu gróźb i kar fizycznych 

(Ryś, 2009, s. 11).  

Dzieci z rodzin chaotycznych żyją w poczuciu odrzucenia, zagrożenia i braku 

miłości. Czują się ciężarem dla rodziny, co bywa przyczyną ucieczek z domu, a 

nawet samobójstw. Wsparcia szukają poza gronem rodzinnym, często wśród swoich 

kolegów i dalszych krewnych. W wieku dorastania mają nierzadko konflikt z 

prawem. Przejawiają często bunt łamiąc zakazy społeczne. Zazwyczaj wcześnie 

rozpoczynają życie seksualne. Młodzież pochodząca z rodzin pozbawionych więzi 

nie interesuje się szkołą. Często czerpie dochody z nielegalnych źródeł wskutek 

braku opieki i utrzymania ze strony rodziców. Dzieciom ciągle towarzyszy chęć 

zemsty na ojcu i matce za nieudane dzieciństwo. 

Rodzina chaotyczna wskutek zaburzonej funkcji wychowawczej pozornie jest 

podstawową komórką społeczną. Jej członkowie traktują dom jak hotel, dlatego 

bardzo rzadko się widują. Dzieci nie zapraszają rówieśników do domu rodzinnego, 
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gdyż nie mogą przewidzieć reakcji swoich rodziców. W rodzinach tych nie ma 

miejsca na wspólne spędzanie czasu. W kontaktach z otoczeniem rodzina chaotyczna 

jest nieufna i niechętna do współpracy. Reguły są przestrzegane tylko wtedy, gdy 

może to przynieść jakieś korzyści. Dzieci wychowywane w systemie chaotycznym 

bardzo wcześnie opuszczają dom rodzinny. Odbywa się to w poczuciu krzywdy i 

żalu. Reszta rodziny nie przejmuje się odejściem jednego z jej członków. Niekiedy w 

desperacji dzieci dokonują wyborów, które przekreślają szanse na udane życie, jak 

np. konflikt z prawem, narkomania, przedwczesne macierzyństwo. Osoby 

pochodzące z takich rodzin pragną założyć szczęśliwe rodziny, ale jest nie mając 

pozytywnego wzoru z własnej rodziny tego nie potrafią. Osoby te, by dobrze 

funkcjonować w otoczeniu potrzebują wsparcia terapeutycznego 

wykwalifikowanych specjalistów (Ryś, 2009; Field, 1996). 

W rodzinie władzy na pierwszy plan wysuwają się obowiązki i zasady 

postępowania. Oczekiwania wobec każdego z jej członków są jasno sprecyzowane. 

Najważniejsze są dobre wyniki i właściwe wykonanie zadań wszystkich osób w 

rodzinie. Porażki są krytykowane i często wyśmiewane. Uczucia w takiej rodzinie 

nie są brane pod uwagę. Osobą dominującą w tym systemie jest zazwyczaj ojciec, 

który przyjmuje autorytarny styl wychowania oparty na wydawaniu nakazów, 

zakazów i poleceń. Kontakty między członkami rodziny są chłodne. Rozmowa z 

reguły sprowadza się do wydawania przez rodziców poleceń i wskazówek (Ryś, 

2009, s. 12). 

Małżonkowie w rodzinie władzy okazują sobie uczucia poprzez sposób 

wykonywania przydzielonych im ról. Między żoną i mężem panuje chłód 

emocjonalny. Małżonkowie spędzają ze sobą czas jedynie przy wykonywaniu 

codziennych obowiązków. Każde z małżonków ma silne poczucie odrębności, w 

efekcie rzadko przebywają razem. Pomiędzy małżonkami dochodzi do częstych 

kłótni i nieporozumień. Atmosfera taka nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi 

psychicznemu dzieci. Rodzice bowiem wychowują dzieci w świecie zasad i 

obowiązków, który przypomina dryl wojskowy polegający na polecaniu wykonania 

zadań. Sami rodzice nie pouczają swych dzieci jak powinni je wykonać, ale 

bezlitośnie krytykują i karzą, jeśli im się coś nie uda. Rodzice stosują również 

dotkliwe kary, które są często niewspółmierne do wykroczenia, a nawet poniżają 

dziecko. Relacje międzyludzkie w tego typu rodzinie są ukierunkowane na realizację 

zadań, a nie bliskość uczuciową. Rodzice z reguły nie chwalą dzieci, lecz często je 

krytykują i porównują z innymi. Dzieci w rodzinie władzy zajmują najniższą pozycję 

w hierarchii rodzinnej. Ciągle są pouczane i strofowane, brak im ciepła i 

zrozumienia. Ma to niekorzystny wpływ na ich obraz samego siebie, co objawia się 

różnymi formami zaburzeń zachowania, np. agresywności lub nadmiernej uległości. 
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Dzieci wychowywane w takich rodzinach niekiedy wcześnie podejmują życie 

seksualne, szukając w ten sposób miłości, której brakowało im w domu, co daje efekt 

odwrotny od zamierzonego. Rodzice nie są w stanie zrozumieć tego typu zachowań, 

ponieważ żyją w przekonaniu, że stworzyli dzieciom dobre warunki życia i chcieli 

jak najlepiej je wychować (tamże). 

W rodzinie władzy unika się rozmów o problemach,. Kompromis członków 

rodziny względem siebie jest w tym przypadku traktowany jako oznaka słabości. 

Głowa rodziny wprowadza w swojej grupie rządy autokratyczne, wskutek czego 

dzieci nie mają prawa do wypowiadania własnych poglądów. To z kolei prowadzi 

do konspiracji między członkami rodziny, z obawy przed represjami osoby 

rządzącej. Rodzina władzy nie przejawia żadnej chęci dostosowania się do otoczenia, 

niekiedy wręcz narzuca innym swoje poglądy i styl życia (Field, 1996). 

 Dzieci wychowane w rodzinie władzy, opuszczają dom z reguły dość 

wcześnie, chcąc udowodnić swą samodzielność i niezależność. Przyczyną tego jest 

surowe wychowanie przez rodziców. Natomiast swój dom rodzinny odwiedzają 

bardziej z poczucia obowiązku, niż z powodu przywiązania. 

Rodzinę prawidłową charakteryzuje indywidualność każdego z jej członków 

oraz prawidłowe relacje z innymi. Wszystkie osoby w rodzinie są ze sobą związane, 

zachowując jednocześnie odrębność. Władza znajduje się w rękach rodziców, 

których związek jest oparty na współpracy. Rodzice są odpowiedzialni i godni 

zaufania, dając dzieciom pozytywny przykład. Członkowie rodziny wzajemnie się 

szanują, okazują sobie zainteresowanie, a także są zdolni do kompromisów. Mąż i 

żona w takim związku wspierają się w trudnych chwilach, tworząc dzięki temu 

trwałą i szczęśliwą rodzinę. Każdy ze współmałżonków jest silny jako jednostka i 

traktują siebie jako partnerów. W rodzinie prawidłowej członkowie potrafią ze sobą 

rozmawiać i chętnie ze sobą przebywają (Ryś, 2009, s. 13) 

Rodzice wspólnie wychowują dzieci i w czynnościach wychowawczych 

wzajemnie się uzupełniają. Przez swój autorytet nie pozwalają dzieciom 

manipulować sobą ani własnym związkiem, co gwarantuje stabilną i bezpieczną 

rodzinę. Dzieci są wspierane w swoich przedsięwzięciach. Główną metodą 

wychowawczą jest rozmowa i łagodna perswazja. W przypadku buntu lub 

nieposłuszeństwa potomstwo jest sprawiedliwie i odpowiednio dyscyplinowane. 

Rodzice swe zasady i oczekiwania wobec dzieci określają w sposób jasny i 

przystępny z uwzględnieniem ich wieku i możliwości. Dzieciom dają margines 

swobody, gdyż uznają ich odrębność. Dzieci także mają pewien wpływ na życie 

rodzinne poprzez prawo do własnego zdania. Dorastają w atmosferze ciepła i 

miłości, ponieważ czują się akceptowane i doceniane. Nie są także porównywane do 

innych osób będących z poza rodziny. 
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Dzieci wychowywane w rodzinie prawidłowej nie są uwikłane w problemy i 

kłopoty któregoś z rodziców.  Jeśli istnieją problemy wychowawcze, to zazwyczaj 

mają charakter przejściowy i są wspólnie rozwiązywane przez rodzinę. Dzieci 

zazwyczaj w rodzicach znajdują oparcie i pomoc. Rodzina prawidłowa w sposób 

aktywny spędza ze sobą wiele czasu. Zazwyczaj problemy są ujawniane i omawiane 

w celu ich rozwikłania. Relacje między osobami mają zarówno charakter 

dynamiczny jak i statyczny. Rodzina utrzymuje kontakty z otoczeniem bez 

zatracania własnej indywidualności i swoich wartości. Postępowanie rodziców w 

stosunku do swoich dzieci cechuje elastyczność, w zależności od zaistniałej sytuacji 

(Ryś, 2009, s. 14; Field, 1996, s. 30-41). 

Usamodzielnienie się dzieci w rodzinie prawidłowej jest traktowane jako 

naturalne zjawisko. Dzieci czują się pewnie i są przygotowane do dorosłego życia. W 

razie wątpliwości zasięgają porad rodziców, którzy jednak robią to taktownie 

pozwalając na samodzielne podejmowanie decyzji. Wskutek pozytywnego wzorca 

rodziny pochodzenia, dorosłym dzieciom na ogół udaje się stworzyć równie 

szczęśliwe małżeństwa i rodziny. Kontakty rodziców i dzieci utrzymane są w relacji 

partnerstwa, sprawiając także dużo przyjemności i radości obu stronom Ryś, 2009, s. 

14). 

Rodzina nadopiekuńcza jest poniekąd odwrotnością rodziny władzy. Rodzice 

przede wszystkim skupiają uwagę na sprawowaniu opieki nad dziećmi. Dzieci są 

głównym czynnikiem determinującym plany całej rodziny i oni są na pierwszym 

miejscu. Relacje między współmałżonkami są stabilne. W wielu kwestiach rodzice 

ulegają sobie wzajemnie, by uniknąć napięć. Mąż i żona skupiają swoją uwagę 

głównie na dzieciach, zaniedbując siebie nawzajem. Dzieci posiadają wpływową 

pozycję w rodzinie i oczekują, a nawet domagają się stałej pomocy ze strony 

rodziców także w przypadkach, w których mogliby być samodzielni. W wielu 

kwestiach rodzice ulegają sobie wzajemnie, by uniknąć napięć oraz stosują 

kompromisy. Jednak w okresach trudnych wszyscy członkowie rodziny okazują 

sobie pomoc i wsparcie. Rodzina nadopiekuńcza kultywuje rodzinne tradycje 

(tamże, s. 14). 

Rodzice nadopiekuńczy zazwyczaj boją się jakikolwiek trudności i unikają 

rozmów o problemach. Widoczna jest w tych rodzinach rezygnacja z 

indywidualności, by zapobiegać konfliktom i brakowi akceptacji. Rodzice nie 

nadużywają swojego autorytetu, co dzieci próbują niekiedy wykorzystywać, by 

umocnić swą pozycję w rodzinie. W rezultacie to dzieci mają władzę nad rodzicami, 

a rodzice zachowują się tak, jakby potrzebowali zgody swoich dzieci na 

sprawowanie funkcji rodzicielskich i najczęściej grożą tylko karami lecz ich nie 

egzekwują. Dzieci dorastając stawiają swoim rodzicom żądania, same natomiast nie 
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mają względem domu rodzinnego żadnych obowiązków. Utrudnia to proces 

uniezależnienia się od rodziny pochodzenia i nauczenia się samodzielności. W 

konsekwencji dzieci z takich rodzin nie potrafią być samodzielne ani niezależne. 

Dzieci są nieprzygotowane do radzenia sobie z różnymi trudnościami, nie są 

odporne na stres i mają problemy z relacjami. Często obawiają się, czy poradzą sobie 

w życiu dorosłym bez pomocy rodziców. Jest to niekorzystne dla każdego młodego 

człowieka, ale szczególnie dla osoby niepełnosprawnej, która w takiej rodzinie nie 

ma szans na przygotowanie się do samodzielnego życia. Sami rodzice też mają tego 

świadomość i często moment opuszczenia domu przez dzieci jest przez nich 

opóźniany. Niekiedy też same dzieci nie potrafią opuścić domu rodzinnego ani 

rozpocząć samodzielnego życia. Natomiast rozpoczynając własne dorosłe życie, 

często oczekują rodzicielskiej pomocy w wielu sprawach. Wynika to z 

przyzwyczajenia do nieustannej opieki, i braku wielu umiejętności, których rodzice 

przez swą nadopiekuńczość im nie przekazali. Aby mogli więc sprawnie 

funkcjonować w życiu dorosłym muszą nauczyć się samodzielności i niezależności. 

Sami rodzice nie „dorastają” do roli teściów i dziadków i w różny sposób utrudniają 

życie swoim dzieciom poprzez nadmierną ingerencję, żądania dla siebie priorytetów 

i źle pojętą pomoc. Uczucia dorosłego dziecka wychowanego w rodzinie 

nadopiekuńczej oscylują pomiędzy żalem do rodziców za brak przygotowania i 

wdzięcznością za troskę, miłość i opiekę (Field, 1996, s. 54-68).  

System rodziny uwikłanej nie ma charakteru jednolitego, ale w każdym 

występuje nieprawidłowa relacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. 

Rodzina uwikłana charakteryzuje się silnym zorientowaniem na siebie oraz tym, że 

uwaga rodziców jest prawie wyłącznie skupiona na dzieciach. Członkowie tych 

rodzin przywiązują przesadną uwagę do wzajemnych relacji zazwyczaj dlatego, ze 

jeden z rodziców, a niekiedy oboje, są wręcz obsesyjnie związani z dziećmi z 

powodu jakichś problemów małżeńskich.  Wówczas dążą do przesadnej bliskości z 

dzieckiem naruszając jego granice prywatności. Przez to rodzice pozbawiają dzieci 

indywidualności, dążąc do ich całkowitego uzależnienia od siebie. Matka i ojciec są 

bardzo oddani potomstwu, ale jednocześnie są też niezwykle zaborczy. Uważają, iż 

dzieci powinni ich naśladować w każdej dziedzinie życia. Rodzice myślą i działają za 

dziecko uniemożliwiając mu w ten sposób prawidłowy rozwój w sferze psychicznej, 

emocjonalnej i społecznej. Ponadto stosują wobec dzieci różnorodne sposoby 

manipulacji i są wprowadzane w poczucie winy, jeśli nie spełnią ich pragnień, 

życzeń, nawet tych, które nie zostały wypowiedziane.  Wszystko to sprawia, że 

dzieci starają się dostosować do oczekiwań rodziców i tracą swą indywidualność i 

niezależność. Rodziny nadmiernie uzależnione ciągle żyją w poczuciu zagrożenia. 

Chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo dążą do wzajemnego uzależnienia się od 
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wszystkich jej członków. Rodzice manipulują swoimi dziećmi stosując takie metody, 

jak oskarżanie, wpędzanie w poczucie winy oraz odgadywanie myśli. W rezultacie 

dzieci z rodzin nadmiernie uzależnionych wycofują się z życia towarzyskiego. 

Niekiedy kończy się to problemami sfery emocjonalnej i psychicznej. 

Charakterystyczną cechą życia rodziny nadmiernie uzależnionej jest rutyna, która z 

jednej strony ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a w rezultacie nie sprzyja 

rozwojowi żadnej jednostki. W schemacie tym przeważa rodzina i dom (Ryś, 2009, s. 

14).  

W rodzinie chaotycznej panuje atmosfera zagrożenia, gdyż małżonkowie żyją 

w niepokoju o dalsze losy rodziny i problemami tymi obarczane są dzieci. Za 

wszelką cenę unika się otwartych konfliktów, gdyż nadrzędnym celem rodziny jest 

bezwzględne utrzymanie spokoju. Nie ma tu miejsca na szczere rozmowy, by nie 

dochodziło do spięć. Odmienne zdanie w danej kwestii któregoś z członków rodziny 

jest odbierane jako nielojalność wobec niej. Dzieci z rodziny nadmiernie uzależnionej 

odchodzą z domu jedynie fizycznie. Na ogół nie mają prawa prowadzić 

samodzielnego życia, a odejście z rodziny jest traktowane jako nielojalność wobec 

rodziny. Jeśli już jednak wyprowadzają się z domu, to najczęściej pozostają nadal 

pod psychicznym wpływem rodziców, którzy nierzadko wtrącają się do ich 

małżeństwa i manipulują nimi tamże). 

Każdy rodzinę cechuje określony styl wychowania, decydujący o ilości i 

jakości oddziaływań na psychikę dziecka. Styl wychowania charakterystyczny dla 

danej rodziny jest jakby odbiciem sposobów i metod oddziaływania na dziecko 

wszystkich członków rodziny.  

O stylu wychowania decydują rodzice, ponieważ to oni pełnią funkcje 

wychowawcze. Na ukształtowanie się określonego stylu wychowawczego wpływa 

(Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002 s. 127): 

 pogląd rodziców na to jak dziecko powinno być wychowane, jakie należy 

mieć na niego wpływ w poszczególnych etapach rozwoju, oraz do czego 

zmierzają różne formy i środki kierowania jego postępowaniem; 

 osobiste doświadczenia i wzory otrzymane w rodzinach pochodzenia obojga 

rodziców; 

 świadomość podobieństwa tkwiącego w dzieciach, w ich zachowaniu do 

okresu dzieciństwa rodziców. 

Jeśli małżonkowie byli wychowywanie w swoich rodzinach pochodzenia 

według podobnych wzorców postępowania i modeli autorytetu rodzicielskiego, ich 

doświadczenia są jednorodne, homogamiczne. Natomiast jeśli, wzorce i modele były 

różne, wówczas doświadczenia są niejednorodne, czyli heterogamiczne. Ze względu 

na to kto jest autorytetem w rodzinie, wyodrębnia się  cztery typy rodzin: 
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1) Najwyższym autorytetem w rodzinie jest ojciec.  

2) Najwyższym autorytetem w rodzinie jest matka. 

3) Mąż i żona razem sprawują kontrolę nad rodziną (tamże, s. 128). 

4) Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub 

żony. 

Zdarza się, że małżonkowie nie zgadzają się ze sobą w sprawach wychowania 

dzieci. Skutkiem takich nieporozumień może być stosowany przez nich styl 

wychowania niejednolity. Rodzice stawiają dzieciom różne, niekiedy przeciwstawne 

wymagania, inaczej je oceniają za to samo zachowanie, stosują odmienny układ kar i 

nagród. To wpływa niekorzystnie na rozwój osobowości dziecka, zachwianie u niego 

równowagi emocjonalnej, nadpobudliwość, zahamowanie psychoruchowe (tamże, s. 

128). 

Niejednolitość w wychowaniu prowadzi do stylu wychowania 

niekonsekwentnego. Charakteryzuje się on zmiennością i przypadkowością 

oddziaływań na dziecko. Zależnie od chwilowego samopoczucia rodzice są dla 

dziecka bardziej lub mniej wyrozumiali, nie zwracają uwagi na jego wybryki lub 

kiedy indziej surowo za nie karzą. Okazują mu czułość i darzą je zainteresowaniem, 

to znów w podobnej sytuacji zachowują się wobec dziecka obojętnie, albo nawet 

wrogo. Taki sposób postępowania utrudnia dziecku przyswojenie norm społecznych 

i moralnych, wywołuje poczucie niesprawiedliwości i krzywdy. Dziecko często czuje 

się osamotnione i bezradne, nie znajdujące stałego oparcia i życzliwej pomocy u 

najbliższych mu osób. U niektórych dzieci doprowadza to do poczucia niepewności 

siebie, maskowanej agresywnymi formami zachowania się  (Plopa, 2007, s. 173)).  

Wychowanie niekonsekwentne wiąże się z brakiem sprecyzowanych zasad 

postępowania wobec dziecka.  Rodzice by skłonić dziecko do posłuszeństwa, stosują 

wobec niego obietnice, często nie dotrzymywane, albo obdarzają je podarunkami nie 

wtedy, gdy na to zasłużyło, lecz po to, by zapewnić sobie spokój lub zaskarbić 

względy dziecka. Takie zachowanie uczy dziecka  interesowności i egoizmu 

(Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002, s. 129).  

Najczęściej w literaturze psychologicznej i pedagogicznej wymienia się style 

wychowania: autokratyczny, zwany autorytatywnym, demokratyczny oraz styl 

liberalny. Każdy z tych stylów stosują rodzice w sposób bardziej lub mniej 

zamierzony w procesie wychowania dziecka, co warunkuje w nich kształtowanie się 

określonych sposobów funkcjonowania, a w rezultacie wpływa na rozwój 

określonych cech osobowości. 

Styl autokratyczny ma charakter konserwatywny i oparty jest na autorytecie 

przemocy. Rodzice wymagają od dzieci posłuszeństwa,  podporządkowania się 

wszelkim poleceniom. Decyzje w sprawach rodziny i dzieci podejmują rodzice, lub 
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jedno  nich będące autorytetem rodziny. W rodzinie autokratycznej dziecko zna 

swoje prawa i obowiązki, wie co mu wolno, a czego nie. Rodzice kontrolują 

zachowanie dziecka, często stosują kary, rzadko nagrody (Ryś, 2009, s.17). 

Istnieją różne odmiany autokratycznego stylu wychowania. Pierwszy wariant 

skrajny jest oparty na karach i wzbudzaniu lęku, drugi opiera się na ujawnianej 

dziecku życzliwości, połączonej jednak z przekonaniem o konieczności stałego nim 

kierowania i silnej kontroli jego czynności. Konsekwencje skrajnego autokratycznego 

stylu wychowania są różne w zależności od jego nasilenia. Dzieci przyzwyczajone do 

posłuszeństwa, zachowują się despotycznie, a nawet okrutnie wobec młodszych lub 

słabszych kolegów. Inne są zastraszone i uległe, niezdolne do samodzielnego 

działania i myślenia. Jeszcze inne buntują się, stawiają opór przeciw ustawicznemu 

przymusowi i stają agresywne wobec innych (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 

2002, s. 130).  

Styl demokratyczny uważa się za najbardziej prawidłowy ze wszystkich 

stylów wychowania. Wpływa on pozytywnie na rozwój osobowości dziecka. Cechą 

charakterystyczną jest dopuszczenie dziecka do współdziałania w życiu rodziny: 

dziecko wraz z rodzicami i innymi członkami rodziny omawia i dyskutuje sprawy 

codzienne. Planuje sposób spędzania wolnego czasu, zastanawia się jak rozwiązać 

kłopotliwe problemy, wypowiada swoje zdanie i przyczynia się do podjęcia 

określonej decyzji. To wszystko wpływa na rozwój własnej inicjatywy u dziecka oraz 

kształci postawy prospołeczne (tamże, s. 130n). 

 Dziecko wychowane w stylu demokratycznym zna zakres swoich 

obowiązków i zadań, które nie zostały mu one narzucone, lecz dobrowolnie je 

przyjęło, czasami z własnej chęci, a niekiedy dlatego, że wyjaśniono mu sens i 

konieczność podjęcia się ich dla dobra całej rodziny. Ponadto w rodzinie takiej 

szanuje się prawa każdej osoby i dba się o integralny rozwój wszystkich członków 

rodziny (Ryś, 2009, s.17) 

Przy takim stylu wychowania stosunkowo wcześnie kształtuje się u dziecka 

zdolność do samokontroli i dyscyplina oparta na zinterioryzowanych normach i 

zasadach moralnych. Więź emocjonalna dziecka z rodzicami jest silna, rodziców z 

dziećmi łączy wzajemny szacunek, zaufanie i życzliwość (Przetacznik-Gierowska, 

Włodarski, 2002, s. 131). 

Rodzice wychowując w stylu liberalnym przyjmują założenie, że dziecku 

należy pozostawić całkowitą swobodę, nie trzeba hamować jego aktywności i 

spontanicznego rozwoju. Wystarczy zaspokoić jego potrzeby materialne i uczuciowe, 

stworzyć warunki do zabawy i nauki. Interwencja w zachowanie się dziecka 

następuje tylko w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji drastycznego przez niego 
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naruszenia norm społecznych. Rodzice zatem wpajają dziecku normy i zasady 

moralne stosunkowo późno, opóźniony jest także proces socjalizacji dziecka. Dziecko 

przywykłe do tego, że rodzice zaspokajają wszystkie jego kaprysy i nie zabraniają 

mu niczego,  trudno wyzbywa się swojego egocentryzmu i z trudem przystosowuje 

się do grupy rówieśniczej (tamże, s. 131). 

M. Ryś (2009, s. 18) wyróżniła dwa rodzaje liberalnego oddziaływania 

rodziców: styl liberalny-kochający i styl liberalny-niekochający, mające 

zdecydowanie inne odniesienie rodziców do dzieci, a więc różne konsekwencje i 

skutki dla tak wychowanych potomków. W liberalnym stylu kochającym rodzice 

otaczają dziecko czułością i miłością, są z dzieckiem związani, zostawiają mu 

swobodę działań i wybór postaw, uważając, że dziecko jak dorośnie samo dokona 

właściwych wyborów. Natomiast w stylu niekochającym rodzice okazują dziecku 

obojętność, chłód emocjonalny, nie interesują się jego życiem.  

 

5. Mechanizmy procesu socjalizacji w rodzinie   

 

Rodzina jest pierwszą grupą, której człowiek staje się członkiem zaraz po 

urodzeniu się, stąd ma ona szczególny wpływ na kształtowanie się jego osobowości. 

W efekcie procesu wychowawczego dziecko zostaje przysposobione do pełnienia ról 

społecznych, związanych z płcią, stanem życiowym, ról zawodowych, ról 

związanych z członkostwem w określonych grupach i instytucjach, ról związanych z 

przynależnością do kręgów towarzyskich, koleżeńskich i przyjacielskich.  Wszystko 

to dokonuje się w rodzinie i dzięki rodzinie. 

Doniosłość i znaczenie rodziny dla społeczeństwa i jednostki dotyczy dwóch 

podstawowych faktów, że rodzina przysparza społeczeństwu nowych członków 

oraz, że w rodzinie dokonuje się proces przekazu młodemu pokoleniu 

podstawowych wartości kulturowych i wprowadzania go w życie społeczne, czyli 

tzw. proces socjalizacji. 

Według F. Adamskiego (2002) proces socjalizacji w rodzinie kształtuje się w 

czterech sferach: 

1) Biologiczno-popędowej. W sferze tej rodzina wyznacza kształt osobowości 

dziecka poprzez sprawowanie nad nim opieki i stwarzanie mu  takich warunków 

materialnych, żeby ono mogło rozwijać się aż do momentu, dopóki nie osiągnie 

samodzielności; 

2) Psychiczno-uczuciowej. W sferze tej rodzina oddziałuje na psychikę 

dziecka poprzez umacnianie więzi emocjonalno-uczuciowych ze wszystkimi 

członkami rodziny. W rodzinie dziecko znajduje pierwsze możliwości 

uzewnętrzniania swych potrzeb uczuciowych, takich jak: zwierzanie się, okazywanie 
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zaufania, szukanie rady i pomocy, wyrażanie swych obaw i niepokojów. Rodzice są 

pierwszymi ich adresatami, a stopień rozwoju tego rodzaju uczuć wyznacza 

późniejsze przystosowanie dorosłego już człowieka do uznanych społecznie norm i 

wzorów zachowań; 

3) Społeczno-kulturowej. W sferze tej rodzina jako najmniejsza komórka 

społeczna przekazuje młodemu pokoleniu obowiązujące normy i zasady 

postępowania. Rodzina jest środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie 

dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo,  z jakich dóbr 

kulturowych będzie korzystał, jakie rozwijał i propagował potem we własnej 

rodzinie i środowisku; 

4) Świadomościowo-moralnej. W sferze tej oddziaływania socjalizacyjne 

rodziny polegają na ukierunkowaniu moralnym wyrażającym się w znajomości i 

internalizacji norm, reguł i zasad moralnych. Rodzice w okresie dzieciństwa 

uosabiają dla dzieci jedynie słuszne wzory postępowania, najwyższe wartości i pod 

ich kątem kształtują się pojęcia etyczne młodego pokolenia stanowiąc zręby tzw. 

kręgosłupa moralnego. W zależności od tego, w jakim stopniu rodzina pomoże 

dziecku ukształtować ten kręgosłup, to może on już w okresie dorastania stać się 

buforem różnych przeciwności i dewiacji społecznych, z którymi młody człowiek się 

spotka w przyszłości. Dziecko, które wyniosło z rodziny chrześcijańskie wartości 

moralne nie szybko z nich zrezygnuje, nawet wtedy, gdy poza domem ktoś będzie 

propagował zupełnie inne normy i zasady. Jeżeli kręgosłup będzie już na tyle mocny 

i skostniały, to dziecko nie będzie się z nim giąć jak „chorągiewka na wietrze”, tylko 

zanim sięgnie po narkotyki, alkohol, czy prezerwatywę, zastanowi się i będzie miało 

odwagę odmówić. 

To, jak dokona się proces socjalizacji w rodzinie jest uzależnione od więzi 

panującej między matką i ojcem. Im mocniejsza więź między rodzicami oraz im 

bardziej są ludźmi dojrzałymi, tym właściwiej i pełniej będzie zachodził proces 

socjalizacji u ich dzieci. 

Mechanizm oddziaływań socjalizacyjnych rodziny uwarunkowany jest 

procesami naśladownictwa i interioryzacji. Dziecko poprzez naśladowanie swoich 

rodziców przyjmuje wzorce zachowania i postępowania. Dziecko naśladuje sposób 

mówienia zachowania się swoich rodziców, w stopniu takim, że zwykle sami sobie 

tego nie uświadamiają. Naśladownictwo jest to pierwszy proces identyfikacji z 

rodziną, na bazie, którego w późniejszym czasie kształtuje się następny proces 

interioryzacji. Polega on na uwewnętrznieniu zasad moralnych, sposobów zachowań 

zdobytych w domu i uznaniu ich za własne. Te wartości, czy sposoby postępowania, 

które dotąd dziecko naśladowało, stają się jego własnymi normami, zasadami, 

regułami, którymi pragnie się w życiu kierować. 
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Jednakże, aby proces socjalizacji mógł się dokonać w sposób pełny, potrzebna 

jest ze strony rodziców świadomość celów wychowania  rodzinnego i zadań rodziny 

w dziedzinie wychowania. Nie ma gotowych recept na to, w jaki sposób 

wychowywać dziecko, w jaki sposób przekazywać mu najwyższe i najważniejsze 

wartości, którymi powinno się w życiu posługiwać. Każde z dzieci stanowi 

indywiduum i do każdego dziecka należy wypracować odmienną metodę i strategię 

postępowania.  

Jednak u podstaw procesu wychowania mieści się bodaj najważniejsza zasada 

wychowania, według której rodzice wychowują dzieci poprzez własny przykład. Jak 

wspomniano, dziecko w początkowej fazie naśladuje rodziców; więc, jeśli czynią 

dobrze – dzieci też tak czynić będą, jeśli źle – trzeba się liczyć z tym, że może znaleźć 

to swoje odzwierciedlenie w ich działaniu.  

Druga zasada prawidłowego wychowania mająca ogromne znaczenie na 

każdym poziomie wiekowym dziecka, to wymaganie od nich. Należy od dziecka 

zawsze wymagać stosownie do jego wieku i być w tym konsekwentnym. Należy 

nauczyć młodych ludzi ambicji, pracy, odpowiedzialności, poczucia obowiązku. 

Prymas stwierdzał niejednokrotnie, iż od siebie trzeba wymagać najwięcej 

(Wyszyński, 1977, s. 27). W kilka lat później papież Jan Paweł II  przemawiając do 

młodzieży mówił: ..Musicie od siebie wymagać, nawet jeśliby od was nikt niczego 

nie wymagał. Mówił to w 1991 r., kiedy  społeczeństwo polskie było zachłyśnięte 

odzyskaną  niedawno wolnością i chętnie naśladowało wzory płynące z Zachodu, a 

między innymi trend tzw. bezstresowego wychowania. Papież wiedział do czego 

prowadzi ten trend i chciał swoich rodaków przed nim przestrzec. 

 

6. Proces wychowania prowadzący do kształtowania się potrzeb  

i samorealizacji 

 

Podstawowym zadaniem procesu wychowawczego rodziny jest spełnianie 

potrzeb wszystkich jej członków, a zwłaszcza dzieci. Rodzice zabezpieczają potrzeby 

fizyczne, psychiczne i duchowe swych dzieci, a także wpływają na sposób ich 

ukształtowania, co ma wpływ na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu.  

A. Maslowa (2004) skonstruował teorię hierarchii potrzeb, która znajduje swe 

odzwierciedlenie w ontogenezie człowieka i może stanowić moim zdaniem 

praktyczny schemat-receptę na wychowanie do samodzielności, odpowiedzialności i 

samorealizacji. A. Maslow uważał, że potrzeby układają się w pewną strukturę 

hierarchiczną, w której przynajmniej częściowe zaspokojenie potrzeby niższego 

rzędu warunkuje wystąpienie potrzeby wyższej. 

 Wyróżnione przez niego grupy potrzeb to: 
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1) potrzeby fizjologiczne; 

2) potrzeby bezpieczeństwa; 

3) potrzeby miłości i przynależności; 

4) potrzeby szacunku i uznania; 

5) potrzeby poznawcze; 

6) potrzeby estetyczne; 

7) potrzeby samorealizacji. 

Potrzeby fizjologiczne warunkują wszystkie pozostałe potrzeby w tym sensie, 

że np. dziecko zagłodzone umrze, lub jeśli przebywa w zbyt niskiej temperaturze  - 

zamarznie. Natomiast zaspokojenie ich przynajmniej w minimalnym stopniu 

warunkuje przeżycie dziecka  i pojawienie się następnej grupy potrzeb – 

bezpieczeństwa. Potrzeba ta jest podstawową u dziecka, które w rodzinie powinno 

czuć się bezpiecznie pod względem fizycznym, ale także przede wszystkim 

psychicznym. Zaspokojenie  potrzeb niższych warunkuje powstanie potrzeb 

wyższych w hierarchii; potrzeby miłości i przynależności. Dziecko przynależąc do 

swojej rodziny: do mamy, do taty, którzy się nim opiekują, rozwija w sobie poczucie 

przywiązania do nich. Na podstawie owego przywiązania kształtuje się potrzeba 

miłości. Niemowlę  potrafi objąć swoją uwagą dwie lub trzy osoby i to pod 

warunkiem częstego z nimi kontaktu. Wówczas to zdolne jest przywiązać się do nich 

i wytworzyć potrzebę miłości. Dziecko, by mogło rozwinąć w sobie potrzebę miłości 

i ją zaspokoić, musi mieć osobowy kontakt z tymi, którzy się nim zajmują. 

Zaspokojenie tej grupy potrzeb warunkuje prawidłowe funkcjonowanie osobowości. 

Niemożność ich zrealizowania prowadzi do zaburzeń zachowania, nerwic, 

przestępstw, depresji, albo ukształtowania się nieprawidłowej i niedojrzałej 

osobowości. Z tego właśnie względu odchodzi się od praktyki instytucjonalnych 

domów dziecka na konto rodzinnych domów dziecka. Okazało się bowiem, że 

większość wychowanków instytucjonalnych domów dziecka nie potrafi założyć 

szczęśliwych związków małżeńskich i rodzin, ponieważ we wczesnym dzieciństwie 

zbyt duża liczba osób zajmowała się nimi i oni nie byli w stanie przywiązać się do 

żadnej z osób na tyle, by zaspokoić swoją potrzebę miłości i przynależności. Stąd 

potem już jako osoby dorosłe usilnie szukają osób, do których mogłyby przynależeć i 

które mogłyby je pokochać,  nic w zamian nie żądając. Pojmują one miłość bardzo 

infantylnie i układają swe stosunki z innymi ludźmi na zasadzie brania od nich 

miłości, bez konieczności ofiarowania jej drugiej osobie. Tak rozumiana miłość nie 

ma szansy na dłuższe przetrwanie i stąd usilna pogoń za jej spełnieniem.  

Czwartą grupę potrzeb stanowią potrzeby uznania i szacunku. Potrzeba ta 

ujawnia się  już u dzieci w wieku przedszkolnym i odtąd zawsze już stanowić 

będzie podstawową potrzebę człowieka. Każdy człowiek pragnie, żeby go ceniono 
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i szanowano, aby uznawano jego indywidualność, niepowtarzalność. Dziecko, 

które otaczano szacunkiem i które było chwalone przez rodziców ma poczucie 

swojej wartości, ufa innym ludziom, czuje się bezpiecznie w środowisku 

rówieśników, nie boi się wyśmiania z ich strony i potrafi odpowiednio reagować 

w sytuacjach dla siebie niekorzystnych. 

Następna grupa potrzeb poznawczych jest związana z poznawaniem 

świata,  zgłębianiem tajemnic przyrody,  zdobywaniem wiedzy, interesowaniem 

się różnorodnymi zagadnieniami naukowymi i praktycznymi. Przejawem 

potrzeby poznawczej jest posiadanie dobrej orientacji w otoczeniu, rozumienie 

siebie samego i świata. Zaspokojenie tej potrzeby wymaga spełnienia określonych 

warunków, związanych z dostępem i możliwością zdobywania wiedzy i 

kształcenia się, w czym decydująca rolę mają właśnie rodzice kierujący 

zainteresowaniami dziećmi i potrafiącymi dostrzec i pomóc mu rozwijać swe 

zdolności i potencjalne możliwości intelektualne Wyższe w hierarchii potrzeb  A. 

Maslowa potrzeby estetyczne tworzą się u jednostki w okresie jej dorastania. 

Wiążą się one z przeżyciem zachwytu nad pięknem świata, krajobrazu, pięknym 

dziełem sztuki: np. rzeźbą, malarstwem, zachwytem nad dobrym filmem, sztuką, 

książką, czy też pięknem drugiego człowieka. Potrzeba ta wyraża się również w 

pragnieniu przebywania w środowisku urządzonym w sposób uporządkowany, 

harmonijny oraz skomponowanym kolorystycznie według własnego poczucia 

estetycznego. Potrzeba najwyższa w hierarchii to samorealizacja. Jest ona pędem 

do rozwoju, do samodzielnej aktywności, dążeniem do stawania się coraz lepszym 

i sprawniejszym, do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dokonane wybory, 

do wychodzenia z egoistycznej koncentracji na sobie, na rzecz drugiego 

człowieka, czy idei, którym należy się poświęcić. Człowiek, zdaniem Kardynała S. 

Wyszyńskiego (1977, s. 18) w pełni  wyzwala się, rozwija wewnętrznie dzięki 

wrażliwości na otoczenie i przemyśliwanie nie tego, co się jemu należy od innych, 

ale tego, co innym należy się od niego. 

Hierarchia potrzeb człowieka nie polega na tym, że są one kolejno 

zaspokajane, ale że wystąpienie potrzeby wyższej wymaga takiego zaspokojenia 

niższej, żeby przestała ona decydować o całym zachowaniu człowieka. Z chwilą, gdy 

potrzeby wyższe raz się ujawnią, mogą przez świadomy wybór zdominować 

potrzeby niższe. Człowiek wprawdzie sam kieruje swoim rozwojem, ale otoczenie 

może mu w tym pomóc lub w znacznym stopniu przeszkodzić. 

W dawnej, wielkiej rodzinie powiązanej uczuciowo – zwykle były 

zaspokajane wszystkie potrzeby: jedzenia, bezpieczeństwa, szacunku, miłości i 

przynależności. Z czasem, w miarę rozwoju rozmaitych instytucji społecznych, 
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zaspokajanie części potrzeb, zostało przez nie przejęte Rzeczywiście, jeśli instytucje 

sprawnie działają, mogą zaspokoić potrzeby fizjologiczne i częściowo 

bezpieczeństwa. Jednakże na tle działalności licznych instytucji zaspokajających 

różne potrzeby społeczeństwa, okazało się tym wyraźniej, że nie wszystkie potrzeby 

dadzą się instytucjonalnie zaspokoić. Chodzi tu o potrzeby miłości, przynależności, 

szacunku, uznania, samorealizacji. Dla zaspokojenia tego rodzaju potrzeb konieczne 

są więzy bezpośrednie, indywidualne, osobowe, jakich nie w sposób dostarczyć 

instytucjonalnie. Instytucja może zapewnić pożywienie, zaopatrzenie emerytalne na 

starość, czy pielęgnację fizyczną dzieci, ale nie może dać miłości, która jest relacją 

międzyosobową (Braun-Gałkowska, 1989).   

Dziecko pozbawione bezpośrednich więzów osobowych, czyli po prostu 

wzrastania w atmosferze miłości rodzinnej, ma później trudności w nawiązywaniu 

koleżeńskich i przyjacielskich kontaktów,  w założeniu szczęśliwej rodziny. Nie 

potrafi przywiązać się, wciąż oczekuje czegoś dla siebie, nic w zamian nie dając. 

Są więc potrzeby, na które odpowiedzieć może tylko rodzina. W rodzinie 

człowiek znajduje bezpośrednią tylko dla siebie przeznaczoną akceptację, poczucie 

bezpieczeństwa, ciepło i miłość. Jest to konieczne dla prawidłowego rozwoju 

dziecka, ale również ważne dla zdrowia psychicznego człowieka dorosłego, któremu 

także potrzebne jest miejsce, gdzie nie czułby się stale sprawdzany i oceniany, gdzie 

ma osoby, które go potrzebują, kochają i sam czuje się niezbędny. To wszystko 

znajduje człowiek  tylko w rodzinie, ponieważ w niej może zaspokoić swoje 

potrzeby, których spełnienie warunkuje z kolei rozwój psychiczno-duchowy 

jednostki, kształtując osobę coraz bardziej dojrzałą. 

 

7. Proces wychowawczy jako podstawa tworzenia u dziecka obrazu samego 

siebie 

 

Jednym z podstawowych cech człowieka dojrzałego jest posiadanie 

adekwatnego obrazu samego siebie. Przekonanie, że obraz własnych cech 

psychicznych i fizycznych warunkuje zachowanie człowieka w wielu sytuacjach i 

że na podstawie znajomości obrazu siebie można przewidywać jego zachowanie, 

podziela dzisiaj wielu psychologów. Współcześni psychologowie pod pojęciem 

obrazu samego siebie rozumieją taką organizację cech psychicznych i  właściwości 

ciała, które człowiek uznaje za własne, swoje, specyficzne dla siebie (Siek, 1993).  

Znajomość swoich zalet, wad, możliwości, zdolności warunkuje nie tylko dobre 

samopoczucie psychiczne, ale przede wszystkim wyznacza  kierunek działania 

człowieka. W oparciu o niego jednostka formułuje swój system wartości, cele 

działania, kontakty interpersonalne. Obraz samego siebie człowiek buduje w 
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domu rodzinnym. To przede wszystkim od postawy rodziców i pozostałych 

członków rodziny zależy, czy dziecko będzie miało właściwy obraz samego siebie, 

czy też może  zawyżony, albo też z licznymi kompleksami, nie mającymi nic 

wspólnego z obiektywną rzeczywistością. 

Nauka obrazu siebie płynie ze spostrzegania siebie w różnych sytuacjach 

społecznych. Dziecko odbiera najpierw bodźce płynące z własnego ciała, potem 

spostrzega, jak reagują na jego działanie inni ludzie, zwłaszcza rodzice, jak je 

oceniają i jakie przypisują mu „etykietki”. Ważnym czynnikiem  kształtującego  

się obrazu samego siebie stanowi   porównywanie siebie z innymi, jednak efekt i 

znaczenie tej funkcji zależy od wcześniejszych oddziaływań na dziecko rodziców i 

najbliższej rodziny (Siek, 1993). Rodzice bowiem przebywają z dzieckiem 

najwcześniej, od chwili jego rodzenia i są obecni zwłaszcza w jego pierwszych 

latach jego  życia, a więc w okresie najbardziej podatnym na uczenie się dziecka. 

Murphy (1947) wyróżnia w rozwoju obrazu samego siebie trzy etapy: 

1) Tworzenie się zrębów obrazu siebie  na podstawie doznawanych 

bodźców płynących z wewnątrz ciała; 

2) Tworzenie się obrazu siebie na podstawie określeń nadawanych przez 

innych ludzi (głównie rodziców), którzy oceniają zachowanie dziecka; 

3) Formowanie obrazu samego siebie na podstawie tego, jak sama 

jednostka spostrzega, określa i ocenia swoje zachowanie. 

Rodzice odgrywają najważniejszą rolę w procesie kształtowania się obrazu 

samego siebie, gdyż oni pierwsi dostarczają dziecku informacji o nim samym 

poprzez akceptację dziecka lub jej brak, poprzez mówienie mu o tym, jakie 

dziecko jest, poprzez chwalenie lub ganienie go, poprzez chętne spędzanie z nim 

czasu i wszelkie inne pozawerbalne sposoby przekazywania aprobaty lub 

dezaprobaty.  

Oddziaływanie rodziców na kształtowanie się obrazu siebie dziecka 

przebiega na podstawie złożonych form procesów uczenia się  

1) Rodzice spostrzegają zachowanie dziecka w określonych sytuacjach i 

oceniają je jako pozytywne lub negatywne, budzące aprobatę lub 

dezaprobatę. Dzięki temu dziecko uczy się oceniać swoje schematy 

zachowania jako pozytywne lub negatywne; 

2) Rodzice w swoich oddziaływaniach wychowawczych nadają dzieciom 

szereg określeń – etykietek, np. ładny, miły, silny, sprawny, nerwowy, 

brzydki, zły, mądry, głupi. Dziecko wbudowuje w siebie niektóre z tych 

określeń, a szczególnie te, które pojawiają się często i przyjmuje je za 
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swoje. Etykietki te stają się   potem głównymi wyznacznikami 

kształtowania się obrazu samego siebie; 

3) Rodzice dostarczają dziecku w określonych sytuacjach wzorów 

zachowania się. Dziecko identyfikując się z zachowaniami rodziców a 

dzięki temu nabywa określone cechy i właściwości obrazu siebie; 

4) Rodzice oczekują i często żądają od dziecka pewnych zachowań w 

określonych sytuacjach. Dziecko spełniając te oczekiwania uczy się, że 

jedne sposoby zachowania się  są dobre, ponieważ spotyka je za nie 

aprobata i nagroda, a inne złe, bo łączą się z niezadowoleniem i karami 

rodziców. Spełniając oczekiwania rodziców, dziecko uczy się cech 

obrazu siebie; jeśli spełni oczekiwania rodziców jest dobre, grzeczne, jeśli 

nie, jest złe, nieposłuszne, zasługuje na karę (Siek, 1993, s. 352-353). 

Zatem tworzenie obrazu siebie czerpie dziecko z tego, jak spostrzegają je 

rodzice: jeśli dziecko jest akceptowane, lubiane, chwalone, to najprawdopodobniej 

ukształtuje adekwatny obraz samego siebie. W przeciwnym przypadku: gdy 

dziecko jest nieakceptowane, często karane, oceniane negatywnie, to utworzy 

sobie obraz niewłaściwy. Combs i Snygg (za: tamże) podkreślają, że im dziecko 

ma większe zaufanie do siebie, im bardziej czuje się akceptowane, im bardziej 

ocenia siebie jako   kogoś udanego i wartościowego, tym większą skłonność ma do 

akceptowania innych i akceptowania rzeczywistości, w której żyje. 

Rola rodziców w uczeniu dziecka obrazu siebie polega na tym, iż dostarczają 

mu wzorców zachowań, z którymi może się ono  identyfikować. Bardzo ważne jest, 

by te wzory były godne naśladowania i żeby takie mogły być, rodzice muszą być 

tego świadomi i sami muszą posiadać właściwie ukształtowaną dojrzałą osobowość. 

Porównywanie siebie z innymi jest źródłem wiedzy jednostki o sobie i 

dostarcza bogatego materiału do formowania obrazu samego siebie. Dziecko 

porównuje swoje umiejętności, osiągnięcia, swój wygląd z innymi, głównie z 

rówieśnikami. W zależności od tego, jak wypadnie owo porównanie, taki obraz 

siebie dziecko sobie utrwali. Jednak, nawet wtedy, gdy porównanie siebie z 

rówieśnikami wypadnie niekorzystnie dla dziecka, to  wówczas  właściwa i mądra 

postawa rodziców może zminimalizować jej negatywne skutki. 

Obraz samego siebie jest taką organizacją cech uznawanych przez człowieka 

za swoje, która jest względnie stała, oporna na zmiany. Stałość obrazu jest 

utrzymywana i wzmacniana przez całe życie człowieka dzięki temu, że obraz siebie 

filtruje doświadczenia życiowe jednostki, dokonuje jak pisze Combs i Snygg (za: Siek 

1993, 1999), selekcji percepcji i dopuszcza do wbudowania w siebie   czy 

uświadamiania sobie tylko takich doświadczeń percepcji rzeczywistości i innych 

ludzi, które są zgodne ze strukturą obrazu siebie, a nie dopuszcza, ignoruje takie 
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doświadczenia, percepcje i informacje, które są z obrazem siebie niezgodne. Są 

jednak w kształtowaniu obrazu siebie procesy zastojów – fiksacji, okresy regresji, a 

nawet fazy dysocjacji, rozpadu własnego obrazu siebie. Tak np. w okresie 

pokwitania nowe bodźce płynące z ciała powodują zmianę obrazu siebie. Dopóki 

tych nowych impulsów jednostka nie włączy do wiedzy o sobie, zachowuje się 

dziwnie. Przeżywa zmienne nastroje, unika ludzi, szuka samotności, jest opryskliwa. 

Podobnie dzieje się w okresie, kiedy młody człowiek musi znaleźć własną drogę 

życiową, kiedy pragnie rozwiązać problem zdobycia sympatii innych, miłości osoby 

odmiennej płci. To samo może zdarzyć się w okresie starzenia się, w różnych 

trudnych sytuacjach życiowych. Zmienia się wówczas obraz samego siebie i 

człowiek potrzebuje czasu, aby nowe fragmenty wiedzy o sobie włączyć do tego, 

czego o sobie nauczył się w ciągu dotychczasowego życia. 

Trudno przecenić rolę rodziców w kształtowaniu i formułowaniu 

adekwatnego, stabilnego obrazu siebie. To, czy rodzice odniosą sukces czy porażkę 

w tym względzie zależy od tego, czy sami są ludźmi odpowiedzialnymi, dojrzałymi, 

kochającymi swoje dzieci oraz starającymi coraz pełniej realizować swoje 

rodzicielskie powołanie życiowe, czy też pragnął proces wychowania swych dzieci 

„przerzucić” na instytucje czy ludzi, którzy nie koniecznie reprezentują wartości, w 

których powinien wzrastać młody, dojrzewający człowiek  

 

8. Zasady procesu wychowawczego  

 

Rodzina stanowi podstawę, grunt, na którym wyrasta przyszły członek 

społeczeństwa. Wzory czerpane od rodziców, osobno od matki, ojca, rodzeństwa i 

innych członków rodziny, grupy rówieśniczej, z którymi dziecko się styka – 

decyduje o tym, jak będzie się rozwijać jego osobowość i jakim człowiekiem stanie się 

w przyszłości. Dzieci są bystrymi obserwatorami zachowań rodziców i swojego 

najbliższego otoczenia i nic nie ujdzie ich uwadze. Rodzicie i wszyscy członkowie 

rodziny, z którym dziecko przebywa na co dzień, powinni kontrolować własne 

zachowanie, by nie dawać dziecku niewłaściwych wzorów do naśladowania.  

Najistotniejsze z punktu widzenia wpływu rodziny na poczucie 

bezpieczeństwa psychicznego dziecka są postawy rodzicielskie. Niektórzy rodzice, 

głównie ci, którzy powielają dobre wzorce wychowawcze swoich rodziców, odnoszą 

sukcesy, wychowując swoje dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania 

prawa do mądrego kształtowania ich osobowości. Niestety niekiedy rodzice  

popełniają błędy wychowawcze, co powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa 

psychicznego ich pociech, co ma niezwykle negatywny wpływ na kształtowanie 

pozytywnych i właściwych cech osobowości.  
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Najczęściej spotykane błędy wychowawcze popełniane przez rodziców wobec dzieci 

to: 

1) Nadmierne uleganie życzeniom dziecka. Taka postawa rodzica utrudnia 

socjalizację dziecka i kształtuje u dziecka postawę egocentryczną i 

egoistyczną; 

2) Stosowanie przez rodziców zbyt surowych metod wychowawczych. Od 

dziecka żąda się bezkrytycznego podporządkowania się wszystkim 

poleceniom rodziców. Taka postawa rodziców nie pozwala dzieciom sprostać 

wygórowanym oczekiwaniom ich rodziców, co wywołuje niewiarę w swoje 

możliwości, bierność, podporządkowywanie się, hamuje twórczość dziecka, a 

często jest źródłem agresji.   

3) Najbardziej niekorzystną sytuacją wpływającą na poczucie bezpieczeństwa 

psychicznego dziecka i jego prawidłowy rozwój jest niestałość wymagań i 

zachowań wobec dziecka, brak konsekwencji, chwiejność postawy, wymagań 

oraz wyrażanych uczuć. Dziecko szybko poznaje słabość rodziców i uczy się 

dostosowywać swoje zachowanie do ich skrajnych reakcji – wybuchów złości 

lub przeciwnie - wylewnej miłości. Uczy się unikać zarówno kar, jak i czułości, 

gdyż obie formy zachowań traktuje jedynie jako chwilowy nastrój rodziców. 

Dziecko, nie mając jasno ustalonych granic, nie potrafi odróżnić dobrego 

postępowania od złego, na przemian przez kłamstwo, uległość oraz pokorę 

stara się unikać przykrości ze strony zmiennych i niekonsekwentnych 

rodziców. Postawa taka utrwala się w dorosłym życiu, a osoba tak 

wychowywana najczęściej jest cyniczna i nie uznaje żadnych autorytetów. 

4) Równie częstym błędem jest przesadna i zbytnia ingerencja w swobodę 

dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, a w szczególności ogranicza 

inwencję twórczą, pomysłowość oraz inicjatywę. Takie wychowanie z reguły 

skutkuje ograniczeniem samodzielności i twórczości dziecka oraz brakiem 

zaradności życiowej nawet w najprostszych sytuacjach. Dziecko tak 

wychowywane jest najczęściej postrzegane jako nie potrafiące się bawić lub 

niezdara, co powoduje u niego sporo frustracji, gorsze postrzeganie samego 

siebie, brak wiary we własne możliwości, a w konsekwencji może prowadzić 

do odrzucenia i odosobnienia od grona rówieśników.  

Jak zatem wychowywać dziecko, by wyrosło na osobę odpowiedzialną, 

twórczą, kreatywną, znającą i akceptującą siebie, otwartą na drugiego człowieka 

osobę, która równocześnie żyje według przyjętych zasad i wartości i potrafiącą wciąż 

rozwijać własną osobowość? Nie ma tu gotowych recept, jednakże respektowanie 

pewnych zasad w procesie wychowania na pewno może stanowić istotną pomoc dla 

rodziców.   
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Zasada 1. Kochaj dziecko, gdyż tylko dziecko kochane potrafi kochać siebie i 

drugiego człowieka. 

Zasada 2. Akceptuj dziecko takie jakie jest, gdyż to jest warunkiem tego, by mogło 

zaakceptować samego siebie i innych ludzi. 

Zasada 3. Miej świadomość, ze jesteś dla dziecka wzorem postępowania i zawsze 

dbaj o swój autorytet.  

Zasada 4.Często  chwal dziecko za różne osiągnięcia i zachowania, gdyż dziecko 

chwalone umacnia swoje poczucie własnej wartości. 

Zasada 5. Pamiętaj, by być konsekwentnym, gdyż to daje dziecku poczucie 

stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa oraz uczy dziecko odróżniać dobro od 

zła.   

Zasada 6. Daj dziecku odczuć konsekwencje swoich działań, dlatego, że dziecko 

powinno wiedzieć, gdzie przebiega granica między tym, co wolno, a tym, co 

jest zabronione. 

Zasada 7. Uważnie i spokojnie słuchaj tego, co dziecko mówi, gdyż wtedy jest okazja 

zrozumieć punkt widzenia dziecka, skorygować jego błędy w myśleniu i 

zachowaniu, a postawa słuchania dziecka stwarza szansę na wykształcenie w 

nim poczucia własnej wartości. 

Zasada 8. Nie wychowuj dziecko „pod kloszem”, ponieważ dziecko nadmiernie 

chronione nie nauczy się radzić sobie w różnych sytuacjach i traci wiarę w 

siebie i swoje możliwości 

Zasada 9. Nie wymagaj nadmiernie od dziecka nie licząc się z jego możliwościami, 

gdyż przez to dziecko traci wiarę w swoje możliwości i w siebie.  

Zasada 10 Zachęcaj dziecko do działania i podejmowania wysiłków, gdyż wtedy 

nauczy się ono wytrwale dążyć do celów 

Zasada 11. Nie krzycz na dziecko i nie podnoś głosu, gdyż dziecko staje się przez to 

lękliwe 

Zasada 12. Nie zawstydzaj dziecko i nie porównuj z innymi, gdyż  wywołuje to u 

dziecka niskie poczucie wartości i rodzi w nim neurotyczne poczucie winy. 

Zasada 13. Przepraszaj dziecko za swe uchybienia i ucz go przepraszać, gdyż ta 

postawa nauczy go stawać się coraz lepszym człowiekiem z umiejętnością 

przebaczania sobie i innym ludziom.   

Coraz częściej i śmielej psychologowie i pedagodzy podkreślają pozytywny 

wpływ wprowadzenia właściwej dyscypliny w wychowaniu dziecka dla 

ukształtowania się u niego określonych nawyków i sposobów zachowań. Rodzice 

dbający o właściwe wychowanie swego dziecka łączą dyscyplinę z mądrą miłością 

zapewniającą mu potrzebę bezpieczeństwa i dającą poczucie własnej wartości oraz 

wiarę w sensowność własnego istnienia. Zapewnienie dziecku tych ważnych potrzeb 
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stwarza możliwość jego wszechstronnego rozwoju i warunkuje kształtowanie cech 

osobowości sprzyjających dobremu funkcjonowaniu w społeczeństwie i pozytywnej 

postawy twórczej do życia i zmieniający się okoliczności. Jednak jest to możliwe 

tylko w sytuacji, gdy rodzice sami potrafią się dyscyplinować. Przekazując dziecku 

wzorce dyscyplinowania dają mu jeden z najważniejszych darów właściwego 

funkcjonowania.  

 

Bibliografia: 

Adamski,  F. (2002).  Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy.  Kraków: Wydawnictwo 

UJ.  

Bożkowa K., Sito A., (1983). Zdrowie rodziny, Warszawa,  PZWL. 

Bradshaw J.(1994), Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, 

Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. 

Braun–Gałkowska M. (1989), Psychologia domowa. Olsztyn, Warmińskie 

Wydawnictwo  Diecezjalnej   

De Barbaro B. (1994), (red), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków, 

Wydawnictwo UJ. 

Dyczewski L. (2004). Kreatywna rola rodziny w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i w 

rozwoju społeczności lokalnej.  W: G. Soszyńska (red.) Rodzina. Myśl i działanie. 

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin. Lublin: 

Polihymnia, s.76-84. 

Field D. (1996),  Osobowości rodzinne, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Logos”. 

Goodman N. (1997), Wstęp do socjologii, Poznań, Zysk i S-ka. 

Kawula S. (2005), Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń: Wyd. 

Adam Marszałek. 

Kwak K. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 

Łączkowska M., (1999), Wybrane zagadnienia z socjologii rodziny W: Studium rodziny, 

praca zbiorowa w opracowaniu T. Rzepeckiego, Poznań, Oficyna 

Wydawnicza. 

Maslow A. H. (2004), W stronę psychologii istnienia, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS. 

Murphy G. (1947), Personality, a Biosocial  Approach to Origins and Structure. N. York. 

Ostrowska K. (1999), Wychowanie do życia w rodzinie W: Studium rodziny, praca 

zbiorowa w opracowaniu T. Rzepeckiego, Poznań, Oficyna Wydawnicza. 

Pomykało W. (1993), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa,  PWN.  

Plopa M. (2008), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 33 

Plopa M. (2007), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”. 

Przetacznik–Gierowska M., Włodarski Z. (2002),  Psychologia wychowawcza, 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Ryś M. (1994), Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa, Centrum Pomocy 

Psychologiczno–Pedagogicznej  Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Ryś M. (1999), Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny 

własnej, Warszawa, Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej. 

Siek S. (1993), Wybrane metody badania osobowości. Warszawa, Wydawnictwa 

Szczepański J. (1970),  Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN. 

Świętochowski W. (2014), Rodzina w ujęciu systemowym, W: Psychologia rodziny,  

I. Janicka, H. Liberska (red.), Warszawa, PWN, s. 21-46. 

Tyszka  Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 

UAM. 

Wyszyński S. (1977), Druga kromka chleba. Poznań – Warszawa, „Pallotinum”. 

Zaborowski Z. (1980), Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza, Warszawa, Nasza 

Księgarnia. 

Ziemska M. (1979), Rodzina a osobowość, Warszawa, Wiedza Powszechna.  

Ziemska M. (1986), Postawy rodzicielskie, Warszawa, Wiedza Powszechna. 

Ziemska M. (2006), Rodzina i dziecko, Warszawa, PWN. 

 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

s. mgr Elwira Estera Balcer ISSM 

 

 

Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przywoływany przez Pawła VI (za: Seremak, 2002, s. 154) i Jana Pawła II 

termin cywilizacja miłości powiązany jest z wieloma obszarami zadań i działań. 

Jednym z podstawowych, należącym do kategorii pedagogicznej, jest 

samowychowanie. Cokolwiek człowiek podejmuje, wiąże się to ściśle z tym, kim on 

sam jest i kim się staje. Mówiąc o współtworzeniu cywilizacji miłości ważne jest, czy 

staje się on człowiekiem miłości. Cywilizacja ta zakłada, przede wszystkim, 

wychowanie i samowychowanie do miłości. Jego treść stanowi kształtowanie w sobie 

na co dzień takich cech, jak miłość, miłosierdzie, wierność, sprawiedliwość, prawda, 

wolność, solidarność, pokój.  

Mówiąc o budowaniu cywilizacji miłości Papież wskazywał także na jej cechy 

wymienione w hymnie św. Pawła (Jan Paweł II, 1994, s. 41). Istotne wskazania 

wychowawcze zawiera także manifest cywilizacji miłości. Przypomnijmy, że zawiera 

on postulat przewagi być nad mieć, etyki (moralności) nad techniką, miłości nad 

sprawiedliwością oraz osoby nad rzeczą (por. Sobór Watykański II, s. 551).  

 

1. Proces  wychowania a samowychowanie 

 

Całożyciowy proces wychowania zmierza do tego, żeby przekształcić się w 

samowychowanie. Dlatego do samowychowania trzeba świadomie wychowywać, w 

jakiś sposób ukierunkowywać na nie już małe dzieci. Trzeba go uczyć dzieci i 

młodzież, przede wszystkim przez przykład własnej pracy nad sobą. 

Samowychowanie jest określane jako „czynne ustosunkowanie się podmiotu do 

procesu własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu swego postępowania i 

działania według dobrowolnie przyjętych wzorów lub systemu wartości. Jest to 

świadome i celowe kierowanie sobą”(Jundziłł, 1997, s. 716-717). Samowychowanie to 

„wychowanie siebie samego przez siebie samego”( Kentenich, 1951, s. 24). Jego celem 

jest rozwój i dojrzałość człowieczeństwa. Dla człowieka wierzącego celem tym jest 

świętość.  
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Tak więc na pewnym etapie swojego życia człowiek może i powinien przejąć 

odpowiedzialność za kształt swojego człowieczeństwa. W stosunku do samego siebie 

może i powinien stawać się przedmiotem oddziaływań i jednocześnie być ich 

podmiotem, czyli stawać się wychowawcą samego siebie (por. Kukołowicz, 1978; 

Matulka, 1995; Nowak, 2000). Ważne jest, by zdecydował się na takie zaangażowanie 

swojej rozumności i wolności, by wziąć odpowiedzialność za swój dalszy integralny 

rozwój. Ważne jest też, by mądrze przekraczał to, co w jakiś sposób warunkuje ten 

wzrost, jak, na przykład, cechy dziedziczne, czy też życiowe doświadczenia, 

zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Istotne jest, by był świadomy, że to go nie 

determinuje, chociaż w pewnym stopniu warunkuje.  

Można zadać pytanie, czy samowychowanie kiedyś się kończy? Jest ono 

zadaniem na całe życie, dlatego nie ma swojego kresu, podobnie, jak nigdy się nie 

kończą możliwości rozwojowe człowieka. Ponadto, samowychowanie powinno 

dokonywać się w sposób świadomy i celowy, jeśli ma się przyczyniać do 

autentycznego rozwoju człowieka.  

Papież jako nauczyciel wiary, zasadniczo wyrażał się innym językiem, niż 

Karol Wojtyła, etyk. Wypowiedzi na ten sam temat, ale z nieco innych perspektyw, 

dopełniają się. Proces pracy nad sobą, ujmowany przez Karola Wojtyłę, to - mówiąc 

bardzo syntetycznie - poprzedzone samopoznaniem samostanowienie oparte na 

samoposiadaniu i samopanowaniu (Wojtyła, 2000, s. 151-228). Dokonuje się to 

przede wszystkim na drodze wzrastania w wolności (która zawiera w sobie kryterium 

prawdy) oraz formacji sumienia (Rynio, 2004, s. 185). Wojtyła podkreśla, że zarówno 

samoposiadanie, jak i samopanowanie oznaczają szczególną dyspozycję do daru z 

siebie samego, daru bezinteresownego. Tylko bowiem ten, kto sam siebie posiada i kto 

sam sobie panuje, może uczynić z siebie samego bezinteresowny dar. Na tej drodze 

człowiek najpełniej staje się sobą, zgodnie z zapisanym niejako w jego głębi prawem 

daru (Wojtyła, 2000, s. 161n).  

Jan Paweł II uczy, że „w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek 

stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał 

- ażeby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem 

- to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla 

drugich”(Jan Paweł II, 1986, s. 71). Nawiązując do tej wypowiedzi, Papież kontynuuje: 

„Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, 

rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego, zaszczepionego na 

chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samowychowanie 

zmierza do tego właśnie, aby bardziej być człowiekiem, być chrześcijaninem, aby 

odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe 

każdemu powołanie do świętości” (Jan Paweł II, 1999 b, s. 921). 
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2. Przebieg procesu samowychowania 

 

Jak przebiega proces samowychowania? Można go przedstawić bardzo 

analitycznie. Odnieśmy się tu jednak do ujęcia systemowego, w nawiązaniu do myśli 

Stefana Kunowskiego. To, co mówi on na temat rozwoju i wychowania, można by 

odnieść także do samowychowania. Samowychowanie jest to proces wewnętrznej 

przemiany starego człowieka w człowieka nowego. Ta rozwojowa przemiana postaw 

dokonuje się na drodze procesu personalizacji i socjalizacji. Kunowski tak, między 

innymi, opisuje tę drogę: „w rozwijaniu się osobowości (proces personalizacji, 

świadomości swojego „ja”, kim się jest rzeczywiście), jak i w przygotowaniu do życia 

społecznego (proces socjalizacji, uspołecznienia, przystosowania społecznego) 

zachodzi pokonanie „starego człowieka” i odrzucanie jego naturalnych postaw 

wobec życia i innych ludzi. Odbywa się więc wychowawcze wyprowadzanie ze 

stanu naturalnego do wyższego stanu kulturalnego, a to na skutek dokonywania się 

wewnętrznej przemiany dyspozycji psychicznych człowieka, która powoduje to, że 

następuje zmiana postawy egoistycznej na górującą postawę altruistyczną w procesie 

personalizacji, a równocześnie w procesie socjalizacji ustępuje początkowe 

nastawienie nostyczne (łac. nos-my) przeciwstawiające sobie grupy my i oni na rzecz 

nastawienia illistycznego (łac. illi – owi), a więc służebnego zaangażowania się we 

wspólnocie” (Kunowski, 1996, s. 170). Samowychowanie jest więc drogą rozwoju od 

natury egoizmu do kultury miłości, drogą zdobywania wolności „od” (egoizmu) 

oraz wolności „dla” (miłości). Człowiek wierzący dopowie, że jest to wznoszenie się 

od egocentryzmu do chrystocentryzmu.  

Wskazując strategie i metody umożliwiające skuteczną realizację procesu 

samowychowania, Papież proponuje narzędzia wzrostu -  wskazuje na modlitwę, 

kontakt ze Słowem Bożym; uczestnictwo w życiu sakramentalnym, naśladowanie 

wzorców osobowych, stawianie sobie wymagań, pracę zawodową (także naukę), 

partycypację w dobrach kultury, obcowanie z naturą i kontemplację przyrody. (por. 

Rynio, 2004, s. 190; Grochowski, 2013, s. 58n). 

Zauważmy, że współcześnie lansuje się i narzuca człowiekowi wchodzenie w 

proces dokładnie odwrotny, powodujący regres, promując schodzenie od stanu 

kultury do natury egoizmu.  

 

3. Samowychowanie jako współpraca z Bogiem i z ludźmi 

 

Samowychowanie to praca nad sobą, ale nie tylko z samym sobą. Jest to także 

współpraca z innymi. Ważna jest tu na co dzień stała gotowość uczenia się, uczenia 

się od innych, uczenia się ze zdarzeń, stałego uczenia się świata i samego siebie 
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dzięki innym, wykorzystywania swojej codzienności dla wzrostu. Dla człowieka 

wierzącego samowychowanie jest także współpracą z Bogiem i stanowi stałe 

przygotowanie swojej natury na przyjęcie i działanie Jego łaski. Jest więc także 

tajemnicą działania w człowieku samego Boga.  

Jan Paweł II, animator i promotor cywilizacji miłości przypomina, że 

„stworzony na obraz i podobieństwo Boże człowiek otrzymał świat z rąk Stwórcy z 

zadaniem, by tworzył go na swój obraz i podobieństwo. W spełnianiu tego zadania 

odnajduje swe źródło cywilizacja, to znaczy ostatecznie humanizacja świata”(Jan Paweł 

II, 1994, s. 41). Fakt bycia stworzonym na ten właśnie obraz i podobieństwo oraz fakt 

bycia odkupionym przez Chrystusa wskazują, że - i jak bardzo - człowiek nie może 

siebie zrozumieć ani urzeczywistnić bez Boga, bez Chrystusa (por. Jan Paweł II, 

1999a). Ten wkład człowieka w swoje urzeczywistnienie, w swoje stawanie się, to jest 

właśnie praca nad sobą.  

Jan Paweł II akcentował, że kultura ma przede wszystkim służyć temu, aby 

człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (Jan Paweł II, 1986, s. 67n). Kultura w 

jego ujęciu jest pojęciem normatywnym w odróżnieniu od ujęć wielu nauk 

szczegółowych, opisujących kulturę jako fakt, na równi traktując to, co w niej dobre i 

to, co jest w niej złe. Kultura ma czynić człowieka lepszym. Dlatego powinna, przede 

wszystkim, pełnić funkcję wychowawczą. Jan Paweł II akcentował, że „pierwszym i 

zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i każdej zarazem kultury jest wychowanie” 

(Jan Paweł II, 1986, s. 71). 

Człowiek „wyraża się i obiektywizuje w kulturze i przez kulturę”, a także 

„jest podmiotem i sprawcą kultury” (Jan Paweł II, 1986). Tylko nowy człowiek może 

stać się podmiotem i twórcą nowej cywilizacji, czy kultury. Tylko człowiek miłości 

może autentycznie ją współtworzyć. Ta twórczość musi się jednak dokonywać, 

przede wszystkim, w nim samym, w najtajniejszym ośrodku jego serca, w 

sanktuarium sumienia. (por. Sobór Watykański II, 2002, s. 536-537). Mówiąc o 

człowieku miłości mamy więc na myśli człowieka przyjmującego prawdę o Bogu, a 

tym samym i o sobie; prawdę o tym, kim człowiek jest i jaka jest miara jego serca, 

skoro dopiero Bóg mu wystarcza. Papież mówi, że przyszłości nie da się zbudować bez 

odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg, który 'tak umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał... (Jan Paweł II, 1999c, s. 1019).  

Tak rozumiana nowość człowieczeństwa jest następstwem spotkania z 

Miłością osobową, wynika z dotknięcia jej i uczynienia jej swoją, ze znalezienia w niej 

żywego uczestnictwa (Jan Paweł II, 1979, s. 18-19) Nie chodzi więc o to, by tylko 

wiedzieć, ale by doświadczyć i wierzyć. Chodzi o spotkanie osób, które przeradza się 

w pragnienie bycia razem, w przymierze i zażyłość. Jan Paweł II nie waha się nawet 
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powiedzieć: ... uczcie się być samym Chrystusem, utożsamiając się z Nim we wszystkim 

(Jan Paweł II, 2005a, s. 199-200).  

Doświadczenie życia w bliskości z Bogiem, który jest miłością rodzi pragnienie 

udzielenia odpowiedzi na dar. Pełnią objawienia tego daru jest Chrystusowy Krzyż. 

Jest on w pełni szkołą miłości, także szkołą cywilizacji miłości. Tak naprawdę nikt nie 

może zupełnie obojętnie przejść obok misterium Słowa, które stało się Ciałem. Od 

Niego człowiek dowiaduje się wciąż na nowo, że może odnaleźć się w pełni tylko na 

jednej jedynej drodze - poprzez bezinteresowny dar z siebie (Sobór Watykański II, 2002, 

s. 544). Od Niego człowiek dowiaduje się, co to naprawdę znaczy być wolnym.  

 

4. Samowychowanie a odkrywanie życiowej misji 

 

U podstaw samowychowania leży poznanie i przyjęcie prawdy Bogu, a także 

prawdy o człowieku, jako zranionym przez grzech pierworodny i odkupionym (A. 

Rynio, 2004, s. 84n). Jest to także poznanie i przyjęcie samego siebie, w znaczeniu 

cech indywidulanych, czy też niepowtarzalnych. Najbardziej niepowtarzalna jest 

właśnie osobista miłość Boga do każdego człowieka oraz Jego konkretny zamysł 

wobec konkretnej osoby, jako jedynej, niepowtarzalnej. Ten zamysł to tożsamość 

osoby i wynikająca z niej misja. W procesie samowychowania bardzo ważne jest, by 

tę tożsamość i misję odkrywać (rozeznać, a nie skonstruować), określić 

(zwerbalizować) i wypełniać (na co dzień), a nawet o nią walczyć (Jan Paweł II, 

2005b, s. 289). Można by zapytać, jak ja wyrażam moją tożasamość i misję, jak ona 

brzmi, jaka jest moja dewiza, moje imię nowe? Co mnie motywuje do bycia 

bezinteresownym darem dla innych? Każdy z nas wie, czyim mottem życiowym 

były słowa Totus Tuus. Nie trzeba oczywiście ogłaszać innym swojej dewizy, ale 

samemu trzeba ją znać. I trzeba ją na co dzień bardzo konkretnie urzeczywistniać.  

Budowanie cywilizacji miłości to - w jakimś sensie - misja wspólna dla 

wszystkich ludzi, choć każdy będzie ją wypełniał w sobie właściwy sposób, w swojej 

codzienności. Dla człowieka wierzącego misja ta wybrzmiewa w modlitwie Ojcze 

nasz, jako prośba: przyjdź Królestwo Twoje. Celem tej powszechnej misji, dotyczącej 

świata- makrokosmosu, jak i pracy nad sobą, podejmowanej przez człowieka w jego 

wewnętrznym świecie-mikrokosmosie, jest ostatecznie zwycięstwo i panowanie 

Miłości. Według Jana Pawła II, wolność oznacza właśnie to, aby mieć siłę, by wybrać 

Tego, dla którego zostaliśmy stworzeni i zgodzić się na Jego panowanie w naszym życiu (Jan 

Paweł II, 2005c, s. 157-158).  

Nikt nigdy nie stanie się wolny czy wychowany spontanicznie. Przejawem 

cywilizacji śmierci jest obserwowany przez nas i wciąż pogłębiający się kryzys 

wychowania, a tym samym także samowychowania. Przeczy się zdolności człowieka 
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do wychowania, a tym samym także do samowychowania. Dożyliśmy czasów, w 

których tę aktywność uważa się za niemożliwość czy nawet utopię. Przemyślne 

lansowanie takiego rodzaju kłamstw może powodować u człowieka rezygnację z 

podejmowania wysiłku pracy nas sobą. Podobne skutki przynosi doświadczanie 

bycia manipulowanym, które jest przecież doświadczeniem bardzo powszechnym. 

Człowiek manipulowany często po prostu rezygnuje z podejmowania prób 

samowychowania, ponieważ nie wierzy, że może siebie zmienić (Blachnicki, 2013, s. 

35-36). Jest to - najczęściej nieświadoma - rezygnacja z rozwoju własnego 

człowieczeństwa, a tym samym wchodzenie w stan niedorozwoju i regresu. 

 

*** 

Jan Paweł II uczy, że samowychowanie wymaga zarówno uwagi, jak i odwagi. 

Uwaga jest nam potrzebna do analizy doświadczenia własnego człowieczeństwa, 

otaczającej nas rzeczywistości i przyjmowania wobec niej właściwych postaw. 

Natomiast odwagi potrzebujemy, by dochować wierności samym sobie, 

przeciwstawiając się wszelkiej presji - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej - 

mogącej hamować rozwój, czy też podejmowanie życiowych wyzwań (Rynio, 2004, s. 

191). Niech wielokrotnie ponawiane przez Jana Pawła II wezwanie do budowania 

cywilizacji miłości stanie się na nowo, dla każdego z nas, priorytetowym 

wyzwaniem. 
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Problematyka wychowania chrześcijańskiego  

w ponowoczesnym społeczeństwie 

 

Wstęp 

 

Współczesne społeczeństwo w literaturze naukowej nosi miano 

pluralistycznego, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-

gospodarczego, przez co nabiera charakteru pluralistycznego zarówno w kwestiach 

społecznych, jak i kulturowych. Pluralizm oddziaływuje na mentalność ludzi oraz 

instytucji społecznych. Człowiek funkcjonujący w pluralistycznym społeczeństwie 

staje się odgórnie nastawiony na wybór, który z czasem przybiera skrajną formę 

imperatywu. Pluralistyczna wizja świata przedstawia człowiekowi szeroką gamę 

wyborów, zaczynając od dóbr materialnych (konsumpcyjnych), usług, aż po 

rozmaite style życia promowane w mediach (Mariański)1. Ponowoczesna ideologia 

wprowadziła zmiany w dotychczasowym systemie norm i wartości, czego jednym z 

efektów jest kryzys wychowania, który można porównać do wachlarza, gdzie na 

jednym końcu jawi się postawa przesadnego kultu dziecka, a na drugim końcu 

podejście charakteryzujące się bezradnością w wychowaniu. W ponowoczesnym 

sposobie wychowania szacunek połączony z wymaganiami oraz granicami zostaje 

odsunięty, a na jego miejsce wprowadza się podporządkowanie się dziecku 

(Siewiora, 2011, s. 135). 

Termin wychowanie nasuwa pewne trudności w określeniu właściwej 

definicji, ponieważ jej odpowiednie nakreślenie podporządkowane jest przyjętej 

przez naukowca koncepcji człowieka, która rzutuje na prezentowaną definicję 

wychowania. Dodatkowo wychowanie jawi się jako złożona rzeczywistość, która 

ingeruje we wszystkie możliwości rozwojowe człowieka (Królikowska, 2008, s. 82). 

Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia problematyki wychowania 

chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie. Mimo, że o tematyce 

ponowoczesności zostało napisanych wiele prac o charakterze naukowym, temat 

                                                 
1 J. Mariański, Społeczeństwo losu i społeczeństwo wyboru, w: Słownik katolickiej nauko społecznej,  

http://www.kns.gower.pl/slownik/spoleczenstwo.htm [dostęp 02.03.2014]. 
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wychowania nadal stanowi istotna kwestię, o której powinno się prowadzić 

dyskusje. W pierwszej części artykułu przedstawiona została ogólna charakterystyka 

ponowoczesnej koncepcji rzeczywistości. W części drugiej autorka stara się w sposób 

syntetyczny opisać wychowanie chrześcijański. W części trzeciej została podjęta 

próba przedstawienia problematyki wychowania chrześcijańskiego w 

ponowoczesnym społeczeństwie. Zamysłem autorki jest zaakcentowanie trudności i 

zagrożeń oraz ukazanie pozytywnych aspektów wychowania chrześcijańskiego.   

 

1. Ponowoczesne społeczeństwo 

 

U progu XXI wieku stworzona została całkiem nowa  osłona kulturową, w 

której ważne miejsce zajmują procesy takie jak: globalizacja, przemiany 

socjokulturowe oraz aksjologiczne, sekularyzacja, laicyzacja, a także pluralizm 

religijny. Rozwój technologii, komunikacji oraz migracja umożliwiły ludziom, prócz 

łączności, także zetknięcie się, doświadczenie różnych kultur i tradycji religijnych. 

(Bronk, 2000, s. 605).  

Relatywizm stanowi jedno z czołowych haseł ponowoczesnej kultury, która 

posiada dwa oblicza, mianowicie z jednej strony akcentuje wolność człowieka, ale z 

drugiej promuje aborcję i eutanazję. Jak widać, głoszona wolność oraz świadomość 

jest tylko pozorna i złudna, ponieważ człowiek w ponowoczesności jest przytłaczany 

przez masową ilość postaw, które powinien zaakceptować i według których 

powinien kierować swoim życiem, ponieważ relatywizm opowiada się za wielością 

prawd, nie ma jednej stałej i ostatecznej wartości, gdyż wszystko jest względne. 

Ponowoczesny relatywizm kwestionuje istnienie uniwersalnych kryteriów 

racjonalności i obiektywności, głosi, że każda religia jest prawdziwa dla jej 

wyznawców (tamże, s. 605). Ponadto w nowoczesności wszelkie kryteria dobra i zła, 

prawdy i fałszu, zdrowia i choroby, normalności i zaburzeń zależą wyłącznie od 

obowiązującej w danym momencie »poprawności« politycznej, od »sytuacji« czy od 

subiektywnych przekonań danej osoby (Dziewiecki)2. Relatywizm tworzy nową 

formę antropologii, która jawi się jako koncepcja ograniczona oraz naiwna, ponieważ 

zbyt mocno akcentuje możliwości człowieka, a spycha na drugi plan wszelkie 

zagrożenia oraz ograniczenia, będące nieodłączną częścią życia (tamże).  

Relatywizm umożliwił w ponowoczesności uformowanie się hipermarketu z 

ofertą nowej religijności bądź duchowości, gdzie człowiek może do koszyka wrzucać 

najróżniejsze postawy i światopoglądy, czasem nawet sprzeczne ze sobą. 

Ponowoczesna kultura stanowi pewien twór, składający się z różnych warstw (cech), 

                                                 
2 M. Dziewiecki, Ewangelizacja w ponowoczesności, w:  

http://cywilizacja.ien.pl/?id=623, [dostęp: 12.02.2015]. 
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często sprzecznych, ale jednocześnie oddziaływują na siebie, tworząc społeczeństwo 

tylko na pozór spójne i szczęśliwe. 

Inną cechą ponowoczesności jest nihilizm, który kieruje człowieka w stronę 

obojętności we wszystkich sferach działalności człowieka. Nihilizm jest poglądem 

filozoficznym, w którym postuluje się odejście od Boga. Człowiek-nihilista traci sens 

życia, staje się zagubiony i podatny na wszelkie nowości, ponieważ wszystko ma 

sens i zarazem go nie ma. Nihilizm prowadzi do tego, że człowiek przestaje się 

czymkolwiek interesować, cokolwiek przeżywać – stając się duchową i intelektualną 

pustynią. Dla nihilisty ważna jest jedynie teraźniejszość pojmowana jako 

tymczasowość, gdzie człowiek za wszelką cenę pragnie odnieść sukces niezależnie 

od kosztów. Wszelkie trudności, a zwłaszcza porażki, uznawane są za życiową 

tragedię, która w konsekwencji prowadzi do apatii, a nawet depresji. Co więcej, 

nihilista ucieka od odpowiedzialności oraz wszelkiej refleksji nad własnym życiem. 

Wyznaje zasadę braku wszelkich barier, zarówno w odniesieniu do ludzi, jak 

i uzyskaniu wymiernych efektów zaplanowanych celów, ponieważ człowiek 

wyznający postawę nihilisty musi uzyskać zaspokojenie chwilowych doznań, a 

wyznaczona perspektywa w dłuższej mierze nie ma sensu, gdyż przyszłość jawi się 

jako nieprzejrzysta rzeczywistość. Działanie ma sens jedynie w sytuacji, gdy efekt 

jest natychmiastowy, a zysk łatwy. Dla nihilisty życie staje się przypadkowym 

zlepkiem wydarzeń, które są jednakowo bezsensowne (Dziewiecki)3. 

Następną charakterystyczną cechą ponowoczesności są występujące zmiany 

w funkcjonowaniu podstawowych struktur społecznych, takich jak: rodzina, szkoła, 

instytucje społeczne, kulturowe czy polityczne. Ta modyfikacja podstawowych 

struktur społecznych powiązana jest z procesami urbanizacji, migracji, 

industrializacji oraz łatwym dostępem do komunikacji masowej, choćby za sprawą 

internetu. Konsekwencją tych przemian, są z jednej strony przekształcenia dotyczące 

budowania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich, które współcześnie stanowią 

wyzwanie dla części ludzi, a z drugiej załamanie się hierarchii wartości, gdzie 

potrzeby materialne wysuwają się na pierwszy plan, kosztem potrzeb np. religijnych. 

Można wysunąć tezę, że w ponowoczesności socjalizacja4 zyskuje prym nad 

personalizacją5, przez co człowiek przestaje być podmiotem, a staje się przedmiotem 

(Dziewiecki)6.  

                                                 
3 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015] 
4 Socjalizacja jest procesem integracji społecznej. 
5 Personalizacja jest procesem, w którym człowiek odkrywa a następnie realizuje własne powołanie.  
6 M. Dziewiecki. (2010), Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura - Media - Teologia",  

nr 1, s. 49-64. 

M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w: 
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Kolejnym hasłem ponowoczesności jest kult indywidualizmu. Zajmuje on 

ważne miejsce w ponowoczesnej filozofii, ponieważ stawia człowieka w centrum 

rzeczywistości, w której jednostka stanowi ostateczne kryterium oceny oraz 

odniesienia. Indywidualizm prowadzi człowieka w kierunku świata dóbr 

materialnych, którymi powinien się otoczyć oraz kolekcjonować jako trofea. 

Człowiek staje się zarówno niewolnikiem, jak i ofiarą materializmu, który zamyka 

mu drogę ku wartościom takim jak: dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, 

wierność, współodpowiedzialność, życie we wspólnocie oraz kontaktcie z Bogiem 

(por. Mariański, 1995). Co więcej, indywidualizm eliminuje podstawowe wartości 

jednostki, takie jak prawo do narodzenia i życia (bo ktoś silniejszy usiłuje żyć 

kosztem kogoś słabszego), do wolności (bo wolny jest rynek, ale nie człowiek), do 

wrażliwości moralnej i religijnej, ponieważ jest to niezgodne z tym poglądem 

(Dziewiecki)7. 

Następną cechą ponowoczesności jest hedonizm, promowany jako 

alternatywna postawa życiowa, w której przyjemność jest dla człowieka 

podstawowym kryterium postępowania. Głównym celem życia człowieka jest 

osiągnięcie długotrwałego szczęścia oraz przyjemności. Hedonista nie rozróżnia tych 

dwóch pojęć (szczęścia i przyjemności), ponieważ traktuje je jako synonimy. 

Przyjemność jest dla hedonisty nałogiem, który nieustanie musi zaspakajać, co w 

efekcie prowadzi go do szukania łatwych przyjemności, bez zobowiązań, a 

zwłaszcza bez oceny molarnej. Popadając w nałóg przyjemności hedonista staje się 

fanatykiem chwilowych przyjemności, które z czasem muszą dawać silniejsze 

bodźce, przez co człowiek skłonny jest sięgać np. po narkotyki czy modne ostatnio 

dopalacze. I tak hedonista dochodzi do mentalności supermarketu. Przechodzi koło 

własnego życia jak koło sklepowych półek z towarami i wyciąga rękę po wszystko, 

co przyciąga jego uwagę. Nie zdaje sobie sprawy z tego, iż stając się niewolnikiem 

doraźnej przyjemności czyni to, co w rzeczywistości oddala go od trwałego szczęścia 

(Dziewiecki, 2010)8. 

Omawiając tematykę ponowoczesnego społeczeństwa nie można pominąć 

kwestii dotyczących sekularyzacji, która wiąże się z szeroko pojętą rzeczywistością 

ludzką (od rodziny, szkoły, pracy po ekonomię, kulturę czy politykę), oddzielającej 

tą rzeczywistość od instytucji i norm religijnych. Sekularyzacja domaga się 

natychmiastowego i całkowitego oddzielenia sacrum od profanum, gdyż 

                                                                                                                                                         
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015] 
7 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015] 
8 Por. także: M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015] 
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ponowoczesny człowiek afiszuje, że nie potrzebuje Boga (por. Mariański, 2004). 

Ponowoczesna religijność zostaje zdegradowana jedynie do powierzchownej 

warstwy życia, która zasadniczo nie ma wpływu na wymiar ludzkiego życia. Co 

więcej, ponowoczesność pozbawia sferę religijną jej podstawowego znaczenia, czyli 

bycia kluczem do rozumienia człowieka i świata oraz kryterium ludzkiego działania 

(Dziewiecki)9. W ponowoczesnej społeczności następuje pewna prywatyzacja wiary i 

przekonań religijnych przy jednoczesnym zepchnięciu na margines tradycyjnych 

instytucji religijnych.  

Niemniej, ponowoczesne społeczeństwo podkreśla wrażliwość odnoszącą się 

do duchowego wymiaru człowieka, ponieważ pytanie o duchowość dotyczy 

każdego człowieka, bowiem wiąże się ono z akceptacją i realizacją w działaniu 

uniwersalnych i ponadczasowych wartości (dobro, miłość, prawda, piękno) [...] 

Duchowość identyfikowana jest także z przeżyciami religijnymi - chociaż przeżycia 

te stanowią tylko jeden z jej wymiarów[...] (Kapała, Frąckowiak, 2008, s. 89). Z jednej 

strony ponowoczesność promuje tendencje, w których religijność zostaje oderwana 

od codziennego życia, gdzie praktyki religijne nie są popularne, a tradycyjne formy 

przezywania wiary i kultu zostają lekceważone. Z drugiej, na popularności zyskuje 

alternatywna forma religijności, w postaci choćby nowej duchowości. 

Konsekwencją odsunięcia Kościoła ze sfery społeczno-kulturowej jest 

utworzenie wolnej przestrzeni, która została opanowana przez krzewicieli nowego 

sensu, zarówno w kwestiach religijnych, jak i świeckich (tamże, s. 89). 

Ponowoczesność przyjęła postawę indyferentyzmu religijnego, czyli obojętności 

wobec Boga oraz religii. Według indyferentyzmu religijnego dla ponowoczesnego 

człowieka nie ma zasadniczo różnicy, czy istnieje Bóg, czy nie. Jest on następstwem 

relatywizmu oraz nihilizmu, ponieważ człowiek zobojętniał wobec wszystkich 

obszarów działalności, również w sferze religijnej. Indyferentyzm religijny przejawia 

się w dwóch formach: 1. w ujmowaniu religii jako kwestii popytu i podaży, jako 

pewnych usług, a potem przeżyć10 oraz 2. ignorowaniu Boga (por. Dziewiecki)11. 

                                                 
9 M. Dziewiecki, Ponowoczesność i ewangelizacja, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/ponowoczesnosc.html, [dostęp 21.02.2015] 
10 Człowiek ponowoczesny postrzega religię jako pewną transakcję handlową. Co więcej, rynek 

religijny można porównać do supermarketu, w którym priorytet obejmują subiektywne potrzeby i 

doznania. W konsekwencji prowadzi to do powstania własnej religii, w której człowiek łączy różne 

treści, przekonania, wywodzące się z różnych, czasem odmiennych systemów. Można powiedzieć, że 

ponowoczesny człowiek odsunął na boczny tor logiczne myślenie, które stanowi dla niego 

nienowoczesną wartość. Jednak w „nowo” skomponowanej religii człowiek nie rozróżnia 

podstawowych znaczeń, nie poddaje refleksji przeżyć religijnych oraz nie angażuje się w prawdziwą 

wspólnotę z Bogiem (Szerzej -  Dziewiecki - tamże). 
11 Indyferentyzm religijny, przejawiający sie w formie całkowitej ignorancji Boga, zezwala na 

akceptowanie w ponowoczesności postaci takich jak nieosobowy Absolut, energie życiowe, 
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Powyższa charakterystyka ponowoczesności umożliwia (Mariański)12. 

Przyjęcie tego typu filozofii życia kieruje człowieka w stronę życia opartego na 

infantylnych iluzjach oraz groźnych ideologiach, które w konsekwencji prowadzą do 

kryzysu wartości, gdzie tzw. cywilizacja śmierci zbiera swoje żniwo. Wszelkie 

wartości uniwersalne przestają mieć znaczenie, a całe życie człowieka obraca się 

wokół kwestii konsumpcji rzeczy materialnych. 

 

2. Charakterystyka wychowania chrześcijańskiego  

 

Wychowanie chrześcijańskie cechuje się bogatą tradycją oraz długą historią 

(dwa tysiące lat) i dlatego też stanowi złożoną rzeczywistość. Nadto warto 

zaakcentować, że wychowanie chrześcijańskie nie stawia własnej wartości wyżej niż 

inne koncepcje pedagogiczne dotyczące wychowania (por. Śliwerski, 2010)13.  

Wychowanie chrześcijańskie jest elementem pedagogiki chrześcijańskiej, w 

której wyróżnia się cztery obszary: pedagogikę religijną14, pedagogikę katolicką15, 

pedagogikę chrześcijańską16 oraz pedagogikę pastoralną17. Pomiędzy wyżej 

                                                                                                                                                         
nieosobowe duchy, los czy też przeznaczenie. Nie należy utożsamiać indyferentyzmu religijnego z 

ateizmem czy bezsprzeczną postawą odrzucenia Boga, ponieważ indyferentyzm opiera się na 

obojętności względem Boga a nie jego negacji. Ponowoczesny człowiek przyjmuje w życiu postawę 

bierności, która skutkuje apatią, zarówno względem własnej osoby, jak i swojego przeznaczenia. Taka 

postawa rzutuje również na życie religijne ponowoczesnego człowieka, który nie interesuje się 

Bogiem (Szerzej - Dziewiecki, tamże). 
12 J. Mariański, Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, "Kultura-Media-Teologia" 2010, nr 1, 

w: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ewangelizacja-w-kulturze-ponowoczesnej-i-medialnej-artykul, 

[dostęp: 02.03.2015]. 
13 Tematyka dotycząca wychowania chrześcijańskiego jest niezmiernie bogata i szeroka, przez co w tej 

części artykułu autorka przedstawia głównie zarys dotyczący tematyki wychowania 

chrześcijańskiego. 
14 Pedagogikę religijną można opisać jako określony system wyznania, np. katolicki, prawosławny. 

Ponadto pedagogika stanowi dyscyplinę naukową, umieszczaną pomiędzy pedagogiką, a teologią, 

która trudni się interpretacją potencjału religijnego, a następnie  relacją teorii i praktyki w różnych 

środowiskach (Królikowska, 2008, por. także: Bagrowicz, 2004). 
15 Pedagogika katolicka, stanowi system naukowy oparty na teologii oraz filozofii chrześcijańskiej 

połączony z doświadczeniem wynikającym z wychowania (Woroniecki, 1999, s. 18.) W pedagogice 

katolickiej mieści się wiele kierunków formacyjnych np. etyczny, katechetyczny czy socjologiczny. Co 

więcej, w tym obszarze naukowym znajdują się nurty filozoficzne dotyczące wychowania, takie jak 

tomizm czy augustynizm (Królikowska, 2008, s. 87-88). 
16 Pedagogika chrześcijańska jako nauka została zapoczątkowana przez papieża Piusa XI w encyklice 

Divini illius Magistri. Pedagogika chrześcijańska jest naukowym system wychowania, opartym na 

podstawowych źródłach chrześcijaństwa, do których należy przede wszystkim Objawienie Boże zawarte w 

Piśmie świętym, oraz na tradycji wychowawczej  poszczególnych wyznań chrześcijańskich (Bagrowicz, 2005, s. 

121).  
17 Pedagogikę pastoralną traktuje się jako podłoże, na którym wznosi sie pedagogika chrześcijańska. 

Pedagogika pastoralna wyznacza fundamentalne założenia, odnoszące się do ideału człowieka, 
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wspominanymi obszarami zachodzą nieustanne i ścisłe relacje, gdyż pedagogika 

katolicka stanowi opis praktycznych systemów, kierunków i prądów wychowania, 

występujących historycznie lub współcześnie w społecznościach religijnych, zaś 

pedagogika chrześcijańska tworzy dział normatywny, kierujący działaniem instytucji 

wychowawczych (Królikowska, 2008, s. 89).18 Wychowanie chrześcijańskie dotyczy 

wszystkich obszarów składających się na pedagogikę chrześcijańską.  

W literaturze naukowej często zamiast wychowania chrześcijańskiego stosuje 

się termin powołanie chrześcijańskie do wychowania, gdyż bezpośrednio odnosi się 

do osób ochrzczonych w Kościele Katolickim, które poprzez sakrament chrztu 

zostały powołane do relacji z Bogiem. Wychowanie chrześcijańskie nade wszystko 

jest wychowaniem duchowym, w którym istotną rolę odgrywa Duch Święty, będący 

(tamże, s. 90). Wychowanie chrześcijańskie stanowi wielowymiarowość o 

charakterze teologicznym, jak i antropologicznym, gdzie zignorowanie bądź 

opuszczenie jednego z wyżej wymienionych aspektów wpływa negatywnie na 

proces wychowania. Działalność Kościoła, a zwłaszcza działalność wychowawcza, 

jest rozpatrywana jako współdziałanie z Bogiem, gdzie źródłem jest postać Jezusa 

Chrystusa (por. Królikowska, 2008, s. 93; Lèna, 1982, s. 33) i dlatego też osoba 

stanowi centrum wychowania chrześcijańskiego. 

Wychowanie chrześcijańskie posiada charakter personalistyczny, ponieważ 

akcentuje dialogową relację pomiędzy wychowawcą a wychowankiem (Cichosz, 

1997, s. 182; Kaźmierczak, 2003, s. 54). Co więcej, personalistyczne ujęcie 

wychowania chrześcijańskiego powiązane jest z personalistyczną koncepcją 

człowieka jako integralnej osoby. Człowiek to harmonijna całość, gdzie ciało i duch 

tworzą compositum. Osoba jest zwartą, odrębną i niepowtarzalną rzeczywistością 

psychiczną, świadoma siebie, swych przymiotów i praw (Adamski, 2013, s. 112). 

Pośród wielu cech człowieka, personalizm akcentuje duchowość jako swoiste 

wyzwanie dla osoby: wyzwanie do ciągłego trudu doskonalenia się, upodabniania 

się do doskonałości Stwórcy (tamże, s. 112).  

Kolejną istotna cechą jest nieśmiertelność, ponieważ podążanie ku 

doskonałości stanowi dla osoby molarny obowiązek pochodzący z podmiotu, a nie z 

                                                                                                                                                         
rozumianego jako „nowe stworzenie w Chrystusie”. Co więcej, ten obszar pedagogiki ustala 

wskazania ewangeliczne, dotyczące wartości oraz postaw życiowych, takich jak miłość, pokora 

realizowana w życiu świeckim, czy kapłańskim i zakonnym. W pedagogice pastoralnej wyróżnia się 

dwa działy: 1. pedagogikę pastoralną szczegółową dotyczącą sfery praktycznej, gdzie porusza się 

kwestie realizacji poszczególnych elementów pedagogiki w odniesieniu do współczesności; 2. 

pedagogikę pastoralną fundamentalną odnoszącą się do zagadnień ogólnych (Królikowska s. 89).  
18 W literaturze naukowej, dotyczącej pedagogiki chrześcijańskiej, można odnaleźć wiele definicji, 

które opisują rzeczywistość. Przykładowe publikacje to np. S. Kunowski, Pedagogika pastoralna w 

odnowie soborowej, w: M. Marczewski (red.), Pedagogika Patronalna, Lublin 2003, s. 21-22; S. Dziekoński, 

Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.   
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zewnątrz. Proces wychowania współgra z dążeniem osoby do własnej doskonałości 

oraz kształtowaniem ku dojrzałości. Człowiek nigdy nie jest w pełni zaktualizowany 

i tu zostaje wprowadzone pojęcie wychowania osoby, ponieważ rodzimy się 

wyposażeni w zadatki i właściwości będące jeszcze w stanie embrionalnym, to jest w 

stanie potencjalnym. Muszą one zostać rozwinięte u każdego – jeśli ma się stawać 

dojrzałą osobowością [...] (tamże, s. 112). Człowiek ma wkraczać i kształtować 

własne życie wewnętrzne, aby dążyć ku doskonałości, a pomocą służy mu właśnie 

wychowanie19. W terminologii katolickiej, opisując wychowanie, używa się 

sformułowania, że człowiek może być „uprawiany duchowo”, w znaczeniu 

doskonalenia życia duchowego, aby stawać się coraz bardziej człowiekiem – 

zasobnym w wartości duchowne oraz święte, które pozwolą na przekraczanie granic 

doczesności oraz dążenie ku Transcendencji (tamże, s. 114). 

Celem wychowania chrześcijańskiego o charakterze personalistycznym jest 

ukształtowanie wychowanka do postawy dialogowej, która umożliwi mu odkrycie 

sensu życia, zrozumienie wartości osoby oraz znaczenia relacji społecznych (por. 

Buber, 1968, s. 442-461; Królikowska, 2008, s. 93). Cel wychowania chrześcijańskiego 

w ujęciu personalistycznym można sprecyzować jako: zdobywanie duchowej i 

wewnętrznej wolności poprzez poznanie, mądrość i miłość, osiąganie wewnętrznej 

wolności poprzez podporządkowanie się dobru wspólnemu zapewniającemu rozwój 

osoby, a także wydobywanie duchowości z osłon materii (za:  Królikowska, 2008,  s. 

93). 

W wychowaniu chrześcijańskim podkreśla się następujące wymiary: 

indywidualny (personalistyczny) oraz społeczny20. Ponadto w wychowaniu 

chrześcijańskim mieszczą się dwa poziomy działalności człowieka: naturalny21 oraz 

religijny22. Dodatkowo Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum 

                                                 
19 Sobór Watykański II nawołuje, aby wszyscy ludzie prowadzili wewnętrzne życie (duchowe), w 

postaci rozwijania umysłu, kształtowania woli, harmonizowania swych duchowych władz, rozwijania w sobie 

uczuć społecznych i prowadzenia walki ze złem w oparciu o prawe sumienie (Adamski, 2013,  s. 114) 
20 Wymiar społeczny otwiera osobę na bycie dla innych oraz z innymi np. poprzez pracę.  
21 Poziom naturalny dotyczy wychowania, które wiąże się z towarzyszeniem człowiekowi w rozwoju jego 

wrodzonych potencjałów na poziomie fizycznym, umysłowym, duchowym (Królikowska, s. 93-94). W 

Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum Educations zaakcentowano, że wszyscy ludzie 

rasy, stanu i wieku mają, jako cieszący się godnością osoby, nienaruszalne prawo do wychowania, 

odpowiadającego ich własnemu celowi, dostosowanego do wychowania, odpowiadającego ich własnemu celowi, 

dopasowanego do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie 

nastawionego na braterskie z innymi narodami współżycie dla popierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi 

(Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravosissimum Educations, nr 1. Dalej 

skrót DWCCH). 
22 Wychowanie chrześcijańskie wskazuje, że podstawowym prawem człowieka jest wychowanie 

religijne osób ochrzczonych, które pragną poznać Boga oraz zjednoczyć się z Nim, natomiast w 
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Educations, formuje następujący cel wychowania chrześcijańskiego: zdąża 

(wychowanie) nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej (poziom naturalny) [...], 

lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzeni stopniowo 

w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi 

otrzymanego daru wiary [...] w ten sposób niech staja się ludźmi doskonałymi na 

miarę wieku pełności Chrystusowej. (DWCH, nr 2).  

Człowiek ochrzczony realizuje cele wychowania poprzez: katechizację23, 

wychowanie do liturgii24, wychowanie przez modlitwę, ewangelizację, wychowanie 

biblijne, wychowanie przez apostolat i wychowanie przez ekumenizm. Wymienione 

powyżej elementy można ująć jako drogi wychowania chrześcijańskiego, których 

fundamentem jest chrystocentryzm soteriologiczny, moralizm Chrystusowy, 

personalizm teocentryczny i humanizm chrześcijański (Dziekoński, 2000, s. 145-165). 

 

3. Wychowanie chrześcijańskie w ponowoczesnym społeczeństwie 

 

W ponowoczesnym społeczeństwie wychowanie chrześcijańskie zyskuje 

szczególne znaczenie, ponieważ odbywa się w społeczeństwie pluralistycznym, 

które nieustanie oferuje człowiekowi różne wyzwania, nawet na płaszczyźnie 

religijnej oraz moralnej. Współcześnie młody człowiek od początków swojego życia 

jest oswajany z kulturą typu mieć, a nie być, co w konsekwencji prowadzi do 

przestawienia wartości z dóbr duchowych na dobra materialne, zwłaszcza 

konsumpcyjne. Dodatkowo, z wyzwaniami powiązana jest kwestia indywidualnych 

wyborów, które człowiek podejmuje sam bez wpływu instytucjonalnych nacisków 

czy tradycji o charakterze moralnym i religijnym (Adamski, 2013, s. 115). W znacznej 

mierze indywidualizm to konsekwencja pluralistycznej koncepcji rzeczywistości, w 

której to człowiek jest wolną jednostką, przez co wybory są zależne jedynie od niego.  

Zewnętrzne instytucje takie jak: rodzina, szkoła, środowisko rodzinne, nie 

stanowią już instytucji legislacyjnych. Powszechne pozwolenie na wolny, 

indywidualny wybór człowieka staje się normą, a z czasem nawet koniecznością w 

                                                                                                                                                         
wymiarze moralnym, człowiek  pragnie żyć według cnót teologalnych (wiary, nadziei oraz miłości) 

(Królikowska, 2008, s. 94).  
23 Katechizacja to szczególna forma posługi słowa, która doprowadza do dojrzałości nawrócenie 

początkowe, aż do uczynienia z niego żywego, bezpośredniego i czynnego Wyzwania (Kongregacja 

ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o katechizacji nr 82. Dalej skrót DOK). Katechizacja stanowi 

integralną formację chrześcijańską, która odnosi sie do wszystkich elementów życia chrześcijańskiego. 

Za cel katechezy należy uznać „konkretną pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyzwaniu 

wiary” (DOK, nr 66). Katechezę należy rozumieć jako proces, podczas którego wspólnota wiernych 

wspiera ochrzczonego, aby wzrastał w wierze. 
24 Wychowanie do liturgii – poprzez czynności liturgiczne wierny doświadcza oraz dostrzega 

obecność Chrystusa w Kościele.  
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pluralistycznym społeczeństwie. Konsekwencją tego jest dezintegracja systemu 

społeczno-moralnego, w którym uniwersalne wartości wyznawane w tradycyjnym 

społeczeństwie zostają zepchnięte na dalszy plan, a czasem nawet wyparte z niego. 

Społeczeństwo przestaje być spójną całością, którą obowiązują normy i przepisy dla 

wszystkich ludzi. Pluralizm doprowadził do zakwestionowania jednej prawdy na 

rzecz wielości – stąd efekt szerzącego się indywidualizmu i wolności wyboru. Ludzie 

w społeczeństwie ponowoczesnym stają się bardziej otwarci na promowane idee i 

światopoglądy (tamże, s. 115-116), ponieważ stykają się z nimi nieustanie, zarówno 

w mediach (telewizji, czasopismach, radiu), jak i na stronach internetowych. 

Podważenie jednej prawdy przez pluralizm, które doprowadziło do rozbicia  

jednolitego systemu wartości i norm jednostkowych (...) oznacza, że społeczeństwo 

przestaje być całością moralną, rządzącą się wspólnie obowiązującymi normami. 

Dzieje się tak dlatego, że pluralizm strukturalno-aksjologiczny występuje w 

mikroskali (indywidualne wybory) łatwo przesuwa się na płaszczyznę 

makrospołeczną (Adamski, 2013, s. 116). Człowiek spośród oferty wyborów nastawia 

się głównie na to, co jest łatwo dostępne oraz niewymagające wyrzeczeń, ponieważ 

w osiągnięciu ponowoczesnego szczęścia nie trzeba się zbytnio trudzić, jedynie 

chcieć.   

Ponowoczesność  oferuje fałszywą obietnicę lepszego życia, którą można 

uznać za utopię. Niemniej, obietnica oferowana przez ponowoczesność jest 

niezmiernie atrakcyjna dla dzieci, a zwłaszcza młodzieży, którzy nie są jeszcze w 

pełni dorosłymi osobami. Obietnica tzw. łatwego i szybkiego szczęścia jest jednym z 

największych zagrożeń ponowoczesności, gdyż oferuje ułudę opartą na świecie 

materialnym – konsumpcji (Dziewiecki)25. 

Współczesność akcentuje w człowieku jedynie jego pozytywna stronę, a 

zwłaszcza sferę emocjonalną, wraz z subiektywnymi przekonaniami, oraz cielesność. 

Chrześcijańskie ujęcie wychowanka dostrzega w nim złożoną osobę, która kocha, 

myśli oraz posiada pewne słabości i ograniczenia. Ponadto, realistyczne oraz 

całościowe rozumienie wychowanka pozwala na wykształcenie w nim 

realistycznego myślenia i zdolności do dojrzałej miłości. Ważnym elementem 

wychowania jest tzw. wychowująca miłość, czyli miłość bezwarunkowa i 

nieodwołalna, a jednocześnie dostosowana w słowach i czynach do niepowtarzalnej 

sytuacji i zachowania danego wychowanka. W kontekście tak rozumianego 

wychowania przez miłość konieczne jest stawianie wychowankowi rozsądnych 

wymagań, uczenie dyscypliny, demaskowanie zagrożeń zewnętrznych i 

                                                 
25 M. Dziewiecki, Ewangelizacja w ponowoczesności, w:  

http://cywilizacja.ien.pl/?id=623, [dostęp: 12.02.2015] 
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wewnętrznych oraz egzekwowanie naturalnych konsekwencji popełnianych przez 

wychowanka błędów (Dziewiecki)26.  

W erze ponowoczesności wychowawcy chrześcijańscy (rodzice, księża, 

pedagodzy i inni) dobrze jakby posiadali mentalność zwycięzców, gdyż postawa ta 

wiązałaby się z odwagą, za pomocą której mogli by pokazać młodym ludziom 

chrześcijańską drogę życia, oparta na nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijański 

wychowawca jawi się jako nauczyciel, który wskazuje drogę do pełnej radości z 

życia, a nie jedynie sygnalizuje i ostrzega przed pewnymi zagrożeniami i błędami, 

gdy wychowanek zejdzie z obranej drogi. Istotną cechą wychowawcy jest zaufanie i 

cierpliwość, które budują zaufanie między wychowawcom a wychowankiem (por. 

Dziewiecki)27. 

Ponowoczesne społeczeństwo charakteryzuje się szeroko rozumianym 

kryzysem wychowania, zwłaszcza widocznym w sferze religijnej, gdzie religijność 

została odseparowana od wymiaru ludzkiego życia. Co więcej, ze sfery publicznej 

przeszła do indywidualnej. Najpopularniejszym wyjaśnieniem niereligijnego 

wychowania jest twierdzenie, że dziecko po osiągnięciu pełnoletności samo dokona 

decyzji dotyczącej kwestii religijnych i wybierze drogę wiary lub ateizmu. Niemniej, 

to dość „swobodne” podejście do wychowania religijnego dziecka jawi się jako 

naiwne, gdyż rodzice są właśnie odpowiedzialni za przygotowanie ich dziecka do 

samodzielnego życia w dorosłości (Dziewiecki)28. Ponadto, część rodziców oraz 

wychowawców postrzega wychowanie religijne jako pewien dodatek do normalnego 

wychowania, z którym można poczekać, aż dziecko będzie podejmowało własne 

decyzje. Dla kształtującej się osobowości dziecka wymiar religijny może stanowić 

główne źródło rozumienia samego siebie oraz sensu własnego życia (tamże). 

Wychowanie pozbawione rzeczywistości religijnej, dąży do utworzenia się dwóch 

form wychowania ateistycznego oraz materialistycznego. 

 Ważnym elementem w wychowaniu chrześcijańskim jest kształtowanie 

sumienia, o którym mówił Papież Jan Paweł II. Sumienie to drogowskaz, który 

prowadzi człowieka przez całe jego życie, towarzyszy mu podczas dokonywania 

wyborów i dlatego też należy je kształtować i wskazywać mu odpowiednie wzorce i 

prymaty moralne. Co więcej, formacja sumienia prawego zakłada odzyskanie 

powszechnej świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby 

ludzkiej (VS, nr 101). Ważnym jest, aby w ponowoczesności przemóc powszechny 

                                                 
26 M. Dziewiecki, Ponowoczesność - człowiek - wychowanie, w:  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html, [dostęp: 19.02.2015]. 
27 Tamże. 
28 M. Dziewiecki, Wychowanie religijne dodatek czy fundament?, w:  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/md_religijnedodatek.html, [dostęp: 14.02.2015]. 
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relatywizm moralny, a powrócić do chrześcijańskich wartości, które pomagają 

ukształtować w człowieku odpowiednie, dojrzałe postawy (por. Adamski, 2013). 

Wymiar religijny jawi się człowiekowi jako centrum zrozumienia własnej 

osoby, własnego życia oraz wychowania. Wychowanie oparte na Bożej prawdzie o 

człowieku oraz na doświadczeniu miłości Boga do człowieka, jest jedną podstawą 

wychowania realistyczne i pełnego (Dziewiecki)29. Wychowanie takie umożliwia 

ponadto człowiekowi stanie się w pełni rozumną, dojrzałą osobą, która umie 

podejmować decyzje, również te trudne. 

 

Zakończenie 

 

Chrześcijańska koncepcja wychowania stoi w opozycji do ponowoczesnego 

wychowania, które w rzeczywistości ogranicza człowieka we wszystkich kategoriach 

działania. Ponowoczesna antropologia każe człowiekowi nieustannie dokonywać 

wyborów, szczególnie o charakterze konsumpcyjnym. Wychowanie chrześcijańskie 

obejmuje całego człowieka, z jego zaletami oraz wadami, pomaga mu wzrastać w 

każdym wieku czy sytuacji. Co więcej, centrum antropologii chrześcijańskiej jest 

Jezus Chrystus, który stanowi wzór naśladowania dla każdego chrześcijanina. 

Ważną cechą wychowania chrześcijańskiego jest akcentowanie, że człowiek ma być, 

a nie mieć. Konsumpcja stanowi jedynie dodatek do podtrzymania codziennego 

życia, który przede wszystkim mu służy, ale nie stanowi celu samego w sobie. 

Ponowoczesność bazuje na ludzkiej naiwności oraz pragnieniu szczęścia, przez co 

promowane przez tą filozofię ideały przykuwają zainteresowanie człowieka. 

Ponowoczesność reklamuje hipermarket o szerokim wachlarzu różnych religijności 

i światopoglądów, przez co jest poważnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa, o 

którym powinno się prowadzić dyskusje.  
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Współdziałanie rodziców i Kościoła  

na rzecz katolickiego wychowania dzieci 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Mężczyzna i kobieta, których Bóg powołuje do rodzicielstwa są 

zobowiązani między innymi do wychowania swojego potomstwa zgodnie z 

kanonem wartości i zasad moralnych. Rodzice są pierwszymi świadkami wiary, 

jakich na swojej drodze spotykają ich wzrastające dzieci. Wraz ze wzrostem dzieci, 

stają się oni niejako nauczycielami wiary, którą sukcesywnie i w odpowiedni sposób 

przekazują swojemu potomstwu. Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że rodzicom 

w zakresie wychowania dzieci z pomocą przychodzi Kościół, jako wsparcie w 

kształtowaniu postaw ich dzieci. Kościół z natury swojej służy życiu kształtowanemu 

na gruncie wartości i zasad. Nie zastępuje on, a jedynie wspiera rodziców w takim 

wychowaniu dzieci, aby te poznały i zrozumiały sens życia zgodnego z nauką 

Magisterium Kościoła. 

 

1. Życie duchowe rodziny 

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wiele mówiło się o charakterze życia 

rodzinnego, jako domowego kościoła. Obecny sposób życia wielu małżonków i 

rodzin podyktowany sytuacją ekonomiczno-egzystencjonalną powoduje, że coraz 

częściej pojawia się potrzeba rozmowy o tym, iż najważniejsze dla małżonków i 

rodzin jest ich życie duchowe. Potrzeba ta wynika z faktu, że troska o dobrobyt 

często spycha na dalszy plan dbałość o wzajemne relacje w rodzinie.  

Często wobec tego zapomina się, że ochrzczeni są zobowiązani dążyć do 

doskonałości poprzez pielęgnowanie cnót chrześcijańskich. Kościół katolicki bez 

względu na okres historyczny, panujące reżimy polityczne, uwarunkowania 

społeczno-gospodarcze, zawsze wskazywał na ważność tego zagadnienia. 

Wskazywał na sakramentalny charakter małżeństwa, przez który zradzał się 
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obowiązek dążenia do świętości zarówno samych małżonków jak ich potomstwa 

(Adamski, 2009, s. 121). 

Według D. von Hildebranda wartości moralne są węzłowym problemem 

świata, zawiniony brak moralnych wartości jest największym złem, gorszym niż 

cierpienie, śmierć, upadek (Dróżdż, 2006, s. 9). 

Mówiąc o wychowaniu człowieka możemy rozważać je pod kątem istnienia w 

nim różnych możliwości, które podlegają rozwojowi. Każda istota zmierza ze swoje 

natury i na swój sposób do doskonałości. Jednak z perspektywy człowieka jest do 

specyficzna droga do doskonałości, w czasie pokonywania, której można najwięcej 

osiągnąć, ale również i najwięcej stracić. Każdy zmierza do niej w sposób dla niego 

właściwy. W ten sposób podejmuje decyzje o działaniu lub jego zaniechaniu (Ritter, 

2006, s. 25-26). 

Łaska zesłana przez Boga na małżonków poprzez sakrament małżeństwa jest 

podporą życia duchowego małżeństwa i rodziny. Jednak musi być ona 

pielęgnowana i rozwijana dla pełnego zaowocowania. Warunkiem tego rozwoju jest 

codzienne pielęgnowanie w życiu małżeńskim i rodzinnym cnót teologicznych jak i 

moralnych (Adamski, 2009, s. 125.) 

Życie bez krzyża nie jest drogą do uświęcenia. Jeśli kto chce iść za mną, niech 

zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mt 16, 24) – jest to 

wezwanie Chrystusa, który nawołuje w ten sposób do obrania odpowiedniej drogi, 

która ma doprowadzić do świętości (Tamże, s. 131).  

 

2. Wychowanie chrześcijańskie 

 

Małżonkowie poprzez wzajemne obdarowanie się swoim człowieczeństwem 

prowadzą poprzez płodny akt współżycia do rodzicielstwa. Rodzicielstwo to fakt 

wewnętrzny w mężczyźnie i kobiecie, który wraz z poczęciem i urodzeniem dziecka 

daje nową właściwość i nowy stan. Ma on zarówno znaczenie społeczne jak i 

indywidualne dla samych małżonków. Nie ulega wątpliwości, bowiem fakt, że stan 

rodzicielstwa w mężczyźnie, który staje się ojcem oraz kobiecie, która staje się matką, 

tworzy nową kwalifikację ich życia osobowego i społecznego (Wojtyła, 1975, s. 17-

18). 

Wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają, jako cieszący się 

godnością osoby nienaruszalne prawo do wychowania, odpowiadającego ich 

własnemu celowi, dostosowanego do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury 

i ojczystych tradycji, a równocześnie nastawionego na braterskie z innymi narodami 

współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Prawdziwe zaś 

wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu 
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ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem 

i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział. Należy, więc zgodnie z 

postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych pomagać 

dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwoju, zarówno fizycznym, jak i 

psychicznym – intelektualnym i emocjonalnym oraz społecznym, a także moralnym, 

w zdobywaniu coraz wyższego stopnia odpowiedzialności, a także w należytym 

kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek,  w osiąganiu prawdziwej 

wolności, w stanowczym przezwyciężeniu przeszkód. Dzieci i młodzież mają prawo, 

aby pobudzano ich do oceny wartości moralnych wedle prawidłowego sumienia i do 

przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a również do doskonalszego 

poznawania i miłowania Boga (Gravissimum Educationis, n. 1). 

Mówiąc o wychowaniu należy pamiętać, że człowiek powołany jest do życia 

w prawdzie i miłości oraz, że każdy urzeczywistnia siebie poprzez dar z samego 

siebie, który charakteryzuje bezinteresowność. Wychowanie jest procesem, w którym 

komunia osób urzeczywistnia się w sposób szczególny. Wychowujący jest osobą, 

która rodzi w kontekście duchowym. Jest uczestnictwem w prawdzie i miłości. 

Wychowywanie jest więc obdarzaniem człowieczeństwem. Rodzice obdarzają swoje 

nowonarodzone potomstwo swoim dojrzałym człowieczeństwem. Z kolei dziecko 

obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa. Miłość małżeńska wyraża 

się w wychowaniu, jako miłość rodzicielska. Komunia osób, która stoi u początku 

rodziny jako miłość małżeńska dopełnia się przez wychowanie dzieci. Cały sens 

wychowania wyraża się więc z tym, aby podjąć całe potencjalne bogactwo jakim jest 

każdy rozwijający się w rodzinie człowiek. Ucząc człowieczeństwa swojego dziecka 

sami rodzice poznają je na nowo i na nowo się go uczą (List do rodzin Gratissimam 

sane, n. 16).  

Nową i specjalną pomoc w posłannictwie wychowawczym rodziców 

chrześcijańskich, wypływającym z uczestnictwa w dziele stwórczym Boga, znajdują 

oni w sakramencie małżeństwa, który ich konsekruje do prawdziwie 

chrześcijańskiego wychowania dzieci, to znaczy powołuje ich do uczestnictwa we 

władzy i miłości samego Boga Ojca i Chrystusa Pasterza, a także w macierzyńskiej 

miłości Kościoła, wzbogaca ich darami mądrości, rady, męstwa i wszystkimi innymi 

darami Ducha Świętego, po to, ażeby pomogli dzieciom w ich ludzkim i 

chrześcijańskim wzrastaniu (Familiaris consortio, n. 38) 

 Jeżeli Bóg daje małżonkom łaskę stania się rodzicami, ubogaca ich także w 

łaskę odpowiedniego wypełnienia swojego posłannictwa. Rodzice nie mogą czuć się 

osamotnieni w misji wychowania dzieci. Podtrzymywani są oni szczególną siłą 

duchową, pochodzącą od Chrystusa (Ludzka Płciowość: Prawda i Znaczenie. Wskazania 

dla wychowania w rodzinie, n. 37). 
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Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Aby mogła ona osiągnąć 

pełnię swego życia i posłannictwa, trzeba życzliwego duchowego udzielania się i 

wspólnej wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania 

rodziców w wychowywaniu dzieci. Dzieci powinno się wychowywać w taki sposób, 

aby po osiągnięciu dojrzałości mogły z pełnym poczuciem odpowiedzialności pójść 

za powołaniem, także i duchownym, oraz wybrać stan życia. Zadaniem rodziców 

lub opiekunów jest to, aby stawali się przewodnikami dla młodych w zakładaniu 

rodziny przez roztropne rady (Gaudium et spes, n. 52). 

Dzieci, które doświadczają podczas procesu wychowania atmosfery 

przenikniętej miłością wzorowaną na miłości Boga, są lepiej przygotowane do życie 

według prawd moralnych. Dzieci takie będą się uczyć tej miłości i mieć do tych 

zasad pełne zaufanie (Ludzka Płciowość: Prawda i Znaczenie. Wskazania dla wychowania 

w rodzinie, n. 52). 

W wychowaniu do autentycznej miłości zawiera się przyjęcie osoby 

obdarowywanej miłością, ocenianie jej dobra przez pryzmat dobra własnego. 

Zawiera się także w nim nauka w jaki sposób nawiązywać poprawnej relacje z 

Bogiem, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi jak również osobami dorosłymi 

(Tamże, n. 53). 

Ewangelia miłości jest źródłem wszystkiego, czym karmi się rodzina jako 

komunia osób. W miłości rodzinnej znajduje oparcie cały proces wychowawczy jako 

dojrzały owoc miłości rodzicielskiej. Wszystkie trudy, cierpienia, zawody, jakie 

pojawiają się wraz z wychowaniem dziecka, są sprawdzianem wielkiej miłości. Aby 

sprawdzian ten był pozytywny potrzebna jest pomoc płynąca z duchowej mocy. 

Widać, jak bardzo wychowanie włącza się w budowanie cywilizacji miłości. 

Nieustanna i pełna miłości modlitwa Kościoła jest modlitwą o wychowanie 

człowieka, modlitwą o to, ażeby rodziny podejmowały odważnie i z ufnością swoje 

zadania wychowawcze pomimo trudności, które niekiedy wydają się nie do 

pokonania. Kościół modli się, ażeby zwyciężyły siły cywilizacji miłości, które płyną z 

Boskiego źródła; siły, którym nieodmiennie służy on dla dobra całej rodziny ludzkiej 

(List do rodzin Gratissimam sane, n. 16). 

Mówiąc o wychowaniu należy również wskazać na przyczynę powstania tego 

obowiązku. Ustawodawca kościelny wskazuje, że małżeństwo ze swej natury 

skierowane jest do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa 

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 § 1). Dalej w rozdziale VII mówiącym o 

skutkach małżeństwa, ustawodawca wskazuje, w kan. 1136, że rodzice mają 

najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich 

możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, psychiczne i kulturalne, 

jak i moralne i religijne. 
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Poprzez sakrament małżeństwa zadanie wychowawcze nabiera godności i 

charakteru powołania, które staje się posługą Kościoła w budowaniu jego członków. 

Świadomość posłannictwa rodziców wynikającego z sakramentu małżeństwa 

pomoże ich poświęcić się dziełu wychowania dzieci z wielką pogodą ducha i 

ufnością, a zarazem w poczuciem odpowiedzialności wobec Boga, który sprawia, że 

stają się oni narzędziami w jego rękach do budowy Kościoła poprzez dzieci. W taki 

oto sposób, rodzina ochrzczonych, zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament 

jako Kościół domowy, staje się tak jak Kościół, nauczycielem i matką (Familiaris 

consortio, n. 38). 

Jeżeli chodzi zaś o udział Kościoła w procesie wychowawczym, to w świetle 

Tradycji i Magisterium soborowego należy powiedzieć, co następuje: nie chodzi 

tylko o to, ażeby wychowanie religijno-moralne powierzać Kościołowi, ale 

żeby wspólnie z nim wychowywać. Więcej jeszcze, chodzi o to, ażeby rodzina 

wychowująca czyniła to w Kościele, biorąc w ten sposób udział w życiu i misji 

Kościoła. Kościół pragnie nade wszystko wychowywać „poprzez rodzinę”, w 

oparciu o właściwą jej łaskę stanu” i „charyzmat” wspólnoty rodzinnej (List do rodzin 

Gratissimam sane, n. 16). 

 

3. Wychowanie potomstwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego poświęcił zagadnieniu wychowania tytuł III 

Księgi -  Nauczycielskie zadanie Kościoła. Ustawodawca kościelny przedstawił w 

KPK kanony, które wskazują na fundament wychowania i podmioty za nie 

odpowiedzialne, jak również wskazał na formy wychowawcze na które powinno się 

w sposób szczególny zwracać uwagę w kontekście wychowania potomstwa zgodnie 

z zasadami moralnymi i etycznymi. 

Kościół jest świadom tego, że powinien być obecny w przestrzeni edukacyjnej, 

której wychowanie stanowi istotny element. Stąd też kościół w pełni włącza się w 

misję wychowawczą (Zaborowski, 2011, s. 92). 

Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje rodziców oraz tych którzy ich 

zastępują do wychowania potomstwa. Precyzując wskazuje, że rodzice katoliccy 

mają obowiązek dobierania takich środków oraz instytucji, które pomogą jeszcze 

lepiej zadbać o katolickie wychowanie dzieci. Ustawodawca wskazuje również na 

dzieci i młodzież, które powinny być wychowywane w taki sposób, aby harmonijnie 

mogły rozwijać swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywać 

coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i 

przygotowywać się do czynnego udziału w życiu społecznym. Znajduje to swoje 

uzasadnienie z uwagi na to, że wychowanie powinno objąć formację zarówno ze 
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względu na cel ostateczny, ale również w odniesieniu do dobra wspólnego 

społeczności.  

Nauka Kościoła wskazuje, że spośród środków wychowawczych wierni 

powinni bardzo cenić szkoły, które stanowią dla rodziców główną pomoc w 

wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W sposób szczególny powinni mieć 

wolność przy wyborze szkoły, jednak nie powinni zapominać o tym, aby przy 

swoim wyborze kierować się również przesłanką czy szkoła zapewnia wychowania 

katolickie. Jeżeli zaś takiej możliwości nie ma, należy, zapewnić dziecku pozaszkolne 

wychowanie katolickie. Ponadto wierni świeccy powinni pilnować, aby 

ustawodawstwo państwowe zapewniło w szkole wychowanie religijne i moralne 

zgodne z sumieniem rodziców.  

Wskazać należy, że starania Kościoła doprowadziły do podpisania umowy 

międzynarodowej pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską, która dotyczy m.in. 

współpracy Państwa i Kościoła na różnych płaszczyznach dotyczących życia 

człowieka. 

Państwo zobowiązane jest prowadzić odpowiednią politykę rodzinną, aby 

wspierać rodzinę i jej rozwój. Chodzi tu o stosowne akty prawne, ale również w 

sposób szczególny przez powołanie odpowiednich instytucji niosącym pomoc 

rodzinie (Dyduch, 1994, s. 8). 

Jednym z elementów, który wspomaga rodziców w religijnym wychowaniu 

swoich dzieci jest gwarancja wyrażona w artykule 12 Konkordatu. Stanowi on, że 

Państwo gwarantuje, iż szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz 

przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć 

szkolnych i przedszkolnych. Wskazać należy, że kompetencje dotyczące 

przygotowania programu nauczania religii jak i samych podręczników są 

przekazane władzy kościelnej. Ta zaś po ich opracowaniu i przygotowaniu ma podać 

do wiadomości kompetentnej władzy państwowej. Ponadto, Państwo i Kościół 

współdziałają w przygotowaniu kadry pedagogicznej , która ma prowadzić zajęcia z 

religii w szkole. Dodatkowo wyłączną kompetencję do udzielenia upoważnienia 

czyli tzw. misji kanonicznej nauczycielom religii, pozostawiono odpowiedniemu 

biskupowi diecezjalnemu.  

Trzeba przy tym podkreślić, że polskie prawo przyjmuje zasadę, że nie można 

eliminować wartości religijnych z życia codziennego, a w tym przypadku z edukacji 

szkolnej. Ma to swoje uzasadnienie w poszanowaniu identyczności kultury 

narodowej, której religia jest nieodłącznym elementem. Państwo wprowadza w tym 

względzie gwarancje pozytywne, które zapewniają nauczanie religii jeżeli rodzice 

wyrażają taką wolę, a nie przymuszają do tego (Krukowski, 1999, s. 135-136). 
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Kodeks Prawa Kanonicznego jak również Konkordat wskazują, że Kościołowi 

przysługuje prawo zakładania szkół. Wskazać przy tym należy, że za katolicką 

uznaje się szkołę, jeżeli kierowana jest przez kompetentną władzę kościelną lub 

kościelną osobę prawną.  

Ponadto wskazać należy, że Konkordat w ramach współdziałania Państwa i 

Kościoła, udzielił Kościołowi prawa do zakładania i prowadzenia oświatowych 

placówek. Realizacja tego prawa odbywa się na gruncie przepisów prawa 

obowiązującego, jak również norm prawa kanonicznego. 

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi także w kanonach 807-814, że Kościół 

ma prawo zakładać uniwersytety i nimi kierować. Ustawodawca wskazuje także, że 

aby uniwersytet można było rzeczywiście nazwać katolickim musi zaistnieć zgoda 

kompetentnej władzy kościelnej. 

Mam więc tu do czynienia z Kościołem otwartym na pomoc rodzicom w 

wychowaniu ich dzieci. Zarówno instrumenty zagwarantowane Kościołowi od 

państwa, jak i te płynące z samego ustawodawstwa kościelnego dają Kościołowi 

możliwość uzupełnienia, a w niektórych przypadkach przejęcia odpowiedzialności 

za wychowanie dzieci i młodzieży w sposób zgodny z wartościami i zasadami 

moralnymi.  

 

Podsumowanie 

 

 Dobry przykład rodziców i ich zdolności formacyjne są istotne w 

kształtowaniu  ludzi młodych. Matka, która odnosi się z szacunkiem do powołania 

macierzyńskiego i swojego miejsca w domu, bardzo pomaga w rozwoju u własnych 

córek cech kobiecości i macierzyństwa, a wobec synów daje przykład jasny, mocny i 

szlachetny kobiety. Ojciec, którego postępowanie jest przeniknięte stylem godności 

męskiej (bez popadania w przesadę), będzie pociągającym wzorcem dla synów i 

natchnie szacunkiem, podziwem i poczuciem bezpieczeństwa córki. Odnosi się to 

również do wychowania w duchu poświęcenia w rodzinach, które dziś zanika, 

poddawane jest presji materializmu i konsumpcjonizmu. Konieczna jest więc 

odnowa właściwych postaw moralnych, także w rodzinie. Tylko w ten sposób dzieci 

będą wzrastać we prawdziwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty 

i godny styl życia w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji tego 

czym jest, niż ze względu na to, co posiada (Ludzka Płciowość: Prawda i Znaczenie. 

Wskazania dla wychowania w rodzinie, n. 59 i 60). 
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Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu się poczucia kontroli  

u dzieci w wieku przedszkolnym 

 

 

1. Teoretyczne podstawy badań 

 

1.1.  Pojęcie i natura poczucia kontroli 

 

Blisko 50 lat temu Julian B. Rotter (1966) zaproponował oryginalną teorię, 

dzięki której badacze ludzkiego zachowania, zyskali wgląd w istotę ludzkiej 

motywacji oraz możliwość przewidywania, jak jednostka zachowa się w określonej 

sytuacji. Według niego zachowanie należy traktować jako efekt zgeneralizowanych 

oczekiwań jednostki, dotyczących wzmocnień (kar lub nagród), które mogą wystąpić 

jako konsekwencja określonego rodzaju zachowania w specyficznej sytuacji (por. 

Rotter, 1975, s. 57 za: Krasowicz, Kurzyp-Wojnarska, 1990). Z reguły mamy do 

czynienia z sytuacjami dwojakiego rodzaju: (a) sprawnościowymi, w których 

konsekwencje zachowania się jednostki (wzmocnienia) są całkowicie zależne od niej 

samej, to znaczy - rezultaty jej działań zależą od jej sprawności oraz (b) losowymi, w 

których rodzaj wzmocnienia następuje w sposób zupełnie od jednostki niezależny, 

przypadkowy, a więc rezultaty zachowania się zależą od czynników losowych. 

Odkrycie Rottera polegało na tym, że zdał sobie sprawę, iż dla przewidywania 

zachowanie się jednostki w określonych sytuacjach ważne są nie tyle obiektywne 

cechy tej sytuacji, ile sposób, w jaki jednostka tę sytuację spostrzega i jakie nadaje jej 

znaczenie. Innymi słowy chodzi tu o to, jaki rodzaj związków przyczynowych 

między zachowaniem a wzmocnieniami jednostka dostrzega (Rotter, 1954, s. 85 za: 

Drwal, 1995). 

Zgodnie z teorią społecznego uczenia się w miarę upływu czasu i dorastania 

człowieka następuje kumulacja powtarzających się doświadczeń, które utrwalają się 

w postaci uogólnionego przeświadczenia o rodzaju relacji między zachowaniami a 

następującymi po nich wzmocnieniami. Człowiek uczy się, gdzie należy lokować 

przyczyny doświadczanych sukcesów i porażek (LOC - locus of control): w niej samej, 
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czy w czynnikach zewnętrznych. Osoby, które nie dostrzegają związku między 

własnym zachowaniem a następującymi po nim wzmocnieniami - które spostrzegają 

rezultaty swoich działań jako zależne od innych ludzi, przeznaczenia czy przypadku 

- charakteryzują się poczuciem kontroli zewnętrznej (external locus of control). 

Natomiast osoby, które dostrzegają zależność między efektami swoich działań a 

własnymi zachowaniami, i które są przekonane, że to co im się w życiu przydarza 

zależy od nich samych, charakteryzują się poczuciem kontroli wewnętrznej (internal 

locus of control) (Rotter, 1966; Gilmor, 1978; Levenson, 1981). 

Rotter traktował pojęcie poczucia kontroli jako wymiar jednorodny, jednak 

kolejne pokolenia badaczy wykazały, że jest on wewnętrznie zróżnicowany. I tak na 

przykład, ze względu na punkt odniesienia wyróżnia się poczucie kontroli osobistej 

(odnosi się do przekonań jednostki na temat jej samej) oraz bardziej ogólną w 

stosunku do niego ideologię kontroli (odnosi się do człowieka w ogóle). Z uwagi na 

to jakie czynniki traktowane są jako źródło wzmocnień można mówić o poczuciu 

kontroli w odniesieniu do posiadanej motywacji (np. pracowitość, ambicja) lub 

poczuciu kontroli w odniesieniu do posiadanych kompetencji (np. zdolności, 

sprawności). I wreszcie ze względu na rodzaj ocenianej sytuacji dokonuje się 

rozróżnienia na poczucie kontroli w sytuacji sukcesów i poczucie kontroli w sytuacji 

niepowodzeń (por. Matczak, Jaworowska, Fecenec, Stańczyk, Bitner, 2009). 

 

1.2.  Poczucie kontroli w życiu człowieka 

 

Liczne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 

potwierdzają niezwykle istotną rolę poczucia kontroli w sterowaniu ludzkim 

zachowaniem. Ujawnia się ona w wielu obszarach, wpływając nie tylko na 

efektywność działań, ale i samopoczucie człowieka. W tym sensie poczucie kontroli 

można uznać za jeden z ważniejszych predyktorów przystosowania się jednostki. 

Z przeglądu badań dokonanego przez Drwala (1995) wynika, że osoby o 

wewnętrznym LOC charakteryzują się wyższą samooceną i ustalają wyższy poziom 

aspiracji, wyżej też oceniają prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w różnych 

zadaniach. Ponadto osoby te dzięki swej wierze w możliwość wpływania na bieg 

zdarzeń są bardziej samodzielne i aktywne; uruchamiają bardziej skuteczne strategie 

radzenia sobie z przeciwnościami (Ryan & Deci, 2000); bardziej aktywnie poszukują 

informacji niezbędnych do rozwiązania problemu i lepiej wykorzystują zdobytą 

wcześniej wiedzę do rozwiązywania nowych zadań;  są też bardziej niezależne w 

sądach. 

Adaptacyjny charakter poczucia kontroli ujawnia się również w zakresie 

funkcjonowania społecznego. Osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli odznaczają 
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się większa aktywnością społeczną, samodzielnością i niezależnością. Charakteryzuje 

je również wyższy poziom zdolności wpływania na postawy innych (Drwal, 1995, 

Krasowicz i Kurzyp-Wojnarska, 1990). 

Wiele badań ujawnia też silne powiązania poczucia kontroli z motywacją 

osiągnięć, w tym osiągnięć szkolnych (Uguroglu & Walberg, 1979; Cooper, Burger, 

Good, 1981; Rubin, 1993;  Fazey & Fazey, 2001). Wyższy poziom zewnętrznego 

poczucia kontroli idzie w parze ze specjalnymi trudnościami w nauce (Bryan i Pearl, 

1979; Scott i Moore, 1980), natomiast wyższy poziom wewnętrznego poczucia 

kontroli wiąże się z osiągnięciami szkolnymi, szczególnie wtedy, gdy miarą tych 

osiągnięć są wyniki w testach inteligencji lub wiedzy szkolnej. Przy czym zależności 

te są zdecydowanie silniejsze w populacji młodzieży niż w populacji dzieci i 

studentów (Findley, Cooper, 1983). Z kolei badania Stipeka (1980) nad dziećmi 

rozpoczynającymi naukę wykazały, że poczucie kontroli wpływa na oceny szkolne, a 

to oznacza, że poczucie kontroli jest cechą względnie ukształtowaną już przed 

pójściem dziecka do szkoły. W związku z tym interesujące wydaje się pytanie o 

przebieg rozwoju poczucia kontroli oraz o czynniki, które ten rozwój stymulują. 

 

1.3.  Związki poczucia kontroli z postawami rodzicielskimi 

 

Jak już wspomniano wcześniej zgeneralizowane poczucie kontroli wzmocnień 

kształtuje się w wyniku uczenia się, jako rezultat powtarzających się doświadczeń. 

Im częściej jednostka ma szanse doświadczać wywierania wpływu na bieg zdarzeń, 

tym bardziej jest przekonana o istnieniu związku między jej postępowaniem a jego 

konsekwencjami, i tym bardziej utrwala się w niej poczucie kontroli wewnętrznej. Z 

kolei częste doświadczanie braku związku między własnym działaniem a 

konsekwencjami przyczynia się do powstania poczucia kontroli zewnętrznej. Można 

zatem przypuszczać, że wśród najważniejszych czynników mających wpływ na 

kształtowanie się poczucia kontroli należy wymienić postawy rodziców. To właśnie 

oni od najwcześniejszych lat życia są odpowiedzialni za zaspokajanie większości 

potrzeb dziecka, a ich zachowania i postawy stanowią główne źródło wzmocnień. 

Postawa rodzicielska definiowana jest z reguły jako ukształtowana podczas 

pełnienia funkcji wychowawczych, całościowa forma ustosunkowania się rodziców 

do dzieci i zagadnień wychowawczych (Rembowski, 1972), w której wyróżnić można 

trzy składniki: poznawczy, afektywny i behawioralny, nadające kierunek i siłę 

zachowaniom rodziców wobec dziecka (Ziemska, 1973). 

Postawy rodzicielskie mogą przybierać różne formy. Zróżnicowanie to 

znajduje wyraz w wielości psychologicznych typologii, będących próbą ich 

systematycznego ujęcia (por. Ziemska, 1967, 1977, 1979, 2009; Plopa, 2005). W 
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prezentowanych tu badaniach zastosowano typologię Mieczysława Plopy (2005, 

2008a, 2008b), w której wyróżnia się pięć wymiarów ideologii wychowawczej, 

przejawiających się w: (1) akceptacji lub odrzuceniu, (2) nadmiernych wymaganiach, 

(3) autonomii, (4) niekonsekwencji i (5) nadmiernym ochranianiu. 

Postawa akceptacji polega na stwarzaniu przez rodzica klimatu sprzyjającego 

swobodnej wymianie uczuć, dzięki czemu dziecko uczy się ufności do ludzi i świata, 

jest zachęcane do nawiązywania otwartych, spontanicznych relacji. Można 

przypuszczać, że postawa tego typu zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa i 

wsparcia nawet w trudnych sytuacjach, zwiększa szansę na ukształtowanie się 

wewnętrznego poczucia kontroli. Postawa nadmiernie wymagająca polega na 

bezwzględnym egzekwowaniu przez rodzica wykonywania poleceń, nakazów i 

zakazów, nie licząc się z możliwościami dziecka. Rodzic jest skłonny akceptować 

wyłącznie takie zachowania dziecka, które są zgodne z jego poglądami i 

oczekiwaniami. Można przypuszczać, że rodzic charakteryzujący się postawą 

nadmiernie wymagającą, w relacjach z dzieckiem koncentruje się głównie na karaniu 

zachowań odbiegających od jego założeń wychowawczych, zwiększa w ten sposób 

prawdopodobieństwo ukształtowania się w dziecku poczucia kontroli zewnętrznej. 

Postawa autonomii polega traktowaniu dziecka jako osoby, która w miarę rozwoju 

potrzebuje coraz więcej swobody. Rodzic pokazuje dziecku różne alternatywne 

wybory, służąc mu jednocześnie życzliwą radą i pomocą. Można przypuszczać, że 

postawa tego typu dzięki tworzeniu atmosfery aprobaty dla podejmowanych przez 

dziecko samodzielnych wyborów sprzyja kształtowaniu się wewnętrznego poczucia 

kontroli. W przypadku postawy niekonsekwentnej stosunek rodzica do dziecka jest 

zmienny i zależy od chwilowego nastroju. Postawa akceptacji i angażowania się w 

sprawy dziecka miesza się z nadmierną ingerencją, nerwowością i deklarowaniem 

różnych kar i ograniczeń. Można przypuszczać, ze rodzic prezentujący postawę 

niekonsekwentną na te same zachowania dziecka reaguje inaczej, w zależności od 

samopoczucia bądź innych osobistych spraw, nie koniecznie związanych z życiem 

rodzinnym. Taki brak stabilności w postępowaniu rodzica powoduje nie tylko 

emocjonalne dystansowanie się dziecka, ale i kształtuje w nim przekonanie o braku 

związku między działaniem a następującymi po nim wzmocnieniami. Postawa 

nadmiernie ochraniająca polega na traktowaniu dziecka jako osoby wymagającej stałej 

troski i opieki. Przejawy autonomii w zachowaniu dziecka wywołują w rodzicu lęk i 

niepokój. Można przypuszczać, że ten brak wiary rodzica w możliwość 

prawidłowego funkcjonowania dziecka bez wsparcia z  jego strony stanowi źródło 

kształtowania się w nim zewnętrznego poczucia kontroli. 

Podsumowując można stwierdzić, że poczucie kontroli rozwija się dzięki 

doświadczaniu takich interakcji społecznych, które mogą wzmacniać bądź osłabiać 
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przekonanie o możliwości wpływu na otoczenie (por.  Paguio, Robinson, Skeen, & 

Deal, 1987; Suizzo & Soon, 2006). Oznacz to, ze również postawy rodziców - będące 

zawsze jakąś formą wzmocnień - w postaci akceptacji, odrzucenia, nadmiernej 

kontroli, nadmiernego ochraniania czy niekonsekwencji nie są obojętne dla 

kształtowania się poczucia kontroli dziecka. 

Większość prowadzonych do tej pory badań nad kształtowaniem się poczucia 

kontroli w dzieciństwie koncentrowała się na badaniu dzieci w średnim wieku 

szkolnym i starszych (por. Szmigielska, 1981). Niewiele jest jednak danych na temat 

zmian rozwojowych poczucia kontroli u dzieci najmłodszych, a wyniki tych badań 

są niejednoznaczne (Szmigielska, 1996). 

 

2. Badania własne 

 

2.1.  Problematyka badań własnych i hipotezy badawcze 

 

Mając to wszystko na uwadze nasuwa się kilka pytań. Przede wszystkim 

należałoby rozstrzygnąć kwestię rodzaju i siły związków między postawami 

rodzicielskimi prezentowanymi przez rodziców a poczuciem kontroli ujawnianym 

przez dzieci w wieku przedszkolnym. Po drugie, istotne wydaje się również 

rozstrzygnięcie tego, czy płeć rodzica prezentującego określoną postawę odgrywa 

rolę czynnika różnicującego rodzaj kształtującego się u dziecka poczucia kontroli? 

Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że rodzice mogą różnić się miedzy sobą pod 

względem preferowanych stylów rodzicielskich w stosunku do swojego dziecka. Po 

trzecie, należy ustalić czy relacje między postawami rodziców a poczuciem kontroli 

dziecka w wieku przedszkolnym zależ od płci dziecka. Wszak stereotypy 

postępowania wobec osób płci męskiej i żeńskiej uwidaczniają się od 

najwcześniejszych lat życia człowieka.  

 Uwzględniając przedstawione wcześniej stanowiska teoretyczne 

sformułowano następujące hipotezy: 

Hipoteza 1 – im bardziej rodzic skłonny jest prezentować postawę akceptacji i/ lub 

autonomii, tym niższy poziom zewnętrznego poczucia kontroli ujawnia dziecko. 

Przypuszczenia te znajdują potwierdzenie w badaniach, w których wykazano 

dodatnią korelację między wewnętrznym poczuciem kontroli a postawą akceptacji 

ze strony rodziców (Katkovsky, Crandall i Good, 1967; McArtur, 1970) i z postawą 

dopuszczającą samodzielność i niezależność dziecka w działaniu (Nowicki, 1979). 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku postawy 

niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej i nadmiernie wymagającej. Niewiele jest 

badań w tym zakresie, można jednak wyprowadzić pewne przewidywania w 



 

 ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

oparciu o przesłanki natury teoretycznej lub odwołując się do charakterystyki 

poszczególnych postaw rodzicielskich. I tak, rodzice niekonsekwentni, z uwagi na 

typowy dla nich brak spójności postępowania, na te same zachowania dziecka 

zareagują inaczej, sprzyjając tym samym kształtowaniu się u dziecka przekonania o 

braku związków między działaniem a jego konsekwencjami. Z kolei rodzice 

nadmiernie ochraniający zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju u dziecka 

zewnętrznego poczucia kontroli, wyręczając dziecko w wielu (szczególnie trudnych) 

sytuacjach, uznając je za osobę wymagającą stałej troski i opieki. Natomiast rodzice 

nadmiernie wymagający koncentrują się na karaniu zachowań niezgodnych z 

narzuconym przez nich wzorcem, a przewaga karania nad nagradzaniem osłabia 

wewnętrzne poczucie kontroli (Loeb, 1975). W związku z tym, należy oczekiwać, że: 

Hipoteza 2 – im bardziej rodzic skłonny prezentować postawę nadmiernie 

wymagającą, niekonsekwentną i/ lub nadmiernie ochraniającą, tym wyższy poziom 

zewnętrznego poczucia kontroli ujawnia dziecko. 

Krasowicz i Kurzyp-Wojnarską (1990), wskazały na złożoność relacji między 

postawami rodzicielskimi a poczuciem kontroli dziecka. Ich zdaniem rolę głównego 

czynnika komplikującego te zależności jest płeć rodzica i płeć dziecka. Odwołując się 

do licznych prac badawczych stwierdziły, że w przypadku relacji ojciec-syn 

zewnętrzne LOC dziecka może być wynikiem postawy unikającej ojca, natomiast 

kształtowaniu się wewnętrznego poczucia kontroli u chłopców sprzyja karanie 

fizyczne ze strony ojca. Z kolei w relacji ojciec-córka okazuje się, że ojcowie 

dziewczynek o wewnętrznym poczuciu kontroli charakteryzują się postawą pełną 

uczuciowości, kontaktu fizycznego, sprawiedliwości i zaufania. Jeszcze inni badacze 

dowiedli, że zależności między postawami matek a LOC synów są silniejsze, niż z 

LOC córek (por. Krasowicz i Kurzyp-Wojnarska, 1990, s. 26). 

Zależności te znajdują również potwierdzenie w przesłankach natury 

teoretycznej. Wnika z nich między innymi, że rozbieżności postaw prezentowanych 

przez rodziców wobec dziecka: (a) mogą być częścią dziedzictwa wyniesionego z 

rodziny generacyjnej (doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego oraz interakcje 

uczuciowe z własnymi rodzicami odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się postaw 

wobec własnych dzieci), (b) mogą mieć swoje źródło w cechach podmiotowych 

dziecka (takie czynniki jak płeć dziecka, jego wiek rozwojowy czy stan emocjonalny 

mogą wpływać na kształt postawy rodzica w zależności od tego, w jakim stopniu 

dziecko spełnia jego oczekiwania), i wreszcie (c) mogą być zdeterminowane 

czynnikami kulturowymi, którym oboje rodzice podlegają (kultura może wpływać 

na postawy rodziców poprzez kształtowanie w nich określonych wartości, 

nastawień, przekonań i celów) (por. Plopa, 2005). W związku tym, należy oczekiwać, 

że: 
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Hipoteza 3 – Związki między poczuciem kontroli dzieci a postawami rodzicielskimi 

rodziców zależą zarówno od płci prezentujących je rodziców, jak i płci dziecka. 

 

2.2.  Charakterystyka badanej grupy 

 

Badania zostały przeprowadzone w jednym z Oddziałów Przedszkolnych 

przy Zespole Szkół Podstawowych w Warszawie. Uczestniczyło w nich 60 rodziców 

(30 ojców i 30 matek), którzy rozwiązywali samoopisowy Kwestionariusz Postaw 

Rodzicielskich KPR Mieczysława Plopy (2008) oraz ich 30 dzieci, które zostały 

zbadane Skalą Poczucia Kontroli dla Dzieci Przedszkolnych SPK-DP Barbary 

Szmigielskiej (1996). 

Wiek badanych rodziców wahał się od 20 do 50 lat. Średnia wieku matek 

wynosiła 33,2, a ojców 34,5. Najliczniejsza grupę stanowili rodzice między 26 a 30 

rokiem życia. Najmniejszą grupę (3 przypadki) stanowili rodzice miedzy 46 a 50 

rokiem życia.  

Poziom wykształcenia badanych rodziców był zróżnicowany. Nie 

zarejestrowano wśród nich osób z wykształceniem podstawowym, a najmniejszy 

odsetek stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym (1 matka i 1 ojciec). 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (20 matek i 21 

ojców). 9 matek i 8 ojców reprezentowało średni poziom wykształcenia. 

Oprócz rodziców w badaniach uczestniczyło ich 30 dzieci (16 dziewczynek i 

14 chłopców) między 5 (6 dziewczynek i 5 chłopców) a 6 rokiem życia (10 

dziewczynek i 9 chłopców.  

Większość badanych dzieci posiadało rodzeństwo (jedynie 2 dziewczynki były 

jedynaczkami), przy czym siedemnaścioro z nich posiadało jednego brata lub siostrę, 

a pozostali (11 przypadków) więcej niż jedno rodzeństwo. 

 

2.3.  Metody badawcze 

 

W badaniach zastosowano dwa kwestionariusze. Rodzice rozwiązywali 

Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich dla Rodziców KPR w opracowaniu 

Mieczysława Plopy (Plopa, 2008). Dzieci natomiast badano za pomocą Skali Poczucia 

Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP opracowanej przez Barbarę Szmigielską 

(Szmigielska, 1996). 

Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich dla Rodziców KPR jest narzędziem 

samoopisowym, które składa się z dwóch wersji: wersji dla matek i wersji dla ojców. 

Każda wersja zawiera 50 stwierdzeń umożliwiających pomiar nasilenia pięciu 

postaw rodzicielskich. Zadaniem osoby badanej jest ocenić, w jakim stopniu 
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utożsamia się z każdym stwierdzeniem. Oceny dokonuje się przy użyciu 

pięciopunktowej skali, w której 1 oznacza Zdecydowanie taki (taka) nie jestem i tak się 

nie zachowuję, a 5 – Zdecydowanie taki (taka) jestem i tak się zachowuję. Korzystając z 

odpowiedniego klucza możliwe jest wyliczenie natężenia każdej z pięciu postaw 

rodzicielskich. 

Postawa Akceptacji – Odrzucenia – wysoki wynik w tej skali świadczy o tym, że 

rodzic akceptuje dziecko bez względu na jego osobowość, a relację między rodzicem 

a dzieckiem cechuje obustronne zaufanie oraz stosunki układające się na 

płaszczyźnie partnerskiej. Niski wynik w tej skali świadczy o tym, że rodzic 

nastawiony jest raczej na zaspokajanie potrzeb materialnych dziecka bez 

uwzględniania jego potrzeb psychologicznych. Nie okazuje dziecku ciepła, a relacja 

między nim a dzieckiem nacechowana jest brakiem przyjemności i satysfakcji ze 

wspólnego obcowania. 

Postawa Nadmiernie Wymagająca – wysoki wynik w tej skali charakteryzuje 

rodziców, którzy uważają się za autorytet, traktują dziecko bezwzględnie i akceptują 

tylko te zachowania dziecka, które są odpowiednie z ich punktu widzenia. Tacy 

rodzice bardzo rygorystycznie egzekwują wykonywanie swoich poleceń przez 

dzieci, nie tolerują sprzeciwu, nie licząc się z realnymi możliwościami dziecka. 

Postawa Autonomii – wysoki wynik w tej skali świadczy o tym, że rodzic w 

kontaktach z dzieckiem wykazuje się elastycznością i dostosowuje się do potrzeb 

rozwojowych dziecka, szanuje odmienność poglądów dziecka, rozumie jego 

potrzebę „prywatności” i nawiązywania kontaktów towarzyskich, w tym kontaktów 

z płcią przeciwną. 

Postawa Niekonsekwentna – wysoki wynik w tej skali uzyskują rodzice, których 

charakteryzuje zmienny stosunek do dziecka. Stosunek ten zależy od nastroju, 

samopoczucia i innych spraw. Rodzice prezentujący tę postawę postrzegani są przez 

dziecko jako nadmiernie nerwowi i zmienni. 

Postawa Nadmiernie Ochraniająca – wysoki wynik w tej skali wiąże się z 

nadopiekuńczością i nadmierną troską rodzica o dziecko i jego przyszłość. 

Rzetelność Skali Postaw Rodzicielskich SPR jest zadowalająca. Współczynniki 

zgodności wewnętrznej alpha Cronbacha dla poszczególnych skal wahają się od 0,73 

dla skali Autonomia do 0,88 dla skal Wymagania i Niekonsekwencja. 

O zadowalającej trafności SPR świadczą nie tylko wyniki konfirmacyjnej 

analizy czynnikowej, ale także dane pochodzące z badań, w których konfrontowano 

wyniki uzyskiwane w SPR z kryteriami zewnętrznymi, takimi jak płeć 

psychologiczna rodzica, retrospektywna ocena postaw rodzicielskich, zachowanie 

dorastających dzieci w szkole czy rozwój społeczny dzieci.     
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Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP jest narzędziem 

przeznaczonym do badania poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień u dzieci w 

wieku od czterech i pół do siedmiu lat. Pojęcie poczucia kontroli rozumiane jest tu 

zgodnie z teorią społecznego uczenia się Julina B. Rotttera. SPK-DP składa się z 18 

pytań opisujących różne sytuacje z życia dziecka. Połowa pytań tworzy skalę 

sukcesów (Skala S) - są to zdarzenia pozytywne, które kończą się sukcesem. Druga 

połowa pytań tworzy skalę porażek (Skala P) - są to zdarzenia negatywne, które 

kończą się porażką. Dzięki temu podziałowi możemy stwierdzić jakie 

umiejscowienie poczucia kontroli przejawia dziecko w sytuacji sukcesu, a jakie w 

sytuacji porażki. Wynik ogólny jest sumą wyników w Skali S i w Skali P. 

Pytania dotyczące sytuacji sukcesów i porażek są ułożone w sposób losowy. 

Dziecko za każdym razem ma do wyboru dwie odpowiedzi, a wybór jednej z nich 

wskazuje na poczucie kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej. I tak na przykład w 

skali poczucia kontroli w sytuacji porażki (Skala P) osoba prowadząca badanie czyta 

dziecku następujące pytanie: Zepsułeś (zepsułaś) jakąś nową zabawkę, stało się tak dlatego, 

że: Dziecko biorące udział w badaniu ma możliwość wyboru jednej z dwu 

odpowiedzi: A. Była źle zrobiona lub B. Nie umiałeś (umiałaś) się nią bawić. W skali 

poczucia kontroli w sytuacji sukcesu (Skala S) jedno z pytań brzmi: Pokolorowałeś 

(pokolorowałaś) cały rysunek i nie złamałeś (złamałaś) żadnej kredki, bo: i znów dziecko 

wybiera jedną z dwóch odpowiedzi: A. Tato zastrugał ci bardzo dobrze te kredki lub B. 

Ty ostrożnie rysowałeś (rysowałaś). 

Odpowiedzi dziecka punktowane są według odpowiedniego klucza. Wysoki 

wynik świadczy o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli wzmocnień, czyli tendencji 

do przypisywania rezultatów własnych działań czynnikom zewnętrznym. Niski 

wynik świadczy o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli wzmocnień, a więc 

tendencji do przypisywania sobie rezultatów własnych działań. 

Skala SPK-DP charakteryzuje się zadowalającą zgodnością wewnętrzną. 

Wskaźnik alpha Cronbacha dla wyniku ogólnego wynosi 0,77, dla skali P – 0,87, a dla 

skali S – 0,53. Równie satysfakcjonująca jest stabilność bezwzględna. Współczynniki 

korelacji Spearmana-Browna między wynikami dwukrotnego badania skalą tej samej 

grupy dzieci w odstępie trzech tygodni wynoszą: 0,79 dla wyniku ogólnego, 0,86 dla 

skali P i 0,58 dla skali S. 

W celu oszacowania trafności diagnostycznej autorka narzędzia skorelowała 

wyniki SPK-DP z wynikami innych narzędzi, mierzących poczucie kontroli. Były to 

między innymi Skala SPIES oraz pomiar przejawianego poczucia kontroli w 

rzeczywistym działaniu (w sytuacji eksperymentalnej). Wyniki tych porównań, 

przedstawione w podręczniku do SPK-DP (Szmigielska, 1996) potwierdzają trafność 

diagnostyczną narzędzia. 
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Trafność teoretyczną określano na podstawie związków między poczuciem 

kontroli a innymi cechami osobowości. W badaniach tych autorka narzędzia 

korelowała wyniki SPK-DP z pomiarem rozwoju dziecka w 3 sferach: poznawczej, 

emocjonalnej i społecznej. Zaprezentowane przez nią wyniki ujawniły zgodne z 

oczekiwaniami, istotne różnice między dziećmi przejawiającymi zewnętrzne i 

wewnętrzne poczucie kontroli, co świadczy o zadowalającym poziomie trafności 

teoretycznej skali. 

 

2.4. Wyniki 

 

W pierwszym kroku analizy statystycznej porównano wyniki matek i ojców w 

Skali Postaw Rodzicielskich KPR. Dane na ten temat zaprezentowano w tabeli 1. Na 

ich podstawie można stwierdzić, że biorący udział w badaniu matki i ojcowie 

charakteryzowali się podobnym natężeniem takich postaw rodzicielskich, jak: 

postawa wymagająca, postawa autonomii, postawa niekonsekwentna i postawa 

ochraniająca. Średnie wyniki przebadanych rodziców w tym zakresie plasowały się 

na poziomie wyników niskich i przeciętnych (por. Plopa, 2008). 

 
Tabela 1. Współczynniki istotności różnić między ojcami a matkami pod względem natężenia postaw 

rodzicielskich 

POSTAWY 

RODZICIELSKIE 

OJCOWIE 

(N=30) 

MATKI 

(N=30) 
t p 

M SD M SD   

Akceptacja 41,10 8,94 45,53 3,16 2,56 0,013 

Wymaganie 30,70 11,86 30,57 11,01 -0,05 0,964 

Autonomia 33,23 10,20 34,80 9,02 0,63 0,531 

Niekonsekwencja 25,27 10,25 26,77 9,99 0,57 0,568 

Ochranianie 35,80 8,13 35,90 9,76 0,04 0,966 

 

Jedyną istotną statystycznie różnicę między ojcami a matkami zarejestrowano 

w przypadku skali Akceptacja (t=2,56; p<0,05). Ojcowie uzyskiwali istotnie niższe 

wyniki w tej skali, a to oznacza, że w porównaniu z matkami przywiązują mniejszą 

wagę do tworzenia w relacjach z dzieckiem klimatu ufności, który sprzyja swobodnej 

wymianie uczuć i komunikowaniu przez dziecko swoich potrzeb. 

Warto jednak zaznaczyć, że średnie wyniki badanych kobiet i mężczyzn w 

skali Akceptacja mieszczą się w przedziale wyników wysokich (7 sten w grupie 

mężczyzn i 8 sten w grupie kobiet), a to oznacza, że wśród zbadanych przez nas 

osób, zarówno ojcowie, jak i matki zapewniają dzieciom bliski i uczuciowy kontakt 

(por. Plopa, 2008). 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 73 

W następnym kroku analizy statystycznej porównano wyniki dziewczynek i 

chłopców w skali SPK-DP, aby potwierdzić lub wykluczyć występowanie różnic 

płciowych w zakresie poczucia kontroli u dzieci w wieku przedszkolnym. Dane na 

ten temat zaprezentowano w tabeli 2. Na ich podstawie można stwierdzić, że między 

chłopcami a dziewczynkami brak istotnych statystycznie różnic w zakresie poczucia 

kontroli. 

 
Tabela 2. Współczynniki istotności różnić między chłopcami a dziewczynkami pod względem 

umiejscowienia kontroli wzmocnień 

  
CHŁOPCY 

(N=14) 

DZIEWCZYNKI 

(N=16) 

 

t 

 

p 

  M SD M SD   

Skala S 1,93 2,37 2,44 2,00 0,64 0,528 

Skala P 3,43 2,47 3,31 3,32 -0,11 0,915 

Wynik ogólny 5,36 4,29 5,75 4,75 0,24 0,815 

 

Skala P – zewnętrzne poczucie kontroli w sytuacji porażki; Skala S – zewnętrzne poczucie kontroli w 

sytuacji sukcesu 

W następnym etapie analizy statystycznej skorelowano wyniki rodziców w 

Skali Postaw Rodzicielskich SPR z wynikami dzieci w Skali Poczucia Kontroli SPK-

DP. Dane przedstawione w tabeli 3. wskazują na to, że postawa akceptująca 

rodziców zwiększa wewnętrzne poczucie kontroli dziecka, a postawy 

niekonsekwentna i ochraniająca sprzyjają kształtowaniu się zewnętrznego poczucia 

kontroli.  

 
Tabela 3. Współczynniki korelacji r-Pearsona między wynikami uzyskiwanymi przez ojców i matki w 

Skali Postaw Rodzicielskich KPR a wynikami uzyskiwanymi przez ich dzieci w Skali Poczucia 

Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP 

 

POSTAWA 

RODZICIELSKA 
RODZIC SKALA S SKALA P WYNIK OGÓLNY 

Akceptacja   
Ojciec -0,413* -0,266 -0,372* 

Matka -0,492** -0,552** -0,596** 

Wymaganie 
Ojciec 0,071 -0,059 -0,004 

Matka -0,008 0,101 0,062 

Autonomia 
Ojciec -0,090 -0,018 -0,055 

Matka 0,054 0,027 0,043 

Niekonsekwencja 
Ojciec 0,246 0,299 0,313* 

Matka 0,109 0,379* 0,300 

Ochranianie 
Ojciec 0,294 0,496** 0,464** 

Matka 0,121 0,342* 0,280 
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Oprócz tej ogólnej prawidłowości wyniki naszych badań ujawniły, że związki 

postaw rodzicielskich z poczuciem kontroli dziecka zależne są od płci rodzica. O ile 

bowiem postawa akceptująca ojca zwiększa wewnętrzne poczucie kontroli dziecka 

jedynie w sytuacjach sukcesów (r= -0,413; p<0,05), o tyle postawa akceptująca matki 

zwiększa wewnętrzne poczucie kontroli dziecka zarówno w sytuacjach sukcesów (r= 

-0,492; p<0,01), jak i porażek (r= -0,552; p<0,01). Różnice te dotyczą również postawy 

niekonsekwentnej i ochraniającej. Postawa niekonsekwentna ojca zwiększa 

zewnętrzne poczucie kontroli dziecka w ogóle (r=0,313; p<0,05), natomiast postawa 

niekonsekwentna matki sprzyja kształtowaniu się zewnętrznego poczucia kontroli 

dziecka przede wszystkim w sytuacjach porażek (r=0,379; p<0,05). Ponadto o ile 

postawa ochraniająca matki zdaje się wiązać dodatnio wyłącznie z poziomem 

zewnętrznego poczucia kontroli w sytuacjach porażek (r=0,342; p<0,05), o tyle 

postawa ochraniająca ojca wiąże się dodatnio zarówno z zewnętrznym poczuciem 

kontroli w sytuacji porażek (r=0,496; p<0,01), jak i z ogólnym poziomem 

zewnętrznego poczucia kontroli dziecka (r=0,464; p<0,01). 

 
Tabela 4. Współczynniki korelacji r-Pearsona między wynikami uzyskiwanymi przez ojców i matki w 

Skali Postaw Rodzicielskich KPR a wynikami uzyskiwanymi przez dziewczynki w Skali Poczucia 

Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP 

 

RODZIC 
POSTAWA 

RODZICIELSKA 
SKALA S SKALA P 

WYNIK 

OGÓLNY 

Ojciec 

Akceptacja -0,620** -0,426* -0,559* 

Wymaganie 0,240 0,226 0,259 

Autonomia 0,188 0,026 0,097 

Niekonsekwencja 0,057 0,104 0,097 

Ochranianie 0,320 0,555* 0,522* 

Matka 

Akceptacja -0,709** -0,563* -0,691** 

Wymaganie 0,032 0,234 0,177 

Autonomia 0,230 -0,100 0,027 

Niekonsekwencja -0,158 0,303 0,145 

Ochranianie 0,100 0,327 0,271 

* p<0,05 

** p<0,01 

 

W ostatnim kroku analiz statystycznych chcieliśmy sprawdzić czy związki 

między postawami rodzicielskimi a umiejscowieniem poczucia kontroli u dzieci 

zależą od płci dziecka. W związku z tym przeprowadziliśmy analizę korelacji r-

Pearsona między wynikami matek i ojców w Skali Postaw Rodzicielskich KPR a 

wynikami dziewczynek (tabela 4) i chłopców (tabela 5) w Skali Poczucia Kontroli u 

Dzieci Przedszkolnych SPK-DP. 
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Uzyskane w ten sposób dane pozwalają stwierdzić, że w relacjach matka – 

córka to głównie postawa akceptująca zwiększa nasilenie wewnętrznego poczucia 

kontroli dziecka (r= -0,709; p<0,01 dla skali S, r= -0,563; p<0,05 dla skali P i r= -0,691; 

p<0,01 dla ogólnego wyniku w SPK-DP). Natomiast w przypadku relacji córek z 

ojcami równie ważnym czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się wewnętrznego 

poczucia kontroli dziecka jest niskie nasilenie postawy ochraniającej ojca (r=0,555; 

p<0,05 dla skali P). 

 
Tabela 5. Współczynniki korelacji r-Pearsona między wynikami uzyskiwanymi przez ojców i matki w 

Skali Postaw Rodzicielskich KPR a wynikami uzyskiwanymi przez chłopców w Skali Poczucia 

Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP 

RODZIC 
POSTAWA 

RODZICIELSKA 
SKALA S SKALA P 

WYNIK 

OGÓLNY 

Ojciec 

Akceptacja -0,081 0,134 0,032 

Wymaganie -0,128 -0,556* -0,391 

Autonomia -0,359 -0,067 -0,237 

Niekonsekwencja 0,375 0,614** 0,560* 

Ochranianie 0,270 0,412 0,386 

Matka 

Akceptacja -0,323 -0,562* -0,502* 

Wymaganie 0,020 -0,104 -0,049 

Autonomia -0,133 0,201 0,043 

Niekonsekwencja 0,336 0,520* 0,486* 

Ochranianie 0,177 0,369 0,311 

* p<0,05, ** p<0,01 

 

Jeśli zaś chodzi o relacje matek z synami, to rozwój wewnętrznego poczucia 

kontroli dziecka wiąże się z wysokim nasileniem postawy akceptującej (r= -0,562; 

p<0,05 dla skali P i r= -0,502; p<0,05 dla ogólnego wyniku w SPK-DP) i niskim 

nasileniem postawy niekonsekwentnej (r=0,520; p<0,05 dla skali P i r=0,486; p<0,05 

dla ogólnego wyniku w SPK-DP). Natomiast w przypadku relacji ojców z synami, 

wewnętrzne poczucie kontroli dziecka wiąże się z wysokim nasileniem postawy 

wymagającej (r= -0,556; p<0,05 dla skali P) i niskim nasileniem postawy 

niekonsekwentnej (r=0,614; p<0,05 dla skali P i r=0,560; p<0,05 dla ogólnego wyniku 

w SPK-DP). 

 

3. Dyskusja wyników i wnioski 

 

Zgodnie z hipotezą pierwszą oczekiwaliśmy, że im bardziej rodzic skłonny 

jest prezentować postawę akceptacji i/ lub autonomii, tym niższy poziom 

zewnętrznego poczucia kontroli ujawnia dziecko. Oczekiwania te potwierdziły się 

jedynie w odniesieniu do postawy akceptacji. Nie zarejestrowaliśmy istotnego 
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statystycznie związku między postawą autonomii a zewnętrznym poczuciem 

kontroli. Oznacza to, że poczucie kontroli dzieci w wieku przedszkolnym wiąże się 

raczej z nasileniem postawy akceptacji ich rodziców, aniżeli z postawą autonomii. 

Wyniki te zdają się potwierdzać przypuszczenia innych autorów (por. Krasowicz, 

Kurzyp-Wojnarska, 1990), którzy twierdzą, że w przedszkolnym okresie życia 

dziecka szczególną rolę pełnią postawy rodziców wyrażające się w ochranianiu, 

akceptacji i serdeczności, stanowią one bowiem źródło pozytywnych wzmocnień dla 

różnych przejawów jego aktywności. Być może znaczenie postawy autonomii w 

kształtowaniu się poczucia kontroli ujawnia się w późniejszych okresach życia. Co 

ciekawe wyniki naszych badań sugerują, że o ile w relacji ojciec-dziecko postawa 

akceptacji zmniejsza ogólne zewnętrzne poczucie kontroli dziecka oraz zewnętrzne 

poczucie kontroli w sytuacji sukcesu, o tyle w przypadku relacji matka-dziecko 

postawa akceptacji zmniejsza nie tylko ogólne zewnętrzne LOC dziecka , ale i 

zewnętrzne poczucia kontroli w sytuacji sukcesu i sytuacji porażki. Wyniki te zdają 

się korespondować z wynikami prezentowanymi począwszy od lat 70 XX wieku. 

Scheck i współpracownicy (1973), a także Duke, Fenhagen (1975) wykazali, że 

wewnętrzne LOC dziecka koreluje z postawą kochającą, akceptacji i pozytywnego 

zaangażowania, a także z postawą opiekuńczą, ochraniającą i przywiązaniem. 

Oczekiwaliśmy również, że im bardziej rodzic jest skłonny prezentować 

postawę wymagającą, niekonsekwentną i/ lub nadmiernie ochraniającą, tym wyższy 

poziom zewnętrznego poczucia kontroli ujawnia dziecko (hipoteza 2). Ta hipoteza 

także potwierdziła się tylko częściowo. Otóż analizy statystyczne - w których nie 

uwzględniano płci dziecka - ujawniły dodatnie związki zewnętrznego poczucia 

kontroli dziecka z postawą niekonsekwentną i nadmiernie ochraniającą. Postawy te 

w relacji matka-dziecko zwiększały zewnętrzne poczucie kontroli szczególnie w 

sytuacji porażki, natomiast w relacji ojciec-dziecko zwiększały również ogólne 

zewnętrzne LOC. Wyniki te zdają się potwierdzać wcześniejsze ustalenia, z których 

wynika, że zewnętrzny LOC dziecka idzie w parze z unikaniem kontaktów, 

rozluźnioną oraz niekonsekwentną dyscypliną (Davis, Phares, 1969).  

Zgodnie z hipotezą trzecią oczekiwaliśmy, że związki między poczuciem 

kontroli dziecka a postawami rodzicielskimi zależą nie tylko od płci prezentujących 

je rodziców, ale i od płci dziecka. Uzyskane przez nas wyniki badań potwierdzają tę 

hipotezę. W przypadku córek wewnętrznemu poczuciu kontroli w sytuacji sukcesu 

sprzyja postawa akceptacji prezentowana zarówno przez ojca, jak i matkę. Natomiast 

wewnętrznemu poczuciu kontroli w sytuacji porażki sprzyja nie tylko postawa 

akceptacji obojga rodziców, ale i brak tendencji do nadmiernego ochraniania córki ze 

strony ojca. Jeśli zaś chodzi o chłopców, to wewnętrznemu poczuciu kontroli 

szczególnie w sytuacji porażki sprzyja nadmiernie wymagający i konsekwentny 
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ojciec, a także akceptująca i konsekwentna matka. Podobne zależności ujawniły się w 

badaniach Krasowicz i Kurzyp-Wojnarskiej (1990), przy czym w naszych badaniach 

nie zarejestrowano istotnych statystycznie związków LOC w sytuacji sukcesu z 

postawami rodzicielskimi w grupie chłopców. 

Podsumowując można stwierdzić, że każdy człowiek, w toku społecznego 

uczenia się, nabywa zgeneralizowane oczekiwania, dotyczące związku między 

podejmowanymi przez niego działaniami, a ich pozytywnymi lub negatywnymi 

konsekwencjami. Oczekiwania te, wraz z upływem czasu utrwalają się, by 

ostatecznie przybrać formą wewnętrznego bądź zewnętrznego poczucia kontroli 

(locus of control). Osoby charakteryzujące się wewnętrznym poczuciem kontroli są 

przekonane, że to co im się w życiu przydarza (zarówno sukcesy, jak i porażki) zależ 

od nich samych. Natomiast osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli są przekonane, 

że za ich sukcesy i porażki odpowiadają jakieś czynniki zewnętrzne (inni ludzie, 

zbiegi okoliczności, fatum itp.). Dzięki badaniom Juliana B. Rottera możliwe było 

wykazanie, że te zgeneralizowane oczekiwania, dotyczące przyczynowych 

związków między zachowaniem a jego konsekwencjami, stanowią jeden z 

ważniejszych wyznaczników ludzkiej motywacji. Kolejne pokolenia badaczy 

odkrywały coraz to nowe zastosowania dla wprowadzonej przez Rottera idei, 

starając się jednocześnie wskazywać na czynniki determinujące proces kształtowania 

się wewnętrznego lub zewnętrznego LOC. Zaprezentowane tu badania wykazały, że 

jednym z takich czynników są style wychowawcze rodziców, których znaczenie dla 

rozwoju poczucia kontroli dziecka ujawnia się już w okresie przedszkolnym. 

Jednocześnie nasze badania wykazały, że znaczenie określonych postaw 

rodzicielskich uzależnione jest zarówno od płci prezentującego je rodzica, jak i od 

płci dziecka. 
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Wsparcie społeczne rodziców w percepcji dzieci 

w wieku 10 – 13 lat 

 

 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

Wsparcie społeczne jest nieodłącznym elementem procesu wychowania. 

Relacje pomocowe – stanowiące trzon wsparcia - zachodzą w domu rodzinnym, w 

szkole i wśród rówieśników. Jednocześnie ich liczba i jakość może być różna – co 

związane jest przede wszystkim z wiekiem „biorców”, płcią „dawców” oraz 

gotowością obu stron do zaangażowania się w proces wsparcia (Demaray i Malecki, 

2002a i 2002b). Bez obecności wsparcia w relacji rodzic – dziecko niemożliwe jest 

realizowanie modelowego założenia procesu wychowania, w myśl którego program 

wychowawczy wychowawcy staje się programem wychowanka (Brzezińska, 2000, 

2005). Wsparcie społeczne jest też związane z miarami dobrostanu psychicznego u 

dzieci i łączy się z efektywnością radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami 

(Frydenberg i Lewis 2004). Z kolei jego brak jest predyktorem obecności wielu 

niekorzystnych wskaźników rozwojowych u dzieci i młodzieży m.in. depresji, 

niepokoju, nieprzystosowania (Demaray i Malecki 2002a; Greszta, 2006). Jak wynika 

z doniesień badawczych wsparcie rodziny ma tu kluczowe znaczenie. 

Christine Dunkel-Schetter, Suzan Folkman i Richard Lazarus (1987) 

zdefiniowali wsparcie społeczne jako międzyosobową transakcję, która zawiera 

jeden lub więcej następujących elementów: 1) zainteresowanie, troskę, 2) pomoc 

instrumentalną, 3) pomoc informacyjną, 4) przekazywanie informacji ważnych dla 

samooceny. Helena Sęk (1986) uważa, że wsparcie społeczne to rodzaj interakcji 

społecznej, podjętej przez jedną lub dwie strony w sytuacji problemowej, w której 

dochodzi do wymiany informacyjnej, emocjonalnej, lub instrumentalnej. Najprostsza 

definicja wsparcia określa je jako pomoc dostępną jednostce w sytuacjach trudnych 

(Sarason, Sarason i Shearin 1986). Z uwagi na rodzaj udzielanej pomocy najczęściej 

wymienia się wsparcie emocjonalne, instrumentalne, informacyjne oraz oceniająco-

wspierające (Tardy 1985; za: Demaray i Malecki, 2002a). Zofia Jaworowska–Obłój i 

Barbara Skuza (1986) dodają do tej listy wsparcie rzeczowe. Z kolei Joanna 

Pommersbach (1985) wyróżnia aż sześć typów wsparcia: podtrzymujące samoocenę, 
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prestiżowe, informacyjne, instrumentalne, obcowanie społeczne i wsparcie 

motywacyjne. Możliwe są kombinacje poszczególnych rodzajów wsparcia: 

współwystępowanie różnych ich typów, różna sekwencja (np. najpierw jest 

udzielane wsparcie emocjonalne, a potem motywacyjne) udzielanie różnych 

rodzajów wsparcia przez różne osoby, w różnym czasie. Dla dziecka, zwłaszcza 

młodszego, wsparciem jest każda dostępna pomoc - w przypadku rodziców nawet 

sama „ciepła” obecność, jak dowiodły już badania Johna Bowlby’ego i Mary 

Ainsworth (za: Bee, 2004).  

Wyodrębnianie typów wsparcia ma znaczenie praktyczne, wiążą się one 

bowiem z  funkcjami, jakie pełni wsparcie. Do najważniejszych z punktu widzenia 

dobrostanu dziecka i jego przystosowania funkcji należą: budowa wewnętrznego i 

zewnętrznego bezpieczeństwa, rozwój zdolności do radzenia sobie, wzmacnianie 

potrzeby przywiązania i przynależności, umacnianie poczucia własnej wartości, 

uczenie się przewodnictwa (Kmiecik-Baran, 1995). Funkcje wsparcia społecznego 

zmieniają się z wiekiem dzieci tj. pewne typy wsparcia zastępowane są w miarę 

potrzeb jednostki innymi - na przykład z wiekiem rośnie poziom wsparcia 

informacyjnego czy związanego z wykorzystywaniem doświadczenia (Frydenberg i 

Lewis, 2004). W wieku szkolnym znaczenia nabiera grupa rówieśnicza, gdzie 

również zachodzą relacje pomocowe i ma miejsce wspieranie np. oceniające 

(Meagan, Tucker i Rodriguez, 2014). 

W licznych badaniach określono znaczenie wsparcia dla rozwoju i 

funkcjonowania dzieci. Wysoki poziom wsparcia rodzinnego był dodatnio związany 

z osiągnięciami szkolnymi tj. uzyskiwanymi stopniami, wynikami w 

wystandaryzowanych testach, niskim poziomem absencji w szkole, brakiem 

problemów z zachowaniem, wysokim poziomem zachowań prospołecznych 

(Ingulia, Ingolia i LoCoco, 2013); niestosowaniem używek i nieangażowaniem się w 

zachowania ryzykowne, przystosowaniem się do wymogów szkoły i kontekstu, 

akceptacją przez rówieśników, wysokim poziomem umiejętności społecznych, 

wyższą samooceną i pozytywnym obrazem siebie (Healy, Sanders i Iyer, 2015). 

Wysoki poziom wsparcia doświadczanego przez dzieci i młodzież był też związany 

z niskim poziomem odczuwania emocji o walencji ujemnej (niepokój, lęk), depresją, 

internalizowaniem problemów (Peters i Skirton, 2013). Trzeba tu jednocześnie 

zaznaczyć, iż wysoki poziom spostrzeganego wsparcia związanego tak wyraźnie z 

korzystnym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży często łączy się z 

współwystępowaniem takich czynników jak obecność i dostępność ważnych 

dorosłych, ciepłym klimatem rodziny, stabilnością sytuacji rodzinnej i innymi. 

Wsparcie byłoby w takim rozumieniu jednym z elementów szerszej konstelacji 

korzystnych warunków rozwojowych. Jednocześnie wiadomo też, że samo wsparcie 
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ma znaczenie chroniące z punktu widzenia dobrostanu dzieci i dorastających – 

dowodzą tego badania nad dziećmi wychowującymi się w rodzinach, w których 

występuje przemoc, stosowanie używek, ma miejsce rozpad rodziny, choroba, 

wysoki poziom trudności materialnych (Barrera i wsp. 2002;  Meagan, Tucker i 

Rodriguez, 2014). 

Powstały hipotezy, które podejmują próbę wyjaśnienia korzystnego znaczenia 

wsparcia. Pierwszy model nazwany „buforowym” (buffering model) zakłada, że 

wsparcie społeczne jest swoistą barierą, która chroni szczególnie dzieci rozwijające 

się w trudnych warunkach. Poprzez stałą obecność wsparcia dziecko nie doświadcza 

– niejako w pełni – stresorów, ich chroniczności i wysokiego natężenia. Model 

główny (main effect model) podkreśla, że wsparcie społeczne oddziałuje na wszystkie 

dzieci – tworząc korzystny kontekst rozwoju, w którym potencjalne psychiczne 

charakterystyki oraz zdolności mogą się ujawniać i rozwijać (Cheng, 1997; 

Brzezińska, 2000, Wygotsky, 1978/2006). Zarówno pierwsza jak i druga 

przedstawiona hipoteza znalazła potwierdzenie w praktyce klinicznej i badaniach. 

Michelle Demaray i Christine Malecki (2002a) stwierdziły, że u dzieci w wieku 

szkolnym wsparcie z pięciu źródeł (rodzic, nauczyciel, koledzy i koleżanki, bliscy 

przyjaciele, pracownicy szkoły inni niż nauczyciele) było związane z korzystnymi 

wskaźnikami przystosowania szkolnego (zachowaniem, ocenami, obrazem siebie, 

przynależnością do grupy rówieśniczej). Badaczki zauważyły, że inne znaczenie 

miało wsparcie rodziców, a inne wsparcie kolegów czy nauczycieli. Rodzice i 

koledzy mieli znaczenie dla przystosowania, które określono jako kliniczne i 

międzyosobowe (niski poziom symptomów niepokoju, dziwnych nietypowych 

zachowań). U dzieci otrzymujących wsparcie z tych źródeł stwierdzono wysoki 

poziom poczucia kontroli, stosunkowo niski poziom stresu społecznego i brak jego 

somatyzacji. Wsparcie nauczycieli i rówieśników korelowało najsilniej z miarami 

funkcjonowania psychicznego dzieci w szkole (nieobecność lęku, niepokoju, 

zachowań acting out).  

Dzieci z rodzin, w których występuje bieda rozwijają się podobnie korzystnie, 

co ich rówieśnicy i nie doświadczających trudności, kiedy spostrzegają wysoki 

poziom wsparcia (Barrera i wsp. 2002), Jest to jednak rzadka sytuacja. Częściej o 

korzystnym znaczeniu rodzinnej pomocy można się przekonać, w sytuacji gdy 

dziecko czy dorastający odczuwają jego brak. Z kolei obecność wsparcia nawet jednej 

osoby (określanej jako „ważny” dorosły) pozostaje w związku z korzystnym 

funkcjonowaniem dziecka. Świadczy to być może o tym, że zasoby wsparcia nie 

muszą być liczne, natomiast znaczenia nabiera jakość wsparcia rozumiana jako 

zgodność potrzeb i faktycznie otrzymywanej pomocy (Czerwińska–Jasiewicz, 2005; 

Demaray i Malecki, 2002a). 
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Mimo, iż dzieci otrzymują pomoc z wielu źródeł tj. od rodziny, rówieśników,  

dorosłych opiekunów, przyjaciół, wsparcie rodziców pozostaje ważnym, a przez 

długi okres czasu najważniejszym zasobem do radzenia sobie z codziennymi 

wyzwaniami i trudnościami. Zakres pomocy rodziców wzrasta wraz ze stopniem 

trudności doświadczanych przez dzieci (Schaffer, 2006; Wygotski, 1978). Rodzice 

mogą dopasować oferowane wsparcie w zależności od wyzwań. Autorzy Skali 

Wsparcia Społecznego Dzieci i Młodzieży (CASSS – Children and Adolescents Social 

Support Scale; Demaray, Malecki i Elliot 2003) zawarli w skali itemy, które 

odzwierciedlają różne typy wsparcia np. informujące i podtrzymujące („Moi rodzice 

pomagają mi rozwiązywać trudności i dzielą się wiedzą”; „Dają mi dobre rady”, 

„Podpowiadają, jak rozwiązać problemy”); emocjonalne („Okazują że są ze mnie 

dumni”, „Słuchają gdy chcę porozmawiać”, „Rozumieją mnie”) rzeczowe np. („Dają 

mi wiele rzeczy, których potrzebuję”, „Nagradzają gdy coś zrobię dobrze”). W skali 

wsparcia rodziców znalazły się też itemy odzwierciedlające  relacje wychowawca – 

wychowanek („Zwracają mi uwagę, gdy coś robię źle”; „Mówią mi, że coś dobrze 

zrobiłem/am, kiedy tak jest”). Z kolei Jarosław Rola konstruując Skalę Wsparcia 

Społecznego Dziecka” (1996) umieścił w niej pytania odzwierciedlające wsparcie 

akceptujące („Kto Cię w pełni akceptuje, uwzględniając Twoje zarówno mocne, jak i 

słabe strony?”); emocjonalne („ Na kogo możesz liczyć, że Cię uspokoi, jeśli jesteś 

zdenerwowany?”, „Na czyją pomoc możesz liczyć, jeżeli jesteś smutny i 

przygnębiony?”). W skali tej są również pytania obrazujące dostępność wsparcia (np. 

„Jeśli masz kłopoty, na czyją pomoc możesz zawsze liczyć?”). Narzędzia do pomiaru 

otrzymywanego wsparcia różnią się od siebie zawartością treściową – od list 

zawierających opisy gotowych zachowań, po pytania otwarte dotyczące 

otrzymywanej pomocy. Podawane są w nich źródła wparcia (rodzice, matka, ojciec, 

koledzy, przyjaciele, ważni dorośli, rodzeństwo, inni) lub też osoba badana sama 

decyduje o wskazaniu źródła. Narzędzia zawierają też równoległe pytania np. o 

satysfakcję z otrzymywanego wsparcia lub wagę jaką badany przypisuje 

uzyskiwanej pomocy. Rozmaitość ta powoduje, że obraz wsparcia, jaki wyłania się z 

badań jest niejednorodny, a na wiele pytań brak jest jednoznacznej  odpowiedzi. Tak 

się dzieje np. w przypadku określania poziomu wsparcia w grupach dzieci i 

młodzieży wyodrębnionych ze względu na wiek i płeć.  

Poziom spostrzegania wsparcia jest związany z płcią. Dziewczynki i później 

dziewczęta w okresie dorastania deklarują wysoki poziom otrzymywanego 

wsparcia, one także częściej w porównaniu z chłopcami wykorzystują wsparcie jako 

strategię radzenia sobie z trudnościami (Pisula i Sikora, 2008). Rozbieżności te rosną 

wraz z wiekiem badanych osób. Istnieje też przypuszczenie, że chłopcy nie ujawniają 

w badaniach rzeczywistej potrzeby wparcia – na co wpływ mają oczekiwania 
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otoczenia dotyczące pełnionych przez nich ról społecznych (por. Obuchowska, 1996). 

Wiedza z tego obszaru okazuje się więc niepełna. Trudno też jednoznacznie określić 

w jakim wieku dzieci poziom wparcia rodziców zaczyna zmieniać się i czy zmiany te 

rozpoczynają się  przed okresem dorastania. Formułując kierunki poszukiwań 

badawczych postawiono zatem następujące pytania: 

 

1) Jaki poziom wsparcia od rodziców spostrzegają dzieci w wieku 10 - 13 lat? 

2) Czy istnieje różnica między poziomem otrzymywanego wsparcia od 

rodziców ze względu na płeć? 

3) Czy istnieje różnica między poziomem otrzymywanego wsparcia od 

rodziców ze względu na wiek? 

 

2. Opis narzędzia 

 

W badaniu wykorzystano skalę CASSS (Children and Adolescents Social 

Support Scale – Skala Wsparcia Społecznego Dzieci i Młodzieży autorstwa Demaray, 

Malecki i Elliot 2003). Skala jest narzędziem stworzonym do pomiaru poziomu 

wsparcia społecznego u osób w wieku między 7 a 17 r.ż. W zależności wieku 

badanych poszczególne itemy mogą być czytane, a badanie przeprowadzane 

indywidualnie. Taka procedura nie jest już potrzebna w przypadku osób starszych tj. 

powyżej 9. roku życia. Ze względu na źródło wsparcia autorki wyodrębniły w 

CASSS pięć podskal: I. Moi rodzice (Mój rodzic), II. Moi nauczyciele, III. Moi koledzy 

/ koleżanki, IV. Mój przyjaciel / przyjaciółka, V. Inni dorośli z mojej szkoły. Każda z 

podskal składa się z 12 itemów opisujących otrzymywane wsparcie np. Moi koledzy/ 

koleżanki… „Traktują mnie miło”; „Zauważają, że pracują ciężko i mam dobre 

stopnie”. Moi nauczyciele… „Liczą się z moim zdaniem”, „ Mówią mi jak dobrze 

sobie radzę”. Przy każdym itemie znajduje się sześciostopniowa skala Likerta; gdzie 

1 – oznacza „nigdy”; 2 – „prawie nigdy”, 3- „czasami”, 4- „często”, 5- „prawie 

zawsze”, a 6 – „zawsze”. Umożliwia to zaznaczanie przez badanych częstości 

otrzymywanego wsparcia. Obok poszczególnych itemów umieszczono pytanie o 

wagę otrzymywanego wsparcia „Jak ważne jest dla Ciebie to wsparcie?”, na które 

badani odpowiadają zaznaczając na trzystopniowej skali swoją odpowiedź, gdzie 1 – 

oznacza „nieważne”, 2 – „ważne”, a 3 – „bardzo ważne”. Na potrzeby niniejszego 

badania narzędzie zostało przetłumaczone na język polski, następnie z polskiego na 

angielski, by określić trafność tłumaczenia. Ze względu na konstrukcję narzędzia 

polska wersja językowa nie miała przeprowadzonej analizy czynnikowej. W badaniu 

relacjonowane są wyłącznie wyniki dotyczące wsparcia otrzymywanego od 

rodziców. Stałość skali I „Moi rodzice” w badaniu typu test – restest 
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przeprowadzonym w odstępie 7 dni wyniosła r = 0, 50. Zważywszy na dynamikę 

otrzymywanego przez dzieci wsparcia taki poziom stałości uznano za zadowalający.  

 

3. Procedura  

 

W badaniu udział wzięło 78 osób w wieku 10 – 13 lat. Byli to uczniowie IV, V i 

VI klasy szkoły podstawowej. Przed badaniem uzyskano zgodę dyrektora placówki 

(zgoda rodziców była niewymagana, ponieważ badanie miało dotyczyć wsparcia 

udzielanego przez zainteresowanych). Przed badaniem podkreślano, że udział w 

badaniu jest dobrowolny i jest ono anonimowe. Nikt nie odmówił udziału w 

badaniu.  Wypełnianie skali i metryczki było wplecione w treść lekcji wychowawczej 

prowadzonej przez psychologa. Badani zostali poproszeni, by w metryczce 

demograficznej zaznaczyli swoją płeć oraz wiek. Ponadto każdy kwestionariusz 

opatrzyli wybranym przez siebie pseudonimem. Na jego podstawie w kolejnym 

tygodniu badania możliwe było skompletowanie kwestionariuszy do analizy testu-

retestu. Wypełnianie kwestionariusza zajmowało od 10 do 20 minut. Na spotkaniu z 

osobami w wieku 10 lat itemy kwestionariusza były czytane (w klasie IV). W 

starszych grupach (V i VI-klasistów) badani wybrali samodzielne wypełnianie 

narzędzia. Z powodu licznych braków odrzucono 6 kompletów CASSS, finalnie 

analizowano zatem 72 komplety CASSS (wypełniane w czasie t1 oraz t2 oraz ankietę 

demograficzną).  

 

4. Wyniki 

Określenie poziomu otrzymywanego wsparcia w całej grupie badanych osób 

było możliwe po zestawieniu średnich poszczególnych itemów. Wyniki tej analizy 

wraz z rangami przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wsparcie rodziców w percepcji dzieci w wieku 10-13 lat  

L.p.  „Moi rodzice…” M SD Ranga 

1 Okazują, że są ze mnie dumni 4,60 1,19 9 

2 Rozumieją mnie dobrze 4,72 1,1 7 

3 Słuchają mnie, kiedy chcę porozmawiać 4,90 1,16 5 

4 Podpowiadają, jak rozwiązać problem 4,79 1,39 8 

5 Dają mi dobre rady 4,72 1,21 7 

6 Pomagają mi, dzieląc się wiedzą 5,32 0,86 1 

7 Mówią mi, że dobrze coś zrobiłem/am, kiedy tak jest 5,16 1,13 2 

8 W miły sposób zwracają mi uwagę, kiedy robię coś źle 4,24 1,41 10 

9 Nagradzają, kiedy robię coś dobrze 4,12 1,61 11 

10 Pomagają mi w moich zainteresowaniach 4,97 1,37 4 

11 Dają mi czas na podejmowanie decyzji 4,84 1,49 6 

12 Dają mi wiele rzeczy, które potrzebuję 5,06 1,42 3 
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Zgodnie z uzyskanymi wynikami w ocenie dzieci najczęściej rodzice udzielają 

wsparcia, które związane jest z pomocą w zajęciach i zainteresowaniach (por. itemy 

6, 7, 12 i 10). Rzadziej, w percepcji dzieci, udzielane jest wsparcie emocjonalne, czy 

budujące samoocenę. Najrzadziej dzieci są nagradzane za dobre wykonywanie 

zadań (por. item 9). Jak wynika z deklaracji dzieci poziom otrzymywanego wsparcia 

jest wysoki (M=4,79; SD=1,28; gdzie 5 – oznaczało otrzymywanie pomocy „prawie 

zawsze”), a otrzymywane wsparcie dzieci uznały za ważne dla nich (M= 2,52; SD= 

0,65; gdzie 3 – oznaczało „bardzo ważne”). 

 Kolejna analiza dotyczyła percepcji wsparcia rodziców przez dziewczynki i 

chłopców. Średnią skali I „Moi rodzice” wraz z oceną wsparcia („Jak ważne?) oraz 

statystyki t-studenta przedstawia tabela 2. Częstość udzielanego wsparcia 

zaznaczano na skali od 1 do 6, gdzie 1- oznaczało najniższy poziom wparcia, a 6 - 

najwyższy. Z kolei wagę wsparcia („Jak ważne jest dla Ciebie to wsparcie?”) badane 

dzieci zaznaczały na skali od 1 do 3; gdzie 1 oznaczało, że wsparcie dziecko ocenia 

jako „nieważne”, a 3 – „bardzo ważne”. 

 

Tabela 2. Różnice w percepcji wsparcia rodziców ze względu na płeć. 
 

Częstość wsparcia udzielanego przez rodziców Waga wsparcia w ocenie dzieci 

 

Dziewczynki Chłopcy t-Studenta p Dziewczynki Chłopcy t-studenta p 

4,99 (0,64)* 5,07 (0,73) -0,49 0,627  2,45 (0,32) 2,43 (0,39) 0,181 0,858 

  
Uwaga: *W nawiasach podano wartość odchylenia standardowego, N (dziewczynki) =39; N (chłopcy) 

= 33; df = 32 

 

 

Porównywano także różnice w otrzymywanym od rodziców wsparciu ze 

względu na wiek dzieci. W badaniu udział wzięły osoby w wieku 10 -13 lat. Analizę 

porównawczą testem t-Studenta przeprowadzono dla dwóch grup wiekowych tj. 

osób w wieku 10-11 lat i 12-13 lat. Dane dotyczące grup wyodrębnionych ze względu 

na wiek przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Różnice w percepcji wsparcia rodziców ze względu na wiek. 

 

Częstość wsparcia udzielanego przez 

rodziców Waga wsparcia w ocenie dzieci 

 

10-11 lat 12-13 lat t-Studenta p 10-11 lat 12-13 lat t-Studenta p 

        4,98 (0,74)* 5,02 (0,69) -0,252 0,803 2,42 (0,38) 2,47 (0,32) -0,521 0,602 

  

Uwaga: *W nawiasach podano wartość odchylenia standardowego, N (10-11 

lat) = 34; N (12-13 lat) = 38 ; df = 33 

 

Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażu – ze względu na 

zastosowanie oryginalnego anglojęzycznego narzędzia. Pomiar wsparcia był 

dokonany dwukrotnie. Poziom stałości informacji udzielanych przez badanych 

przedstawiają wyniki korelacji r-Pearsona, które zamieszczono w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Stałość skali „Moi rodzice” w badaniu typu test – retest w odstępie 7 

dni – korelacja r-Pearsona. 

 

 
Moi rodzice … 

Poziom wsparcia Waga wsparcia 

l r-Pearsona p r-Pearsona p 

1 Okazują, że są ze mnie dumni 0,773 0,001 0,389 0,010 

2 Rozumieją mnie dobrze 0,566 0,001 0,139 0,200 

3 Słuchają mnie, kiedy chcę porozmawiać 0,593 0,001 0,100 0,400 

4 Podpowiadają, jak rozwiązać problem 0,574 0,001 0,213 0,072 

5 Dają mi dobre rady 0,221 0,063 0,337 0,004 

6 Pomagają mi, dzieląc się wiedzą 0,341 0,003 0,115 0,335 

7 Mówią mi, że dobrze coś zrobiłem/am, kiedy tak jest 0,378 0,001 0,310 0,795 

8 W miły sposób zwracają mi uwagę, kiedy robię coś źle 0,579 0,001 0,152 0,201 

9 Nagradzają, kiedy robię coś dobrze 0,610 0,001 0,418 0,001 

1 Pomagają mi w moich zainteresowaniach 0,341 0,003 0,066 0,580 

1 Dają mi czas na podejmowanie decyzji 0,532 0,001 0,280 0,017 

1 Dają mi wiele rzeczy, które potrzebuję 0,435 0,001 -0,018 0,878 

 

Łączny wynik skali:  0,495 0,007 0,208 0,291 
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W celu ustalenia, jaka grupa dzieci spostrzega swoje wsparcie jako 

niewystarczające (zagrożenie tzw. sieroctwem duchowym) z puli ocen dzieci 

wyodrębniono te, które oznaczone były symbolami 1,2 i 3, co oznaczało że badana 

osoba „nigdy”, „prawie nigdy” lub tylko „czasami” otrzymuje pomoc od rodziców. 

Liczbę tych wskazań oraz ich procent w odniesieniu do całej badanej grupy 

przedstawia tabela 5.  

 

Tabela 5. Niski poziom wsparcia rodziców w percepcji dzieci w wieku 10-13 

lat 

l 

Moi rodzice „prawie nigdy”, ”nigdy” lub 

„czasami”: 

Liczba wskazań 

 Dziewczynki Chłopcy Łącznie % 

1 Okazują, że są ze mnie dumni 8 5 13 18 

2 Rozumieją mnie dobrze 8 2 10 14 

3 Słuchają mnie, kiedy chcę porozmawiać 8 4 12 17 

4 Podpowiadają, jak rozwiązać problem 8 4 12 17 

5 Dają mi dobre rady 6 5 11 15 

6 Pomagają mi, dzieląc się wiedzą 3 0 3 4 

7 

Mówią mi, że dobrze coś zrobiłem/am, kiedy 

tak jest 4 4 8 11 

8 

W miły sposób zwracają mi uwagę, kiedy 

robię coś źle 10 5 15 21 

9 Nagradzają, kiedy robię coś dobrze 10 11 21 29 

1 Pomagają mi w moich zainteresowaniach 6 5 11 17 

1 Dają mi czas na podejmowanie decyzji 12 9 21 29 

1 Dają mi wiele rzeczy, które potrzebuję 5 4 9 12,5 

 

Łącznie: liczba osób deklarujących niskie 

wsparcie 7 5 12 17 

 

Jak wynika z analizy wypowiedzi dzieci pomocy rodziców otrzymywanej 

„nigdy”, „prawie nigdy” lub tylko „czasami” doświadczało od kliku do kilkunastu 

dzieci. 7 dziewczynek i 5 chłopców uznało więc faktyczny brak tej pomocy lub tylko 

czasową jej dostępność. Takiego poziomu wparcia doświadcza blisko jedna piąta 

badanych.  

 

5. Dyskusja 

 

Wsparcie rodziców – pozostaje jednym z ważniejszych filarów rozwoju 

dziecka. Rodzice ciepli, reagujący i dostępni mają dzieci, które efektywnie 

przystosowują się do wymogów kontekstu, ponoszą niskie koszty psychiczne 
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sytuacji trudnych. Z kolei brak wsparcia jest predyktorem nieprzystosowania, 

obecności zachowań agresywnych lub wycofania, niskiej samooceny, problemów w 

kontaktach z rówieśnikami, niepokoju i depresji w okresie dorastania i innych 

(Fargion, 2014; Greszta, 2006; Menon, Demaray, 2013). Pomoc rodziców nie jest 

jednolitym konstruktem – rodzice mogą udzielać wsparcia emocjonalnego, 

informacyjnego, rzeczowego, podtrzymującego, czy budującego samoocenę 

(Demaray i Malecki, 2002a). Jak pokazują wyniki badania dzieci deklarują 

otrzymywanie satysfakcjonującego wsparcia. Jednocześnie wnikliwsza analiza 

itemów odnoszących się do różnych typów wparcia ujawniła, iż rodzice najczęściej 

pomagają dzieciom przekazując wiedzę lub wspomagając dziecięce zainteresowania, 

a najrzadziej wspierają przez kupowanie nagród. Może to sygnalizować, że dla 

rodziców szczególnie istotne było promowanie rozwoju intelektualnego dziecka. Ze 

względu na konstrukcję narzędzia nie wiadomo jednak, czy otrzymywana pomoc 

jest odpowiedzią na trudności, jakie mają dzieci w szkole (prośby o pomoc 

kierowane do matki i/lub ojca przy trudnych pracach domowych, przygotowywaniu 

się do sprawdzianów), wówczas postawiona hipoteza byłaby – w znacznej części – 

podważona. Jeśli jednak dzieci są przede wszystkim biernymi odbiorcami tej 

pomocy wskazywać to może na obecność ambicji rodziców w kontekście wyników 

uzyskiwanych przez ich potomstwo w szkole i na tzw. dodatkowych zajęciach. Z 

badań wiadomo, że szczególnie korzystne dla dzieci jest tzw. wsparcie emocjonalne. 

Definiowane jako „dostarczanie troski, empatii, miłości i zaufania” (Ingulia, Ingolia i 

LoCoco, 2013, s. 267 ) było w odczuciu badanych obecne, ale nie priorytetowe (por. 

rangi dla itemów 1, 2 odpowiednio 9. i 7. ). Tymczasem takie wsparcie jest 

„nośnikiem” budulcowym samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości, braku 

symptomów niepokoju i depresji oraz optymistycznego sposobu spostrzegania 

świata. Badania pokazują też, że dzieci z rodzin, w których jest wysoki poziom 

takiego wsparcia przyjmują świat wartości rodziców jako swój, a program 

wychowawczy rodziców staje się programem wychowanków (Brzezińska, 2000; 

Obuchowska, 1996). Wsparcie emocjonalne udzielane przez rodziców dzieciom 

przekłada się też na harmonijne relacje z rówieśnikami, a więc przynosi korzyści nie 

tylko dla dziecka, ale również dla jego otoczenia i są to korzyści długofalowe 

(Inguglia, Ingoglia, LaCoco, 2013). W świetle wyników badania, takie wspieranie 

dzieci nie było dominujące. 

Dziewczynki częściej, w porównaniu z chłopcami, zgłaszają potrzebę 

otrzymywania pomocy. Różnice w deklaracjach są związane z wiekiem dziewcząt – 

im są one starsze tym wyższy poziom otrzymywanego wsparcia deklarują 

(Frydenberg i Lewis, 2004). Dziewczynki poszukują często pomocy w sytuacjach 

trudnych i stresowych. Dzielą się z koleżankami i przyjaciółmi przeżywanymi 
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trudnościami, szukają sprawdzonych sposobów na radzenie sobie z nimi (Pisula i 

Sikora 2008). Wynik badania analizujący poziom otrzymywanego wsparcia 

wskazuje, że w wyodrębnionych grupach dziewczynek i chłopców różnice nie 

występują, co może być związane z wiekiem badanych. Różnice w poziomie 

uzyskiwanego i wykorzystywanego wsparcia w sytuacjach trudnych są wyraźne w 

środkowym i późnym okresie dorastania (Frydenberg i Lewis, 2004). Możliwe jest 

jednak i to, że rodzice udzielali podobnego wsparcia swoim dzieciom – bez względu 

na ich wiek i płeć – a ujawniające się później różnice byłyby efektem poszukiwania i 

otrzymywania pomocy z innych źródeł - przede wszystkim od rówieśników (Menon 

i Demaray, 2013; Obuchowska, 1996).  

Badanie nie wykazało istotnych statystycznie różnic w zakresie 

otrzymywanego przez dzieci wsparcia ze względu na wiek badanych. W 

wyodrębnionych grupach tj. u osób w wieku 10-11 lat i 12-13 lat poziom pomocy od 

rodziców był podobny. W tym okresie tj. w szkole podstawowej zarówno 

dziewczynki jak i chłopcy deklarują najwyższy poziom wsparcia rodzicielskiego 

(Fargion 2014). Z wiekiem dzieci wsparcie to maleje – choć rodzice (zwłaszcza ci, z 

którymi dzieci mają bliskie i ciepłe relacje) pozostają ważnymi w wielu kwestiach 

arbitrami (ścieżki edukacji, wybór zawodu, pierwsza praca itp.). W świetle wyników 

badania wsparcie nie zmieniało się u schyłku szkoły podstawowej, kiedy część dzieci 

wchodziła w okres dorastania – dopiero później dorastający odnosić się będą częściej 

do źródeł wsparcia jakimi są rówieśnicy, tzw. paczka, czy partnerzy romantyczni. 

Badani będący w środkowym wieku szkolnym spostrzegali podobnie otrzymywane 

wsparcie – bez względu na to, czy dopiero zaczynali naukę w tzw. klasach starszych 

(po edukacji wczesnoszkolnej) czy też byli blisko ukończenia szkoły podstawowej.  

Część dzieci – około jednej piątej – spostrzegała wsparcie od swoich rodziców 

jako pomoc niedostępną lub tylko czasami dostępną, co mogło się wiązać z kilkoma 

czynnikami. Po pierwsze - faktycznym brakiem tej pomocy lub też deficytami 

wynikającymi z fizycznej nieobecności rodziców. Istnieje także pewien fenomen 

opisywany przy okazji badań nad wsparciem dotyczący osób w każdym wieku. 

Mowa o wparciu „niewidocznym” (invisible suport por. Bolger, Zuckerman i Kessler 

2000). Udzielanie takiego wsparcia deklarują rodzice, współmałżonkowie, przyjaciele 

podczas gdy odbiorcy jak gdyby go nie zauważają – i oni z kolei deklarują, że 

wsparcia nie doświadczają. Jednakże przyjęcie takiego wyjaśnienia oznaczałoby 

niejako uznanie, że dzieci błędnie spostrzegają otrzymywaną pomoc – do czego nie 

ma podstaw. W kontekście uzyskanych wyników około jednej piątej dzieci nie ma 

takiego wsparcia jak ich rówieśnicy. Niski poziom wsparcia relacjonowany w 

badaniach realizowanych w Polsce w późnych latach 90. był niższy - wyniósł mniej 

niż 10% badanej populacji (Weszka–Syndyk, 1999). Oznaczać to może, że liczba 
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dzieci otoczonych przez rodziców niewystarczającym wsparciem rośnie. Brak 

wsparcia, określony wymownym terminem „sieroctwa duchowego” jest zjawiskiem 

psychospołecznym i występuje u dzieci, które mieszkają w domach rodzinnych i 

pozostają pod opieką rodziców (Maciarz, 1991). Wyodrębniono trzy komponenty 

sieroctwa duchowego 1) brak akceptacji emocjonalnej (brak miłości, ciepła, uwagi); 2) 

brak zrozumienia (powierzchowny wgląd w problemy dziecka lub całkowity brak 

zainteresowania nimi); 3) poczucie osamotnienia u dziecka (Maciarz 1991). Jak 

wykazują badania  najmniej korzystny z punktu widzenia dobrostanu psychicznego 

dziecka jest deficyt na poziomie emocji i dzieci podejmują próby jego kompensacji 

poszukując kontaktów z rówieśnikami, a w przypadku młodszych dzieci z 

nauczycielami (Weszka-Syndyk, 1999). Niniejsze badanie – zgodnie z uzyskanym 

wynikiem – może więc świadczyć, że liczba dzieci, zagrożonych sieroctwem 

duchowym jest wysoka. Może też być i tak, że rodzice posiadający dzieci w wieku 10 

– 13 lat uznają dzieci za „samodzielne” i zdolne do radzenia sobie z codziennymi 

wyzwaniami i trudnościami we własnym zakresie – tym bardziej, że na system 

sprawowania opieki rodzicielskiej w Polsce wpływa niekorzystna sytuacja na rynku 

pracy. 

Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy. Uzyskane wyniki mogą 

być wykorzystane przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, a także przez rodziców. 

Promowana obecnie kultura indywidualistyczna, w której najważniejsze są cele 

jednostki – jej potrzeby i aspiracje - nie sprzyja udzielaniu wsparcia dzieciom. Już 10-

latkowie uczą się często samodzielności. Nie zawsze jest to niekorzystne dla dziecka. 

Jednak gdy wsparcie rodziców koncentruje się raczej na osiągnięciach dzieci, a nie na 

nich samych, rodzina zatraca swoje podstawowe funkcje opiekuńcze i 

wychowawcze. Jak pisze znany holenderski psycholog społeczny Geert Hofstede 

(2000, s. 97) o kulturach wysokorozwiniętych: „(…) w tym typie społeczeństwa nikt 

będący w pełni sił i przy zdrowych zmysłach, nie powinien się uzależniać od grupy 

(rodziny) zarówno ze względów praktycznych, jak i psychologicznych”. Warto więc 

badać wsparcie rodzicielskie i upowszechniać wiedzę z tego obszaru – tym bardziej, 

że zagrożone samotnością dzieci bez pomocy rodziców nie mają szans na 

harmonijny rozwój w kochającej je rodzinie. 
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„INTEGRACJA – EMPATIA – KOMUNIKACJA”: 

Program treningu kompetencji społecznych dla dzieci 

Wprowadzenie teoretyczne 

 

Szkoła, obok rodziny, jest jednym z najważniejszych środowisk społecznych 

dziecka. Jej zadaniem jest nie tylko rozwijanie wiedzy dziecka, stymulowanie jego 

rozwoju poznawczego, zdolności intelektualnych, ale również wspieranie rozwoju 

społeczno-emocjonalnego. Stąd też tak istotne jest by dziecko w środowisku 

szkolnym czuło się bezpieczne i akceptowane.  Spełnienie tego warunku sprzyja 

procesom uczenia się i rozwijaniu przez dziecko w pełni jego potencjału. Niestety nie 

zawsze tak jest. Od pewnego czasu zaobserwować można narastającą przemoc i 

agresję w szkole.  Jest to część szerszego problemu społecznego, jakim jest 

brutalizacja życia społecznego.  

Agresję można zdefiniować jako zamierzone działanie mające na celu 

wyrządzenie krzywdy lub sprawienie komuś przykrości (Aronson, 2009). Pojęcie to 

jest bliskoznaczne, choć nie tożsame, z przemocą. Istotą tej ostatniej jest 

wykorzystanie własnej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, 

społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia, gdy osoba słabsza (ofiara) 

poddawana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób 

silniejszych (sprawcy przemocy). Charakterystyczną cechą przemocy jest zatem 

nierównowaga sił (Tracz-Dral, 2012).  W 2011 roku w ramach programu „Szkoła bez 

przemocy” przeprowadzono badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 150 

szkół reprezentujących trzy szczeble nauczania – szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ich wyniku stwierdzono, że 63% 

przebadanych uczniów doznało przemocy słownej, 33% uczniów doświadczyło 

przemocy fizycznej pod postacią umyślnego przewrócenia lub pobicia, a 7% uczniów 

dotknęła groźna przemoc fizyczna z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Polskiej 

szkole nieobce są również takie formy przemocy, jak niszczenie czyjejś własności, 

kradzieże, cyberprzemoc i przemoc seksualna (Komendant-Brodowska, 2011; za: 

Tracz-Dral, 2012). Problemem okazała się również przemoc relacyjna polegająca na 
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manipulowaniu relacjami społecznymi dziecka, w taki sposób by zrobić mu 

przykrość lub zaszkodzić, np. poprzez rozpowszechnianie plotek, odtrącanie i 

wykluczanie z grupy. Doświadczyło jej aż 41 % uczniów. Specyficznym rodzajem 

przemocy jest dręczenie lub prześladowanie szkolne. Zawiera ono w sobie kilka lub 

nawet wszystkie wymienione wcześniej formy przemocy, ma charakter wielokrotny i 

długotrwały i często przybiera postać grupową (np. większa część klasy znęca się 

nad jedną osobą) (Tracz-Dral, 2012). Niepokojące jest to, że w Polsce znaczący 

procent uczniów można uznać za ofiary dręczenia. Co szczególnie znaczące, 

dręczenie jest bardziej rozpowszechnione u młodszych dzieci - w szkole 

podstawowej ofiarą dręczenia jest prawie co ósmy uczeń (12%), w gimnazjum – co 

dziesiąty (10%), a w szkołach średnich co dwudziesty (5%) (Tracz-Dral, 2012). 

W wyniku analizy uzyskanych w badaniach z 2011 danych, stwierdzono, że 

ryzyko zostania ofiarą systematycznego dręczenia związane jest przede wszystkim z 

relacjami społecznymi.  Czynnikiem sprzyjającym przemocy szkolnej jest zła 

atmosfera w szkole. Dręczenie  dotyczy jednocześnie najczęściej uczniów, którzy 

mają mniej przyjaciół (uczucie osamotnienia, bezsilności, braku wsparcia), otrzymują 

gorsze oceny, mają trudną sytuację materialną, a ich rodzice są mniej zaangażowani 

w relacje ze szkołą (Komendant-Brodowska, 2011; za: Tracz-Dral, 2012). Wydaje się, 

że często przyczyną niekorzystnych zjawisk w życiu szkoły, a także trudności w 

radzeniu sobie z problemami i zaburzeń zachowania u uczniów są deficyty w 

zakresie ich umiejętności społecznych i emocjonalnych. Problemem jest m.in. 

nieumiejętność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, często 

przejawiana bezradność, nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania głębszych 

więzi z innymi ludźmi, skłonność do zachowań ryzykownych itp. (por. Dzielska, 

Kowalewska, 2014; Chmura-Rutkowska, 2014; Knopp, 2010). 

O kompetencjach społecznych mówi się coraz więcej w kontekście 

efektywności funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych, jego 

dobrostanu i szeroko rozumianego sukcesu. W literaturze przedmiotu jest wiele 

definicji kompetencji społecznych. Od lat badacze zadają sobie pytanie czy są one 

ogólną umiejętnością społeczną ujawniającą się we wszelkiego rodzaju sytuacjach, 

czy też obejmują one wiele specyficznych, nieraz nie związanych ze sobą 

umiejętności (por. Jakubowska, 1996; Martowska, 2012). Przedstawicielami tego 

drugiego podejścia są m.in. Argyle (1998) i Matczak (2001a). Założenie o wielości 

kompetencji społecznych i ich intraindywidualnym zróżnicowaniu przyjęto również 

przy konstruowaniu opisanego w dalszej części programu psychoedukacyjnego. 

Oparto się w nim na definicji Matczak (2007 s. 7), która przez kompetencje społeczne 

rozumie „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w 

określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku 
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treningu społecznego”. Wzbogacono ją jednak również o komponent dotyczący 

emocji, zdefiniowany jako umiejętności radzenia sobie z emocjami innych ludzi i 

własnymi. Wśród kompetencji społeczno-emocjonalnych wymienić można chociażby 

umiejętności związane z percepcją społeczną,  wrażliwość społeczną i empatię, 

umiejętność odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania 

sytuacjami społecznymi, umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach 

konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentację i 

umiejętność wpływania na innych, umiejętności komunikacyjne, umiejętności 

kooperacyjne. 

Niezależnie od różnic w pojmowaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych 

badacze uznają je za właściwości, które warunkują efektywność funkcjonowania 

jednostki (por. Argyle, 1998; Goleman, 1997; Bobrowska-Jabłońska, 2003; Elias, 1997). 

Liczne badania prowadzone w różnych krajach konsekwentnie dowodzą, że 

kompetencje społeczno-emocjonalne sprzyjają zachowaniu dobrostanu 

psychicznego, ogólnej satysfakcji życiowej, jakości związków interpersonalnych, 

gotowości do udzielania pomocy innym, ale też skłonności do korzystania ze 

wsparcia społecznego, efektywnym strategiom radzenia sobie ze stresem, a także 

szeroko rozumianemu przystosowaniu i prawidłowemu funkcjonowaniu 

społecznemu. Wykazano również, że niski poziom kompetencji społecznych wiąże 

się m.in. z  różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, objawami somatycznymi, 

poczuciem osamotnienia, zachowaniami przestępczymi oraz skłonnościom do 

różnego rodzaju uzależnień (Argyle, 1994, 1998; Matczak, 2007; Schutte i in. 2002; 

Van Rooy, Viswesvaran, 2004). Na szczególną uwagę zasługują badania 

bezpośrednio dotyczące związku między kompetencjami społecznymi dzieci i 

młodzieży a ich funkcjonowaniu szkolnym. Na ich podstawie można stwierdzić, że 

umiejętności społeczno-emocjonalne sprzyjają sukcesom szkolnym i akademickim, 

dobremu przystosowaniu do środowiska szkolnego, szybszej i łatwiejszej adaptacji 

do nowej szkoły, wyższej pozycji socjometrycznej, a nawet stosowaniu przez 

uczniów efektywniejszych strategii uczenia się (Bar-On, 2000; Gil-Olarte Marqeuz, 

Palomera Martin, Brackett, 2006; Matczak, 2007; Matczak, Knopp, 2013; Parker i in., 

2004a; Parker i in. 2004b; Schutte i in., 1998). Takie wyniki badań są argumentem 

przemawiającym za celowością przeciwdziałania przemocy i innym problemom 

społecznym w środowisku szkolnym poprzez podnoszenie kompetencji społeczno-

emocjonalnych dzieci i młodzieży. Ich rozwijanie może być skuteczną drogą z jednej 

strony przeciwdziałania przemocy w szkole, z drugiej zaś polepszania 

funkcjonowania dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach życia.  

Ze względu na zarysowane powyżej problemy, konieczne jest wdrażanie 
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odpowiednich programów przeciwdziałających przemocy i agresji wśród dzieci i 

młodzieży. Polskie szkoły realizują tego rodzaju zajęcia najczęściej w ramach godzin 

wychowawczych. Nie zawsze jednak jest to wystarczające. W Stanach 

Zjednoczonych i Europie Zachodniej funkcjonuje już wiele kompleksowych i 

długofalowych programów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne. 

Najlepiej znane to PATHS (Greenberg, Kusche, Riggs, 2004, za: Humprey i in., 2007), 

Program Twórczego Rozwiązywania Konfliktów (Resolving Conflicts Creatively 

Program, RCCP) (Lantieri i Patti, 1996; Aber, Brown i Henrich, 1999), Program 

Rozwoju Społecznego K-12 (Social Development Program K-12) (Defalco, 1999),  

Program Rozwoju Społecznego (Social Development Curriculum) (Shriver, Schwab-

Stone i Defalco, 1999), Nauka o Sobie (Self Science) (Stone-McCrown i in, 1998), czy 

też Program Zapobiegania Przemocy Drugi Krok (Program Second Step: A Violence 

Prevention) (Zins, Travis III i Freppon, 1999). Wspomniane programy obejmują 

zarówno trening konkretnych, szczegółowych umiejętności społeczno-

emocjonalnych, jak również bardzo szeroką tematykę związaną z rozwiązywaniem 

problemów społecznych i konfliktów oraz tzw. „kształtowaniem charakteru”. 

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że w znacznym stopniu przyczyniają się 

one nie tylko do poprawy funkcjonowania szkolnego, ale również efektywniejszego 

radzenia sobie przez dzieci i młodzież w szerszym środowisku społecznym (zob. 

Knopp, 2010). Stąd też badacze, ale i osoby na co dzień pracujące z dziećmi i 

młodzieżą  podkreślają potrzebę wprowadzania do instytucji oświatowych celowych 

programów, które mogłyby wspierać nabywanie zdolności emocjonalnych i 

kompetencji społecznych (por. Elias, 1997; Knopp, 2010, 2013; Vandervoort, 2006).  

 

1. Założenia teoretyczne warsztatów 

 

Warsztaty opierały się na następujących ogólnych założeniach teoretycznych: 

1. Rozwój żadnej z właściwości człowieka nie może się dokonywać bez 

aktywności własnej jednostki, w wyniku której zdobywa ona określone 

doświadczenia (por. np. Matczak, 2001b, 2003; Tyszkowa, 1996). Tak samo jest w 

przypadku kompetencji społeczno-emocjonalnych, dla rozwoju których  szczególnie 

istotna jest aktywność zadaniowa i interpersonalna.   

2. W stymulowaniu rozwoju umiejętności społecznych dziecka znacząca 

rola przypada jego środowisku wychowawczemu. Owo środowisko stymuluje 

rozwój dziecka dostarczając mu odpowiedniej wiedzy społecznej i umożliwiając 

trening odpowiednich umiejętności społecznych (Matczak, 2003; zob. też Knopp, 

2009, 2010).  
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3. Użyteczną metodą rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych 

dzieci jest trening interpersonalny. Jak dowodzą liczne badania może być on 

skuteczną metodą rozwijania i optymalizacji umiejętności psychologicznych 

ważnych w kontaktach z innymi ludźmi oraz zdolności do samoregulacji (por. np. 

Gibb, 1981; Zaborowski, 1997). Trening interpersonalny to specyficzna forma 

działalności edukacyjnej znacznie odbiegająca od tradycyjnych metod nauczania i 

szkolenia. Proces uczenia się nie polega tu jedynie na uzyskiwaniu z zewnątrz 

informacji, które wzbogacają wiedzę teoretyczną, a jego istotą nie jest rozwiązywanie 

tylko problemów intelektualnych. Trening interpersonalny polega natomiast na 

wykonywaniu różnych działań w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu 

doświadczeń osobistych, które tym działaniom towarzyszą oraz na opracowaniu 

poznawczym tychże doświadczeń nie tylko w sferze intrapersonalnej, ale także w 

sferze interpersonalnej – w konfrontacji z doświadczeniami i sposobami myślenia i 

zachowania innych ludzi. Udział w treningu wiąże się z dużym wysiłkiem, polega 

na własnej aktywności i zaangażowaniu, wymaga zainwestowania w tę pracę dużej 

energii psychicznej. 

4. W opracowanych warsztatach uwzględniono kilka płaszczyzn 

oddziaływania na rozwój pożądanych kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. 

Przede wszystkim chodziło o organizowanie optymalnych doświadczeń społecznych 

i emocjonalnych (np. umożliwianie dzieciom wchodzenia w różnego rodzaju 

interakcje z ludźmi, otwartego wyrażania emocji, mówienia o nich, itp.), 

przedstawienie prawidłowych wzorców reagowania oraz dostarczenie odpowiedniej 

wiedzy społecznej.  

 

2. Cele warsztatów 

 

Kompetencje społeczne rozwijają się w wyniku treningu społecznego (por. 

Knopp, 2009; Martowska, 2012). Najczęściej jest to to trening naturalny, zachodzący 

w wyniku naturalnej aktywności dziecka i gromadzenia przez nie doświadczeń 

społecznych. Należy jednak zauważyć, że niekiedy taki naturalny trening jest 

niewystarczający do osiągnięcia pożądanego poziomu kompetencji społecznych u 

dziecka. Nie każde dziecko ma odpowiednie warunki nabywania umiejętności 

społecznych i równie duże możliwości podmiotowe na facylitujące rozwój 

pożądanych kompetencji. Dlatego autorzy opisywanych warsztatów zdecydowali się 

wspomóc naturalny trening społeczny celowymi oddziaływaniami 

psychoedukacyjnymi. Ogólnymi celami warsztatów było z jednej strony 

umożliwienie dzieciom i młodzieży nabycia wiedzy na temat emocji, norm 

społecznych, relacji międzyludzkich, sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
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konfliktowych, z drugiej zaś -  stymulowanie rozwoju u nich szeregu umiejętności 

społeczno-emocjonalnych. Spośród wielu kompetencji społeczno-emocjonalnych, 

skupiono się głównie na rozwoju empatii oraz umiejętności komunikacyjnych dzieci. 

Podjęto także intensywne działania zmierzające do zintegrowania klasy, a przede 

wszystkim zmiany sytuacji dzieci odrzucanych lub izolowanych. W związku z tym 

warsztaty zostały podzielone na trzy części – „Integracja”, „Komunikacja” i 

„Empatia”. Każda z nich miała prowadzić do realizacji innych celów szczegółowych, 

które przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Cele szczegółowe przeprowadzonych warsztatów 
Część „Integracja” Część „Komunikacja” Część „Empatia” 

 nawiązanie dobrego 

kontaktu prowadzących z 

uczniami i zdobycie ich 

zaufania 

 stworzenie atmosfery 

bezpieczeństwa i zaufania w 

klasie 

 lepsze wzajemne 

poznanie się uczniów;  

 zbudzenie motywacji 

do udziału w warsztatach i 

zainteresowanie zajęciami;  

 okreśenie zasad 

współpracy; 

 analiza struktury 

socjometrycznej klasy i próba 

poprawienia pozycji uczniów 

odrzucanych i izolowanych 

 wspieranie 

kształtowania poczucie 

tożsamości, jedności i 

przynależności do klasy 

szkolnej 

 zmotywowanie 

uczniów do aktywnego udziału 

w warsztatach 

 polepszenie współpracy 

w grupie 

 kształtowanie 

otwartości na innych 

 

 dotarczenie wiedzy o 

procesie komunikacji, z 

uwzględnieniem kanałów 

werbalnych i niewerbalnych 

 uswiadomienie 

odpowiedzialności za własne 

słowa  

wykształcenie umiejętności:  

 przekazywania 

pozytywnych i negatywnych 

komunikatów  

  konstruktywnej 

krytyki bez ranienia innych 

  prowadzenia dyskusji i 

poszukiwania kompromisu 

 rozpoznawania i 

wyrażania emocji  

  wyrażania emocji 

negatywnych bez agresji 

  odpowiedniego 

reagowania na zachowania 

agresywne innych osób 

  asertywnego 

komunikowania i bronienia 

własnych potrzeb oraz granic 

  radzenia sobie w 

sytuacjach konfliktowych i 

rozwiązywania konfliktów 

 nawiązania kontaktu z 

własnym ciałem 

 

 zwrócenie uwagi na 

rolę empatii w kontaktach 

między ludzkich. 

 nauczenie 

rozpoznawania i wyrażania 

emocji oraz ich akceptacji 

 uwarazliwienie na 

innych ludzi i ich emocje 

 uświadomienie istoty i 

znaczenia granic w kontaktach 

z innymi ludźmi 

 nawiązanie kontaktu z 

własnym ciałem 

 nauka zaufania wobec 

koleżanek/ kolegów z klasy 

 uświadomienie 

wpływu własnego zachowania 

na innych ludzi 

 wykształcenie 

umiejętności akceptacji innych i 

zrozumienia ich odmienności 
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3. Opis i specyfika klas 

 

Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech klasach V w jednej z 

podwarszawskich szkół podstawowych. Łącznie wzięło w  nich udział 75 uczniów 

(31 dziewczynek i 44 chłopców) w wieku 11-12 lat oraz 3 wychowawców klas. 

Sposób spostrzegania klas przez środowisko szkolne był bardzo różny – od klasy 

cieszącej się najgorszą opinią pod względem wyników w nauce, do klasy o najlepszej 

opinii w tym względzie. Różny był też stosunek wychowawców do warsztatów i 

zaangażowania w nie. Analiza struktury socjometrycznej klas wykazała jednak, że 

klasa spostrzegana jako najlepsza w nauce i najgrzeczniejsza była równocześnie 

najmniej spójna – funkcjonowały w niej kilkuosobowe kliki, kilka osób było wyraźnie 

izolowanych lub odrzucanych. Wiele dzieci z tej klasy bez wyraźnej przyczyny nie 

chciało brać udziału w zajęciach. Wychowawca był zaangażowany w warsztaty w 

niewielkim stopniu. Druga z objętych warsztatami klas spostrzegana była jako 

przeciętna pod względem wyników w nauce. Jednocześnie uczniowie w tej klasie 

mieli bardzo pozytywny stosunek do warsztatów, wielu z nich okazywało dużą 

sympatię wobec prowadzących. Wychowawczyni była zaangażowana w warsztaty, 

brała w nich czynny udział, jednak dało się zauwazyć, że jej zachowanie 

ukierunkowane na utrzymanie porządku nieco oziębiało atmosferę. Klasa 

spostrzegana jako najsłabsza pod wzgledem wyników w nauce, okazała się bardzo 

zżyta. Wychowawczyni była lubiana przez uczniów, brała czynny udział w 

warsztatach, nie ingerowała nadmiernie w przebieg zajęć.  

Należy bardzo mocno podkreślić, że cechy i poziom  integracji każdej z klas, 

zachowanie wychowawcy i jego stopień zaangażowania, w silnym stopniu 

wpływały na przebieg spotkań i stopień realizacji założonych celów.  

 

4. Opis warsztatów 

 

Warsztaty zostały przeprowadzone podczas 10 godzin lekcyjnych -  jako cykl 

pięciu  cotygodniowych spotkań po 2 dwie godziny lekcyjne. Zajęcia 

przeprowadzone były na terenie szkoły, w specjalnie przystosowanej do tego  klasie. 

Odbywały się podczas zajęć szkolnych (najczęściej były to godziny wychowawcze). 

Z każdą z klas pracowało trzech prowadzących warsztaty – byli to studenci 

psychologii, którzy uczestniczyli w przygotowaniu zajęć. 1Jak już wspomniano, 

                                                 
1 W opracowniu warsztatów, oprócz autorek artykułu brały udział nastepujące osoby: Karolina 

Machul, Maria Mathia,  Anna Olszewska, Agnieszka Poniatowska. Wymienione osoby brały także 

udział w realizacji zajęć.  
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program składał się z trzech części tematycznych, jednak jest to podział nieco 

umowny, ponieważ treści przepracowywane na kolejnych spotkaniach nakładały się 

na siebie i były nierozerwalnie ze sobą związane. Na część pierwszą, której nadano 

umowną nazwę „Integracja”, poświęcono dwa spotkania. Część „Empatia” 

zrealizowana została w czasie spotkania trzeciego i połowy następnego. Pozostałe 

spotkania (połowę czwartego oraz piąte) poświęcono na część „Komunikacja”. Na 

początku pracy z klasami przeprowadzono test socjometryczny, w którym dzieci 

dokonywały zarówno wyborów pozytywnych, jak i negatywnych. Dzięki niemu 

prowadzący mogli zorientować się w strukturze nieformalnej klasy i pod tym kątem 

przygotować się do kolejnych spotkań. Na ostatnich zajęciach uczniowie wypełniali 

ankiety ewaluacyjne.   

Na początku prowadzący ustalali z dziećmi wspólne zasady. Zostały one 

spisane i nazwane kontraktem. Wspólne ustalanie zasad sprzyja budowaniu 

wspólnej tożsamości grupy, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników warsztatów oraz dodatkowo motywuje ich do pracy nad osiągnięciem 

wspólnych celów.  Metodą użytą do formułowania kontraktu była „burza mózgów”. 

Następnie wspólnie ustalano, czy wymyślone zasady są możliwe do egzekwowania i 

potrzebne. Prowadzący zadawał pytania sugerujące, np. co zrobić, aby każdy dobrze 

się czuł. Z punktu widzenia prowadzących niezbędne było, aby dostrzegła potrzebę 

takich zasad, jak: 1. Okazuję innym szacunek: nie przerywam, kiedy ktoś mówi, nie 

krytykuję jego wypowiedzi, nie oceniam, uważnie słucham; 2. Nie kłócę się, nie biję 

się z innymi; 3. Nie biegam, chyba, że zabawa na tym polega; 4. Nie przeklinam; 5. 

Aktywnie biorę udział w zabawach, pracuję najlepiej jak potrafię. Każdy uczeń 

musiał wyrazić zgodę na  ostateczną wersję kontraktu. Wszyscy uczestnicy i 

prowadzący podpisywali go odciskając na kartce swój palec umoczony w farbie. 

 Aby wprowadzić poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, program zakładał 

stałą strukturę spotkań.  Zajęcia rozpoczynały się ustalonym rytuałem 

poprzedzającym ich część właściwą, kończyły się zaś rytuałem pożegnalnym. 

Dodatkowym elementem było rozdawanie identyfikatorów na początku zajęć i 

zbieranie ich pod koniec. Rytuały grupowe są bardzo ważne w budowaniu 

stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Rytuałem początkowym był wspólny okrzyk, 

prowadzący zaczynał krzycząc „hej!”, dzieci odpowiadały „ho!”. Na koniec wszyscy 

ustawieni w okręgu trzymając się za ręce przesyłali sobie „iskierkę”. Zabawa ta 

polega na tym, że wszyscy stają w kole i łapią się za ręce. Prowadząca ściska rękę 

osoby po lewej lub prawej stronie, a ta osoba oddaje uścisk następnej osobie. Celem 

jest przekazanie uścisku tak, aby „obszedł” całe koło. 

Część zajęciowa składała się z odpowiednich do tematu zabaw 

poprzedzonych wstępem i podsumowaniem. Należy zaznaczyć, że warsztaty 
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częściowo opierały się na zabawach ogólnie znanych i szeroko wykorzystywanych w 

różnego rodzaju zajęciach grupowych. Szczegółowy program kolejnych spotkań 

przedstawiono w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Plan przeprowadzonych warsztatów 

 

Etap 

zajęć 

Czynność ucznia Czynność prowadzących 

Spotkanie 1 

C
zy

n
n

o
śc

i 

p
rz

y
g

o
to

-

w
aw

cz
e 

 

Uczniowie siadają w kole, 

słuchają 

Przeczytanie listy obecności, przedstawienie prowadzących, 

zachęcenie uczniów do tego, żeby usiąść w kole, rozdanie 

identyfikatorów 

W
p

ro
w

ad
ze

n
ie

 

Uczniowie odpowiadają 

na okrzyk 

Przedstawienie rytuału powitalnego 

Uczniowie przedstawiają 

się 

„Zabawa w gest”: każdy uczeń wita się ze wszystkimi 

słowami „ Jestem (tu imię)” i wymyśla własny prosty gest. 

Grupa odpowiada „Witamy cię (tu imię)” naśladując 

przedstawiony gest. 

R
o

zw
in

ię
ci

e 

Uczniowie przedstawiają 

swoje pomysły, 

dyskutują, podpisują się 

pod kontraktem 

Tworzenie kontraktu, zapisywanie pomysłów na tablicy, 

przepisanie wybranych zasad na dużą kartkę. Symboliczna 

zgoda każdego uczestnika poprzez odciśnięcie odcisku palca 

na arkuszu z kontraktem 

Wypełnianie testów 

socjometrycznych 

Przeprowadzanie testu socjometrycznego 

Dzieci włączają się w 

zabawę 

Zabawa „Kto ma tak, jak ja”: uczestnicy siedzą na krzesłach w 

kręgu. Krzeseł jest o jedno mniej, niż uczestników. Osoba, dla 

której nie starczyło krzesełka stoi na środku i mówi: „wszyscy, 

którzy (tu wstawić, cechę, hobby etc.)”. Wszyscy, których to 

dotyczy zamieniają się miejscami, a na środku pozostaje ten, 

kto nie zdąży znaleźć wolnego miejsca 

Dzieci włączają się w 

zabawę 

Zabawa „Dziuple i dzięcioły”: Uczestnicy dobierają się w 

trójki, dwie osoby łapią się za ręce tworząc dziuplę a trzecia 

staje pomiędzy nimi będąc dzięciołem. Jedna osoba musi 

pozostać sama. Może ona powiedzieć jeden z trzech 

komunikatów: 

1. dziuple – wtedy wszystkie dziuple nadal trzymając się 

za ręce próbują znaleźć nowego dzięcioła, osoby będące 

dzięciołami pozostają na miejscach; 

2. dzięcioły – wtedy wszystkie dzięcioły, opuszczają 

dziuple i szukają sobie nowej, osoby będące dziuplami 

pozostają na miejscu, 

3. trzęsienie ziemi – wtedy wszyscy zamieniają się 

miejscami,  jeśli ktoś trzyma kogoś za ręce, musi puścić i 

znaleźć nową parę lub stać się dzięciołem 

Z
ak

o
ń

cz
e

-n
ie

 

Uczniowie stają w okręgu 

i łapią się za ręce 

Przedstawienie rytuału pożegnalnego “Iskierka” i zebranie 

identyfikatorów 
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Etap 

zajęć 

Czynność ucznia Czynność prowadzących 

Spotkanie 2 

C
zy

n
n

o
ś

ci
 

p
rz

y
g

o
to

-w
aw

cz
e 

 
Uczniowie siadają w kole, 

słuchają 

Przeczytanie listy obecności, rozdanie identyfikatorów  

W
p

ro
w

a

-d
ze

n
ie

 Uczniowie odpowiadają 

na okrzyk 

Rytuał powitalny 

R
o

zw
in

ię
ci

e 

Uczniowie włączają się w 

zabawę 

Zabawa „Nogi na ziemi”: dzieci w równolicznych grupach 

mają za zadanie tak się ustawić, żeby ziemi dotykała określona 

liczba nóg osób z grupy 

Uczniowie włączają się w 

zabawę 

Zabawa „Ludzki slalom”: zawiązujemy jednemu z dzieci oczy, 

inne jest przewodnikiem, a reszta ustawia się w nieruchome 

przeszkody. Zadaniem przewodnika jest przeprowadzenie 

kolegi/koleżanki przez tor w bezpieczny sposób 

Uczniowie zapisują na 

kartkach na plecach 

kolegów ich pozytywne 

cechy, miłe uwagi, 

komplementy 

Prowadzący tłumaczą zasady zabawy, przyklejają na plecach 

dzieci kartki i wręczają flamastry 

Uczniowie rysują i piszą 

flamastrami na rozdanych 

arkuszach – herbach 

Prowadzący tłumaczy, jak wykonać własny herb, rozdaje 

tarcze herbowe, każda podzielona jest na cztery części 

Uczniowie zgłaszają 

pomysły na to, jak ma 

wyglądać wspólny herb 

klasy, jeden wybrany 

uczeń rysuje na tablicy 

Prowadzący rysuje na tablicy tarczę herbową i zachęca klasę 

do wymyślenia wspólnego herbu 

Z
ak

o
ń

cz
en

ie
 

Uczniowie losują imię 

kolegi lub koleżanki 

Zabawa „Anioł stróż”: Dzieci losują z kapelusza imię 

kolegi/koleżanki z klasy. Przez następny tydzień zadaniem 

każdego jest wcielenie się w anioła stróża i dyskretna opieka 

nad wylosowaną osobą1 

Uczniowie stają w okręgu 

i łapią się za ręce 

Rytuał pożegnalny “Iskierka” i zebranie identyfikatorów 

Spotkanie 3 

C
zy

n
n

o
ś

ci
 

p
rz

y
g

o
to

-w
aw

cz
e Uczniowie siadają w kole, 

słuchają 

Przeczytanie listy obecności, rozdanie identyfikatorów 

W
p

ro
w

a-

d
ze

n
ie

 

Uczniowie odpowiadają 

na okrzyk 

Rytuał powitalny 

R
o

zw
in

i

ęc
ie

 

 

Dzieci siedzą i 

opowiadają 

Podsumowanie zabawy „Anioł stróż”: dzieci próbują się 

domyślić, kto przez ostatni tydzień był ich aniołem stróżem, 

opowiadają, jak się czuły w tym tygodniu 

                                                 
1 Zabawa „Anioł stróż” okazała się bardzo atrakcyjna dla dzieci. Na kolejnych zajęciach była 

powtarzana – dzieci losowały następne osoby, którymi się opiekowały. 
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Etap 

zajęć 

Czynność ucznia Czynność prowadzących 

Uczniowie pokazują 

kolegom emocje bez 

użycia słów 

Zgadywanie emocji:  dzieci dobierane są w pary lub małe 

grupy. Otrzymują obrazki przedstawiające różne emocje. 

Jedna osoba z pary musi odtworzyć emocję z obrazka, a druga 

musi ją odgadnąć. 

Uczniowie słuchają, 

odpowiadają na pytania, 

wymieniają uwagi 

Prowadzący omawia ćwiczenie z grupą. Następnie prezentuje 

krótką pogadankę o emocjach, poruszając następujące kwestie: 

Co to są emocje; W jaki sposób można je wyrażać; Jak wyrażać 

emocje, żeby nie urazić innych; Różne sfery prywatności i 

dopuszczania do siebie różnych osób 

Uczniowie stają w kole, 

na znak nauczyciela 

powoli zbliżają się do 

środka koła 

„Zabawa w granice”: jedna osoba staje w środku koła z 

zawiązanymi oczyma. Dzieci w kole zaczynają się powoli 

zbliżać do niej, zaś ona ma za zadanie powiedzieć stop, w 

momencie, kiedy poczuje, że ktoś podszedł zbyt blisko 

Uczniowie dzielą się na 

mniejsze grupy, 

dyskutują rysują, na 

koniec prezentują 

swojego ludzika 

Zabawa „Ludzik”: dzieci podzielone są na małe grupy. Każda 

z grup dostaje historyjkę wymyśloną przez prowadzących 

oraz kartonowego ludzika, na którym dzieci mają wypisać 

emocje, jakie mogą się pojawić u osoby w opisanej sytuacji. 

Prezentują, jak mógłby zachować się człowiek, aby rozwiązać 

daną sytuację. 

Uczniowie siedzą i 

słuchają, wymieniają 

uwagi 

Omówienie zabawy Ludzik 

Z
ak

o
ń

cz
en

ie
 

Uczniowie losują imiona 

kolegów/koleżanek 

Zabawa „Anioł Stróż”: kolejne losowanie 

Uczniowie stoją w kole i 

trzymają się za ręce 

Rytuał pożegnalny “Iskierka” i zebranie identyfikatorów 

Spotkanie4 

C
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n
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Uczniowie siadają w kole, 

słuchają 

Przeczytanie listy obecności, rozdanie identyfikatorów 

W
p

ro
w

a

-d
ze

n
ie

 Uczniowie odpowiadają 

na okrzyk 

Rytuał powitalny 

W
st

ęp
 Uczniowie siedzą i 

opowiadają 

Podsumowanie zabawy „Anioł stróż”: dzieci próbują się 

domyślić, kto przez ostatni tydzień był ich aniołem stróżem, 

opowiadają, jak się czuły w tym tygodniu. 

R
o

zw
in

ię
ci
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           R
o
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in

ię
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e 

Uczniowie włączają się w 

zabawę na wszystkich jej 

etapach 

Zabawa „Smerfy”: dzieci wcielają się w różne postacie z bajki 

o smerfach. Etapy ma kilka etapów: 

- Pokazanie i opisanie postaci smerfów wykorzystanych 

w zabawie. 

- Podział dzieci na grupy (około 5 osób) 

- Nadanie ról – przyklejamy na czole każdego dziecka  

karteczkę z imieniem smerfa, imię oddaje charakter i cechy 

postaci (np. papa smerf, ciamajda, ofiara, maruda). 

Rozdajemy grupom zadania: uczniowie mają ustalić, co 

zabierają na pokład samolotu/na bezludną wyspę lub 

zdecydować, co robić z klasowymi pieniędzmi (np. czy jechać 
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Etap 

zajęć 

Czynność ucznia Czynność prowadzących 

na wycieczkę, czy urządzać zabawę). 

- Praca w grupach – dzieci próbują rozwiązać problem 

wspólnie traktując siebie w taki sposób, jak pokazuje 

karteczka. 

- Omówienie w grupach kim były i jak się czuły osoby 

w swoich rolach. 

Uczniowie siedzą do 

siebie plecami, jedna 

osoba rysuje, druga 

opowiada. Potem 

zamieniają się. 

Rysowanie figur w parach:  dzieci siedzą w parach plecami do 

siebie. Jedno z nich opisuje drugiemu to, co widzi na obrazku, 

tak żeby na podstawie tego opisu ta druga osoba mogła 

rysując odtworzyć obrazek 

Uczniowie podzieleni 

zostają na grupy, drużyny 

stają naprzeciwko siebie 

„Zabawa w rozśmieszanie”: dzieci podzielone są na dwie 

drużyny, które  stają naprzeciwko. Jedna z drużyn ma za 

zadnie rozśmieszyć członków drużyny przeciwnej. 

Rozśmieszonych przyłącza się do własnej drużyny 

Uczniowie pozostają w 

dwóch drużynach, które 

stają naprzeciwko siebie 

Zabawa „Krasnoludy, magowie, olbrzymy”: dzieci podzielone 

są na dwie drużyny. Namawiają się w drużynach i wybierają 

jaki gest pokaże cała grupa (można pokazać gest oznaczający 

jeną z trzech postaci wymienionych w nazwie zabawy). 

Drużyny pokazują gest w tym samym momencie. Zawsze 

jedna drużyna wygrywa lub jest remis. Przegrani uciekają do 

tyłu za linię bezpieczeństwa, wygrani mogą ich przed linią 

złapać. Złapani przechodzą na stronę przeciwników. 

Olbrzymy łapią magów, magowie łapią krasnoludy, a 

krasnoludy łapią olbrzymy. 

Uczniowie w grupach 

siadają w kółku i 

przekazują sobie na ucho 

hasła 

Zabawa wyciszająca „Głuchy telefon” 

Z
ak

o
ń
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ie
 

 

Uczniowie losują imiona 

kolegów/koleżanek 

Zabawy „Anioł Stróż”: kolejne losowanie 

Uczniowie stoją w kole i 

trzymają się za ręce 

Rytuał pożegnalny “Iskierka” i zebranie identyfikatorów 

Spotkanie 5 
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Uczniowie siadają w kole, 

słuchają 

Przeczytanie listy obecności, rozdanie identyfikatorów 

W
p

ro
w

ad
ze

n
ie

 

 

Uczniowie odpowiadają 

na okrzyk 

Rytuał powitalny 

Uczniowie siedzą i 

opowiadają 

Podsumowanie zabawy Anioł stróż – dzieci próbują się 

domyślić, kto przez ostatni tydzień był ich aniołem stróżem, 

opowiadają, jak się czuły w tym tygodniu. 

Uczniowie słuchają Wprowadzenie do efektywnej komunikacji. Prowadzący 

omawia, co to jest komunikacja i jak podawać komunikat. Plan 

pogadanki znajduje się w aneksie 1 

R
o

zw
in

i

ec
ie

 

 

Uczniowie łączą się w 

grupy i dyskutują, jak 

przekształcić komunikat 

Dialogi z przekształcaniem komunikatu: dzielimy uczniów na 

grupy po 5 osób. Prowadzący rozdają wcześniej przygotowane 

komunikaty (np. „złościsz mnie”, „spotkanie było 
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Etap 

zajęć 

Czynność ucznia Czynność prowadzących 

beznadziejne”, „zachowujesz się okropnie”, „jesteś głupi”, 

itp.). Uczniowie przekształcają komunikat z obraźliwego i 

oceniającego na neutralny. Prowadzący wyjaśnia, że ocenie 

podlega zachowania, a nie osoba, komunikat po 

przekształceniu musi być komunikatem „Ja”.  

Uczniowie przedstawiają 

przekształcony 

komunikat klasie 

Omówienie przekształconych komunikatów 

Uczniowie próbują 

porozumieć się i znaleźć 

kompromis 

Poszukiwanie kompromisu: praca w małych grupach, z 

których każda dodatkowo podzielona jest na dwie podgrupy - 

jedni chcą iść na film, drudzy na mecz. Zadaniem każdej z 

grup jest porozumieć sie, znaleźc takie rozwiązanie konfliktu 

by nikt nie czuł się pokrzywdzony. 

Z
ak

o
ń

cz
en

ie
 

 

Uczniowie wypełniają 

ankiety 

Ewaluacja warsztatów: prowadzący rozdają ankiety 

Uczniowie stoją w kole i 

trzymają się za ręce 

Rytuał pożegnalny “Iskierka” i zebranie identyfikatorów 

 

 

5. Ewaluacja warsztatów  

 

Uczestnicy warsztatów pod koniec ostatniego spotkania wypełniali ankietę 

ewaluacyjną skladająca się z dwóch części – 3 pytań zamkniętych z trzema  

odpowiedziami do wyboru oraz 7 pytań otwartych (patrz: załącznik 2). Ankieta 

dotyczyła trzech obszarów: samopoczucia w trakcie trwania zajęć, oceny ich 

atrakcyjności a także zmian postaw i kompetencji społecznych jakie zaszły pod 

wpływem warsztatów.  

Odpowiedzi na pytania dotyczące oceny warsztatów pozwalają stwierdzić, że 

zajęcia były dla dzieci atrakcyjne. Aż 80% dzieci zadeklarowało, że chciałoby jeszcze 

raz wziąć udział w podobnych warsztatach, 8% jest to obojętne, a 11% uczestników 

nie chciałoby uczestniczyć ponownie w takich zajęciach. Należy dodać, że wiele 

dzieci wyrażało zainteresowanie podobną formą zajęć już w trakcie trwania 

warsztatów. Bardzo pozytywnie ocenione zostały również osoby prowadzące zajęcia 

(83% odpowiedzi). W odpowiedzi na prośbę o ich ocen,  w wypowiedziach 

uczestników najczęściej pojawiały się określenia „dobrze” lub „bardzo dobrze” lub 

„miłe, fajne, sympatyczne”. Zdarzały się też wypowiedzi typu „są dobre, pozwalają 

się wypowiedzieć każdej osobie”, „były miłe, zabawne i uśmiechnięte, dawały nam 

wyrazić uczucia”. Tylko 3% dzieci oceniło osoby prowadzące „niezbyt (dobrze)”. Na 

pytanie „Co najbardziej podobało ci się w zajęciach?”, aż 68% wymieniało zabawy, 

głównie ruchowe (68%). Blisko 8% wypowiedzi dotyczyło elementów współpracy z 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 107 

klasą, wspólnych rozmów, dzielenia się refleksjami, poznawania siebie 

(przykładowe odpowiedzi: „każdy może się wypowiedzieć”, „rozmawialiśmy dużo 

o sobie”, „wszyscy byli życzliwi, ale i śmieszni”, „klasa zaczęła ze sobą 

współpracować”). Tyle samo dzieci stwierdziło, że w warsztatach podobało im się 

wszystko.  3% dzieci stwierdziło, że nic im się nie podobało. Zdarza się, że najlepiej 

wspominano brak lekcji w trakcie trwania warsztatów (5% odpowiedzi). 6% 

odpowiedzi, to określenia niejednoznaczne, np. „różnie”, pozostałe 5% to 

stwierdzenia neutralne. 

Wypowiadając się na temat własnego samopoczucia aż 83% dzieci 

stwierdziło, że podczas zajęć czuło się dobrze lub bardzo dobrze, podczas gdy tylko 

co dziesiąte z nich czuło się różnie lub źle. W odpowiedziach pozytywnych 

podkreślane były elementy warsztatów związane z rozmowami, możliwością  

otwarcia się i mówienia o własnych uczuciach (np. „było przyjemnie, mogłam mówić 

co chciałam”, „było super, czułem się ważny, że ktoś wysłuchuje mojej opinii”). 

Ponad połowa (53%) dzieci czuła, że w trakcie zajęć mogła wypowiedzieć się wtedy, 

kiedy tego chciała.  

W grupie pytań dotyczących nowych umiejętności lub wiedzy uczestnicy 

mogli wskazać zmiany jakie zaszły pod warsztatów. Uzyskane wyniki zostały 

przedstawione na rysunku 1.  

 

Rysunek 1. Deklarowane przez uczestników warsztatów zmiany w ich 

kompetencjach społecznych, postawach i wiedzy społecznej.  
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Ponad połowa ankietowanych (52%) wskazała, że podczas warsztatów 

zdobyła nowe umiejętności. Podobna część uczestników (53%) zaznaczyła, że 

zmieniła zdanie o jakiejś osobie z klasy. Jednocześnie aż 70% uczniów 

zadeklarowało, że dowiedziało się czegoś nowego o sobie i kolegach z klasy. Nieco 

mniejsza grupa osób (60%) uznała, że dzieki warsztatom łatwiej jest im zauważyć co 

czuje ktoś inny (60%) i zrozumieć zachowanie innych (62%). 

Ostatnia pozycja ankiety ewaluacyjnej brzmiała: „Jeśli chciałbyś coś dodać, tu 

jest na to miejsce”. W swobodnych odpowiedziach pojawiały się komentarze 

odnośnie zabaw, ogólnej oceny zajęć i osób prowadzących zajęcia (przykładowe 

odpowiedzi: „Osoby prowadzące zwracały się do mnie po imieniu, jakby mnie znały 

od dawna, to mi się podobało”, „chciałbym być na tych zajęciach codziennie”, „czy 

może być jeszcze więcej tych zajęć?”, „najbardziej mi się podobało rozśmieszanie 

(zabawa), chciałabym, żeby te warsztaty były jeszcze”). 

Należy podkreślić, że ewaluacja warsztatów dokonana na podstawie samej 

ankiety nie jest w pełni wystarczająca. Sygnalizowane w niej przez dzieci zmiany w 

zakresie ich kompetencji społecznych mają charakter deklaratywny. Trudno ocenić 

na ile warsztaty przyczynią się do zwiększenia efektywności funkcjonowania dzieci 

w rzeczywistych sytuacjach społecznych. W przyszłości warto byłoby dokonywać 

pomiaru kompetencji społecznych dzieci przed rozpoczęciem  warsztatów i po ich 

zakończeniu, przy użyciu sprawdzonego, rzetelnego i trafnego narzędzia 

psychologicznego.  

 

Podsumowanie warsztatów i wnioski 

 

Zdając sobie sprawę z licznych ograniczeń przeprowadzonych warsztatów, 

wydaje się, że choć częściowo pozwoliły one osiągnąć założone cele. Zgodnie z 

przyjętą koncepcją teoretyczną kompetencji społecznych, rozwijają się one w wyniku 

naturalnego treningu i gromadzenia doświadczeń. Uzupełnieniem lub nawet 

substytutem takiego naturalnego treningu mogą być celowe oddziaływania 

psychoedukacyjne, w tym trening interpersonalny. Warsztaty były tak 

skonstruowane by dzieci mogły w sposób bezpieczny, a zarazem atrakcyjny dla nich, 

wchodzić w różnego rodzaju sytuacje interpersonalne i tym samym nabywać 

niezbędne umiejętności społeczne. Stąd też podstawową formą zajęć była zabawa - 

atrakcyjna i skuteczna forma pracy z dziećmi. Uzupełniona ona została o inne 

aktywizujące metody pracy z grupą, które są bardzo efektywne, ponieważ dzieci 

lepiej zapamiętują i szybciej uczą się tego co same przepracowały, a także mają 

większą motywację do pracy.  Zadania podejmowane w ramach warsztatów 

umożliwiały dzieciom swobodne wypowiedzi dotyczące własnej osoby, sfery uczuć, 
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ale także prywatnych zainteresowań i życia codziennego uczniów. Dzięki lepszemu 

poznaniu się, klasa miały możliwość pełniejszej integracji, a także bardziej 

efektywnej współpracy. Różnorodne gry i zabawy ujawniły wiele nieznanych 

wzajemnie dzieciom cech, pozwoliły im odkrywać wiedzę  o ich własnym 

funkcjonowaniu w grupie oraz o funkcjonowaniu innych ludzi.  

Z naszych doświadczeń wynika, że przy prowadzeniu tego typu warsztatów 

ważne jest: 

1. Współpraca i zaangażowanie wychowawcy klasy oraz jego czynny 

udział w zajęciach, nie jako osoby odpowiedzialnej za porządek i dyscyplinę, ale jako 

takiego samego jak inni uczestnika zajęć; 

2. Poprzedzenie warsztatów dla dzieci, krótkim szkoleniem lub 

warsztatem dla nauczycieli dotyczącym kompetencji społecznych, ich znaczenia i 

sposobów rozwijania; 

3. Wydłużenie czasu trwania warsztatów. Z naszych doświadczeń 

wynika, że 10 godzin to minimalny czas ich trwania. Spotkania dwugodzinne dobrze 

się sprawdzają w pracy z dziećmi, ale dobrze byłoby przeprowadzać tego typu 

zajęcia przez dłuży okres czasu, np. przez kilka miesięcy. Badania dowodzą, że im 

dłuższy okres trwania oddziaływań psychoedukacyjnych, tym są one skuteczniejsze 

a ich efekty trwalsze (por. Knopp, 2010). Mimo deklaracji dzieci o rozwinięciu 

kompetencji społecznych bezpośrednio po zakończeniu warsztatów, efekty pracy 

(nabyte na zajęciach umiejętności) wymagają czasu na wdrożenie ich w codziennym 

funkcjonowaniu uczniów; 

4. Przy ograniczonym czasie warsztatów, warto aktywizować dzieci do 

pracy w przerwach między spotkaniami, poprzez zadawanie im atrakcyjnych 

„zadań domowych”, takich jak na przykład w zabawie „Anioły Stróże”.  

Kompetencje społeczne są tymi umiejętnościami, które wymagają szczególnej 

uwagi. Po pierwsze, w ich zakresie istnieje duży deficyt wśród dzieci i młodzieży. Po 

drugie zaś, są one istotnym predykatorem efektywności funkcjonowania w relacjach 

interpersonalnych i znacząco wpływają  na stosunki panujące w klasie lub szkole. Ich 

rozwijanie może być więc jednym ze sposobów przeciwdziałania niekorzystnym 

zjawiskom, z którymi coraz częściej mamy do czynienia w środowisku szkolnym, 

takim jak chociażby przemoc i agresja. Warto  więc rozwijać umiejętności społeczne 

uczniów poprzez celowy trening, na przykład poprzez warsztaty podobne do tutaj 

opisanych. Należy podkreślić, że ta forma pracy okazała się satysfakcjonująca dla 

obu stron. Uczestnicy zajęć twierdzili, że zyskali nowe, przydatne umiejętności. 

Pomimo sygnalizowanego niekiedy w trakcie zajęć zniechęcenia, byli oni zadowoleni 

z formy pracy, nabytych umiejętności, docenili poświęcony im czas. Z kolei osoby 
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prowadzące zajęcia zdobyły nieocenione doświadczenia i czerpały wielką satysfakcję 

z prowadzenia warsztatów i ich efektów. 
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Załącznik 1. 

 

Wprowadzenia do efektywnej komunikacji 

 

W sytuacjach konfliktowych nie jest wcale łatwo zapanować nad emocjami. Często w 

trakcie kłótni padają słowa „bo Ty zawsze", "bo Ty nigdy", „bo Ty jesteś”. W jaki 

sposób mamy wyrazić swoje niezadowolenie, nie raniąc przy tym drugiego 

człowieka? Otóż stosując asertywny komunikat Ja. Podstawowymi założeniami 

komunikatu Ja jest to, że: 

- otwarcie przyznaję, że moje uczucia, pragnienia czy przekonania należą do mnie, 

- przyjmuję pełną odpowiedzialność za moje uczucia, pragnienia i przekonania - 

przestaję obciążać tą odpowiedzialnością innych. 

Komunikat Ja jest taką formą wyrażania własnych uczuć, pragnień i przekonań, 

która nie rani drugiej strony i nie obarcza jej odpowiedzialnością za to, co czujemy i 

myślimy. Instrukcja do budowania komunikatu Ja jest bardzo prosta. Usiądź i 

zastanów się, a najlepiej zapisz to, co sobie uświadamiasz myśląc o konkretnej 

sytuacji konfliktowej, analizując poniższe elementy. 

CZUJĘ - stwierdzenie uczuć czy przekonań. Opisz swoje uczucia np. gniew, smutek, 

zawód, żal itp. 

KIEDY TY - wskazanie konkretnego zachowania. Opisz zachowanie partnera, które 

powoduje problem, czyli takie, które Ci przeszkadza albo rani. 

PONIEWAŻ - wskazanie konsekwencji/wartości. Opisz konsekwencje, jakie ponosisz 

w związku z zachowaniem partnera np. ryzyko utraty przyjaciół, strata czasu itp. 

CHCĘ - sformułowanie celu. Powiedz, czego chcesz. Informuj jasno o swoich 

prośbach i oczekiwaniach np. chciałbym żebyś… 
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Załącznik 2. 

Ankieta ewaluacyjna 

 

Chciałybyśmy się dowiedzieć  co sądzisz o zajęciach, w których barałeś/brałaś udział, dlatego 

prosimy Cię o szczerą odpowiedź na kilka pytań. 

 

1. Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze raz wziąć udział w takich zajęciach? (zaznacz 

właściwą odpowiedź) 

tak        nie          jest mi to obojętne 

 

2. Czy podczas zajęć czułeś/czułaś, że możesz wypowiedzieć się wtedy, kiedy 

tego chciałeś/chciałaś? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

tak        nie          różnie  

 

3. Czy podczas zajęć czułeś/czułaś, że inni Cię słuchają? (zaznacz właściwą 

odpowiedź) 

tak        nie          różnie  

 

4. Co najbardziej podobało Ci się w zajęciach? 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

5. Jak czułeś/czułaś  się podczas zajęć? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6. Jak oceniasz osoby prowdzące zajęcia? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. Czy dzięki zajęciom zdobyłeś jakieś nowe przydatne umiejętności ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Czego nowego dowiedziałeś się na zajęciach o sobie i kolegach z klasy? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. Czy po zajęciach łatwiej Ci zauważyć, co czuje ktoś inny?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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10. Czy dzięki zajęciom zmieniłeś/zmieniłaś zdanie o jakiejś osobie z klasy? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

10.  Czy dzięki zajęciom łatwiej Ci zrozumieć zachowanie innych? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

11. Co Twoim zdaniem można byłoby zmienić w zajęciach? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Jeśli chciałbyś coś dodać, tu jest na to miejsce 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Kompetencje skutecznego wychowawcy-socjoterapeuty 

 

 

1. Definicja kompetencji 

 

W 1959 roku R. White zajmując się problematyką wywierania wpływu na 

otoczenie wprowadził do psychologii pojęcie kompetencji. Ujmował ją jako 

specyficznie rozumianą umiejętność, czyli każdą taką umiejętność, która przyczynia 

się do skutecznej interakcji z otoczeniem, utożsamiając ją ze społecznymi 

umiejętnościami. Słownik Języka Polskiego (1981) definiuje umiejętność jako 

„praktyczną znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś”, 

zdolność zaś, jako „predyspozycję do łatwego opanowywania pewnych 

umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się”. Kompetencja natomiast rozumiana 

jest jako „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności”. Łacińskie 

słowo competentia to przydatność, odpowiedzialność. Angielskie rozumienie słowa 

competence oznacza umiejętności, zdolności, do wykonywania określonych czynności. 

Kompetencje oznaczają zatem cechy osobiste, postawy, umiejętności oraz wiedzę. 

Połączenie tych elementów składa się na skuteczne prowadzenie grupy treningowej 

lub terapeutycznej.  

Zdaniem M. Argyle (2002), kluczowe kompetencje społeczne zawierają w 

sobie: 

1) umiejętność udzielania wzmocnień społecznych; 

2) empatię i umiejętność podejmowania ról innych ludzi; 

3) asertywność; 

4) komunikację werbalną i niewerbalną;  

5) inteligencję społeczną oraz umiejętność rozwiązywania problemów i 

konfliktów; 

6) umiejętność korzystnej autoprezentacji. 

M. Agryle wyróżnia dwie kategorie umiejętności społecznych pozwalających 

uzyskać zamierzone efekty w sytuacjach społecznych: 

1. powszechne umiejętności społeczne, potrzebne każdemu człowiekowi,  
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2. profesjonalne umiejętności społeczne, które są konieczne w wielu 

zawodach. 

Profesjonalne umiejętności społeczne dzielą się na kompetencje 

intrapsychiczne oraz kompetencje interpersonalne. 

Kompetencje intrapsychiczne ważne w pracy trenera grupowego to: 

1. Cechy i postawy, do których należą:  

otwartość, tolerancja, empatia, cierpliwość, odwaga, szacunek dla innych, 

równowaga emocjonalna, odpowiedzialność, asertywność, ciekawość, pomysłowość 

i poczucie humoru.  

2. Umiejętności, do których należą: 

umiejętność samooceny i świadomego doskonalenia się, umiejętność 

stosowania w praktyce zdobytych kompetencji oraz umiejętność wprowadzania 

zmian i umiejętność dbania o swoją kondycję psychiczno-fizyczną.  

Kompetencje interpersonalne, związane z prowadzeniem grupy to: 

1. diagnozowanie i uwzględnianie potrzeb indywidualnych i grupowych; 

2. określanie faz procesu grupowego; 

3. umiejętność skutecznego i efektywnego komunikowania się;  

4. udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych; 

5. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania konfliktów;  

6. radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą; 

7. zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom członków grupy; 

8.  rozpoznawanie ról grupowych (Aronson, Willson, Akert, 1997). 

 

2.  Pojęcie socjoterapii 

 

Socjoterapia, inaczej terapia społeczna, wg definicji zamieszczonej w Nowej 

Encyklopedii Powszechnej, jest to „jedna z metod leczenia zaburzeń psychicznych, 

polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej” (Nowa 

Encyklopedia Powszechna, t.5 1996, s. 924). Celem socjoterapii może być sam chory, 

np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem albo układy społeczne, które go 

otaczają, np. rodzina, społeczność lokalna, system społecznego oparcia. Układy te 

stanowią zakres oddziaływań socjoterapeutycznych, jeżeli przez swoją 

dysfunkcjonalność wyzwalają, potęgują lub utrwalają objawy choroby.  

Podobna lecz okrojona definicja socjoterapii znajduje się w Internetowej 

Encyklopedii PWN (Wirtualna Polska, z dnia 8.03.2015). Socjoterapia, określana 

mianem terapii społecznej, jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która 

wykorzystuje oddziaływania natury społecznej. Może ona obejmować trening 
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umiejętności społecznych, modyfikując lub zastępując otaczające chorego układy 

społeczne. 

W Słowniku psychologii określono socjoterapię jako „ogół metod zmierzających 

do zlikwidowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania danej jednostki 

poprzez odpowiednie wykorzystanie stosunków międzyludzkich istniejących 

między członkami naturalnej lub sztucznej grupy społecznej, do której należy” 

(Sillamy 1994, s. 271). 

Podobny rodzaj definiowania socjoterapii prezentuje L. Grzesiuk (1987) 

opisując zadania grupy socjoterapeutycznej w ośrodku psychoterapeutycznym. 

Istniejąca tam grupa nazwana socjoterapeutyczną skupiała w sobie osoby (w tym 

przypadku studentów), które nie miały przyjaciół lub bliskich znajomych. Ich 

doświadczenia społeczne były bardzo ograniczone. Cel grupy socjoterapeutycznej 

polegał na ułatwianiu samotnym, nieśmiałym studentom inicjowania kontaktów 

interpersonalnych i rozpoczynania dorosłego życia. Uczestnicy spotkań tej grupy nie 

pracowali nad swoimi problemami psychicznymi, ale dyskutowali, bawili się w gry 

towarzyskie, niekiedy organizowali wspólne wyjścia do kina, teatru, kawiarni lub 

dyskoteki. Grupa socjoterapeutyczna umożliwiała im nowy sposób spędzania czasu 

wolnego, różny od dotychczas znanego (Grzesiuk 1987, s. 96). 

Odmienną definicję socjoterapii podaje K. Sawicka (1999, 2004). Zdaniem K. 

Sawickiej socjoterapia jest formą pomocy między psychoterapią a treningiem 

interpersonalnym; adresowana jest zwykle do dzieci z kłopotliwymi zachowaniami i 

przyjmuje postać ustrukturalizawanych spotkań grupowych, które służą realizacji 

celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Socjoterapia jest więc metodą 

leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i 

młodzieży, przeprowadzaną w drodze specjalistycznej procedury psychokorekcyjnej 

podczas spotkań grupowych. Proces leczenia zaburzeń polega na korzystaniu z 

psychologicznych środków wpływu w celu niesienia ulgi psychicznej oraz stymulacji 

rozwoju osobistego i społecznego uczestników spotkań. Obok psychoterapii, 

psychoedukacji i treningu interpersonalnego, socjoterapia wchodzi w zakres pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Definicja ta 

zawęża krąg adresatów oddziaływań socjoterapeutycznych do młodych ludzi i 

zwraca szczególną uwagę na określoną strukturę spotkań, które służą ściśle 

określonym celom. 

Nieco inne podejście do socjoterapii prezentuje Ośrodek Rozwoju 

Umiejętności Wychowawczych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które 

opisuje J. Strzemieczny oraz Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 

dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA. 

Socjoterapię zalicza się do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym. 
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Skierowana jest do dzieci i młodzieży. Zmiana korekcyjna, która ma w nich nastąpić 

oznacza przeżywanie doświadczeń korekcyjnych oraz odreagowanie emocjonalne. J. 

Strzemieczny uważa, iż socjoterapia „polega na celowym stwarzaniu dzieciom 

warunków” (1993, s. 45), czyli, doświadczeń społecznych, umożliwiających zajście 

procesu socjoterapeutycznego. Proces ten oznacza zmianę sądów o rzeczywistości, 

sposobów zachowań, a także emocjonalne odreagowanie. Autor akcentuje cel zajęć 

socjoterapeutycznych. Jego zdaniem z socjoterapią mamy do czynienia wówczas, 

gdy głównym celem pracy z uczniami jest stwarzanie im doświadczeń korygujących 

ich zaburzenia. Ten sposób rozumienia socjoterapii nie zakłada planowania spotkań 

grupowych, podczas których odbywa się wykonywanie określonych ćwiczeń, 

zmierzających do realizacji założonych celów. Socjoterapia odbywa się tu niejako ad 

hoc i polega na umiejętnym reagowaniu wychowawcy wobec zachowania młodego 

człowieka. Nacisk położony jest na trafne wykorzystywanie bieżącej sytuacji, która 

ma służyć jako korygujące doświadczenie. Dlatego socjoterapia może odbywać się 

zarówno podczas wykonywania zajęć edukacyjno-rozwojowych w świetlicach 

socjoterapeutycznych, jak i w czasie zabawy, wyjazdu kolonijnego, biwaku lub 

wycieczki krajoznawczej.  

Wyraźnie rysuje się dychotomia podejść do istoty socjoterapii K. Sawickiej i J. 

Strzemiecznego. K. Sawicka kładzie bowiem nacisk na realizację celów 

socjoterapeutycznych w ramach ustrukturalizowanych spotkań grupowych, a więc 

w drodze specjalistycznej procedury terapeutycznej.  J. Strzemieczny natomiast nie 

narzuca wymogu regularnych zajęć. Akcentuje raczej rolę wychowawcy jako 

„dobrego dorosłego”, który stwarza dzieciom doświadczenia korygujące ich urazy 

(superwizja, obóz socjoterapeutyczny, Obrocz 2003). Istotnym staje się 

natychmiastowe i adekwatne reagowanie opiekuna grupy na to, co wydarza się 

podczas wspólnego spędzania czasu w placówce lub poza jej obrębem. K. Sawicka 

(2004) uważa, iż socjoterapia, rozumiana jako działania kompensacyjno-

wychowawcze, realizowana np. podczas wycieczki lub odrabiania lekcji szkolnych 

może niekiedy powodować skutki przeciwne do zamierzonych.  Zamiast korygować 

doświadczenia urazowe dziecka, staje się bowiem dodatkowym źródłem jego 

zaburzeń, utrwalając powstałe uprzednio patologiczne mechanizmy zachowań.  

Na podstawie zgromadzonej literatury oraz własnych doświadczeń autorka 

artykułu podjęła próbę schematycznego zilustrowania istoty socjoterapii (Rysunek 

1). Socjoterapia (czytamy od środka koła w kierunku zewnętrznych jego pierścieni), 

realizując cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne poprzez odpowiednio 

dobrane zabawy, gry i ćwiczenia, które decydują o prawidłowo przebiegających 

fazach procesu grupowego, prowadzi do korekcji zaburzeń zachowania dzieci i 

młodzieży. 
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Rysunek 1. Schemat definiujący socjoterapię (opracowania własne M. 

Chmielewska) 

 

 

 

 

3. Cechy dobrego wychowawcy-socjoterapeuty 

 

Skuteczność działań zaproponowanych przez prowadzącego socjoterapię 

trenera zależy po pierwsze, od właściwie dobranych zabaw, gier i ćwiczeń a po 

drugie, od przyjaznej, stworzonej przez niego atmosfery. Jego rola polega głównie na 

budowaniu zaufania w grupie oraz interweniowaniu w sytuacjach, które zagrażają 

realizacji celów albo bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu uczestników 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 121 

grupy.  

Prowadzący socjoterapię funkcjonują w grupie na zasadzie uczestnictwa, nie 

zaś jako kierownicy, przywódcy, czy nauczyciele (Sawicka 1999), chociaż istnieje 

odmienny pogląd, mianowicie, socjoterapia, aby była skuteczna, powinna przyjąć 

postać kierownictwa demokratycznego (warsztaty umiejętności wychowawczych, 

OPTA 2003). E. Potempska uważa, że najbardziej korzystnym dla przebiegu zajęć jest 

demokratyczny styl prowadzenia grupy albo style mieszane – autokratyczno-

demokratyczny lub liberalno-demokratyczny. Styl autokratyczny blokuje aktywność 

własną uczestników ze względu na dysonans pomiędzy dobrowolną działalnością, a 

podporządkowaniem się autokratycznemu nauczycielowi. Styl skrajnie liberalny 

może zaś utrudniać pracę z grupą ze względu na brak zobowiązujących i 

przestrzeganych norm, co dodatkowo utrudnia egzekwowanie tych zasad w toku 

zajęć (Potempska 1993, Zimbardo, Ruch 1994).  

H. Wardaszko-Łyskowska (1973) efektywność autokratycznego modelu 

przewodzenia lokuje w sytuacjach zadaniowych, które wymagają stanowczej, 

scentralizowanej kontroli. Natomiast w sytuacjach, w których zadania grupowe 

dotyczą przeważnie sfery integracji społeczno-emocjonalnej (za takie możemy uznać 

zajęcia socjoterapeutyczne), autorka twierdzi, iż bardziej celowy jest  model 

demokratycznego przewodzenia, odwołujący się do aktywności członków grupy. 

Bales (1970; za: Zimbardo, Ruch 1994, s. 566) wyróżnia 2 typu przywódców:  

1) przywódcy zadaniowi (task leaders) – nastawieni są na możliwie 

najefektywniejsze wykonanie danej pracy; 

2) przywódcy społeczno-emocjonalni (social-emotional leaders) – ich punkt 

widzenia sprzyja stwarzaniu i utrzymywaniu dobrego klimatu psychologicznego w 

danej grupie, gdyż są oni wrażliwi na osobiste potrzeby i problemy oraz 

niepowtarzalność indywidualnych członków grupy. 

Stogdill (1948; za: tamże, s. 566) twierdzi natomiast, iż przywódcy są zwykle 

najbardziej aktywnymi werbalnie członkami swojej grupy. Korzystają z cech 

efektywnego przywódcy: 

1) zdolności – inteligencja, refleks, zdolności werbalne, oryginalność, zdolność 

oceny; 

2) osiągnięcia – erudycja, wiedza, dokonania sportowe; 

3) odpowiedzialność – „spolegliwość”, inicjatywa, wytrwałość, agresywność, 

pewność siebie, pragnienie przewyższenia innych; 

4) uczestnictwo – aktywność, towarzyskość, współpraca, przystosowanie się, 

humor; 

5) status – pozycja społeczna i ekonomiczna, popularność. 
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Zdaniem Fiedlera (1964, 1967; za: tamże, s. 567) efektywne przywództwo 

zależne jest od optymalnej kombinacji osobowości przywódcy i wymagań 

sytuacyjnych. Autor twierdzi, że liderzy, u których występowało silne nastawienia 

zadaniowe, byli najbardziej efektywni tam, gdzie istniały: po pierwsze: 

a) dobre stosunki między liderem a członkami grupy oraz 

b) albo wysoce ustrukturalizowane zadanie,  

c) albo silna pozycja przywódcy, albo jedno i drugie; 

lub też, po drugie: 

d) złe stosunki między członkami grupy a przywódcą,  

e) niski stopień ustrukturalizowania zadania i 

f) słaba władza lidera. 

Przywódcy, którzy w większym stopniu byli nastawieni na stosunki 

międzyludzkie, najbardziej skuteczni byli w sytuacjach, gdzie: po pierwsze: 

a) istniały dobre stosunki między przywódcą a członkami grupy oraz 

b) nieustrukturalizowane zadanie i 

c) słaba władza przywódcy lub też, po drugie: 

d) złe stosunki między liderem a resztą grupy  

e) przy wysoce ustrukturalizowanym zadaniu i 

f) silnej władzy przywódcy. 

Obecnie zwraca się uwagę na rolę przywódcy raczej jako osoby określającej 

rzeczywistość (definer of reality), niż jako nadzorcy wydajności (Hollander 1972, za: 

Zimbardo, Ruch 1994).  

Osoba prowadząca grupę socjoterapeutyczną pod względem cech 

osobowościowych oraz zadaniowych najbliższa jest przywódcy społeczno-

emocjonalnemu (social-emotional leaders), ponieważ ma za zadanie stworzyć i 

utrzymać korzystny klimat psychologiczny w danej grupie. Ponadto powinna być 

wrażliwa na osobiste potrzeby i problemy oraz niepowtarzalność indywidualnych 

członków grupy. Bliższy socjoterapeucie jest także przywódca określający 

rzeczywistość (definer of reality), niż nadzorca wydajności. 

Wychowawca przede wszystkim jest modelem zachowań pożądanych, 

których włączenie w postawę dziecka jest naczelnym zadaniem socjoterapii. 

Socjoterapeuta uczestniczy w procesie zdobywania przez dziecko doświadczeń 

poznawczych i emocjonalnych. Sam również wiele czerpie od grupy, poznając 

charakterystycznych dla dzieci reakcje na konkretne, zaplanowane przez niego 

bodźce. Planuje zestaw ćwiczeń i gier, dzięki czemu pomaga dzieciom w 

zdobywaniu doświadczeń korektywnych i edukacyjnych, co w większości 

przypadków oznacza zmianę sądów dziecka na temat dorosłych. Socjoterapeuta jest 

więc modelem „dobrego dorosłego”. Taki „dobry dorosły” jest opanowany i 
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cierpliwy, poświęca dzieciom dużo uwagi, jest wrażliwy i pełen ciepła, a 

jednocześnie nie pozwala się sprowokować. Cechuje go życzliwa konsekwencja w 

działaniu i stanowczość, zwłaszcza wtedy, gdy w grupie pojawiają się zachowania 

destrukcyjne takie, jak: agresja, dominacja, obwinianie.  

Kolejną cechą wychowawcy-socjoterapeuty jest elastyczność w prowadzeniu 

zajęć, co oznacza dostosowanie stylu pracy i formy do sytuacji grupowej. Taki trener 

zawsze ma na uwadze wydarzenia pojawiające się aktualnie w grupie, etap jej 

rozwoju oraz potrzeby grupy w danym momencie (Sawicka 1999). Wychowawca-

socjoterapeuta nie charakteryzuje się zatem sztywnością w działaniu, czyli 

szablonowym realizowaniem scenariusza zajęć, obserwuje to, co wydarza się trakcie 

trwania zajęć i adekwatnie reaguje na te wydarzenia, podąża za procesem, jaki 

wytwarza się w grupie. Celem socjoterapii jest praca nad świadomością i nabywanie 

oraz ćwiczenie nowych umiejętności, przydatnych w życiu społecznym, nie zaś 

uświadamianie przyczyn i źródeł tkwiących głęboko własnych problemów oraz 

próba ich rozwiązania, jak to się dzieje w przypadku psychoterapii. Zajęcia 

socjoterapeutyczne służą poznawaniu określonej właściwości lub umiejętności 

psychospołecznej. Odnoszą się więc do bezpiecznej płaszczyzny psychicznej dziecka. 

W ich trakcie może się jednak zdarzyć odsłonięcie głębszych, bardziej intymnych 

warstw osobowości dziecka. W takiej chwili obowiązkiem prowadzącego jest 

skoncentrowanie się na ujawnionym problemie oraz zniwelowanie destrukcyjnego 

wpływu, jaki ów problem wywiera na funkcjonowanie danej jednostki albo całej 

grupy. Dlatego też istotnym jest, aby socjoterapeuta miał fachowe przygotowanie z 

zakresu psychoterapeutycznych lub treningowych umiejętności pracy z grupą 

(Potempska 1993). 

Istotnym jest również, aby socjoterapeuta adekwatnie odpowiadał na 

potrzeby dziecka. Swoje potrzeby dziecko sygnalizuje w kontakcie z wychowawcą. 

Zwykle, gdy jest ono radosne, szczerze się śmieje, można uznać, iż zostały 

zaspokojone potrzeby jego „ja” głębokiego (Grzesiuk 1987).  

Grupy socjoterapeutyczne mogą być też prowadzone przez dwóch 

socjoterapetów. Jeden steruje przebiegiem zajęć, drugi obserwuje, jeden 

ekspansywny, drugi łagodzący. W takiej sytuacji istnieje możliwość wzajemnej 

superwizji i bardziej wnikliwej wymiany doświadczeń odnośnie procesów 

zachodzących w grupie oraz osobistego stosunku do zajęć i uczestników. Osoby 

prowadzące muszą być zgodne co do celu, zasad i ogólnych założeń programu. 

Powinny reprezentować jednolitą orientację teoretyczną odnośnie filozofii człowieka, 

podmiotowości osoby ludzkiej oraz wolności dokonywania wyborów. Zadaniem 

socjoterapeuty jest pomóc dziecku w lepszym poznaniu i rozumieniu siebie, bardziej 

świadomym wyborze zachowań, nie zaś narzucanie mu gotowych, nawet najbardziej 
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oczywistych dla prowadzącego rozwiązań. Prowadzący powinni prezentować 

pozytywny stosunek do siebie nawzajem. Nie może dochodzić między nimi do 

istotnej różnicy zdań ani napięć, gdyż ma to pejoratywny wpływ na pracę z grupą.  

Podsumowanie niniejszym rozważań stanowi dziewięć pożądanych 

właściwości psychologicznych socjoterapeuty (za: Potempska 1993, s. 118): 

1) łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi; 

2) umiejętność bycia otwartym oraz budowania wzajemnego zaufania; 

3) zdolność do okazywania sympatii; 

4) umiejętność adekwatnego i precyzyjnego wyrażania swoich myśli i odczuć; 

5) elastyczność postępowania; 

6) zrównoważenie emocjonalne; 

7) brak poczucia zagrożenia w kontaktach z grupą; 

8) życzliwość i przyjazny stosunek do ludzi; 

9) barak aktualnych, silnie wpływających na funkcjonowanie, problemów własnych. 
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Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. 

Korczak Modlitwa wychowawcy   

Czy istnieje życie na żart?  

Nie, wiek dziecięcy – długie, ważne lata żywota, 

człowieka. 

Korczak Prawo dziecka do szacunku 

 

 

Wielki i ważny świat człowieka w sztuce filmowej. 

Wychowawca jako „człowiek z kamerą” 

 

 

W Modlitwie wychowawcy Janusz Korczak głosi: „Wyprostowany żądam, bo już 

nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom 

błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. A jako 

prośby mej zadatek przyjm jedyny mój klejnot: smutek. Smutek i pracę” (Korczak, 

1994, s. 41). Według autora Kajtusia Czarodzieja każde dziecko jest wielkim i ważnym 

światem. Zgodnie z tą myślą celem wychowawcy okazuje się poznanie tej 

niezbadanej krainy, jaką jest „nowy” człowiek. Właśnie – człowiek. Oznacza to 

uczestnictwo wychowawcy w rześkich, pierwszych wysiłkach i zdziwieniach, 

czystych, jasnych, kochanych radościach, przyjaźniach, lecz także niechęciach i 

smutkach (Korczak, 1998, s. 255), a więc w szerokim wachlarzu uczuć, należących do 

jednego, konkretnego człowieka. Tylko wówczas praca wychowawcza staje się 

możliwa. Tymczasem jednym z poważnych mankamentów definicji wychowania jest 

ślepa wiara w wychowanie idealne, doskonałe, jedyne, powszechne, przeznaczone 

dla wszystkich ludzi bez różnicy (Durkheim, 1998, s. 649).  

Innym natomiast, bardziej dotyczącym jego podmiotu, jest nieudolny podział 

lat na te mniej i więcej dojrzałe, natomiast, zdaniem Korczaka, nie istnieje ani wiek 

niedojrzały, ani żadna hierarchia wieku czy wyższe i niższe rangi bólu i radości, 

nadziei i zawodów. Przez ten podział zostaje zlekceważony fundament budowli 

(Korczak, 1998, s. 260). Co więcej, autor Jak kochać dziecko występuje przeciw 

namnażaniu absurdalnych różnic między człowiekiem dojrzałym jako tym, który 

kieruje się pobudkami, postępuje logicznie, ma charakter i ustalone oblicze moralne 

oraz dzieckiem jako tym, które kieruje się popędami, okazuje się narwane w złudnej 

wyobraźni, wikła się w chaosie instynktów i pragnień. Wówczas dziecko badane jest 
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jako ktoś niższy, słabszy, może nawet gorszy (tamże, s. 264). Tymczasem Korczak 

zwraca uwagę na dorosły świat pełen poglądów i przekonań, przesądów i nawyków, 

psychologię stada, lekkomyślne czyny ojców i matek, niedbalstwo, lenistwo, tępy 

upór, bezmyślność, dorosłe niedorzeczności, szaleństwa i wybryki, całe 

nieodpowiedzialne życie dorosłe. Kontrastuje go z powagą, rozwagą i równowagą 

dziecięcą, solidnymi zobowiązaniami, doświadczeniami, kapitałem sprawiedliwych 

sądów i ocen, taktowną powściągliwością w żądaniach, subtelnym odczuwaniem, 

nieomylnym poczuciem słuszności (tamże, s. 265). 

Autor Króla Maciusia Pierwszego nie pokazuje słabości dorosłości, lecz słabość, 

wynikającą z niedocenienia dzieciństwa. Dziecko to bowiem, jak już podkreśliłam 

wyżej, właśnie nie słabszy i niższy, lecz „wielki i ważny” świat. A nawet wręcz 

przeciwnie – w utworze Kiedy znów będę mały (1991) Korczak dodaje, że dorosłych 

nuży obcowanie z dziećmi, gdyż według nich muszą się zniżać do pojęć 

wychowanków, naginać, kurczyć, podczas gdy tak naprawdę męczy ich wspinanie 

się, wyciąganie, stawanie na palcach, by dosięgnąć dziecięcych uczuć. Korczak 

akcentuje tę myśl, obrazując proces dorastania. „Rośnie. Mocniej żyje, oddech 

szybszy, tętno żywsze, buduje siebie – coraz go więcej; głębiej wrasta w życie. Rośnie 

we dnie i w nocy, gdy śpi i czuwa, gdy wesołe i smutne, gdy broi, gdy stoi przed 

tobą skruszone. Są wiosny zdwojonej pracy rozwoju i jesienie zacisza. Raz kościec 

narasta, serce nie nadąża, to brak, to nadmiar, inny chemizm zanikających i 

budzonych gruczołów, inny niepokój i niespodzianka. Raz pragnie biegać, tak jak 

oddychać, chce zmagać się, dźwigać, zdobywać; to ukryć się, snuć marzenie, wiązać 

tęskne wspomnienia. Na przemian hart lub potrzeba spokoju, ciepła i wygody. Na 

przemian silnie i gorąco pragnie lub zniechęcone. Znużenie, niedomaganie bólu, 

kataru, za gorąco, za zimno, senność, głód, pragnienie, nadmiar, brak, złe 

samopoczucie – nie grymas, nie szkolna wymówka” (Korczak, 1998, s. 260). Korczak 

kończy ten zacytowany fragment, prosząc o szacunek dla tajemnic i wahań trudnego 

dzieła wzrastania. Uczestnictwo w tym niezwykłym procesie to dla wychowawcy 

zdaniem autora Dzieci ulicy praca raźna, owocna i piękna (tamże, s. 255).  

Jak podkreśla Sartre (1998, s. 177), „człowiek staje się człowiekiem”, kiedy 

wszelka ludzka egzystencja okazuje się pasją. Co więcej, jeśli się poznania świata 

dziecka nie uczyni podstawą procesu wychowawczego, to będzie on zdany na los 

szczęścia i zupełnie dowolny (Dewey, 1998, s. 68). Zadanie wychowania polegałoby 

zatem na „wspólnym dorastaniu”, na pomocy w dynamicznym rozwoju, przez który 

stajemy się tym, czym jesteśmy – człowiek kształtuje się, by być człowiekiem, 

przygotowywany jest do uczenia się przez całe życie. Wychowanie jako sztuka, 

gwałtowny żywioł i energia, oznacza intensywny poryw ku podmiotowi 

urzeczywistnienia, ku celowi tej sztuki moralnej czy mądrości praktycznej, jakim 
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okazuje się człowiek (Maritain, 1998, s. 134). Ogromną rolę w tej sztuce odgrywa 

wychowawca jako artysta. Dziełem sztuki jednak nie jest „wychowane dziecko”, 

dziecko jest równorzędnym twórcą razem z wychowawcą. Ich wspólne dzieło to 

również nie „efekt końcowy” wychowania, tylko cały proces, w którym „człowiek 

staje się człowiekiem”. Niezwykłe dzieło wspólne – czas pełen poszukiwań, marzeń, 

radości, silnych wzruszeń, pytań, wątpliwości, ale też smutków i złości, czas 

„dorastania razem”, karmiony przez wspomniany żywioł i energię, przez 

wychowanie jako sztukę, sztukę wiary w dziecko i sztukę bezwarunkowej miłości.   

 

1.  „Wychowanie uczuć”. Problematyka wychowania w dziełach filmowych 

i wychowanie filmowe 

 

Sztuka filmowa, stanowiąca niewyczerpane źródło i niezastąpione narzędzie 

poznania rzeczywistości, słusznie nazywana „sztuką faktów”, równocześnie stanowi 

„krainę marzeń”. To najwierniejsze zwierciadło rzeczywistości okazuje się 

jednocześnie zwierciadłem czarodziejskim. Chyba w żadnej innej dziedzinie sztuki 

świat rzeczywistości i świat wyobraźni nie występuje w tak ścisłym i 

nierozerwalnym, „dialektycznym” związku (Depta, 1975, s. 10, 11). Jednak to 

rozszerzanie wiedzy, poznanie, które umożliwia sztuka filmowa, ma szczególny 

charakter. Zainteresowaniem jej cieszy się nie schemat przedmiotu, a konkretny 

przedmiot w całej jego różnorodności, pewna niepowtarzalna postać zjawiska. 

Przedstawianie bogato i wielostronnie rzeczy i zdarzeń nie doprowadza jednak do 

obrazowania przez sztukę jedynie peryferii ludzkich spraw i pasji. Jej nieustannym 

staraniem jest bowiem odkrycie ogólności ukazywanych zjawisk w ich szczególności. 

Świat, czyli punkt wyjścia oraz konstatacja pewnej prawdy, czyli punkt dojścia, są 

wspólne dla nauki i sztuki. Różnią się jedynie drogą dochodzenia do prawdy, 

charakterem przekazywanej wiedzy, konsekwentnie uruchamianymi zdolnościami 

poznawczymi. Wielką zaletą sztuki filmowej jest konkretne spojrzenie na 

rzeczywistość, które sprawia, że zwraca się ona głównie do ludzkich uczuć i 

wyobrażeń (tamże, s. 66, 67).  

Henryk Depta zwraca uwagę na zagadnienie „wychowania uczuć”. 

Współczesne nastawienie na specjalizację wiedzy może prowadzić do braku 

wszelkiej refleksyjności, zastanawiania się nad człowiekiem, zaniku roli uczuć i 

wyobraźni w życiu. Problem ten doskonale odzwierciedla przywołana przez Deptę 

obrazowa koncepcja Herberta Reada, porównującego współczesnego człowieka do 

ptaka, który posługuje się tylko jednym skrzydłem. Drugie skrzydło, skrzydło uczuć 

i wyobraźni, może zostać uzdrowione właśnie dzięki sztuce. Film traktowany może 

być zatem jako myślenie za pośrednictwem oczu (Arnheim). Prawdą okazuje się 
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zatem nie tylko to, że kamera filmowa patrzy na świat okiem człowieka, lecz także 

to, że człowiek zaczyna patrzeć na świat okiem kamery filmowej. Ta specyficzna 

dialektyka sztuki filmowej oraz powtarzanie i zaprzeczanie naszej wizji świata przez 

kino stanowią niewyczerpane źródło jej największych, tylko dla niej właściwych i 

przez nią osiągalnych możliwości poznawczych (tamże, s. 76). Poza rozszerzaniem 

wiedzy, o którym wspomniałam wyżej, do podstawowych zakresów 

wychowawczego oddziaływania filmu należy również kształtowanie postaw. 

Odbywa się ono przez sztukę na dwóch drogach. Pierwsza z nich, zgodnie z myślą 

Henryka Sienkiewicza, wyznaczana jest przez te dzieła sztuki, które służą 

pokrzepieniu serc, budując pedagogikę wzorów. Druga droga natomiast to 

przeciwieństwo pierwszej – pedagogika antywzorów, dyskusji, prowokacji, 

tworzona przez takie dzieła, których zamierzeniem jest, zgodnie z dewizą Stefana 

Żeromskiego, rozdrapywanie ran (tamże, s. 81). Oba sposoby kształtowania postaw 

przez sztukę okazują się ważne i potrzebne, zmierzają do celów pięknych i 

wzniosłych. Filmowy bohater-wzór stanowi nie tylko przykład do naśladowania w 

życiu, lecz także przykład naśladowania życia, zaś bohater-antywzór ukazany w 

filmach przedstawiających głęboki i bolesny dramat ludzkich losów oddziałuje na 

odbiorcę moralnie silniej i trafniej (tamże, s. 82, 86). 

Nie do przecenienia jest rola wychowania filmowego, pedagogiki filmowej, 

jako przygotowania do życia, rozszerzania wiedzy o świecie, konfrontacji różnych 

jego obrazów i ujęć, ułatwiania ogólnej orientacji w świecie, służby zbliżeniu różnych 

narodów i kultur oraz wzajemnego zrozumienia się ludzi, kształtowania osobowości, 

przeżywania własnej egzystencji (tamże, s. 348, 349). Przedmiot szkicu stanowi 

jednak problematyka wychowania w dziełach filmowych. W związku z tym 

chciałabym zwrócić uwagę nie na ogół dzieł filmowych, które odnoszą się do 

różnych zagadnień, wpływając na wychowanie i oddziałując na odbiorcę, lecz na 

uczynieniu przez kino tematu wychowania tematem wyjątkowym, przedstawianym 

z różnych perspektyw. Nie od dzisiaj wiadomo, że kultura obrazu i to zwłaszcza 

ruchomego, wpływa na odbiorcę szczególnie silnie, jednak artykuł koncentruje się 

nie na wychowawczych wartościach kina, ale na interesujących sposobach 

obrazowania wychowania. 

W tym miejscu warto przywołać porównanie filmowca do oka zbierającego 

ujęcia z wielu miejsc i twórczo łączącego je dla widza w jedną całość. W pracach 

teoretycznych Dżigi Wiertowa, twórcy dzieła Człowiek z kamerą, możemy również 

odnaleźć porównanie oka do obiektywu kamery oraz koncepcję, którą nazwał 

terminem „kino-oko”. Wspomniany film nawiązuje do tej idei – zrównania oka 

filmowca z obiektywem kamery. Film staje się celebracją możliwości dokumentalisty, 

celebracją siły i potęgi kina, które potrafi zmieniać rzeczywistość w pozornie 
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magiczny sposób (Bordwell, Thompson, 2011, s. 479). Obraz w tym dziele jest przede 

wszystkim „wiedzeniem”, obserwowaniem, dostrzeganiem. W filmie braci Lumiere 

Wjazd pociągu na stację Ciotat, kamera jest usytuowana dokładnie tak, żeby pochwycić 

całokształt wydarzenia. W nawiązaniu do tego filmu człowiek z kamerą w dziele 

Wiertowa filmuje pociąg, zajmując jednak inne miejsce. Sytuuje się na torach, w 

niezwykle ryzykownej pozycji, która jednocześnie zapewnia bardziej „bezpośredni” 

związek  

z filmowanym obiektem. Można zatem wysunąć wniosek, że człowiek z kamerą nie 

używa wybiegów (Aumont, Marie, 2013, s. 240). Tę myśl warto odnieść także do 

wychowawcy. Metaforycznie ujęty staje się on „człowiekiem z kamerą” – tym, który 

potrafi uważnie patrzeć i chłonąć świat, żeby móc stać się w nim przewodnikiem i 

jego nosicielem.  

 

2. „Kim jestem?” Zjawisko wykorzenienia. Wychowanie, wiara i muzyka  

 

Kino potrafi w niezwykle malarski, poetycki i melodyjny sposób ukazywać 

problematykę związaną z wychowaniem. Obejmując tak wiele odmiennych sztuk 

film tym dosadniej podkreśla charakter twórczy wychowania. Skupiając się 

natomiast na często bardzo osobistych czy wręcz intymnych historiach, sztuka 

filmowa zapewnia sztuce wychowania miejsce uprzywilejowane. Zagadnieniem 

mającym ogromne znaczenie, pojawiającym się na drodze wychowania i ulegającym 

ciągłym przekształceniom jest tożsamość. Ta osobista sfera silnie związana z całym 

życiem człowieka jawi się w kinie, „zwierciadle rzeczywistości” i jednocześnie 

„zwierciadle czarodziejskim”, jako problem wyjątkowo wyrazisty. Zwłaszcza, że 

wiąże się on z takimi procesami czy momentami, jak poszukiwanie, kształtowanie, 

tworzenie, odkrywanie, lecz także zagubienie, utrata, rozdarcie, wahanie, 

niepewność.  

W artykule, dotyczącym przejść fazowych w cyklu życia człowieka autorstwa  

Eriksona, Lech Witkowski zwraca uwagę na uniwersalne życiowo, chociaż różnie się 

wyrażające zjawisko wykorzenienia. Zgodnie z tą wizją dramaturgia życia polega na 

tym, że każdy etap życia człowieka wiąże się z koniecznością poradzenia sobie z 

następnym wykorzenieniem i jednocześnie poszukiwaniami nowych korzeni 

(Witkowski, 1998, s. 619).  Naturalne kryzysy w cyklu życia pozwalają na 

wyróżnienie w rozwoju korzeni głębokich wartości ludzkich, wiary, woli, sumienia, 

rozumu, z których wszystkie okazują się niezbędne już w formie zalążkowej 

tożsamości wieńczącej dzieciństwo. W cyklu życia decydującą rolę odgrywa przede 

wszystkim wewnętrzne wykorzenienie w każdym etapie indywidualnego rozwoju. 

Pierwsze wykorzenienie polega na braku poczucia bycia rozpoznawanym, ani 
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mającym twarz, ani rozpoznającym czyjąś twarz. Drugie wykorzenienie wiąże się ze 

świadomością samego siebie, wystawionego przed innych, co prowadzi do tego, że 

człowiek staje się outsiderem dla siebie samego, skazując na poczucie wstydu i 

nieakceptacji w każdej fazie cyklu życia analizowanego przez Eriksona. W ten 

sposób można wyznaczać swoiste momenty wykorzeniania w całym cyklu życia 

człowieka (tamże, s. 620).  

W przeciwieństwie do stadiów wcześniejszych, w których rodzice odgrywają 

mniej lub bardziej bezpośrednią rolę w determinowaniu skutków kryzysów 

rozwojowych, ich wpływ w stadium dorastania okazuje się znaczniej pośredni. 

Dzięki pomocy rodziców dziecko wchodzi w okres młodzieńczy z żywym 

poczuciem ufności, autonomiczności, inicjatywy i pracowitości. Wówczas poczucie 

tożsamości własnej jest w nim duże. Wstyd, nieufność, zwątpienie, wina i 

przekonanie o własnej niższości budują natomiast poważne przeszkody na drodze 

do osiągnięcia tożsamości. Zatem czas przygotowań do uzyskania zintegrowanego 

poczucia tożsamości psycho-społecznej jest długi i zaczyna się już od najmłodszych 

lat. Dorastający na drodze kształtowania tożsamości wypróbowuje różne role. 

Nieszczęśliwe dzieciństwo, trudne warunki lub inne przeciwności mogą 

doprowadzić do tego, że jednostka nie osiągnie poczucia silnej tożsamości osobistej, 

zaś pojawi się u niej pomieszanie, rozproszenie ról czy poczucie dezorientacji, 

poczucie niewiedzy, kim jest, gdzie przynależy, czego stanowi część. Często 

postępowanie może wówczas pozostawać w konflikcie z jej układem myślenia i 

wartości (Erikson, 1998, s. 616, 617). 

Niezwykły i poruszający obraz powracania do swoich korzeni przedstawia 

Paweł Pawlikowski w cichym, kameralnym, kontemplacyjnym filmie Ida. 

Nowicjuszka Anna, wychowywana w zakonie sierota, zanim złoży śluby musi 

poznać swoją jedyną żyjącą krewną. Bardzo ważna jest scena pierwszego spotkania 

kobiet. Zwykle zapoznawanie się dwojga nieznających się ludzi wygląda tak, że 

każda z osób przedstawia się, opowiada o sobie. Tymczasem Ciotka Anny, Wanda 

Gruz, już podczas pierwszego spotkania z dziewczyną oznajmia jej: „Więc jesteś 

żydowską zakonnicą. Jesteś Żydówką. Nie powiedziały ci przez tyle lat? Nazywasz 

się Ida Lebenstein, jesteś córką Haina Lebensteina i Róży Hertz. Urodziłaś się w 

Piaskach, koło Łomży”. W czasie tej wypowiedzi Ida odzywa się tylko raz, pytając: 

„Kim?”. Jedynie słucha, wpatrując się niezwykłym spojrzeniem. Nie tylko w tej 

scenie, lecz także w wielu innych momentach, dziewczyna jest postacią bardzo 

bierną, introwertyczną, wręcz posągową. W innych natomiast wręcz przeciwnie – 

przejmuje inicjatywę działając zgodnie z samą sobą, z własnymi decyzjami i 

wyborami. Bohaterka w ten sposób chłonie otaczający świat – z jednej strony 

słuchając i obserwując go, a z drugiej oddziałując na wydarzenia, które ją w nim 
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spotykają. Jako młodemu, nieukształtowanemu jeszcze człowiekowi należy jej się 

swoista przestrzeń poszukiwania, przestrzeń wypróbowywania poszczególnych 

dróg, jakimi zdecyduje się w życiu podążać. Zanim jednak tę przestrzeń odkryje, 

musi dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. Razem z ciotką wyruszają w podróż, 

która ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny, lecz także 

prawdy o tym, kim są.  

Ida jako nowicjuszka, biała, całkowicie czysta karta, chociaż stoi na progu 

osiągnięcia dorosłości, dlatego, że towarzyszy jej idealizm, wiara i niewinność, może 

być interpretowana jako symbol, metafora każdego człowieka, który rozpoczyna 

swoją drogę przechodzenia przez wszystkie etapy cyklu życia człowieka. Okazuje 

się, że dziewczyna musi nawet, budując swoją tożsamość, na nowo spojrzeć na samą 

siebie, na nowo odkryć swoją twarz, swój wygląd, swoje ciało. Nowopoznany „Lis”, 

saksofonista, mówi do niej: „Ty pewnie w ogóle nie wiesz, jak ty wyglądasz, co?”. W 

następnej scenie natomiast Ida, kierując się w stronę kamery, zdejmuje nakrycie 

głowy i rozpuszcza włosy. Można tę scenę potraktować jako zapoznanie się z samą 

sobą po tym, jak odkrywa własne korzenie, swoje imię. Poza tym dziewczyna mówi, 

że „nigdzie nie była”. Zatem tę podróż prowadzącą do odkrycia własnych korzeni 

można również potraktować jako egzystencjalną podróż w głąb siebie, jako cofnięcie 

się do czasów narodzin i przyspieszone przeżywanie życia jako Ida Lebenstein, w 

którym ważną rolę odgrywa poznana ciotka oraz saksofonista. Dziewczyna tuż 

przed złożeniem ślubów zakonnych zwraca się do figury Chrystusa, mówiąc: „Nie 

jestem gotowa. Wybacz”. Chociaż zakończenie filmu jest otwarte i można je 

interpretować na wiele sposobów, to powyżej zacytowane zdanie Idy wskazuje na 

to, że bohaterka nie jest gotowa na złożenie ślubów w tym czasie, ale w przyszłości 

będzie. Dziewczyna zakłada habit i podąża drogą, tym razem już jako człowiek 

świadomy swojej tożsamości, swoich korzeni, a przede wszystkim wiary. 

Rogers, podejmując temat wychowania, porusza problem wolności. Jego 

koncepcja wolności to wewnętrzna, subiektywna, egzystencjalna wolność, realizacja 

tego, że „jestem w stanie żyć, tu i teraz, z własnego wyboru”, wiążąca się z dużą 

odwagą, pozwalającą na postawienie pierwszego, niepewnego kroku w kierunku 

nieznanego, co prowadzi do odkrycia wewnątrz siebie samego znaczenia, biorącego 

się z uważnego i wrażliwego przysłuchiwania się procesom wewnętrznym (Rogers, 

Stevens, 1998, s. 428). To jednocześnie odkrycie ciężaru bycia odpowiedzialnym za 

wybraną przez siebie tożsamość, uznanie jednostki, że stwarza się ona sama, a nie 

jest statycznym produktem końcowym. Człowiek, który głęboko i odważnie myśli 

po swojemu, tworzy swą indywidualność, odpowiedzialnie wybiera siebie, może 

mieć szczęście dokonywania wyborów spośród setek obiektywnych, zewnętrznych 

alternatyw. Tak dzieje się w przypadku Idy, bohaterki filmu Pawła Pawlikowskiego. 
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Postać ta odkrywa ciężar bycia odpowiedzialną za wybraną przez siebie tożsamość, 

od nowa stwarza się sama oraz odpowiedzialnie wybiera siebie. Po drugie wolność 

to paradoksalnie także spełnianie przez jednostkę sekwencji własnego życia. 

Człowiek odgrywa swoją własną, znaczącą rolę w świecie, podczas gdy dziejące się 

w jego życiu wydarzenia przepływają przez niego i jego spontaniczne wybory i 

pragnienia. Ten, kto podejmuje decyzje płynące z głębi siebie jest wolnym 

człowiekiem. Rogers zatem mówi o wolności, która ma charakter subiektywny, o 

wolności, którą człowiek odważnie wykorzystuje w celu wyzyskania swoich 

ukrytych możliwości, w której jednostka wybiera spełnianie się poprzez odegranie 

dobrowolnej i odpowiedzialnej roli (tamże, s. 429). Wychowanie ma zatem służyć 

człowiekowi pomocą w procesie stawania się osobą w wolności (Jaspers, 1998, s. 

162).  

Idę, wychowywaną w zakonie sierotę, można nazwać „dziewczyną znikąd”. 

Jako taką ją poznajemy i jako taka rozpoczyna odkrywanie własnych korzeni. 

Odkrycie przeszłości pozwala jej poznać swoje imię, dowiedzieć się, kim byli jej 

rodzice i co się z nimi stało, a przede wszystkim, zyskać twarz, ciało i swoją 

tożsamość oraz podążać własną drogą, którą tym razem i wreszcie sama świadomie i 

odpowiedzialnie może wybrać.  

Film John Lennon. Chłopak znikąd Sam Taylor-Johnnson opowiada natomiast 

historię „chłopaka znikąd”. Ta nietypowa muzyczna biografia Johna Lennona skupia 

się na historii zagubionego nastolatka, na jego bólu dorastania, na buncie i młodości. 

Wychowywany od najmłodszych lat przez ciotkę, wreszcie poznaje swoją matkę. 

Film pokazuje, że to dzięki niej, chociaż pojawiła się w jego życiu tylko na krótko, 

Lennon staje się wielkim artystą, muzykiem, jakiego zna cały świat. Okazuje się, że 

matka wywiera wpływ nie tylko na wybór muzyki jako życiowej drogi, lecz także na 

samą twórczość Lennona, w którego piosenkach pojawia się kilkukrotnie, m.in. w 

słynnym utworze Mother rozpoczynającym pierwszy solowy album Johnna Lennona. 

Artysta śpiewa w nim: „Mother, you had me, but I never had you”. Ta krótka, ale 

burzliwa znajomość owocuje miłością chłopaka do rock’n’rolla, w którego świat 

wprowadza go matka. Muzyka staje się w ten sposób nie tylko przyszłością Johna, 

lecz także drogą, jaką Julia Lennon do niego dociera i jednocześnie, jaką on próbuje 

jej zaimponować, a zarazem nicią porozumienia, łączącą matkę z synem. Od 

momentu poznania matki John, podobnie jak Ida po odkryciu swoich korzeni, 

zaczyna „stwarzać” swoją indywidualność, czyli odkrywać siebie, kształtować swoją 

tożsamość. Według zacytowanych wyżej słów Sartre’a, „człowiek staje się 

człowiekiem”, kiedy wszelka ludzka egzystencja okazuje się pasją. Bohaterowie 

omówionych filmów uczynili z własnych ludzkich egzystencji życiowe pasje poprzez 

poszukiwania samych siebie i odkrywanie swojego znaczenia, które bierze się z 
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uważnego i wrażliwego przysłuchiwania się procesom wewnętrznym, poprzez 

muzykę i wiarę. Jak podkreśla Maritain (1998, s. 147) ważniejsze od samego 

wychowania jest dopełniające wychowanie działanie, wywierane na człowieka przez 

sferę powszechnej mądrości wcielonej w zbiorowe tradycje, inspirujące 

promieniowanie sztuki oraz przenikliwy wpływ świąt religijnych i liturgii. 

 

3. „Kraj lat dziecinnych” – widmo przeszłości a powrót ocalający. 

Wychowanie jako „wprowadzanie w życie” 

 

Wielu pedagogów i wychowawców rozpatruje problem wychowania z 

perspektywy przyszłości dziecka. Niemniej jednak ma ono, co podkreśla Korczak 

(1998, s. 259), nie tylko przyszłość, lecz także przeszłość. Chociaż zdanie to wydaje 

się oczywiste, to często nie zdajemy sobie sprawy z jednej strony z tego, w jaki 

sposób różne doświadczenia mogą odcisnąć swe piętno na późniejszym życiu 

człowieka, jaką istotę ukształtować, z drugiej natomiast – czym jest samo 

dzieciństwo, powrót do niego w retrospekcjach, czym ożywienie, wskrzeszenie w 

dorosłości dawno przeżywanych chwil. Dziecko, nie inaczej niż dorośli, pamięta i 

zapomina, ceni i lekceważy, rozważnie ufa i wątpi, logicznie rozumuje, ale też 

błądzi, kiedy czegoś nie wie. Jego pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin 

najistotniejszych samotnych rozważań, układając się na nowo w pamięci niczym 

klisze taśmy filmowej, mogą zyskać inne znaczenie. Potrafią przywrócić dawny 

porządek, niekoniecznie wprowadzając konkretne zmiany, ale okazując się 

„powrotem ocalającym” lub wręcz przeciwnie, potrafią zburzyć panujący spokój, 

prześladując wspominającego, jego rodzinę i odbijając się na życiu jako ponure 

„widmo przeszłości”.  

Film Andrew Jareckiego Wszystko, co dobre to historia zaginięcia Katie, żony 

Davida Marksa. Życie dwojga zakochanych w sobie ludzi początkowo jest 

sielankowe, chociaż związkowi sprzeciwia się ojciec Davida – jego wybranka 

pochodzi z innych sfer niż bogaty spadkobierca nowojorskiej firmy rodzinnej. Po 

ślubie para przeprowadza się poza miasto, by tam otworzyć własny sklep ze zdrową 

żywnością, nazwany właśnie „All good things”, czyli „Wszystko, co dobre”. Nazwę 

tę można potraktować symbolicznie – dla bohatera dobre oznacza wszystko to, co 

poza miastem, co tak jak jego urocza żona naturalne, co niezwiązane z pracą ojca, co 

niezwiązane z samym ojcem, co dalekie od przeszłości. Kiedy ojciec mówi do niego, 

że kobieta nigdy nie będzie jedną z nich, David mu odpowiada: „Czy to nie 

wspaniałe?”. Mężczyzna jednak nie daje za wygraną i nachodzi syna, próbując 

wpłynąć na jego postanowienie i powtarzając, że dla niego samego i dla jego ojca, 

czyli dla dziadka Davida, praca w firmie była oczywistością oraz, że musi płacić na 
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syna, dopóki para nie zacznie zarabiać dzięki otwieranemu sklepowi. W końcu 

słyszymy jednak głos z off-u, głos Davida, który informuje widza: „Chciał, żebym 

wszedł do rodzinnego biznesu. Spełniłem marzenie ojca”. Od tej pory życie Katie i jej 

męża ulega zmianie. Przypadkowo od koleżanki Davida dowiaduje się o jego 

problemach z dzieciństwa. Jako mały chłopiec widzi on samobójstwo matki, która 

skacze z dachu. Po tym wydarzeniu David przez tydzień siedzi pod stołem, a gdy 

wychodzi wszystko jest tak, jakby nigdy jej nie miał. W jednej z późniejszych scen 

obserwujemy intymną rozmowę małżonków o posiadaniu dzieci. Na pytanie, czy 

myśli czasem o dzieciach, David początkowo nie odpowiada nic, milczy. Po 

kolejnym pytaniu żony zmienia temat. Kiedy natomiast Katie pyta: „Nie chcesz 

dzieci teraz czy nigdy?”, mężczyzna zapala papierosa i w końcu odpowiada: 

„Nigdy”. Kobieta nie rezygnuje, próbuje go pocieszać, udowadniać, że rozumie jego 

problem i zapewniać, że historia z jego dzieciństwa się nie powtórzy. David 

natomiast zwierza się z leczenia u wielu różnych psychiatrów, którzy mu nie 

pomogli, by wreszcie kategorycznie oznajmić żonie: „Proś mnie o co chcesz, spełnię 

każde twoje życzenie, ale nie to. Nie proś mnie o to, nie zrobię tego”.  

Niewątpliwie samobójcza śmierć matki to wydarzenie traumatyczne dla 

dorastającego Davida. Niemniej jednak trzeba przyznać rację psychiatrze, u którego 

mężczyzna głośno krzyczy, próbując wykrzyczeć całą złość i żal. Psychiatra 

stwierdza: „Tu nie chodzi o pamięć, ale o uczucia, jakie się wiążą ze 

wspomnieniami”. To zdanie może być kluczem do zrozumienia sytuacji Davida. 

Oczywiste jest, że bardzo przeżywałby on śmierć matki, nawet jakby na jej 

samobójstwo nie patrzył, jednak ten fakt zmienia wszystko. Ważna zatem okazuje się 

scena szczerej rozmowy syna z ojcem. „Musiała cię nienawidzić” – stwierdza 

rozżalony David. Ojciec próbuje wytłumaczyć siebie, mówiąc o chorobie matki. 

David jednak pamiętając ją szczęśliwą wie, że jego matka nie zawsze taka była. 

Sanford Marks prawdopodobnie całe dnie poświęcał pracy, coraz mniej czasu 

znajdując dla rodziny, która powoli ulega wewnętrznemu rozkładowi. Sceny z jego 

udziałem pokazują też, że to mężczyzna silny, nie znoszący sprzeciwu. A finał 

rozmowy pokazuje przyczynę cierpień – Davida najbardziej boli to, że ojciec go 

stamtąd nie zabrał do domu, tym samym pozwalając na oglądanie samobójstwa 

matki i jej późniejszej śmierci. W ten sposób wyjaśnia się, czemu chłopak tak bardzo 

nie chce mieć dzieci – z jednej strony obawia się o swoje dziecko i 

prawdopodobieństwo przeżywania przez nie jego dzieciństwa i konieczności 

zmierzenia się przez nie ze śmiercią matki, z drugiej natomiast boi się zmiany w 

swojego ojca i możliwości doprowadzenia żony do takiego stanu, do jakiego 

doprowadza jego matkę ojciec. Pod koniec analizowanej rozmowy wychodzi na jaw 

egoizm Sanforda, który wyznaje synowi przyczynę swojego zachowania. Otóż 
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mężczyzna sądził, że jeśli jego żona zobaczy swoje dziecko, nie skoczy. To bezlitosne 

zdanie chłopak kontruje, mówiąc o swojej żonie: „Ona odeszła. Teraz jestem taki jak 

ty”. Katie znika, a film nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co się z nią 

dzieje, z jednej strony sugerując samobójstwo, z drugiej morderstwo. Obraz 

wyraźnie akcentuje jednak problemy Davida. Chłopak przez tyle lat żyje z głęboko 

ukrytym bólem, nie tyle związanym ze śmiercią matki, ile z postawą ojca, po 

pierwsze pozwalającego małemu chłopcu obserwować odbieranie sobie życia przez 

najbliższą osobę, po drugie obarczającego go jej śmiercią – kobieta skacze, chociaż 

widzi syna. Skrywany ból David początkowo próbuje pokonać, układając sobie życie 

z dala od ojca, jego pracy i wspomnień z dzieciństwa, które momentalnie wracają, 

kiedy chłopak znowu jest blisko ojca i zaczyna pracę w rodzinnej firmie. Tym 

samym, nie potrafiąc poradzić sobie z tą przerastającą go sytuacją, zamiast stać się i 

pozostać sobą, staje się swoim ojcem, początkowo odmawiając posiadania dzieci, 

później krzywdząc ukochaną kobietę, by w końcu doprowadzić do jej załamania i się 

jej pozbyć.  

Zgodnie z koncepcją Eriksona (Witkowski, 1998, s. 617), warunki 

wykorzenienia, porzucenia czy odizolowania dorosłego zawsze okazują się jedynie 

odbiciem tego, co zna już z własnej przeszłości. Jakieś zdarzenie z przeszłości czy 

wspomnienia mogą skłaniać człowieka do podporządkowywania się 

niesprawiedliwym cierpieniom i jednocześnie do przyjmowania prześladowań jako 

nieuchronnego, niemożliwego do usunięcia składnika „kondycji ludzkiej”. To 

natomiast wiąże się z brakiem zdolności do wyeliminowania niesprawiedliwości i 

prześladowania do momentu, w którym nie zrozumiemy szczególnej skłonności 

człowieka do prześladowania siebie samego i do identyfikowania się tym samym z 

własnym prześladowcą. Powracające wspomnienia w filmie Wszystko, co dobre burzą 

panujący spokój, prześladując wspominającego i jego żonę, przez co David 

uświadamia sobie, że się od nich nie uwoli i staje się własnym prześladowcą. 

Ocalający powrót wspomnień ma natomiast miejsce w filmie Giuseppe 

Tornatore Cinema Paradiso. W dziele obserwujemy różne etapy i momenty z życia 

jednego człowieka, mieszkającego w małym miasteczku sycylijskim. Cały film jest 

swoistym dialogiem przeszłości z przyszłością – różne momenty z przeszłości są 

ukazywane jako źródła, mające swoje następstwa w przyszłości. Bohater obrazu, 

Salvatore, w dzieciństwie nazywany Toto, którego ojciec ginie na wojnie, szybko 

zaprzyjaźnia się z kinooperatorem o imieniu Alfredo. Miejscem, w którym ich 

przyjaźń się zaczyna i rozkwita, jest stare kino „Paradiso”. To tu rozpoczyna się 

miłość dziecka do kina, jego nim zafascynowanie. To tu mają swój początek 

marzenia związane z wyświetlaniem ludziom filmów. To tu poznaje inną, zaklętą na 

taśmie filmowej rzeczywistość, często odmienną od rzeczywistości, do której należy. 
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To tu również, a może przede wszystkim umacnia się jego znajomość z 

kinooperatorem, który wkrótce staje się jego autorytetem, mistrzem, a ich wzajemne 

relacje zaczynają przypominać stosunki ojciec-syn. Alfredo okazuje się także 

najwierniejszym i największym przyjacielem chłopca. Związek ten jest również 

najsilniejszym ze związków, w jakie zaangażuje się Toto. Jednym z jego owoców 

staje się przyszła praca. Dzięki przekazanej chłopcu wiedzy filmowej, ogromnej pasji 

kinematograficznej, a także radzie opuszczenia miasteczka w celu podjęcia studiów 

w Rzymie, Salvatore zostaje znanym i cenionym reżyserem filmowym.  

Powrót do wspomnień dzieciństwa rozpoczyna się od wiadomości o 

pogrzebie przyjaciela z przeszłości. Na wieść o śmierci Alfredo, dorosły już 

Salvatore, po trzydziestu latach uciekania od myśli powrotu do miasteczka 

dzieciństwa, postanawia je odwiedzić. Pozostawia przestronne mieszkanie, w 

którym czuje się samotny, gdyż brakuje w nim rodzinnej atmosfery znanej mu z jego 

miejsca dorastania. W pewnym sensie pozostawia też samego siebie – dorosłego, 

znudzonego mężczyznę, w jakiego zmienia się radosny, ciekawy wszystkiego mały 

Toto. Wymiar jego podróży jest podwójny. Z jednej strony realny, gdyż odwiedza 

znane z przeszłości miejsca i znajomych ludzi, z drugiej natomiast emocjonalny, 

ponieważ dorosły już Toto na nowo przeżywa wydarzenia i chwile z tętniącego 

życiem i świeżością dzieciństwa, które wydawało się odejść bezpowrotnie. We 

wspomnieniach źródłem wzruszeń okazuje się magiczny świat kina, obecnie 

natomiast powracające dzieciństwo. Największą rolę odgrywa w nim Alfredo. Jak 

podkreśla Maria Ryś (2011, s. 86), dziecko przygotowuje się do życia w rodzinie. 

Proces ten rozpoczyna się już od początku istnienia człowieka, zachodząc w sferze 

biologiczno-popędowej, psychiczno-uczuciowej, społeczno-kulturowej i 

świadomościowo moralnej. „To w rodzinie dokonuje się proces zaspokajania 

potrzeb, przekazywania dzieciom podstawowych wartości, norm, wzorów 

zachowań, obyczajów kulturowych oraz wprowadzanie ich w życie społeczne” 

(tamże, s. 86). Taką rodziną staje się dla Salvatore właśnie Alfredo nie tylko jako 

najwierniejszy przyjaciel, lecz także jako rodzic-wychowawca. Dawne życie staje się 

czasem i miejscem mitycznym, w którym obowiązują czytelne zasady, jakich 

prawodawcą jest kinooperator (Cyganek, 2004, s. 47). Nie tylko zaraża Salvatore 

miłością do kina i uczy obsługi projektora, lecz także dorastającemu chłopcu, 

nastolatkowi, daje porady w sprawach osobistych. „Najpierw uczył chłopca, jak 

obsługiwać projektor, żeby w kabinie nie wybuchł pożar. Później – jak uchronić się 

od pożaru w swoim własnym życiu” (tamże, s. 48). Okazuje się dla niego osobą 

bardzo bliską, przyczyną życiowej pasji oraz przyczyną powrotu  

do wspomnień z dzieciństwa, które, odżywając na nowo w pamięci Salvatore, 

przesuwają się przed jego oczami niczym klisze starego, ukochanego filmu.  
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Wychowawca, który ma na celu wprowadzać wychowanka w życie 

wartościowe, może, zdaniem Śliwerskiego zwrócić się do niego i powiedzieć: 

„Chcesz wejść w życie wartościowe? To chodź i spróbuj iść obok mnie, ale staraj się 

iść sam i nie wzoruj się na mnie. To, że ja idę obok, niech będzie tylko twoim 

zabezpieczeniem, bo chcę, abyś czuł, że nie jesteś sam, że nie będziesz zdany tylko na 

siebie, kiedy nie będziesz wiedział, co się w tobie dzieje, kiedy zamąci ci się widzenie 

twojej sytuacji i czucie wartości, które cię ku sobie wzywają. Możesz zwrócić się do 

mnie, bym pomógł ci wyraźniej zobaczyć, głębiej zrozumieć. Nie pytaj mnie nigdy, 

co masz zrobić czy co masz cenić, ale możesz zawsze zapytać, czy w tym, co chcesz 

zrobić, w twoim czuciu wartości, nie widzę złudzeń, fałszów czy zwykłej 

reaktywności. Powiem ci tylko, co sam widzę, co sam rozumiem. A i do ciebie 

zwrócę się czasem z takim samym pytaniem” (Śliwerski, 1998, s. 451). Jednym z 

najważniejszych warunków wychowania jest również zaufanie (Jaspers, 1998, s. 163). 

Alfredo jako najwierniejszy przyjaciel, nauczyciel i mistrz chłopca, bierze za niego 

odpowiedzialność. Wychowanie rozumiane w ten sposób nie oznacza „prowadzenia 

za rękę” ani „prowadzenia po swoich śladach” czy „wprowadzania na drogę już 

wytyczoną”, tylko „wprowadzanie w życie”.  

Według Korczaka (1998, s. 259, 262) dziecko potrzebuje szacunku dla pracy 

poznania, dla niewiedzy, dla niepowodzeń i łez, dla uznania tego, że ma nie tylko 

zalety, lecz także wady, wymagające zrozumienia. Sprzeciwia się zdaniu części 

wychowawców, według których trzeba „pouczać, kierować, wdrażać, tłumić, 

powściągać, prostować, ostrzegać, zapobiegać, narzucać i zwalczać. Zwalczać 

grymas, kaprys i upór. Narzucać program ostrożności, przezorności, obaw i 

niepokojów, złych przeczuć i mrocznych przewidywań” (tamże, s. 252).  

Tymczasem, jak podkreśla Jan Paweł II (1998, s. 225), dorastający ludzie 

potrzebują przewodników, którzy będą zawsze bardzo blisko, stając się jednocześnie 

autorytetami, podążającymi razem z nimi po wszystkich drogach życia. Ważne 

okazuje się obserwowanie i rozpatrywanie jako pragnienie postrzeżenia żyjącego na 

naszych oczach człowieka, zdolność jego portretowania, opowiadania, opisywania 

oraz dostrzeganie rozumiane jako współistnienie. „Być może mam z nim coś zrobić, 

ale możliwe też, że mam się tylko czegoś nauczyć, i chodzi jedynie o moje przyjęcie” 

(Buber, 1998, s. 657-658). Jak uważa Jan Paweł II, w dorastających ludziach jest 

niezwykły potencjał dobra i twórczych możliwości, dlatego warto czekać przede 

wszystkim na to, co oni zapragną o sobie powiedzieć, niekoniecznie słowami, ale też 

radością życia, ożywczym entuzjazmem. Może w końcu okazać się, że to nie Papież 

prowadzi młodych z jednego krańca globu ziemskiego na drugi, tylko to oni go 

prowadzą (Jan Paweł II, 1998, s. 225, 226). Podobna sytuacja może mieć miejsce w 

procesie wychowania, w którym to wychowanek również będzie prowadził swojego 
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wychowawcę po krainie swojego dzieciństwa i swojej młodości. Ważną rolę 

odgrywa zatem rozwój sił twórczych w dziecku. Dziecko bowiem, jak już 

podkreślałam wyżej, pragnie uczestnictwa w sztuce wychowania, ono pragnie być 

podmiotem, a nie przedmiotem procesu tworzenia (Buber, 1998, s. 641-642). Na 

pierwszy plan zatem wysuwa się miłość i przekonanie o religijnym charakterze 

wychowania jako przewodnictwa. Podstawową siłą wychowania okazuje się miłość, 

o której pięknie wypowiada się Jan Paweł II: „Miłość nie jest do wyuczenia, a 

równocześnie nic nie jest tak bardzo do wyuczenia, jak miłość!” (1998, s. 225). Miłość 

jest podstawową siłą wychowania, gdyż umożliwia stawianie się sobą w 

komunikacji z inną osobą (Jaspers, 1998, s. 165). W niezwykły sposób zostało to 

ukazane w kinie, choćby w takich dziełach, jak Cinema Paradiso Tornatore. Istotny jest 

również wspomniany wyżej religijny charakter wychowania jako przewodnictwa, 

którego wewnętrznym, ożywiającym źródłem nie jest ideologia, doktryna czy 

dogmat, ale właśnie „żywa osobowość” posługująca się miłością. Dlatego można tu 

mówić nie o autorytecie zewnętrznym, tylko wewnętrznym. Celem natomiast staje 

się rozbudzenie wewnętrznych sił życia, rozwinięcie życiowych sił w człowieku jako 

członku duchowej wspólnoty, inaczej – osiągnięcie prawdziwej, osobistej 

nieśmiertelności. Ta forma miłości jest jednocześnie źródłem i oznaką prawdziwego, 

moralno-wychowawczego przewodnictwa (Hessen, 1998, s. 70-71). Na tym polega 

powołanie i tajemnica prawdziwego wychowawcy.  

 

4. Wychowawca jako przewodnik i nosiciel świata. Podsumowanie 

 

Jak podkreśla Janusz Korczak (1998, s. 268), można znać na pamięć wszystkie 

teorie wychowania i jednocześnie nie rozumieć ich treści, gdyż okazuje się nią „teoria 

życia”, którą jako fundament buduje doświadczenie osobiste i samodzielne myślenie. 

W wychowaniu zatem ważne staje się obserwowanie zarówno siebie, jak i 

wychowanków, analizowanie, unikanie sztywnych „pewników” wychowawczych, 

zgodnie z myślą „ambitny polityk wydaje rozkazy, a wychowawca – bada i 

doświadcza” (tamże, s. 266). To zdanie przywołuje na myśl pojęcie 

„samowychowanie”, ale rozumiane nie jako zajmowanie się samym sobą, lecz 

zajmowanie się światem, którego sił potrzebuje człowiek dla tworzenia siebie 

samego, a odkrywa je i wchłania w siebie wychowawca. Wychowanie w ten sposób 

staje się wyborem świata w działaniu za pośrednictwem osoby i w niej samej. 

Wychowawca zatem gromadzi, zbiera w sobie konstruktywne siły świata, 

rozróżniając je, odrzucając lub potwierdzając w sobie samym, tym samym 

wypełniając siebie przez świat. Siły konstruktywne okazują się zawsze takie same, 

stanowiąc świat we wspólnocie, świat skierowany do Boga. Wychowawca natomiast 
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staje się ich nosicielem, wychowując również samego siebie (Buber, 1998, s. 655). 

Wychowawca jako przewodnik i nosiciel świata niekoniecznie musi wskazywać 

właściwą drogę, lecz wprowadzać w życie, pokazywać piękno świata. Wówczas 

wychowanek sam dalej będzie chciał słuchać. Wychowawca natomiast, stając się 

partnerem w tej podróży, w której, jak w każdej mogą pojawić się niebezpieczne 

zakręty, ryzykowne wybory, zagrożenia, kształtuje relację zbudowaną na zaufaniu i 

miłości, dzięki czemu wychowanek pragnie korzystać ze wskazówek wychowawcy 

jako przewodnika i nosiciela świata.  

Szkic ten pokazuje, że miłość jako podstawowa siła wychowania i religijny 

charakter wychowania jako przewodnictwa sprawiają, iż wychowanie okazuje się 

pełnym przygotowaniem do życia, wprowadzaniem w życie, dojrzałym i uważnym 

uczestnictwem w dorastaniu wychowanka, poznawaniem jego dzieciństwa i 

młodości oraz partnerowaniem mu w tych ważnych dla niego okresach życia, 

współistnieniem w nich. Taki obraz wychowania w niezwykle poruszający sposób 

przedstawia kino, ukazując sylwetki wychowawców nie jako władców, tylko 

przewodników, przyglądających się światom wychowanków i partnerującym im w 

nich, lecz także będących w razie potrzeby godnymi zaufania przyjaciółmi. Warto tu 

wymienić choćby takie tytuły, jak omówiony w artykule film Cinema Paradiso czy 

m.in. Pan od muzyki Christophe’a Barratiera, Stowarzyszenie umarłych poetów Petera 

Weira czy Buntownik z wyboru Gusa Van Santa. W szkicu tym poruszony zostaje 

jednak też problem trudnych wspomnień z dzieciństwa czy zjawiska wykorzeniania  

w poszczególnych momentach cyklu życia człowieka. Analiza również tych 

zagadnień, wiążących się w pewien sposób z mrokiem dzieciństwa i dorastania, 

pozwala w jeszcze jaśniejszym świetle ujrzeć rolę wychowawcy jako przewodnika i 

nosiciela świata, pozwalającego dziecku uczestniczyć w tym tworzeniu, w sztuce 

wspólnego i wzajemnego wychowania, którego dziełem jest sam proces tworzenia 

oraz nie tylko to, co wychowawca może dać wychowankowi, lecz także to, co 

wychowanek może dać wychowawcy.     
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Rozrywka. 

Ujecie w perspektywie koncepcji działania w czasie 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

1.1. Dotychczasowe ujęcia problematyki rozrywki, rekreacji oraz czasu 

wolnego (leisure time) 

 

Rozrywka (entertainment/amusement) jest terminem szeroko używanym w 

życiu codziennym. Istnienie takich gałęzi działalności człowieka, jak media 

rozrywkowe, muzyka rozrywkowa, parki rozrywki itp. wskazuje na to, jak mocno 

owa aktywność związana jest z człowiekiem i jego kulturą. Niestety, mimo tak dużej 

powszechności rozrywki, aktualne naukowe opracowania dotyczące tej tematyki 

zdają się być niewystarczające, (w sposób sztuczny) zawężone do pewnej tematyki, 

analizujące więc problem na zbyt konkretnym poziomie (np. Berne, 2000; Shrum, 

2008), czy traktując ją jako jedną z cech doświadczania zachowań czasu wolnego, czy 

rekreacji (np. Winiarski, 2011a) – nie chwytając tym samym sedna rozrywki. 

Niepełne rozumienie fenomenu rozrywki prowadzi nie rzadko do piętnowania jej 

jako niepotrzebnego marnotrawienia czasu (Kołomyjski, 2012).  

Refleksja nad rozrywką, a także zabawą, rekreacją czy grami podejmowana 

jest na gruncie różnych nauk, między innymi psychologii, socjologii i pedagogiki. 

Tematyka ta rozważana jest szczególnie często w odniesieniu do dzieci, jednak nie 

brakuje też tekstów dotyczących znaczenia tej sfery działań dla ludzi dorosłych. 

Niestety w obecnych na chwilę dzisiejszą opracowaniach naukowych dotyczących 

rozrywki istnieje bardzo duży bałagan pojęciowy – różni autorzy, używają różnych 

terminów do opisania tych samych zjawisk – między innymi rozrywka i zabawa 

(por. Berne, 2000; Caillois, 1997; Huizinga, 2007; Trempała i in., 2012.; Winiarski, 

2011a). Największym mankamentem aktualnej refleksji nad rozrywką jest zaś 

sztuczne zawężanie rozumienia tego fenomenu, do bardzo konkretnych jej 

(rozrywki) przejawów, np. różnego rodzaju mediów (por. Klimmt, Vorderer, 2003; 

Olszewski, 2011; Shrum, 2008; Yun, Jinghui, Xiao, Shuqin, 2013;). Także inne 
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stosowane terminy takie jak zabawa, gra czy rekreacja zdają się być terminami 

bardzo konkretnymi, opisującymi pewne klasy rozrywki. Prace o bardzo obszernym 

zbiorze analizowanych aktywności (np. Zuckerman, 2006) poszukujące odpowiedzi 

na temat przyczyn zróżnicowania międzyludzkiego w podejmowanych przez 

jednostki zachowaniach rozrywkowych, również wydają się niewystarczające gdyż 

skupiają się na jej konkretnych formach, gdy niezbędna jest refleksja nad jej 

ogólnymi cechami. 

Rozrywka to nie tylko media, czy wyłącznie interakcje międzyludzkie. Tak 

wąskie postrzeganie tego rozbudowanego fenomenu prowadzić może do dwóch 

(błędnych w myśl prezentowanej tu propozycji uporządkowania) wniosków. Po 

pierwsze, do przeświadczenia o arozwojowym, czy wręcz destrukcyjnym działaniu 

rozrywki. Po drugie zaś, o wyłącznie towarzyskim i „ekstrawertycznym” jej 

charakterze. Obydwa te przeświadczenia są dobrze widoczne w potocznym 

rozumieniu słowa „rozrywkowy” – jako cecha osoby, nie zaś rzeczy. Terminem tym 

zwykle określa się osobę angażującą się w huczne imprezy, nadużywającą substancji 

psychoaktywnych, która stroni od pracy i traci czas na przyjemności. 

Najbardziej złożonymi i ogólnymi koncepcjami opisującymi między innymi 

zachowania rozrywkowe człowieka są prace z nurtu badań nad czasem wolnym 

(leisure time). Nurt ten przeżywa w obecnym chwili duży rozkwit. Motorem tego 

rozwoju jest w dużej mierze zwiększająca się potrzeba na ekspertów w dziedzinie 

turystyki i rekreacji itd. (Migdał, 2011; Winiarski, 2011a). Zarówno w Polsce jak i 

zagranicą możemy znaleźć wielu autorów zajmujących się tą problematyką, tak na 

poziomie teorii, jak i praktyki (np. Ciollis za: Zagórska, 2004 ;Csikszentmichalyi, 

2005; Iso-Ahalo, 1980, za: Migdał, 2011; Migdał, 2011; Mroczkowska i in., 2011; 

Tarkowska, 2001; Winiarski, 2011a, 2011b; Zagórska, 2004). Jednak również i ta 

perspektywa nie ujmuje w pełni fenomenu rozrywki. 

Prezentowana w niniejszym artykule propozycja uporządkowania aktualnej 

wiedzy oraz dalszej refleksji na temat rozrywki stara się uchwycić rozrywkę na jak 

najwyższym poziomie ogólności – nie chwytając się konkretnych jej przejawów, a 

wskazując na możliwe cechy wspólne wszystkim zachowaniom rozrywkowym – 

oraz kontynuując pewną intuicję, która pojawiała się już w psychologii (por. Buss, 

2001), ukazującą rozrywkę jako aspekt aktywności człowieka cieszący się względną 

autonomią, nie zaś sprowadzalny do jakiejś konkretnej jej sfery np. rozrywka jako 

formy interakcji społecznych (por. Berne 2000) – co wcale nie przeczy temu, iż często 

tak jest. Proponowany w niniejszym artykule rozkład akcentów jawi się zgoła 

odmiennie od tego, który można odnaleźć w koncepcjach czasu wolnego. Położony 

nie na bezosobowym czasie, a na jednostkowej aktywności pozwala inaczej spojrzeć 

na rozrywkę i uchwycić jej „wszechobecność” w aktywności ludzkiej. 
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1.2. Typologia „działania w czasie” jako punkt wyjścia dla koncepcji 

rozrywki relaksu 

 

Przyjmując z jednej strony socjologiczne postulaty dotyczące swoistej 

nierozróżnialności i nierozłączności pod względem aktywności ludzkich dwóch – 

często wydzielanych – porządków czasowych jakimi są czas wolny i czas pracy 

(nierozróżnialność tą dobrze ukazuje np. praca twórcza, czy prace domowe, które 

wymykają się jednoznacznej klasyfikacji: por. Tarkowska, 2001), należy pamiętać 

zarazem o specyficznej metodologii oraz perspektywie, która stanowi o przedmiocie 

formalnym nauki jaką jest psychologia. Obiektem zainteresowania psychologów, w 

pierwszej kolejności, jest umysł i zachowanie człowieka (np. Zimbardo, Johnson, 

McCann, 2010a). Tak więc w miejsce typologii czasu (wolny, pracy, społeczny), dla 

psychologa ważniejsza winna być typologia działań ludzkich, jego 

aktywności/zachowań zarówno sprawianych, jak i towarzyszących im (dziejących 

się) doświadczeń, a także specyfika różnic w ich przeżywaniu (w 

fenomenologicznym doświadczeniu działania), która stanowi podstawę dla 

proponowanej przez autora artykułu typologii działania w czasie. 

 

Ryc. 1: Typologia „Działań czasu wolnego”, model własny 

Pojęcie i typologia działania w czasie zasługują na osobny artykuł, jednak pełne 

zrozumienie problematyki poruszanej w niniejszym artykule wymaga przynajmniej 

pobieżnego przedstawienia owej (autorskiej) propozycji opisywania działań. Nie 

chodzi tu jednak o aspekty wspólne wszystkich zachowań, które w sposób obszerny 

i wieloaspektowy zostały opisane przez wielu psychologów (mimo, że nie zawsze 

określany był mianem działania – Tomaszewski na przykład stosował pojęcie 
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czynności – Tomaszewski, 1985 za: Gracz, 2011), zaś o to co odróżnia jeden typ 

działania od drugiego. Jako podstawa dla typologii działań w koncepcji działania w 

czasie zostało przyjęte po pierwsze to, jak dane działania są doświadczane. Co ważne 

te same działania będące aktywnością różnych osób, mogą stanowić dla nich 

odmienny typ działania w czasie (dlatego to, co dla jednych jest pracą, dla innych 

może być rozrywką). Doświadczenie działania w czasie łączy ze sobą obiektywny stan 

rzeczy (np. to że praca podlega ewaluacji i pozwala zapewnić byt, zarobić 

pieniądze), oraz jego subiektywne właściwości, dostępne jedynie konkretnej 

jednostce (np. to że dotyczy ciekawiącej daną osobę tematyki). Drugim ważnym 

kryterium, rozróżnienia form działania jest tu obecność, lub brak aktywności 

psychicznej. Aktywność ta nie musi być wyczerpująca i stanowić głównego trzonu 

danego działania, jednak aby było ono pracą lub rozrywką musi wiązać się z 

aktywnością osoby właśnie w tej sferze. W przeciwnym wypadku mamy do 

czynienia z relaksem, który może (choć nie musi) być relaksem aktywnym fizycznie. 

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem wiążącym się z działaniem w czasie jest 

intencjonalny charakter ludzkiego działania, ukierunkowanie na cel ukazywane 

przez badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki: psychologię, filozofię, czy 

socjologię (np. Archer, 2013; Bandura, 1989; Searle, 1995). Działanie – ujmowane w 

świetle niniejszej propozycji – jest swego rodzaju manifestem sprawczej natury 

człowieka, nie wykluczającym zarazem wpływu na ludzkie zachowanie wielu 

czynników zewnętrznych i jego wstępnej determinacji. 

Przyjmując ten fakt należy pamiętać o zwróceniu uwagi na znaczenie intencji 

dla kategoryzowania działań. I tak, rozrywka może z jednej strony być nastawiona 

celowo właśnie na nią, być celem samym w sobie. Jednak rozrywka nie musi być 

celowa, może ona towarzyszyć innym działaniom mimochodem, np. pracy 

instrumentalnej. Praca taka jest wtedy działaniem doświadczanym jako coś ciekawego 

i dającego satysfakcje. 

Podobnie jak w przypadku rozrywki, również działania typu pracy, różnią się 

diametralnie między sobą, ze względu właśnie na intencję. Praca może być 

instrumentalna, gdy jej celem jest zdobycie środków na zaspokojenie naszych potrzeb 

i zabezpieczenie bytu, dotyczy to np. pracy zarobkowej. Z drugiej zaś strony praca 

może być motywowana autotelicznie. Praca będąca celem samym w sobie jest dla 

jednostki czymś wartościowym i mimo iż może stanowić źródło stresu (podobnie jak 

praca instrumentalna podlegając ocenie i krytyce), jest ona podejmowana z wolnego 

wyboru, dlatego też jest mniej kosztowna psychicznie (choć nie zawsze fizycznie). 

Dobry przykład takich praktyk stanowią choćby asceza czy na przykład – 

odpowiednio motywowany – trening na siłowni. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Praca, może być więc na przykład ciężkim i koniecznym obowiązkiem 

(instrumentalna), albo też pociągającym i dającym spełnienie sposobem zarabiania 

pieniędzy (instrumentalna + rozrywka mimochodem). Z kolei działania będące formami 

kultu religijnego mogą być: 

1. Przykrym obowiązkiem, czy też sposobem spełnienia jakiś innych 

potrzeb (np. zrobienia kariery, czy niwelowania lęku) – gdy są pracą instrumentalną 

2. Dobrą zabawą i przyjemnością (np. ludzie którzy chodzą na 

pielgrzymki dla klimatu i aby dobrze się bawić) – będąc rozrywką jako cel sam w sobie 

3. Dojrzałą i pełną formą, dającą radość, ale zarazem wymagającą 

obcowania z Bogiem – praca autoteliczna + rozrywka mimochodem 

4. Wymagającą formą rozwoju, pozbawioną jednak aspektu poczucia 

radości i spełnienia, a także pełnego obcowania z Bogiem (np. czarne noce) – gdy 

stanowią pracę autoteliczną 

Drugim znamiennym faktem koncepcji działania w czasie jest propozycja 

stosowania terminu „rozrywka”, w miejsce terminu „rekreacja” (por. Migdał, 2011; 

Winiarski, 2011). Mimo wszelkich podobieństw między tymi dwoma terminami 

istnieje między nimi również wiele znaczących różnic (które zostaną zaznaczone w 

dalszej części artykułu). Rekreację, w myśl niniejszej propozycji, powinno się 

traktować jako formę, czy klasę rozrywki (choć z drugiej strony nie musi być ona 

koniecznie rozrywką, w zależności od pewnych aspektów może być to np. relaks). 

Ta zmiana terminów zdaje się być konieczna, gdyż proponowane w 

niniejszym artykule rozumienie zachowań rozrywkowych prezentuje je jako klasę 

ludzkich zachowań szersza, od rekreacji, czy też zabawy. Na rzecz takiego ujęcia 

przemawia również definiowanie czasu wolnego i aktywności ludycznej jako dającej 

rozrywkę. Skoro więc rekreacja to forma spędzania czasu wolnego, który daje 

rozrywkę, to rozrywka jest zjawiskiem o szerszym zakresie niż rekreacja. 

 

2. Rozrywka 

 

2.1. Definicja pojęcia rozrywki 

 

Jak zostało już zaznaczone wcześniej, rozrywka stanowi jedną z form działania 

w czasie, i jako taka jest ona sposobem w jaki ludzie doświadczają swoich działań. Co 

jednak ważne rozrywka nie musi być celowa, może towarzyszyć ona (mimochodem) 

działaniu ukierunkowanemu na jakiś inny cel (np. pracy). Jest to pierwszy punkt, w 

którym koncepcja działania w czasie przekracza dotychczasowe ujęcia czasu wolnego, 

dychotomii czas pracy/czas wolny, oraz specyfiki aktywności czasu wolnego. 

Rozrywka nie musi dziać się w czasie, który doświadczamy jako wolny, nie musi być 
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spontaniczną, dobrowolną i celową (por. Migdał, 2011; Winiarski, 2011), choć 

właśnie taką jawi się człowiekowi rozrywka jako cel sam w sobie. Z drugiej strony, 

rozmaite czynności czasu wolnego nie muszą wcale stanowić rozrywki. Mogą one 

być relaksem, a nawet pracą (oto kolejny punkt, w którym koncepcja działania w 

czasie, przekracza dawne propozycje teoretyczne). Prezentowane tu ujęcie wyraźnie 

wskazuje na brak ścisłego powiązania między typami działania, a sposobem 

doświadczania czasu, tym samym pokazując, iż takie formy działań jak rekreacja, 

czy turystyka są fenomenami o wiele bardziej zróżnicowanymi i nie dającymi się 

zamknąć w ramach pojęcia czasu wolnego. 

Aby więc odróżnić rozrywkę oraz jej konkretne formy, od pracy i relaksu 

potrzebna jest dokładna definicja, która pozwoli na trafne jej rozpoznawanie, a więc 

na jej zoperacjonalizowanie (Brzeziński , 2010).  

Oto i proponowana definicja: 

Rozrywka to wszelkiego rodzaju aktywność ludzka, która doświadczana, 

rozumiana i spostrzegana jest, jako coś przyjemnego, pożądanego, interesującego, 

czy też jako odpoczynek (jako nie-praca), która skierowana jest na zaspokojenie 

którejś z psychologicznych potrzeb jednostki. Aby rozrywka mogła być 

satysfakcjonująca, musi być formą interakcji, relacji, czy obcowania z inteligentną 

istotą (niekoniecznie realną, czy realnie obecną) Rozrywka może być celem samym w 

sobie – będąca w tej sytuacji motywacją, doświadczana jako przeciwieństwo pracy i 

obowiązku, jako coś dobrowolnego i spontanicznego – lub też, może być efektem 

ubocznym jakiegoś zachowania/aktywności człowieka – stanowiąc tym samym 

nagrodę. Termin ten określa treść oraz formę działań ludzkich. Rozrywka może 

wiązać się z aktywnością lub też względną biernością człowieka w sferze fizycznej, 

ale nie w sferze psychicznej. Rozrywka pełni wiele funkcji związanych z rozwojem, 

zdrowiem, interakcją społeczną, uczeniem się i zaspokajaniem potrzeb. 

Z takiej definicji wynika, że aby ludzkie działanie było dla danej osoby 

rozrywką (zarówno mimochodem, jak i jako celem samym w sobie) musi ono posiadać 

następujące cechy: 

1. Dane działanie musi być postrzegane jako coś przyjemnego, 

wartościowego, odpoczynek, czy nie-pracę (aspekt fenomenologiczno-poznawczy) 

2. Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb psychologicznych jednostki 

(aspekt potrzeb psychologicznych) 

3. Wiążące się z interakcją (obcowaniem) z „żyjącą”, inteligentną istotą 

(aspekt intelektu) 

4. Być związane z aktywnością psychiczną (aspekt aktywności w sferze 

psychicznej) 
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W dalszej części artykułu wymienione powyżej aspekty zostaną dokładnie 

opisane, ich przedstawienie będzie niezbędne dla pełnego opisu korzyści i szans 

płynących z rozrywki, a także dalej - jej form patologicznych i szkodliwych dla 

jednostki i/lub społeczeństwa oraz bliskich jej osób. 

Rozrywka stanowi również metodę strukturalizowania czasu (Berne, 2000), 

ale też pozwala na poznawczą restrukturyzację sytuacji, w której znajduje się 

człowiek. Pozwala to na oderwanie się od codziennej rzeczywistości (por. Zagórska, 

2004), a także (poprzez zmianę perspektywy) na zmniejszenie, lub nawet całkowite 

zniwelowanie efektów działania stresorów, oddziałujących w danej sytuacji 

działaniowej (w przypadku rozrywki mimochodem), czy też na odcięcie się od sytuacji 

stresowej (w przypadku rozrywki jako celu samego w sobie). 

 

2.1.1. Aspekt poznawczo-fenomenologiczny 

 

Pierwszy z aspektów definiujących rozrywkę ściśle wiąże się z charakterem 

koncepcji działania w czasie, jako typologii form działania akcentujących specyficzne 

formy ich doświadczania. Aby jakaś forma działania mogła być nazwana rozrywką 

musi ona być przez podmiot doświadczana jako coś ciekawiącego, przyjemnego, a w 

przypadku rozrywki jako cel sam w sobie również jako coś nie męczącego 

(psychicznie), jako nie-praca. Wskazuje to na bardzo mocno zindywidualizowany 

charakter rozrywki. Jej specyfika płynie z intrasubiektywnego doświadczenia. 

Poznawczy człon tego aspektu rozrywki jest o tyle ważny, że podobnie jak w 

przypadku np. rozumienia emocji, czy też postrzegania sytuacji jako stresowej (np. 

Lazarus, Folkman, 1984), zależnie od tego jak człowiek rozumie daną sytuację, jak jej 

doświadcza (por. Zimbardo i in, 2010b) różne działania, mogą dla jednych ludzi 

stanowić rozrywkę, dla innych zaś pracę. Dla jednego pielenie ogródka stanowi 

źródło zarobku, a więc pracę instrumentalna (ogrodnik), dla drugiego zaś hobby. 

Jeden uczy się bo musi zdać klasówkę, innego zaś motywuje fascynacja otaczającym 

go światem, czy też konkretną dziedziną wiedzy. 

Z drugiej strony, właśnie od procesów percepcyjnych zależy to, jakie elementy 

danego przedmiotu, a więc i działania, zostaną spostrzeżone i uznane za ważne 

przez daną jednostkę. Proces percepcji uwypukla pewne aspekty danej czynności, 

zaś specyficzna motywacja może wpływać na to, co dostrzeżemy w danym 

zachowaniu i jak je zinterpretujemy (por. np. pojęcie osobistych ślepych plamek – Reiss, 

2010). Dlatego też takie same zachowania rozrywkowe, mogą być motywowane 

przez całkiem inną potrzebę. 

W przypadku rozrywki mimochodem zarówno w sferze poznawczej, jak i 

fenomenologicznej dominuje zainteresowanie i zadowolenie z tego, co się robi. 
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Człowiek, którego praca stanowi zarówno rozrywkę mimochodem, to człowiek, który 

czuje, że owa praca daje mu satysfakcje i poczucie spełnienia. Można przypuszczać, 

iż osoby wykonują taki rodzaj pracy skuteczniej i energiczniej. Praca mniej ich 

wyczerpuje, zaś odczuwana rozrywka stanowi moderator dla stresu. Powinna więc 

nie tylko zapobiegać powstawaniu stresu związanego z pracą, ale także 

modyfikować siłę reakcji na niego. 

Aspekt ten to pierwsza linia oporu, jeśli coś nie zostanie uznane przez 

człowieka za przyjemne, ciekawe czy godne uwagi, nawet gdy będzie 

korespondowało z najsilniejszymi psychologicznymi potrzebami, nie będzie ono 

stanowiło dla człowieka rozrywki – pamiętać trzeba, że nie tylko potrzeby stanowią 

o atrakcyjności danego zachowania (innymi silnie wpływającymi strukturami 

psychicznymi człowieka są wartości). Wpływ tych innych czynników ma znaczący 

wkład (choć nie podstawowy) w określanie preferencji co do typów rozrywki. 

Należy też pamiętać, iż celem rozrywki nie jest przyjemność. Prawdziwa 

rozrywka jest albo autoteliczna, albo też jest efektem ubocznym innych działań. Gdy 

jednak osoba zaczyna gonić za przyjemnością, na pierwszy plan w sposobie 

doświadczania danego zachowania wychodzą całkiem inne uczucia i motywacje, 

zmienia się też sposób spostrzegania danej sytuacji. Taka aktywność nie jest więc 

rozrywką, a pracą instrumentalną, nastawioną na zdobycie jakiś konkretnych celów, 

nie zaś motywowaną samą przez się. Przypadki takie opisywał już Viktor E. Frankl 

(2013). On, jak i inni logoterapeuci, zjawisko to określali mianem hiperintencji. 

Wskazują na fakt, iż zbytnie skupienie na osiągnięciu przyjemności (ale też i innych 

rzeczy, nie będących prawdziwym celem zachowania), prowadzi człowieka do 

niemożności zrealizowania danego działania, a nawet do zaburzeń (np. 

seksualnych). Z faktem tym korespondują dane dotyczące zjawiska adaptacji 

hedonistycznej (por. Schwartz, Ward, 2007). 

 

2.1.2. Aspekt potrzeb psychologicznych  

 

Pojęcie potrzeb psychologicznych było i jest przedmiotem wielu rozważań 

teoretycznych, jak i badań empirycznych prowadzonych przez psychologów na 

całym świecie (Maslow 1957/2010, Murray 1938/2008, Obuchowski 2000, Reiss 2010). 

Mimo różnic w proponowanych strukturach potrzeb (ich rodzajach i liczbie), oraz 

podejściu do ich hierarchii, można wyróżnić kilka ich cech, co do których zgodni są 

praktycznie wszyscy badacze zajmujący się tą tematyką. Po pierwsze, potrzeby są 

uniwersalne, mają charakter ponad kulturowy, dzielone są przez wszystkich ludzi, 

tak więc mają one podłoże genetyczne (wykształciły się w biegu ewolucji naszego 

gatunku), lub też (druga grupa potrzeb) posiadają charakter jednostkowy i wyłoniły 
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się w toku rozwoju osoby, rozpoczynając jako potrzeby nieautonomiczne, zależne od 

innych, zyskując jednak z czasem autonomię funkcjonalną – a więc zaczynają 

istnienie w systemie potrzeb człowieka na podłożu potrzeb uniwersalnych (Allport, 

1961; Zarzycka, 2007). Dalej, jako podobieństwo jawi się również podział na potrzeby 

psychologiczne i biologiczne (w kontekście rozrywki rolę odgrywają te pierwsze). W 

większości koncepcji teoretycznych charakteryzuje je również niezaspakajalność, co 

znaczy że towarzyszą nam przez cały czas (choć rozwój jednostki– tak biologiczny 

jak i psychiczny – wpływa na ich obraz, oraz na moment, w którym pojawiają się w 

strukturze naszej osobowości). Zaspokojenie tych potrzeb (które Reiss, 2010, określił 

mianem Motywacji Życiowych, podkreślając ich egzystencjalną rolę, w kształtowaniu 

się poczucia sensu życia – szeroko opisanego w pracach V. E. Frankla, np. 2013) ma 

charakter tymczasowy, tak więc stanowią one stały motor, motywujący działania 

człowieka. Badacze potrzeb zgadzają się też co do ich motywacyjnej funkcji. Są one 

swego rodzaju odczuwanym brakiem, nadają kierunek naszemu działaniu (Colman, 

2009, s. 548). 

Już badacze czasu wolnego między innymi w potrzebach upatrywali 

czynników warunkujących rodzaj podejmowanych przez człowieka czynności czasu 

wolnego (Winiarski, 2010a). Zagórska (2004) na przykład mówi o potrzebie 

oderwania się od codzienności. Co jednak ciekawe, więcej opracowań dotyka 

aspektu współzależności czasu wolnego, oraz cech temperamentalnych i 

osobowościowych (por. Migdał, 2010). Badania K. Migdała i A. M. Migdał (tamże, s. 

136-137) wskazują, iż największa część wariancji zachowań w czasie wolnym (około 

30%) wyjaśniana jest przez osobowość człowieka. Warto tu zaznaczyć, iż istnieją 

koncepcje głoszące, że podłożem dla rozwoju osobowości człowieka są jego potrzeby 

(Reiss, 2010). Fakt ten uzasadnia więc danymi empirycznymi prezentowaną 

koncepcję związku potrzeb, z działaniem postrzeganym jako rozrywka. 

Niezależnie, czy potrzeba jest pierwotna i podstawowa, czy też wtórna i 

indywidualna, posiada ona niezwykłe znaczenie dla podejmowania przez człowieka 

zachowań rozrywkowych lub też sprawia, iż innego rodzaju zachowanie traktowane 

jest jako dające rozrywkę (mimochodem). Różne aktywności mogą zaspokajać tę samą 

potrzebę, zarazem różne potrzeby mogą być zaspokojone przez tą samą aktywność. 

Oczywiście człowiek jest czymś więcej niż swoimi potrzebami. Na to, jaką dokładnie 

formę rozrywki (w przypadku rozrywki celowej) wybiera człowiek i jakie działanie 

potencjalnie mogłoby stanowić dla niego źródło rozrywki (w przypadku rozrywki 

mimochodem) wpływa niezwykle wiele innych czynników, takich jak temperament, a 

w tym zapotrzebowanie na stymulację (np. Strelau, 2006), różne cechy osobowości 

człowieka (np. Gasiul, 2006), system wartości danego człowieka (np. Cieciuch, 2013), 

doświadczenie i proces uczenia się, naciski i normy społeczne (Wojciszke, 2003) i w 
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końcu własna i dobrowolna aktywność jednostki, którą Kazimierz Dąbrowski (1979) 

określił jako „czynnik trzeci”. Te różnie czynniki, podobnie jak wpływają na każdą 

inną formę ludzkich zachowań, wpływają też na to, co dany człowiek uzna i co 

doświadczy jako rozrywkę. 

 Potrzeby więc same w sobie nie pozwalają na przewidywanie, jakie 

formy działania będzie człowiek podejmował w celach rozrywkowych. Pozwalają 

nam jednak wnioskować, jakie formy działań rozrywką nie będą, oraz jakie 

zachowania mogłyby prawdopodobnie być dla człowieka rozrywką. Potrzeby leżą u 

samego podłoża zachowań rozrywkowych, wskazują one na pewną grupę 

aktywności, która zostaje dalej zawężona przez przekonania, preferencje, 

doświadczenie, a także aktywny wybór jednostki. Fakt ten wskazuje z jednej strony 

na złożoność zagadnienia rozrywki, z drugiej zaś pokazuje, co często może leżeć u 

podłoża nieskutecznych prób zmiany czyiś form rozrywki (np. rodziców 

próbujących nakłonić dziecko do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu), czy też 

profilaktyki i resocjalizacji związanych z próbą zmiany patologicznych społecznie, 

czy też wyniszczających dla jednostki form zachowania (takich jak: wandalizm, czy 

też alkoholizm). 

 

2.1.3. Aspekt intelektu 

 

Kolejnym, niezwykle ważnym aspektem, odróżniającym rozrywkę od relaksu, 

ale też będącym niezbędnym dla prawdziwej, pełnej satysfakcji człowieka z 

podejmowanych aktywności, jest jej aspekt intelektu. 

Pod pojęciem intelekt, autor koncepcji, rozumie tu nie tylko inteligencję, ale 

też np. emocje, czy po prostu działanie (a więc celowość), czyli różne spostrzegane 

(nie zawsze prawdziwe) własności przedmiotu interakcji w rozrywce, które 

świadczą o jego intelekcie, czynią z niego partnera interakcji, zabawy, ogólnie rzecz 

biorąc rozrywki (sojusznika, lub też przeciwnika). Prawdziwie satysfakcjonującą 

może być rozrywka jedynie wtedy, gdy w jej ramach następuje obcowanie z 

inteligentną istotą. To właśnie intelekt jest źródłem wyzwania i przyjemności, jaką 

czerpie osoba z wybranych przez siebie zachowań rozrywkowych. Także tylko 

dzięki obecności intelektu możliwe jest zaspokojenie większości potrzeb 

psychologicznych człowieka, niezbędne jest do tego obcowanie z drugą inteligentną 

istotą (por. np. Murray, 2008; Reiss, 2010). 

Jednak, co zostało podkreślone wyżej, owa postrzegana inteligencja nie musi 

wcale wypływać z prawdziwych właściwości przedmiotu rozrywki. Wspaniałym 

tego przykładem, bogato opisanym na gruncie psychologii rozwoju człowieka, jest 

myślenie animistyczne, czyli postrzeganie przedmiotów nieożywionych jako żywe i 
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świadome (por. Trempała, 2012; Zimbardo, Johnson, McCann, 2010a), które to zdaje 

się najmocniej uwidaczniać podczas dziecięcych zabaw. Martwa lalka, miś nie 

mogliby być towarzyszami zabaw, dlatego niezbędne jest ich ożywienie, swego 

rodzaju „włożenie w nie intelektu”. Warto też zauważyć, iż bardziej pożądaną 

zabawką jest taka, która już „posiada” inteligencję. Tak więc mówiąca lalka jest 

lepszym kompanem zabaw niż ta nie mówiąca, zaś ta, która mówi i się rusza lepsza 

zarówno od niemówiącej, jak i od mówiącej. 

Bardzo ważne jest też to, iż mimo że myślenie animistyczne zanika w myśleniu 

starszych dzieci i dorosłych, to pozostaje one dość mocno widoczne właśnie w sferze 

rozrywki. Dobry przykład stanowią tu wypowiedzi (w licznych wywiadach, czy 

biograficznych wspomnieniach) alpinistów, czy podróżników, dotyczące 

„przechytrzania”, czy pokonywania np. góry. Góra nie toczy walki z alpinistą, nie 

próbuje go pokonać, wszelkie trudności stojące na drodze ku szczytowi nie mają na 

celu przeszkadzać jego zdobywcom, jednak wydaje się, że w percepcji osoby 

zdobywającej górę jest inaczej. Szczyt postrzegany jest przez nią jako przeciwnik, 

partner interakcji, a wszelkie przeszkody na drodze ku „zwycięstwu” stają się 

działaniami tegoż oponenta. 

Podobnie dzieje się, gdy człowiek czyta dobrą, wciągającą książkę, czy ogląda 

ciekawy film (por. Oatley, 1994). Mimo, iż wiemy, że osoby opisywane na kartach 

książki, czy też odgrywane przez aktorów na scenie nie są prawdziwe (choć czasem 

ich losy mogą być oparte na prawdziwych historiach), to zaczynamy czuć sympatię, 

czy też niechęć do różnych bohaterów, interesujemy się ich losami, ich sukces i 

niepowodzenia budzą w nas różne emocje, nierzadko dochodzi nawet do płaczu – 

tak ze szczęścia, jak i ze smutku. To wszystko nie mogłoby mieć miejsca, gdyby w 

naszej percepcji bohaterowie tych książek i filmów nie jawili się jako inteligentne 

istoty, przeżywające trudności, borykające się z problemami, żywe (choć tak na 

prawdę nieprawdziwe). 

Innym, dobrze obrazującym aspekt intelektu przykładem jest branża gier 

wideo – której rosnącemu wpływowi sprzyja wciąż prężny rozwój techniki 

komputerowej. Aby rozrywka, uzyskana dzięki grze dawała satysfakcję, twórcy 

mocno inwestują w rozwój sztucznej inteligencji (a przynajmniej w jej naśladowanie). 

Zasadniczo, aby zadanie stawiane przed graczami mogły stanowić dla nich 

wyzwanie, niezbędny jest inteligentny (choć niekoniecznie rzeczywisty) przeciwnik 

(prostym rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie gry opartej na 

współzawodnictwie graczy lub też drużyn z graczy złożonych – czyli gier online), w 

innym przypadku rozgrywka byłaby zbyt łatwa, a tym samym niesatysfakcjonująca. 

Drugim ważnym zadaniem SI, w grach komputerowych jest „ożywianie” świata gry, 
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szczególnie ważne dla gier RPG. Żyjący świat zachęca gracza do jego eksploracji, 

odkrywania jego historii, poznawania zamieszkujących go stworzeń. 

Co jednak niezwykle ważne, inteligencja, o której tu mowa, nie musi wcale 

prawdziwie istnieć, lub być w sposób cielesny obecna. Ważne jest to jak osoba 

postrzega daną sytuację (czy doświadcza inteligencji) podobnie jak nie jest potrzebny 

obiektywny stresor, aby wywołać stresową reakcję człowieka, liczy się jak postrzega 

on daną sytuację (por. Heszen-Niejodek, 2000). Dobrze obrazuje to Gothic, 

debiutancka gra komputerowa niewielkiego wówczas niemieckiego studia Piranha 

Bytes wydana w roku 2001. Pomimo licznych błędów, prostej grafiki i dość 

prymitywnych algorytmów sztucznej inteligencji po dziś dzień gra ta wymieniana 

jest w rankingach najlepszych gier komputerowych, i najlepszych gier cRPG wszech 

czasów1. Zawdzięcza to (na co wskazują liczne recenzje, oraz opinie graczy) 

żyjącemu i sugestywnemu światu, który, mimo prostych rozwiązań, sprawia iż gracz 

czuje się jego częścią, interesuje się losami postaci w nim żyjących i chce poznawać 

fabułę gry. Tak więc zdaje się, że to właśnie aspekt inteligencji przyczynił się do 

wielkiego sukcesu tej produkcji.  

Myśl ta dość mocno przebrzmiewa w ujęciu gier i rozrywki wg Berna (2000), 

który właśnie do opisu interakcji między ludźmi (analiza transakcyjna) stosuje te 

dwa terminy, zwracając tym samym uwagę na aspekt interakcji społecznej. Zdaje się 

jednak, patrząc na powyżej opisane przykłady, że akcent należy położyć raczej na 

samą interakcję, niekoniecznie zachodzącą w realnym, społecznym środowisku. 

Drugim autorem, zwracającym uwagę na antropomorfizację i to jak wpływa ona na 

życie ludzi jest Robin Dunbar (2014). W swojej książce dotyczącej ewolucji gatunku 

ludzkiego zwraca on uwagę na to jak łatwo ludzie rozszerzają swoje zdolności 

psychiczne – teorie umysłu – na inne stworzenia żywe, ale też na przedmioty 

nieożywione. Fakt ten zdaje się być logiczny, jeśli weźmiemy pod uwagę to, iż 

środowisko społeczne (więc istot obdarzonych intelektem) jest jedynym 

środowiskiem człowieka oddziałującym na niego od zewnątrz, wspólnym dla 

każdego przedstawiciela naszego gatunku. 

 

2.1.4. Aspekt aktywności w sferze psychicznej 

 

Ostatnią cechą, niezwykle ważną dla rozróżnienia między zachowaniami 

rozrywkowymi a relaksem, jest konieczna dla rozrywki (a koniecznie nie 

występująca w relaksie) aktywność w sferze psychicznej. Co ważne, nie chodzi tu o 

aktywność automatyczną, która zachodzi bez naszego aktywnego udziału. 

                                                 
1 np. http://www.miastogier.pl/ranking-gier,pc,vars-gat-rpg.html 
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Proponowana poniżej koncepcja rezygnuje z nacisku, który w opracowaniach 

dotyczących czasu wolnego kładziony był na aktywność fizyczną (por. Migdał, 

2011). Odsunięcie aktywności fizycznej na drugi plan jeszcze mocniej podkreśla 

znaczenie aktywności fizycznej dla rozrywki i relaksu (dzieje się tak, gdyż rozrywka 

może przyjmować skrajne formy: od pozbawionych aktywności fizycznej (jak 

filozoficzne rozmyślania w wygodnym fotelu, czy gra w szachy), aż do aktywności 

tej pełnych (np. gra w piłkę nożną, czy też koszykówkę). 

Wagę aktywności psychicznej widać również w koncepcjach rozrywki 

kreślonych w ramach psychologii mediów. Koncepcja zaangażowania i obecności, 

teoria afektywnej dyspozycji Zellimanna, czy teoria symulacji Oatleya (por. Klimmt, 

Vorderer, 2003) jednoznacznie wskazują na wpływ emocji, wspomnień, poznania, 

czy zaangażowania podmiotu (odbiorcy mediów), na otrzymywaną przez niego 

satysfakcję z rozrywki oraz chęć jej podejmowania. 

Konieczna aktywność psychiczna ma charakter celowy i intencjonalny, jest 

więc sprawianiem a nie dzianiem się (Archer, 2013). Rozrywka zawsze więc wiąże 

się z jakąś celową aktywnością umysłową, nawet jeśli jest ona powiązana z 

aktywnością fizyczną, np. uprawianie sportu takiego, jak jogging, wydać może się 

pozbawione aktywności w sferze psychicznej, jednak wcale tak nie musi być. Gdy 

jogging jest hobby, łączy się on ze zdobywaniem wiedzy na jego temat, aktywnym 

regulowaniem sposobu biegania, tak aby był jak najbardziej poprawny (co wiąże się 

z metapoznamiem, i monitorowaniem procesów kontrolujących nasze działanie, 

Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2008). Jak pokazuje powyższy przykład, rozrywka to 

czynność złożona z wielu elementów, a każdy z nich nie musi cechować się 

aktywnością psychiczną, ważna jest jej ogólna obecność. 

Co ważne, aspekt psychicznej aktywności oraz aspekt obcowania z intelektem 

są ze sobą mocno sprzężone i wystąpienie tego pierwszego gwarantuje nam zajście 

drugiego, gdyż do obcowania niezbędna jest nasza aktywność psychiczna. Jeden i 

drugi prowadzi też do rozwojowych funkcji rozrywki, prowadząc nie tylko do 

adaptacji i uczenia się nowych umiejętności czy rozwijania posiadanych, ale również 

do konstytuowania się tożsamości, rozwoju osobowości, czy też budowania systemu 

własnych wartości. Dzieje się tak, gdyż różne formy rozrywki służą nam jako 

przekaźniki wartości i mądrości. Ma to miejsce w przypadku książek, filmów, ale 

także (często niedocenianych w tej sferze, a nawet piętnowanych jako arozwojowe) 

gier komputerowych. 

Warto też podkreślić, co jest znamienne dla całej prezentowanej w artykule 

koncepcji, że różne formy działań nie są na stałe przypisane do jednej z ich kategorii 

(pracy, rozrywki, relaksu). To co dla jednej osoby jest pracą (np. zajmowanie się 

ogrodem, dla ogrodnika), dla innej może być rozrywką (np. zajmowanie się własnym 
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ogrodem, jako hobby). Podobnie jest z relaksem: spacer będzie relaksem jeśli 

człowiek poprzez taki spacer wycisza myśli, odłącza się od świata zewnętrznego (np. 

aby oddalić od siebie stres), będzie zaś rozrywką, gdy jego celem będzie pobudzenie 

nas do myślenia. Oczywiście można argumentować że pierwsza forma posiada cel, a 

więc i aktywność psychiczną, trzeba jednak odróżnić aktywność przed rozrywką i w 

jej trakcie. Jeśli aktywność taka miałaby miejsce w trakcie relaksu („muszę nie 

myśleć”), to podobnie jak w w przypadku próby nie myślenia o czymkolwiek innym 

byłby on nieskuteczny gdyż samo w sobie jest myśleniem – dlatego też do 

wyciszenia niezbędna jest prawdziwa nieaktywność, nie zaś próba jej wymuszenia, 

cel z kolei jedynie ją poprzedza. 

 

2.2. Rozwój rozrywki 

 

Rozrywka, podobnie jak inne aspekty zachowania człowieka podlegają 

rozwojowi. Na początku rozrywka stanowi dowolne podejmowanie różnych 

aktywności, powiązane z naszymi potrzebami. Nie ma tu jeszcze konkretnych 

preferencji. Jeśli podmiot odkryje, iż inna czynność daje mu więcej rozrywki, czy daje 

rozrywkę mniejszym kosztem prawdopodobne jest, iż człowiek dokona zmiany w 

podejmowanych rozrywkach. W tym okresie preferencje rozrywkowe są jeszcze 

bardzo zmienne. Rozrywka, funkcjonuje tu na poziomie przekonań (por. Migdał, 

2011). Tak więc konkretne zachowania rozrywkowe na początku przyjmują formę 

sądów na temat tego, jakie zachowania są przyjemne, fajne, dają „mi” radość. 

Przekonania te, jako że dotyczą rozrywki, z natury rzeczy wiążą się z wyżej 

wymienionymi aspektami rozrywki, a więc: potrzebami, aktywnością psychiczną, 

obcowaniem z intelektem, oraz specyficznym rozumieniem i doświadczaniem danej 

aktywności. 

Gdy z biegiem czasu konkretna forma (czy formy) zachowania osiąga(ją) 

względną stałość, w sposobie strukturalizowania czasu przez człowieka, przestają 

one funkcjonować na poziomie przekonań. Utrwalone formy rozrywki stają się 

nawykami, wyuczonymi zachowaniami rozrywkowymi, które zaspokajają główne 

potrzeby człowieka (Reiss, 2010). Owy nawyk jest już strukturą względnie stałą i 

charakteryzującą rozrywkę jednostki. Zaspokojenie potrzeb, które owo zachowanie 

umożliwia, może jednak nie być adekwatne względem aktualnie „domagająch się 

spełnienia” (sfrustrowanych) potrzeb. W sytuacji, w której nawykowa forma 

rozrywki „A”, spełnia potrzebę „1”, zaś potrzeba ta jest zaspokojona (przy 

równoczesnym niezaspokojeniu potrzeby „2”) osoba, której sytuacja ta dotyczy 

odczuwać będzie nudę. Stan nudy, który odciąga nas od danego zachowania, ma za 
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zadanie skierować nasze myśli i działanie, na inny tor, pozwalając nam zaspokoić 

aktualnie naglącą potrzebę. 

Ostatnim stopniem w procesie rozwoju rozrywki jest osiągnięcie przez dane 

formy zachowań rozrywkowych statusu autonomii funkcjonalnej (Allport, 1961). 

Gdy rozrywka stanie się autonomiczna, staje się ona wtórną potrzebą. Dane 

zachowanie samo w sobie staje się wtedy czymś potrzebnym i pożądanym 

(zaspokajając również powiązaną ze sobą potrzebę pierwotną), jednak nie pojawia 

się raczej na tym poziomie zjawisko nudy, gdyż dana rozrywka jest potrzebna sama 

w sobie. Gdy rozrywka osiągnie autonomię, staje się to widoczne dla zewnętrznego 

obserwatora i wyrażane jest w opisie danego człowieka (np. jako „zapalonego 

gracza” – w gry komputerowe – czy „piłkarza” nawet gdy jego upodobanie do piłki 

nożnej nie wiąże się z karierą sportową). 

 

Ryc. 2: Trzy fazy rozwoju rozrywki 

2.3. Funkcje rozrywki 

 

Rozrywka nie jest bezcelowa, mimo autoteliczności motywacji do rozrywki 

celowej, czy też bycia jedynie efektem ubocznym innego działania (rozrywka 

mimochodem), pełni ona różne funkcje w życiu człowieka, które pozwalają mu na 

rozwój, przystosowanie i utrzymanie zdrowia zarówno psychicznego, jak i 

fizycznego. 

 

2.3.1. Funkcja rozwojowa 

 

Rozrywka (z akcentem na rozrywkę jako cel sam w sobie), rozumiana jako typ 

działania w czasie pełni funkcję niezwykle ważną dla rozwoju, co widać wyraźnie już 

w odniesieniu do dzieci. Zabawa (a więc forma rozrywki), jest dla nich sposobem 

poznawania świata i zdobywania nowych umiejętności, tak motorycznych, jak i 

społecznych czy psychicznych (Trempała, 2012). Rozrywka stanowi więc naturalną 

formę działania człowieka (inaczej niż postulują niektórzy badacze: por. Migdał,. 

2011; Tarkowska, 2001), prawdopodobnie wcześniejszą rozwojowo, niż praca. 

Przyglądając się zachowaniu zwierząt możemy dostrzec liczne podobieństwa pod 
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względem rozwoju różnych form zabaw wśród ssaków, co mogłoby wskazywać na 

to, iż rozrywka jest zjawiskiem mocno powiązanym z ewolucją naszego gatunku. 

Rozrywka (jako cel) jest doświadczana jako coś przyjemnego i pożądanego, nie 

wyczerpującego, nie zobowiązującego, a także spontanicznego i w pełni 

dobrowolnego. Przy dużej ilości stresorów otoczenia i zmęczeniu związanym np. z 

pracą zawodową, człowiek bardzo często nie może odnaleźć już siły, by wziąć się za 

kolejną męczącą robotę, kolejną pracę instrumentalną (ale niekiedy też pracę jako 

rytuał), nie oznacza to jednak, że nie znajdzie energii na rozrywkę. Właśnie w ten 

sposób rozrywka przyczynia się do naszego rozwoju, pozwala nam na działanie, na 

które w innym przypadku (gdyby było ono postrzegane jako coś męczącego) 

mogłoby nie starczyć sił, lub też moglibyśmy wykonywać je w sposób mniej 

efektywny, czy niedbały. 

Te podejmowane (nawet mimo zmęczenia) aktywności, dzięki swojemu 

aktywnemu psychicznie charakterowi, pozwalają człowiekowi na zdobywanie 

nowych umiejętności i gromadzenie doświadczeń. Dzięki nim człowiek zdobywa 

również nową wiedzę, czy wzrasta w sferze wartości. Pomagają one nawet (w 

szczególności rozrywka osiągana mimochodem) w rozwoju w sferze duchowej i 

religijnej. Rozrywka jest również stymulująca dla rozwoju społecznego, zabawy 

dzieci służą nauce ról społecznych, czy współpracy. Rozrywka pozwala również 

poznać kulturę danej społeczności (gdyż wywiera ona wpływ na formy rozrywki 

typowe dla danego narodu, plemienia, społeczności), turystyka jest dobrym 

potwierdzeniem tej roli (Migdał, 2011). Biorąc to pod uwagę, można przypuszczać, 

że rozrywka odgrywa znaczącą rolę w procesie akulturacji (por. Berry, 2006) 

Rozrywka wprowadza zmiany w życie człowieka, a także przyczynia się do 

zmian w nim samym. Warto więc przyjrzeć się zjawisku rozwojowemu, 

pojawiającemu się w krajach rozwiniętych, jakim jest wstępująca dorosłość, 

przedłużanie moratorium psychospołecznego (por. Zagórska, Jelińska, Surma, 

Lipska, 2012) z perspektywy koncepcji działania w czasie. W krajach rozwiniętych, 

gdzie jednym z wymogów społecznego przystosowania jest wszechstronność i 

posiadanie różnych, rozwiniętych umiejętności, rozpowszechnione jest próbowanie 

różnych zawodów, czy też działalność internetowa, taka jak prowadzenie blogów w 

Internecie, które to będąc rozrywką pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, 

kwalifikacji, a nawet na zarobek. 

Rozrywka mimochodem przyczynia się również do zwiększenia efektywności i 

zaangażowania w wykonywaną pracę instrumentalną. Dzięki jej obecności (gdy praca 

którą wykonujemy bliska jest naszym potrzebom, zainteresowaniom, wartościom 

itd.) osoba w ten sposób doświadczająca swojej pracy, odczuwa mniejsze nią 

znudzenie, jest bardziej dokładna i sumienna, lepiej przyswaja nabywane podczas 
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nie umiejętności. Wszystko to działa na rzecz rozwoju, nie tylko tego związanego z 

karierą zawodową. 

Fakt ten (iż rozrywka służy rozwojowi) już od jakiegoś czasu 

wykorzystywany jest w pedagogice (Kołomyjski, 2011). Koncepcja teoretyczna 

prezentowana w niniejszym artykule może przyczynić się do dalszego rozwoju tej 

dziedziny kształcenia, a także wskazać na to, jak w bardziej dopasowany do uczniów 

i efektywniejszy sposób wykorzystywać możliwości rozrywki jako formy działania w 

czasie, na rzecz rozwoju i edukacji. 

 

2.3.2. Funkcja przeciwdziałania stresowi – rozrywka jako coping 

 

Drugą ważną funkcją, jaką spełnia rozrywka, jest przeciwdziałanie stresowi, 

odcięcie osoby od źródeł stresu (stresorów) i umożliwienie mu odpoczynku, oraz 

nieobciążającego działania – wiąże się to z poznawczo-fenomenologicznym 

aspektem rozrywki, która to postrzegana jest jako coś niewymuszonego, 

przyjemnego i pożądanego, a także jako coś co nie podlega krytyce, czy ocenie 

(czujemy się w niej bezpieczni, nawet gdy wiąże się ona z jakimś – nie rzadko dużym 

– ryzykiem np. sporty ekstremalne). Nawet jeśli rozrywka jest przyczyną stresu, to 

zwykle (nie licząc sytuacji jej patologii), jest to stres krótkotrwały, w odróżnieniu od 

utrzymującego się (czasem wręcz permanentnego) stresu związanego z pracą. 

Reakcja stresowa na dany bodziec, a więc interpretowanie go jako stresor, 

zależna jest właśnie od naszego poznania (Tylka, 2000), rozumienia tego bodźca (nie 

licząc grupy bodźców zwanych sympatykomimetycznymi, mogących wywołać stres 

mimo braku interpretacji ich jako stresujące, często na poziomie wydzielniczym – np. 

amfetamina, kofeina, czy nikotyna). Oznacza to w konsekwencji, że dokładnie taka 

sama czynność może być dla jednego człowieka stresująca, dla drugiego zaś nie (a 

nawet może być odczuwana jako coś przyjemnego, pożądanego). Działania będące 

pracą (głównie tą, która nie jest celem samym w sobie, choć i ona może stać się 

źródłem stresu), nawet jeśli łączą się z rozrywką mimochodem, są potencjalnymi 

źródłami stresu. Dzieje się tak dlatego, iż nasze działania w tej dziedzinie są 

oceniane, poddawane krytyce i mogą przyczynić się do odebrania nam możliwości 

wykonywania tego działania (np. zwolnienie z pracy), a tym samym odciąć nas od 

źródła jakiegoś surowca, czy zaspokojenia potrzeby (np. brak pieniędzy na jedzenie, 

czy oddzielenie od Boga i niemożność przyjmowania sakramentów spowodowana 

grzechem). 

Właśnie dlatego wszystkie tego typu sytuacje stanowią dla podmiotu 

zagrożenie. Jak uważa Ratajczak (2000) to zagrożenie jest źródłem naszego stresu – 

jest on odpowiedzią na nie (por. też koncepcja stresu jako zagrożenia zasobów, 
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zaproponowana przez Hobfolla, 1989). Tym samym, działając jako motywacja, 

ukierunkowuje on nasze działanie tak, aby doprowadzić do oddalenia zagrożenia. 

Jednak nie zawsze sytuacja zagrażająca jest możliwa do przezwyciężenia poprzez 

konkretne działania podmiotu, ukierunkowanego na cel. Bardzo często dana sytuacja 

(np. pracy) jest nierozłączna z pewnym poczuciem zagrożenia (pracę można stracić, 

nieważne jak dobrze się pracuje; jest też ona powiązana z wykonywaniem różnego 

rodzaju „produktów” podlegających ocenie, która nie musi być pozytywna i może 

być przyczyną utraty zasobów). W takich sytuacjach niemożliwym staje się 

przezwyciężenie zagrożenia. Z drugiej strony permanentny stres działa 

wyniszczająco na organizm i może doprowadzić do poważnych chorób (tak 

somatycznych, jak i psychicznych), a nawet śmierci osoby nim dotkniętej. 

Rozrywka (zachowania rozrywkowe), rozumiana zgodnie z proponowaną 

przez autora koncepcją, stanowi jedną z form copingu, czyli jest ona jedną z 

możliwych strategii radzenia sobie ze stresem (np. Ratajczak, 2000; Zimbardo, 

Johnson, McCann, 2010c). Fakt ten dotyczy właściwie rozrywki „jako celu samego w 

sobie”. Rozrywka „mimochodem” stanowi raczej jeden z modyfikatorów sytuacji 

stresowej (Zimbardo i in., 2010c), działając tym samym jeszcze przed pojawieniem 

się stresu, minimalizując go (lub nawet nie dopuszczając do jego powstania). 

Rozrywka, jako działanie w czasie, doświadczanym jako czas wolny, odczuwana 

jest jako coś dobrowolnego. Jest też sytuacją kontrolowaną, w której to od naszych 

wyborów zależy to, jak zostanie poprowadzona, co będziemy robić, jak 

zagospodarujemy ten czas. Sprawia to, iż przebieg zachowań rozrywkowych jest 

dość przewidywalny i kontrolowalny, a tym samym sytuacja nie jawi się nam jako 

zagrożenie (choć obiektywnie może być ona niebezpieczna, my zaś będziemy 

zachowywać środki ostrożności). Fakt ten jest o tyle ważny, iż rozrywka jest czymś 

co ma za zadanie oderwać nas od działania stresu (to nie on jest źródłem motywacji 

tej formy aktywności), dlatego też nie może być ona postrzegana jako coś 

niebezpiecznego, gdyż byłaby ona wtedy przyczyną jeszcze większej ilości stresu 

(por. Ratajczak, 2000). Mechanizm ten jest niezwykle przydatny, jednak może być 

jedną z przyczyn powstania patologicznych form rozrywki (wyniszczających, 

arozwojowych i powodujących cierpienie innych). 

Obserwowana od jakiegoś czasu tendencja (w społeczeństwach 

ponowoczesnych) spadku ilości podejmowanych i inicjowanych spotkań 

towarzyskich, czy ogólnie kontaktów interpersonalnych (Winiarski, 2011) jest 

zastanawiającym zjawiskiem, w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie więzi i 

kontaktów dla np. dobrostanu i poczucia jakości życia (Schwartz, Ward, 2007), które 

to są niezwykle ważne dla problematyki rekreacji. Zwrócenie uwagi na przemiany 

społeczne jest jak najbardziej trafne, jednak sam mechanizm, na który wpływają te 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

zmiany, według prezentowanej tu koncepcji, nie uległ zmianie razem ze zmianami w 

kulturze i społeczeństwie. Mechanizm ten to właśnie jeden z aspektów rozrywki – 

aspekt potrzeb – który to został opisany powyżej. 

Jak było już zaznaczone, rozrywka jako jedna z form działania w czasie (czy to 

ta zamierzona, czy ta osiągnięta mimochodem), spełnia funkcje zaspokojenia 

potrzeb. Jednak nie byle jakich, a tych właśnie potrzeb, które nie zostały zaspokojone 

przez inne działania człowieka (poprzez pracę, lub relaks), oraz przez to co mu się w 

ciągu dnia przytrafiało. Zwykle są to po prostu potrzeby, które jawią się jako 

najbardziej specyficzne, najsilniejsze w profilu danej osoby (Reiss, 2010). Oczywiście 

praca zaspokajająca nasze potrzeby (nie tylko te materialne), sprawiająca nam 

przyjemność (a więc łącząca ze sobą rozrywkę mimochodem) jest bardziej 

satysfakcjonująca i mniej męcząca, jednak i ona może doprowadzić nas do 

optymalnego zaspokojenia danej potrzeby, czy nawet do nadmiernej stymulacji, a 

tym samym zacząć sprawiać człowiekowi nieprzyjemność, powstrzymując go od 

dalszych działań w konkretnych kierunkach. 

Biorąc pod uwagę zmienność środowiska społecznego (ale też i naturalnego), 

oraz niepewność sytuacji życiowej i przyszłości (możliwości znalezienia pracy, czy 

też po prostu przeżycia w dziczy) zwykle wymaga od człowieka dużego nakładu 

energii spożytkowanego na przystosowanie się do swojej sytuacji i do ewentualnych 

jej przemian (por. Buss, 2001). Widać to doskonale w pracach psychologów 

rozwojowych, opisujących problematykę stającej się dorosłości, stylu (czy też może jak 

postuluje Arnett, twórca nowego terminu: stadium rozwojowego) życia spotykanego 

wśród młodych ludzi (w wieku około 18-25/30 lat) żyjących w społeczeństwach 

potradycyjnych (Zagórska i in., 2012). 

Mnogość podejmowanych działań, związków międzyludzkich, 

eksperymentowanie z różnymi formami pracy (zawodami), czy też podejmowanie 

różnych działań rozrywkowych sprzyja gromadzeniu doświadczenia, zdobywaniu 

nowych kompetencji, a tym samym sprzyja przystosowaniu się nie tylko do obecnej 

sytuacji, ale też do jej potencjalnej zmiany, a także prowadzi do eksploracji i rozwoju 

w aspekcie struktur osobowości, tożsamości, czy wartości (a więc te mają charakter 

ogólnorozwojowy, a nie jedynie adaptacyjny). 

Warto też zauważyć, iż w momencie, w którym człowiek jest zmęczony np. 

pracą zarobkową, lub nauką, często cały czas posiada dużo siły (czy może raczej 

motywacji) do działań rozrywkowych, często niezwykle wymagających 

energetycznie: czy to psychicznie, czy fizycznie. Uwidacznia się tu niezwykłe 

znaczenie rozrywki dla rozwoju jednostki, jej umiejętności, osobowości, wiedzy, czy 

ciała. Przynosi to jednostce wielkie korzyści, pozwalając jej w sposób bezstresowy i 

nieobciążający rozwijać się na różnych płaszczyznach. Jest to więc mechanizm 
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niezwykle przydatny i skuteczny, zaś nowo zdobyte informacje mogą zostać użyte w 

przyszłości. 

 

2.4. Patologie rozrywki 

 

Rozrywka jako forma działania wykształciła się w toku rozwoju naszego 

gatunku, więc z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej posiada ona wartość 

adaptacyjną (Buss, 2001). Nie oznacza to jednak, że pewne jej formy, czy sposób jej 

używania nie prowadzą do dezadaptacji, wyniszczając organizm i psychikę 

jednostki, stawiając ją w sytuacji konfliktu ze społeczeństwem, czy też zakłócając 

rozwój jednostki. Co ważne, podobnie jak każda inna forma zachowania, rozrywka 

posiada jakieś konkretne przeznaczenie, konkretny cel (w którym powstała). Tak 

samo jak pływanie „żabką” nie nadaje się do spacerowania, tak podobnie każdy typ 

działania w czasie istnieje w repertuarze zachowań człowieka w konkretnym celu, w 

innych zaś się nie sprawdza (co oznacza, że jednostka nie czerpie z niego korzyści), a 

nawet może być przyczyną różnych zaburzeń, patologii społecznych, czy też 

zadawania cierpienia innym osobom (a więc przysparza szkody). Wszystko to na 

skutek nieadekwatności i sprzeczności w sposobie postrzegania danej sytuacji, 

wpojonych błędnych przekonań, czy patologicznych form wykorzystywania danego 

działania. 

Po pierwsze rozrywka może przybierać postać patologii społecznej takich jak 

wandalizm (Gracz, 2011). Każda forma przestępczej i krzywdzącej innych ludzi (czy 

też uprzedmiatawiającej ich – np. gdy stosunek seksualny traktowany jest jako 

rozrywka i bez znaczenia są uczucia drugiej osoby, oraz to czy się ją skrzywdzi) 

rozrywki stanowi formę patologiczną, zaprzecza ona jednej ze swoich 

podstawowych ról, czyli przystosowaniu do środowiska (także społecznego), a także 

rozwojowemu charakterowi rozrywki (zaburzając rozwój społeczny – por. Trempała, 

2012), zabiera też szanse na rozwój, płynący z głębokiej interakcji z drugim 

człowiekiem. 

Drugą formą patologii rozrywki jest nieadekwatność poznawczo-

fenomenologiczna i błędna interpretacja. W tym przypadku osoba niewłaściwie 

postrzega przyjemność płynącą z rozrywki jako jej cel, co może doprowadzić do 

hiperintencji (Frankl, 2013), czy też osoba niesłusznie przypisuje danej aktywności 

(np. swojej pracy zarobkowej, więc instrumentalnej) status rozrywki jako cel sam w 

sobie. W takiej sytuacji, źródło stresu i zmęczenia, staje się dla człowieka czymś 

przyjemnym i pożądanym. Mimo tej przyjemności stres, związany m. in. z sytuacją 

oceny i możliwością utraty pracy nadal oddziaływają na człowieka, zaś ciągłe 

dążenie do działania w ten sposób prowadzi do stanu nieustannego napięcia, co 
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może być groźne w swoich skutkach dla zdrowia tak psychicznego, jak i fizycznego 

jednostki (Heszen, 2013; Tylka, 2000). Jeszcze innym przypadkiem patologii 

rozrywki jest sytuacja zafiksowania się na danej aktywności, błędnie postrzeganej 

jako „jedyna właściwa” forma rozrywki, gdy w rzeczywistości dane działanie nie 

wiąże się w żaden sposób z potrzebami osoby (co skutkuje ciągłym brakiem 

satysfakcji). Owa fiksacja zdaje się wiązać z potocznym rozumieniem rozrywki, czy 

też naciskami ze strony środowiska społecznego. 

Trzecim z proponowanych w artykule typem patologii rozrywki jest 

ucieczkowo-kompulsywny charakter rozrywki. Gdy człowiek znajduje się w trudnej 

sytuacji, przysparzającej mu cierpienia, tak psychicznego, jak i fizycznego, rozrywka 

może dać mu ukojenie, odciągnąć jego myśli, czy nawet dosłownie znieczulić na ból 

fizyczny (por. Knox, Zusman, White, Haskins, 2009). Jest to jedna z bardzo ważnych 

funkcji rozrywki, pomagająca człowiekowi w codziennej egzystencji, jednakże 

istnieje bardzo duże ryzyko, iż właśnie z powodu tej właściwości rozrywki 

(pozwalającej człowiekowi na ucieczkę), stanie się ona jego uzależnieniem (pro. 

Röhr, 2013), kompulsywną metodą radzenia sobie z trudnościami. Stan ten 

doprowadza do wycofania się ze świata, zamknięcia w rzeczywistości rozrywki, co 

nierzadko może skończyć się tragicznie (prowadząc nawet do śmierci 

uzależnionego). Rozrywka, nabierając charakteru zachowania ucieczkowego, traci 

swoje podstawowe znaczenie zarówno dla rozwoju, jak i dla przystosowania się 

człowieka do środowiska i życia. Gdy rozrywka stanie się uzależnieniem, osoba nim 

dotknięta przeznacza całe swoje siły właśnie na nią, zaniedbując inne formy 

działania (które również są jej potrzebne do rozwoju i adaptacji). Rozrywka zajmuje 

każdą możliwą chwilę życia człowieka, prowadząc do deprywacji innych jego 

potrzeb, utraty pracy, czy zaniedbywania higieny, co skutkuje różnymi chorobami. 

Obraz ten jest bardzo podobny do typowego obrazu klinicznego uzależnień od 

substancji psychoaktywnych (Cierpiałkowska, 2012). 

Ostatnią typowaną przez autora formą patologii rozrywki jest uzależnienie, u 

którego podłoża leży rozrywka (nie zaś uzależnienie od rozrywki). Obiektem, który 

uzależnia człowieka, nie jest tu sama rozrywka, ale jakaś substancja, czy też 

czynność, które wykorzystywane są do zaspokojenia potrzeby. Przykładem takiej 

sytuacji, może być uzależnienie od alkoholu, powstałe na skutek przyjacielskich 

„wypadów” do pubów. Rozrywka ta wiąże się z potrzebą towarzystwa, zaś 

zaspokajana jest właśnie poprzez wspólne spożywanie alkoholu – co ważne, sytuacja 

ta może być powiązana z fiksacją, iż dana forma kontaktów towarzyskich to jedyna 

słuszna forma rozrywki. Specyficznym przypadkiem, i wyraźnym przykładem 

działania opisywanego mechanizmu, są uzależnienia wiążące się z potrzebą 

oderwania się od codzienności, rzeczywistości (por. Zagórska, 2004). Alkohol, leki, 
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czy narkotyki stanowią dla osoby uzależnionej sposób rozrywki, gdyż pozwalają jej 

w łatwy i natychmiastowy (tak motorycznie, jak i psychicznie) sposób uzyskać 

pożądany efekt (gratyfikację). W obydwu opisanych przypadkach nałóg stanowi 

pokłosie potrzeb leżących u podłoża rozrywki, oraz konkretnego sposobu ich 

zaspakajania, prowadzi to do konkluzji, iż duży odsetek niepowodzeń w terapii 

uzależnień, powrotów do nałogów po odbytym leczeniu (Cierpiałkowska, 2012; 

Röhr, 2013), może mieć swoje podłoże w fakcie, iż terapia nie zmienia potrzeb osoby 

uzależnionej, zarazem nie oferując jej innych modelów zachowania, pozwalających 

zaspokoić daną potrzebę. Za słusznością postawionej tu tezy świadczą sytuacje 

wychodzenia przez ludzi z nałogów dzięki praktyce medytacyjnej i modlitwie, mimo 

iż standardowe procedury terapeutyczne zawodziły. Medytacja i modlitwa, która 

daje człowiekowi możliwość wejścia w inną rzeczywistość (inny stan umysłu, por. 

Zimbardo i in., 2010b) pozwala oderwać się od codzienności, staje się nowym 

źródłem spełnienia. 

 

Podsumowanie 

 

Prezentowana w niniejszym artykule refleksja i propozycja uporządkowania 

wiedzy o rozrywce jest próbą rozwinięcia problematyki działania jako aktywności 

człowieka przy zwróceniu uwagi na niejednorodność w formie doświadczania, 

funkcjach i skutkach różnych form działania – stanowiąc tym samym podstawę 

typologii form działania. Drugim celem niniejszego artykułu było odwrócenie uwagi 

psychologów od bezosobowego czasu (wolnego, pracy, społecznego), a skupienie go 

na osobowej jednostce, która w tym czasie działa oraz nadaje mu strukturę – stąd 

działanie w czasie. Propozycja ta ta nie jest próbą zanegowania dotychczasowych 

osiągnięć badaczy czasu wolnego i rekreacji (np. Migdał, 2011; Winiarski, 2011a; 

Zagórska, 2004), stanowi raczej ich kontynuację, oraz rozwinięcie. Trzecim celem 

była zmiana sposobu myślenia o rozrywce, w literaturze psychologicznej dotychczas 

wiązanej głównie z rozmaitymi mediami (Klimmt, Vorderer, 2003; Olszewski, 2011; 

Shrum, 2008; Yun, i in., 2013) – zwrócenie uwagi na o wiele szerszy i bardziej 

zindywidualizowany charakter rozrywki, a także podkreślenie jej rozwojowego 

charakteru i znaczenia. 

Przedstawione w tekście ujęcie rozrywki jest próbą przeanalizowania tych 

aspektów rozrywki, które są jej stałym elementem i w odróżnieniu od konkretnych 

form rozrywki podejmowanych przez ludzi, nie są one modyfikowane przez kulturę, 

czy środowisko, stanowią zaś wyznacznik tego, jakie formy rozrywki dana osoba 

może (choć wcale nie musi) uznawać za rozrywkę i w konsekwencji podejmować, 

uznając je za coś przyjemnego i wartościowego. Takie ujęcie pozwala na bardzo 
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szerokie wykorzystanie w praktyce pedagogicznej (funkcje rozwojowe rozrywki – 

edutaintment), terapeutycznej (patologie rozrywki), w wychowaniu, czy też w 

osobistym rozwoju jednostki. Zaprezentowana tu propozycja (działanie w czasie) 

może mieć również znaczenie dla różnych dziedzin psychologii (pracy, religii, 

wychowawczej itd.), oraz stanowić podłoże dla wielu nowych badań, w celu 

modyfikacji i weryfikacji postulatów zaprezentowanej w artykule propozycji. 
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Człowiek w muzeum,  

czyli rzecz o edukacji, wychowaniu i rozrywce 

 

 

1. Muzeum 

 

Muzeum jest instytucją gromadzącą zbiory z różnych dziedzin kultury, sztuki, 

nauki, techniki. Władysław Kopaliński wywodzi etymologię od łacińskiego museum 

– „siedziby muz, akademii” oraz greckiego museion (Kopaliński, 1975, s. 653). Pojęcie 

muzeum pochodzi z V w.p.n.e. i wywodzi się od greckiego mouseion oznaczającego 

świątynię Muz. Należy jednak zauważyć, że owe starożytne museiony były 

przybytkami Muz, czy miejscami ich kultu, ale także instytucjami naukowymi 

podobnymi do dzisiejszych uczelni. W pewnym sensie przypominały bardzo 

współczesne, duże muzea. Wydaje się też, że podobnie jak dzisiaj muzea traktowano 

greckie świątynie. Historia muzeów publicznych czy galerii sztuki rozpoczyna się 

pod koniec XVI wieku (1581 r. założenie Galerii Uffizi we Florencji), a właściwie 

dopiero od połowy wieku XVIII (wolny dostęp dla publiczności). Były to tzw. 

„muzea dla ludu” powstałe przez upublicznienia kolekcji królewskich czy 

magnackich. Następnie pojawiły się muzea narodowe i na koniec już w XX wieku 

muzea na otwartej przestrzeni czyli skanseny (Borusiewicz, 2012). 

Trzeba pamiętać, że muzea, zanim przyjęły swą zinstytucjonalizowaną formę, 

pełniły przede wszystkim funkcję edukacyjną. Od samego początku istnienia 

instytucji muzealnej, zwanej przez prof. Żygulskiego protomuzealną, przypisana jej 

była funkcja edukacyjna. Odkąd zaczęły powstawać muzea miały one służyć celom 

naukowym, dydaktycznym, edukacyjnym i wychowawczym. Od Museionu w 

Atenach i Aleksandrii, starożytnych i średniowiecznych skarbców świątynnych, 

przez pierwsze kolekcje udostępniane publicznie jak Galeria Uffizi we Florencji, 

gabinety osobliwości, muzea uniwersyteckie, pierwsze muzea publiczne jak British 

Museum czy Luwr; Museum Kircherianum, muzea naukowe, dziewiętnastowieczne 

muzea sztuki, muzea narodowe do współczesnych galerii i muzeów. Warto 

podkreślić, że publiczne instytucje muzealne, prezentujące tylko sztukę, powstały 

dopiero w XVIII wieku. Jak podaje Wittlin: „Stworzenie publicznego muzeum było 

przejawem osiemnastowiecznego ducha oświecenia, nacechowanego entuzjazmem 
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dla równych szans uczenia się. W praktyce jednak tradycja dawnych prywatnych 

kolekcji została przeniesiona do publicznego muzeum, pomimo zachodzącej 

sprzeczności celów  i okoliczności” (Wittlin, 1949).  Muzea pełniły funkcje 

edukacyjne świadomie już w XIX wieku jednak dopiero w XX edukacja muzealna 

zaczęła się rozwijać. Według Georga Heina muzea w XIX wieku były uznawane za 

instytucje edukacyjne jednak ich działania z perspektywy czasu oceniane są jako 

przypadkowe i niesatysfakcjonujące. Podobna ocena była kierowana w stosunku do 

ówczesnego szkolnictwa. Edukacji zarówno w szkole jak i muzeum zarzucano 

utrudniony dostęp, niewłaściwe prezentowanie obiektów, a także przekaz 

nieinteresujących informacji (Hein). 

Jako przyczynę powstawania instytucji muzealnych należy wskazać edukację 

i naukę, ale funkcja ta zacznie dominować w muzeach dopiero w XX wieku. Już w 

XVIII stuleciu zdawano sobie sprawę z wagi działalności skierowanej do 

publiczności. Dostrzegano wartości kontaktu z dziedzictwem kulturowym. We 

Francji pod koniec wspomnianego stulecia pisano nawet, że muzeum nie jest 

zbiorem przedmiotów wystawionych dla zaspokojenia ciekawości, ale miejscem 

edukacji, gdzie kształtuje się smak artystyczny i potrzeba naukowego poznania. W 

owym czasie postulowano demokratyczne wyrównanie szans społecznych właśnie 

przez łatwiejszy i szerszy dostęp do kultury. Faktycznie nastąpiło to dopiero na 

początku XX wieku, kiedy zdano sobie sprawę, że nie wystarczy udostępnić 

muzeum publiczności, ale trzeba także ułatwić odbiór zbiorów poprzez edukację. 

Zrozumiano, że publiczność powinno się przygotować do odbioru sztuki. Znaczący 

rozwój działań edukacyjnych to jednak dopiero lata 70. XX wieku. Sprzyjały temu 

nowoczesne teorie społeczne, pedagogiczne, a nawet ekonomiczne (Skutnik, Szeląg, 

2010). Dopiero wtedy zaczęto zastanawiać się nad rolą i funkcją muzeów oraz 

przyglądać się frekwencji i jej konsekwencjom. W latach 70. zainteresowano się 

bardziej samą publicznością muzealną. Już wtedy zauważono, że przychodzi ona do 

muzeum nie po wiedzę, a dla przyjemności (Borusiewicz, 2012). Na konferencji 

Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) w 1986 roku w Meksyku edukację uznano 

za najważniejsze zadanie muzeum (Skutnik, Szeląg, 2010). Edukacja przybrała formę 

nauki przez zabawę. Ta myśl pedagogiczna wydaje się być coraz częstsza w 

muzeach i wiąże się z obniżeniem znaczenia funkcji naukowej. Ma to swoje 

konsekwencje dla rozwoju muzeów, które są źródłem tożsamości narodowej, ostoją 

tradycji i podstawą kultury na równi z językiem (Borusiewicz, 2012). 

  W XX wieku ruchy społeczno-polityczne, zmiany w edukacji oraz 

pedagogice spowodowały rozwój i specjalizacje działań edukacyjnych oraz 

powołanie nowych stanowisk dla wyspecjalizowanej kardy edukatorów. Edukacja 

muzealna stała się wreszcie obszarem zainteresowań muzeologii. Jest nawet jedną z 
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jej najszybciej rozwijających się dyscyplin. Jako cześć tej dziedziny nauki starano się 

nadać jej naukowe podstawy, odrębną terminologię oraz metody.  

Współcześnie muzea są edukacyjnymi instytucjami kultury. Są miejscem 

komunikacji i integracji społecznej. Inicjują partycypację społeczeństwa w kulturze. 

To zadanie jest wypełniane głównie przez edukację. Ze względu na coraz jej 

ważniejsze miejsce w instytucji muzealnej mówi się nawet o „zwrocie edukacyjnym” 

w muzeach. Potencjał dydaktyczny muzeów to nie tylko przekazywanie wiedzy, 

dostarczanie przeżyć, ale przede wszystkim „pobudzanie krytycznego, twórczego 

myślenia i rozwoju osobowości odwiedzających”. Najważniejsza jest refleksja i 

tworzenie nowych znaczeń, a także współtworzenie „nowych zasobów funkcjonalnej 

wiedzy”. Wynika to z nowoczesnego myślenia o instytucji muzealnej nastawionej na 

spory, kontrowersje i wymianę poglądów (Wysok, Stępnik, 2013, s. 8). 

Muzea zmieniają swój wizerunek. Zamiast nudnego miejsca pełnego zakazów 

i nakazów postrzegane są raczej jako miejsca przyjazne, nowoczesne, „w których 

każdy znajdzie coś dla siebie”. Ponad połowa zwiedzających zapytana o cel wizyty 

odpowiada, że chcę zgłębić interesujący ich temat, sprawdzić i obejrzeć ciekawe 

obiekty oraz „zdobyć cenną wiedzę”. Pozytywny wizerunek muzeum pozostawiają 

na pewno takie akcje jak „otwarte drzwi”, pikniki naukowe, święta ulic, festiwale czy 

Noc Muzeów podczas których można zaproponować newslettera, oryginalne 

pamiątki, oprowadzanie kuratorskie, koncert czy inne atrakcje. Jest to szansa na 

powiększenie grona odbiorców (Podraza, 2013, s. 25). 

Obecnie widać zmianę podejścia w muzeach do swojej działalności. Muzea się 

zmieniają. Instytucje te mają świadomość potrzeby edukacji i promocji, a także szuka 

się łatwiejszych w odbiorze sposobów przekazywania treści. Muzeum przestały być 

“elitarnym salonem”, a stało się “częścią przemysłu czasu wolnego”(tamże, s. 24). 

 

2. Edukacja 

 

Edukacja muzealna nie ma precyzyjnej i jednoznacznej definicji. W polskich 

muzeach i instytucjach kultury bywała określana jako: akcja propagandowa, akcja 

upowszechnieniowa, akcja przewodnicka, czy oświata. Współcześnie „edukacja 

muzealna” określana jest również jako „edukacja galeryjna” czy „pedagogika 

muzealna”. Rozumienie tego pojęcia ewoluowało wraz ze zmianami zarówno 

w pedagogice, edukacji jak i w muzealnictwie. Związane to było ze zmianami 

w rozumieniu samej edukacji oraz definicji „muzeum”. Niejednokrotnie 

w przeszłości jak i obecnie nadużywa się terminu „edukacja muzealna” i określa tym 

mianem działalność niezwiązaną z edukacją w muzeum (Szeląg, 2012). Edukację 

muzealną rozumiano początkowo jako lekcje muzealne i oprowadzania czyli 
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przekazanie informacji pomocnej w zrozumieniu oglądanych zbiorów. W większości 

dotyczyło to grup zorganizowanych, głównie szkół i wycieczek. Edukacja stała się 

częścią misji muzeum, utożsamiana początkowo z upowszechnianiem, 

popularyzacją i oświatą. Jest żywą i wartościową przestrzenią działań, badań 

naukowych, perspektyw i możliwości rozwoju (Kowalczyk, 2010). Obecnie muzea 

pełnią wiele ról społecznych służąc różnym grupom i środowiskom. Są miejscem 

spotkań, ale są przede wszystkim są depozytariuszami dziedzictwa, które mają 

budować i podtrzymywać tożsamość kulturową społeczeństwa, które za 

pośrednictwem zbiorów muzeum przekazuje wiedzę i wartości, które mają wspierać 

rozwój człowieka (Wysok, Stępnik, 2013). Edukacja zaś jest współcześnie jedną 

z podstawowych funkcji muzeów, które jako instytucje społeczne służą zarówno 

nauce jak i rozrywce (Borusiewicz, 2012). 

Jak wspomniano, muzea są to instytucje, które zawsze pełniły funkcję 

edukacyjną. Na czym polegała/polega ich działalność edukacyjna? Jak rozumieć w 

tym kontekście termin „edukacja”? Według Władysława Kopalińskiego „edukacja 

[łac. educatio ‘wychowanie’, ‘wykształcenie’], wychowanie, kształcenie – to ogół 

czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie cech i 

umiejętności” (Portal wiedzy PWN). Autor wywodzi pochodzenie łacińskiego słowa 

educare czyli wychowywać (Kumaniecki, 2002, s. 153) od łacińskiego ducere – 

prowadzić, wyciągać, przyciągać, otrzymywać, dostawać, pociągać, wabić, nęcić, 

kształtować, tworzyć, budować, prowadzić, kierować, pobudzać, skłaniać, zachęcać 

kogoś do czegoś (tamże, s. 149-150). Myślę, że możemy odnieść te czasowniki do 

edukacji muzealnej. Idąc tym tropem łacińskie educator- wychowawca , ale też 

„przewodnik”, to ten, który prowadzi, kieruje, pociąga, pobudza i zachęca do czegoś 

(tamże, s. 153). 

Przed terminem „edukacja” używane było inne określenie: „oświata”. Można 

ją rozumieć jako: „proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w 

społeczeństwie” oraz „działalność wychowawcza mająca na celu stworzenie osobom 

dorosłym i młodzieży pracującej możliwości uzupełnienia wykształcenia oraz 

zaspokojenia potrzeb kulturalnych”(Słownik Języka Polskiego, PWN) „lub zdobywania 

nowych kwalifikacji zawodowych, rozwijania zainteresowań i umiejętności, 

wzbogacania osobowości” (Portal Wiedzy PWN) czy „upowszechnianie w 

społeczeństwie kultury oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego; również 

działalność obejmująca rozszerzanie świadomości społecznej, politycznej, 

narodowej” (tamże). Już na pierwszy rzut oka widać, że termin edukacja jest 

znacznie szerszy, a zmiana terminologii oddaje również zmiany zachodzące 

w edukacji muzealnej. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 173 

Obecnie odchodzi się od edukacji tradycyjnej, polegającej na transmisji 

wiedzy zastępując ją edukacją wspierającą indywidualny proces uczenia się i 

osobisty rozwój. Dla współczesnej edukacji muzealnej charakterystyczne są: ciągłość, 

wielowymiarowość oraz interaktywność. Edukacja muzealna wchodzi w skład 

edukacji kulturalnej. Inicjuje ona rozwój i postawę otwartą jednostki., a także 

pozwala na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności (bądź rozwijanie 

już posiadanych). Założeniem jest ułatwienie dostępu do kultury oraz krytyczne 

myślenie (Pater, 2013).Współcześnie dostrzega się, że edukacja kulturalna jest 

przydatna czy nawet konieczna w nabywaniu i kształtowaniu kompetencji 

i umiejętności. Ma to odbicie w innych dziedzinach życia współczesnego człowieka. 

Wpisując się w trend kształcenia ustawicznego pomaga lepiej radzić sobie w życiu. 

Edukacja muzealna jako część edukacji kulturalnej jak swoje naukowe 

podstawy m. in. w pedagogice kultury. W Europie zalicza się do nich: koncepcję 

interpretacji dziedzictwa kulturowego, konstruktywistyczne teorie amerykańskie 

(John Dewey, Georges Hein), francuskie odniesienia z nurtu pedagogie d’eveil, teorię 

komunikacji, koncepcje socjolingwistyczne, studia kultury wizualnej oraz koncepcje 

mediacji kulturalnej i artystycznej (Skutnik, Szeląg 2010). Ponadto przy 

formułowaniu oferty edukacyjnej i jej realizacji edukatorzy muzealni korzystają z  

teorii uczenia Jeana Piageta, Jeromego Brunera, Marii Montessori, Benjamina Blooma 

i Davida Gerdnera (Pater, 2013). 

Edukacja muzealna korzysta z metod i badań psychologii, pedagogiki i 

socjologii, aby muzea służyły „poprawie jakości indywidualnego życia człowieka, 

jego rozwojowi, dojrzewaniu i wszechstronnej ekspresji, a poprzez to doskonaleniu 

funkcjonowania całego społeczeństwa” . Do osiągnięcia tego potrzebne jest zaufanie, 

przełamywanie stereotypów, odpowiedni poziom samooceny, poczucie odrębności i 

przynależności oraz świadome kierowanie swoim życiem. Podkreśla się również 

wagę uczenia „społeczeństwa korzystania z muzeów, informując je o ich ofercie, 

uświadamiając znaczenie, tłumacząc zasady działania, wskazując, czego od nich 

wymagać, zachęcając do częstszych odwiedzin i obfitego czerpania z tego 

źródła”(Kowalczyk, 2010, s. 59-60). 

 

3. Sztuka 

 

Warto podkreślić raz jeszcze, że działalność edukacyjna instytucji muzealnej 

jest nieodłącznym elementem jej funkcjonowania odkąd ona tylko istnieje. 

Oczywiście działalność ta może przybierać różne formy.  Wyjątkową sytuację mamy 

w muzeum sztuki, czyli szeroko rozumianej instytucji kultury posiadającej zbory w 

postaci dzieł sztuki, które stanowią jej podstawę. Edukacja z muzeum sztuki różni 
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się więc od tej prowadzonej w innych typach placówek muzealnych. W centrum 

znajduje się obiekt – dzieło sztuki, z którym odbiorca, gość muzealny nawiązuje, czy 

też ma nawiązać, kontakt. Edukacja w muzeum sztuki ma pomóc w nawiązaniu tej 

relacji, w lepszym zrozumieniu przez widza, z czym ma do czynienia. To jest to, co 

wyróżnia te muzea spośród innych - kontakt z oryginalnym dziełem sztuki. 

Reprodukcje angażują w znacznie mniejszym stopniu widza aniżeli oryginał – 

prawdziwe dzieło sztuki. W muzeum istnieje możliwość dzielenia się swoimi 

emocjami, pomysłami i doświadczeniami. Placówki te umożliwiają rozwój osobisty i 

społeczny, a tym samym stanie się „cywilizowanymi” (Blume,  Henning,  Herman, 

Richner, 2010). 

Dzieła sztuki, czyli fundament muzeum, pełnią zarówno funkcję edukacyjną, 

dydaktyczną i poznawczą niosąc ze sobą wartości historyczne, estetyczne, moralne 

czy patriotyczne. Taką rolę odgrywają wszystkie muzealia, czyli zarówno 

dziedzictwo materialne jak i niematerialne. Sztuka właściwie zawsze była pewnego 

rodzaju medium między przeszłością, czy teraźniejszością, a odbiorcą. Badania w 

muzeach potwierdzają, że to, „że właśnie poprzez żywy, bezpośredni kontakt z 

przedmiotem czy artefaktem lepiej zapamiętujemy i rozumiemy to, co wydarzyło się 

w przeszłości. Poprzez wielozmysłowe poznanie, bezpośredni ogląd i przeżycie, a 

także przez aktywną postawę i partycypację w procesie poznania czujemy się 

równoprawnymi odbiorcami kultury, jej współkreatorami, twórcami czy aktorami” 

(Pater, 2013). Muzealne zbiory służą ludziom, aby sami formułowali spostrzeżenia 

i sądy o przeszłości.. Zarówno edukatorzy jak i nauczyciele powinni przekazywać 

historię nie jako tło dzieła, ale jako jego cześć. Dzieło sztuki  staje się „próbką 

kultury” danego miejsca i czasu. Może być ilustracją historii, osób, miejsc, zdarzeń 

lub komentarzem do współczesności (Blume,  Henning,  Herman,  Richner, 2010).  

Jeżeli potraktujemy sztukę jako język to, aby ten język zrozumieć, trzeba go 

najpierw poznać. Tego właśnie edukacja muzealna ma uczyć - „języka sztuki”, 

komunikacji z dziełem, jego interpretacji, a także przybliżać je publiczności. Myślę, 

że nie można zapominać, że sztuka to źródło przyjemności zarówno estetycznej i jak 

i intelektualnej. Obcowanie ze sztuką, o czym trzeba pamiętać, to również forma 

spędzania wolnego czasu i rozrywka, co przekłada się na funkcje pełnione przez 

muzea sztuki. Podstawą edukacji muzealnej jest tutaj wiedza o zbiorach danego 

muzeum, bezpośredni kontakt z dziełem sztuki oraz wiedza i emocje jakie się z nim 

łączą, atrakcyjna forma, niecodzienność sytuacji, edukator jako „nowy nauczyciel”, a 

także nauka przez zabawę działanie i doświadczanie (Kowalczyk, 2010).  

Edukacja muzealna to nie tylko przekazywanie wiedzy o samym dziele, ale 

również o technice tworzenia czyli zarówno historii sztuki jak i praktyki artystycznej, 

oka i ręki. Kolejnym elementem jest krytyka i ocena artystyczna (Lee, 2010).  
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4. Edukator 

 

Muzealnicy - edukatorzy pełnią funkcję nauczyciela, przewodnika podejmując 

się „kulturowego kierownictwa”. Chodzi tu zarówno o społeczny, jak i jednostkowy 

rozwój osoby, w którym muzea biorą udział poprzez współtworzenie i 

kształtowanie. Edukacja muzealna, czyli kształcenie i wychowanie, to 

przekazywanie dziedzictwa kulturowego, odczytywanie jego przekazu, 

„socjalizacja” dzieci i młodzieży, odkrywanie i rozwijanie „talentów i zainteresowań, 

inspirowanie do działań twórczych i nauka ich odbioru, zaproszenie do dawania 

wyrazu emocjom w sposób kreatywny, rozbudzanie wyobraźni, uwrażliwianie na 

estetykę, refleksja nad samym sobą, budowanie spójnego holistycznego obrazu 

świata i międzypokoleniowej ciągłości, zapraszanie do dialogu i dyskutowania 

różnic stanowisk” (Kowalczyk, 2010, s. 59-60). 

Edukatorzy muzealni: „pomagają zwiedzającym patrzeć, rozumieć i 

komunikować się z przedmiotami wchodzącymi w skład kolekcji muzealnej na 

drodze aktywności intelektualnej, estetycznej i emocjonalnej. Edukatorzy muzealni 

muszą pobudzać interakcje pomiędzy eksponowanym przedmiotem a 

zwiedzającym, na poziomie zbliżonym do oczekiwań zwiedzającego. Aby to czynić 

edukator muzealny musi znać dobrze muzealną publiczność, a także muzeum z jego 

kolekcją. Oznacza to posiadanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, filozofii 

edukacji, teorii edukacyjnych i teorii kształcenia, skorelowanych z takim rodzajem 

dobrowolnego i spersonalizowanego procesu kształcenia jaki ma miejsce w muzeum. 

Jednocześnie ważnym elementem staje się solidna wiedza z zakresu historii, teorii i 

praktyki, która wynika z pogłębionych studiów nad dziedziną prezentowaną w 

kolekcji muzealnej, ale też zdolność identyfikowania potrzeb i budowania kooperacji 

ze środowiskami oświatowymi i specjalistami skupionymi wokół tej działalności” 

(Skutnik, Szeląg, 2013, s. 56-57). 

Katarzyna Barańska (2011) zwraca uwagę, że edukatorzy muzealni są 

jedynymi pracownikami muzeum, którzy mają styczność z publicznością. Ich rolą 

jest stworzenie takiej atmosfery, aby zwiedzający do danej instytucji chcieli wracać. 

Autorka przytacza słowa Deana MacCannella: „wszyscy turyści ucieleśniają 

poszukiwanie autentyczności i jest to nowoczesna odmiana uniwersalnej ludzkiej 

potrzeby sacrum. Turysta jest nowoczesnym pielgrzymem poszukującym 

autentyczności w ‘czasach’ i ‘miejscach’ możliwie oddalonych od własnej 

codzienności”. Edukator powinien dokonać „autentyzacji doświadczenia 

zwiedzającego”(Urry, 2007, s. 119). Publiczność wierzy jego słowom, więc ciąży na 

nim duża odpowiedzialność. Bardzo ważne są w związku z tym kompetencje takich 
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pracowników muzealnych. Niestety często chcą oni na siłę udowodnić swoje 

kompetencje, przez co przekaz jest niezrozumiały, albo brakuje im odpowiedniej 

wiedzy i mogą wprowadzać w błąd zwiedzających. Edukatorzy „powinni znać język 

i kontekst kulturowy” publiczności. Spotkaniom w muzeum powinna towarzyszyć 

atmosfera dialogu. Edukatorzy muszą być otwarci na publiczność. Ważne jest 

umożliwienie zwiedzającym stawiania pytań. Edukatorzy muzealni są medium 

innego sposobu myślenia, prawdy i wartości (Tamże). 

Edukator muzealny powinien stwarzać warunki, aby widz mógł się 

zaangażować, zachęcić go do doceniania dzieł sztuki, a także umożliwić mu ich 

odkrycie, zrozumienie oraz wydobywanie nowszych i głębszych znaczeń. 

Edukatorzy są niejako pośrednikami, którzy umożliwiają widzom doświadczenia 

estetyczne poprzez dialog w atmosferze wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, 

zaufania i poszanowaniu punktów widzenia innych osób (Bernham, Kai-Kee, 2005). 

Jak już pisałam, edukator oczywiście powinien znać nie tylko kolekcje 

muzeum, ale także publiczność. Cechować go musi gotowość do udzielania 

odpowiednich i dokładnych informacji. Ponadto powinien znać i posługiwać się 

interaktywnymi metodami nauczania. Powinien traktować swoją nabytą wiedzę, 

stosowane metody oraz wykorzystywane środki jak narzędzi mogących zapewnić 

zwiedzającym głębokiego doświadczenia dzieła sztuki. Ma być to szczególne i 

satysfakcjonujące przeżycie, po którym wróci do domu zadowolony i oczarowany. 

Po tym, co obserwował, myślał i odczuwał. Żeby tak pokierować patrzeniem widza 

edukator musi umieć znaleźć bezpośredni z nim kontakt. Musi szanować wiedzę 

i doświadczenie zwiedzających, a także być otwartym na własną edukację. 

Konieczne jest również zaangażowanie emocjonalne, wszak spotkanie z dziełem 

sztuki to sprawą zarówno emocji jak i intelektu, które warunkują uczenie się. Dzieło 

sztuki „żyje” dzięki temu, że jest różnie interpretowane, każdy widz może mieć na 

jego temat własne spostrzeżenia. Jego odbiór cały czas się zmienia. Według Deweya 

dzieło sztuki istnieje tylko w kontakcie z odbiorcą. Każdy „widzi” coś innego. Jest to 

proces twórczy (Bernham, Kai-Kee, 2005). 

 

5. Modele edukacji muzealnej 

 

Według „Słownika Języka Polskiego” PWN model to m. in.: „wzór, według 

którego coś jest lub ma być wykonane; typ lub fason czegoś; typowy dla jakiegoś 

okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś; 

konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności 

jakiegoś zjawiska lub obiektu”. Model czy modele edukacji muzealnej można więc 

rozumieć jako wzór, pewna typowa reguła, zasada, forma lub pewien teoretyczny 
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opis edukacji w muzeum. W polskiej literaturze poświęconej edukacji muzealnej nie 

spotkałam się z pojęciem modelu edukacji muzealnej. Janusz Byszewski 

zaprezentował jednak ciekawy podział edukacji muzealnej na różne typy ze względu 

na ich związki z wystawami. Następnie przedstawię trzy modele zaczerpnięte 

z zagranicy. W literaturze anglojęzycznej można spotkać się z trzema 

najpopularniejszymi typologiami modeli edukacji muzealnej: Georga Heina, Carmen 

Mӧrsch oraz Helene Illeris.  

Jako ciekawostkę warto dodać, że Zeller opisując historię edukacji muzealnej 

w muzeach sztuki wyróżnił trzy misje nazwane „filozofiami”: muzeum edukacyjne, 

estetyczne i społeczne (Hein, 2010). 

Janusz Byszewski pisząc na temat miejsca edukacji w muzeum wymienia trzy 

warianty. W wywiadzie, znajdującym się w dalsze części pracy, nazwał je modelami 

edukacji muzealnej. Pierwszy to sytuacja, kiedy edukacja pełni rolę usługową wobec 

programu muzeum. Idzie ZA owym programem. Edukatorzy nie mają wpływu na 

kształt wystawy, a swoją działalność prowadzą na gotowej już ekspozycji. Edukacja 

jest traktowana przez dyrektorów takich placówek jako narzędzie służące 

podwyższaniu frekwencji. Są to „muzea lektur”, do których przychodzą szkoły, aby 

zrealizować program nauczania. Instrumentalizacja takich instytucji powodu brak 

kreatywności w działalności edukacyjnej. Drugi model to sytuacja kiedy edukacja 

jest OBOK głównego programu muzeum. Działania edukacyjne w takich 

instytucjach nie są związane lub związane w bardzo małym stopniu związane z 

aktualnymi wystawami i wydarzeniami w muzeum. Dział edukacji proponuje 

porusza własne tematy i zagadnienia niezwiązane z bieżącą działalnością. Trzeci 

wariant jest taki, że edukacja znajduje się PRZED programem muzeum tzn. ma ona 

wpływ na całą działalność instytucji (Byszewski, Parczewska, 2012). Jest to model, 

który opiera się na podziale ze względu ma miejsce edukacji w muzeum. Jeżeli 

chodzi o muzea w Warszawie to bardzo trudno je zakwalifikować, do któregoś z 

tych wariantów. Od kilku lat muzea się intensywnie się zmieniają, a ich sytuacja jest 

bardziej skomplikowana.  

George Hein, amerykański muzeolog stworzył cztery modele muzeów i 

związane z nimi różne podejścia do edukacji w tych instytucjach. Podziału dokonał 

ze względu na naturę wiedzy i charakter jej przekazywania. Są to: muzeum 

systematyczne, uporządkowane, odkrywcze oraz konstruktywistyczne. Pierwszy 

model to MUZEUM SYSTEMATYCZNE i EDUKACJA POGLĄDOWO-

DYDAKTYCZNA (Hopper-Greenhill, 1999), który zakłada, że wiedza pochodzi 

z zewnątrz a jej przyswajanie ma charakter addytywny. Cechuje się tradycyjnym 

wykładem i prezentacją, skupieniem na zaprezentowaniu tematu, a nie jego analizą. 

Jest to model powiedziałabym „tradycyjny”. Charakteryzuje się sekwencyjnością 
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i hierarchicznością. Edukacja jest związana ściśle z programem szkolnym, a 

informacje podawane na wystawach zakładają, jakie informacje należy sobie 

przyswoić (Hein, 1998). 

Drugi model to MUZEUM UPORZĄDKOWANE i EDUKACJA TYPU 

BODZIEC – REAKCJA (BEHAWIORALNA). Tutaj od treści ważniejsza jest metoda i 

pogląd edukatora. Informacje nie muszą być zgodne z powszechnie przyjętymi czy 

kanonem sztuki i kultury. W tym modelu tak samo jak w poprzednim celem jest 

zdobycie określonej wiedzy, a treści i wystawa prezentowane są linearnie i 

sekwencyjnie (Hein, 1998). 

Trzecim modelem jest MUZEUM ODKRYWCZE. Zakłada się, że wiedza 

pochodzi „z zewnątrz”, a nie z wnętrza osoby. Pozwala to weryfikować fałszywe 

przekonania i błędne hipotezy poprzez doświadczenia i eksperymenty. Podstawą 

edukacji jest działanie. Dąży się do stworzenia takiego środowiska, które będzie 

stymulowało do samodzielnych eksploracji i poszukiwań. Wystawy mają 

umożliwiać „samodzielne odkrywanie” i osobiste interpretacje. Powinna być tez 

możliwość dowolnego poruszania się po wystawie tak, aby móc wrócić do jej 

poszczególnych części. Informacje podawane na wystawie powinny pomagać 

w samodzielnym odpowiadaniu na stawiane pytania. Edukacja jest nastawiona na 

metody aktywizujące. Dzieciom i młodzieży należy pomóc w wyciągania 

właściwych i odpowiednich wniosków. Dorosłym w formie warsztatów przekazuje 

się rzetelną wiedzę poprzez aktywności, które będą pomocne w ich zrozumieniu 

(Hein, 1998). 

Czwarty model to popularyzowane przez autora MUZEUM 

KONSTRUKTYWISTYCZNE. Tutaj założeniem jest, że wiedza na charakter osobisty, 

wewnętrzny, a jej źródłem są własne eksperymenty, doświadczenia, przekonania, a 

także przyjęte wzorce. Proces uczenia się na wystawie jest konstruktywny. Zależy 

zarówno od właściwości wystawy jak i właściwości jej odbiorcy. Mają na to wpływ 

również posiadane schematy i idee. Warunki panujące w muzeum powinny 

umożliwiać tworzenie zwiedzającym nowych znaczeń. Porównuje się tutaj muzeum 

do katalogu, książki czy encyklopedii. Skrajnie uważa się, że wystarczy samo 

osobiste doświadczenie bez formalnej edukacji. Wystawa nie ma ustalonej trasy ani 

narracji. Przedstawiane są różne punkty widzenia. Edukacja oparta jest na formach 

aktywizujących bazujących na osobistym doświadczeniu i własnym zaangażowaniu. 

Działania mają pobudzać do domysłów i wyciągania wniosków (Hein, 2010). 

W muzeum konstruktywistycznym celem jest „ułatwienie zwiedzającym 

dojścia do samodzielnego zrozumienia” (Hein, 2010, S. 74). Osoba poprzez własne 

doświadczenie dochodzi do własnej interpretacji i zrozumienia. Chodzi o 

„zrozumienie sensów” a nie „konkretną zdefiniowaną treść” (tamże, s. 74-75). Może 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 179 

się to odbywać na wiele sposób np. przez dopuszczenie wielości interpretacji, 

komentarze czy głowy samej publiczności, stawianie prowokujących pytań czy 

nietrzymanie się sztywno narracji liniowej czy chronologicznej. W przygotowanie 

wystawy zaangażowanych jest naprawdę wiele osób w tym kurator, edukatorzy, 

osoby zajmujące się badaniem publiczności i ewaluacja (tamże). 

Kolejną typologię modeli edukacji muzealnej stworzyła niemiecka badaczka 

edukacji kulturalnej i artystka, Carmen Mӧrsch. Autorka rozumie edukację jako 

zaproszenie odbiorców do kontaktu ze sztuką. Dokonuje się to poprzez analizę, 

wiedzę, dekonstrukcję oraz zmiany (Mӧrsch, 2009). 

Pierwszy z wyróżnionych przez nią typów edukacji to dyskurs 

AFIRMATYWNY. W skrócie to edukacja osób już posiadających pewną wiedza na 

dany temat i nim zainteresowanych. Celem jest poszerzeniu już zdobytej wiedzy 

poprzez wykład, film czy katalog wystawy. Edukacja jest dla wąskiej grupy 

odbiorców (tamże). 

Drugi to dyskurs REPRODUKCYJNY, w którym zapewnia się dostęp do 

kultury i sztuki możliwie jak najszerszej części społeczeństwa. Ociepla się wizerunek 

muzeum, zachęca do odwiedzania instytucji muzealnych i kształci publiczności do 

powrotów i odbioru kultury. Oferta edukacyjna często skierowana jest do dużej 

liczby osób. Oferuje się różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, programy dla dzieci, 

rodzin, nauczycieli czy osób o specjalnych potrzebach. Celem jest wykształcenie 

sobie przyszłych odbiorców, poprzez wprowadzenie w „świat sztuki” dużej liczby 

publiczności (tamże).  

Trzecim jest dyskurs DEKONSTRUKCYJNY, który związany jest z krytyczną 

muzeologią. Poddaje się krytycznej analizie muzeum i jego działalność. Wystawa 

postrzegana jest jako przestrzeń wykluczająca bądź wyróżniająca. Artyści i 

edukatorzy biorą udział w interwencjach na terenie wystawy (tamże). 

W jego ramach organizowane są interwencje w sferze wystaw z udziałem 

artystów i edukatorów, którzy postrzegają przestrzeń wystawienniczą jako 

wyróżniającą bądź wykluczającą, ustanawiającą prawdę – bez względu na stopień 

zaangażowania publiczności w te interwencje. Jego elementy można odnaleźć także 

w programach adresowanych do grup określanych jako wykluczone bądź 

dyskryminowane przez instytucje. Programy tworzone wpływem tego wzorca 

edukacyjnego bywaja podobne do programów inspirowanych dyskursem 

reprodukcyjnym (niemniej w wypadku dyskursu dekonstrukcyjnego praktyki 

reprodukcyjne traktowane są z dystansem – jako paternalistyczne. Wzorzec ów może 

być realizowany także w postaci tradycyjnego zwiedzania z przewodnikiem, pod 

warunkiem jednak, że zwiedzanie to ma charakter krytyczny wobec autorytetu 
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instytucji, relatywizuje narrację, zaś interpretacja tego, o czym się opowiada, 

przedstawiona jest jako jeden z wielu możliwych głosów. 

Ostatni, czwarty jest dyskurs TRANSFORMACYJNY. Założeniem jest, że 

edukacja muzealna może prowadzić do zmian społecznych. Celem jest przybliżenie 

publiczności placówki muzealnej i zaangażowanie jej we wszystko, co robi muzeum, 

aby lepiej służyć społeczeństwu m.in. poprzez zniesienie bariery pomiędzy 

muzealnikami i publicznością i wzajemną współpracę. Dodatkowo model ten mogą 

cechować działania niezależne od wystaw czy wystawy stworzone przez samą 

publiczność (tamże). 

Trzecią i ostatnią jest typologia zaproponowana przez Dunkę, Helene Illeris. 

Podzieliła ona edukację ze względu na miejsce widza w działalności edukacyjnej 

muzeum. Złożeniem jest, że „komunikacja w muzeum” ma charakter wzorkowy. 

Autorka wyróżniła cztery rodzaje „oka” wśród publiczności. Pierwsze z nich to 

„OKO ZDYSCYPLINOWANE”. Jak twierdzi Marcin Szeląg jest ono typem w Polsce 

najczęściej występującym. Publiczność zwraca uwagę tylko na „niepodlegające 

dyskusji dzieła sztuki”. Percepcja odbiorców ogranicza się tylko do „właściwego 

rozumienia kulturowej i artystycznej doniosłości sztuki zgodnie z jej historycznym i 

narodowym kontekstem”. Edukacja pozbawiona jest dialogu (Illeris, 2010, s. 214-

222). Edukator przekazuje tylko obiektywnie przekaz instytucji, którą reprezentuje. 

Widz dostosowuje się do dominującego sposobu patrzenia na dzieło sztuki jaki 

występuje w danym muzeum. Jest to jeszcze pozostałość epoki oświecenia, w której 

muzeum jest instytucją edukacyjną prezentującą arcydzieła (dzieła sztuki o 

„niezaprzeczalnej wartości”) według chronologii, proweniencji, szkół i stylów 

(tamże). 

W tej koncepcji muzeum jest niezaprzeczalnym autorytetem doboru dzieł, 

aranżacji wystawy oraz przekazywanych społeczeństwu wiadomości. Widz ma 

poprawnie rozumieć artystyczna i kulturalną wartość sztuki w kontekście 

narodowym i historycznym. Edukator powinien przekazywać wartości i poglądy 

placówki muzealnej obiektywnie. Dialog z odbiorcami jest tutaj niewskazany. 

Znajdują się relacji z muzealnikiem w roli ucznia czy „pustego naczynia”. Rolą 

edukatora jest je  „napełnić” według zasad wysokiej kultury. Widz oczekuję, że 

nauczy się go „patrzenia” z godnie z przyjętymi normami. Dzieł sztuki jest tu „osobą 

trzecią”, z którą nie wchodzi się w relację. Oko zdyscyplinowane jest zamierzone 

i pożądane przez kuratorów. Charakteryzuje się obiektywizmem, zdystansowaniem 

oraz naukowym punktem widzenia (tamże, s. 114-222). 

Drugim rodzajem jest „OKO ESTETYCZNE”. Wykorzystuje się tutaj do 

odbioru sztuki intuicję twórczą i kreatywność publiczności. Jak pisze Marcin Szeląg, 

w praktyce bliżej mu jednak do modelu tradycyjnego, niż do konstruktywizmu jak 
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by się teoretycznie mogło wydawać (Szeląg, 2013). Podstawą są tu naturalne 

zdolności i wrodzone właściwości widza. Charakterystyczny jest dla oka 

estetycznego  tzw. biały sześcian. Białe i puste wnętrze galerii sztuki współczesnej 

pozbawione działań edukacyjnych typowych dla tradycyjnych muzeów ma 

umożliwić widzom  kontemplację dzieł sztuki. Są one mocne wyeksponowane , ale 

kontakt z nimi pozbawiony jest jakiegokolwiek pośrednictwa czy pomocy. Widz jest 

sam na sam z dziełem sztuki, które często nie jest w stanie zrozumieć. 

Charakterystyczną aktywnością oka estetycznego są warsztaty odbywające się poza 

przestrzenią ekspozycyjną, gdzie publiczność ma okazje do własnej twórczości 

artystycznej. Następuje tutaj w pewnym sensie przekazanie pierwszoplanowej roli z 

edukatora na uczestnika. Oko estetyczne jest bardzo zindywidualizowane  poprzez 

samodzielną obserwację oraz przeżywane  w kontakcie z dziełem własne emocje i 

przeczucia (Illeris, s. 214-222). 

Trzecie jest „OKO PRAGNĄCE”, które zdaniem Marcina Szeląga, jest coraz 

popularniejsze w Polsce. Wystawy charakteryzują się ścieżkami tematycznymi, 

otwartymi pytaniami czy elementami interaktywnymi. Celem jest inicjowanie 

procesu samodzielnego uczenia się (Szeląg, 2013). Oko pragnące jest „jawnie 

edukacyjne”. Publiczność traktowana jest w muzeum jak uczniowie. Bierze się 

jednak pod uwagę zainteresowania i osobiste preferencje widzów w kontakcie z 

dziełem sztuki. Dąży się do pierwszoplanowej roli odbiorców. Przejawia się to w 

takim tworzeniu działalności edukacyjnej, która motywuje do uczenia się 

i zdobywania wiedzy. W pewnym sensie muzea działające w tym modele są bardziej 

„ośrodkami edukacyjnymi” niż „autorytetami kulturalnymi” (Illeris, 2010, s. 217-

222). Charakterystyczną działalnością edukacyjną dla tego modelu są otwarte 

laboratoria lub projekty. Widz staje się „autorytetem kulturalnym”, który sam 

podejmuje różne decyzje dotyczące muzeum. Edukator pełni rolę „akuszerki”, której 

zadaniem się pomóc „urodzić” pragnienie pogłębiania wiedzy lub animatora kultury 

kontekstualizujacego proces uczenia. Edukacja oka pragnącego wykracza poza ramy 

wiedzy o sztuce. Wykorzystuje się to skomplikowane sposoby patrzenia zawierające 

indywidualne spojrzenie i potrzeby samorozwoju (tamże, s. 221-222). 

Czwartymi, a zarazem ostatnim rodzajem jest „OKO PRZYJACIELSKIE”. 

Zakłada ono dialog, empatię i nietradycyjne działania w muzeum. Najważniejszą jest 

wymiana pomiędzy edukatorem a gościem muzeum (Szeląg, 2013). Przedmiotem tej 

wymiany i dialogu jest działo sztuki. Celem jest tutaj odkrycie metod zbiorowej i 

równorzędnej wymiany myśli poprzez patrzenie, mówienie i działanie. 

Charakterystycznymi aktywnościami są „inscenizacje, narracje, wizualizacje, 

ogrywanie ról, „udzielanie głosu dziełom sztuki – poprzez dźwięk, obraz, 

performance czy tekst”(Illeris, 2010, s. 228-230). 
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Powyższy model jest analogiczny do metody dialogowej Paula Freire’a. 

Uczenie się ma być oparte na aktywnej wymianie myśli i rozwijać „krytyczną 

świadomość”. Relacja między uczącym się a nauczającym na być przyjazna i otwarta. 

Edukacja ma poprzez dialog, partycypację i reinterpretacje prowadzić do zmian i 

humanizacji życia (Pater, 2013). 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując współczesne muzeum jest coraz powszechniej postrzegane 

jako edukacyjna instytucja kultury, miejsce kulturalnej rozrywki i spędzania czasu 

wolnego. Edukacja muzealna to termin obejmujący nie tylko proces zdobywania i 

przekazywania wiedzy, czyli proces nauczania i uczenia się, który składa się na 

kształcenie, ale również, a może przede wszystkim - wychowanie. Podkreślę raz 

jeszcze, że muzea są instytucjami społecznymi i edukacyjnymi odkąd tylko istnieją. 

Posiadają zbiory, chronią je, konserwują, badają i opracowują, ponieważ mają one 

służyć wychowywaniu, kształceniu czy raczej kształtowaniu zarówno jednostek jak i 

społeczeństwa, w tym wypadku, poprzez sztukę. Muzea poprzez edukację mają 

służyć, szeroko rozumianemu, rozwojowi człowieka. 

Edukacja muzealna to termin obejmujący nie tylko proces zdobywania i 

przekazywania wiedzy, czyli proces nauczania i uczenia się, który składa się na 

kształcenie, ale również, a może przede wszystkim - wychowanie. Podkreślę raz 

jeszcze, że muzea są instytucjami społecznymi i edukacyjnymi odkąd tylko istnieją. 

Posiadają zbiory, chronią je, konserwują, badają i opracowują, ponieważ mają one 

służyć wychowywaniu, kształceniu czy raczej kształtowaniu zarówno jednostek jak i 

społeczeństwa, w tym wypadku, poprzez sztukę. Muzea poprzez edukację mają 

służyć, szeroko rozumianemu, rozwojowi człowieka.  

Publikacja powstała na podstawie fragmentów pracy magisterskiej pt. „Sztuka 

i edukacja w muzeach. Modele edukacji muzealnej na wybranych przykładach” 

pisanej  w 2013 pod kierunkiem prof. Doroty Folgi –Januszewskiej w Instytucie 

Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tekst 

nie wyczerpuje tematu i dotyczy tylko kilku instytucji muzealnych. Mam jednak 

nadzieję, że Państwa zainteresuje i skłoni do refleksji i dyskusji. 
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Wstęp 

 

Ochrona środowiska naturalnego nie była celem nauczania Jana XXIII ani Jana 

Pawła II. Należy przypomnieć, iż ludzie dopiero w drugiej połowie XX wieku 

dostrzegli postępującą degradację środowiska naturalnego oraz potrzebę podjęcia 

konkretnych działań. W szczególności u Jana XXIII trudno doszukać się odniesień 

kierowanych wprost do szeroko rozumianych zagadnień ekologicznych. Jest to 

związane z okresem, w jakim piastował tron Piotrowy. Pontyfikat Jana XXIII  

przypadł na czasy, w których problematyka ekologiczna dopiero stawała się 

tematem publicznym. Tym samym Jan XXIII nie poruszał problematyki ekologicznej. 

Był on jednak świadom szybkiego postępu cywilizacyjnego i wyzwań stojących 

przed człowiekiem, czemu dał wyraz w encyklice Mater et magistra. Natomiast w 

odniesieniu do Jana Pawła II można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż Jego 

pontyfikat cechuje nauczanie proekologiczne. Encykliki Jana Pawła II często 

zawierają wskazanie na teologiczne podstawy odpowiedzialności człowieka za 

środowisko. Warto zatem przypomnieć, iż Jan Paweł II wskazywał, że problem 

ekologiczny jest jednym z najpilniejszych problemów, który może być płaszczyzną 

do dialogu między wszystkimi ludźmi, niezależnie od ich wiary i światopoglądu 

(Por. Jan Paweł II, 1998, 104).  

Człowiek żyje w środowisku przyrodniczym i społecznym oraz wchodzi w 

przeróżne związki z elementami tych środowisk. Jan XXIII oraz Jan Paweł II 

wskazują sposób, w jaki należy postępować wobec drugiego człowieka i środowiska 

przyrodniczego. Jest to przedstawienie ochrony środowiska naturalnego w duchu 

chrześcijańskim. Propozycja ta stoi w opozycji do niektórych współczesnych 

postulatów ekologicznych, przybierających charakter ubóstwiania samej przyrody1.  

                                                 
1 Ubóstwianie samej przyrody jest dla chrześcijan powrotem do pogaństwa i oddaleniem się od Boga. 

Zaburzenie tej relacji często zamiast rozwiązywać, tylko generuje kolejne problemy ekologiczne. 
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1. Odpowiedzialność człowieka 

 

Punktem wyjścia większości rozważań nad stosunkiem człowieka do 

środowiska przyrodniczego jest odniesienie się do słów ‘czyńcie sobie ziemię 

poddaną’. Kluczową rolę odgrywa tutaj sposób odczytania tych słów. Człowiek jest 

obrazem Boga między innymi dzięki nakazowi otrzymanemu od swojego Stwórcy, by czynił 

sobie ziemię poddaną, by panował nad nią. W wypełnianiu tego polecenia człowiek, każda 

istota ludzka, odzwierciedla działanie samego Stwórcy wszechświata (Jan Paweł II, 1981, 4). 

Należy jednak pamiętać, iż człowiek gra rolę opiekuna odpowiedzialnego za Boże 

stworzenie. Dla osób wierzących korzystanie z darów przyrody musi odbywać się z 

poszanowaniem wymogów moralnych. Panowanie, przekazane przez Stwórcę 

człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności „używania” 

lub dobrowolnego dysponowania rzeczami. (…) w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy 

poddani prawom nie tylko biologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie 

przekraczać (Jan Paweł II, 1987, 34). Władza człowieka nad światem nie jest 

bezwzględna, bowiem musi liczyć się z wolą Boga. Tym samym panowanie nad 

światem powinno być odpowiedzialne i wskazywać na szacunek dla Boga. Jak 

podkreśla Jan Paweł II: U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego tkwi 

błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek, który 

odkrywa swą zdolność przekształcania i w pewnym sensie stwarzania świata własną pracą, 

zapomina, że zawsze dzieje się to w oparciu o pierwszy dar, otrzymany od Boga na początku 

w postaci rzeczy przezeń stworzonych. Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać 

ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego 

kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga, przeznaczenia, które człowiek, 

owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić rolę 

współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu 

prowokuje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej, niż rządzonej (Jan Paweł II, 1991, 

37). Przyjmując zatem stwierdzenie, że człowiek jest obrazem Boga, należy również 

przyjąć, iż w stwierdzeniu tym jest zawarte uzasadnienie troski o środowisko. W ten 

bowiem sposób zostaje pobudzona odpowiedzialność każdego człowieka za zasoby naturalne, 

za ich rozumne wykorzystanie. (…) Dlatego, iż dar ten ma swoje Boskie pochodzenie, 

zobowiązuje człowieka do jego poszanowania (Urbański, 2002, s. 108). 

W tym miejscu warto zastanowić się nad dokonującym się nieustannie 

postępem w nauce i technice. Jan XXIII podkreślał, iż postęp w nauce i technice oraz 

dobrobyt będący ich konsekwencją jest cenny (Por. Jan XXIII, 1961). Rozwój w 

dziedzinie nauk i wynalazków technicznych uczy nas wyraźnie, że zarówno w świecie istot 

ożywionych, jak i w dziedzinie sił przyrody panuje podziwu godny porządek, i że człowiek 

posiada taką władzę, dzięki której można go poznawać oraz wytwarzać odpowiednie narzędzia 
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dla opanowania tych sił i posługiwania się nimi na własny pożytek. Postęp jednak w zakresie 

wiedzy i wynalazków technicznych ukazuje przede wszystkim nieskończoną wielkość Boga, 

który stworzył i wszechświat, i samego człowieka (Jan XXIII, 1963, 2-3). Niekiedy nadzór 

nad postępem tym jest obowiązkiem władz państwowych np. przy zapewnieniu 

dostępu do wody zdatnej do picia (Por. tamże, 64). Papież ten zwracał przy tym 

także uwagę na pewne zagrożenia. Rozwój wiedzy przyrodniczej odbywa się często 

kosztem zaniedbywania wiedzy religijnej i kształtowania postawy duchowej (Por. 

tamże, 153). Tym samym dokonujący się coraz większy rozłam między doniosłymi 

odkryciami nauki a powierzchownością wiedzy religijnej, może być przyczyną 

przypisywania sobie fałszywej roli władcy całego świata przyrodniczego. Jan Paweł 

II wskazuje, że człowiek popełnia ten błąd, a wraz z rozwojem techniki jest coraz 

bardziej wyraźny. Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, 

planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. 

Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, 

niekontrolowany wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, 

niosą z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, alienuje go w stosunku do 

przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego 

naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. 

Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny 

„pan” i „stróż”, a nie jako bezwzględny „eksploatator” (Jan Paweł II, 1979, 15). W 

konsekwencji, człowiek niszczy przyrodę, a także samego siebie. Papież wyraźnie 

wskazuje, że coraz częściej człowiek jest zagrożony przez wytwory swojej własnej 

pracy. Musi przeto zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owa dana człowiekowi od początku 

władza, mocą której miał czynić ziemię sobie poddaną (por. Rdz 1, 28), obraca się przeciwko 

człowiekowi, wywołując zrozumiały stan niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku, 

poczucie zagrożenia, które na różne sposoby udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej i w 

różnych postaciach się ujawnia (tamże, 15).  

Kluczowym zagadnieniem jest odpowiedzialność zarówno za rozwój nauki, 

jak i za wykorzystanie jej osiągnięć. Ten aspekt wyraźnie akcentował Jan Paweł II. 

Stają dzisiaj przed nauką - a w tym także przed polską nauką - wielkie wyzwania. Niebywały 

rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens 

i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko 

naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka 

się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. Czuje się zagrożony (Jan Paweł II, 

1999a, 6). Można zatem przyjąć, iż postęp w nauce jest dobry z natury, o ile efekty 

tego rozwoju są wykorzystywane w sposób rozważny. Tym samym ocena moralna 

postępu technicznego jest dyskusyjna. Na problem neutralności etycznej nauki i 
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stosunku do techniki zwraca uwagę m.in. D. Dzwonkowska, przytaczając 

wypowiedzi różnych autorów na ten temat (Zob. Dzwonkowska, 2014, s. 71-82).  

 

2. Sozologia  

 

Skutki degradacji środowiska naturalnego będące konsekwencją działalności 

człowieka dostrzeżone zostały pod koniec XX wieku. Stosunek człowieka do 

przyrody musiał ulec zmianie. Kryzys ekologiczny wymusił nowe podejście do 

nauki i techniki. To podejście miało na celu wyrażenie troski o zachowanie i rozwój 

biosfery. Tym samym, proponowano odejście od postawy opanowania i ujarzmiania 

przyrody. Pomocą miała być nowa nauka, która miała na celu ochronę przyrody i jej 

zasoby. Lata 60-te XX wieku to czas definiowania zarówno nazwy, jak i obszaru 

badawczego nowej nauki oraz ustalania jej metod. Naukowcy próbowali tak dobrać  

jej nazwę, by oddawała meritum. I tak wśród propozycji znajdowały się m.in.: 

sozoekologia (L.K. Szaposznikow), sozonomia (H. Gams), synekologia (G. Wendelberger), 

chorologia (V. Veniček), ekologia człowieka (J. P. Harroy), mezologia (T. Gałkiewicz). 

Zdaje się, że nazwą, która przyjęła się i zyskała największą aprobatę jest sozologia. 

Etymologia tego słowa odnosi się od dwóch greckich słów. Pierwszym jest sodzo = 

sozo, które w starogreckim oznaczało "chronię", zaś w nowogreckim "ratuję", 

natomiast logos oznacza słowo „nauka”. Nazwę tę zaproponował prof. W. Goetel w 

1965 roku. Cała koncepcja sozologii została wypracowana podczas Seminarium 

Ochrony Zasobów Przyrody i Zabezpieczenia Trwałości ich Użytkowania na 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nazwa sozologia nie została przyjęta 

bezkrytycznie. T. Bartkowski twierdził, iż termin ten jedynie w części pokrywa się z 

ochroną zasobów i zagospodarowaniem środowiska – dotyczy ujęcia dość wąskiego, 

prawie wyłącznie ochroniarskiego (Bartkowski, 1975, s. 8). 

Dla sozologii W. Goetel określił również przedmiot i zakres badań. Jak sam 

pisał, celem tej nauki, zawierającej elementy gospodarcze i techniczne, jest dążenie przez 

ochronę zasobów przyrody do zabezpieczenia trwałości użytkowania tych zasobów. W ten 

sposób nowa nauka zmierza do przyniesienia bezpośrednich korzyści dla ludzkości, dla której 

trwałość użytkowania zasobów przyrody jest podstawą bytu. Tak pojęta nauka wymaga 

współpracy przyrodników wszelkich gałęzi, techników i humanistów, wśród nich zwłaszcza 

ekonomistów (Goetel, 1966, s. 481). Sozologia miała być nauką również praktyczną, a 

jej stosowanie miało uwzględniać realną korzyść dla człowieka. Dlatego sozologowie 

nie mogą się ograniczać tylko do samych osiągnięć naukowych, ale powinni brać bezpośredni 

udział w różnych gałęziach gospodarki i życia ludzkiego (Goetel, 1972, s. 38). Polem dla 

takiej współpracy przyrodników, techników, humanistów i ekonomistów miały być 

np. miejsca rekultywacji zniszczonych przez przemysł rejonów, etap projektowania 
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budowy zapór, czy rozwiązywanie problemów zanieczyszczenia wody, czy 

powietrza1. 

Problematyka tej nauki, zdaniem W. Goetla, nie powinna się ograniczać tylko 

do ochrony przyrody i zasobów, ale również do zabezpieczania trwałości ich 

użytkowania. Trudność może przysporzyć precyzyjne określenie trwałości zasobów. 

Nie powinno się jednak rozumieć trwałości w sposób bezwzględny, gdyż jest to 

niemożliwe. Można tu jednak mówić o jak największym przedłużeniu okresu ich 

użytkowania. Takiego przedłużania okresu użyteczności nie należy rozumieć jako 

hamowania i blokowania użytkowania złóż zasobów, a raczej jako najlepsze i 

najpełniejsze wykorzystanie bez marnotrawienia surowców (Por. tamże, s. 34). Takie 

przedłużanie jest możliwe przy kierowaniu się zasadą roztropności.  

Próby definiowania na inny sposób nowej nauki podjął w latach późniejszych 

m.in. W. Michajłow. Wyraził on przekonanie, że sozologia jest nauką o przyczynach i 

doraźnych skutkach, a także dalszych następstwach przemian zachodzących zarówno w 

naturalnych, jak i uprzednio już odkształconych układach przyrodniczych na mniejszym lub 

większym obszarze biosfery w wyniku działalności społecznej i gospodarczej człowieka oraz o 

skutecznych sposobach zapobiegania jej ujemnym następstwom dla społeczeństw lub 

przynajmniej o możliwościach maksymalnego ich złagodzenia (Michajłow, 1975, s. 50). 

Druga, późniejsza definicja tego autora jest bardzo podobna. Sozologia, nauka o 

ochronie przyrody, zajmuje się przyczynami, doraźnymi skutkami oraz dalszymi 

następstwami przemian zachodzących w  wyniku działalności gospodarczej i społecznej 

człowieka zarówno w naturalnych, jak i uprzednio odkształconych układach przyrodniczych 

na mniejszym lub większym obszarze biosfery. Zakresem swym obejmuje skuteczne sposoby 

zapobiegania ujemnym dla społeczeństw następstwom działalności człowieka w środowisku 

naturalnym bądź przynajmniej wskazuje możliwości maksymalnego ich złagodzenia 

(Michajłow, 1977, s. 159). Dostrzec można, że przedmiotem zainteresowania tej nauki 

ma być dynamika przemian powodowanych przez człowieka w naturalnej 

dynamicznej równowadze przyrody, a w konsekwencji również opracowanie 

sposobów kształtowania nowych stanów równowagi społecznie korzystnych. 

Przytoczone definicje są szczegółowe i w sposób rozbudowany wskazują na 

zakres i przedmiot badań tej nauki. Mimo, iż wskazują także na jej 

interdyscyplinarny charakter, to brakuje odniesienia do ujęcia holistycznego. Dlatego 

J. M. Dołęga zaproponował następującą definicję tej nauki – sozologia jest nauką o 

systemowej ochronie biosfery przed destrukcyjnym oddziaływaniem na nią antroposfery 

(Dołęga, 2005, s. 45). Autor tej definicji wskazuje na systemowy charakter sozologii, 

która syntetyzuje empiryczną, humanistyczną i filozoficzną koncepcję tej nauki (Por. 

                                                 
1 Dobry przykład współpracy może stanowić praca przy kopalni odkrywkowej na terenie 

nadleśnictwa Murcki w województwie katowickim. Zob. więcej: Goetel, 1972, s. 31-38. 
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Dołęga, 1998, s. 65). Ponadto, podkreśla się związki sozologii z naukami 

medycznymi, biologicznymi, geologicznymi, technicznymi, ekonomicznymi, 

prawnymi, społecznymi, humanistycznymi, filozoficznymi i teologicznymi. Wszelkie 

działania sozologiczne teoretyczne i praktyczne, zdaniem J. M. Dołęgi, będą 

skuteczne dopiero, gdy obejmą obszary badawcze: antroposfery, biosfery, atmosfery, 

hydrosfery, litosfery  i kosmosfery.  

Na szczególną uwagę zasługuje humanistyczna koncepcja sozologii. Dołęga 

pisze, że humanistyczna koncepcja sozologii w całym procesie ochrony naturalnego 

środowiska człowieka przywiązuje wielką wagę do antroposfery, i to zarówno na etapie badań 

rozpoznawczych, dotyczących oddziaływania zmienionego środowiska naturalnego na 

somatyczną, psychiczną i duchową stronę człowieka, jak i na etapie rozwiązywania zagadnień 

kształtowania sumienia wrażliwego na wartości ekologiczne i tworzenia prawa biorącego w 

obronę wartości, jakie przedstawia środowisko naturalne (Tamże, s. 59). W dalszej części 

autor ten wskazał na pięć humanistycznych założeń sozologicznych badań, 

powołując się na różnych autorów. I tak, są nimi:  

 przyroda, kosmos, całe środowisko przyrodnicze, które nas otacza, i które 

uznaje się za dzieło Boga Stwórcy (Zob. Jan Paweł II, 1990), 

 człowiek, który jest szczególnym dziełem Stwórcy, stanowiąc w tym 

środowisku przyrodniczym określone centrum, w którym zbiegają się różne 

linie rozwojowe wszechświata (Zob. von Gerwen, 1990, s. 38-44), 

 w przyrodzie i w człowieku dostrzega się dobro i piękno – wartości, które 

decydują o rozwoju osobowości człowieka (Zob. Tang, 1990, s. 6-19),  

 życie i zdrowie człowieka uznaje się za wartości najwyższe (Zob. Ślipko, 

1988), 

 etyka, moralność i prawo ekologiczne stanowią istotne elementy edukacji 

ekologicznej (Zob. tamże). 

Sozologia dla J. M. Dołęgi łączy problematykę ekologiczną i humanistyczną. 

Do problemów humanistycznych zaliczone zostały: kształtowanie tzw. sumienia 

ekologicznego, opracowanie etyki ekologicznej, wywieranie nacisku na władze ustawodawcze i 

wykonawcze celem systemowego i całościowego rozwiązywania kwestii ochrony środowiska. 

Należy mieć też na uwadze związane z ochroną środowiska programy wychowawcze i 

dydaktyczne realizowane w szkołach podstawowych, średnich i wyższych (Dołęga, 1998, s. 

32). Aspekt humanistyczny dostrzeżony został jednak już wcześniej. W. Michajłow w 

ostatnim zdaniu swojej książki o sozologii napisał: Wydaje się, że kryje się w tym 

również strona moralna i etyczna problemu ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, 

strona, do której młode pokolenie Polaków przywiązuje dużą wagę (Michajłow, 1975, s. 144). 

Tym samym w obszarze badań sozologicznych, w których znajduje się człowiek, 

poruszane są aspekty etyczno-moralne całej aktywności ludzkiej. Zatem w nauce, 
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jaką jest sozologia, ważną rolę odgrywają zagadnienia podejmowane na terenie nauk 

humanistycznych. W  nauce tej można również dostrzec obszar, dla którego 

inspiracją mogą być rozważania Jana XXIII i Jana Pawła II. 

 

3. Kultura ekologiczna 

 

Zmiana stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego i próba 

budowania nowej nauki – sozologii – wyrażają potrzebę wypracowania nowej 

postawy człowieka wobec przyrody. Jest to przejaw potrzeby budowania nowej 

kultury, kultury ekologicznej. W ujęciu J. M. Dołęgi kultura to całokształt wytworów 

ludzkich wraz z działaniem człowieka prowadzącym w kierunku wytwarzania przedmiotów 

kulturowych (Dołęga, 1991, s. 63). Natomiast kultura ekologiczna, wg tego autora, 

posiada cztery główne fundamenty. Są nimi kolejno: 1) nauka, która ma wpływ na 

budowanie świadomości społecznej, zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju i 

stanowi szerokie tło dla kultury; 2) technika i technologia, które przyczyniają się do 

powstawania nowych technologii pro-środowiskowych; 3) sztuka, w której pojawiają 

się zagadnienia ekologiczne; 4) religia, która przenika pozostałe elementy kultury 

jako system wartości sprzyjający rozwojowi człowieka (Por. Dołęga, 2002, s. 7-8). 

Zatem dla J. M. Dołęgi, pojęcie ‘kultura ekologiczna’ powinno, z jednej strony 

zawierać terminy konstytuujące kulturę jako taką, z drugiej – terminy określające jej 

charakter z punktu widzenia specyfiki przyrodniczej. Definicję kultury ekologicznej 

zaproponowała także D. Cichy, która rozumie ją jako szczególny przejaw zachowań w 

środowisku, opartych na systemie wiedzy, przekonań i uznawanych wartości zgodnych z 

zasadami szacunku dla wszelkiego życia i przyrody (Cichy, 2002, s. 13). Natomiast proces 

budowania kultury ekologicznej powinien, wg W. Tyburskiego, składać się z trzech 

poziomów: kognitywnego, emocjonalno-wolitywnego i behawioralnego. Pierwszy 

związany jest z przekazywaniem rzetelnej wiedzy przyrodniczej, ale także z prezentacją i 

uzasadnieniem wartości ekoetycznych i ich imperatywów. Drugi skupia uwagę na 

pobudzaniu i kształtowaniu wrażliwości moralnej na problemy świata przyrody. Tu także jest 

miejsce na kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno przyrody. Trzeci kształtuje 

konkretne postawy i zachowania, mobilizuje do aktywnego, czynnego przeciwstawiania się 

szkodliwym dla środowiska działaniom i procesom (Tyburski, 2002, s. 22). Celem kultury 

ekologicznej jest wykształcenie postawy człowieka wobec przemian cywilizacyjnych 

i ekologicznych, jakie obecnie zachodzą. Chodzi o postawę, która daje umiejętność 

współżycia oraz racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z przyrody. 

Aby zmienić stosunek człowieka do przyrody, należy sobie uświadomić, że 

degradacja środowiska przyrodniczego nie jest koniecznością rozwoju 

cywilizacyjnego. Jest to wynik złego wykorzystywania przyrody, często rabunkowej 
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gospodarki oraz wypaczonej hierarchii wartości. Obserwowany kryzys ekologiczny 

jest kryzysem zarówno wartości, jak i samego człowieka. Aby przyjąć kulturę 

ekologiczną, należy przyjąć odpowiednią hierarchię wartości względem środowiska. 

Kształtowanie postawy winno opierać się także na płaszczyźnie moralnej. Ważną 

rolę odgrywać tu musi sumienie ekologiczne1, które może recenzować nasze 

postępowanie zarówno wobec Boga, jak i uczyć odpowiedzialności za Boże 

stworzenie (Por. Dziekoński, 2002, s. 77). Z sumieniem ekologicznym wiąże się 

pojęcie grzechu ekologicznego. J. Bajda wskazuje, iż grzechem ekologicznym jest to 

co atakuje człowieka jako podmiot życia (gdyż osobowa synteza bytu streszcza w sobie 

wszelkie prawa świata stworzonego), a także to, co obniża i niszczy jakość świata jako 

środowiska życia (gdyż wewnętrzna logika świata i prawda rzeczy stworzonych jest 

skierowana ku człowiekowi i podporządkowana jego powołaniu) (Bajda, 1999, s. 231). 

Popełnienie tego grzechu jest następstwem braku odpowiedzialności człowieka za 

świat na podstawie powołania stwórczego. Nie można przy tym umniejszać rangi 

tego grzechu. Nie należałoby więc terminu ‘grzech ekologiczny’ nadużywać, ale mówić o 

prawdziwym grzechu wobec powinności ochrony naturalnego środowiska (Płonka, 1990, s.  

7-11). 

Przyjęcie sumienia ekologicznego oraz grzechu ekologicznego może pomóc w 

kształtowaniu kultury ekologicznej. Kultura ta, kształtowana w duchu 

chrześcijańskim, jest istotna przy rozwiązywaniu problemów społecznych i 

gospodarczych oraz stanowi ważną cześć w rozwoju duchowym. Człowiek musi 

uznać, iż nie jest właścicielem Bożego stworzenia, a jedynie jego opiekunem. Można 

jednak zgodzić się, iż człowiek coraz częściej przyjmuje postawę troski ekologicznej 

(Jan Paweł II, 1987, 26). Jednak sama wiedza i świadomość, czy deklaracja 

odpowiednich wartości nie wystarczą. Należy także na nowo odnaleźć istotę 

człowieczeństwa (Por. Papuziński, 1998, s. 237).  

Kultura ekologiczna jest odzwierciedleniem wychowania kształtującego 

postawę człowieka wobec świata. Celem wychowania ekologicznego w duchu 

chrześcijaństwa jest uwzględnienie ochrony przyrody na drodze do zbawienia. 

Prawda jest taka, że gdy człowiek oddala się od planów Boga dotyczących świata stworzonego, 

bardzo często zapomina o braciach i traci szacunek dla przyrody (Jan Paweł II, 2002). 

Należy jednak pamiętać, iż ochrona środowiska nie może tu stanowić celu samego w 

sobie. Zdaniem Jana Pawła II, może  to być przyczyną do inicjowania wielu nadużyć. 

Utrudniałoby to przetrwanie i rozwój lokalnych kultur oraz pozbawiałoby zasobów 

ekonomicznych władze lokalne, które jako pierwsze są odpowiedzialne za ekosystemy i 

bogactwo życia biologicznego na podlegających im terenach (Tamże). Przykładem kultury 

                                                 
1 Warto pamiętać, iż samo określenie ‘sumienie ekologiczne’ wprowadził J. Aleksandrowicz w książce 

pod tym tytułem wydanej w Warszawie w roku 1979. 
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ekologicznej budującej pożądaną postawę człowieka wobec świata przyrody może 

być nowoczesna turystyka, która opiera się na większej odpowiedzialności. Trzeba 

zatem zachęcać do turystyki w formach odznaczających się większym szacunkiem dla 

środowiska, większym umiarkowaniem pod względem korzystania z bogactw naturalnych i 

większą odpowiedzialnością za kultury lokalne. Tego rodzaju formy zakładają, co oczywiste, 

silną motywację etyczną, opierającą się na przekonaniu, że środowisko jest domem 

wszystkich, a zatem dobra naturalne przeznaczone są dla tych, którzy korzystają z nich teraz, 

jak również dla przyszłych pokoleń (Tamże). Pierwszym krokiem budowania kultury 

ekologicznej jest rodzina. Bowiem to w niej budujemy i rozwijamy więzi zarówno 

społeczne, jak i relacje do świata przyrody.  

Problemy ekologiczne zakotwiczone są w samej postawie człowieka. Jak 

wskazuje Jan Paweł II, są nimi przede wszystkim: brak poszanowania dla praw 

natury i zanik poczucia wartości życia. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, 

jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest 

istnienie człowieka? […] Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem 

osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenia powodowane w środowisku są 

znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka (Jan Paweł II, 1999b). Wychowanie, które jest 

podstawą kultury ekologicznej, dotyczy zatem środowiska zarówno przyrodniczego, 

jak i duchowego. Dlatego dla skutecznego podejmowania działań wychowawczych 

należy uwzględniać oba te obszary. Mając na uwadze również fakt, iż wychowanie 

takie wymaga szacunku dla Bożego stworzenia, a człowiek jest jego nierozerwalną 

częścią.  

 

Zakończenie 

 

Jan XXIII oraz Jan Paweł II wzmocnili akcent dla ochrony środowiska 

przyrodniczego w duchu chrześcijańskim. Uświadamiali nam oni w swych 

wypowiedziach wagę naszej odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i świat 

przyrody. Należy przy tym stwierdzić, że ochrona środowiska przyrodniczego jest 

przede wszystkim ochroną człowieka i środowiska, w którym on żyje. Potrzeba 

wypracowania nowej nauki – sozologii – jest dowodem na konieczność szerokiej 

współpracy dla osiągnięcia celu, jakim jest troska i chęć ochrony całego świata. Nie 

da się skutecznie chronić środowiska przyrodniczego traktując wybiórczo wiedzę o 

świecie. Oprócz rozwoju cywilizacyjnego, technicznego i naukowego ważny jest 

także rozwój człowieka i jego postawy. Kultura ekologiczna jest odpowiedzią na 

kryzys ekologiczny. Potrzeba wypracowania kultury ekologicznej jest dowodem na 

dotychczasowy nieprawidłowy stosunek człowieka wobec przyrody oraz samego 

siebie. Tworzenie i rozwijanie kultury ekologicznej jest ważnym zadaniem stojącym przed 
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współczesnymi społeczeństwami. Swoje miejsce w krzewieniu tej kultury ma również Kościół 

i całe chrześcijaństwo. (…) Podstawowe zasady i normy dotyczące tworzenia kultury 

ekologicznej znajdziemy w nauczaniu ostatnich papieży, zwłaszcza w nauczaniu Jana Pawła 

II (Ozorowski, 2002, s. 51). Można zatem uznać, że wychowanie człowieka 

odzwierciedla się w kulturze ekologicznej.   
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Education for nature conservation 

in the year's issue "Wierchy" 

 

 

The Polish Tatra Society was founded in 1873 as the first Polish tourist 

association in Kuźnice near Zakopane. At the beginning it functioned under the 

name: the "Galician" Tatra Society, later (1874 – 1920) as Tatra Society. In this period, 

under the Society's operation, the Nature Section was formed in 1910, and the Tatra 

Conservation Section in 1912. In 1920 the name of the association was changed into: 

the Polish Tatra Society. It should be noted that the Society was granted a number of 

awards with regard to popularising natural history and developing the regional 

culture of Zakopane and Szczawnica. Moreover, it supported the nature preservation 

of Tatra and pursued publishing activity.  

The Polish Tatra Society has been issuing "Wierchy" every year since 1923. It 

contained articles about mountain tourism and the value of the beautiful and healthy 

life environment. Justification was provided for the educational process that stresses 

the importance of nature conservation and appreciation of the priceless value of 

nature. The year's issue "Wierchy" replaces the magazine "Pamiętnik", which was 

being issued by the Polish Tatra Society until 1920 (cf. "Wierchy", 1926, p. 229). It 

should be stressed that in the third publishing year, "Wierchy" was considered a 

body of the Tatra Society of the Lviv branch. In the fourth publishing year, the Main 

Management Board of the Society joined the publishing house of the magazine. In 

1927 the Main Management Board assumed its edition. Since 1929 (that is in the 

seventh publishing year), based on the resolution of the Meeting of Delegates of 27 

March 1928, all members of the Polish Tatra Society have been receiving "Wierchy" 

free of charge together with the report of the Main Management Board (published 

also by the Polish Tatra Society). The task of editing the magazine was entrusted to 

Prof Jan Gwalbert Pawlikowski (who was the editor-in-chief and at the same time the 

representative of the Lviv branch) and Prof. Walery Goetel (vice-president of the 

Polish Tatra Society and representative of the Main Management Board of the 

Society) (cf. "Wierchy", 1932, p. 125).  



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 197 

The editor-in-chief, Jan Gwalbert Pawlikowski has explained the great 

importance of conservation of the Tatra nature (Pawlikowski, 1923a, pp. 12-25), as 

well as the protection of chamois (Pawlikowski, 1923b, pp. 185-191) already in the 

first issue of "Wierchy". In particular parts of the magazine, the readers were 

informed about the activity of branches of the Polish Tatra Society and organised 

trips, lectures about Tatra flora and fauna ("Wierchy", 1924, p. 248), as well as about 

the activity in the area of nature conservation.  

It was explained to the readers that in 1923 the Tatra Conservation Section of 

the Polish Tatra Society1 addressed the issue of "protecting Tatra plants – in 

particular the leontopodium and the Pinus cembra. As a result, the Society issued 

relevant announcements which were printed at the expense of the Polish State 

Council for Nature Conservation and distributed in mountain huts, hotels and 

boarding houses. The police intervened in this matter more fiercely than before, 

forbidding trade in leontopodium" ("Wierchy", 1924, p. 249). The Tatra Conservation 

Section intervened also in the case of building a brickyard in Zakopane in order to 

reduce the negative impact of this investment, it also opined the project of a 

bobsleigh track and ski jump on the Krokiew hill. The Section addressed a memorial 

to the Ministry of Religious Beliefs and Public Enlightenment on devastation of 

nature during school trips to the Tatra mountains. In the memorial it was written that 

due to insufficiently thought-through, poorly-planned and -organised trips, many 

accidents take place in the mountains. But that is not all: "pupils walk in the 

mountains next to a forest tree nursery (...) the young trip participants pull out the 

small trees, so does even the teacher. When one of the nursery workers, an intelligent 

man, delicately admonished this person2, what he received as an answer is that the 

teacher does not care about it (...) the view on the other side includes littered up, 

polluted, destroyed paths, pons with beds covered by broken bottle glass and cans, 

burned fields of dwarf mountain pines. If we add to this the uncultured public 

giving, in this respect, a bad example to the young (it makes a lot of noise, shoots the 

                                                 
1 The presidium of the Tatra Conservation Section of the Polish Tatra Society was composed of: J. G. 

Pawlikowski (president), S. Sokołowski and senator K. Prauss (vice-president), K. Stryjeński and H. 

Romaniszynowa (secretaries). The delegate to the Main Management Board of the Polish Tatra 

Society was S. Sokołowski, and to the Tatra Works Committee – M. Sokołowski. Address of the 

Section: The Tatra Museum in Zakopane. cf. "Wierchy". A year's issue devoted to mountains and the 

highland culture. Published thanks to the efforts of the Lviv branch of thr Polish Tatra Society under 

the editorship of Prof Dr Jan G. Pawlikowski (editor-in-chief), Prof Dr Adolf Chybiński, Dr Roman 

Kordys, curator of the Tatra Museum Juliusz Zborowski, publishing house Księgarnia Wydawnicza 

H. Altenberga, Lviv 1924 (year's issue 2), p. 250. 
2 Admonition (latin admonitio) in: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych z almanachem [The Dictionary of words and phrases of foreign origin], publishing 

house Oficyna Wydawnicza RYTM, Warsaw 2007, p. 14. 
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revolvers etc.), what we see is an appalling image of the mountains and relations 

prevalent therein" (Sokołowski, 1924, p. 251).  

In the aforementioned memorial, the Tourist Section and the Tatra 

Conservation Section of the Polish Tatra Society asked the Ministry of Religious 

Beliefs and Public Enlightenment to prepare a circular letter to regional education 

offices and to scouts, in order to oblige them to comply with the rules of nature 

conservation. It was proposed that only final grade pupils of junior high schools 

participate in Tatra trips, while younger pupils participate only in hikes in the area of 

Zakopane1. The memorial contained also the statement that it should be presented to 

school trip participants (on lectures, discussions and slides) what are the rules of 

proper behaviour in Tatra and nature sightseeing. They should be told about the 

"cultured behaviour in the Tatra mountains (protection of Tatra animals and plants)" 

(Sokołowski, 1924, p. 251).  

The issues concerning cultural background of the educational process for 

nature conservation were also addressed in the third issue of "Wierchy" of 1925. In 

the article entitled "Beskid w poezji Emila Zegadłowicza", Edward Kozikowski 

presented poems related to the Polish highland culture (Kozikowski, 1925, pp. 160-

167), while Tadeusz Mischke in his article entitled "O Góralach i ich stosunku do 

ludności napływowej" [On Highlanders and their attitude towards immigrants] 

focused on the educational process. He provided justification for the statement that 

education is "an activity of injecting culture" (Mischke, 1925, p. 222). Mischke 

identified the educational process with protection and care (cf. "O Góralach i ich 

stosunku do ludności napływowej", p. 218).  

Nature conservation in the Tatras, Pieniny and Beskids was described in the 

chapter entitled "Sprawa rezerwatów" [The issue of nature reserves]. As already 

mentioned before, great regret was expressed in the magazine at the badly organised 

school trips. It was written that "a similar epidemic for the Tatras (...) are the scout 

camps, especially when their managers do not take the interest of mountain 

conservation into consideration! It would seem that ideas such as nature 

conservation should be a part of the scout education, rather than lead to a conflict 

with scouting, though it is a nice idea (...) Neither is it part of a scout concept to 

destroy the dwarf pine zone, set fire in the forest and constantly disturb the 

mountain silence by blowing the trumpet" ("Wierchy", 1925, p. 267).  

When sharing the knowledge about Polish mountains and promoting the 

passion for the native nature and its conservation, the authors of the articles referred 

to the sources of Polish culture of particular historic eras. The article of Mieczysław 

Świerz entitled "Stanisław Staszic w Tatrach" [Stanisław Staszic in the Tatra 

                                                 
1 Hala Gąsienicowa, Western Tatras – Bobrowiec, Wołowiec, Rakoń, Morskie Oko.  



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 199 

mountains] can serve as an example here. The author reminded the culture ethos of 

the Age of Enlightenment in the works of Stanisław Staszic, who "considered nature 

to be not a habitat of secret powers, but an area governed by permanent and 

unfaltering rules" (Świerz, 1926, p. 17).  

In the issue of "Wierchy" of 1926, information was provided on a conference 

devoted to nature conservation that took place on 4 January 1925 during the 12th 

Congress of Polish Physicians and Naturalists, and in July 1925 there was an 

exhibition devoted to this matter ("Wierchy", 1926, p. 161). In the next number of 

1927 there was only a mention of nature conservation ("Wierchy", 1927, p. 169), and 

in the sixth number there was a new section devoted to descriptions of Polish 

mountains and the Polish highland culture. It was stressed that the descriptions may 

be of historical value. They are valuable because "by providing information on issues 

belonging already to the past, on the other hand they shed light on the spiritual 

development of the human attitude towards mountains" ("Wierchy", 1928, p. 119).  

In number seven, eight and nine (similarly as in the issue of 1927), not much 

was written about nature conservation ("Wierchy", 1929, p. 188; cf. "Wierchy", 1931, 

pp. 32-46). In the jubilee number – the tenth one, the topic of cultural background for 

the relationship between humans and nature was restored (Lubertowicz, 1932, pp. 1-

10). There was also a reference to the works of J. J. Rousseau who "converted nature 

into the beloved confidante of the man" (Romaniszyn, 1932, p. 48).  

In the magazine it was stressed that in 1913 the 40th jubilee of founding the 

Polish Tatra Society was solemnly celebrated in Cracow, and that since 1923 

"Wierchy" has been published ("Wierchy", 1932, p. 125). What is precious – due to the 

process of education for nature conservation – apart from conclusions and 

summaries of scientific research concerning Polish mountains, the magazine 

included articles devoted to the importance of nature conservation (in the section 

entitled "Ochrona przyrody" [Nature conservation] and "Parki Narodowe" [National 

parks]). Justification was provided for the following statement: "the idea of nature 

conservation has to fight its way through to the understanding of the society" (ibid., 

p. 127).  

The readers have also been informed that the Polish State Council for Nature 

Conservation published in 1932 a collective work under scientific editorship of 

Władysław Szafer entitled "Skarby przyrody i ich ochrona" [The treasures of nature 

and their conservation], constituting a review of all issues concerning the theoretical 

and practical side of nature conservation (Mileski, 1932, p. 209). This work was 

developed for nature lovers, teachers and pupils, students and "all those who in their 

work and hobby activities come across nature conservation, its practical use and 

issued related to it" (ibid.). As agreed by the Polish State Council for Nature 
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Conservation and the Ministry of Religious Beliefs and Public Enlightenment, the 

work is compounded of the following chapters: J. G. Pawlikowski "Ogólny rzut oka 

na istotę ochrony przyrody, jej znaczenie i sposoby realizacji" [General overview of 

the essence of nature conservation, its meaning and ways of implementation], W. 

Szafer "Z dziejów ochrony przyrody" [From the history of nature conservation], J. 

Smoleński "Ochrona krajobrazu" [Landscape protection], H. Jasieński "Stosunek 

techniki do ochrony przyrody" [The relation of technology to nature conservation], 

W. Szafer "O parkach narodowych" [On national parks], A. Wodziczko "Ochrona 

roślin" [Protecting plants], J. Grochmalicki "Ochrona zwierząt niższych" [Protection 

of metatheria], T. Jaczewski "Ochrona owadów" [Protecting insects], W. Roszkowski 

"Ochrona płazów i gadów" [Protecting amphibians and reptiles], M. Siedlecki 

"Ochrona ryb" [Protecting fish], J. Sokołowski "Ochrona ptaków" [Protecting birds], 

E. L. Niezabitowski "Ochrona zwierząt ssących w Polsce" [Protecting mammals in 

Poland], J. Domaniewski "Ochrona przyrody a łowiectwo" [Nature conservation vs 

hunting], S. Sokołowski "Ochrona przyrody a leśnictwo" [Nature conservation vs 

forestry], S. Kreutz "Ochrona przyrody nieożywionej" [Conservation of inanimate 

nature], J. G. Pawlikowski "Prawodawstwo ochronne" [Protection legislation], W. 

Kulczyńska "Organizacja ochrony przyrody w Polsce niepodległej" [Organisation of 

nature conservation in independent Poland], W. Goetel "Parki Narodowe w Polsce" 

[National parks in Poland], W. Szafer "Rezerwaty w Polsce" [Reserves in Poland], A. 

Wodziczko "Ochrona przyrody w szkole" [Nature conservation at school], W. 

Kulczyńska and W. Szafer "Literatura oraz wskazówki bibliograficzne" [Literature 

and bibliographic indexes]. Altogether 363 pages (119 images).  

Due to the jubilee, all the co-workers of "Wierchy" have been introduced. 

Among numerous names there are also Stanisław and Marian Sokołowscy 

("Wierchy", 1932, p. 129) – authors popular in the Second Polish Republic (1918 – 

1939), thanks to their work and involvement in the area of nature conservation.  

In number eleven of "Wierchy" of 1933, in connection to the formerly 

addressed issue of the meaning of nature conservation for the environment, it was 

generally stated: "in the area of nature conservation the slogan is "czuwaj" [be on the 

alert]. This slogan comprises the concept of continuity. The obligation of being on the 

alert never stops and it will never end for the Society – it might only slightly change 

its form" ("Wierchy", 1933, p. 7). In number twelve of the magazine, published in 

1934, there is an article of Jan Gwalbert Pawlikowski, devoted to the history of the 

Tatra poetry. The author emphasised that poetry is 'not only an expression, but also a 

teacher (...) it teaches to look, it reveals what was invisible to the ordinary eyes, it 

wakes beauty from the dead (...) it multiplies the Tatras. It is thus a path for all those 

who cherish the Tatra mountains (...) it is a proof of the impression made by Tatras, 
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and its history exposes changes of this sensitivity's form (Pawlikowski, 1934, p. 1-2). 

On selected examples of the Polish idea culture, Pawlikowski presented a 

development path of creating "monuments" of the Tatra poetry.  

Number thirteen of "Wierchy" begins with the information about the broad 

activity of Jan Gwalbert Pawlikowski on the publishing field of the analysed number 

– he is presented as a developer of the Polish culture and as editor-in-chief in the 

period between 1923 – 1934 ("Wierchy", 1935, p. 5). As it was in the previous 

numbers, so in the number of the year 1935 published already under the editorship 

of Walery Goetel and Jan A. Szczepański, when writing about mountains and the 

highland culture as well as the cultural aspects of the relationship between humans 

and the Tatra nature (ibid., p. 232), the value of nature conservation was referred to. 

The thought of Marshal Józef Piłsudski may serve as an example here: "There is a 

strange charm of great nature, when the charm is not interrupted by men" (ibid., p. 

151). Another example: the article of Walery Goetel, where he referred to this 

sentence and reminded that Józef Piłsudski valued the simplicity and natural beauty 

of the forest: "The Marshal used to go for long walks between the trees at night. Leafs 

rustled under his feet, dry pine sticks scraped (...) nobody had the idea (...) to convert 

a Polish forest into an English mop. Only the gardener, Żukowski, could never agree 

with that and he always complained: I can't look at those bushes. The grass grows 

wherever it wants, the trees wherever they wish. I can't cut a single twig. The 

Marshal keeps walking around and checking whether everything stays as it is. In all 

my life, I haven't seen a household where it is forbidden to cut grass" (Goetel, 1935, p. 

176).  

In number fourteen of "Wierchy", published in 1936, there was no mention of 

the issues concerning education for the purposes of nature conservation, while in the 

fifteenth number of the analysed magazine a reference was made to the work of Jan 

Gwalbert Pawlikowski. Also his precious thesis was repeated: "Nobody will make 

flour sacks out of Matejko's canvas" ("Wierchy", 1937, p. 148). It was emphasised that 

there are masterpieces in the nature, being of similar value for the spiritual culture of 

the society, as masterpieces of artists. The beauty of mountains, forests, seas becomes 

a "treasure for the culture (...) therefore the term vandal refers not only to someone 

who sets a historic church on fire or deforms an ancient building, but also someone 

who cuts historic trees, destroys rare plants, kills precious animals or disfigures a 

beautiful landscape (...) by destroying nature, he deprives it of its attracting power. 

(...) Maintaining the primary character of the Tatra mountains is the capitalisation of 

its value (ibid., p. 149).  

The last, sixteenth number of "Wierchy", published in the time of the Second 

Polish Republic (1918 – 1939), was devoted to the music expression of the man's 
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relationships with the highland culture and the natural environment of the Tatras. It 

was reminded that many Polish composers "left proof of a creative interest in 

Podhale and Tatras" ("Wierchy", 1938, p. 1) in their works. As an example we can 

mention the creative expression of the highland dances in "Halka" by Stanisław 

Moniuszko, the symphonic track entitled "W Tatrach" by Władysław Żeleński, the 

works of Zygmunt Noskowski entitled "Morskie Oko" and "Fantazja góralska", 

works of Ignacy Jan Paderewski entitled "Album Tatrzański" and highland melodies 

of Jan Kleczyński in "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" as well as piano 

variations (Op 10) of Karol Szymanowski, composed around the year 1910 (ibid., pp. 

2-6).  

On the basis of conducted analysis of "Wierchy" for the years 1923 – 1938 we 

can summarise that this magazine, published for 16 years in the period of the Second 

Polish Republic (1918 – 1938) was mainly a teaching support in evoking readers' 

interest in the matters of "mountains and highland culture". In particular issues, 

considering the point of view of nature conservation and process of education for the 

purposes of nature conservation, the information about the need to protect Tatras' 

nature was announced. Much attention was drawn to the problem of destroying 

nature and polluting the natural environment during school trips. With reference to 

this issue, the Tourist Section and the Tatra Conservation Section of the Polish Tatra 

Society published in the magazine the memorial addressed to the Ministry of 

Religious Beliefs and Public Enlightenment in order to draw attention to this urgent 

and basically educational problem, related to the process of education for the 

purposes of harmonious relation with the natural environment and protection of the 

natural landscape of the Tatra mountains. What is also important, due to its 

educational value, "Wierchy" elaborated on the cultural background of the 

relationship between humans and the mountain nature on the examples of scientific, 

poetic and music works, constituting heritage of the Polish culture.  
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Reakcja na nowy obiekt u dzieci z autyzmem, zespołem Downa 

i o prawidłowym rozwoju w świetle rozważań 

o wychowawczej funkcji zabawy 

 

Dziecko jest „właścicielem” magicznego świata zabawy,  

który jako jedyny zachował znamiona mitycznej  

boskiej gry bez początku i bez końca  

Fryderyk Nietzsche 

 

Wprowadzenie 

 

Kilka słów o wychowaniu i zabawie 

 

Początkowy okres w życiu, jakim jest dzieciństwo spotyka się z ogromnym 

zainteresowaniem psychologów, pedagogów i psychoterapeutów, a orientacja 

badawcza zwrócona w kierunku problematyki dziecka w rozwoju prawidłowym, a 

także z różnego rodzaju dysfunkcjami jest jednym z wiodących prądów 

psychologicznych na świecie. Od wielu stuleci bowiem uznano, że podstawowym 

zadaniem wychowania jest harmonijny rozwój osobowości dziecka. W literaturze 

pedagogicznej pojęcie wychowania – jest rozumiane w szerszym i węższym 

znaczeniu. Szerokie rozumienie odnosi się do wychowania skoncentrowanego na 

rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, sferze motywacji i konkretnych 

działań. Obejmuje zarówno nauczanie (uczenie się), jak i wychowanie w jego 

węższym znaczeniu. Inaczej mówiąc, przedmiotem wychowania w szerszym 

znaczeniu jest całość psychiki, ogół procesów i właściwości psychicznych tj. zarówno 

intelektualnych (umysłowych), emocjonalnych (uczuciowych) i wolicjonalnych 

łącznie z działaniem (Łobocki, 2008). W węższym znaczeniu wychowanie odnoszone 

jest przede wszystkim do sfery emocjonalno-motywacyjnej. Ostatnio w wielu 

definicjach wychowania akcentuje się wspomaganie dzieci w ich w naturalnym i 

spontanicznym rozwoju. Proces wychowania jest nierozłącznie związany z 
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wpływem osób znaczących na zachowania dzieci. Szczególnie interakcja matka-

dziecko podczas zabawy stanowi ważny czynnik decydujący o rozwoju zabaw 

dzieci. Istotną rolę spełnia też aktywność dziecka. Wychowanie odbywa się przez 

wspólne przeżywanie w trakcie zabawy czy rozmowy z rodzicem. Matka 

towarzyszy dziecku w jego rozwoju wprowadzając je w otaczający świat, służy 

wsparciem i pomocą, kiedy zadania wykraczają poza poziom aktualnych możliwości 

dziecka.  

Szczególnego znaczenia w kontekście wychowania nabiera wychowanie 

dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi. Rola i znaczenie zabawy w 

wychowaniu wzrastają, gdy rozpatrujemy interakcje matki i dziecka z zaburzeniami 

lub dysfunkcjami rozwojowymi. Wspólna zabawa matki i dziecka jest szczególnie 

ważnym aspektem rodzicielstwa, które zazwyczaj wymaga od rodzica kreatywnego 

zaangażowania w interakcję, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 

odpowiedniego reagowania, wrażliwości i dostrojenia się do jego potrzeb, na 

poziomie dziecka.  

Zabawa może pełnić funkcję kształcącą i wychowawczą w bardzo szerokim 

ujęciu (por. Erikson, 1995). Funkcja wychowawcza zabawy polega na tym, że zabawa 

rozbudza u dziecka określony stosunek do otoczenia społecznego, dzięki czemu 

przyswaja ono normy, poznaje reguły postępowania, zawiera umowy, których 

przestrzeganie obowiązuje w zabawach z innymi. Wychowawcze funkcje zabawy to 

również uczenie współdziałania. Czynności zabawowe między matką i dzieckiem 

stymulują rozwój społeczny dziecka, służą kształtowaniu odpowiedzialności za 

wykonywane zadania, sprzyjają rozwojowi takich cech charakteru jak: wola, 

wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność pokonywania trudności. Zabawa jest 

istotnym czynnikiem rozwoju wszystkich sfer osobowości dziecka. Doniosły wkład 

do pedagogiki zabawy wniósł Fryderyk Frőebel (za: Kupisiewicz, 2000), w ujęciu 

którego zabawa, to najwyższy stopień rozwoju dziecka. Mówił o zabawie jako 

konieczności i potrzebie ujawniania się wnętrza dziecka, kiedy do głosu dochodzi 

radość, wolność i zadowolenie. Sformułowana przez holenderskiego historyka 

kultury Johana Huizinga definicja zabawy dobrze oddaje jej sens: zabawa jest 

dobrowolną czynnością lub zajęciem dokonywanym w pewnych ustalonych 

granicach czasu i przestrzeni, według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo 

obowiązujących reguł; jest celem sama w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia, 

radości i świadomość odmienności od zwyczajnego życia (Huiziniga, 1985).  

Zabawa może mieć taką właściwość, że dziecko w niej uczestniczące będzie 

przejawiać zachowania charakterystyczne dla wyższego poziomu rozwojowego niż 

ten, w którym aktualnie się znajduje. Celem prezentowanej pracy jest próba 

poszukiwania zależności pomiędzy różnicami w zachowaniu dzieci dotkniętych 
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autyzmem, dzieci z zespołem Downa oraz rozwijającymi się prawidłowo. Inspiracją 

do podjęcia tematu były wyniki obserwacji zachowań dzieci o zaburzonym rozwoju 

w ramach prowadzenia własnej praktyki psychoterapeutycznej. Obserwacje z 

perspektywy terapeuty uwidoczniły, że zachowania wymienionych grup dzieci 

nacechowane są olbrzymią różnorodnością. Można zauważyć, że sposoby reakcji 

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ich częste nierozumienie reakcji otoczenia oraz 

lęk przed nieznanym, stwarzają olbrzymie wyzwanie zarówno dla opiekującej i 

wprowadzającej w świat rzeczy matki, jaki i dla terapeuty. Głównym celem badań 

było określenie zróżnicowania wzorów zachowań wśród dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz dziećmi normalnie 

rozwijającymi się w reakcji na nowy obiekt, w sytuacji swobodnej zabawy z matką. 

 

1. Teoretyczne wprowadzenie do badań 

 

1.1. Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka w normie rozwojowej 

 i z zaburzeniami rozwojowymi 

 

Wiek przedszkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dominuje 

zabawa jako podstawowa aktywność dziecka, mająca bezpośredni związek z jego 

funkcjonowaniem poznawczym i społecznym. Nabiera ona szczególnego znaczenia 

u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czy upośledzeniem umysłowym, gdyż w 

zaburzeniach rozwojowych dzieci możemy spodziewać się wybiórczych deficytów w 

zakresie tej formy zachowania. Dzieci, niezależnie od osiąganego poziomu rozwoju 

bawią się, przede wszystkim dla przyjemności. Zabawa, według Wygotskiego (1987) 

nie jest dominującym, ale wiodącym dla dziecka typem działalności. W zabawie 

dziecko przezwycięża swoje problemy, zapomina o swoich "słabościach" oraz w 

przyjemny sposób angażuje się w różne rodzaje aktywności. Uczenie za pomocą 

zabawy, wyzwala w dziecku pozytywne nastawienie na zapamiętywanie, 

zainteresowanie i zaangażowanie emocjonalne. Rozwija też zdolność odbioru 

informacji, umiejętność ich poszukiwania, oceniania i zastosowania (Mięgoć, 2004). 

Według Lorenza (1956) zabawa jest integralnie związana z eksploracją. 

Zachowanie eksploracyjne, Berlyne (1960) uznał, za zachowanie nieukierunkowane 

na określony obiekt, uruchamiane przez takie cechy informacji, jak nowość, 

złożoność, zmiana, wieloznaczność, niezgodność czy dziwność. Zabawa i eksploracja 

są uważane za formy zachowań wzbudzane przez wiele różnorodnych bodźców, 

występujących nieregularnie i zróżnicowanych w sposobie wykonania. Wśród 

podobieństw występujących między tymi formami aktywności wymieniane są: 

nieregularność pojawiania się; rozmaitość form aktywności ruchowej składającej się 
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na zabawę i eksplorację; rozmaitość bodźców wyzwalających; łatwość, z jaką zabawa 

i eksploracja zostają przerwane przez bodźce zewnętrzne oraz adaptacyjna funkcja 

zabawy i eksploracji (Pisula, 2001).  

Zabawa dzieci z autyzmem była opisywana przez wielu autorów. Lovass 

(1973) opisywał dzieci dotknięte autyzmem, jako prezentujące mało lub wcale 

odpowiedniej do wieku zabawy. Twierdził, że jeśli dzieci te zostaną pozostawione 

same z zabawkami, to jest to niezwykłe dla ich funkcjonowania, aby się bawiły 

udostępnionymi zabawkami. W badaniach Watters i Wood (1983), którzy badali 

chłopców z autyzmem, z powtarzającymi się niefunkcjonalnymi zachowaniami, np. 

autostymulacyjnymi, użyto zabawek miękkich (miś, lala, pies), twardych (plastikowe 

klocki, łódka, krzesełko, młotek) i zabawek z kołami (drewniany samochód strażacki, 

słoń na kołach, drewniany but na kołach). Monitorowano kontakt dzieci z 

zabawkami, manipulację, autostymulację, patrzenie na zabawkę oraz lokomocję. 

Uzyskano znaczącą różnicę w manipulowaniu przez dzieci zabawkami miękkimi i 

twardymi w porównaniu do zabawek mających koła. Rezultaty wskazały na 

znaczącą różnicę w użyciu przez dzieci zabawek miękkich, które posłużyły głównie 

do zabawy i autostymulacji.  

W badaniach zachowań eksploracyjnych we wczesnym niemowlęctwie 

ujawnianych przez dzieci z zespołem Downa i dzieci w normie rozwojowej, 

prowadzonych przez MucTurk i współpracowników (1985), zadania polegały na 

zabawie ogólnodostępnymi zabawkami. W sesjach zabawowych obserwowano takie 

parametry zabawy, jak eksplorowanie zabawek oraz interakcje z matką podczas 

zabawy. Stwierdzono, że w pewnych aspektach zabawa dzieci z zespołem Downa 

jest bardzo podobna do zabawy ujawnianej przez dzieci z normą rozwojową, np. w 

występowaniu patrzenia na zabawkę i koncentracji na niej. Zarówno dzieci z 

zespołem Downa jak i dzieci normalnie rozwijające się organizowały próby 

odkrywania nieożywionego otoczenia w podobny sposób. Uporczywość w 

organizacji zachowania na dany obiekt – zabawkę i jasny cel działania, 

charakteryzowała obie badane grupy dzieci.  

Badania Birnie i Whiteley (1973) zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w 

sytuacji spontanicznej zabawy wykazały wystąpienie większej liczby wysoko 

prawdopodobnych (określonych przez badaczy przed testem) w stosunku do mało 

prawdopodobnych reakcji dzieci w zabawie, polegającej na dopasowaniu lalki na 

platformie z otworami do określonych sytuacji zabawowych (zachowania wysoko 

prawdopodobne dla chłopców wynosiły 2.94, dla dziewczynek 3.31).  

Thomas i Smith (2004) w swoich badaniach dzieci z autyzmem w wieku 

przedszkolnym oceniali efektywność zastosowania interwencji w zabawie z tymi 

dziećmi. Zabawa polegała na użyciu dwóch identycznych zestawów zabawek na 
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stole przy zastosowaniu luster (Tabletop Identiplay). Badacze mierzyli czas trwania, 

częstotliwość i różnorodność zabawy. Uzyskali następujące wyniki: dzieci spędzały 

więcej czasu na zabawie z zabawkami przy stole; dzieci biorące udział w zabawie 

nauczyły się używania wszystkich bądź niektórych zabawek w proponowanej przez 

terapeutów zabawie; wszystkie dzieci autystyczne bawiły się celowo zabawkami. 

Dzieci wykazały pozytywne zmiany w zachowaniu podczas zabawy, zarówno pod 

względem wykorzystania funkcjonalnego zabawek, jak i interakcji społecznych z 

rówieśnikami. 

Minczakiewicz (2004) w swoich badaniach dzieci z autyzmem stwierdziła, że 

wśród dzieci z tym zaburzeniem istnieją ogromne różnice w poziomie ich 

zabawowego rozwoju. Zauważyła, że zabawy nie mogą być im narzucane, ani obce 

ich doświadczeniu. Badaczka uzyskała dobre rezultaty w zakresie aktywizowania 

dzieci z autyzmem włączając do zabawy małe trzy- i czteroletnie dzieci, inicjujące 

zabawy zainspirowane przez terapeutę. Uzyskane przez nią wyniki sugerują, że 

zabawa dzieci z autyzmem mimo wielu braków, może mieć bardziej społeczny i 

racjonalny charakter. 

Celem badań Venuti, de Falco, Giusti, Bornstein (2008) były interakcje matka-

dziecko i ich związki w zabawie 28 dzieci z zespołem Downa w wieku 3 lat. 

Oceniano interakcje matka-dziecko pod względem ogólnej jakości emocjonalnego 

kontaktu i jego wpływu na zabawę dzieci. W szczególności badano, czy obecność 

matki w kontekście interakcyjnym wpływa na zabawę eksploracyjną i symboliczną 

dzieci z zespołem Downa. Dzieci wykazały znacznie więcej zróżnicowania 

eksploracyjnego podczas zabawy w interakcji z matką, niż podczas samotnej 

zabawy. Jednak wpływ matki na dziecko był wyższy u dzieci bardzo wrażliwych 

matek, niż dzieci, których matki wykazały mniejszą czułość. Wyniki oferują dowody, 

że emocjonalna dostępność matki wiąże się u dzieci z zespołem Downa spójnie z 

hipotezą opartą na interakcji zdrowego poziomu zaangażowania emocjonalnego 

matki mogącemu prowadzić do lepszego funkcjonowania poznawczego dziecka. 

Jedne z najnowszych doniesień w obszarze porównania zabawy dzieci 

autystycznych, opóźnionych umysłowo oraz rozwijających się prawidłowo 

(Fazlioglu, 2013) wskazują, że podczas, gdy normalnie rozwijające się dzieci 

wykazują oznaki symbolicznej zabawy w pierwszych dwóch latach życia, dzieci z 

autyzmem mogą nie rozwinąć tej umiejętności. Badania Fazlioglu wykazały, że 

zabawa jest skorelowana z umiejętnościami językowymi zarówno typowo 

rozwijających się dzieci, jak i dzieci z autyzmem. Badanie to zostało przeprowadzone 

w celu porównania umiejętności zabawy 150 6-letnich dzieci z autyzmem, umysłowo 

upośledzonych i normalnie rozwijających się, uczących się w szkołach specjalnych i 

przedszkolach, z udziałem matek lub ojców dzieci (z perspektywy rodziców). 
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Wyniki w zakresie umiejętności zabawowych dzieci normalnie rozwijających się były 

wyższe od wyników dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo ale 

umiejętności odtwarzania w zabawie dzieci autystycznych i upośledzonych 

umysłowo okazały się równie dobre jak dzieci o prawidłowym rozwoju.  

 

1.2. Specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem 

 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym (APA,1994). Jest to 

zaburzenie zarówno emocjonalnego, jak i społecznego oraz poznawczego 

funkcjonowania dziecka. Dziś często używa się określenia autystyczne spektrum 

zaburzeń (Autism Spectrum Disorders), którego podstawą jest wystąpienie triady 

objawów: (1) nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym, a zwłaszcza w 

zdolnościach do uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecznych; (2) 

deficyty i dysfunkcje w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym; (3) 

obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań. Mało które 

zaburzenie w rozwoju dziecka wzbudza tak wiele kontrowersji jak autyzm, jeśli 

chodzi o tło przyczynowe. Ścierały się tu różne założenia i teorie, a obecnie dowodzi 

się polietiologicznego charakteru autyzmu, uznając autyzm jako wieloprzyczynowe 

zaburzenie rozwojowe, o podłożu biologicznym. Najczęściej przyjmuje się, że bardzo 

prawdopodobną przyczyną autyzmu są sytuacje urazowe mające miejsce w czasie 

życia płodowego i okresie poporodowym (np. różyczka wrodzona, niedotlenienie 

krwi itp.). Do innej grupy możliwych przyczyn należą ciężkie choroby, które 

wystąpiły we wczesnym dzieciństwie (np. zapalenie mózgu lub zapalenie opon 

mózgowych). Obecnie wymienia się również czynniki genetyczne: wzrasta liczba 

przypadków występowania autyzmu w obrębie jednej rodziny. Silna komponenta 

genetyczna została wykazana na badaniach nad bliźniętami jednojajowymi. Ryzyko 

dla rodzeństwa dziecka z autyzmem jest 75 razy większe niż dla populacji ogólnej, 

ale nadal nie jest jasne, czy wystąpienie autyzmu jest zależne od jednego genu czy 

interakcji kilku genów. Badania nad autyzmem wyraźnie zwracają się w kierunku 

biologicznych jego podstaw, tj. związku pomiędzy genami i środowiskiem, które 

pod różnymi postaciami (np. metale ciężkie i toksyny w otoczeniu, nie tolerowane 

składniki pokarmowe, właściwości bodźców, stan, przeżycia a nawet zachowania 

matek w czasie ciąży), mogą wpływać w sposób zakłócający a w efekcie zaburzający 

rozwój pre-, peri- i postnatalny dziecka w sposób typowy dla autystycznego wzorca 

(Wroniszewski, 1991, Peeters, 1996, Wing, 1997, Pisula, 1993, 2001, 2005). 

„Perwazywność” (pervasive), czyli rozległość, a zarazem głębia deficytów w 

autyzmie spowodowana jest uszkodzeniami we wszystkich niemal obszarach 

funkcjonowania psychicznego: percepcji, planowania i realizacji celowych działań, 
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myślenia, uwagi, sfery afektywnej, mowy, funkcjonowania społecznego i dostrajania 

się, samokontroli, regulacji poziomu nawyków. Układ nerwowy osoby autystycznej 

charakteryzuje się naprzemiennymi stanami pobudzenia i hamowania, co zakłóca 

homeostatyczną regulację procesów percepcyjnych (Gałkowski, 1995). U wszystkich 

osób z autyzmem występują deficyty w przetwarzaniu informacji, u podłoża których 

leżą zaburzenia regulacji stanów koncentracji uwagi. Składają się na nie komponenty 

związane z tzw. centralną koherencją. Tego typu nieprawidłowości centralnego 

układu nerwowego powodują ograniczenie możliwości wykorzystywania percepcji 

przez osoby z autyzmem: rozpoznawania myśli, intencji oraz emocji u innych osób. 

Przejawiają również trudności związane z rozumieniem otaczającego świata, czują 

się w nim obco i zagubione, zwłaszcza jeśli oczekuje się od nich wykonywania ściśle 

określonych zadań (Gałkowski, Pisula, 2003).  

Jakościowe zmiany w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem dotyczą, jak 

powyżej ukazano, trzech obszarów: funkcjonowania społecznego, zachowania i 

zainteresowań. Wielu autorów zajmujących się problematyką autyzmu podkreśla, że 

nieprawidłowości w zakresie rozwoju społecznego dzieci są najbardziej 

charakterystycznym objawem tego zaburzenia (za: Jaklewicz, 1993, 1994). Zasadniczą 

cechą wyróżniającą autyzm jest to, że przez pierwsze trzy lata życia dziecka jego 

zdolność do reagowania na inne osoby nie rozwija się prawidłowo. W okresie 

niemowlęcym tendencje te mogą przejawiać się brakiem przytulania, ograniczonym 

kontaktem wzrokowym, emocjonalnym dystansem. W późniejszym okresie dzieci 

autystyczne charakteryzuje brak kontaktów z rówieśnikami i nieprawidłowe 

kontakty z dorosłymi. W pierwszym przypadku wyraża się to brakiem udziału we 

wspólnej zabawie, nie inicjowaniem kontaktu z innymi dziećmi, nie przejawianiem 

zdolności do naprzemiennego udziału w interakcji. Nawet w przypadku 

zainicjowania kontaktu dziecko dotknięte autyzmem nie dąży do podtrzymania go. 

W odniesieniu do rodziców dziecko z autyzmem nie wykazuje oznak przywiązania 

emocjonalnego, nie różnicuje swoich zachowań w stosunku do rodziców, jak i do 

innych osób dorosłych, unika kontaktu wzrokowego i dotykowego (Pisula, 1993).  

Szczególnie w zabawie dzieci z autyzmem (jak i dzieci z zespołem Downa), 

uwidacznia się zróżnicowanie z zakresie ich funkcjonowania. Dzieci z zespołem 

Downa cechuje większe dążenie do nawiązywania zabawy z innymi dziećmi niż 

dzieci z autyzmem. Badania dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym Ungerer i 

Sigman pokazały, że chociaż dzieci te były zdolne do złożonych form zabawy, nie 

podejmowały takiej formy aktywności (za: Pisula, 1993). Innym specyficznym 

objawem dzieci z autyzmem jest charakterystyczny dla nich brak wykorzystywania 

mowy do komunikowania się. Nawet przy prawidłowej artykulacji, budowaniu 

zdań, dziecko nie potrafi wykorzystać tej umiejętności w porozumiewaniu się z 
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drugą osobą. Ogólnie ujmując, mowa dzieci dotkniętych autyzmem jest na niższym 

poziomie niż funkcje niewerbalne. W rozwoju mowy można stwierdzić zarówno jej 

opóźnienie, jak i regres, zahamowanie czy też niewykształcenie. U osób z autyzmem, 

funkcjonujących na wyższym poziomie rozwoju mowy obserwuje się echolalie, 

wypowiedzi stereotypowe, tendencję do odwracania zaimków czy kompulsywne 

zadawanie pytań. Zaburzeniu ulega również wyrażanie i rozumienie komunikatów 

niewerbalnych oraz znaczące ograniczenie gestów wspomagających 

porozumiewanie się z otoczeniem. 

Wiele dzieci z autyzmem źle reaguje na zmiany, jakim ulega ich otoczenie, 

często „przywiązują się” do określonych przedmiotów. Charakterystyczne są dla 

nich stereotypie – powtarzanie zachowań lub czynności motorycznych. Jeśli chodzi o 

manifestowanie przyjemnych stanów, to przejawiane są przez dzieci z autyzmem 

głównie przez ogólną pobudliwość ruchową i stereotypie ruchowe. Zdecydowanie 

większa jest ekspresja emocji negatywnych (Peeters, 1996, Wing, 1997). 

Wg Pisuli (2005) podstawową formę zabawy kilkuletniego dziecka z 

autyzmem stanowi uderzanie w przedmioty, kręcenie nimi. Charakterystyczne jest 

to, że zachowania te są wielokrotnie powtarzane, a ich celem bywa przede 

wszystkim dostarczenie sobie stymulacji określonego rodzaju. Zabawa sensoryczno-

motoryczna często dominuje w aktywności zabawowej starszych dzieci z autyzmem, 

ale w sposób schematyczny, poprzez powtarzanie czynności związanych z 

manipulowaniem obiektami ciągle w ten sam sposób. Małe dzieci z autyzmem, 

według tej autorki, używają w zabawie znacznie mniejszej liczby przedmiotów, w 

ich zabawie dominuje powielanie schematów i powtarzanie pewnych czynności oraz 

widoczny jest brak kreatywności, wyraźnie słabsze zdolności do zabawy 

symbolicznej czy zabawy „na niby”, rzadko zdarza się by dzieci z autyzmem 

spontanicznie interesowały się lalkami. 

 

1.3. Specyfika funkcjonowania dziecka z zespołem Downa 

 

Niepełnosprawność może dotyczyć różnych sfer, narządów i układów. Życie 

jednostki dotkniętej niepełnosprawnością jest mniej lub bardziej zaburzone, jednak 

niepełnosprawność u dzieci ma specyficzny charakter zaburzając prawidłowy 

rozwój i w różnym zakresie rzutując na aktywność charakterystyczną dla okresu 

rozwojowego, zabawę czy naukę. Jednym z rodzajów niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe, które objawia się przede wszystkim obniżonymi 

możliwościami intelektualnymi jednostki. Dziecko z upośledzeniem umysłowym, 

oprócz ograniczeń w sprawności procesów poznawczych, charakteryzuje się 

różnorodnymi trudnościami adaptacyjnymi. Zespół Downa jest jednym z 
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najczęstszych zespołów klinicznych związanych z zaburzeniami chromosomalnymi. 

W patologicznym przekazie materiału genetycznego faktem o pierwszoplanowym 

znaczeniu jest uszkodzenie mózgu. Zespół Downa cechuje szereg anomalii, wśród 

których objawem dominującym jest opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka. 

Inteligencja dzieci kształtuje się zazwyczaj na poziomie upośledzenia, od stopnia 

lekkiego, poprzez – umiarkowany, do znacznego. Według Amerykańskiego 

Towarzystwo ds. Upośledzeń Umysłowych, definiuje się je jako niedorozwój 

umysłowy (oligofrenia), to jest istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom 

funkcjonowania intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie 

zachowania przystosowawczego, powstały w okresie rozwojowym. Zaburzenia 

zachowania przystosowawczego przejawiają się w różny sposób na poszczególnych 

poziomach. W początkowych stadiach rozwoju dotyczyć mogą np. rozwoju 

zdolności do interakcji z otoczeniem, do komunikowania się i porozumiewania, 

umiejętności samoobsługi. W okresie późniejszym, brane są pod uwagę możliwości 

radzenia sobie w opanowywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz życia 

codziennego, uspołecznienie (np. kontakty z rówieśnikami) (Kościelska, 1984, 

Kościelak, 1986, Minczakiewicz, 2001, 2010)  

W świetle współczesnych poglądów upośledzenie umysłowe jest kategorią 

dynamiczną, stwarzającą szanse rozwoju i zmian, zarówno w odniesieniu do ilorazu 

inteligencji, jak i przystosowania społecznego. Według Kościelskiej (1984), istotne są 

relacje między indywidualnymi cechami rozwoju a warunkami życia, w których 

występują czynniki korzystne i niekorzystne. Wśród korzystnych czynników 

wymienia ona: poziom rozwoju umysłowego bliski normy lub nieznacznie obniżony, 

dobrą sprawność motoryczną, motywację do samodzielnego działania, prawidłowy 

(lub nieco podwyższony) napęd psychoruchowy, dobry stan zdrowia. 

Obecnie potencjał rozwojowy dzieci upośledzonych umysłowo uznaje się za 

wyższy, niż dawniej sądzono, a poziom indywidualnych możliwości zależy w dużej 

mierze od stwarzanych warunków rozwoju czy metod oddziaływań. Należy 

podkreślić, że w grupie dzieci z zespołem Downa obserwuje się duże zróżnicowanie 

nie tylko w sferze intelektualnej, ale także w sferze emocjonalnej i społecznej. 

Różnice indywidualne pomiędzy dziećmi z zespołem Downa mają podobny zakres, 

co różnice między dziećmi z normą intelektualną (Minczakiewicz, 2001). 

Badania potwierdzają, że dzieci z zespołem Downa nie mają 

charakterystycznego czy zdecydowanego rodzaju zachowań. Obserwowana jest 

różnorodność temperamentów, od dzieci cichych i uważnych do aktywnych i 

impulsywnych. Większość dzieci z zespołem Downa wyrasta na miłe, pogodne i 

radosne, o uczuciowej naturze. Taki rodzaj temperamentu stwierdzany jest częściej u 

dzieci, które otaczane są troskliwą opieką, stymulowane i nauczane oraz u 
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zdolniejszych umysłowo. Pewne rodzaje zachowań, częste w przypadku małych 

dzieci, występują u dzieci z zespołem Downa także w późniejszym okresie 

rozwojowym. Wśród takich zachowań można wymienić: zmianę nastroju, uciekanie i 

oddalanie się od opiekuna, rzucanie przedmiotami, trudności z samodzielnym 

bawieniem się, koncentracją na zabawie przez dłuższy czas (Minczakiewicz, 2010, 

Zasępa, 2008) 

Minczakiewicz (2001), wyróżniła dwa typy dzieci z zespołem Downa: dzieci 

ruchliwe, pobudzone psychoruchowo (eretyczne) oraz dzieci spokojne, zahamowane 

psychoruchowo, apatyczne (torpidne). Dzieci eretyczne zdradzają niekiedy ogromne 

zainteresowanie otoczeniem, są spostrzegawcze i posiadają zdolności naśladowania. 

Często przemieszczają się, gestykulują, pomagają w różnych pracach. Są 

towarzyskie, ale ostrożne i nieufnie podchodzące do rzeczy nowych, nieznanych. 

Podobną ostrożność zachowują w stosunku do nieznanych im osób. Jednakże 

nabywając pewności siebie łatwo nawiązują kontakty z ludźmi. Usiłują rozmawiać 

jeszcze przed nabyciem umiejętności mówienia poprzez gesty, mimikę i 

wykorzystując przedmowne formy kontaktu społecznego. Nie mają trudności z 

uzewnętrznianiem swoich stanów emocjonalnych. Dzieci zahamowane, torpidne, są 

mało aktywne ruchowo, z cechami ociężałości. Ruchy ich są na ogół powolne, 

nieekonomiczne, niezręczne. Obserwacje wykazały, że niechętnie nawiązują 

rozmowę, odpowiadają na pytania, w dużym stopniu wykorzystują gesty i mimikę. 

Wolno włączają się do pracy ale gdy już podejmą jakąś czynność, to wykonują ją z 

dużą wytrwałością i cierpliwością.  

Poza cechami klinicznymi dzieci z zespołem Downa ujawniają specyficzny 

rozwój mowy, który jest zazwyczaj częściej zwolniony i opóźniony niż u dziecka 

prawidłowo rozwijającego się. Obniżonemu rozumieniu mowy towarzyszy 

nieprawidłowa artykulacją, mowa jest w znacznym stopniu zamazana, niewyraźna. 

Często dzieci z tym zespołem nie potrafiące mówić w znacznym stopniu korzystają z 

gestów wspomagających porozumiewanie się. U tych dzieci rozwój społeczny, a 

więc samodzielność i umiejętność kontaktu z ludźmi, jest bardziej rozwinięty niż 

wskazywałby na to ich poziom rozwoju umysłowego. W większości przypadków 

wiek społeczny jest stosunkowo najwyższy, następnie nieco niższy jest wiek 

umysłowy, zaś wiek określający poziom rozwoju mowy jest najniższy 

(Minczakiewicz, 2001). 

Liczne obserwacje potwierdzają, że dzieci z zespołem Downa żywo reagują na 

otoczenie, dążą do nawiązywania kontaktów z dorosłymi, jak i z rówieśnikami. U 

dzieci tych występuje stosunkowo wysoka gotowość do naśladowania zachowań 

dorosłych osób i współpracy z nimi. Tradycyjnie uważa się, że dzieci z zespołem 

Downa są przeważnie spokojne, społecznie przystosowane, mniejszość z nich 
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sprawia trudności wychowawcze i wykazuje agresję. Prowadzone badania jednak 

kwestionują takie uogólnienia. Dzieci z zespołem Downa bywają spokojne i 

zdyscyplinowane, nie bardziej jednak niż dzieci w normie rozwojowej, ale także w 

różnych dziedzinach bywają trudne bądź bardzo trudne (Bridges i Cicchetti, 1982).  

Brauner i Brauner (1995), w swojej pracy poświęconej postępowaniu 

wychowawczemu w upośledzeniu umysłowym, przedstawili wyniki oddziaływań 

prowadzonych w kierowanych przez nich ośrodkach. Stosowane tam metody 

nawiązywały przede wszystkim do spontanicznej aktywności, wyzwalanej przy 

pomocy bodźców działających na sferę zmysłową, z położeniem nacisku na 

tworzenie w dziecku poczucia bezpieczeństwa. Promowali wszelkie oznaki 

podejmowania danej czynności, nawet jeśli nie udało się pozytywnie jej zakończyć i 

osiągnąć zamierzonego efektu. Oddziaływania te dawały pozytywne rezultaty. 

 

2. Metodologia przeprowadzonych badań 

 

2.1. Problem badawczy 

 

U podstaw prowadzonego badania leżało założenie, że różnice w zakresie 

spontanicznej aktywności wśród dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami 

rozwojowymi (autyzm), upośledzeniem umysłowym (zespół Downa) i rozwijających 

się prawidłowo będą ujawniały się w ich reakcji na nowy obiekt. Założono, że 

pobudzenie emocjonalne wywołane stymulacją nowym bodźcem doprowadzi do 

wyzwolenia reakcji motorycznych, manipulacyjnych, wokalizacyjnych czy interakcji 

z partnerem zabawy - matką. Obserwacji dokonano w warunkach zabawy. Reakcję 

na nowość miały uruchamiać udostępnione dzieciom zabawki, w sytuacji 

spontanicznej zabawy z matką, w naturalnym otoczeniu dziecka. W badanej sytuacji 

działania dziecka zaliczono do kategorii zabawy z następujących powodów: (1) 

motywem zabawy była sytuacja nowości i oczekiwana satysfakcja, przyjemność z 

samej aktywności zabawowej; (2) na zabawę składały się rozmaite formy aktywności 

ruchowej, manipulacyjnej, konstrukcyjnej, interakcyjnej; (3) bodziec wyzwalający 

zabawę stanowiły zaproponowane dziecku zabawki w sytuacji nowości; (4) zabawa 

odbywała się w bezpiecznym, niskostresowym i znanym środowisku dziecka.  

Przyjęto, że u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w postaci autyzmu i dzieci 

upośledzonych umysłowo, w postaci zespołu Downa, ujawniane wzory zachowań, 

jako reakcja na nowy obiekt, będą różniły się od form zachowań dzieci rozwijających 

się prawidłowo. Uznano, że u dzieci z autyzmem pojawiająca się reakcja na nowość, 

w znanym otoczeniu, będzie mniej intensywna niż w grupie dzieci rozwijających się 

prawidłowo i dzieci z zespołem Downa.  
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2.2.  Definicje i struktura badanych zmiennych 

 

Strukturę badanych zmiennych stanowił podział badanych dzieci na trzy 

grupy: (I) dzieci z autyzmem; (II) dzieci z zespołem Downa; (III) dzieci w normie 

rozwojowej. 

W każdej z badanych grup sklasyfikowano następujące wskaźniki zachowań: 

(1) wokalizacja /W/: zachowanie wokalizacyjne dziecka w postaci wydawania 

pojedynczych dźwięków bądź słów; (2) manipulacja /M/: operowanie zabawkami; (3) 

lokomocja /L/: zachowanie polegające na aktywności motorycznej dziecka, w postaci 

przemieszczania się; (4) wpatrywanie się w obiekt martwy /OM/: aktywność 

wzrokowa polegająca na monitorowaniu zabawy wzrokiem; (5) wpatrywanie się w 

człowieka /Cz/: aktywność wzrokowa skierowana na partnera interakcji – matkę.  

 

2.3.  Hipotezy badawcze 

 

Hipoteza 1: W grupie dzieci z autyzmem reakcja na nowość będzie mniej 

intensywna niż w grupie dzieci z normą rozwojową i z zespołem Downa. 

Hipoteza 2: Dzieci z zespołem Downa będą w większym stopniu zwracały 

uwagę na partnera interakcji niż dzieci autystyczne. 

Hipoteza 3: Dzieci z autyzmem będą bardziej skupione na manipulacji 

zabawkami niż zwracaniu uwagi na partnera interakcji w porównaniu z dziećmi z 

zespołem Downa i dziećmi w normie rozwojowej. 

 

2.4.  Plan i etapy badań 

 

W przedstawianym badaniu eksperymentalnym zastosowano następujące 

etapy badań: (1) rejestracja wzorców zachowań dzieci techniką video; (2) kodowanie 

sklasyfikowanych form zachowań; (3) analiza wzorów zachowań i wyłonienie 

podstawowych sekwencji zachowań; 4) analiza statystyczna. Badaniami objęto trzy 

grupy dzieci w wieku przedszkolnym w czasie zabawy z matką. Bezpośrednia 

obserwacja zachowań dzieci była rejestrowana na taśmie filmowej. Następnie obraz z 

kamery video został poddany analizie komputerowej przy pomocy programu 

Etholog, w celu kodowania wyodrębnionych wskaźników zachowań, określając 

początek i koniec wystąpienia sklasyfikowanych zachowań oraz opracowania ich 

dalszej analizy.  

W pierwszym etapie badań dokonano zapisu zachowania dzieci w czasie, gdy 

się one odbywały. Obserwacja zachowań trwała 15 minut. Podczas analizy zapisu 
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video kodowano za pomocą klawiatury komputerowej pięć form zachowań dzieci 

(wokalizacja, manipulacja, lokomocja, wpatrywanie się w obiekt martwy, 

wpatrywanie się w człowieka), w postaci jednostek stałych zachowań (mających czas 

trwania) oraz jednostek chwilowych (nie posiadających czasu trwania). Dane z 

transkrybowanej sesji były generowane przez program komputerowy w postaci 

protokołu zawierającego zapis kolejnych zdarzeń, z czasem ich wystąpienia. 

Następnie zachowania dzieci zostały zakodowane w dwuwymiarowej tabeli, w 

której umieszczono zachowania poprzedzające (kolumny) i zachowania następcze 

(wiersze).  

Zachowaniami dzieci rejestrowanymi podczas swobodnej zabawy z matką 

były: (A) wokalizacja; (B) manipulacja; (C) lokomocja; (D) wpatrywanie się w obiekt 

martwy; (E) wpatrywanie się w człowieka. Rejestrowane wskaźniki zachowań 

stanowiły zmienne zależne w badaniu.  

 

2.5. Charakterystyka metody badawczej zastosowanej w badaniach: Etholog 

 

W prowadzonym badaniu w celu analizy wyodrębnionych zachowań 

wykorzystano program komputerowy Etholog 2.2.5 (Ottoni, 2000), będący 

programem służącym do rejestracji zachowań, głównie w badaniach etologicznych. 

Program komputerowy Etholog stanowił narzędzie umożliwiające transkrypcję i 

analizę zachowań badanych dzieci. Poprzez wprowadzenie kodów odpowiadających 

poszczególnym kategoriom zachowań, rejestrowano liczbę wyodrębnionych 

zdarzeń. Zapis wystąpienia danego zachowania polegał na określeniu początku i 

końca trwania każdego pojedynczego zachowania. Pełne dane transkrybowanej sesji 

zostały zobrazowane w postaci sekwencji jednostek zachowań. Program umożliwiał 

również analizę sekwencyjną w postaci jednostek zachowań przeplatających się w 

postaci sekwencji zdarzeń. Analiza sekwencyjna przedstawiała zjawiska 

występowania każdej kategorii zdarzeń chwilowych, jako poprzednika dla innej 

kategorii zdarzeń chwilowych, jak również całkowite zjawisko występowania każdej 

kategorii zachowań, jako poprzednika dla następczej jednostki zdarzeń chwilowych1.  

 

2.5.  Dobór osób do badań i opis badanej grupy 

 

W badaniu wzięło udział 32 dzieci oraz ich matki. Ze względu na obecność 

zaburzeń rozwojowych, upośledzenia umysłowego bądź ich braku, dzieci 

                                                 
1 Program komputerowy Etholog jest dystrybuowany jako program darmowy (FREEWARE) na 

stronie internetowej: \\www.geocities.com\ebottoni\ethohome.html 
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podzielono na trzy grupy badawcze. Pierwszą stanowiły dzieci z autyzmem, drugą – 

dzieci z zespołem Downa, trzecią - grupę kontrolną, stanowiły dzieci w normie 

rozwojowej. Udało się zachować równowagę liczebną w dwóch pierwszych grupach 

(10 dzieci), najliczniejsza była grupa dzieci normalnie rozwijających się (12 dzieci). 

Wszystkie dzieci z autyzmem zostały zdiagnozowane przez psychiatrów 

dziecięcych w oparciu o kryteria sformułowane w DSM - IV lub ICD – 10. Grupa ta 

liczyła 10 dzieci, wyłącznie chłopców, co miało związek z wyraźną przewagą osób 

płci męskiej w populacji osób z autyzmem. Poziom rozwoju umysłowego badanych 

dzieci był zróżnicowany, podobnie jak ich zdolności do komunikowania się. Grupa 

druga składała się z 10 dzieci z zespołem Downa (pięciu chłopców i pięciu 

dziewczynek). Także w tej grupie poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci był 

zróżnicowany, podobnie jak ich zdolności językowe. Grupę trzecią stanowiło 12 

dzieci rozwijających się prawidłowo (dziewięciu chłopców i trzy dziewczynki).  

 

2.6.  Procedura i organizacja badań 

 

W przeprowadzonym badaniu użyto metod wykorzystywanych w badaniach 

etologicznych: (1) obserwacja i rejestracja zachowania; (2) pomiar częstotliwości 

sklasyfikowanych elementów zachowania; (3) badanie zostało przeprowadzone w 

naturalnym środowisku dziecka. Przyjęto procedurę badawczą w postaci pomiaru 

zachowania w warunkach eksperymentalnych. Badania dzieci odbywały się w ich 

domach podczas zabawy z matką (zazwyczaj był to pokój dzienny), z użyciem 

zaproponowanych zabawek, wprowadzonych jako element nowości. Zachowania 

dzieci rejestrowano przy użyciu kamery video. Założono, że organizacja badania w 

naturalnym środowisku dziecka będzie sprzyjała ujawnianiu się spontanicznej 

aktywności zabawowej oraz umożliwi obserwację reakcji na nowy obiekt u dzieci, 

pod wpływem bodźców wyzwalających, które stanowiły wyjmowane z kartonu 

zabawki. Celowe użycie zabawek miało inicjować sytuację nowości, zachęcać i 

sprzyjać ujawnianiu się zachowań eksploracyjnych, manipulacyjnych, 

komunikacyjnych, interakcji z partnerem zabawy, którym była w badanej sytuacji – 

matka dziecka. Dzieci chętnie uczestniczyły w badaniu, często wykazując 

zaangażowanie i pomysłowość. Matki przez cały czas uczestniczyły w zabawie z 

dzieckiem, prezentowały różny poziom zaangażowania, przyczyniały się do 

wyzwolenia pozytywnego nastawienia do bawienia się, zachęcały dzieci do 

korzystania z zaproponowanych zabawek, inicjowały zabawę, wspierały dzieci w 

podejmowanej aktywności bądź przejmowały kontrolę nad zabawą dziecka, były 

dyrektywne. 
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Wszystkie dzieci miały wykonać takie same działanie: bawić się. Dzieci 

nagrywano w piętnastominutowych sesjach zabawy z matką, prosząc aby matka 

bawiła się z dzieckiem w sposób, w jaki zazwyczaj to robiła. Starano się aby 

rejestracja aktywności dzieci nie miała wpływu na ujawnianie się spontanicznych i 

naturalnych zachowań a atmosfera nie stwarzała zagrożeń dla dzieci. Nie 

ingerowano w przebieg zabawy, ograniczając się do rejestrowania jej naturalnego 

przebiegu. Do zabawy wykorzystywano karton z zabawkami: kolorowe, drewniane 

klocki; domek z elementami do manipulacji; wieża składająca się z 12 kubeczków; 

zestaw naczyń dla dzieci (dwa talerze, dwie filiżanki, dzbanek); zestaw 

instrumentów muzycznych (flet, talerze); samochód typu wywrotka; piłka; lalka-

niemowlę, z butelką i smoczkiem; pacynka miś; pacynka jeż; bączek. Wśród 

przedmiotów zabawowych znalazły się więc takie, które dzieci dobrze znały, co 

sprzyjało spontanicznemu ujawnianiu się stałego repertuaru zachowań oraz 

przedmioty mniej znane, nowe, skłaniające do angażowania się w nową sytuację. Nie 

badano użycia zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem czy płcią dziecka. 

Należy podkreślić, że obecność matki w wielu przypadkach wpływała na 

sugerowanie przez nią zabawy dziecku. Nie wszystkie dzieci wybierały 

samodzielnie zabawki, gdyż wybór ten był sugerowany przez matkę. Tak więc 

swobodna eksploracja dzieci zabawkami była w pewnym stopniu regulowana 

czynnościami inicjowanymi przez matki biorące udział w zabawie. Nie oceniano 

zależności, jak aktywność dziecka była odwzajemniana przez matkę i odwrotnie. 

Chociaż w rejestrowanej sytuacji były to pary: matka – dziecko, w których istniała 

swoista wymiana i dostosowywanie wzajemnych reakcji zabawowych, to 

interesujące dla autorki były wyłącznie zachowania prezentowane przez dziecko. 

 

3. Analiza wyników badań własnych 

 

3.1. Analiza zachowań dzieci 

 

Behawioralnym wskaźnikiem zachowań była częstość, jaką dziecko spędziło 

na angażowaniu się w określone zachowanie oraz kierunki zmian podejmowanych 

aktywności. Dla wyodrębnionych pięciu wskaźników zachowań zastosowano 

topografię zachowań, dla każdej osoby badanej, w postaci grafów, w których kołami 

zaznaczono formy zachowań, wektorami – kierunki zmian aktywności.  

Jako podstawę obliczeń przyjęto następujące wartości: średnicę – wartość 

liczbowa zachowania podzielona przez 10; grubość linii obwodu kół – wartość 

liczbowa zachowania podzielona przez 2; grubość linii wektorów – wartość liczbowa 

zachowania przechodzącego w inne zachowanie podzielona przez 2. Grubość 
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użytych linii odzwierciedlała więc częstość rejestrowanych zachowań. Jeśli jedno 

zdarzenie (wyodrębniona aktywność dziecka), powodowało (przechodziło) więcej 

niż w jedno inne zachowanie, to grubość wektora była proporcjonalnie mniejsza w 

stosunku do zachowania o największej wartości. Wartości skrajne zostały odrzucone, 

przykładowo: jeśli zdarzenie A powodowało zdarzenia B, C i D; jeśli zdarzenia B i C 

przybierały wartości np. 13 i 17, a zdarzenie D miało wartość 1, to zdarzenie D 

zostało odrzucone. W grafach przyjęto oznaczenia: M – manipulacja; L – lokomocja; 

W – wokalizacja; Cz – wpatrywanie się w człowieka; OM – wpatrywanie się w obiekt 

martwy. Poniżej przedstawiono przykład zastosowanej analizy graficznej zachowań 

dziecka (Dziecko 13A; rys. 1). 

 

 Rysunek 1. Związki między badanymi wskaźnikami zachowań w grupie 

dzieci z autyzmem (Dziecko 13A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U chłopca z autyzmem 13A dominującą aktywnością była wokalizacja, 

pojawiały się też w mniejszym nasileniu zachowania manipulacyjne i wpatrywanie 

się w obiekt martwy, z obustronnymi zmianami między tymi trzema zachowaniami. 

W taki sposób zostały przeanalizowane zachowania dzieci ze wszystkich grup 

badawczych.  

W grupie dzieci z autyzmem zabawa z matką przebiegała w sposób nie 

różniący się zasadniczo od pozostałych grup. Dominowało w niej manipulowanie 

zabawkami, z wpatrywaniem się w obiekt martwy oraz nasilona aktywność 

wokalizacyjna, charakterystyczna dla tej grupy zaburzeń - w postaci wydawania 

pojedynczych dźwięków, pisków, krzyków i płaczu. Rozwój mowy omawianej 
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grupy był istotnie obniżony w stosunku do rozwoju mowy dzieci w normie 

rozwojowej oraz dzieci z zespołem Downa, jednakże kodowano każde zachowanie 

wokalizacyjne dziecka z autyzmem, co dało wyższy wynik tego wskaźnika w 

omawianej grupie dzieci. Wśród dzieci dotkniętych autyzmem obecne było zarówno 

patrzenie na zabawki, jak i na matkę, jednakże dzieci nie podejmowały z nią, ze 

względu na specyfikę zaburzenia, aktywności interakcyjno - werbalnej. Nie 

okazywały zainteresowania zawartością kartonu, dopiero inicjatywa matki, często po 

wielu podejmowanych próbach, skłaniała dzieci do wyjmowania zabawek. W 

manipulowaniu zabawkami ujawniały się elementy odbiegające od schematu 

zabawy dzieci z pozostałych grup, pojawiły się uporczywe powtarzania pewnych 

schematów zachowań, jak np. uderzanie zabawkami o siebie w celu wygenerowania 

dźwięku, wprawianie zabawek w ruch wirowy oraz stereotypie i zachowania 

samostymulacyjne, charakterystyczne dla tego spektrum zaburzeń. W największym 

stopniu, w porównaniu z dziećmi z pozostałych grup, dzieci z autyzmem 

ignorowały wypowiedzi matki, wymagały wielokrotnych powtórzeń i stałej zachęty 

do zabawy. 

W grupie dzieci z zespołem Downa dominowały strategie zabawy opartej na 

aktywności wokalizacyjnej z matką, manipulowaniu zabawkami i przemieszczaniu 

się. Rozwój mowy omawianej grupy dzieci znacznie różnił się od pozostałych grup, 

cechowało go opóźnienie związane z deficytem charakteryzującym dzieci z 

upośledzeniem umysłowym, objawiające się używaniem swoistego języka oraz 

charakterystycznych uproszczeń artykulacyjnych. Pod względem komunikacyjnym 

jednak przebiegał on prawidłowo, prawie wszystkie dzieci z zespołem Downa w 

dużym stopniu prezentowały prawidłowe zachowania komunikacyjne z partnerem 

interakcji, kierując do matki dużo wypowiedzi werbalnych. W zabawie omawianej 

grupy dzieci aktywność lokomocyjna była nieznacznie większa w porównaniu do 

pozostałych grup dzieci. 

W grupie dzieci rozwijających się prawidłowo ujawniło się najwięcej 

zachowań polegających na manipulowaniu zabawkami i aktywności wokalizacyjnej, 

która w omawianej grupie polegała głównie na prowadzeniu dialogu z matką. Ze 

względu na prawidłowy rozwój mowy dzieci z tej grupy znacznie częściej 

odpowiadały na wypowiedzi matki, jak i kierowały do niej więcej wypowiedzi 

werbalnych. 

W dalszej części analizy z danych behawioralnych we wszystkich grupach 

dzieci sklasyfikowano dominujące podstawowe sekwencje zachowań złożone z 

dwóch, trzech elementów stanowiących miary przejawianej aktywności: sekwencja 1: 

manipulacja – wokalizacja (M – W); sekwencja 2: wokalizacja – manipulacja – 

lokomocja (W – M – L); sekwencja 3: lokomocja – manipulacja (L – M).  
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W grupie dzieci z autyzmem i dzieci z zespołem Downa sekwencja 1 

(manipulacja – wokalizacja) wystąpiła u sześciorga dzieci, natomiast u dzieci w 

normie rozwojowej pojawiła się u dziesięciorga dzieci. Sekwencja 2 (wokalizacja – 

manipulacja – lokomocja) wystąpiła u pięciorga dzieci z autyzmem, była obecna u 

sześciorga dzieci z zespołem Downa i trojga dzieci normalnie rozwijających się. 

Sekwencja 3 (lokomocja – manipulacja) pojawiła się u czworga dzieci z autyzmem, 

sześciorga – z zespołem Downa i trojga – w normie rozwojowej. 

 

3.2.  Statystyczna analiza badań własnych 

 

Analizie statystycznej poddano wskaźniki behawioralne aktywności dzieci w 

postaci dominujących sekwencji zachowań: (1) M – W; (2) W –M –L; (3) L –M. 

Analiza statystyczna przeprowadzona testem Chi-kwadrat Pearsona nie wykazała 

różnic w częstości występowania sekwencji zachowania w badanych grupach dzieci 

(Chi. Df = 2, p = 0.2126).  

 

Rysunek 2. Występowanie sekwencji zachowań w badanych grupach 
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4. Dyskusja wyników 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli jedynie sekwencja M-W 

(manipulacja – wokalizacja) u dzieci rozwijających się prawidłowo znacząco 

odbiegała od poziomu tych aktywności ujawnionego w pozostałych grupach. W 

zakresie wszystkich trzech wyodrębnionych sekwencji zaobserwowano ich 

porównywalną intensywność wśród dzieci z autyzmem i dzieci z zespołem Downa. 

Nieznacznie niższy poziom aktywności w zakresie sekwencji W-M-L (wokalizacja – 

manipulacja – lokomocja) oraz L-M (lokomocja – manipulacja), dotyczył dzieci 

rozwijających się prawidłowo. 

Wyniki eksperymentu nie pozwoliły na przyjęcie postawionych hipotez 

badawczych, zgodnie z obowiązującymi powszechnie ujęciami funkcjonowania 

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czy niepełnosprawnością intelektualną. Fakt, że 

hipotezy zakładające różnicujące zachowania między analizowanymi grupami dzieci 

nie zostały potwierdzone wydaje się pozostawać w sprzeczności nie tylko z 

powszechnymi przekonaniami, ale również z częścią uzyskanych dotychczas danych 

empirycznych.  

W przeprowadzonych badaniach, zarówno dzieci z autyzmem, jak i dzieci z 

zespołem Downa zareagowały na nowy obiekt w sytuacji zabawy poprzez 

ujawnianie zachowań manipulacyjnych, lokomocyjnych, wokalizacyjnych, jak i 

inicjowanie interakcji z matką. Ogólny wzór prezentowanych reakcji był bardzo 

podobny we wszystkich badanych grupach dzieci, co sugerować może, że w sytuacji 

swobodnej zabawy z matką mają szanse ujawniać się zachowania, przypisywane 

zwykle dzieciom w normie rozwojowej. Największe różnice uzewnętrzniły się w 

odniesieniu do wokalizacji przez dzieci normalnie rozwijające się, co nie jest 

zaskakującym faktem zważywszy, że dzieci te prezentują prawidłowy przebieg 

rozwoju mowy. Wyniki sugerują, że pomiędzy badanymi grupami nie ma 

wyraźnych różnic w poziomie reagowania na nowość w sytuacji zabawy. 

Otrzymano zależności odwrotne od oczekiwanych: (1) w grupie dzieci z 

autyzmem nie potwierdzono bardziej intensywnej reakcji na nowość niż w 

pozostałych grupach badawczych; (2) dzieci z zespołem Downa nie zwracały w 

większym stopniu uwagi na partnera interakcji niż dzieci z autyzmem i dzieci w 

normie rozwojowej; (3) dzieci z autyzmem nie były bardziej skupione na 

manipulowaniu zabawkami niż na partnerze interakcji w porównaniu z dziećmi z 

pozostałych grup badawczych.  

Uzyskane wyniki dowodzą tego, że dzieci wykazujące zaburzenia rozwojowe 

są w stanie tak programować swoje działanie, że ich zachowanie wyrażane poprzez 
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aktywność manipulacyjną, lokomocyjną, a także wokalizacyjną (na 

charakterystycznym dla zaburzeń rozwojowych poziomie), w znanej sytuacji zabawy 

z matką, może być dobrze wyrażone i intensywne. Zakładając, że wyodrębnione 

wskaźniki zachowań dobrze różnicowały analizowane grupy dzieci wychwycono te 

aspekty ich zachowań, o które chodziło. Wydaje się to mieć doniosłe znaczenie w 

procesie terapii. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że różnice 

pomiędzy badanymi grupami dzieci: z autyzmem, z zespołem Downa i dziećmi 

normalnie rozwijającymi się nie okazały się istotne w częstości występowania 

analizowanych sekwencji zachowań: „manipulacja – wokalizacja” (M – W), 

„wokalizacja – manipulacja – lokomocja” (W - M – L), „lokomocja – manipulacja” (L - 

M). W badanej reakcji na nowy obiekt w sytuacji zabawy reagowały one zbliżoną 

intensywnością zachowań manipulacyjnych, lokomocyjnych, wokalizacyjnych. 

Wynika stąd, że różnice pomiędzy wymienionymi grupami dzieci mogą nie 

ujawniać się w możliwościach adaptacyjnych dzieci w nowych sytuacjach. Wyniki 

sugerują, że w środowisku znanym dziecku motywacja do podejmowania 

aktywności może mieć charakter pierwszoplanowy i może być wzbudzana przez 

poziom stymulacji środowiska, w tym wypadku - matki. Wbrew postawionym 

hipotezom uzyskano porównywalny poziom prezentowanych wzorów zachowań 

przez dzieci ze wszystkich trzech grup badawczych. Oczekiwać można, że 

aktywność ta nie jest stabilna w czasie.  

Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi o lęku przed nowością ujawnianym 

przez dzieci z autyzmem nie zaobserwowano go w badanej sytuacji 

eksperymentalnej. Sugeruje to, że kłopoty, zarówno z diagnozą, jak i postępowaniem 

terapeutycznym, wprowadzaniem do nowych pomieszczeń w przypadku dzieci z 

autyzmem wiązać się może z innymi zmiennymi, np. lękiem przed innymi osobami. 

Wynik uzyskany w niniejszych badaniach przeczy stereotypowej wizji 

funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ale jest zgodny z 

przytoczonymi w pracy badaniami dzieci z autyzmem i zespołem Downa w sytuacji 

zabawy. 

Badania uwzględniające dłuższą obserwację dzieci w sytuacji zabawy 

powinny dostarczyć odpowiedzi na pytanie czy zaobserwowany statystyczny brak 

różnic między badanymi grupami ujawni się w innych sytuacjach, co wymaga 

dalszych badań. 
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Zakończenie 

 

Prezentowana praca jest głosem w dyskusji o wychowawczej funkcji zabawy 

dziecka, próbą przedstawienia eksperymentalnych badań w odniesieniu do dzieci z 

normalnym i zaburzonym poziomem rozwoju, w sytuacji zabawy w diadzie: matka-

dziecko, gdzie zarówno matka, jak i dziecko odgrywają aktywną rolę w 

kształtowaniu interakcji. Podjęta problematyka porównania zachowań dzieci z 

autyzmem, dzieci z zespołem Downa oraz dzieci rozwijających się prawidłowo w 

sytuacji nowości przyniosła interesujące wyniki. Niemal wszystkie dzieci, 

niezależnie od osiąganego stopnia rozwoju i deficytu, prezentowały potrzebę 

bawienia się. 

 Ze względu na złożoność sytuacji należy ostrożnie podchodzić do nadmiernej 

generalizacji uzyskanych wniosków. Nie można bowiem jednoznacznie 

rozstrzygnąć, które z cech formalnych zastosowanego bodźca, takich jak jego 

nowość, złożoność czy intensywność skłaniały dzieci do ujawniania spontanicznych 

zachowań w zabawie. Nie można też pominąć roli matki, która odgrywała 

wspierającą rolę w zabawie, jej zaangażowania czy stanu afektywnego. Ponadto 

zrozumienie indywidualnego sensu zabawy każdego z obserwowanych dzieci w 

kontekście interakcyjnym z matką, zawierało się nie tylko w obserwacji formy 

ujawnionych zachowań, ale także w wielu aspektach zachowań, które nie były tu 

analizowane, takich jak: towarzyszące gesty dziecka, sens wypowiadanych słów lub 

dźwięków czy uwidaczniające się ruchy ciała, mimika towarzysząca zabawie.  

Nie mniej ważnym zagadnieniem okazało się spojrzenie na funkcjonowanie, 

szczególnie dzieci autystycznych, jako bardziej owocne niż się ogólnie sądzi. Jak 

wykazały przeprowadzone badania, dzieci z autyzmem mogą zaskakiwać 

nieprzewidzianymi zachowaniami. Obserwując wyzwalanie się u nich intensywnych 

reakcji pod wpływem kontaktu z konkretnym obiektem, można zaryzykować 

stwierdzenie, że obserwujemy sytuację, w której dziecko zaczyna adekwatnie 

reagować na przedstawiane mu propozycje i znajduje satysfakcję w podejmowaniu 

podsuwanych mu zadań w sytuacji zabawy z matką. Aby móc w jak najlepszym 

stopniu wykorzystać możliwości dzieci z zaburzeniami rozwojowymi należy dać im 

szansę wykazania się niedostrzeganymi zdolnościami i możliwościami reagowania, 

należy spojrzeć poza uznane standardowe kryteria reagowania i akceptować zasadę 

wykraczania poza nie, tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystując aktywność 

zabawową. Próba określenia przyczyn tak częstych niepowodzeń w 

oddziaływaniach wychowawczych, czy terapeutycznych w stosunku do dzieci 

autystycznych jest szczególnie trudna. Wydaje się, że wykorzystywanie 
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wychowawczej funkcji zabawy może pomóc w odrywaniu nowych możliwości 

rozwojowych dziecka, bez względu na ujawniany poziom rozwoju. W 

podejmowaniu aktywności zabawowej dziecko ma szansę dostarczać nowych 

informacji poznawczych, emocjonalnych, społecznych, które powodują zmiany na 

poziomie funkcjonowania struktur umysłowych oraz struktur osobowości dziecka. 

Zabawa, będąc czynnikiem rozwoju dziecka, daje szansę inicjowania przemiany na 

różnych poziomach jego organizacji psychicznej. Dlatego wydaje się dalece słusznym 

uznanie aktywności zabawowej za najistotniejszy w wieku przedszkolnym czynnik 

rozwoju, a za najważniejsze jej funkcje – funkcję kształcącą i wychowawczą. 
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„Spróbuj tylko nas zawieść…” 

Środowisko rodzinne osób z jadłowstrętem psychicznym  

i z narcystycznym zaburzeniem osobowości 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jadłowstręt psychiczny (inaczej anoreksja) i narcystyczne zaburzenia 

osobowości, powszechnie nazywane narcyzmem, to problemy, będące znakiem 

naszych czasów, pełnych konsumpcjonizmu, pogoni za sukcesem, kultu ciała, 

pozbawionych prawdziwych głębokich relacji międzyludzkich, wrażliwości na 

drugiego człowieka, empatii. Niewątpliwie można mówić o epidemii tych zaburzeń. 

Chociaż wzrost zachorowań jest bardziej widoczny w przypadku anoreksji, ze 

względu na większy dostęp do statystyk i również do pacjentów (osoby 

narcystyczne bardzo rzadko zgłaszają się po pomoc psychologiczną), to jednak 

media alarmują, że osoby narcystyczne są coraz bardziej aktywne w biznesie, 

polityce czy w społecznościach internetowych, takich jak na przykład facebook. 

Warto zastanowić się, czy wzrost zachorowalności na te zaburzenia nie jest 

następstwem kryzysu współczesnej rodziny, a dokładniej nieprawidłowego 

wychowania. Na to pytanie próbuje odpowiedzieć autorka artykułu, który został 

poświęcony uwarunkowaniom rodzinnym jadłowstrętu psychicznego i 

narcystycznego zaburzenia osobowości.  

 

1. Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego i narcystycznego 

zaburzenia osobowości 

 

Na początku artykułu warto przytoczyć dla jego przejrzystości kryteria 

diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego i narcystycznego zaburzenia osobowości. 

Jadłowstręt psychiczny (ang. anorexia nervosa) zaliczony został się w 

Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (DSM-V, 
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2013) do Zaburzeń karmienia i jedzenia (ang. Feeding and Eating Disorders) – kody: 

subtyp ograniczający: F50.01; subtyp przejadający się/przeczyszczający: F50.02.  

W niniejszej klasyfikacji wymienia się trzy kryteria diagnostyczne tej choroby  

A. Ograniczenie przyjmowania pokarmu w stosunku do potrzeb, co skutkuje 

znacząco niską wagę ciała w stosunku do wagi oczekiwanej dla danego 

wieku, płci, wieku i zachowania zdrowia fizycznego. Znacząco niską wagę 

ciała definiuje się jako wagę, która jest mniejsza niż minimalna waga w 

normie, lub w przypadku dzieci i adolescentów, mniejsza niż minimalna 

oczekiwana waga; 

B. Silny lęk przed przybieraniem na wadze lub byciem otyłym lub utrwalone 

zachowanie, które uniemożliwia przyrost wagi, nawet przy znaczącej 

niedowadze; 

C. Zaburzenie sposobu, w jaki waga lub kształt ciała są doświadczane, silny 

wpływ wagi i kształtu ciała na samoocenę lub utrwalone zaprzeczanie, że 

posiada się bardzo niską wagę ciała.  

 

W DSM-V (2013) wymienione są dwa subtypy anorexia nervosa: 

 

- subtyp restryktywny (ang. restricting type): Podczas ostatnich trzech miesięcy, u 

osoby nie występowały nawracające epizody napadowego objadania się lub 

przeczyszczania (np. wywoływania wymiotów lub nadużywania środków 

przeczyszczających, moczopędnych, czy stosowania lewatyw). Ten subtyp 

charakteryzuje te przypadki, w których utrata wagi jest osiągana głównie 

przez dietę, głodowanie, i/lub nadmiernie intensywne ćwiczenia fizyczne. 

- subtyp przejadający się/przeczyszczający (binge-eating/purging type): Podczas 

ostatnich trzech miesięcy, u osoby występowały epizody napadowego 

objadania się lub przeczyszczania (np. wywoływania wymiotów lub 

nadużywania środków przeczyszczających, moczopędnych, czy stosowania 

lewatyw). 

 

DSM-V (2013) definiuje narcystyczne zaburzenie osobowości (ang. Narcissistic 

Personality Disorder) – kod 301.81 (F60.81) - jako jako utrwalony wzorzec poczucia 

własnej wielkości (widoczny w fantazjach bądź w zachowaniu), potrzeby podziwu 

ze strony innych i braku empatii, który pojawia się we wczesnej dorosłości i ujawnia 

się w różnych kontekstach, na co wskazuje co najmniej pięć z poniższych kryteriów: 

1) Pretensjonalne poczucie własnego znaczenia (np. wyolbrzymianie osiągnięć i 

talentów, oczekiwanie bycia uznanym za lepszego bez współmiernych 

osiągnięć); 
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2) Zaabsorbowanie fantazjami o nieograniczonych sukcesach, władzy, 

błyskotliwości, pięknie lub idealnej miłości; 

3) Wiara, że jest się kimś "szczególnym" oraz wyjątkowym i że można być w 

pełni zrozumianym tylko przez innych "szczególnych" ludzi, przekonanie, że 

powinno się zadawać jedynie z ludźmi czy instytucjami o szczególnym bądź 

wysokim statusie 

4) Wymaganie nadmiernego podziwu; 

5) Poczucie wyjątkowych uprawnień, czyli wygórowane oczekiwania co do 

szczególnie przychylnego traktowania lub automatycznego 

podporządkowania się przez innych narzucanym im oczekiwaniom; 

6) Eksploatowanie innych, czyli wykorzystywanie ich do osiągnięcia swych 

celów 

7) Brak empatii: niechęć do honorowania lub utożsamiania się z uczuciami i 

potrzebami innych; 

8) Częsta zazdrość o innych lub przekonanie, że inni są zazdrośni o nas lub 

zazdroszczą nam; 

9) Okazywanie arogancji i wyniosłych zachowań lub postaw. 

 

2. Funkcjonowanie osób z jadłowstrętem psychicznym i narcystycznym 

zaburzeniem osobowości  

 

Osoby (najczęściej są to dziewczęta) cierpiące na anoreksję, żyjąc w stanie 

permanentnego lęku przed przytyciem, często mówią, że wolałyby raczej umrzeć niż 

przytyć (Beumont i Carney, 2004). Według Manleya i Leichnera (2003) egzystencja 

takich osób obracająca się wokół tematów; kalorii, ćwiczeń, trosk dotyczących 

kształtu i wagi, zostaje z czasem zredukowana do rutyny i skrajnej 

przewidywalności, dlatego chore odczuwają dewastującą pustkę, a nawet martwotę. 

Na początku choroby, osoby z anoreksją czują radość i siłę, są dumne z silnej woli 

(Vitousek i Ewald, 2003). Przykładem takich odczuć jest następujące zdanie jednej z 

osób z anoreksją: „Kiedy wchodzę na wagę i widzę, że straciłam wagę, czuję się przez cały 

dzień szczęśliwa” (Tan, Hope i Steward, 2003, s. 702). Według Gans i Gunna (2003) 

anoreksja jest chorobą egzystencjalną, co oznacza, że osoba cierpiąca na nią czerpie 

znaczenie i satysfakcję i powód do życia z odchudzania się. Gdy ten etap anoreksji, 

nazywany „miesiącem miodowym” kończy się, stan psychiczny chorych ulega 

szybkiemu pogorszeniu. Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie obrazujące tę 

skomplikowaną sytuację chorej: „Osoba z anoreksją jest złapana w okrutną pułapkę. 

Odmawia jedzenia, aby zachować tożsamość, lecz, aby przeżyć, musi jeść i to jest 

odczuwane przez nią jako zdrada samej siebie” (Lemma-Wright, 1994, s. 55). 
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Wówczas na pierwszy plan wysuwają się negatywne emocje. Pojawia się depresja, 

brak pewności siebie, samokrytycyzm, tłumienie gniewu w sobie, zahamowanie w 

kontaktach społecznych, przejawiające się powściągliwością w ujawnianiu uczuć i 

potrzeb (Nitendel-Bujakowa, 2005). Beumont i Carney (2004) wymieniają takie 

psychologiczne następstwa choroby, jak: dysforia, irytacja, społeczne wycofanie, 

utrata libido, ruminacje i rytuały związane z jedzeniem, zredukowana koncentracja 

oraz nastrój depresyjny. Badacze podkreślają, że u osób z jadłowstrętem 

psychicznym występuje depresja powiązana z samym zaburzeniem odżywiania się, 

to znaczy jest ona konsekwencją wyniszczenia organizmu lub reakcją na leczenie i 

będący jego następstwem przyrost wagi. Badania Holliday i współpracowników 

(2005) wykazały, że chore na tym etapie  uważają anoreksję za chorobę chroniczną i 

wysoce stresującą, z poważnymi negatywnymi konsekwencjami. Utrata przyjaciół, 

coraz niższe osiągnięcia w szkole i/lub w sportach lub ograniczony poziom 

aktywności, a także wysunięcie z dotychczasowych doświadczeń wniosku, że 

powrót do zdrowia będzie prawdopodobnie długim i trudnym procesem, może 

wpływać na utratę sił do walki z chorobą i nadziei na wyzdrowienie z niej. Ponadto 

pomimo negatywnych wyżej wymienionych konsekwencji psychologicznych i 

fizycznych (np. niewydolność krążenia, hipotensja, bradykardia, zawroty głowy, 

omdlenia, osteoporoza, anemia, bezsenność, atrofia nerwu optycznego) u chorych, 

odczuwają one silną ambiwalencję w swojej postawie wobec wyzdrowienia, 

nierzadko traktują swoją chorobę jak najlepszego przyjaciela (Gans i Gunn, 2003), co 

skutkuje lękiem przed leczeniem oraz nieufnością, a nawet wrogością wobec lekarzy 

i terapeutów. Warto dodać, że jadłowstręt psychiczny jest uważany za chorobę 

posiadającą największy wskaźnik śmiertelności spośród wszystkich 

psychiatrycznych chorób, umiera od 10-20% chorych, przy czym najczęstszymi 

przyczynami śmierci są: zastoinowa niewydolność krążenia oraz samobóstwo 

(Manley i Leichner, 2003). 

Zjawisko nadmiernego uznania dla siebie znane jest od dawna. Znana w 

mitologii greckiej jest opowieść o Narcyzie, pięknym mężczyźnie, którego wszyscy 

podziwiali i kochali, lecz on nigdy nie odwzajemniał tych uczuć. W końcu Boginia 

Afrodyta ukarała go w ten sposób, że zakochał się on we własnym odbiciu w tafli 

wody. Codziennie wpatrywał się w swoje odbicie, tęskniąc za tym nieosiągalnym 

obiektem swojej miłości, wreszcie umarł z żalu, nie zdając sobie sprawy, że zakochał 

się w sobie (Stabryła, 2003). Mit ten ukazuje symbolicznie dramat osoby 

narcystycznej, które jest nieświadoma siły samouwielbienia, które ostatecznie 

doprowadza ją do samotności i rozpaczy. Osoba narcystyczna stosuje różne metody 

radzenia sobie z informacjami, które stoją w sprzeczności z jej wyidealizowanym 

obrazem samej siebie. Większość z tych informacji osoba taka wypiera lub zaprzecza 
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im. Racjonalizacja umożliwia zbudowanie alternatywnej rzeczywistości, a którym 

własne błędy czy krzywdy wyrządzane innym są wyjaśniane w taki sposób, aby 

osoba narcystyczna zachowała szacunek do samej siebie i aby inni postrzegali ją w 

jak najlepszym świetle.  W takim alternatywnym świecie, osoba narcystyczna nie 

popełnia błędów, a jest wizjonerem, który wciela w życie wizje, których inni, nie są 

w stanie pojąć. Na pierwszy rzut oka, odnosi się wrażenie, że świat osoby 

narcystycznej jest przemyślany, solidny i oparty na konkretnych faktach, ale 

niepomyślne zdarzenia ukazują, jak jest on niestabilny. Gdy na przykład obciążająca 

taką osobę okoliczność, wyjdzie na jaw, modyfikuje ona swój pogląd na 

rzeczywistość, twierdząc, że wiedziała o tym, że to wszystko było z góry 

przemyślane i stanowi część szerszego planu. Zatem świat osoby narcystycznej 

wypełniony jest jedynie doraźnie tworzonymi dla celów obronnych konstrukcjami 

poznawczymi. Pomimo wielu wad osób narcystycznych, wielkościowe „ja” często na 

początku wywiera dobre wrażenie, gdyż spokój i beztroska są uważane za dowód 

siły, dopiero później ujawnia się arogancja i snobizm jednostki. Osoba taka stwarza 

pozory, że  jest spokojna, a nawet beztroska, a jej sukcesy są wynikiem nie tyle 

włożonego wysiłku, co inteligencji (Millon i Davis, 2009). Pokazuje ona innym swoją 

władzę i bogactwo, jedynie w celu wzbudzenia szacunku i podziwu. Należy 

podkreślić, że osoby narcystyczne są nadwrażliwe na najsubtelniejsze przejawy 

lekceważenia. Z tego względu, że u podłoża ich poczucia bycia wyjątkowym leży 

nieuświadomione poczucie własnej niższości, dopatrują się we wszystkim obrazy 

czy lekceważenia, chociaż często w obawie przed odkryciem przed innymi słabości, 

potrafią dobrze ukrywać swoją nadwrażliwość (Filipowicz, 1998). Dla osoby 

narcystycznej, ważna jest tylko ona sama i wszystko, co jej dotyczy, plany czy 

osiągnięcia innych są ważne dla niej tylko wówczas, gdy może je ona wykorzystać  

do realizacji własnych celów. Oryginalność myśli innych nie budzi u osób 

narcystycznych entuzjazmu, a jedynie pogardę, są oni tolerowani tylko wówczas, 

gdy są lojalni i pełni zachwytu dla „guru” (Lasch, 1979). Egocentryzm takich osób 

powoduje, że wymagają, aby rodzina podporządkowała się ich władzy, zwalniała z 

codziennych obowiązków i spełniała ich potrzeby. Wiele osób narcystycznych ma 

pewien wgląd we własną sytuację. Ich niezdolność do tworzenia przyjaźni oraz 

wynoszenie się nad innych doprowadza do poczucia nudy, bezsensowności i 

samotności. Niektóre z nich skrycie tęsknią do głębszych  przeżyć emocjonalnych, 

które zmieniłyby jej życie, pełne kultu samego siebie i podziwu ze strony innych. 

Osoby narcystyczne bardzo rzadko zgłaszają się na terapię. Te osoby narcystyczne, 

które rozpoczynają terapię, czynią to jedynie w tym celu, aby pozbyć się uczuć 

pustki i bezsensu i zyskać wsparcie w powrocie do poczucia własnej wielkości, a nie, 

aby siebie zrozumieć. Gdy do takiego pacjenta dociera rzeczywisty cel terapii, 
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reaguje oburzeniem na najsubtelniejsze uwagi sugerujące, że nie jest doskonały. W 

takim momencie, pacjenci tacy często przerywają terapię. Niektórzy terapeuci 

wpadają w pułapkę adorowania pacjenta narcystycznego, czy utwierdzają go w jego 

samouwielbieniu, w takim przypadku nie może być mowy o żadnych pozytywnych 

zmianach (Millon i Davis, 2009; por. Dessauant, 2007).  

 

3. Uwarunkowania rodzinne jadłowstrętu psychicznego i narcystycznego 

zaburzenia osobowości 

 

3.1. Cechy rodzin z jadłowstrętem psychicznym: najnowsze wyniki badań  

 

Badacze rodzin osób z zaburzeniami jedzenia zwracają uwagę na takie cechy 

rodzin z anoreksją charakterystyczne także dla rodzin określanych jako 

psychosomatyczne, jak: uwikłanie, nadopiekuńczość, sztywność, unikanie konfliktu 

(Barrett i Schwartz, 1987). Bruch (1978) zwraca uwagę, że matka dziecka, które w 

przyszłości zachoruje na anoreksję, ignoruje potrzeby dziecka, zwłaszcza te związane 

z głodem lub sytością. Dziecko takie jest karmione nie wtedy, gdy jest głodne, lecz 

wtedy, kiedy matka uważa to za konieczne. Prowadzi to do utraty poczucia władzy 

nad sobą i do niewyraźnych granic „ja”, a pacjent czuje się własnością innych, 

dlatego bardzo częste u osób z jadłowstrętem psychicznym jest odczucie (bardzo 

nieprzyjemne), że ich matki wiedzą lepiej, co one czują i czego pragną. Według Zerbe 

(1993), intensywna nienawiść do ciała rozwija się z powodu silnie patologicznej 

relacji z pierwszym opiekunem, przeważnie matką. Matka nie potrafi zapewnić 

psychicznej przestrzeni, psychicznego schronienia dziecku, aby mogło ono 

rozpocząć  indywidualne życie. Zatem osobista autonomia jest zniweczona. Powstaje 

fuzja matko-dziecko – wysoce patologiczny związek, w którym dziecko spełnia wiele 

potrzeb matki (m.in. potrzebę opieki i przywiązania). Dziecko czuje się całkowicie 

odpowiedzialne za stopień spełnienia potrzeb matki i w ten sposób czuje się przez 

nią ciągle kontrolowane. Jakikolwiek wzrost autonomii  ze strony dziecka jest 

postrzegany jako ogromne zagrożenie dla matki która w sposób uzależniający 

używa dziecka do spełniania jej żądań. Dziecko jest depersonalizowane, a opiekun 

nie pozwala na autonomię. To on uzurpuje sobie prawo do spełniania 

podstawowych potrzeb dziecka. Nic dziwnego, że takie dziecko nigdy nie postrzega 

własnego ciała jako rzeczywiście własnego. Dziecko żyje jakby na rozkaz matki aby 

przetrwać psychicznie. Część z tych trudności może wynikać z tego, że matka 

odczuwa potrzebę zajęcia, posiadania ciała i psychiki dziecka i chce sprawować nad 

nim umysłową kontrolę. Matka zaspokaja własne pragnienia poprzez dziecko, 

zamiast rozszerzać jej własną zdolność do reagowania na sygnały ze strony, dziecka. 
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Taka matka nieprawidłowo odczytuje podstawowe afektywne sygnały, wysyłane 

przez dziecko. Pacjenci, którzy odczuwają, że tyranizująca matka zajęła ich ciało, są 

jakby zanurzeni w psychologicznym świecie powierzchni ciała , boją się, że wpadną 

w niekończącą się przepaść, gdy nastąpi przerwanie tej powierzchni, dlatego 

poddawanie się testom, karmieniu na siłę, czy innym ograniczeniom – powoduje to 

odczucie, że są „trzymani”, ważnym celem terapii jest nauczenie pacjenta jak 

doświadczać zawartości ciała jako mniej tyranizującej. Levens (1995) zauważa, że 

dziewczęta z jadlowstrętem psychicznym odczuwają relację z matką jako zabierającą 

im swobodę i wolną przestrzeń psychiczną potrzebną do istnienia, co czasami chore 

określają jako psychiczny kanibalizm. Taka matka tworzy patologicznie silny 

związek psychosomatyczny z dzieckiem nazwany przez McDougall „jednym 

(ciałem) dla dwojga” (1989, s. 140).  Badania Krystek (2001) wykazały podwyższony 

wskaźnik ingerencji w życie psychiczne dziewcząt preanorektycznych ze strony 

matki, który jest przez te dziewczęta prawdopodobnie doświadczany jako 

podejmowanie za nie decyzji i brak przyzwolenia na samodzielność, a także zbyt 

intensywne kontrolowanie przez rodziców różnych sfer życia dziecka. Dziewczęta te 

czują się w dużym stopniu zależne emocjonalnie od rodziców, co utrudnia 

podejmowanie przez nie samodzielnych działań. Nadmiar kontroli w kwestii 

uzyskiwania autonomii psychicznej może też potwierdzać według badaczki istnienie 

presji rodziców w kierunku perfekcjonizmu, oraz stawianie dorastającej córce 

wysokich wymagań, którym nie potrafi ona sprostać. 

 McDougall (1989) w książce poświęconej psychosomatyczno-

psychoanalitycznemu podejściu do jadłowstrętu psychicznego, opisuje przypadek 

trzydzietoletniej kobiety – Georgette. Pacjentka ta przyznawała się do ogromnej 

tęsknoty za matką, która mieszkała daleko od niej; z drugiej zaś strony, gdy matka ją 

odwiedzała, nie mogła znieść jej obecności; twierdziła, że przy matce nie może 

swobodnie oddychać oraz czuje, jakby jej ciało miało za chwilę eksplodować. 

Konflikt Georgette z matką polegał, jak się wydaje, na tym, że intruzywna matka 

„zabierała” jej tożsamość i w ten sposób Georgette uważała się za jedną z części 

matki. Kluczowe dla zrozumienia destruktywnej relacji między tymi dwiema 

kobietami jest stwierdzenie Georgette: „Moja matka nie jest szczęśliwa, bo jest 

uzależniona ode mnie” (s. 157). Na trudną relację z matką wskazuje także historia Ewy 

opisywana przez Bobowską (1988). Ewa, dwudziestoletnia pacjentka podkreślała, że 

czuje ogromną niechęć do jedzenia, która przeradza się w obżarstwo. Okresy 

głodzenia się powodowały wzmożoną potrzebę jedzenia, której spełnienie 

wywoływało wstręt do siebie, odczucie, że jest zatruta (te lęki nie miały charakteru 

psychotycznego) oraz chęć prowokowania wymiotów. Relacja z jedzeniem 

symbolicznie ilustrowała dwuznaczną relację z matką. U Ewy widoczna była 
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ogromna potrzeba matki i jednocześnie lęk, obawa, że matka znajdująca się 

wewnątrz niej zatruwa ją. Odczucia Ewy były dowodem na potrzebę opieki, miłości 

ze strony matki z jednej strony i żalu, że matka jej tego nie zapewnia z drugiej strony. 

Stosunek pacjentki do jedzenia wynikał z jej odczucia, że matka polecając jej spożycie 

pokarmu, nie pragnie nakarmić córki, ale chce nakarmić samą siebie. Ta 

współzależność matki i córki stała się jeszcze bardziej ewidentna, gdy w miarę 

zdrowienia Ewy jej matka stawała się coraz bardziej „anorektyczna” i wymagająca 

opieki.  Należy podkreślić w tym miejscu, że dziewczęta z anoreksją na ogół 

idealizują swoje matki, dopiero w trakcie długotrwałej terapii ujawniają się 

stosowane przez nie mechanizmy wypierania (polegającego na zaprzeczaniu 

trudnościom w relacji z matkami). Wówczas dziewczęta te odkrywają, że ich 

zaangażowanie emocjonalne w podtrzymywanie poprawnych relacji rodzinnych jest 

niedostatecznie odwzajemnione przez rodziców.  

Według badaczy psychanalitycznych (np.  Kernberg, 1984), rodzice przyszłej 

jednostki narcystycznej, koncentrują się na szczególnych zdolnościach dziecka, które 

zaczyna pełnić rolę „geniusza rodzinnego”, dziecko przyjmuje tę rolę, gdyż nie zna 

innej roli, która mogłaby zadowolić rodziców. Rodzice takiego dziecka są tak bardzo 

skoncentrowani na tym, aby ich dziecko czuło się kimś specjalnym, że nie ujawniają 

własnych uczuć. Z kolei Benjamin (1996), prezentująca podejście interpersonalne 

uważa, że u podłoża tego zaburzenia leży przecenianie dziecka przez rodziców bądź 

żądanie, aby było ono doskonałe i używa w odniesieniu wysoce symbolicznego 

sformułowania „Jego wysokość dziecko”.  Według Benjamin (1996) prezentującej 

podejście interpersonalne, dyscyplina, jaką zazwyczaj rodzice narzucają w okresie 

nauki chodzenia, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka. Natomiast rodzice dziecka, 

które w przyszłości będzie cierpiało na narcyzm, w dalszym ciągu zaspokajają 

wszelkie jego zachcianki, usuwają wszelkie przeszkody z jego drogi i nie ujawniają 

własnych potrzeb.  Takie dziecko staje się niewrażliwe, egocentryczne, pozbawione 

empatii, wpada we wściekłość, jeśli otoczenie nie upewnia mu przywilejów i słów 

uznania. Wściekłość ta, chociaż utajona, ujawnia się zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś 

krytykuje taką osobę. Pomimo tego, że w rodzinach, w których dorasta dziecko 

narcystyczne, panuje swoisty „kult” dziecka, jednak pod nim skrywa się subtelna, 

lecz możliwa do zaobserwowania stale obecna groźba „utraty łaski” ze strony 

rodziców. Chociaż podziwiają oni dziecko, nie godzą się na najmniejsze nawet jego 

potknięcia. Millon i Davis (2009) twierdzą, że rodzice przekazują dziecku 

następujący „Jesteś wspaniały i doskonały, za to cię właśnie kochamy. Ale spróbuj 

nas tylko zawieść, a koniec z naszą miłością” (s. 395). Z tego względu osoby 

narcystyczne nie potrafią pogodzić się z najmniejszą nawet porażką. 
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Monika Romanowska  pisze o historiach dwóch pacjentów z narcyzmem1. W 

odpowiedzi na pytanie o relacje w rodzinie w dzieciństwie, wspomniani pacjenci, a 

mianowicie pan Waldek i pani Żaneta udzielali różnych odpowiedzi. Pani Żaneta 

przyznała, że pochodzi z rodziny alkoholowej i jej dzieciństwo było niezwykle 

traumatyczne. Pan Waldek uznał to  pytanie za bezzasadne, ponieważ „pochodzi z 

porządnej rodziny i nie przypomina sobie jakichkolwiek negatywnych momentów z 

dzieciństwa”. Często się zdarza, że pacjenci narcystyczni są wyjątkowo nieświadomi 

swojego zaburzenia a także jego przyczyn tkwiących w przeszłości. Idealizują swoją 

rodzinę i nie pamiętają bólu, jakiego doświadczyli. Podczas pogłębionych 

wywiadów okazało się, że zarówno pani Żaneta jak i pan Waldek byli postawieni w 

podobnej sytuacji. Jako dzieci oboje czuli się bardzo samotni, wręcz opuszczeni, 

niezrozumiani. Nie otrzymali wystarczającej dawki czułości i empatii od rodziców, 

nie doświadczyli wystarczająco, że są kochani po prostu za to, że są.  

 

Podsumowanie  

 

Żechowski (1998) pisząc o anoreksji z perspektywy mitologii greckiej, 

stwierdza: Echo „w relacji z Narcyzem jest tak bardzo głodna, że w końcu jedynym, 

co może pokochać jest jej głód. Miłość głodu dostarcza racjonalizacji dla 

nieodwzajemnionej relacji Narcyza, chroni przed doświadczeniem całkowitej 

martwoty, bezruchu i pustki. Autor wysuwa wniosek, że tak jak Echo syci swoim 

Narcyza swoim głodem, tak osoba z jadłowstrętem psychicznym  zaspokaja 

pragnienia innych. Chudnie, gdyż syci ją głód. Te słowa przywodzą na myśl 

stwierdzenie Simone Weil, znanej francuskiej filozof, która zagłodziła się na śmierć, 

że ta część duszy, która jest wieczna, karmi się głodem. Czy zatem można 

przypuszczać, że osobę z anoreksją można przedstawić symbolicznie jako Echo? W 

przeciwieństwie do mitologicznego, ale i współczesnego Narcyza, nie cechuje jej 

przecież samouwielbienie i pragnienie wykorzystywania innych, wręcz przeciwnie, 

jak to ujęła wspomniana wyżej Simone Weil - czuje do siebie, a zwłaszcza  swojego 

ciała wstręt, pragnie zniknąć, a jednocześnie odmawiając sobie pokarmu, karmi 

innych (Czerwińska, 1995). Badacze wielokrotnie potwierdzają, że osoby z anoreksją 

często przygotowują posiłki dla innych, same ich nie dotykając.  

Czy zatem można również mówić odmiennych środowiskach rodzinnych 

dzieci, które zapadną na anoreksję i narcystyczne zaburzenie osobowości?  

Wydaje się że o ile w środowisku rodzinnym dziecka – w przyszłości narcyza, 

panuje swoiste traktowanie dziecka jako niezwykłego, małego „geniusza”, o tyle 

                                                 
1 http://homopsychologicus.pl/osobowosc-narcystyczna-cz-2/ 
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rodzice (zwłaszcza matka) córki, która zapadnie na anoreksję, koncentrują się jedynie 

na kontroli autonomii dziecka, która obejmuje również ciało. Stąd inne ścieżki 

rozwoju zaburzenia u tych dwóch grup pacjentów. Osoba narcystyczna będzie 

podziwiała siebie (chociaż u podłoża będzie zawsze leżał lęk przed utratą 

doskonałości), zaś osoba z anoreksją będzie chciała zniszczyć siebie, swoje ciało, aby 

zasłużyć na podziw innych. Pierwsza będzie wymagała bezwzględnego poświęcenia 

ze strony innych, druga będzie wolała głodzić samą siebie. 

Warto jednak podkreślić, iż w obu tych środowiskach rodzinnych, chociaż w 

przypadku anoreksji dotyczy to w większym stopniu kobiet, na pierwsze miejsce 

wysuwa się wymaganie od dziecka perfekcyjności i pojawia się psychologiczny 

szantaż, polegający na wymaganiu od dziecka doskonałości, w przeciwnym razie nie 

może być mowy o miłości.  

Można zadać pytanie, czy coraz częstsza zachorowalność na anoreksję i 

narcystyczne zaburzenie osobowości nie uwidacznia nieraz głęboko skrywanego 

kryzysu współczesnej rodziny, w której dziecko musi kupować miłość rodziców 

osiągnięciami, perfekcyjnością, wytężona pracą, która musi przynieść pożądany 

(według rodziców) rezultat, w której nie liczy się wysiłek dziecka, a tylko to, czy 

swoim wysiłkiem spełni wygórowane oczekiwania rodziców?  W takim razie, w 

jakim kierunku podąża współczesny świat? 
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Terapia systemowa rodziny dotkniętej migracją  

do krajów Unii Europejskiej 

 

Aktualna sytuacja ekonomiczno-społeczna w Polsce staje się istotnym 

motywem wpływającym na decyzje o rozłące migracyjnej członków wielu rodzin. Po 

przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zanotowała znaczącą emigrację swoich 

obywateli, którzy poszukiwali pracy za granicą. Skala emigracji przerosła 

oczekiwania ekspertów. Poczynając od 2004 roku poza granicami kraju przebywało 

czasowo od 1 do 2,3 mln osób (liczba dotyczy zarówno tych, którzy wyjechali po 

wejściu Polski do UE jak również tych, którzy przebywali za granicą przed 1 maja 

2004 roku, ale zalegalizowali swój pobyt dopiero po tej dacie). Większość z nich 

docierała do krajów UE i podejmowała tam pracę. Według szacunku GUS w końcu 

2010 roku za granicą czasowo przebywało 1 990 tys. Polaków, w tym 1 615 tys. w 

krajach Unii Europejskiej (najwięcej w Wielkiej Brytanii – 560 tys. i w Niemczech – 

455 tys.). Należy jednak mieć świadomość, iż szacunki dotyczące polskiej diaspory 

na całym świecie pokazują, iż poza granicami kraju może przebywać około 10 mln 

Polaków1. 

Migracja zarobkowa, obok wielu pozytywnych aspektów, niesie ze sobą 

jednak i poważne zagrożenia. W licznych publikacjach poświęconych tej 

problematyce autorzy przedstawiają szczególnie negatywne skutki migracji dla 

rodziny. Wyjazd znacząco wpływa na funkcjonowanie dzieci i ich poczucie 

bezpieczeństwa, często zmienia relacje między współmałżonkami, osłabia więzi z 

innymi członkami rodziny, w tym szczególnie z dziadkami (rodzicami i teściami). 

Zarobione środki finansowe powodują co prawda poprawę warunków życiowych 

rodzin, jednak wywołują zakłócenia w obszarze relacji rodzinnych i 

interpersonalnych. W wyniku wyjazdu rodzina zostaje rozłączona przestrzennie; na 

co dzień zanika wspólnota zamieszkania. Jej członkowie zaczynają funkcjonować w 

różnych przestrzeniach - migranci w nowej, zwykle nieznanej i niedoświadczanej 

przez pozostałych członków rodziny (Becker-Pestka, 2012, s. 13-14. 

Zazwyczaj przynosi to liczne zakłócenia, które łatwo przeradzają się w 

zaburzenia i dysfunkcje dotykające poszczególnych osób, jak i całej rodziny. 
                                                 
1MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH – DEPARTAMENT POLITYKI MIGRACYJNEJ, Polityka migracyjna 

Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2012, s. 88-89. 
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Rodzi się wówczas naturalne pytanie: jak wspierać, jak pomóc takim osobom, 

małżeństwo i rodzinom?; jak ich leczyć?; innymi słowy jakich użyć narzędzi 

terapeutycznych? Wśród wielu dróg przychodzenia z pomocą ciekawą propozycją 

wydaje się być systemowa terapia rodzin. Jej podstawowym walorem jest możliwość 

całościowego diagnozowania problemu i adekwatne dostosowanie podejmowanych 

działań do zaistniałych następstw odzwierciedlających się w dysfunkcji jednej osoby 

w perspektywie całej rodziny. Z tego powodu problematyka podjętych rozważań 

ukaże najpierw kluczowe założenia na których opiera się terapia systemowa rodziny. 

Następnie omówione zostaną problemy i trudności generowane w rodzinach, w 

relacjach małżeńskich, rodzinnych i doświadczeniach osobistych na kanwie 

wyjazdów migracyjnych w perspektywie wielopokoleniowej: małżonków, dzieci i 

dziadków. Na końcu podjęta zostanie próba przedstawienia założeń pracy z rodziną 

migracyjną w ujęciu systemowym. 

 

1. Założenia terapii systemowej rodziny 

 

Klasyczne podejście systemowe rodzinę postrzega jako system o określonej 

strukturze, wzorach funkcjonowania, wzorach relacji, który, aby trwać, musi 

się zmieniać. Funkcjonalność rodziny ocenia się poprzez to, jak członkowie rodziny 

radzą sobie ze zmianami wynikającymi zarówno z cyklu życia rodzinnego, czyli jej 

naturalnych procesów rozwojowych, jak i z nieprzewidywalnych wydarzeń 

losowych. Rodzina zatem w tym ujęciu jest systemem psychospołecznym, 

składającym się z jednostek o uwarunkowaniach biologicznych, co sprawia, że 

opisując ją, należy uwzględniać wszystkie trzy poziomy: biologiczny, indywidualny i 

społeczny. Dla jej poznania istotne jest zrozumienie zarówno tego, jaka jest struktura 

i relacje wewnątrzrodzinne, jak i szeroki kontekst, w jakim rodzina funkcjonuje. 

Małżeństwo i rodzina traktowane są jako system otwarty, pozostający w relacjach z 

innymi systemami (Józefik, 2003, s. 25.). 

System rodzinny złożony jest z pojedynczych członków rodziny 

pozostających w interakcji podczas wspólnego życia. Jest on jednak czymś więcej niż 

sumą osobowości swoich członków, jest odrębną całością. Zgodnie z teorią systemów 

najlepiej jest definiować członków systemu rodzinnego nie jako jednostki, ale jako 

„osoby–komunikujące się z–innymi–osobami”. Nie oznacza to automatycznie negacji 

wartości wewnątrzpsychicznych i właściwości jednostek stanowiących system 

rodzinny, ale z punktu widzenia myślenia systemowego wzorce relacji między nimi 

nabierają kluczowego znaczenia. Powoduje to inne spojrzenie na zależności 

pomiędzy przyczyną a jej skutkiem, podstawowe dla teorii i praktyki terapii rodzin 

(Namysłowska,  1997, s. 32). 
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Psychologiczne ujęcie terminu „system” odnośnie małżeństwa i rodziny jest 

identyczne jak w cybernetyce. Zasadniczym elementem cybernetycznego systemu są 

tzw. pętle sprzężenia zwrotnego, które stanowią elementarny model cyrkularności 

zwanej przyczynowością „kolistą”. W podejściu systemowym do rodziny 

przyczynowość kolista zastępuje dotychczas stosowane myślenie przyczynowo–

skutkowe. Dlatego wszystkie zachowania, jakie dzieją się między ludźmi, mogą być 

traktowane jako pętle sprzężenia zwrotnego. Zachowanie każdej z osób 

wchodzących w interakcje oddziałuje na zachowania partnera interakcji, a 

równocześnie jest modyfikowane przez reakcję tegoż partnera. Bezużyteczny 

wówczas staje się model linearny, w którym zachowanie traktowane jest jako skutek 

czegoś (Drożdżowicz, 1999, s. 14). 

Z powyższego założenia wynika jedna z podstawowych właściwości w 

myśleniu systemowym, którą jest zasada równowagi sił. Równowaga ta nigdy nie 

ma charakteru biernego i statycznego. Dwie siły w kierunku odrębności, a także w 

kierunku bycia razem, pozostają wobec siebie w ciągłym ruchu i wzajemnym 

oddziaływaniu. Rodzina zatem, jako system, rozwija się, a więc zmienia się przy 

równoczesnej tendencji do zachowania równowagi. To dążenie do homeostazy służy 

rodzinie do utrzymania jej własnej tożsamości (Por. Ostoja-Zawadzka, 1999, s. 18–30). 

Rodzinną homeostazę można opisać jako zamknięty system informacji, w 

którym różnice w zachowaniu służą jako informacja zwrotna, za pomocą której 

dokonuje się korekcja odpowiedzi systemu. Rodzina zachowuje się zgodnie ze 

strategią jej homeostazy. Zachowania te można opisać w sposób następujący: 1) 

członkowie systemu rodzinnego starają się zachować równowagę i stałość we 

wzajemnych relacjach; 2) biorą oni udział w zachowaniu równowagi zarówno 

wprost, jak i nie wprost; 3) homeostazę rodzinną można obserwować poprzez 

powtarzające się, dające się przewidzieć wzorce zachowań wszystkich członków 

rodziny; 4) kiedy równowadze rodzinnej zagraża destabilizacja, wszyscy członkowie 

rodziny zgodnie podejmują działania, aby ją utrzymać; 5) kiedy jeden z członków 

rodziny  sygnalizuje chęć zmiany w relacji z innym, ten będzie zachowywał się tak, 

aby zmniejszyć lub zmodyfikować tę tendencję (Namysłowska, 1997, s. 33–34). 

Jednakże możliwości morfogenetyczne systemu rodzinnego są ograniczone. 

Struktura systemu może ulec znacznej zmianie, lecz nie może zmienić swej 

podstawowej organizacji. Dla rodziny oznacza to, że może ona i powinna zmieniać 

swoją strukturę, aby adekwatnie przystosować się do określonej fazy życia. Jednakże 

aby system rodzinny mógł być rozpoznawany jako rodzina, pomiędzy procesami 

morfogenetycznymi i morfostatycznymi musi zachodzić równowaga. Antycypacja 

zmiany morfogenetycznej może wywoływać niepokój u poszczególnych członków 

rodziny, a więc też tendencję do utrzymania status quo systemu. W tym kontekście 
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tzw. objawowe zachowanie kogoś z rodziny można traktować jako próbę 

zahamowania lub wręcz uniemożliwienia zmiany. Dopóki rodzina nie uzyska 

dostatecznego komfortu pozwalającego jej na rozwój, objawowe zachowanie będzie 

spełniało rolę homeostatyczną. Może ono przybierać różne formy – od 

nieskomplikowanych problemów wychowawczych, konfliktów, aż po zaburzenia 

psychosomatyczne czy choroby psychiczne (Drożdżowicz, 1999, s. 16). 

Inną właściwością systemu jest istnienie jego granic (Ryś, 2006, s. 72;  Gaś, 

Pomianowski, Wójcik, 1986, s. 121). Wszystko, co znajduje się poza nimi, jest 

otoczeniem systemu. W przypadku rodziny można wyodrębnić wiele różnych granic 

w zależności od przyjętego kryterium. Granicami mogą być prawidłowości 

regulujące przepływ informacji, rodzaj aktywności oraz dostęp do określonych osób 

czy przedmiotów w sposób, który włącza lub wyklucza członków określonego 

podsystemu. Granice wewnątrzrodzinne ulegają stałym zmianom. Wpływa na to 

wiele czynników, m.in. osiąganie przez dzieci wyższych stadiów rozwojowych 

(Radochoński, 1986, s. 14). Granice wewnętrzne pomiędzy podsystemami 

zapewniają, że różne funkcje i rodzaje aktywności w obrębie rodziny będą 

wykonywane przez tych jej członków, którzy są do tego najbardziej 

predysponowani. Granice również istnieją pomiędzy rodziną nuklearną traktowaną 

jako całość a jej otoczeniem społecznym. Szczególnie istotne są granice pomiędzy 

rodziną nuklearną a rodzinami pochodzenia, które, jeśli są we właściwy sposób 

zbudowane, umożliwiają wzajemne udzielanie sobie pomocy bez szkodliwej 

ingerencji w prawidłowy proces rozwoju rodziny nuklearnej oraz proces osiągania 

przez nią własnej niezależności. I w końcu funkcjonują granice pomiędzy rodziną a 

jej szerszym otoczeniem społecznym, mające za cel zachowanie prywatności, 

poczucia przynależności rodzinnej, przy jednoczesnym zachowaniu integracji ze 

środowiskiem (tamże, s. 14-15). Te zewnętrzne granice powinny być elastyczne, tzn. 

że powinny umożliwiać członkom rodziny uczestniczenie w szerszych grupach 

społecznych, ale jednocześnie zapewniać pewną intymność rodziny. Jest ona 

konieczna dla wytworzenia i zachowania tożsamości różniącej rodzinę od innych 

rodzin, a także komunikacji wewnątrzrodzinnej, bez interwencji osób do rodziny nie 

należących (Braun-Gałkowska, 1992, s. 8). Większość badaczy opierających się na 

systemowej koncepcji rodziny uważa obecność trwałych i względnie elastycznych 

granic za konieczny warunek prawidłowego rozwoju jednostki oraz funkcjonowania 

małżeństwa i rodziny (Radochoński, 1986, s. 14-15). 

Kolejną cechą wszystkich systemów, które również posiada rodzina, jest 

istnienie hierarchicznej organizacji. Oznacza to, iż rodzina składa się z mniejszych 

jednostek strukturalnych, czyli podsystemów. Podsystemem w rodzinie może być 

konkretny członek, diada czy triada itd. Istnieje przy tym wiele kryteriów, według 
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których tworzone są podsystemy, np. wiek, płeć, funkcja pełniona w rodzinie. 

Wszystko to, co dokonuje się wewnątrz danego podsystemu, ma wpływ nie tylko na 

osoby do niego należące, lecz także oddziałuje na innych członków rodziny oraz na 

interakcje w innych podsystemach (Stepulak, 2007, s. 112-113). Niezależnie od wyżej 

wymienionych kryteriów w każdej rodzinie mogą powstawać specyficzne dla niej 

zespoły podsystemów różniących się czasem trwania i celami, dla których zostały 

powołane. Szczególnie istotne staje się wyróżnienie dwóch rodzajów takich 

podsystemów – przymierza i koalicji. Koalicja jest strukturą sztywną, skierowaną  

przeciw innemu członkowi  rodziny. Powoduje zatarcie granic między pokoleniami, 

łącząc się z nadmiernie bliskimi związkami między dwoma osobami i wyłączeniem 

poza ten związek innej osoby. Jeżeli natomiast podsystemy mają charakter 

przymierza, granice są elastyczne, umożliwiają bliski kontakt między wszystkimi 

członkami rodziny, ale jednocześnie określają związki w ramach jednej generacji 

(Braun-Gałkowska, 1992, s. 17). Wspólną cechą koalicji i przymierza jest istnienie 

szczególnie bliskich więzów pomiędzy osobami je tworzącymi, które tylko ze sobą 

chcą przebywać i współpracować, okazując sobie nawzajem nadzwyczajną lojalność i 

opiekuńczość. Ponadto członkowie przymierza czy koalicji zwykle prezentują 

podobne opinie i poglądy na sprawy rodzinne, a dzięki temu udzielają sobie 

poparcia w przypadku konfliktu z innymi osobami. Tworzenie się takich 

podsystemów, jak przymierza i koalicje, wiąże się z wyłączeniem innych członków 

rodziny (Radochoński, 1986, s. 15). Zaistnienie koalicji prowadzi najczęściej do 

różnych zaburzeń w funkcjonowaniu całego systemu, gdyż narusza jego 

hierarchiczność, a tym samym prawidłowe realizacje stojących przed nim zadań i 

celów. 

Jednym z głównych czynników regulacyjnych, wpływających na kształt granic 

i podsystemów, jest proces komunikowania się w rodzinie. Komunikowanie się 

oznacza coś więcej niż „mówienie do siebie”. Oprócz słów, wartość komunikacyjną 

posiadają też: gesty, postawy i ruchy całego ciała, wyraz twarzy, barwa głosu, 

momenty milczenia, sposób ubierania się itp. Każdy komunikat posiada swą 

warstwę treściową i relacyjną. Każdy komunikat wpływa zatem w pewnym stopniu 

na relację istniejącą pomiędzy jego nadawcą a odbiorcą. Im wyraźniejszy jest 

komunikat, tj. gdy zawartość danego stwierdzenia w pełni wyraża jego intencję, tym 

mniej pozostaje miejsca na nieporozumienia. Jednak gdy intencja zawarta w 

stwierdzeniu jest ukryta lub dwuznaczna, może to doprowadzić do poważnych 

nieporozumień interpersonalnych. Ostre postaci zaburzeń w komunikacji prowadzić 

mogą do rozwoju poczucia ambiwalencji i niepewności w rodzinie, a w dalszej 

konsekwencji mogą być przyczyną zaburzeń zachowania. Ich obecność jest 

dowodem istnienia poważnych zaburzeń w systemie rodzinnym, wymagającym 
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pilnych interwencji terapeutycznych(tamże, s. 17-18). Stąd ważkość znaczenia 

komunikacji w systemie rodzinnym, która jeśli ma być funkcjonalną, musi być 

konkretna i oparta na doświadczeniu. Charakteryzuje ją wówczas: 1) wysoki stopień 

świadomości własnej osoby i innych ludzi; 2) operowanie konkretnymi, opartymi na 

doświadczeniu, faktami; 3) wyrażanie informacji zwrotnych związanych z 

nieuświadomionym przez innych zachowaniem i własnymi reakcjami na nie; 4) 

gotowość do ujawniania tego, co się czuje, czego się pragnie i o czym się wie 

(Bradshaw, 1994, s. 71). 

Ważnym aspektem charakterystyki systemu rodzinnego jest również struktura 

ról, zarówno przypisywanych, jak i przyjętych na siebie przez poszczególnych 

członków rodziny, oraz związków zachodzących między nimi. Proces kształtowania 

się ról jest skomplikowany, obejmuje bowiem nie tylko interakcje zachodzące między 

członkami rodziny, lecz również ich osobiste doświadczenia oraz tradycje 

wyniesione z rodziny pochodzenia. Istotną cechą ról rodzinnych jest ich 

komplementarność (Stepulak, 2007, s. 112). Jeśli określony członek rodziny 

podejmuje rolę „człowieka silnego”, to ktoś inny musi pełnić rolę „słabego”. Na 

dalszą metę można być w rodzinie tylko wówczas „dominującym”, jeśli ktoś jest 

„uległym” i odpowiednio: „dobrym” – „złym”, „opiekuńczym” – „wymagającym 

opieki”. Uwzględniając do tego ścisłą zależność pomiędzy pełnioną rolą a poczuciem 

tożsamości, to łatwo zrozumieć, dlaczego w procesie terapii członkowie rodziny 

często stawiają opór wysiłkom zmierzającym w kierunku zmiany patologicznej roli 

pełnionej przez daną osobą w systemie rodzinnym. Wówczas pozbawienie 

określonego członka jego dotychczasowej roli stanowi pośrednie zagrożenie dla 

poczucia tożsamości innych, którzy pełnią role komplementarne. W tym 

mechanizmie tkwi potencjalne źródło niepowodzeń wielu terapii rodzinnych 

(Radochoński, 1986, s. 20). 

Z perspektywy systemów rodzinnych widać, że pojedynczego człowieka 

można zrozumieć w kontekście związków i poprzez ocenę interakcji z całą rodziną. 

Często traktuje się objaw jako wyraz dysfunkcji w rodzinie, a te dysfunkcjonalne 

wzorce są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ujęcie terapii systemowej 

rodziny zakłada, że zdiagnozowany problem u klienta może być objawem tego, jak 

funkcjonuje system, a nie jest to tylko symptom złego dostosowania się danego 

człowieka, wynikający z historii jego życia i rozwoju psychospołecznego. Taka 

perspektywa teoretyczna jest oparta na założeniu, że zachowanie klienta, które 

stwarza problemy, może: 1) służyć jakiemuś celowi w rodzinie; 2) być funkcją 

niezdolności rodziny do produktywnego działania, zwłaszcza podczas przejścia z 

jednego na drugi etap rozwoju; 3) być symptomem wzorców dysfunkcjonalnych, 

które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszystkie wymienione założenia 
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kwestionują bardziej tradycyjne, intrapsychiczne ramy, których używano do 

konceptualizacji problemów ludzkich i wyjaśniania ich genezy (Corey, 2005, s. 508). 

W ujęciu systemowym podstawowe cechy rodziny dysfunkcjonalnej ujmuje 

się w kilku sferach działania: 1) rodzina dysfunkcyjna jest zamknięta, jej członkowie 

żyją w izolacji od świata zewnętrznego, bliskich kontaktów towarzyskich, przyjaźni, 

bądź też kontakty te są powierzchowne, konwencjonalne, dominują w nich pozory, 

brak prawdziwych uczuć, ma miejsce nieszczerość oraz niezdolność do zwracania się 

o pomoc; 2) rodzina taka żyje w zakłamaniu, braku szczerości i mówienia prawdy o 

problemach nękających członków rodziny, fałszując i zniekształcając rzeczywistość; 

3) w rodzinie tej brakuje wzajemności, czyli albo nikt nikomu nie pomaga, każdy jest 

skoncentrowany na sobie, a problemy innych członków są ignorowane, albo też 

oparte na nadopiekuńczości jednych wobec drugich; 4) rodzinę dysfunkcyjną cechuje 

sztywny podział ról, nieadekwatne widzenie świata i danych zachowań, które 

obowiązują nawet wtedy, gdy nie ma już potrzeby kierowania się wyuczonymi, 

obronnymi reakcjami (Ryś, 2006, s. 79). 

Terapia systemowa zakłada, że człowiek, będący elementem subsystemów, 

aktywnie oddziałuje na osoby, z którymi nawiązuje interakcje, i sam także podlega 

oddziaływaniom ze strony tych osób. Oddziaływanie to odbywa się za 

pośrednictwem zachowań komunikacyjnych i ma charakter cyrkularny. Tym samym 

terapia w ujęciu systemowym dotyczy obserwowalnych, aktualnie występujących, 

obecnych w danym momencie zachowań i ich skutków. Właśnie w nich i w 

kontekście, w jakim występują, poszukuje się źródeł patologii, nie zaś w konkretnej 

osobie (Grzesiuk, Jakubowska, 2005, 190-191). 

W podejściu systemowym zaczęto zatem w nowy sposób ujmować patologię. 

Żadna pojedyncza osoba nie jest nośnikiem zaburzenia. Patologia nie jest 

przypisywana procesom intrapsychicznym poszczególnych osób, lecz systemowi – 

relacjom, w jakie wchodzą członkowie rodziny, regułom funkcjonowania systemu, 

jego strukturze. Zjawiska intrapsychiczne w takim ujęciu są raczej „produktem” 

wzajemnych relacji. Dlatego członek rodziny z objawami nie jest traktowany jako 

ofiara ustosunkowań pozostałych członków. Jest on włączony w patologiczną 

sekwencję zdarzeń, podobnie jak inni jego uczestnicy. Jego objawy mogą pełnić 

wówczas funkcję utrzymywania równowagi w rodzinie lub być sygnałem 

skłaniającym ją w kierunku zmiany. Konsekwencją przyjęcia założenia o 

przyczynowości cyrkularnej jest bardzo równorzędne traktowanie wszystkich 

członków rodziny. Zatem w podejściu systemowym postuluje się pracę 

terapeutyczną z całym zaburzonym systemem. A istota oddziaływań 

terapeutycznych polega na interweniowaniu w cały system w celu zmiany wzorca 

interakcji między członkami rodziny poprzez modyfikowanie reguł kontaktowania 
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się, przerwania patologicznej sekwencji zdarzeń z prowokowaniem alternatywnego 

zakończenia, dostarczaniu informacji, na które dotychczas system był zamknięty 

(Tryjarska, 2006, s. 109). 

Perspektywa terapii systemowej wymaga zatem pewnego przesunięcia 

koncepcyjnego, ponieważ małżeństwo, rodzinę, widzi się w niej jako funkcjonującą 

jedność, która jest czymś więcej niż tylko sumą ról jej poszczególnych członków. 

Rodzina daje przede wszystkim kontekst, dzięki któremu rozumiemy, jak 

funkcjonują poszczególne osoby w relacjach z innymi i jak się zachowują. Bowiem 

działanie, które podejmuje jedna osoba, będzie miało wpływ na pozostałych 

członków systemu, a ich reakcja odbije się na poszczególnych osobach (Corey, 2005, 

s. 509). Stąd ujęcie systemowe w terapii podkreśla znaczenie pracy z całym 

systemem. Wówczas dopiero można zaobserwować i zrozumieć, jak człowiek 

zachowuje się w ramach swojego systemu i jak służy jego potrzebom, czyli jak 

system wpływa na człowieka i jak na niego wpływa konkretny człowiek. 

Systemowa terapia szczególnie może być stosowana w następujących 

sytuacjach i problemach życia małżeńskiego i rodzinnego: 1) zaburzenia w 

komunikowaniu się między członkami rodziny; 2) ostry kryzys rodzinny; 3) 

występowanie wzajemnych skarg wśród członków rodziny; 4) występowanie 

zachowań typu acting–out uwarunkowanych czynnikami wewnątrzrodzinnymi; 5) 

zaburzenia zachowań u dzieci uwarunkowane ostrym konfliktem małżeńskim ich 

rodziców; 6) niepowodzenia terapii indywidualnej w leczeniu zaburzeń zachowania 

(Radochoński, 1985, s. 28). Można zatem postawić tezę, że to ujęcie terapii 

szczególnie pomocne zdaje się być w sytuacjach, w których konflikty interpersonalne 

w systemie rodzinnym utrudniają człowiekowi rozwiązywanie konfliktów 

wewnętrznych. Zastosowana może ona być w odniesieniu do trudności i zaburzeń 

występujących we wszystkich fazach rozwoju człowieka: w dzieciństwie, młodości, 

w wieku dorosłym i starości. Szczególnie efektywne jest jej stosowanie w przypadku 

konfliktów małżeńskich oraz zaburzeń u dzieci i młodzieży, które są uwarunkowane 

czynnikami rodzinnymi (tamże). Ta więc terapia przyjmuje system małżeńsko–

rodzinny jako nie tylko swój przedmiot pracy terapeutycznej, ale i jako jej podmiot, 

koncentrując się wokół relacji pomiędzy poszczególnymi członkami i uwzględniając 

poglądy, uczucia i interesy wszystkich członków rodziny, podczas gdy terapia 

indywidualna czy grupowa zajmuje się relacjami w systemie małżeńsko–rodzinnym 

tylko z perspektywy pojedynczego pacjenta (Namysłowska, Siewierska, 1997, s. 6). 

 

2. Migracja jako sytuacja trudna w życiu rodziny 

 

Następstwa decyzji i funkcjonowania rodziny w stanie rozłąka z przyczyn 
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ekonomicznych oddziałuje na wszystkie podsystemy składające się na jej strukturę. 

Zatem odwzorowują się one w bliskich i dalekosiężnych stylach tworzenia relacji 

małżeńskich, rodzicielskich i międzypokoleniowych. 

Zaburza przede wszystkim proces więzi małżeńskiej, czyli proces 

wzajemnego, osobowego bycia darem małżonków, rzutując w konsekwencji 

zarówno na postawę miłości małżeńskiej, jak i na spójnię małżeńską (Wojaczek, 2005, 

s. 210). Rozłąka z partnerem powoduje zakłócenia zaspokajania elementarnych 

potrzeb człowieka, zaczynając od potrzeb biologicznych – seksualnych, przez 

potrzebę miłości, bliskości, intymności, serdeczności, po potrzebę kontroli i 

własności partnera. W konsekwencji zdaje się to prowadzić do szeregu 

nieprawidłowości w relacjach partnerów – od angażowania się w przelotne romanse, 

związki pozamałżeńskie (podwójne życie) czy zdrady, po obsesyjne myśli dotyczące 

niewierności partnera i wynikającej z tego zaborczości, odczuwanego niepokoju i 

poczucia zagrożenia. Trwająca rozłąka może też prowadzić do stopniowego spadku 

intymności pomiędzy partnerami – rozluźniania się więzi emocjonalnej, spadku 

zaangażowania obu stron, braku dbałości o potrzeby partnera, niedostateczne 

zainteresowanie partnerem, braku wymiany intymnych myśli i uczuć, czy wreszcie 

stopniowego zaniku elementów dodatkowo spajających małżeństwo, jak wspólne 

zainteresowania czy wspólnie spędzany czas wolny. W konsekwencji można 

obserwować zaburzony proces komunikacji między partnerami, narastające 

nieporozumienia, czy jawne konflikty, utratę zaufania do partnera, zobojętnienie i 

oddalanie się psychiczne (Dzierżanowska-Peszko, 2011, s. 25). 

Sytuacja życiowa małżonków przeżywających migracyjne rozdzielenie 

obejmuje wiele problemów a wśród nich można wymienić: 

 pojawia się deprywacja potrzeb emocjonalnych, psychicznych i fizycznych 

(seksualnych) u obu małżonków; 

 osoba nieobecna pozostaje pozbawiona udziału w bieżącym życiu rodziny, 

ponieważ brakuje jej znajomości i rozeznania co do codziennych problemów rodziny 

(przebywa z dala od niej); 

 osobie nieobecnej brakuje zrozumienia sytuacji rodzinnej; 

 małżonek pozostający z dziećmi czuje się przeciążony obowiązkami 

związanymi z opieką i wychowywaniem dzieci; 

 mogą pojawiać się bądź nasilać trudności wychowawcze z dziećmi; 

 pojawia się zmienność sytuacji wyrażana w przeplataniu się codzienności, co 

utrudnia rozumienie rzeczywistości małżeńsko-rodzinnej; 

 radość spotkań przyćmiewa zwykle niepokój ponownego rozstania, w 

rezultacie powstaje napięta sytuacja; 

 rozluźnieniu mogą ulec więzi małżeńskie, ponieważ następuje 
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„usamodzielnienie się” małżonków, uniezależnienie się jednego od drugiego, „ostudza się” 

klimat emocjonalny rodziny, co w konsekwencji może powodować, że dochodzi do 

rozwodów (tamże, s. 28). 

Wyjazdy zarobkowe wnoszą wiele trudności w życie nie tylko małżonków, ale 

i całej rodziny, to znaczy dzieci i pokolenia dziadków. Z tym, że dzieci stają się 

głównie osobami potrzebującymi pomocy a dziadkowie, tymi na których często 

spada obowiązek opieki nad wnukami. Wartym zaznaczenia jest fakt, że oprócz tego 

iż doświadczają osobistych trudów osamotnienia, to niosą w sobie duży potencjał dla 

wprowadzenia korektywnych zmian i udzielenia wsparcia wnukom i swym 

wyjeżdżającym dzieciom. 

Z perspektywy dzieci często ujawniającą się konsekwencją wyjazdów 

zarobkowych rodziców są zaburzenia relacji między nimi, które mogą obejmować 

obszary wzajemnego kontaktu, emocjonalności czy też procesów socjalizacyjnych, 

mających swe konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym. Dziecko z 

zaburzeniami więzi wykazuje nieumiejętność tworzenia prawidłowych relacji, ma 

poczucie odrzucenia i straty spowodowanej zaburzoną więzią z rodzicem/rodzicami, 

przejawia nieufność w tworzeniu relacji, wynikającą z braku bezpieczeństwa i 

poczucia stabilności. Jego zaniżona samoocena może przejawiać się agresją, 

autoagresją, prowokowaniem do ponownego odrzucenia w celu ochrony przed jego 

przeżyciem, trudnością w respektowaniu granic interpersonalnych oraz norm 

społecznych. 

Wśród następstw nieobecności jednego lub obojga rodziców na ich dziecko 

wyróżnić można m.in.: zaniżanie poczucia własnej wartości; doświadczanie braku 

poczucia bezpieczeństwa; poczucie osamotnienia; nadwrażliwość; nadpobudliwość; 

agresja; nieopanowanie; nieufność; brak wiary we własne możliwości; nieśmiałość i 

apatia; trudności szkolne i wychowawcze; izolacja; chłód uczuciowy; obojętność lub 

nawet wrogość; problemy ze snem; moczenia nocne; zaprzestanie mówienia; 

zwiększone jest ryzyko wystąpienia demoralizacji konsekwencje dla rozwoju 

identyfikacji i tożsamości płciowej; trudności natury emocjonalnej oraz patologizacje 

zachowania (Zob. Nowak, Gawęda, Janas-Kozik, 2012, s. 297-298). 

Wsparcie dzieci doświadczających opuszczenia przez rodziców pracujących 

za granicą może dokonywać się w ramach terapii indywidualnej lub rodzinnej. 

Istotną rolą psychoterapii, wobec tych dzieci, staje się wzmacnianie procesów 

socjalizacji, przepracowanie wypieranych uczuć, zmiana mechanizmów obronnych 

na bardziej dojrzalsze oraz trening umiejętności poszukiwania wsparcia wśród 

innych dostępnych aktualnie osób. 

Następstw wyjazdów migracyjnych doświadczają również seniorzy tych 

rodzin. Głównymi dla nich negatywnymi skutkami są poczucie osamotnienia, brak 
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wsparcia przy zmniejszającej się ich sile witalnej oraz nieradzenie sobie z 

problemami, które przynosi opieka nad wnukami. Owocować to może zwiększoną 

depresyjność, poczuciem alienacji i braku wsparcia. Bardzo często zatem również i 

oni potrzebują profesjonalnego wsparcia terapeutycznego. 

 

3. Praca z rodziną doświadczającej rozłąki migracyjnej w ujęciu terapii 

systemowej 

 

Podstawowym założeniem pracy z rodzina przeżywającą następstw rozłąki 

migracyjnej jest wieloaspektowość i całościowość postrzegania procesów 

interakcyjnych zachodzących pomiędzy członkami systemu. Różnorakie następstwa 

rozłąki migracyjnej rodziny warto zatem diagnozować jako symptom, z którym 

zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc. Zasadniczym kierunkiem interwencji 

terapeutycznych staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – „po co?” określone 

zachowanie-objaw funkcjonuje w obrębie relacji rodzinnych. Z tej perspektyw 

określone zachowanie, któremu rodzina przypisuje patologiczne znacznie nabierać 

może pogłębionego i paradoksalnie pozytywnego sensu. Dlatego dzięki całościowej 

perspektywie systemowej można dostrzec, jak pojedynczy człowiek będzie niósł 

symptom w imieniu całej rodziny i poświęcał się za nią i dla niej. Wówczas poziom 

funkcjonowania człowieka staje się manifestacją tego, jak funkcjonuje rodzina (Corey, 

2005, s. 510). Warto przy tym zaznaczyć, że terapia systemowa nie wyklucza pracy 

nad dynamiką pojedynczego człowieka, ale to podejście pozwala poszerzyć 

perspektywę tradycyjnej psychoterapii i ją niejako dopełnić. 

Praca z rodziną migracyjną może przebiegać dwutorowo. Po pierwsze – może 

to być praca indywidualna, która pozwala rozpoznać osobie lub podsystemowi 

rodzinnemu „niosącemu” symptom, mechanizmy w które jest uwikłana dla dobra 

całości rodziny. Po drugie – powinna to być praca terapeutyczna z całą rodziną jako 

systemem, który przechodząc określone sytuacje kryzysowe, by zachować 

homeostazę delegował patologiczne zachowania na jednego ze swych członków. 

Obie te płaszczyzny aktywności terapeutyczne mogą na siebie pozytywnie 

oddziaływać i wspierać się dla bardziej adekwatnego funkcjonowania 

poszczególnych osób, podsystemów i całej rodziny. Istotnym warunkiem takiego 

postępowania jest jednak potrzeba zachowania neutralności ze strony terapeutów. 

Oznacza, to że pewną wartością dodaną tak postrzeganego procesu terapeutycznego 

jest prowadzenie terapii indywidualnych poszczególnych podsystemów rodzinnych 

przez innych terapeutów, którzy nie będą się aktywnie angażować w terapię całej 

rodziny. 
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Ad. 1. Indywidualnej pracy terapeutycznej szczególnie potrzebują dzieci i 

dziadkowie wywodzący się z rodzin migracyjnych oraz osamotnieni małżonkowie. 

Bardzo często poszczególne osoby w perspektywie całej rodziny jako systemu stają 

się „pacjentem identyfikowanym”, w którego zachowaniu lokuje się objaw będący 

obrazem, symbolem głębszych problemów całej rodziny. 

W trakcie procesu psychoterapii dzieci doświadczających opuszczenia przez 

rodziców zarobkujących za granicą ważne wydają się następujące zagadnienia: 

  przepracowanie złości względem znaczących osób, które przestają być 

dostępne fizycznie. Złość często jest tłumiona lub zaprzeczona i realizowana 

w sposób chroniący dziecko przed dostaniem się do jego świadomości. 

Efektem tego jest występowanie zaburzeń patalogizujących funkcjonowanie i 

będących często autodestrukcyjnymi; 

  pracę nad niwelowaniem zachowań mających charakter autodestrukcyjny 

oraz próbę ich zamiany na bardziej dojrzałe i bezpieczne; 

  pracę nad zdjęciem poczucia winy, które często wpływa na zaniżone poczucie 

wartości, wynikające z poczucia bycia „nieodpowiednim dzieckiem”, które 

zostało opuszczone; 

  konfrontację dziecka z konsekwencjami podejmowanych zachowań 

destrukcyjnych; 

  rozwijanie umiejętności poszukiwania i brania wsparcia; 

  podejmowanie działań reparacyjnych, dzięki którym dziecko pozostające w 

relacji psychoterapeutycznej może ponownie wejść w relację będącą 

bezpieczną i przewidywaną, dającą mu możliwość odreagowania 

nagromadzonych emocji; 

  rozwijanie umiejętności wyrażania wprost swoich emocji, potrzeb i 

oczekiwań; 

  wspólne poszukiwanie i wskazywanie kierunków rozwojowych (Nowak, 

Gawęda, Janas-Kozik, 2012, s. 302). 

Dzieci definiowane jako eurosieroty często wycofują się z kierowania wprost 

treści o charakterze emocjonalnym względem osób znaczących. Dzieje się tak z lęku, 

że zranienie lub zezłoszczenie nieobecnego rodzica spowoduje jego utratę.   Dzieci, 

aby poradzić sobie z brakiem kontaktu z osobami znaczącymi, przyjmują różne 

techniki przystosowawcze. Wśród nich osoby badające zjawisko wymieniają: 

akceptację, cichą tęsknotę, zamknięcie się w sobie, bunt i niezgodę na nieobecność 

rodziców, stwarzanie problemów wychowawczych. W związku z prezentowanymi 

trudnościami wsparcie specjalisty jest niezwykle istotne. 

Rodzice zaniepokojeni objawami przejawiającymi się u swych dzieci 

zgłaszają się z dziećmi, u których występują problemy z zaburzeniami rozwojowymi 
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utrudniającymi prawidłowe zafunkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym, 

szkolnym, rówieśniczym oraz społecznym. Dziecko zatem staje się w takich 

sytuacjach osobą potrzebującą indywidualnej terapii, która jednak zawsze 

dokonywać winna  się w kontekście całej sytuacji rodzinnej. Z tego powodu w 

procesie diagnostycznym aktywnie biorą udział zarówno rodzicie jak i samo dziecko. 

Zazwyczaj rodzice sygnalizują wówczas brak umiejętności rodzenia sobie z 

kryzysami wieku rozwojowego i dorastania ich dzieci. Spotkanie konsultacyjne z 

psychologiem umożliwia rodzicom zadawanie pytań na temat niepokojących ich 

zachowań bądź trudności rozwojowych dzieci. Po zebraniu dokładnego wywiadu, 

psycholog sporządza wstępną diagnozę dziecka i rodziny oraz proponuje przebieg 

dalszej pomocy, która zawierać może następujące działania: pogłębienia diagnozy za 

pomocą testów klinicznych, terapeutyczne spotkań wspierające dla dziecka, 

psychoedukację rodziców, skierowanie rodziny do mediacji lub terapii systemowej, 

skierowanie dziecka do innych specjalistów. Dalsza praca z rodzicami w 

perspektywie terapii dziecka polega m.in. na pogłębieniu znajomości prawidłowego 

przebiegu rozwoju dziecka, nabywania umiejętności stawiania i konsekwentnego 

egzekwowania granic, umiejętności zagospodarowywania czasu wolnego, radzenia 

sobie z negatywnymi uczuciami dziecka, jak również własnymi rodzicielskimi 

przeżyciami, itp. Natomiast praca terapeutyczna z dzieckiem, w zależności od jego 

wieku i zdiagnozowanego problemu skoncentrowana jest na wspieraniu jego 

rozwoju, odbarczaniu go od problemów emocjonalnych zachodzących w życiu 

rodzinny oraz przepracowaniu pojawiających się jego dysfunkcjonalnych zachowań. 

Praca indywidualna z podsystemem dziadków oznacza prowadzenie takich 

rozmów, które pozwoliłyby im na uzyskiwanie potrzebnej wiedzy na temat ich praw 

i obowiązków z racji pozostawiania opiekunem dla swych wnuków oraz udzielenie 

wsparcia emocjonalnego, dzięki któremu będą mogli uzyskać przekonanie o wartości 

swoich oddziaływań. 

Znaczenie dziadków szczególnie wzrasta w perspektywie systemowej terapii 

rodzin, gdyż mogą oni stanowić swoisty zasób, potencjał rozumienia różnych 

zachodzących procesów i udzielania cennych wskazówek dla podejmowania 

dalszych decyzji życiowych. Znaczenie osoby starszej w rodzinie jest bardzo istotne i 

wyraża się m.in. jego pamięcią (informacje, wiedza), emocjami i zachowaniem, 

którymi może się dzielić ze swymi najbliższymi. 

Przyjmując zasadę całościowości w terapii systemowej rodziny trzeba 

dostrzec, że osoby starsze mają nieocenioną rolę i zadanie jako osoby wspierające 

proces terapeutyczny. Głównym ich zasobem jest doświadczenie życiowe oraz 

pozostawanie swoistą „pamięcią” rodziny, która przechowuje tradycje rodzinne i 

może przekazać rozumienie wielu zachowań, które mają swoje źródła w historii 
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rodziny. W trakcie prowadzonej terapii, gdy uczestniczą w niej wszyscy członkowie 

danego systemu rodzinnego, osoby starsze mając wgląd w historię rodziny mogą 

stać się cennym źródłem informacji dla innych osób, dzięki którym odnajdywać 

mogą one rozumienie zachodzących aktualnie procesów psychicznych w ich życiu i 

udzielić odpowiedzi na jedno z fundamentalnych pytań terapeutycznych: po co 

zachodzi dane zjawisko w ich życiu? Przyjmując założenie, że nie ma zachowań 

nieadekwatnych w życiu rodziny, każde nawet destrukcyjne zachowanie 

poszczególnego członka rodziny, w którym pojawia się objaw, ma sens i znaczenie. 

Przekazywanie informacji o znaczeniu i pochodzeniu danych wzorców 

zachowań powstałych we wcześniejszych pokoleniach ma istotny walor odbarczenia 

systemu rodzinnego. Daje to szansę na nabranie do zachodzących aktualnie 

wydarzeń dystansu i pogłębiania ich rozumienia. Osoba starsza pełni wówczas rolę 

zwornika i osoby dającej poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie. Dopiero wówczas 

pogłębione rozumienie zachodzących zdarzeń w życiu rodziny pozwala odnajdywać 

alternatywne wzorce zachowań i przepracowaniu tych które w danej sytuacji stawały 

się destrukcyjne dla poszczególnych członków rodziny. Do tej pory musiały się one 

nie jako „poświęcać”, by zachowana została homeostaza rodzinna i trwałość całego 

systemu nie doznała uszczerbku. W takim rozumieniu już sama wiedza i informacja, 

w który z natury wyposażona jest osoba starsza wobec innych młodszych członków 

rodziny ma walor terapeutyczny. Pozwala to bardzo często całemu systemowi 

rodzinnemu przepracować zagadnienie mitów rodzinnych, tak aby ich aktualne 

życie i wybory stawać się mogły bardziej adekwatne i rozwojowe. 

Podobnie ma się rzecz z pracą nad emocjami w życiu rodziny. Osoba starsza 

posiadająca określone schematy zachowań emocjonalnych,  w trakcie całego swego 

życia stawała się dla innych członków rodziny swoistą matrycą, która odcisnęła w 

życiu najbliższych swój charakter, znamię. Prowadzenie rozmowy terapeutycznej, 

dzięki m.in. technikom pytań cyrkularnych, pozwala każdej osobie należącej do 

systemu rodzinnego docierać do swego skryptu emocjonalnego, który kształtuje jego 

aktualną emocjonalność. Systemowa terapia rodzinna daje wówczas szansę na 

otwarte dialogowanie na temat procesów emocjonalnych w rodzinie, ich znaczenia 

dla nich oraz poszukiwaniu takich rozwiązań, które nie będą prowadzić do tzw. 

emocjonalnego odcinania się, lecz stwarzać będą okazję do budowania bliskości i 

emocjonalnego ciepła. Osoby starsze, które postrzegać zaczynają życie już z pewnej 

perspektyw swych doświadczeń, mają większą łatwość i głębszą zdolność do 

dostrzegania i wyrażania sądów na temat doświadczonych emocji. 

Przepracowywanie emocjonalnych wzorców w rodzinie, dzięki impulsom 

płynącym od osób starszych daje szansę na pogłębioną komunikację, a także 

unikania destrukcyjnych konfliktów, oddalenia od siebie oraz długoletniego 
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funkcjonowania w dystansie emocjonalnym. Samoświadomość emocjonalna osób 

starszych, ich doświadczenia w tym względzie może stać się dla całości rodziny 

istotnie korektywnym doświadczeniem. 

Podejście i podejmowanych zachowań osoby starszej w trakcie trwania terapii 

wobec poruszanych problemów ma ważkie znaczenia dla procesu wprowadzania 

zmian. W różnego typie zachowań przyjmowanych w trakcie terapii odczytywać 

można nastawienia rodzinne wobec przekazów pokoleniowych i związanych z nimi 

lojalności rodzinnych. A są one zinternalizowanymi oczekiwaniami i 

zobowiązaniami, powstałymi wobec rodziny generacyjnej, a zachowują swoją moc 

wobec rodziny prokreacyjnej. Wówczas to co dla osób z zewnątrz może wydawać się 

zachowaniem irracjonalnym i patologicznym, w gruncie rzeczy – z perspektywy 

systemu rodzinnego – jest wyrazem głębokiej lojalności. Przybierać one mogą formę 

różnych delegacji rodzinnych. Dzięki osobom starszym i ich podjętemu w trakcie 

trwania terapii wysiłkowi, można dokonać przeformułowania różnego typu 

lojalności. Wówczas powstaje szansa na wypracowanie takich relacji, które staną się 

w pełni dojrzałymi i satysfakcjonującymi wszystkie osoby tworzące rodzinę w 

perspektywie całego ich życia i wielu kolejnych pokoleń. 

W perspektywie terapii systemowej dziadkowie dzięki swoim zasobom mogą 

się stać istotnym podmiotem wprowadzenia i utrzymania zmian u małżonków 

przeżywających swe trudności w wyniku rozłąki migracyjnej oraz takiego 

nawiązania kontaktu z wnukami, który pozwoli im pozytywnie przeformułować 

zaistniałe trudności w ich życiu na rzecz osiągania przez nich większego poziomu 

dojrzałości osobowej. 

Osamotnieni małżonkowie, zarówno pozostający w domu jak i pracujący z 

dala od niego, również mogą doświadczać różnorakich problemów. Z tego powodu 

istotna staje się indywidualna praca terapeutyczna z tymi reprezentantami rodziny. 

Głównym zadaniem terapii indywidualnych jest udzielanie zgłaszającym się osobom 

pomocy w rozwoju ku pełni dojrzałości osobowej dzięki wypracowaniu takich 

składowych jak: realne poznanie świata, akceptacja siebie, wewnętrzna integracja, 

poczucie sensu życia, hierarchia wartości, szerokość zainteresowań kulturalnych, 

zdolność do poświęceń, przepracowywanie powstałych w wyniku poczucia 

osamotnienia deficytów osobowościowych: poczucia bezradności, poczucia bycia 

gorszym itd. A także udzielanie pomocy osobom doświadczającym depresji i innych 

zaburzeń nastroju, nieradzącym sobie z narastającym stresem; mającym obniżone 

poczucie własnej wartości. 

Z perspektywy jakości i skuteczności pracy terapeutycznej z parą małżeńską 

warto w procesie diagnozy uwzględniać etap na którym dana para się znajduje. Czy 

jest są oni w momencie decydowania o rozpoczęciu rozłąki migracyjnej, czy są w 
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trakcie przeżywania  wynikających z aktualnych konsekwencji wcześniejszej decyzji, 

czy też rozpoczynają etap funkcjonowania we dwoje po zakończeniu pracy 

zagranicą. Każdy z wyżej wskazanych etapów przynosi bowiem inne problemy i 

charakteryzuje się odmienną dynamiką oddziaływań wzajemnych w relacji 

małżeńskiej. 

 

Ad. 2. Wartością dodaną która wnosi terapia systemowa jest możliwość pracy 

z wszystkimi podsystemami rodziny jednocześnie. W sytuacji trwania rozłąki może 

stać się to także problemem, by wszyscy członkowie razem pracowali 

terapeutycznie, lecz i ten warunek stanowi swego rodzaju element weryfikujący 

motywację do wprowadzenia realnych zmian w funkcjonowaniu rodziny. Jeśli 

bowiem członkowie rodziny będą potrafili podporządkować dotychczasowy 

harmonogram swoich obowiązków do rytmy spotkań terapeutycznych i dojeżdżać 

nawet z odległych miejsc na co miesięczne sesje terapeutyczne, to istnieje realna 

szansa na uzmysłowienie sobie zachodzących procesów rodzinnych i 

przepracowanie ich w kierunku bardziej funkcjonalnych. 

Z upływem czasu w relacjach małżeńskich pojawiają się przemilczenia 

trudnych spraw oraz coraz większa ilość nierozwiązanych konfliktów, których 

następstwem stają się narastające konflikty i kryzysy. Powstające problemy mogą 

mieć swe źródła zarówno w zmiennych indywidualnych, wynikających z deficytów 

osobowościowych, braku umiejętności komunikacyjnych lub nieprzepracowanych 

przekazów wielopokoleniowych. Stąd też oddziaływanie terapeutyczne ma polegać 

na udzieleniu małżonkom pomocy w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia 

i zaspokojenia potrzeb, a także na poprawie relacji w codziennym funkcjonowaniu. 

Kryzysy małżeńskie stają się kanwą zachodzących problemów z dziećmi, których 

zachowania i objawy często korespondują z zaburzeniami przekładającymi się na 

jakość relacji małżeńsko-rodzinnych. Terapia rodzinna polega na spotkaniach 

wszystkich członków rodziny z terapeutą pomagającym w zrozumieniu interakcji 

między poszczególnymi osobami tworzącymi rodzinę jak również w dokonaniu 

wglądu w problemy wychowawcze, konflikty czy poszerzenia świadomości powodu 

dla którego zachodzą różnego typu zaburzenia systemu. Terapeuci starają się 

wesprzeć rodzinę w rozpoznawaniu i uruchamianiu utraconych przez nią zasobów 

(np. zdolności do podjęcia inicjatywy, otwarcia konfliktu, samopoświęceń i żałoby 

oraz gotowości do zmierzenia się z rzeczywistością). Dzięki temu, pozytywne skutki 

terapii są długofalowe i wprowadzają trwałe oraz korzystne zmiany w jej 

funkcjonowaniu. W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów 

pracy na sesje terapeutyczne zapraszani mogą być różni członkowie rodzin w 

różnych konstelacjach (np. kilka osobnych sesji dla dzieci i osobnych dla rodziców, 
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później kilka sesji wspólnych). Czas trwania terapii i częstotliwość sesji zależeć będą 

od zgłoszonych problemów oraz od założonych celów terapii. 

Pracę z całym systemem rodzinnym doświadczającym następstw rozłąki 

migracyjnej można podzielić na pięć etapów (por. de Barbaro, Izdebski, Szwajca, 

2001,  s. 5-16): 

I etap – nawiązania kontaktu 

Celem tego etapu jest: a) wzajemne poznanie się systemu i doradców; b) 

wytworzenie wewnętrznej motywacji u członków systemu; c) wprowadzenie 

wątpliwości odnośnie do silnego przeświadczenia członków rodziny, że zmiana 

destruktywnej sytuacji jest niemożliwa. Podstawową metodą na tym etapie jest 

prowadzenie rozmów w taki sposób, aby system danej rodziny uznał, że doradcy 

chcą wszystkich poznać, wysłuchać, zrozumieć i pomóc. Zasadniczą trudność 

stanowić może wytworzenie „wewnętrznej motywacji” u członków systemu do 

zmiany. 

II etap – opisania problemu 

Celem tego etapu jest stworzenie wiarygodnego, dokładnego, szczegółowego 

opisu zajść związanych z rozłąką migracyjną zarówno przeszłych, jak i aktualnych, 

gdyż:  

a) samo podzielenie się doznaniami związanymi z rozłąką zazwyczaj przynosi 

ulgę;  

b) stanowi akt zarejestrowania problemu, a drobiazgowość opisu nadaje rangę 

temu, co jest opisywane;  

c) poprzez szczegółowy opis dociera się do różnych informacji, które mogłyby 

nigdy nie zostać przekazane, a są ważne;  

d) osoby poszkodowane, np. dzieci, mogą mieć uczucie, że ktoś spoza rodziny 

wie, co się w niej się działo i wydarza;  

e) w ten sposób zostaje przełamane tabu, że o przeżywanym problemie trzeba 

milczeć i trwać pomimo dużego dyskomfortu emocjonalnego;  

f) zostaje opisany impas rodziny, bezradność jej członków, wieloletnie 

tolerowanie negatywnych następstw rozłąki i jej nieodwracalnych następstw.  

To, co jest istotne na tym etapie, to prowadzenie rozmów w taki sposób, aby 

można było w nich poruszać trudne dla rodziny sprawy. Doradca musi być 

prawdziwie gotów usłyszeć różne historie, a członkowie rodziny powinni tę 

gotowość odczuwać. Powinno dojść do wysłuchania relacji członków rodziny w 

obecności osoby, która z powodu migracji tak często jest nieobecna. Na tym etapie 

działa czasem nieświadomy mechanizm obronny: to, o czym się nie mówi, nie miało 

miejsca, można to wyrzucić z pamięci. Jest to również często dążenie do poprawienia 
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obrazu rodziny przez podtrzymywanie tajemnic rodzinnych. Doradcy przyjmują 

inną strategię. Aby coś się skończyło, trzeba do tego wrócić, omówić to, przeżyć raz 

jeszcze, zrozumieć to w inny, niż dotychczas, sposób, ale zgodny z jawną 

rzeczywistością i dopiero wtedy zamknąć. Tajemnice rodzinne nie sprzyjają 

przepracowaniu trudnych zachowań, lecz raczej je chronią. Stąd konieczność 

prowadzenia szeregu rozmów opisujących konkretne sytuacje w rodzinie, nawet 

wówczas, gdy budzi to silny opór członków rodziny. 

III etap – uzgadniania warunków 

Celem tego etapu jest przyjęcie przez rodzinę, a w szczególności przez osobę 

nieobecną, że:  

a) oceny rozłąki jako sytuacji trudnej;  

b) założenia, że zachowania związane z nieobecnością utrwaliły wiele 

negatywnych następstw rodzinie, a przy okazji mogły być sposobem na swoistego 

sposobu sprawowanie skutecznej kontroli nad całością rodziny;  

c) warunku koniecznego, że dalsza praca jest możliwa jedynie wówczas, gdy 

nieobecność w rodzinie ustanie lub zostaną wypracowane wspólne alternatywne 

sposoby satysfakcjonującego funkcjonowania życia rodzinnego, które mają szansę 

zaspakajać potrzeby psychiczne wszystkich członków rodziny.  

W istocie dopiero po przyjęciu przez uczestników terapii powyższych założeń 

możliwe jest kontynuowanie terapii w kierunku głębszych zmian zarówno w 

systemie, jak też w świadomości poszczególnych podsystemów (współmałżonków, 

dzieci, innych członków rodziny). 

IV etap – kontynuowania terapii na głębszym poziomie 

Celem tego etapu jest pogłębienie omawianych problemów poprzez:  

a) analizowanie przeszłości rodziny, wzorców generacyjnych, osobistych 

doświadczeń rodziców, ich relacji małżeńskiej. Niejednokrotnie ich własna historia, 

historia dorosłego życia, była „rozbita” różnymi problemami emocjonalnymi z 

którymi sobie nie radzili;  

b) powrót do weryfikacji „zgody” członków rodziny na rozłąkę;  

c) omówienie korzyści i strat, jakie przynosi sytuacja rozłąki;  

d) ukazywanie mechanizmu, w jaki sposób rodzice wikłają swoje dzieci w to, 

aby stanowiły ich „drużynę” we wzajemnej walce, której wcale nie chcą zakończyć. 

Osoba, która do tej pory kojarzyła się raczej ze słabością, bezradnością i zależnością 

od swego problemu, zaczyna mówić o sobie, odsłaniając tym samym „ludzkie 

oblicze”. Może to spowodować, że zostanie inaczej odebrana i potraktowana przez 

innych. Ma szansę się dowiedzieć, że pomimo doznanych trudności, osoby bliskie są 

gotowe sobie przebaczyć i kochać się. Jest to silnie korektywne doświadczenie dla 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 261 

całej rodziny.  

Celem jest wytworzenie nawyku do prowadzenia szczególnego rodzaju 

rozmowy, w której:  

a) opinie wszystkich są szanowane; 

b) osoba, która mówi, jest słuchana i inni starają się ją rozumieć; 

c) wypowiadane są zdania, których dotąd wypowiedzieć nie było wolno;  

d) dzieci zostają dopuszczone do głosu, wysłuchane i nic im nie grozi, jeśli 

powiedzą to, co myślą, uczą się wyrażać wprost swoje odczucia, a nie poprzez 

chorobowe symptomy;  

e) dzieci przestają być jedynie obiektami do odreagowania napięć;  

f) prezentowane są różnice zdań pomiędzy osobami, ale nie przeradzają się 

one w agresywny konflikt, bezradność czy zależność. 

V etap – towarzyszenia w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

Celem tego etapu jest praca nad znalezieniem i utrwaleniem nowych wzorów 

relacji. Materiałem do pracy w tej fazie jest znów omawianie bieżącej sytuacji. Trudna 

zmiana, którą podejmują członkowie systemu, powinna być odpowiednio wspierana 

i gratyfikowana. Nieuporanie się z nią grozi ryzykiem powrotu do poczucia impasu, 

bezsilności i frustracji, które znowu może szukać ujścia w opuszczaniu rodziny. 

Wówczas może zaistnieć sytuacja, że nie dojdzie do wytworzenia nowych wzorów 

relacji, a to z biegiem czasu spowoduje rozpad rodziny. 

Spojrzenie na rozłąkę migracyjną w ujęciu systemowym pozwala dostrzec, że 

osoba doświadczająca jakiejkolwiek formy negatywnych jej następstw, zostaje przez 

system wydelegowana do przejęcia roli swoistego „psychologicznego kosza na 

śmieci”, do którego „wrzucane” są wszelkie podłości i wady, które zostały wyparte i 

odizolowane przez innych członków systemu od własnych osobowości. A następnie 

właśnie za to są potem karane, jako nosiciele tych odrzuconych cech. Najpełniejszy 

obraz sytuacji można uzyskać dzięki spojrzeniu z perspektywy wielopokoleniowej. 

W wypadku takich systemów rodzinnych, empatia i neutralność terapeutów 

obejmująca również wcześniejsze pokolenia, ma duże znaczenie leczące. Zatem 

proces terapeutyczny osób doświadczających rozłąki migracyjnej warto by był 

prowadzony z całą rodziną. Daje to szansę na szybsze i bardziej dogłębne 

wprowadzenie prawidłowych sposobów funkcjonowania całej rodziny i 

poszczególnych jej członków w życiu teraźniejszym i przyszłym oraz kolejnych 

pokoleń. 

Wydaje się, że wartością dodaną całościowej pracy z rodziną w ujęciu 

systemowym jest szansa na dogłębne uchwycenie zachodzących procesów w 

perspektywie indywidualnej i wspólnej oraz wielopokoleniowej. Umożliwia to 
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zatem dostrzeżenie zachodzących zachowań i relacji dysfunkcjonalnych, a także 

wypracowania takich ich form, które będą bardziej adekwatne i sprzyjające 

rozwojowi poszczególnym osobom oraz całej rodzinie. 
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Romowie w ukraińskim systemie edukacji 

 

 

Pojawienie się nowych państw w Europie Wschodniej doprowadziło do 

wzrostu świadomości narodowej, stymulowało proces ożywienia języków, kultur i 

tradycji. Stosunek do mniejszości, jak i stopień tolerancji narodowej jest papierkiem 

lakmusowym, dzięki któremu sprawdza się stopień dojrzałości społeczeństwa, 

poziom jego otwartości i demokracji. Tematyka wychowania pozwala na 

zaprezentowanie zagadnienia dotyczącego sytuacji Romów w ukraińskim systemie 

edukacji. W pierwszej części opracowania analizie została poddana ich sytuacja w 

ukraińskiej przestrzeni społecznej. W drugiej części uwypuklony został zarys 

edukacji mniejszości na Ukrainie, zaś trzecią poświęcono sytuacji edukacyjnej 

Romów. 

W niepodległej Ukrainie zauważalna stała się aktywizacja życia mniejszości 

narodowych i etnicznych. Niektórzy badacze procesów związanych z 

mniejszościami w okresie postsowieckim charakteryzują je mianem „etnicznego 

odrodzenia”(Євтух, 2001, 2004; Тараненко, 2001). Do najważniejszych cech takiego 

odrodzenia zaliczają m.in. działalność grup artystycznych, periodyki w językach 

etnicznych, upowszechnianie informacji w Internecie o życiu i tradycjach 

mniejszości, odnowienie sieci szkół państwowych, w których edukacja przebiega w 

ich językach, bądź naucza się w nich języka mniejszości, jak również programy 

telewizyjne w tych językach. Ponadto Ukraina po uzyskaniu niepodległości, jednym 

z głównych priorytetów, ogłosiła ochronę praw publicznych wszystkich obywateli 

na zasadach równości bez względu na pochodzenie. Jest to potwierdzone przez 

szereg artykułów Konstytucji Ukrainy oraz Ustawę o mniejszościach narodowych1. 

Co więcej, od 1991 roku tendencje do odrodzenia zauważalne są również pośród 

przedstawicieli dominującej narodowości. Tworzenie nowej świadomości ukraińskiej 

wymaga od wspólnot mniejszości narodowych i etnicznych aktywizacji w 

zachowaniu własnej tożsamości, m.in. języka, kultury, religii (Антонюк, 2003, s. 119). 

                                                 
1 Ustawa o edukacji, art. 3, Kijów 23.03.1996, № 100/96-WR; Ustawa o mniejszościach narodowych na 

Ukrainie, Kijów 25.06.1992, № 2494-XII; Deklaracja praw mniejszości narodowych, Kijów 01.11.1991; Por. 

S. Lytowczenko, Analiza ustawodawstwa Ukrainy, zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi w celu 

zapewnienia równych praw w uzyskaniu wykształcenia, Kijów 2009, s. 5-15. 
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Niektórzy naukowcy kwestionują jednak idee etnicznego renesansu. 

Podkreślają oni, że Ukraina od momentu uzyskania niepodległości przeżywa proces, 

który zauważalny był w XIX wieku w Europie Poglądy te otwierają drogę do 

dyskusji nad ogólnymi koncepcjami procesów etnopolitycznych. Uwagę należy 

jednak zwrócić na istotne zmiany, które zachodzą w życiu mniejszości i mogą być l 

początkiem renesansu etnicznego. Potwierdza to funkcjonowanie różnorodnych 

etnicznych organizacji, instytucji oraz stowarzyszeń, które zostały utworzone w 

ciągu ostatniego dwudziestolecia (Рябчук, 2000а; Kuzio, 1998, 2001). 

 

1. Romowie w ukraińskiej przestrzeni społecznej 

 

Obecnie obywatele Ukrainy przeżywają trudny okres. Nawet na płaszczyźnie 

ogólnego pogorszenia stanu społeczno-ekonomicznej sytuacji przeciętnych obywateli 

pochodzenia ukraińskiego, ich położenie jest znacznie lepsze niż przedstawicieli 

niektórych mniejszości takich jak, np. Romowie. Pod tym względem Ukraina nie jest 

wyjątkiem wśród krajów europejskich. Romowie nadal pozostają najbardziej 

narażoną i niepewnie czującą się grupą etniczną wśród populacji Europy. Mimo to 

zajmują oni szczególne miejsce w społeczeństwie ukraińskim. 

Romowie są etniczną wspólnotą zamieszkującą terytorium Ukrainy. Istnieją 

wobec nich uprzedzenia w społeczeństwie, najczęściej związane z niskim poziomem 

społecznej integracji, trudnymi warunkami bytowymi, odmienną kulturą i cechami 

etnicznymi, które zdecydowanie odróżniają Romów od ogółu (Рибка, 2006; 

Луканова, 2006). 

W życiu codziennym wśród Romów często pojawia  oszustwo, wróżbiarstwo 

oraz niechęć do pracy. Pozytywne nastawienie do Romów buduje się na 

pozytywnym odbiorze licznych zespołów (ansamblów) etnicznych, jak również 

utalentowanych wykonawców. Ważną rolę w budowaniu pozytywnego 

postrzegania etniczności romskiej odegrał film pt. „Cygan”, w którym główną rolę 

odegrał mołdawski aktor Michał Wolontyr1. Etniczną kulturę i prawa Romów 

przedstawia ogólnoukraińskie stowarzyszenie „Kongres Romów Ukrainy”2. W 

                                                 
1 Światowe uznanie i popularność przyniósł aktorowi serial „Cygan”, gdzie Michał Wolontyr zagrał 

główną rolę (ukr. Михай Волонтир). Serial o losie Cygana Budułaja, o jego życiu, wędrówce po ziemi 

w poszukiwaniu szczęścia i wolności, o miłości. „Cygan” zebrał ogromną publiczność widzów. Aktor 

wcielił się w wizerunek swojego bohatera do tego stopnia, że wielu z nich nie zapamiętało imienia 

aktora, lecz nazywało go Budułajem. W świadomości niektórych istniało przekonanie, że jest to 

prawdziwe imię Michała Wołontyra. Po sukcesie filmu ukazała się jego druga część pt. „Powrót 

Budułaja”. 
2 Stowarzyszenie pozarządowe „Kongres Romów Ukrainy” funkcjonuje na poziomie krajowym. 

Aktywnie działa również „Stowarzyszenie Romów Ukrainy”, które zostało założone w 2001 roku. Do 

tej pory jego działalność jest zauważalna. Założycielem oraz przewodniczącym Kongresu był Piotr 
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języku ukraińskim i romskim ukazuje się czasopismo dla dzieci „Khamoro – 

Słoneczko”1. W poszczególnych regionach Ukrainy działają stowarzyszenia romskie 

o charakterze kulturowym, np. w obwodzie zakarpackim, w którym mieszka około 

30% ludności romskiej Ukrainy. Działa tam stowarzyszenie romskich organizacji pod 

nazwą „Ekhipe” oraz co dwa tygodnie ukazuje się gazeta „Romani Jah”2 (Бідзіля, 

2006). 

Romowie jako grupa etniczna wyróżniają się, na tle innych grup 

zamieszkujących w szczególności terytorium zachodniej Ukrainy, przede wszystkim 

izolacją od innych społeczności lokalnych. Większość Romów danego regionu 

prowadzi osadniczy tryb życia w autonomicznych osadach. W języku ukraińskim 

takie osiedlenie nazywano „tabor”. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na 

rekultywowanie wewnątrzspołecznych zasad i praw opartych na wzajemnym 

wsparciu. Jednocześnie, autonomiczne zakwaterowanie konserwuje hermetyczność, 

analfabetyzm, ubóstwo i niehigieniczne warunki życia Romów. Środowisko 

zewnętrzne odnosi się do nich podejrzliwie. W świadomości przedstawicieli 

sąsiadujących narodowości utrwalił się wobec nich negatywny stereotyp - Cyganie3. 

W wyniku powyższego występuje dyskryminacja Romów szczególnie w 

zatrudnianiu, edukacji, ochronie zdrowia oraz w sprawach sądowych (Tiszczenko, 

2012, s. 18-19). 

W czerwcu 2002 roku ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i 

Politycznych im. O. Razumkowa przeprowadziło we wszystkich regionach Ukrainy 

jedyne tak obszerne badanie socjologiczne, które miało na celu ustalenie nastawienia 

społecznego wobec Romów. Wzięło w nim udział 2006 respondentów, zaś jego 

wyniki pokazują, że ponad 50% badanych ma wobec Romów takie samo nastawienie 

jak w stosunku do innych narodowości. Jednak 41,5% wykazało postawę 

uprzedzenia4. 

Badania przeprowadzone przez Instytut Socjologii PAN Ukrainy w 2005 roku 

pokazują, że społeczeństwo ukraińskie ma negatywny stosunek do społeczności 

                                                                                                                                                         
Hryhoriczenko. Por. Н.О. Зіневич, 2001, Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан, 

Український науковий журнал, Київ, № 1, с. 40-52.  
1 Zob. http://www.chachipen.in.ua/home.html. 
2 Por. Національно-культурні товариства Закарпаття, Довідник, Відділ у справах 

національностей облдержадміністрації, Центр культур національних меншин Закарпаття, 

Ужгород 2009. 
3 Powszechne określenie przedstawicieli etnicznej grupy Romów występujące na Ukrainie. W 

potocznym rozumieniu Cygan kojarzy się ze złodziejem, oszustem. Cyganić, ukr. Циганити, -ню, -

ниш, 1) Выманивать, выпрашивать (о цыганахъ). 2) Въ свадебномъ обрядѣ: ходить по хатамъ, 

выпрашивать. Por. Словарь української мови, Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х 

томах, Вид-во Академії наук Української РСР, Київ 1958, Том 4, с. 428; Словник української мови: в 

11 томах, Том 11, 1980, c. 208. 
4 Zob. http://www.uceps.org. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 267 

Romów (Мельник, 2010, s. 93). Uprzedzenia formują się przede wszystkim w 

stosunku do tradycyjnego sposobu bycia wspólnot romskich, które do dnia 

dzisiejszego zachowują swoje dawne tradycje, zwyczaje i nie śpieszą się z integracją 

ze społeczeństwem. 

Procesy europeizacji przyniosły także negatywny efekt w postaci nasilenia 

złych relacji Romów z lokalną społecznością. W ostatnich latach liczba romskiej 

społeczności wzrosła ze względu na przymusową deportację nielegalnych 

imigrantów z Europy Zachodniej. Powyższe zjawisko wywołało niezadowolenie 

wśród licznych społeczności lokalnych,. Szczególnie nasilone objawy zanotowano w 

obwodzie zakarpackim, w zachodniej Ukrainie (Karalkina, 2013, s. 15-17). Wyraźne 

konflikty pojawiły się na obszarach zajętych przez romskie osady. Lokalne 

wspólnoty oraz władze starają się sprywatyzować tę ziemię, zmuszając Romów do 

opuszczenia tych terenów, które Romowie uważają za swoją własność (Tamże, s. 16-

19). Z drugiej strony, zmiany demokratyczne i proces europeizacji stworzyły Romom 

możliwość aktywizowania konstruktywnych sił w ich środowisku, zdolnych realnie 

poprawić ich sytuację. Tak więc, jeszcze na początku lat 90. rozpoczął się proces 

tworzenia kulturalno-edukacyjnych stowarzyszeń Romów. Opierając się na własnej 

inicjatywie, idee te otrzymały poparcie wśród romskich wspólnot, które podjęły 

szereg konkretnych działań. Jednocześnie nie udało się tym organizacjom uniknąć 

silnej konkurencji wewnętrznej oraz polepszyć współpracy z otaczającym ich 

środowiskiem. My wiemy lepiej, jak rozwiązywać swoje problemy – hasło to, głoszone 

przez przywódców Romów, stawało się barierą nie do pokonania w relacjach z 

nieromskimi wspólnotami czy też organizacjami. Nieefektywną pracę społeczności 

romskich warunkują m.in.: niski profesjonalizm ich przywódców, brak fachowców i 

aktywnej młodzieży, jak również to, że pod wpływem przywódców znalazła się zbyt 

wąska warstwa romskiej społeczności ograniczająca się do elity.  

Środki przyznawane przez rządy byłych republik radzieckich na potrzeby 

mniejszości etnicznych są znikome, mimo że wydatki te są przewidywane przez 

ustawodawstwo i budżet Ukrainy1. Pełna pomoc pochodzi ze strony 

międzynarodowych funduszy. Tak więc, w latach 1999-2000 w ramach programu 

TACIS2 na Ukrainie realizowano program wsparcia w normalizacji dialogu 

                                                 
1 Ustawa o zmianach w budżecie państwa Ukrainy na 2015 rok, Kijów 12.08.2014, № 283-VII. 
2 TACIS - program grantowy Komisji Europejskiej dotyczący projektów współpracy transgranicznej. 

Komisja Europejska umożliwiła realizację małych projektów współpracy transgranicznej dla regionów 

Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii z krajami UE Europy Środkowej i Wschodniej. O grant mogą 

ubiegać się władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych. Projekty 

mogą być realizowane przy udziale organizacji pozarządowych i centrów edukacyjnych. Celem 

projektu jest umożliwianie krajom Europy Wschodniej, Środkowej i UE współpracy ponadgranicznej. 
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społeczności romskich z władzami lokalnymi. Jak uczy doświadczenie z lat 

ubiegłych, z powodu wzajemnej nieufności cierpią obie strony. 

 

2. Edukacja mniejszości etnicznych na Ukrainie 

 

Jednym z głównych kierunków zabezpieczenia praw mniejszości jest 

tworzenie warunków odpowiadających ich potrzebom wychowawczym i 

edukacyjnym. Przed mniejszościami w praktycznie każdym z posttotalitarnych 

państw pojawiają się istotne wyzwania w tym obszarze, pomimo liberalnego 

ustawodawstwa tych państw, a także norm międzynarodowych, dotyczących praw 

człowieka i mniejszości narodowych, uznanych przez większość z nich. Perspektywy 

rozwoju edukacji mniejszości narodowych zależą ponadto od warunków istniejących 

w tym czy innym państwie, umożliwiających rozwijanie swojego języka, kultury 

oraz od obecności czynników dyskryminujących. 

Na Ukrainie istnieje kilka wariantów w podejściu do rozwiązywania 

problemów edukacji mniejszości narodowych. Jednym z nich jest tak zwane 

„podejście socjalne”. Jego zwolennicy rozpatrują mniejszości jako marginalne grupy. 

Na przykład, często można usłyszeć, że Romowie nie są grupa etniczną, lecz jawią 

się jako zmarginalizowana grupą społeczna1. Dlatego edukacja jest dla nich jednym z 

głównych warunków sukcesu, np. na rynku pracy. Zwolennicy „podejścia 

prawnego” uwagę koncentrują na przezwyciężeniu nierówności i dyskryminacji 

mających znaczenie z punktu widzenia praw człowieka. Zwolennicy „podejścia 

wielokulturowego” zakładają, że przyczyny problemów mniejszości są 

skoncentrowane w stosunkach między grupami etnicznymi, głównie w sferach: 

kulturalnej, społecznej i psychologicznej. Natomiast „podejście polityczne” traktuje 

mniejszości jako podmioty polityczne i skupia się na problematyce ich autonomii, w 

tym na sprawach związanych z edukacją i wychowaniem (Ignacy, 2013, s. 3-4). 

Żadna z tych metod nie pozwala stworzyć uniwersalnej recepty dla mniejszości, ale 

ważne jest to, że wszystkie oparte są na zasadach praw człowieka, 

równouprawnieniu narodów i zdolne są promować rozwiązanie problemów 

edukacyjnych. 

Nowoczesne podejścia do problematyki edukacji mniejszości etnicznych 

powinny przyczyniać się do integracji tych ostatnich w społeczeństwie 

obywatelskim. Tym samym zasadniczo różnią się one od sposobów rozwiązania 

danych problemów, które stosowane były pod koniec XX wieku, kiedy mniejszości 

stawały przed sztywną alternatywą: pełna asymilacja (która dość często wydawała 

się pozornie integracją) lub marginalizacja i całkowite wykluczenie. Niemniej także 

                                                 
1 Cygański terror na Zakarpaciu, „Społeczność”, Wiadomości Zakarpacia, 16.11.2013, № 46, c. 3. 
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obecnie takie podejście zauważalne jest w placówkach oświatowych w stosunku do 

uczniów z rodzin romskich. 

Integracja jest warunkiem kulturowego „pluralizmu” i zabezpieczeniem 

tolerancji wobec mniejszości. Tak więc, w dużej mierze zachowują one swoje cechy 

kulturowe. Jest to socjalno-konstruktywny proces, dzięki któremu możliwe jest 

pokojowe współistnienie i samozachowanie tożsamości narodowych i etnicznych. 

Integracja sprzyja tworzeniu wielokulturowości w społeczeństwie. Prowadzi ona do 

różnorodności kulturowej i współistnienia grup z różnych środowisk w ramach 

wspólnych granic państwowych. Takiemu społeczeństwu odpowiada model 

wielokulturowej edukacji efektywnej, aktywnej, koncentrującej się na łagodzeniu 

różnic, spowodowanych charakterystycznymi dla tego społeczeństwa dominującymi 

grupowymi relacjami. W ramach takiego modelu język ojczysty, wartości i kultura 

mniejszości zyskują uznanie i legitymizację w programie nauczania. Uczniowie jako 

przedstawiciele dominujących grup społecznych, jak i mniejszości - poprzez 

spotkania z innymi kulturami - zdobywają wiedzę charakterystyczną dla tych 

mniejszości, dotyczącą ich cyklu życia i rozumienia, a to jest już samo w sobie 

wystarczające do zapobiegania lub zwalczania uprzedzeń. Wprowadza bowiem 

wielorakie podejście do treści edukacji (Tracewicz, 2000). 

Obecnie rozwój edukacji, w tym mniejszości etnicznych i narodowych 

w postkomunistycznej Ukrainie, napotyka na kompleks uprzedzeń i pozostałości 

z przeszłości, uformowanych zarówno na poziomie świadomości społecznej, jak i na 

poziomie relacji szkolnych (Tiszczenko, 2012, s. 10-13). Do pierwszej grupy można 

zaliczyć: 

 niedoskonałość ustawodawstwa w systemie edukacji 

 segregację dzieci z „różnicami” w izolowane szkoły i klasy 

 brak alternatywnych systemów kształcenia (szkoły drugiej szansy lub 

łączone modele kształcenia) 

 brak jakościowych programów edukacyjnych, odpowiednio 

zaprojektowanych materiałów i metod nauczania w językach 

mniejszości 

 centralizację systemów edukacyjnych, które nie pozwalają szkole i 

klasom na ustosunkowanie się do specyficznego językowego i 

kulturowego zróżnicowania swoich wychowanków. Ponadto 

autonomiczna edukacja mniejszości często nie znajduje wsparcia ze 

strony scentralizowanego systemu 

 brak struktur zarządzania skierowanych na rzecz rozwoju, oceny i 

profesjonalnego wsparcia szkół, które kształcą studentów z grup 

mniejszościowych 
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 brak systematycznych i zawodowych przygotowań oraz podwyższenia 

kwalifikacji nauczycieli, którzy uczą języka i kultury mniejszości lub 

przygotowania nauczycieli w zakresie tolerancji, itd. 

Na poziomie szkoły można wymienić następujące cechy (tamże, s.13-16): 

 niskie oczekiwania ze strony nauczycieli wpływające na szkolne 

osiągnięcia dzieci 

 dość często dyskryminacja krajowa uzupełnia się dyskryminacją 

społeczną, jak również lekceważącym nastawieniem wobec 

przedstawicieli mniejszości ze strony innych uczniów. Nauczyciele i 

sami uczniowie często nie komunikują się ze sobą z powodu różnic 

kulturowych; 

 opiekunowie i nauczyciele szkół nie włączają do programu nauczania 

zagadnień, mających na celu zapoznanie społeczeństwa z kulturą 

mniejszości narodowych, ponadto nie używają oficjalnych materiałów 

w trakcie szkoleń. Przyczynia się to do separacji dzieci mniejszości w 

systemie edukacyjnym. Ostatnie zjawisko jest potwierdzone badaniami, 

które pokazują, że dzieci o wiele bardziej angażują się w zadania 

szkolne wtedy, gdy programy nauczania, a zwłaszcza materiały 

stosowane w szkole, nawiązują do ich kultury; 

 nie jest prowadzona etapowa praca w kierunku zapewnienia 

właściwego środowiska dla edukacji przedstawicieli mniejszości 

 szkoły często izolują się od wspólnot etnicznych, z którymi powinny 

współpracować. Dialog między nimi jest słaby, a rodzice dzieci z grup 

mniejszościowych są często wyłączeni  z procesu uczenia swoich dzieci; 

 zdarza się, że szkoły obwiniają za niepowodzenia rodziców i same 

dzieci z mniejszości, przy czym nie zauważają własnych problemów 

lub problemów systemowych. 

Powstaje istotne pytanie: Czy jest możliwe wytworzenie takiego 

nowoczesnego podejścia do zagadnień edukacyjnych mniejszości narodowych, które 

jednocześnie przyczyniłoby się do rozwiązania ich problemów społecznych, 

zapewniałoby przestrzeganie praw człowieka, zadowalało potrzeby kulturowe i 

spełniało wymóg autonomii grup etnicznych? 

Badania prowadzone od marca do lipca 2012 r. przez ukraińskie Centrum 

Niezależnych Studiów Politologicznych pokazują złożoność danej rzeczywistości. 

Celem badań było zidentyfikowanie głównych zagadnień i problemów dotyczących 

przejawów dyskryminacji w stosunku do docelowych grup projektu, w tym: a) 

członków mniejszości narodowych i grup etnicznych; b) osób niepełnosprawnych; c) 

członków społeczności LGBT; d) osób, które są dyskryminowane ze względu na 
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wiek; e) przedstawicieli mniejszości religijnych. Realizacja projektu była możliwa 

dzięki wsparciu fundacji „Odrodzenie” (tamże, s. 2). 

Analiza opublikowanych wyników grupy badawczej pozwala określić, iż 

nowoczesne podejście powinno opierać się na trzech czynnikach: 

1) Edukacja wielokulturowa: programy, które dostarczają wiedzę o historii i 

kulturze oraz podstawowe informacje na temat grup etnicznych 

współistniejących w społeczeństwie, skupiają się na potencjale i wartości 

wielości kulturowej. Są one również ukierunkowane na lepsze 

zrozumienie takich zjawisk społecznych, jak uprzedzenia, konflikty 

tożsamości i etniczne, rozwój szacunku i tolerancji. 

2) Edukacja międzykulturowa: program dla uczniów kształcących się razem 

w tej samej szkole lub klasie, mający na celu wspieranie wzajemnego 

zrozumienia i szacunku. 

3) Edukacja mniejszości narodowych: program, który zapewnia uczniom 

mniejszość opanowania języka oraz poznania własnej kultury i 

dziedzictwa, wzmacniając ich tożsamość i poczucie własnej wartości 

(nauczania języków mniejszości, dwujęzyczny program, program 

nauczania w języku mniejszości) (tamże, s. 18-20; por. także: 

Andrzejewska, 2006, s. 185-199; Grabowska, 2001, s. 145-148). 

W sytuacjach z marginalizowanymi mniejszościami, takimi jak Romowie, 

korzystne byłoby, aby program obejmował związane z edukacją wsparcie socjalne, 

m.in. możliwość korzystania z posiłków w trakcie kształcenia, transport służący 

ułatwieniu w dostaniu się do szkoły, opieka zdrowotna, a w późniejszym okresie – 

stypendia. Wielokulturowy i międzykulturowy program oraz program edukacji 

mniejszości mogą być łączone z elementami korygującymi. W rozporządzeniach 

ministerialnych Ukrainy przewidziano, że istnieje wiele pedagogicznych zasobów 

bilansowania nierówności społecznych1. 

Skuteczność tych programów może wzrosnąć, jeżeli zapewnią one niezbędne 

usługi do realizacji na poziomie szkoły (np. edukacyjne pakiety programów 

nauczania, materiały i szkolenia) oraz szerokiej dystrybucji (tj. publikacje, szkolenia 

trenerów, współpraca z instytucjami edukacyjnymi, opisy i oceny programów itp.). 

Efektywność programów edukacyjnych dla mniejszości zależy nie tylko od ich 

treści, ale także od tego, jak instytucje charytatywne zarządzają tymi programami. 

Fundacje międzynarodowe zazwyczaj ogłaszają konkursy projektów. Takie podejście 

jest skuteczne, ale w sferze edukacji mniejszości, np. Romów i Tatarów krymskich, w 

drodze konkursu pojawiają się znaczne przeszkody. Z jednej strony, według 

                                                 
1 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów, №701, od 11.09.2012, na okres do 2020 roku, Kijów. 
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określonych parametrów i wskaźników Fundacji międzynarodowych, szkoły mają 

spore szanse na zwycięstwo w konkursie. Z drugiej zaś, gotowość szkół do 

wprowadzania programów jest bardzo niska. Otrzymanie pieniędzy i ich 

wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem nie gwarantuje pozytywnego wyniku i 

w konsekwencji realizacji projektu. Tak więc, szkoły ukierunkowane na realizację 

romskich programów edukacyjnych rzadko rozwijają projekty odpowiedniej jakości i 

w odpowiednich ilościach (Udod, 2011, s. 19-24). 

Względny brak materiałów, podręczników, szkoleń, doświadczenia, itp. 

dostępnych w szkołach narodowych, sprzyja temu, że edukacja mniejszości rozwija 

się przeważnie poprzez skuteczne inicjatywy i programy. Niektóre organizacje 

charytatywne są świadome tego problemu i starają się zachować równowagę 

pomiędzy dotacjami i elementami operacyjnymi swoich programów. 

Ponieważ fundacje nie przejmują obowiązków państwa w edukacji, lecz 

skupiają się na oddolnych inicjatywach, decydującym czynnikiem w zapewnieniu 

rzetelności programów jest upowszechnianie wyników projektów. Powinno być ono 

systemowe. Analiza dostępnych materiałów pokazuje, że na Ukrainie instytucje 

edukacyjne, organizacje pozarządowe, w tym fundacje, często napotykają na 

różnorodne trudności, m.in.: realizację projektów przed opracowaniem ogólnej 

strategii, co wiąże się z szybkim podsumowaniem celów i efektów poszczególnych 

projektów; odgórne zarządzenie nakazujące mają państwo trzy dni, aby coś napisać 

(Hejets, 2009, s. 233-248); narzucenie zadań zamiast zapewnienia mniejszościom 

możliwości samodzielnego formowania projektów. Wśród członków mniejszości 

pojawia się także nieufność w stosunku do fundacji, gdyż mniejszość widzi w 

działaniach fundacji zagrożenie dla własnej autonomii.  Jednak nie zwalnia to 

fundacji z odpowiedzialności za los projektów, za ich zgodność z postawionymi 

celami działania oraz za prawidłowe wykorzystanie funduszy w ich realizacji. 

Utrzymanie równowagi między interesami fundacji i mniejszości jest więc 

koniecznym warunkiem ich współpracy. Ponadto nadmierny nacisk na integrację 

społeczną często przynosi skutek odwrotny. Nie dla wszystkich jest jasne, że 

programy edukacyjne, które nie uwzględniają odniesień do językowych 

i kulturowych korzeni uczniów z mniejszości, narażone są na niepowodzenie. 

Fundacje poniekąd znajdują się pod presją organizacji mniejszościowych 

wymagających niewydawania „pieniędzy mniejszości” niewyspecjalizowanym 

organizacjom, które działają dla całej populacji. W efekcie przyznają one 

mniejszościom granty, zamiast finansować programy krajowe mające na celu 

rozwiązanie problemów mniejszości. W tym kontekście nie można pominąć pojęcia 

„wygodnej elity”. Niedostatecznie wysoki poziom kontaktów personelu fundacji z 

siecią organizacji mniejszości na Ukrainie powoduje obniżenie możliwości działania. 
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Z fundacjami współpracuje zazwyczaj wąska, „elitarna” grupa, która składa się 

z tych samych osób. Poszukiwanie partnerów na poziomie lokalnym jest rzadko 

zauważane. 

Prawdopodobnie większość instytucji edukacyjnych i organizacji 

pozarządowych poszukuje sposobów praktycznego rozwiązania trudności, o czym 

świadczy apel ukraińskiego forum inicjatyw oświatowych do ośrodków i 

stowarzyszeń zagranicznych, chcących podzielić się doświadczeniem w zakresie 

problematyki edukacji mniejszości. Obecny stan projektów edukacyjnych mniejszości 

na Ukrainie pozostawia wiele do życzenia, co wpływa na osiągnięcie sukcesów w tej 

płaszczyźnie. 

 

3. Sytuacja edukacyjna Romów 

 

Romowie stanowią specyficzną grupę, dla której ukraińska szkoła wciąż nie 

znalazła właściwych rozwiązań. Mimo iż są Ukraińcami, ich sytuacja wciąż bliższa 

jest problemom szkolnym uchodźców, niż dzieci ukraińskich. Wynika to z wielu 

konfliktów, po części zależnych od samych Romów, lecz również od małej 

elastyczności ukraińskiej szkoły; braku zrozumienia romskiej kultury, a także 

niewielkiemu zainteresowaniu samych nauczycieli. 

Na przestrzeni lat pojawiały się przeróżne pomysły na edukację Romów. W 

latach 90. tworzono klasy mniejszościowe, jednak pomysł ten okazał się w 

większości przypadków nieudany. Interpretowano to jako tworzenie gett romskich i 

tym samym brak integracji dzieci nie-romskich nieromskich z romskimi w szkole, co 

przekładało się na jeszcze większe komplikacje w relacjach tych dwóch grup na 

innych polach. Narzekano także na zbyt niski poziom nauczania. Uczniowie romscy 

często mają problemy z frekwencją, a ich stosunek do szkoły, wynikający z kultury, 

nie zawsze wiąże się z takim samym zaangażowaniem jak u innych dzieci. Poza tym, 

problemy te wzmacniane są przez brak wsparcia ze strony często niewykształconych 

rodziców, a także przez relacje w grupie rówieśniczej i częste piętnowanie inności 

przez nieromskich rówieśników. Z powodu niewystarczającej znajomości języka 

ukraińskiego, uczniowie romscy kierowani bywają do szkół specjalnych, choć ich 

realna gotowość edukacyjna pozwalałaby im na uczenie się w szkole masowej. 

Wynika to z nieodpowiedniego zastosowania testów edukacyjnych, jednak zdarza 

się, że decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły specjalnej jest elementem specyficznej 

rodzinnej ekonomii, bo wiąże się możliwością korzystania z dodatkowych 

świadczeń socjalnych, czyli pomocą materialną. 

Międzynarodowa fundacja „Odrodzenie” jest jedną z nielicznych organizacji, 

która podtrzymuje inicjatywy Romów. Próbując odpowiedzieć na te wyzwania, 
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wprowadzono szereg innych rozwiązań. W latach 1999-2002 fundacja podtrzymała 

projekty wspólnot romskich, związanych przede wszystkim ze sferą kultury i 

oświaty. W latach 2007-2009 organizowany był program pt. „Romowie Ukrainy”1, 

który był skierowany przede wszystkim na rozwiązanie takich problemów jak: 

udoskonalenie polityki państwowej co do mniejszości romskiej, skierowanie pomocy 

prawnej dla zabezpieczenia praw Romów, jak również sprzyjanie w dostępie do 

usług medycznych (Євтух-Трощинський, 2004, s. 4). W 2005 roku ukraińskie 

Ministerstwo Oświaty i Edukacji uchwaliło program integracyjnego kursu języka i 

literatury romskiej dla ogólnoświatowych placówek nauczania w języku 

ukraińskim2. W 2007 roku ukazał się podręcznik skierowany do nauczycieli historii i 

kultury Romów (Навроцька, 2007). Powstał m.in. program na rzecz rozwoju 

społeczności romskiej na Ukrainie - prowadzony przez Departament Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych oraz fundacje międzynarodowe - wspierający społeczności 

romskie, przyznający stypendia uczniom romskim, wyposażający ich w przybory 

szkolne, jak również finansujący wycieczki i kolonie dzieci romskich. W obwodzie 

zakarpackim utworzono romską szkołę, w której nauczanie odbywa się w języku 

romskim. Przedsięwzięcie to miało pomóc w nauczaniu dzieci romskich, 

kontrolowaniu frekwencji uczniów i budowaniu dobrej atmosfery w szkole. 

Problematyka edukacji Romów jest jednak nadal aktualna, gdyż liczba dzieci 

z każdym rokiem wzrasta, a placówki oświatowe nie chcą przyjmować dzieci 

romskich. Swoje stanowisko uzasadniają tym, że wśród takich uczniów 

charakterystyczna jest niska frekwencja, brak asymilacji ze społeczeństwem 

lokalnym oraz pojawiają się trudności z dyscypliną. Potwierdzają to liczne wywiady 

przeprowadzone przez dziennikarzy telewizji lokalnej3. Szczególnie problemy z 

edukacją nasilają się w obszarach, w których społeczność romska jest liczna, np. w 

obwodzie zakarpackim, gdzie około 45% społeczności romskiej uważa język romski 

za swój ojczysty. Język ten nie jest jednak chroniony przez państwo ukraińskie 

(Бучко, 2006; Навроцька–Адам, 2006). Od 6 do 11% Romów za język ojczysty uznaje 

ukraiński (Воловина, 1997, s. 210-212). 

Według statystycznych danych na Ukrainie mieszka 46 tys. Romów, jednak 

tylko w obwodzie zakarpackim jest ich około 50 tys. (Ємець–Дяченко, 1993, 

Csernicskó–Braun–Molnár, 2010). Owe dane mogą być niepewne, gdyż nie wszyscy 

Romowie posiadają paszporty. Niektórzy nie chcą bądź boją się identyfikować ze 

swoją społecznością, gdyż maleją wtedy szanse na znalezienie pracy (Рибка, 2006). 

                                                 
1 Програма „Роми України”, 2007-2009рр. міжнародного фонду Відродження, 

http://www.irf.kiev.ua. 
2 Ромська мова і література, Видавничий дім „Букрек”, Чернівці 2005. 
3 Zob. http://zakarpattya.net.ua/Zmi/110545-V-Uzhhorodskii-ZOSh-%E2%84%967-vidmovliaiutsia-

pryimaty-na-navchannia-tsyhanchat-VIDEO. 
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Według danych statystycznych ponad 60% Romów nie ma stałego miejsca 

zatrudnienia (Мигаль, 2006). Ponadto, tylko 30% romskich dzieci regularnie 

uczęszcza do szkół. Około 14% otrzymało świadectwo dojrzałości (odpowiednik 

matury). Zaledwie 2% społeczności romskiej posiada wyższe wykształcenie. Około 

6% ukończyło szkołę zawodową, zaś około 10% swoją edukację zakończyło na 

poziomie szkoły podstawowej (Луканова, 2006). 

Za końcową konkluzję może posłużyć stwierdzenie, że pomimo sprzyjających 

warunków edukacyjnych, dzieci romskie nie korzystają z przywileju nauki języka 

ojczystego. Źródeł tych zahamowań należy upatrywać w obawie społeczności 

romskiej, że w szkole osoba spoza wspólnoty zdobędzie romskie kompetencje 

językowe. Podobne mechanizmy motywują ograniczone działania w zakresie 

edukacji i popularyzacji historii romskiej. Paradoksalne dążenie do ograniczania 

dostępu do własnej kultury, historii i języka może procentować niezamierzoną, ale 

nieuchronną asymilacją w grupie większościowej. 

 

Zakończenie 

 

Sytuacja Romów w systemie edukacyjnym na przykładzie Ukrainy pokazuje, 

że istnieje konieczność wypracowania takiej płaszczyzny dyskusyjnej, która 

obejmowałaby nie tylko refleksję nad edukacją mniejszości romskiej, ale także nad 

edukacją postawy Ukraińców wobec mniejszości, wobec wielokulturowości, wobec 

wieloimiennego Innego. Mimo tego, że istnieją prawne umocowania działań 

edukacyjnych wobec mniejszości, takie jak ustawa o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym, jak również rozporządzenie w sprawie 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, to jednak 

mniejszość romska ma duże trudności w korzystaniu z edukacji, pojawiają się 

problemy ze znalezieniem pracy czy nawet w korzystaniu z usług medycznych. 

Mimo trudności, które swe źródło mają w samej społeczności romskiej, można 

postulować o dokonanie zmian w ich edukacji, takich jak: m.in. poszerzenie oferty 

nauki języka angielskiego (potrzebnego Romom w coraz częstszej migracji), 

zwiększenie możliwości wyboru zajęć muzyczno-tanecznych prowadzonych przez 

profesjonalistów, wprowadzenie kursów dokształcających w dziedzinach 

technicznych, np. zawody budowlane. Oddzielną grupę problemów wymagających 

natychmiastowego rozwiązania stanowi brak programu edukacyjnego dla Romów, 

którzy przekroczyli 16. rok życia, a nie ukończyli szkoły podstawowej. 



 

ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Bibliografia: 

Andrzejewska G., (2006), Idee wolnościowe w edukacji mniejszości narodowych, 

Dydaktyka Literatury, t. 26. 

Антонюк Р., (2003), Нові засади мовної ідентичності в Україні. Нові технології 

навчання. Науково-методичний збірник, Київ: Науково-методичний центр 

вищої освіти. 

Бучко Б., (2006), Роми Закарпаття: права і можливості. Реалізація в Закарпатській 

області державної мовної політики та основних положень Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин, Ужгород: Ліра. 

Євтух В., (2001), Тенденції етнонаціонального розвитку українського суспільства, 

Študie a Članky 2001, nr 3, http://www.saske.sk/cas. 

Євтух В., (2004), Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових 

інтерпретацій, Київ: Стилос. 

Євтух В., Трощинський В., (2004), Етнонаціональна структура сучасного 

українського суспільства: деякі аспекти системного бачення її розвитку, 

Довідник, Київ: Наукова думка. 

Ємець Г., Дяченко Б., (1993), Циганське населення Закарпаття, Ужгород: 

Видавництво Карпати. 

Зіневич Н.О., (2001), Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан, 

Український науковий журнал, № 1, Київ, с. 40-52. 

Луканова Є., 2006, Роми – не цигани. Конгрес національних громад України, 

http://www.kngu.org. 

Csernicskó I., Braun L., Molnár J., (2010), Magyar anyanyelvő cigányok/romák 

Kárpátalján, Ungvár: PoliPrint. 

Словарь української мови (1958), Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х 

томах, Вид-во Академії наук Української РСР, Том 4, Київ 1958. 

Словник української мови (1980), в 11 томах, Том 11. 

Cygański terror na Zakarpaciu, „Społeczność”, Wiadomości Zakarpacia, 16.11.2013, № 

46. 

Deklaracja praw mniejszości narodowych, Kijów 01.11.1991. 

Grabowska L., (2001), Języki ojczyste mniejszości narodowych na maturze w 2002, Języki 

Obce w Szkole, , nr 6, s. 145-148. 

Навроцька Є., (2007), Історія та культура ромів. Методичний посібник для 

вчителів, Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші. 

Навроцька Є., Адам А., (2006), Пропозиції та зауваження щодо розгляду kонцепції 

державної мовної політики в Україні. Реалізація в Закарпатській області 

державної мовної політики та основних положень Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин, Ужгород: Ліра. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 277 

Hejets W.M., (2009), Społeczno-ekonomiczna sytuacja na Ukrainie: konsekwencje dla 

narodu i państwa, Kijów: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. 

Ignacy N. (2013), Mieszkańcy Użgorodu proszą władze oczyścić miasto od Cyganów, 

„Społeczeństwo”, 12.04.2013, nr 50. 

Karalkina N., (2013), Demograficzna sytuacja w obwodzie Zakarpackim: Cyganie – nasza 

przyszłość? (W:) Społeczność, S. Romanenko (Red.), Użgorod, s. 15-17. 

Kuzio T., (1998), Ukraine: State and Nation Building, London: Routledge. 

Kuzio T., (2001), ’Nationalizing States’ or Nation-building? A Review of the Theoretical 

Literature and Empirical Evidence, Nations and Nationalism, Vol. 7, part 2 (April 

2001), p. 135. 

Lytowczenko S., 2009, Analiza ustawodawstwa Ukrainy, zgodnie z wymaganiami 

międzynarodowymi w celu zapewnienia równych praw w uzyskaniu wykształcenia, 

Kijów. 

Мельник С., Черничко С., (2010), Етнічне та мовне розмаїття України. 

Аналітичний огляд ситуації, Ужгород: ПоліПрінт. 

Мигаль М., (200^)Парадокси української ксенофобії. Хто такі роми: суспільне зло чи 

жертви дискримінації? Без цензури № 26 (171), 29 червня 2006, 

http://www.bezcenzury.com.ua. 

Рибка Є., (2006), Роми – не суспільне зло, а жертви дискримінації, 

http://www.poglyad.org.ua. 

Ромська мова і література. Інтегрований курс 5–12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, 

Видавничий дім „Букрек”, Чернівці 2005. 

Рябчук M., (2000а), Від Малоросії до України. Парадокси запізнілого націoтворення, 

Київ: Критика. 

Rozporządzenie Kabinetu Ministrów, nr 701, od 11.09.2012. 

Szadrykow W.D., 1982, Problemy genezy specjalistycznej działalności, Moskwa. 

Tiszczenko J., Horobczyszyna S., 2012, Sprawozdanie na temat wyników badań. 

Dyskryminacja: poglądy różnych grup, Kijów. 

Тараненко О., (2001), Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні, 

Мовознавство nr 4, c. 3-19. 

Tracewicz Z., (2000), Oświata a procesy asymilacyjne wśród mniejszości ukraińskiej, 

Toruń. 

Udod O.A., (2011), Innowacje w edukacji. Podstawa modernizacji w zakresie nowoczesnych 

warunków, Kijów. 

Ustawa o edukacji, art. 3, Kijów 23.03.1996, nr 100/96-WR. 

Ustawa o mniejszościach narodowych na Ukrainie, Kijów 25.06.1992, nr 2494-XII. 

http://www.bezcenzury.com.ua/


 

ISSN 2082-7067  1(21)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Ustawa o zmianach w budżecie państwa Ukrainy na 2015 rok, Kijów 12.08.2014, nr 283-

VII. 

В Ужгородській ЗОШ №7 відмовляються приймати на навчання циганчат, 

http://zakarpattya.net.ua/Zmi/110545-V-Uzhhorodskii-ZOSh-%E2%84%967-

vidmovliaiutsia-pryimaty-na-navchannia-tsyhanchat-VIDEO. 

Воловина О., (1997), Українська мова в Україні: матірня мова за національністю і 

мовою навчання. Про український правопис і проблеми мови, Нью Йорк-Львів. 



PROBLEMATYKA WYCHOWANIA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 279 

 

Dr Marcin Stradowski 

PEDAGOGIUM 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

 

 

Wielowymiarowa terapia osób uzależnionych  

od alkoholu i narkotyków jako wychowanie do wolności  

i odpowiedzialności 

 

 

Wstęp 

 

Największą wartością jest życie ludzkie, które zapewnia Konstytucja 

Rzeczypospolitej, gwarantując prawną ochronę życia (Konstytucja Rzeczpospolitej 

Polskiej, art. 38, 1997, s. 29). W zakres tej powinności spoczywającej na państwie i 

wychowawcach (rodzicach, nauczycielach) wpisuje się dbałość o zdrowie ludzkie i 

unikanie tego, co szkodzi ludzkiemu organizmowi (zarówno fizyczności oraz 

psychice człowieka). Wychowanie powinno obejmować przekazywanie wiedzy o 

uzależnieniach i ich szkodliwości. Uzależnianie się może być skutkiem błędów 

wychowawczych.   

Bohdan Woronowicz uważa, że „na przełomie XX i XXI wieku stulecia 

zapanowała era uzależnień” (Woronowicz, 2009, s. 17) i dlatego zajmowanie się tym 

zagadnieniem jest niezwykle pożądane. Jerzy Mellibruda jest tego samego zdania 

(Mellibruda, 2006, s. 9). Niniejsze studium ma na celu ukazanie szkodliwości 

uzależnień (na przykładzie alkoholizmu i narkomanii) dla jednostki oraz życia 

społecznego, przedstawienie rodzajów uzależnień oraz wielowymiarowej terapii 

uzależnień, która prowadzić ma ku wolności i odpowiedzialności.  

 

1. Rodzaje uzależnień 

 

Powszechnie uznana definicja uzależnień pochodzi z Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV) i brzmi: „uzależnienie jest przymusem 

używania substancji zbędnej z medycznego punktu widzenia, która prowadzi do 

pogorszenia stanu zdrowia lub upośledzenia funkcjonowania społecznego (American 

Psychiatric Association, 1994; World Health Organization, 1993  za: Teeson, Degenhardt,. 

Hall, 2005, s. 16). 
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Jerzy Mellibruda (2006) wymienia trzy elementy składowe nałogowych 

zaburzeń: „po pierwsze, jest to uporczywe dążenie do zażywania danej substancji 

lub do wykonywania określonych czynności, którego siła daje subiektywne poczucie 

nieodpartego przymusu wewnętrznego; po drugie, uporczywe powtarzanie tych 

czynności, mimo szkód, które powodują, a w przypadku podejmowania prób 

powstrzymania się od tego, co szkodzi, doznawanie niepowodzeń  i załamywanie się 

kontroli nad tym postępowaniem; po trzecie, pojawianie się bardzo przykrych 

stanów psychicznych i dolegliwości fizycznych, kiedy przedłuża się okres przerwy 

w zażywaniu substancji lub powstrzymywania się od nałogowych czynności, oraz 

silne doznawanie oczekiwanej ulgi po zakończeniu przerwy” (tamże, s. 10).  

Najbardziej popularną klasyfikacją uzależnień jest podział na uzależnienia 

materialne i niematerialne. Natomiast Krzysztof Zajączkowski (2002, s. 40) proponuje 

inny podział na: uzależnienia fizyczne (fizjologiczne), psychiczne (psychologiczne) i 

społeczne (środowiskowe). 

Mariusz Jędrzejko (2009b, s. 45) proponuje podział na uzależnienia chemiczne 

(alkoholizm, narkomania, nikotyzm, lekomania, dopalacze, sterydy, inne substancje 

uzależniające) i niechemiczne (hazard, seksoholizm, pracoholizm, shopping, 

uzależnienie od internetu i inne). 

W tym artykule podjęty zostanie problem dwóch najczęściej spotykanych 

uzależnień chemicznych, czyli alkoholizmu i narkomanii. 

Alkohol i narkotyki należą do środków psychoaktywnych, które są 

„substancjami działającymi na mózg osoby je zażywającej i prowadzącymi do 

zmiany stanów świadomości, zwłaszcza odbioru i oceny bodźców zewnętrznych” 

(Jędrzejko, 2009b, s. 50). Jednym z podziałów substancji psychoaktywnych jest 

rozróżnienie stopnia ich oddziaływania na ludzki odśrodkowy układ nerwowy. W 

Polsce stosuje się podział środków odurzających, w którym bierze się kryterium siły 

ich stopnia oddziaływania na organizm człowieka (Pstrąg, 2000, s. 127-128). Drugi 

podział bierze pod uwagę rodzaj używanej substancji i jest mniej popularny wśród 

naukowców.  

Do substancji psychoaktywnych zaliczają się: środki tłumiące (m. in. alkohol, 

leki nasenne i uspokajające); środki pobudzające (m. in. kofeina, nikotyna, 

amfetamina); halucynogeny (m. in. marihuana, haszysz, LCD); opiaty (m. in. 

morfina, opium, heroina). Narkotyki dzielą się na: twarde (m. in. amfetamina, LSD, 

extasy, kokaina, heroina) i miękkie (m.in. marihuana, haszysz). 

Narkomania jest uzależnieniem, które najszybciej niszczy zdrowie człowieka, 

prowadząc go do śmierci. Czesław Cekiera (1999, s. 10)definiuje narkomanię jako 

nałogowe odurzanie się środkami uzależniającymi pochodzenia naturalnego lub 

syntetycznego. Narkomania będąca „najgroźniejszą postacią uzależnienia” jest 
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określana przez Mariusza Jędrzejko (2009b, s. 43) jako „psychiczny i fizyczny stan 

wynikający z interakcji między żywym organizmem a substancją chemiczną, 

charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy 

konieczność przyjmowania substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu 

doświadczenia jej wpływu na psychikę lub by uniknąć przykrych objawów 

towarzyszących brakowi substancji” (por. też: Zajączkowski, 2002, s. 7).  

Łatwa dostępność substancji psychoaktywnych sprawia, że pomimo 

negatywnych skutków ubocznych wynikających z przyjmowania tych substancji 

(utrata zdrowia, niezdolność do pracy i myślenia), ludzie nie powstrzymują przed 

ich zażywaniem. Wobec łatwej dostępności narkotyków mechanizmy uzależnienia 

mają charakter wtórny.  

Przyjmowaniu substancji psychoaktywnych towarzyszy podatność pod 

różnego rodzaju infekcje oraz zaburzenia psychiczne. Wyniszczenie organizmu 

przeważnie jest nieodwracalne. Dochodzi do osłabienia funkcji poznawczych, 

koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej (Niewiadomska, Stanisławczyk, 

2004, s. 132-139). Zmiany następują w sferze emocji oraz dochodzi do zaburzeń 

osobowości (Jędrzejko, 2009b, s. 17). Osoby uzależnione od substancji 

psychoaktywnych częściej podejmują zachowania ryzykowne.  

Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków jest niezwykle trudna ze 

względu na duże uszczerbki na zdrowiu fizycznym. Programy leczenia 

narkomanów wprowadzono w ponad 120 państwach, ale nie osiągnięto 

zadowalających rezultatów. Prawie połowa osób uzależnionych nie dożywa 30. roku 

życia. Najlepsze terapie (długie i kosztowne) mają skuteczność rzędu 35-40% 

(Jędrzejko, 2009b, s. 29).  

Narkotyki naturalne są uprawiane na skalę masową w 21 państwach, a 

syntetyczne – w ponad 30 krajach (tamże, s. 33). Rynek legalnych substancji 

psychoaktywnych przekroczył 300 mld dolarów rocznie (Wojcieszek, 2009, s. 35) i 

wciąż rośnie. Szacuje się, że na świecie uzależnionych od narkotyków jest około 100 

mln osób. 

Terminy „alkoholizm” i „alkoholik” wprowadził w połowie XIX wieku 

szwedzki lekarz Magnus Huss (za: Mellibruda, 2006, s. 24). Szacuje się, że w Polsce 

około trzech do czterech procent całej populacji jest uzależnionych od alkoholu. W 

stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach lecznictwa odwykowego każdego roku 

rejestruje się 150-160 tysięcy osób uzależnionych (tamże, s. 28). Alkoholizm przynosi 

producentom alkoholu duże zyski finansowe, alkohol jest ogólnie dostępny, co 

utrudnia promowanie zdrowego trybu życia. W Polsce alkohol zakupić mogą osoby, 

które ukończyły 18. rok życia. W rzeczywistości większość sprzedawców łamie to 

prawo i alkohol jest sprzedawany także osobom niepełnoletnim.  
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Alkoholizmu przeważnie nie traktuje się jak chorobę, choć zdaniem 

Woronowicza, alkoholizm spełnia kryteria choroby, gdyż „narusza stan równowagi 

między zdrowiem i patologią, charakteryzuje się swoistą etiologią, a wśród przyczyn 

patologicznych obecny jest czynnik fizyczny” (Woronowicz, 2009, s. 153). 

Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną (Majcherczyk, 2009, s. 215). Badaczem, który 

odegrał ważną rolę w upowszechnianiu przekonania, że alkoholizm jest chorobą był 

Elvin Morton Jellinek. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne dopiero w 1956 

roku zaklasyfikowało alkoholizm jako chorobę, wcześniej uważane za zaburzenie 

moralne (za: Mellibruda, 2006, s. 30). 

W Polsce obowiązuje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach prewencji i 

przeciwdziałania, zgodnie z ustawą, zaleca się tworzenie warunków sprzyjających 

do prowadzenia życia w trzeźwości; działalność wychowawczą i informacyjną 

(kampanie przeciw alkoholizmowi); ograniczenie dostępności alkoholu; 

wyznaczenie granic produkcji napojów alkoholowych; leczenie i rehabilitację osób 

uzależnionych od alkoholu (Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, Dz. U. z 2012 poz. 1356.).  

Z badań przeprowadzonych przez SPAD w latach 1995-1999 wynika, że w 

1998 roku 76% polskiej młodzieży w wieku 11-15 lat próbowało napojów 

alkoholowych. Pod względem częstego picia Polacy plasują się na 11 pozycji, a pod 

względem picia piwa i upijania się na pozycji 12 (Bylica, 2010, s. 65). Około 25% osób 

kończących szkołę podstawową ma utrwaloną skłonność do alkoholizowania się. 

 W roku 1996 wśród ogółu osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa aż 

45,6% stanowiły osoby nietrzeźwe (Bylica, 2010, s. 68). Na przestrzeni lat 1989-2000 

przestępczość młodzieży wzrosła o 23 tys. (Urban, 2005, s. 11). Nastąpił znaczny 

wzrost przestępstw przeciw zdrowiu i życiu. 

Niepokojące jest, że wzrasta liczba kobiet, przeważnie pochodzących z 

domów, gdzie występował problem nadużywania alkoholu (46,8%), dokonujących 

brutalnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (Kowalczyk-Jamnicka, 2005, s. 

186).  

Związek występowania alkoholizmu z innymi czynami przeciw życiu i 

zdrowiu skłania ku stwierdzeniu, że przeciwdziałanie alkoholizmowi jest 

niezmiennie ważnym wyzwaniem społecznym. Działania w tym zakresie są 

niewystarczające, co można zobrazować na przykładzie osób uzależnionych 

przebywających w więzieniach i oczekujących na terapię. Średni czas oczekiwania na 

przyjęcie na terapię alkoholików przebywających w więzieniach oscyluje pomiędzy 

10-12 miesięcy (Majcherczyk, 2009, s. 228). Innym problemem jest niedobór 

wykwalifikowanej kadry prowadzącej terapię. Średni czas oczekiwania na przyjęcie 
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na terapię narkomanów przebywających w więzieniach wynosi około13 miesięcy. 

Rocznie średnio dwustu skazanych potrzebuje takiej pomocy (Majcherczyk, 2009, s. 

227-228).   

    

2. Przyczyny uzależnień 

 

Uzależnienia dotyczą zarówno dorosłych i nastolatków. Wymienię czynniki 

powodujące zaistnienie uzależnienia u jednych i drugich, odwołując się do teorii 

psychologicznych oraz uwarunkowań środowiskowych. 

Występowanie uzależnień można wytłumaczyć wieloma czynnikami, do 

których należą: wadliwa socjalizacja i wychowanie (czynniki pedagogiczne), 

konflikty wewnętrzne, m.in. emocjonalne (czynniki psychologiczne i popędowe), 

destrukcyjny wpływ grupy (czynniki socjologiczne i pedagogiczne), czynniki 

genetyczne oraz niezdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. W 

psychologii do najbardziej znanych nurtów wyjaśniających przyczyny popadania w 

uzależnienia i wskazujących sposoby leczenia zaliczają się: nurt psychodynamiczny 

polegający na analizie okresu dorastania (zastosowanie psychoterapii 

psychodynamicznej w resocjalizacji obszernie opisała Anna Seredyńska w książce: A. 

Seredyńska, Zastosowanie terapii psychodynamicznej w opiece, wychowaniu i resocjalizacji, 

Wyd. WAM, Kraków 2012); nurt humanistyczno-egzystencjalny (niezdolność do 

akceptacji swojej sytuacji życiowej, uczenie się panowania nad emocjami, odkrycie 

na nowo celu życia i kreatywne wykorzystanie własnych umiejętności); nurt 

psychoanalityczny (wszelkie nieuświadomione konflikty wewnętrzne i lęki są 

„rozładowywane” poprzez uzależnienia – uświadomienie sobie tego mechanizmu 

przyczyni się do zdrowienia) (Myers, 2003, s. 591); nurt poznawczo-behawioralny 

(doszukiwanie się przyczyn w predyspozycjach genetycznych i doświadczeniach z 

okresu dzieciństwa, leczenie skoncentrowane na problemie „tu i teraz” , rozpoznanie 

środowiska mogącego mieć negatywny wpływ na osobę uzależnioną, wyznaczanie 

konkretnych celów, modyfikacja zachowań przy pomocy wzmocnień i nabycia 

umiejętności radzenia sobie z problemami w przyszłości) (Feltham, Hotrton, 2013, s. 

411, 416, 450, 469, 479, 504-506; Myers, 2003, s. 603).   

Nurty teoretyczne nie wyczerpują wszystkich przyczyn zaistnienia 

uzależnień, okoliczności ich zaistnienia oraz nie są w stanie wytłumaczyć każdego 

indywidualnego przypadku uzależnienia. Teorie naukowe są podsumowaniem 

przeprowadzanych badań i analiz, zebranych materiałów empirycznych oraz ich 

spójną interpretacją. 

Przyczyną popadnięcia w uzależnienia może być sytuacja osoby uzależnionej. 

Do tych przyczyn można zaliczyć: rozpad małżeństwa, traumatyczne przeżycia, 
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utratę pracy, bezdomność, chorobę, depresję. Marek Dziewiecki (2013) zwraca 

uwagę na sferę emocji powiązaną z uzależnieniami. Związek ten polega na 

poszukiwaniu przez ludzi w przedmiotach uzależnień źródła pozytywnych emocji, 

tzw. adrenaliny bądź poprawy samopoczucia. Natomiast teoria o genetycznych 

uwarunkowaniach uzależnień jest coraz częściej podważana, a jeżeli nawet jest brana 

pod uwagę, to jest niewystarczającą, aby zjawisko uzależnienia wytłumaczyć.  

  

3. Diagnozowanie uzależnień 

 

Przygotowaniem do leczenia (terapii uzależnień) jest postawienie trafnej 

diagnozy. Terapia powinna mieć konkretne i wyznaczone ramy, na które składają się 

cele terapeutyczne osiągane w ustalonym czasie. Przed terapią należy dokonać 

trafnej diagnozy, z którą wiąże się kwestia świadomości metodologicznej, czyli 

fachowego przygotowania osoby diagnozującej dysponującej warsztatem 

naukowym (Brzeziński, Kowalik, 1998, s. 193-212).  

Diagnoza spełnia kilka podstawowych zadań do który zaliczają się: funkcja 

opisowa, funkcja eksplanacyjna i utylitarna, funkcja ewaluacyjna i utylitarna 

(Wysocka, 2013, s. 61-63). Podstawą podjęcia działań zmierzających do poprawy 

funkcjonowania osoby uzależnionej jest zdiagnozowanie przyczyn. Przy diagnozie 

syndromu uzależnienia uwzględnia się grupę zjawisk fizjologicznych, 

behawioralnych i poznawczych (Mellibruda, 2006, s. 38). Do najczęściej 

wymienianych przez naukowców kryteriów pozwalających stwierdzić czy dana 

osoba jest uzależniona zaliczamy: 

 Przymus używania  i brak kontroli;  

 podporządkowanie życia nałogowi i obsesyjne myślenie o przedmiocie 

uzależnienia; 

 pogorszenie się aktywności zawodowej i zaniedbywanie codziennych 

obowiązków; 

 pogorszenie się relacji społecznych; 

 zwiększanie dawki zażywanych środków bądź poświęcanie coraz 

więcej czasu danej czynności (zjawisko tolerancji); 

 nieprzejmowanie się konsekwencjami dla własnego zdrowia i życia; 

 brak refleksji nad uzależnieniem; 

 lęk i niepokój (Juczyński, 2002, s. 53; Jędrzejko, 2009a, s. 24-25); 

 uszkodzenie czynnościowe lub strukturalne w sferze fizjologicznej, 

psychologicznej lub społecznej (Mellibruda, 2006, s. 37; Kulisiewicz, 

1982). 
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Uzyskane dane pomagają rozpoznać osobowość osoby badanej oraz jej stan 

świadomości swojego nałogu (przeważnie osoba uzależniona zaprzecza istnieniu 

uzależnienia). Diagnoza umożliwia ocenę deficytów i zaplanowanie planu 

wyrównania braków w celu akceptacji uzależnienia (niezbędnego do dalszej pracy 

terapeutycznej) i wzmocnienia kontroli swego zachowania (Kołomański, 2009, s. 156-

157).   

Diagnoza jest zarówno czynnością i efektem końcowym postępowania 

diagnostycznego, a wynikiem jej jest konkluzja oceniająca wraz z krytycznym 

opracowaniem danych i wskazówkami mówiącymi o tym, jakie należy podjąć 

działania interwencyjne (Wysocka, 2013. s. 9), aby osoba uzależniona mogła 

powracać do zdrowia. Przy pomocy diagnozy osoba prowadząca terapię zbiera 

fakty, projektuje działania i kontroluje przebieg oddziaływań i uzyskane efekty, czyli 

dokonuje weryfikacji (Wysocka, 2013. s. 72-75). 

Osoba uzależniona oraz osoby współuzależnione i mające bliski kontakt z 

osobą uzależnioną powinni poddać się testowi diagnostycznemu. Osoba uzależniona 

często nie jest obiektywna w ocenie samej siebie i dlatego niezbędne jest 

uczestnictwo w badaniu diagnostycznym osób będących w bezpośrednim kontakcie 

z osobą uzależnioną. 

Całkowite uwolnienie się od uzależnienia nie jest możliwe i zawsze istnieje 

prawdopodobieństwo nawrotu, a niektóre negatywne skutki uzależnienia są 

nieodwracalne. Jednak podjęcie trudu leczenia wyhamowuje proces unicestwienia, 

do którego prowadzą alkoholizm i narkomania (Jędrzejko,  2009a, s. 27). 

Analiza przyczyn uzależnienia osoby diagnozowanej wymaga zbadania 

stopnia socjalizacji, o której możemy mówić, gdy „osiągnięty jest pełny (bądź 

zadowalający – M.A.S.), wszechstronny: psychiczny, fizyczny i społeczny rozwój 

człowieka” (Sikorski, 2002, s. 142). W przypadku osoby uzależnionej elementy 

składowe poprawnej socjalizacji wymagają korekty, czyli resocjalizacji. Terapia w 

środowisku otwartym pozwala przeniknąć do środowiska, w którym przebywa 

osoba uzależniona i oszacować stopień wpływu środowiska na osobę badaną.  

Terapie pedagogiczne i wychowawcze (działanie resocjalizacyjne) powinny 

wywołać pozytywne zmiany w osobowości osoby uzależnionej. W pedagogice 

resocjalizacyjnej wyróżnia się trzy typy teorii: behawioralne (celem jest korekta 

zachowań), interakcyjne (celem jest poprawa zdolności komunikacji 

interpersonalnych) i wielowymiarowe, holistyczne traktowanie człowieka, mające 

zastosowanie w przypadku nieskuteczności metod stosowanych w teoriach: 

behawioralnej i interakcyjnej (Pytka, 2009, s. 25; Konopczyński, 2009, s. 82-83). 

Diagnoza w oparciu o teorie stosowane w resocjalizacji pomaga wyznaczyć zakres 

pożądanych zmian oraz obszary, gdzie wymagana jest powtórna socjalizacja. 
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Zakłada się, że „wszystkie odmiany terapii wychowawczej mają za zadanie 

kształtowanie procesów nerwowo-emocjonalnych chorego przez świadome, celowe 

oddziaływanie z zewnątrz w celu przywrócenia ustrojowi psychofizycznemu 

zachwianej w ten czy inny sposób równowagi” (Doroszewska, 1963, s. 98).  

Natomiast korzystanie z dorobku teorii psychologicznych pozwala poznać 

człowieka od wewnątrz i tam dokonać pożądanych zmian (Stankowski, 1986, s. 11).  

W rozpoznaniu skali danego zjawiska pomocne są dane statystyczne sporządzone 

przez socjologów.   

    

4. Wielowymiarowa terapia uzaleznień 

 

W tej części skoncentruję się na metodach mających zastosowanie w terapii 

uzależnień. Na koniec omówię działania profilaktyczne, jakie należy podjąć, aby 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się zjawiska uzależnienia od alkoholu i narkotyków.  

Czesław Cekiera (1999, s. 147) systemami profilaktyki, terapii i resocjalizacji 

nazywa zespół metod i programów wraz z ich zastosowaniem w określonych 

warunkach życia wspólnotowego lub grupowego pod kierunkiem 

odpowiedzialnych wychowawców i terapeutów.  

Mająca zastosowanie w przypadku uzależnienia psychoterapia polega na 

osobistym oddziaływaniu terapeuty (głównie za pomocą bodźców słownych). 

Zmiana u osoby uzależnionej następuje pod wpływem autorytetu terapeuty, a także 

podczas procesu kształtowania i opanowywania emocji oraz rozwiązywaniu 

konfliktów wewnętrznych osoby poddanej leczeniu (Stankowski, 1986, s. 11).   

Osoba uzależniona nigdy nie będzie całkowicie wolna od uzależnienia, które 

nieleczone, jest chorobą postępującą (Jędrzejko, 2009a, s. 27), ale możliwe jest 

doprowadzenie osoby do stanu, gdy przejmuje kontrolę nad swoim życiem, ciesząc 

się wolnością i odpowiadając za własne czyny.  Woronowicz uważa, że w 

przypadku alkoholizmu (co także dotyczy narkomanii) środków farmakologicznych 

nie można traktować jak leczenie uzależnienia od alkoholu, a same leki stosowane do 

odtrucia organizmu osoby uzależnionej od alkoholu powinny być stosowane przez 

krótki czas.  

Decyzję o rozpoczęciu leczenia podejmuje osoba uzależniona. Osoby z 

najbliższego otoczenia osoby uzależnionej powinny dla jej dobra uczestniczyć w 

psychoedukacji, aby móc umiejętnie i skutecznie ją wspierać.  

Celem oddziaływania terapeutycznego jest przywrócenie osobie uzależnionej 

równowagi psychicznej, zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i 

wypełniania ról społecznych. Psychoterapię poprzedza farmakoterapia, którą 

prowadzi psychiatra lub neurolog. Natomiast psychoterapia polega na korygowaniu 
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występujących zaburzeń przy użyciu środków psychologicznych (Mazur, 2009, s. 

173). Terapia uzależnień korzysta z tych środków i metod. Celem wszelkich 

oddziaływań terapeutycznych jest doprowadzenie leczonej osoby do całkowitej 

abstynencji (Majcherczyk, 2009, s. 215).  

Terapię rozpoczyna się, przeprowadzając wywiad z osobą uzależnioną. 

Wywiad jest jednym z podstawowych i powszechnie stosowanych metod 

diagnostycznych (Cekiera, 1999, s. 57). Kluczowe znaczenie ma pierwsza wizyta u 

terapeuty. Po tej wizycie osoba uzależniona decyduje o rozpoczęciu terapii bądź 

całkowitej rezygnacji z niej. Osoby, które podejmują terapię, rzadko żałują podjęcia 

tego kroku, natomiast osoby niepodejmujące terapii przeważnie nie są zdolne do 

poprawy swojego funkcjonowania i uwolnienia się od nałogu. 

Aby terapia była skuteczna niezbędne jest nawiązanie przyjaznej relacji z 

osobą uzależnioną. Eugene Kennedy i Sara C. Charles zwracają uwagę, że terapeuta 

nie powinien widzieć problemu, ale cierpiącego człowieka, któremu należy pomóc 

(Kennedy, Charles, 2004, s. 36).  

Terapeuta powinien zaprzyjaźnić się z osobą, której pomaga, ale też zachować 

dystans, aby nie utracić autorytetu. Szkodliwe jest doszukiwanie się przez terapeutę 

specjalnej misji, którą pełni bądź przejawianie tendencji, aby być najlepszym 

terapeutą i osiągać najlepsze rezultaty. Nurt terapii skoncentrowanej na osobie Carla 

R. Rogersa całkowicie wyklucza ambicjonalne podejście w pracy terapeutycznej. 

Terapia skoncentrowana na osobie należy do nurtu humanistycznego (Myers, 2003, 

s. 593; Kennedy, Charles, 2004, s. 41, 43; Worrall, 1997, pp. 66).  

Terapia jest pracą z osobą uzależnioną, tak długo jak ona tego chce, a celem 

terapii jest osiągnięcie samodzielności osoby uzależnionej, na tyle, aby stała się 

terapeutą dla samej siebie zgodnie z terapią poznawczą Aarona T. Becka (Feltham, 

Hotrton, 2013, s. 481). Osoba uzależniona, współpracując z terapeutą, uczestniczy w 

procesie wyznaczania celów (Dryden, Feltham, 1994, pp. 31) zgodnie z nurtem 

poznawczo-behawioralnym i powinna przede wszystkim chcieć zdrowia ze względu 

na samą siebie (Feltham, Hotrton, 2013, s. 276).   

Rogers w teorii skoncentrowanej na osobie kładzie nacisk na pomoc osobie 

uzależnionej w odzyskaniu wewnętrznej spójności poprzez poprawienie wizerunku 

własnego „ja” (tamże, s. 522-523). Pomocne może okazać się sięgnięcie do przeżyć z 

wczesnego dzieciństwa, przy zastosowaniu terapii pierwotnej integracji Arthura 

Janova, oraz ponowne „przepracowanie tych przeżyć”, aby osoba uzależniona 

pozbyła się odczuwanego bólu oraz odrzuciła mechanizmy obronne, do których 

zalicza się m.in. uzależnienie (za: tamże, s. 531, 533). A. T. Beck zaleca złagodzenie 

problemów emocjonalnych i wykształcenie odmiennych zachowań (Feltham, 
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Hotrton, 2013, s. 480)1. Jacek Bylica (2010, s. 91) zaleca rozładowanie zgromadzonego 

napięcia.   

Pragmatyczne podejście w terapii stosuje Gerard Egan w opracowanym 

autorskim modelu kompetentnej pomocy, przyjmując podejście psychologii 

pozytywnej. Zaleca skoncentrowanie się na zrozumieniu osoby uzależnionej w wielu 

kontekstach jej życia, zaplanowanie odzyskania straconych szans, biorąc pod uwagę 

jej realne możliwości. Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy udzielonym 

wsparciem a wyznaczonym wyzwaniem. W modelu kompetentnej pomocy działanie 

powinno być „napędzane” poprzez cele, a nie przez problemy. Egan patrzy na osoby 

uzależnione przez pryzmat deficytów, a nie patologii, co jest wyrazem 

empatycznego podejścia do osoby objętej pomocą terapeutyczną (za: Bylica, 2010, s. 

590-594). Bill O’Connell główny nacisk kładzie na wydobycie zasobów, silnych stron 

i pozytywnych cech osoby uzależnionej, aby na tym fundamencie opierać sukces w 

pokonaniu nałogu (za: tamże, s. 598).  

Na następnym etapie pracy z osobą uzależnioną wskazane jest ukazanie 

szkodliwości uzależnień dla społeczeństwa. Zastosowanie metod twórczej 

resocjalizacji opracowanych przez Marka Konopczyńskiego (2006)2 pomaga w 

adaptacji osoby uzależnionej w środowisku społecznym. Opracowane metody przez 

tego naukowca i praktyka w zakresie pomocy osobom niedostosowanym społecznie 

pozwalają na reintegrację ze społeczeństwem poprzez twórcze działanie w ramach 

warsztatów dramowych, teatralnych oraz przez sport. Wydobycie potencjału osób 

uzależnionych jest niezbędne, aby te osoby odzyskały wiarę we własne siły. Jest to 

możliwe poprzez zmianę parametrów ich tożsamości, aktywizację ich talentów, 

wzmocnienie pozytywnych emocji, wypracowanie mechanizmu samomotywacji do 

twórczości i kreacji (dziełem są nie tylko wytwory materialne, ale także nowe 

sposoby reagowania). W przypadku leczenia z uzależnień, w większości ośrodków 

odwykowo-terapeutycznych regulamin nie dopuszcza nawet jednorazowego 

powrotu do nałogu. Te przepisy są surowo przestrzegane dla dobra osoby 

uzależnionej, która trafiając do ośrodka powinna wiedzieć, że przychodzi, aby 

przerwać destrukcyjne działanie nałogu. Istotną pomocą osobie powracającej do 

społeczeństwa jest zapewnienie jej nowego środowiska, które nie będzie na nią 

działać destrukcyjnie i prowokacyjnie.  

                                                 
1 Obszerne omówienie zastosowania terapii poznawczej uzależnień Becka jest w książce: Aaron T. 

Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman, Bruce S. Liese, Terapia poznawcza uzależnień, tłum. J. 

Chodkiewicz, J. Witkowska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 
2 Obszerne opracowanie koncepcji prof. Marka Konopczyńskiego jest w jego książce: M. 

Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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Powrót do społeczeństwa może u osoby powracającej z leczenia wywołać lęk. 

Terapeuta powinien przygotować tę osobę do zmierzenia się z nowymi 

wyzwaniami. Zmaganie z uzależnieniem trwa przez całe życie, ale odbycie terapii 

odwykowej diametralnie zmienia życie osoby uzależnionej, przywracając jej kontrolę 

nad własnym życiem. 

 

5. Programy terapeutyczne 

 

Krótkie omówienie podstawowych i uznanych programów terapeutycznych 

umożliwi zapoznanie się z najczęściej stosowanymi metodami leczenia osób 

uzależnionych.  

Wśród propozycji dla osób chcących leczyć się z alkoholizmu i narkomanii są 

programy zdrowienia: „12 kroków” (Twelve Step Fasilitation – TSF), terapia 

behawioralno-poznawcza (Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy – CBST), terapia 

zwiększająca motywację (Motivational Enhancement Therapy) oraz model Minnesota. 

Wszystkie wymienione programy realizowane są w grupie bądź podczas spotkań 

indywidualnych (Woronowicz, 2009, s. 176).  

Model Minnesota jest najbardziej uniwersalną metodą leczenia alkoholizmu, 

gdyż maksymalnie wykorzystuje potencjał wielodyscyplinarnego zespołu 

terapeutów, wśród których są także byli alkoholicy bądź narkomani, zdrowiejący 

dzięki programowi AA (Anonimowi Alkoholicy) lub NA (Narcotics Anonymous – 

Anonimowi Narkomani) (Woronowicz, 2009, s. 179-182).  

W podejściu Minnesota ważne jest traktowanie alkoholizmu jako choroby 

pierwotnej, przewlekle postępującej, śmiertelnej i niezawinionej. Istotne jest 

traktowanie pacjenta z szacunkiem i zrozumieniem, stawianie za cel pełnej 

abstynencji od wszelkich substancji psychoaktywnych, zaangażowanie w terapię 

najbliższych osób i wykorzystanie programów „12 kroków” i filozofii AA (tamże, s. 

180). 

Najlepszym sposobem przeciwdziałania narkomanii, której leczenie jest mało 

skuteczne, jest nie próbowanie zarówno narkotyków twardych i miękkich. Zero 

tolerancji dla narkotyków jest najwłaściwszą metodą przeciwdziałania tej patologii 

społecznej. 

Każde uzależnienie destabilizuje indywidualne i społeczne funkcjonowanie 

człowieka, wpływając negatywnie na jego stan zdrowia psychicznego, i – w 

większości przypadków – fizycznego. Uzależnienie powoduje utratę kontroli 

(Juczyński, 2002, s. 53) i niezbędne jest odzyskanie kontroli nad swoim życiem, 

zachowaniami, emocjami i potrzebami.  
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6. Profilaktyka uzależnień 

 

Profilaktyka uzależnień, która ma na celu ochronę osób nieuzależnionych lub 

uwolnionych od nałogu, przebiega na trzech poziomach (Bylica, 2010, s. 91): 

 I poziom – przeciwdziałanie wzrostowi uzależnienia oraz jego rozprzestrzenia 

się w życiu społecznym 

 II poziom – przeciwdziałanie wzrostowi uzależnienia oraz jego 

rozprzestrzenia w środowiskach zagrożonych 

 III poziom – zapobieganie nawrotom. 

Do działań profilaktycznych zaliczamy promowanie zdrowego trybu życia, 

oraz utrzymywanie równowagi życiowej. W przypadku dzieci i młodzieży 

skuteczną profilaktyką jest wytworzenie pozytywnych wzorców rodziny, 

kształtowanie systemu wartości oraz pomoc w odkryciu sensu życia. W przypadku 

dorosłych najczęściej niezbędna jest ponowna socjalizacja.  

Trudnością w promocji zdrowego trybu życia jest kultura masowa i 

konsumpcyjno-hedonistyczny styl życia przyjęte przez społeczeństwa, w tym polskie 

społeczeństwo (Cekiera, 1999, s. 24, 28). 

W programie przeciwdziałania uzależnieniom ważną rolę powinny zajmować 

kampanie uświadamiające o zagrożeniach wynikających z wszelkiego rodzaju 

uzależnień oraz o ich długofalowych skutkach zarówno dla osoby uzależnionej oraz 

całego społeczeństwa. Statystyki, z których wynika, że osoby uzależnione żyją krócej, 

a jakość ich życia drastycznie spada, gdy uzależnienie przejmuje nad nimi kontrolę, 

powinny być wsparciem takiej kampanii. Profilaktyka jest dużo tańsza od pokrycia 

kosztów skutków uzależnień, które mają wymiar zarówno materialny i 

niematerialny.  

Wskazane jest podjęcie dalszych badań na metodami przeciwdziałania 

narkomanii i alkoholizmowi w Polsce, a zwłaszcza pożądana jest praca z młodzieżą 

w środowisku otwartym (tzw. streetworking).  

 

Podsumowanie 

 

W niniejszym studium zostały omówione metody terapeutyczne uzależnień 

będących chorobami nieuleczalnymi. Farmakoterapia (na początku oddziaływań 

terapeutycznych) i psychoterapia (istotna jest systematyczność i trwałość kontaktu z 

terapeutą) są najważniejszymi metodami pomagania osobom uzależnionym w 

odzyskaniu kontroli nad swoim życiem. Podejście do uzależnień powinno być 

wielowymiarowe (czerpanie z dorobku wielu nurtów psychoterapii) oraz powinno 

uwzględniać konieczność resocjalizacji osoby uzależnionej i pomoc wychowawczą. 
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Terapia powinna pomóc osobie uzależnionej w funkcjonowaniu jako indywidualna 

jednostka oraz jako jednostka funkcjonująca w społeczeństwie. Dochodzenie do 

zdrowia i funkcjonowanie po terapii powinno być wzmocnione działaniami, które 

osoba uzależniona podejmie z własnej woli, i w których odkryje swój potencjał. 

Osoba uzależniona powinna regularne uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych 

(indywidualnych bądź zbiorowych np. w grupach wsparcia), co pomoże jej 

zachować abstynencję, będącą jedyną formą zabezpieczenia się przed nawrotem do 

nałogu. 

Na koniec warto przypomnieć dlaczego ludzie uzależniają się.  

Są cztery czynniki przyczyniające się do uzależnienia: 

 czynniki biologiczne (dziedziczenie skłonności, geny po osobach 

uzależnionych) 

 czynniki psychiczne (nieradzenie sobie z emocjami) 

 czynniki społeczne (brak umiejętności współpracy w grupie, deficyt w 

umiejętnościach interpersonalnych) 

 czynniki środowiskowe (wpływ otoczenia) 

 czynniki duchowe (niedookreślenie własnej tożsamości, celowości życia, 

miejsca w świecie) 

Wielowymiarowa terapia stawia sobie za cel pomoc człowiekowi w każdym  

z tych wymiarów. Powrót do zdrowia to nie tylko odtrucie, współpraca z 

psychologiem w celu nabycia umiejętności oceniania i radzenia sobie z własnymi 

emocjami. To także coś więcej niż nabycie umiejętności interpersonalnych oraz 

zmiana środowiska. W terapii trzeba widzieć nie problem, ale całego człowieka, 

sytuację w jakiej się znajduje. Trzeba wejść w jego świat i niejednokrotnie pomóc mu 

odnaleźć siebie na tym świecie. Do indywidualności człowieka należy dopasować 

metodę leczenia. 

Pomoc w wymiarze duchowym wymaga sprecyzowania czym jest 

duchowość. Woydyłło uważa, że duchowość wiąże się z jakością naszych relacji z 

rzeczami, sprawami i ludźmi zajmującymi najważniejsze miejsce w naszym życiu. 

Życie nabywa wymiaru duchowego przez sam fakt bycia człowiekiem (Kowal, 

Wójcik, 2007, s. 247; Woydyłło, 1999). Woronowicz ujmuje duchowość jako sferę 

życia, która wiąże się z jakością zaangażowania w sprawy, rzeczy czy ludzi, którzy 

zajmują najważniejsze miejsce w naszym życiu (Woronowicz, 2009, s. 76; Kowal, 

Wójcik, 2007, s. 247). Dziewiecki za duchowość uważa zdolność człowieka do 

zrozumienia samego siebie w sposób całościowy oraz odkrycie sensu własnego życia 

(Dziewiecki, 2015; Kowal, Wójcik, 2007, s. 248).  

Podsumowując można powiedzieć, że duchowość, która też często jest silnie 

powiązana z religijnością, to sfera życia człowieka, gdzie kształtuje się hierarchia 
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wartości, człowiek żyje wartościami, świadomie angażuje się w życie swoje oraz 

innych ludzi, w ten sposób wzrastając w człowieczeństwie. W duchowości człowiek 

odpowiada na podstawowe pytania egzystencjalne: skąd jestem, po co żyję, jaki sens 

ma życie, dokąd zmierzam. Wielowymiarowa terapia obejmuje sferę duchowości, 

aby pomóc człowiekowi żyć celowo, świadomie, odpowiedzialnie i w wolności. 

 Na chorobę uzależnienia od alkoholu i narkotyków lekiem jest całkowita 

abstynencja, gdyż jest to choroba niewyleczalna. Aby pacjentowi starczyło sił w 

wytrwaniu w abstynencji trzeba przywrócić mu sens życia, pomóc mu nadać 

kierunek, pogodzić się z niedoskonałością tego świata i znaleźć sposób na czerpanie 

satysfakcji i bycie szczęśliwym poza uzależnieniem, które wywołuje depresję i 

prowadzi do rozpaczy.  

Pozytywna terapia prowadzi do odkrycia tego, co w życiu jest piękne. Wtedy 

środki uzależniające tracą swoją moc przyciągania. W rzeczywistości, aby człowiek 

nie żył poza realem, trzeba mu pomóc stać się osobą szczęśliwą. W dużej mierze jest 

to leczenie jego duszy.  

Walka toczy się o człowieka. Co roku od alkoholu na świecie uzależnia się 23 

mln osób (Woronowicz, 2009, s. 94). Ponad połowa uzależnionych od narkotyków 

nie dożywa 30 lat. Ludzie upijają się na umór. Rekord kobiet w tym zakresie należy 

do Polki, której wykazano 8,2 promila alkoholu we krwi. Rekord Polski mężczyzn – 

to wyczyn trzydziestotrzylatka, który miał we krwi 15,9 promila alkoholu, ale tej 

próby sił nie przeżył. Osoby mające poniżej 20 lat, które piją alkohol intensywnie 

mogą uzależnić się po 5-6 miesiącach. Pomiędzy 20-25 rokiem życia potrzeba do tego 

3-4 lat. Powyżej tego wieku – kilka, a nawet kilkanaście lat (Woronowicz, 2009, s. 62). 

Nie ma bezpiecznego picia dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, matek 

karmiących, osób uzależnionych, dzieci i bliskich krewnych osób uzależnionych, 

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osób przyjmujących leki 

psychotropowe, osób z chorobami somatycznymi.  Na przełomie XX i XXI 

wieku odsetek abstynentów w społeczeństwie polskim wynosił prawie 23% 

dorosłych kobiet i 8% dorosłych mężczyzn (Woronowicz, 2009, s. 63). Aby te 

statystyki były lepsze pożądane jest prowadzenie wielowymiarowych terapii, które 

powinny prowadzić osoby uzależnione do odzyskania wiary w samego siebie, 

wychowania do życia w trzeźwości i odpowiedzialnego podejścia do własnego życia. 
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Wstęp 

 

Resocjalizacja nieletnich sprawców przestępstw jest procesem złożonym, a jej 

efektywność warunkowana jest wieloma elementami, wśród których można 

wymienić również religię. Pobyt w schronisku dla nieletnich, czy w zakładzie 

poprawczym jest bardzo ważnym okresem z tego powodu, że jeżeli nie zaowocuje 

on prospołeczną przemianą, to niestety młody człowiek może trafić do zakładu 

karnego, gdzie postępująca  prizonizacja hamuje nieraz na wiele lat pełny powrót do 

społeczeństwa.  

W tytule tego artykułu, znajduje się termin: „zakłady poprawcze”, pod 

którym mam na myśli zarówno schroniska dla nieletnich, jak i zakłady poprawcze 

ściśle ujęte. Obie te instytucje, możemy także ująć pod wspólnym określeniem: 

zakłady dla nieletnich resortu sprawiedliwości (albo: Ministerstwa Sprawiedliwości). 

W praktyce obie te jednostki często mieszczą się w jednym zakładzie, mając jednego 

dyrektora. Schronisko dla nieletnich odnosi się do okresu przejściowego, wstępnego, 

kiedy to ma miejsce diagnoza, w celu umieszczenia wychowanka w odpowiednim 

rodzaju zakładu poprawczego ściśle ujętego, w celu prowadzenia zasadniczego 

procesu resocjalizacji. 

 

1. Proces resocjalizacji 

 

Istnieje wiele modeli resocjalizacyjnych, ale dopiero łączenie ich w całość na 

płaszczyźnie praktyki resocjalizacyjnej zwiększa szansę na skuteczność oddziaływań 

resocjalizacyjnych. 

Według O. Lipkowskiego (1976, s. 208) zasadniczym zadaniem 

resocjalizacyjnym jest wytworzenie form zachowania, zgodnych z obowiązującymi 

normami społecznymi. „Działalność resocjalizacyjna nie zmierza do osiągnięcia 

poprzedniego stanu zdrowia psychicznego i społeczno-moralnego, nawet jeśli taki 

stan poprzednio istniał u jednostki społecznie niedostosowanej. Osobowość ludzka 
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ulega bowiem rozwojowi, stale się zmienia, nie może być powrotu do jakiegoś stanu 

poprzedniego” (tamże). 

L. Pytka (2007, s. 74-76) w pojmowaniu resocjalizacji zawiera wiele elementów. 

Dotyczy ona modyfikacji zachowań, kształtowania prawidłowych postaw 

społecznych (od destruktywnych do konstruktywnych), zmiany „społecznej 

przynależności” (od roli „dewianta” do roli społecznie akceptowanej), przebudowy 

emocjonalnej (od emocji negatywnych do pozytywnych), odpowiedzialnego 

zaspokajania potrzeb (zgodnie ze standardami prawnymi, moralno-obyczajowymi), 

przyjęcia wartości wyższego rzędu, reintegracji społecznej jednostki przez 

rekonstrukcję jej tożsamości osobowej i społecznej. Proces resocjalizacji 

(dostosowany do cech osobowości wychowanka) winien przejść w autoresocjalizację, 

kiedy to jednostka kontroluje własne życie, aby wciąż poszerzać własną 

prospołeczność. 

J. Szałański (2008, s. 21) stwierdza: „Resocjalizacja, a ściślej rzecz ujmując, 

osiągnięty przez daną jednostkę poziom zresocjalizowania, jest fenomenem 

wielowymiarowym. Obejmuje bowiem nie tylko mniej lub bardziej trwałą korekturę 

antagonistyczno-destruktywnego zachowania jednostki wykolejonej oraz 

przyswojenie przez nią podzielanych przez ogół społeczeństwa norm i wartości, ale 

także podjęcie i wytrwałe kontynuowanie procesu samodzielnego projektowania 

siebie, swojej osobowości i konsekwentnego realizowania wizji własnej osoby w 

przyszłości, hierarchicznie zorganizowanych na określone dystanse czasowe”.  J. 

Szałański (2008, s. 27) podejmując próbę wyznaczenia kryteriów efektywności 

resocjalizacji dochodzi do wniosku, że „resocjalizacja najgłębsza” dokonuje się u 

skazanych podejmujących trud własnego „doczłowieczania”. 

Resocjalizację (Pospiszyl, 1998), ujmuje się też jako „kanalizowanie” 

instynktów (np. walki, ucieczki), oddziaływania psychodynamiczne (w celu 

wywołania tendencji do zmian osobowościowych) i behawioralne (poprzez 

wdrażanie zasad społecznego uczenia się). 

Resocjalizacja zakładowa jest procesem złożonym i długotrwałym, znaczonym 

konfliktami intrapsychicznymi, posiadającym swoją dynamikę, w optymalnej 

sytuacji przechodzącym w autoresocjalizację. W zakładzie, pierwszy etap 

resocjalizacji oznacza przystosowanie się do warunków zakładowych, a trzeci jest 

przygotowaniem do opuszczenia zakładu. Zasadnicze oddziaływanie 

resocjalizacyjne ma więc miejsce w tym etapie środkowym (drugim), a może on 

trwać nawet kilka lat. 

Oxfordzki „Słownik Socjologii i Nauk Społecznych”, pod redakcją M. 

Marshalla (2008, s. 278), szeroko i interesująco poznawczo ujmuje resocjalizację jako 

„ponowne uczenie się norm i sankcji kulturowych, w ramach powrotu do systemu 
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społecznego, przez tych, którzy – dobrowolnie lub nie – opuścili ten system (np. 

więźniowie powracający do społeczeństwa lub osoby powracające z pobytu za 

granicą), tak aby mogli oni zostać ponownie w pełni zaakceptowani w obrębie tego 

systemu”. W polskich ujęciach resocjalizacji nie spotkałem się z  umieszczaniem osób 

powracających z pobytu za granicą w obszarze resocjalizacji, ale z pewnością muszą 

one na nowo przypominać sobie zasady i normy społeczne obowiązujące w kraju, do 

którego wracają. Moim zdaniem, na gruncie polskim to określenie bardziej   

odpowiada terminowi „readaptacji społecznej”, gdyż polscy prawnicy o resocjalizacji 

mówią wówczas, gdy jednostka przebywa w danym zakładzie (ośrodku), a o 

readaptacji społecznej wtedy, kiedy jednostka opuszcza zakład i wraca do 

społeczeństwa. 

 

2. Wychowanie czy resocjalizacja? 

 

N. Sillamy w „Słowniku Psychologii” (1995, s. 328) podaje, że wychowanie to: 

„… proces rozwijania zalet moralnych, intelektualnych, artystycznych i fizycznych, 

które dziecko posiada w stanie potencjalnym. Wychowanie nie ma na celu 

zmieniania natury ucznia, ale wspomaganie jego rozwoju w harmonii z otoczeniem. 

Wymaga znajomości potrzeb dziecka, praw jego rozwoju fizycznego i psychicznego; 

zależy również od wyobrażenia, jakie się ma o człowieku”.  

J. Bielecki (2002, s. 58) pisze – „Przez wychowanie rozumiemy zamierzone i 

świadome podejmowanie działań, których celem jest ukształtowanie osobowości wg 

jakiegoś wzorca. Inaczej mówiąc wychowanie to całokształt zjawisk związanych z 

oddziaływaniem środowiska społecznego na człowieka kształtujących jego 

osobowość”. Dla niego istotnymi elementami wychowania są: miłość do dziecka, 

zrozumienie dziecka, szacunek dla godności dziecka, wspomaganie integralnego 

rozwoju, kształtowanie hierarchii wartości i odpowiedzialności, ukierunkowanie na 

samowychowanie (tamże, s. 59). 

Praca zbiorowa zatytułowana „Autorytet prawdy”, pod redakcją M. Ryś 

(2006), przedstawia kierunki wychowania, które traktuję jako kierunki 

chrześcijańskiego wychowania: prawda, wartości, wolność, patriotyzm, uczciwość, 

wiara, twórczość, szacunek dla życia, miłość, macierzyństwo, ojcostwo. Oczywiście, 

że listę tę można uszczegółowić i wydłużyć jeszcze sporo, można dodać np. takie 

kierunki jak: Maryjność, życie sakramentalne, powołanie (odczytywanie swego 

miejsca w świecie) itd.  

Zatrzymam się teraz przy kierunku wychowania, który został określony 

terminem „wiara”. Wyrażam zadowolenie, że lista ta, zawiera kierunek o nazwie 

„wiara”, a nie o nazwie „wychowanie religijne”. W tytule niniejszego artykułu, 
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umieściłem jednak zwrot „wychowanie religijne”. Uważam, że w przypadku 

nieletnich sprawców przestępstw poprawniejszym „zabiegiem językowym” jest 

używanie właśnie tego zwrotu. Wychowanie religijne zawiera według mnie dwa 

aspekty: wewnętrzny i zewnętrzny. Ten pierwszy pokrywa się z wiarą. Ten drugi, 

oznacza umiejscowienie się w obszarze celebrowania, rytuałów, zwyczajów, co nie 

zawsze musi pokrywać się z głębią przeżycia i doświadczenia. Wiara natomiast jest 

osobowym kontaktem z Bogiem. Na podstawie obserwacji uczestniczącej dochodzę 

do stwierdzenia, że wychowankowie zakładów poprawczych odznaczają się 

religijnością powierzchowną, a ta sprawia, iż częściej sytuują się w obszarze 

zewnętrznym religii. Często to instynkt religijny (w języku teologicznym winno się 

użyć zwrotu „wiara wlana”) sprawia, że sytuują się chociażby w zewnętrznym 

obszarze religii, a zarazem hamuje przemieszczanie się poza zewnętrzny obszar, tzn. 

obszar obojętności religijnej czy wręcz ateizmu. 

Po tej dygresji, wracam do zagadnienia wychowania w ogóle. Początkowo 

zastanawiałem się czy w tytule artykułu nie umieścić terminu „re-wychowanie”, ale 

porzuciłem ten pomysł, gdyż wielu wychowanków zakładów otoczonych było zgoła 

złym wychowaniem (socjalizacja dewiacyjna, a nawet przestępcza) albo 

wychowaniem zaburzonym, na które nakłada się nieprawidłowa, „zwichnięta”, 

dysfunkcyjna socjalizacja, co może oznaczać niejednokrotnie stan bez wychowania, a 

z tego wynika, że pobyt w zakładzie resocjalizacyjnym może być ostatnią szansą na 

otrzymanie odpowiedniego wychowania. Obserwując wychowanków 

doprowadzanych do zakładu, zauważałem wiele braków odnośnie funkcjonowania 

społecznego, niejednokrotnie nie potrafili wykonać bardzo prostych zadań, jak np. 

posługiwanie się sztućcami. Poza tym, nestorzy polskiej resocjalizacji teoretycznej, 

Cz. Czapów, S. Jedlewski, O. Lipkowski mówią nie o „re-wychowaniu”, ale o 

wychowaniu resocjalizującym (Czapów, Jedlewski, 1971; Czapów, 1978) lub o 

wychowaniu resocjalizacyjnym (Lipkowski, 1976), którego częścią może być 

resocjalizujące (resocjalizacyjne) wychowanie religijne. Mamy więc odpowiedź na 

dylemat: wychowanie czy resocjalizacja, która brzmi: wychowanie resocjalizujące 

(resocjalizacyjne). 

 

3. Profil psychospołeczny wychowanków zakładu poprawczego 

 

Wychowankowie zakładów poprawczych zaliczani są do młodzieży 

nieprzystosowanej (niedostosowanej) społecznie. L. Pytka (2001, s. 378) zakłada, że: 

„Nieprzystosowanie społeczne wyraża się wadliwym, nieadekwatnym 

funkcjonowaniem jednostki w przypisanych jej rolach społecznych, a zwłaszcza w 

roli: dziecka w rodzinie, rówieśnika – kolegi, ucznia w szkole”, a następnie dodaje: 
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„Konsekwencją powtarzającego się nieadekwatnego reagowania na przepisy ról 

społecznych i wymogi społeczne jest wysoki poziom kumulacji zachowań 

określanych jako antyspołeczne, czyli antagonistyczno-destrukcyjne” (tamże). 

Dla K. Ostrowskiej (2008, s. 25): „Nieprzystosowane społecznie dzieci i 

młodzież – to te o poważnie zaburzonej postawie wobec zasadniczych wymagań 

społecznych. Zachowanie ich nacechowane jest nieprzestrzeganiem podstawowych 

zasad postępowania i norm społecznych obowiązujących młodzież w tym wieku. 

Zachowania te nie mają charakteru sporadycznego, ale są względnie trwałe. 

Wskaźnikami tak rozumianego nieprzystosowania społecznego są: systematyczne 

wagary, spędzanie czasu w sposób niekontrolowany na wielogodzinnym wałęsaniu 

się po ulicach, przebywanie w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów, ucieczki 

z domu, picie alkoholu, używanie narkotyków, dokonywanie kradzieży, wandalizm, 

agresja, kłamstwa, wczesna inicjacja seksualna”. 

Najwyższy stopień nieprzystosowania społecznego wyraża się na 

płaszczyźnie zachowań w popełnieniu czynu karalnego. „Słownik psychologii” 

przedstawia złożoność zagadnienia z uwzględnieniem sprawcy takiego czynu – 

„Przestępstwo, ciężkie wykroczenie przeciwko prawu pisanemu lub 

obowiązującemu w danym społeczeństwie prawu moralnemu. Rozróżnia się dwie 

kategorie przestępstw: pierwsze, które można by nazwać ‘patologicznymi’, 

ponieważ popełniły je osoby z zaburzeniami umysłowymi, i inne, dokonane przez 

ludzi psychicznie zdrowych. Przestępstwa patologiczne są stosunkowo mało liczne: 

1. popełniane są przez epileptyków w okresie osłabienia kontroli zachowania 

następującego po ataku padaczkowym – ma wówczas miejsce nagły  przypływ 

agresji, a gdy stan zamroczenia mija, chory nie pamięta swoich czynów; 2. 

absurdalne, brutalne i niczym nie uzasadnione morderstwa popełnione przez 

młodych schizofreników – bywa, że ofiarą pada wówczas nawet najdroższa zabójcy 

osoba, np. matka; 3. paranoicy i osoby z zaburzeniami świadomości drogą 

fałszywego rozumowania obarczają kogoś winą za swe niepowodzenia i cierpienia, 

co sprawia, że popełnioną przez siebie zbrodnię uważają za sprawiedliwą karę, która 

spotkała sprawcę ich nieszczęść. Druga kategoria przestępstw popełniana jest przez 

jednostki nie będące ani neurotykami, ani chorymi psychicznie. Postępowaniem 

swoim zdrowi umysłowo przestępcy postanowili odciąć się od społeczeństwa. 

Utworzono nową naukę, kryminologię, łączącą wysiłki specjalistów z różnych 

dyscyplin (biologów, socjologów, lekarzy, psychologów i prawników). Badają oni 

przestępców i usiłują zrozumieć motywy ich postępowania” (Sillamy, 1995, s. 228). 

B. Urban (2000) przywołuje dwa terminy pokrewne pojęciu „niedostosowania 

społecznego”, tj. zaburzenia w zachowaniu i zaburzenia emocjonalne. To ostatnie 

pojęcie wskazuje na psychologiczne podłoże niedostosowania społecznego. Termin 
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„zaburzenia emocjonalne”, zdaje się w większym stopniu stygmatyzować, aniżeli 

pojęcie „zaburzenia w zachowaniu”. Można spotkać się z poglądem, że zaburzenia 

zachowania są wstępną fazą niedostosowania społecznego. 

Z. Majchrzyk (2014, s. 91-92) prezentuje różne typologie niedostosowania 

społecznego – D. H. Stota, K. Pspiszyla, H. Spionek, J. Konopnickiego, T. M. 

Achenbacha, G. P. Miedwiediewa, R. Jenkinsa, C. E. Sullivana i M. Q. Granta, Cz. 

Czapówa, L. Pytki. W typologiach tych znajdują się terminy, których można 

zamiennie używać, w zależności od elementu, na który chcemy położyć nacisk, np. 

zachowanie zahamowane, zachowanie aspołeczne, agresja antyspołeczna, 

nadpobudliwość, antyspołeczność, zwichnięta socjalizacja, demoralizacja, socjalizacja 

podkulturowa, wykolejenie obyczajowe, wykolejenie przestępcze. Pojęcia te nie 

wymagają raczej osobnego wyjaśniania.  

Mogę tylko wskazać na kierunek intrapsychiczny w przypadku aspołeczności 

i na kierunek eksternalizacyjny w przypadku antyspołeczności. „Zaburzona 

(zwichnięta) socjalizacja” wskazuje na dysfunkcje podstawowego środowiska 

socjalizującego,  zwłaszcza rodzinnego. Termin „demoralizacja” mówi nam, że 

socjalizacja była właściwa, a dopiero później, np. pod wpływem kolegów licealnych, 

dany młody człowiek schodzi z drogi pożądanego społecznie zachowania. 

J. M. Stanik (2007, s. 176) ukazuje rozróżnienie między „niedostosowaniem 

społecznym” a „asocjalnością”. Ten pierwszy termin o wymowie pedagogicznej 

dotyczy obszaru manifestacji szkodliwych zachowań, a ten drugi ma wymiar 

psychologiczny i stanowi charakterystykę osobowości społecznie zaburzonej. Autor 

ten (tamże, s. 178), wskazuje też na termin „demoralizacja”, jako na konstrukt 

prawny występujący w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 

1982 roku, będący odpowiednikiem niedostosowania społecznego i asocjalności. 

J. W. Aleksandrowicz (1998, s. 118-135) na podstawie ICD – 10 przedstawia 

jeszcze inne terminy pokrewne pojęciu „niedostosowania społecznego”, które 

pomagają uchwycić wyróżnik niedostosowania: zaburzenia osobowości, osobowość 

niedojrzała, charakteropatia (uszkodzenia somatyczne), psychopatia (dawne pojęcie 

związane z brakiem poczucia winy), socjopatia (dominowanie nad otoczeniem). 

W ramach prac Katedry Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowywane są empiryczne prace 

magisterskie pod moim kierunkiem, gdzie grupę badawczą stanowią 

wychowankowie (wychowanki) zakładów poprawczych. Wskażę tutaj na wyniki 

zaprezentowane w trzech wybranych pracach. 

A. Baran (2005) posłużyła się: Kwestionariuszem – Formalna Charakterystyka 

Zachowania, Kwestionariuszem Temperamentu PTS, Kwestionariuszem 

Samopoczucia POMS. Wychowankowie  zakładu poprawczego (N=30) cechowali się 
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wyższym nasileniem napięcia i niepokoju, przygnębienia, złości i wrogości, 

zmęczenia i znużenia, zakłopotania i zmieszania, w porównaniu z licealistami 

(również N=30). 

Sz. Gołota (2010) w swoich badaniach wykorzystał: Inwentarz Osobowości 

NEO-FFI oraz Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP. Wychowankowie 

zakładu poprawczego (N=30) charakteryzowali się wyższym poziomem ekstrawersji 

oraz sumienności (co może być wywołane podporządkowaniem się regulaminowi 

zakładowemu), ale niższym poziomem potencjału twórczego, aniżeli licealiści 

(N=30). 

W badaniach M. Lotkowskiego (2013), z użyciem m.in. Kwestionariusza 

Osobowości Eysencka (EPQR) i Kwestionariusza Agresji Bussa i Perry’ego, 

wychowankowie zakładu poprawczego (N=28) odznaczali się wyższym stopniem 

agresji słownej i gniewu (lecz niższym poziomem agresji fizycznej, na co mogło 

wpłynąć liczenie się, chociażby w oparciu o strach, z zasadami porządkowymi 

zakładu), a także wyższym nasileniem psychotyzmu i kłamstwa, w odniesieniu do 

licealistów (N=28). 

Zdaję sobie sprawę z tego, że przedstawiam tutaj jedynie zarys profilu 

psychospołecznego wychowanka zakładu poprawczego. Obecnie mamy w Polsce 

cztery zakłady tego typu dla dziewcząt, które np. jak wynika z moich wywiadów, 

niejednokrotnie doświadczały np. przemocy, a także w ich profilu osobowościowym 

można odnaleźć cechy niesprzyjające procesowi resocjalizacji, a potem readaptacji 

społecznej. 

W przypadku dziewcząt, jak i chłopców z „poprawczaka”, nie można 

pominąć zagadnienia dysfunkcjonalności rodzinnych. Ta dysfunkcjonalność często 

przechodzi wręcz w patologię. Wielu ich rodziców i członków rodzin można 

umieścić na płaszczyźnie wykolejenia społecznego (por. Sarzała, 2005, s. 55-66). 

Wychowanie religijne jako czynnik mogący zwiększyć stopień efektywności 

resocjalizacji 

 

Psychologicznymi źródłami religijności są: instynkt religijny (instynktowne 

poszukiwanie Kogoś poza ludzką ograniczonością), intelekt, uczucie zależności (od 

Tego, kto jest poza stworzeniem), mysterium tremendum (tajemnica grozy, uczucie 

strachu przed Bogiem), mysterium fascinans (przeżycie irracjonalne, przeżycie 

czegoś uszczęśliwiającego w kontakcie z Bogiem, np. w czasie pielgrzymki), uczucie 

niesamowitości, uczucie bezwartościowości wobec Wartości Najwyższej, tworzenie 

się własnej tożsamości, poczucie winy, przeszczepienie od rodziców czy osób 

znaczących, projekcja obrazów rodzicielskich na Boga, pragnienie posiadania sensu 

życia, potrzeba zrozumienia zagadki Wszechświata, kompensacja potrzeb, redukcja 
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niepokoju (Kuczkowski, 1993, s. 32-44). Tak ujęte źródła religijności rodzą 

przekonanie, że nawet u kogoś pozbawionego w zasadzie wychowania religijnego, 

co może mieć miejsce w rodzinach dotkniętych patologią społeczną, obojętnych 

religijnie czy wręcz ateistycznych, może zrodzić się odniesienie do Boga chociażby w 

oparciu o instynkt religijny. Wielokrotnie byłem świadkiem przeżywania tajemnicy 

grozy czy fascynacji przez osoby zagrożone patologiami. 

Religijność może okazać się czynnikiem integrującym osobowość i 

wpisującym się w kształtowanie jej dojrzałości, co jest ciągłym procesem stawania się 

i przyjmowania odpowiedzialności za swoje życie (Buksik, 2010, s. 15-16). W teologii 

znajdujemy termin metanoia, który oznacza zmianę myślenia. Teologicznie obejmuje 

on żal i pokutę, którym towarzyszy nawrócenie się człowieka (Kl’uska, 2010, s. 20-

21). Na podstawie własnego doświadczenia stwierdzam, że tak rozumiana 

„metanoia” w niejednym przypadku jest wewnętrznym elementem procesu 

resocjalizacji. 

Terminu nawrócenie używa się w obszarze zachowań religijnych. Często 

zastanawiałem się, czy w przypadku osób przebywających w izolacji więziennej, czy 

wychowanków zakładów poprawczych poprawniejszym nie będzie posłużenie się 

terminem „przemiana psychospołeczna” (z odwołaniem się do teorii dezintegracji 

pozytywnej), aniżeli terminem „nawrócenie”? Może się zdarzyć, że dana osoba 

resocjalizowana uda się na pielgrzymkę, nie z pobudek religijnych, ale po prostu z 

potrzeby oderwania się od zakładowej monotonii czy nudy. To nie przekreśla 

zarazem możliwości przeżycia przez tę osobę na tej pielgrzymce fascynacji 

transcendentalnością. Moim zdaniem, w wielu takich przypadkach poprawniejszym 

zabiegiem będzie więc użycie określenia „przemiana  psychospołeczna z elementami 

religijnymi” (por. Woźniak, 2010, s. 308-318).  

Na wychowanie religijne nakłada się wpierw ewangelizacja, a następnie 

katechizacja. R. Murawski (2002, s. 11) pisze: „Przez ewangelizację rozumiem 

najogólniej pierwszy kontakt z orędziem Bożym, jakkolwiek nie chciałbym 

rzeczywistości ewangelizacji zawężać jedynie do pierwszego głoszenia Ewangelii. 

(…) Przez katechezę rozumiem natomiast głównie tę formę głoszenia orędzia 

Bożego, która pogłębia wiarę zapoczątkowaną przez ewangelizację i związana jest z 

szeroko pojmowanym procesem wtajemniczenia chrześcijańskiego, dokonującym się 

bądź przed chrztem, bądź też po jego przyjęciu”.  

W przypadku młodzieży zagrożonej należy nie tylko katechizować, ale często 

także ewangelizować. Na wychowanie religijne będzie składać się: świadectwo 

wiary składane np. przez rodziców czy przez posługujących w zakładzie 

poprawczym, ewangelizacja, katechizacja. 
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Odniosę się jeszcze do terminu „formacja chrześcijańska”, którą pojmuję jako 

przedłużenie wychowania religijnego czy socjalizacji religijnej (por. Dziekoński, 

2006). Często rodzice wychowujący dzieci sami potrzebują formacji. Moim zdaniem 

przedstawiając relację między wychowaniem religijnym a formacją chrześcijańską 

należy ukazać, że młody człowiek, a często także osoba dorosła, rozwija w sobie 

otrzymane wychowanie religijne poprzez świadome angażowanie się w szeroko 

rozumiane życie religijne, co łączy się z formacją chrześcijańską. Na podstawie 

obserwacji uczestniczącej mogę stwierdzić, że wielu nieletnich czy młodocianych 

sprawców przestępstw w formacji chrześcijańskiej upatruje swoją szansę najpierw na 

resocjalizację, a następnie na readaptację społeczną.  

Oczekiwanym skutkiem formacji chrześcijańskiej jest zarazem lepsze 

rozumienie siebie, tj. życia psychicznego, potrzeb, uczuć, postaw, gdyż formacja 

poszerza świadomość (por. Cencini, Manenti, 2002). 

Na podstawie moich pierwszych badań (tj. około 25 lat temu) wśród 

wychowanków zakładu poprawczego doszedłem do wniosku, że odznaczali się oni 

religijnością „płytką”, „nikłą”, powierzchowną, jednak w większości nie odrzucali 

religii (Woźniak, 1990, s. 63-64). 

W badaniach tych, posłużyłem się rozmową kierowaną, której kwestionariusz 

został wcześniej przeze mnie przygotowany (Woźniak, 1990). Badaniami objąłem 50 

wychowanków zakładu poprawczego. Prawie wszyscy moi rozmówcy nie posiadali 

wiedzy o sakramentach. Aż 92 % nie wierzyło w rzeczywistą obecność Chrystusa w 

Eucharystii, która postrzegana była przez nich przez pryzmat magiczności. Myśl o 

życiu wiecznym zrodziła u 40% badanych chęć otrzymania rozgrzeszenia w 

Sakramencie Pokuty i Pojednania. Gdy chodzi o wpływ izolacji na religijność, to 30 % 

badanych określiło go jako pozytywny (na co złożyło się wiele czynników, w tym 

świadectwo ludzi wierzących, religijnych). 

W pracy pastoralnej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

wskazane jest odwoływanie się do systemu zapobiegawczego ks. Jana Bosko, który 

obejmującego trzy filary: rozum, religia, miłość wychowawcza (Cian, 1990). L. Cian 

tak ocenia ten system wychowawczy: „Dla księdza Bosko system prewencyjny 

opiera się na teologicznie rozumianej miłości, którą ofiarowuje się bezinteresownie 

młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju odwołując się przy tym nie do przymusu, 

lecz do bogactwa inteligencji, serca i pragnienia Boga tkwiącego w duszy każdego 

człowieka. System ten zespala drogi życiowe wychowawców i młodzieży w 

rodzinnym klimacie zaufania i dialogu. Idzie szlakiem cierpliwości Bożej i wychodzi 

młodzieży na spotkanie dokładnie w tym punkcie, do którego doszła jej dojrzałość i 

wolność. Towarzyszy jej w tworzeniu zrębów przekonań i w stopniowym wzroście 
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poczucia odpowiedzialności dzięki rozwojowi człowieczeństwa i wiary” (tamże, s. 

162-163).  

Od 1997 r. pełnię funkcję krajowego duszpasterza zakładów poprawczych i schronisk 

dla nieletnich, co daje mi możliwość zauważania, że wychowanie religijne poszerza 

ilość stosowanych rodzajów oddziaływań resocjalizacyjnych, przyczyniając się w 

niejednym przypadku do zwiększenia efektywności resocjalizacji. 

K. Ptak (2010, s. 68) pisze: „Posługi religijne odgrywają znaczącą rolę w 

instytucjach resocjalizacyjnych i zaliczyć je można do zespołu zabiegów 

pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym. Mają one na celu doprowadzenie 

do stanu poprawnego przystosowania jednostki, a następnie ukształtowania takich 

cech zachowania i osobowości, które będą gwarantować optymalne jej 

funkcjonowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości będzie respektować ze 

względu na zaistniały w toku oddziaływania resocjalizacyjnego proces interioryzacji 

wartości, norm i wzorów zbliżonych do ideału wychowawczego”. 

Przykładowo, w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym (dla 

dziewcząt) w Warszawie-Falenicy przykłada się dużą wagę do wychowania 

patriotycznego i religijnego. Placówka bierze udział w akcji „Makulatura na misje – 

budujemy studnie w Sudanie”. Od 2011 r. w placówce działa „Koło religijne”, w 

ramach którego wychowanki mogą pogłębiać wiedzę religijną i poszerzać formację 

chrześcijańską (Wizimirska, 2014, s. 104-112). 

 

Zakończenie 

 

Procesy resocjalizacji (w czasie pobytu w zakładzie) i readaptacji społecznej 

(końcowy okres pobytu w zakładzie przygotowujący do warunków wolnościowych 

oraz życie już poza placówką, tj. „na wolności”) nieletnich sprawców przestępstw są 

trudne i złożone, gdyż uzupełniają braki wychowawcze, a profil psychospołeczny (w 

tym przejawy nieprzystosowania społecznego i cechy osobowości) tej młodzieży 

zawiera niekorzystne dla psychorozwoju wymiary. Dlatego też w resocjalizacji 

winno być realizowane podejście holistyczne, tj. uwzględniające wszystkie możliwe 

elementy mogące wpłynąć na jej skuteczność, w tym też wychowanie religijne, 

którym należy obejmować osoby otwarte na takie oddziaływanie. Na podstawie 

własnego doświadczenia wynikającego z działalności w zakładach poprawczych i 

innych instytucjach resocjalizacyjnych mam świadomość, że często są to osoby, które 

wykluczają religię, ale też są i osoby, które w niej upatrują szansę na pełny powrót 

do społeczeństwa. Nie można więc przekreślać tej szansy także wobec tych osób, dla 

których wartości religijne dopiero stają się wartością. 
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Zakład Poprawczy w Białymstoku 

 

 

Alternatywne formy pracy resocjalizacyjno –terapeutycznej 

w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku 

 

 

1. Wprowadzenie  

 

Zakład poprawczy to specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 

do 21 roku życia, skierowanych tam prawomocnym wyrokiem sądu, podlega 

Ministerstwu Sprawiedliwości. Wyróżnia się zakłady resocjalizacyjne (otwarte, 

półotwarte, zamknięte i o wzmożonym nadzorze wychowawczym), zakłady 

resocjalizacyjno – rewalidacyjne i zakłady resocjalizacyjno – terapeutyczne. 

Szczegółowe przepisy regulują, jakie warunki musi spełniać nieletni, aby trafił do 

określonego Zakładu Poprawczego. W skład placówki wchodzi internat, szkoła, 

warsztaty, administracja wraz z działem obsługi, dział medyczny oraz zespół 

diagnostyczno korekcyjny. Zatrudniona kadra pracownicza to: pracownicy 

pedagogiczni (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy), pracownicy 

ekonomiczni (księgowość), pracownicy administracji i obsługi, pracownicy medyczni 

(służba zdrowia). Zadaniem zakładu poprawczego jest resocjalizacja nieletnich 

zmierzająca do zmiany ich postaw wobec siebie i innych w kierunku społecznie 

pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a zwłaszcza 

kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz 

przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego (Pospiszyl, 1990). Oznacza 

to, iż głównym zadaniem placówki jest bezpieczne przeprowadzenie wychowanka z 

warunków instytucjonalnych do warunków samodzielności w środowisku 

otwartym. Zakłady Poprawcze ze względu na pełnioną rolę i zadania są placówkami 

obejmującymi wychowanków całodobową opieką. 

                                                 
1 Autor jest psychologiem i pedagogiem resocjalizacyjnym, ma 15-letnie doświadczenie w pracy z 

młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i 

uzależnioną. Ponadto współpracuje z Fundacją Edukacji i Twórczości; z Towarzystwem 

Psychoprofilaktycznym i z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej; pracuje jako wizytator w 

Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, 

Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa 

Sprawiedliwości; członek Towarzystwa Resocjalizacyjnego. 
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Badania, zawarte w raportach resortowych (Raport o schroniskach dla 

nieletnich i zakładach poprawczych; 2005) oraz doświadczenia społeczne i własne 

wykazują, że skuteczność wychowawcza, korekcyjna czy resocjalizacyjna 

zinstytucjonalizowanych zakładów wychowawczych jest niezadowalająca. W 

związku z powyższym M. T. Rutkowski - dyrektor zakładu poprawczego w 

Białymstoku wraz z grupą pracowników pedagogicznych postanowił szukać 

nowych inspiracji metodologicznych w celu zbudowania takiego modelu pracy, 

który obejmowałby całokształt problemów wychowanków oraz prowadził do 

profesjonalizmu pracy kadry.  

Zakład Poprawczy w Białymstoku istnieje od 1967 roku – powołany został, 

jako zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich. Od 1997 roku jest to zakład 

poprawczy resocjalizacyjno - terapeutyczny dla chłopców uzależnionych od 

środków odurzających lub psychotropowych, nosicieli wirusa HIV, HCV. Jest to 

jedyny zakład poprawczy w Polsce o takim profilu. W związku ze zmianą funkcji w 

systemie zakładów poprawczych powstała konieczność opracowania nowej, 

alternatywnej metodyki pracy resocjalizacyjno – terapeutycznej, która byłaby 

adekwatna do specyfiki problemów wychowanków – uwzględniająca nie tylko 

aspekty wychowawcze, resocjalizacyjne, ale przede wszystkim psychologiczne, które 

naszym zdaniem głównie determinowały prawidłowy rozwój wychowanków 

zmniejszając tym samym ich szanse na powodzenie w środowisku otwartym. 

Ważnym aspektem i doświadczeniem w budowaniu modelu pracy terapeutycznej 

było uwzględnienie samej specyfiki placówki, która ze względu na swój charakter 

instytucjonalny - izolacyjny zakłóca u wychowanków podstawowe poczucie 

bezpieczeństwa, wywołuje reakcje depresyjne, obniża poczucie nadziei na sukces. Na 

przestrzeni lat wraz z rozwojem zawodowym kadry, metodyka pracy ewoluowała 

tworząc obecnie spójny system oddziaływań resocjalizacyjno – terapeutyczny. 

Obecnie w Zakładzie funkcjonuje 5 oddziałów. Są to dwa oddziały specjalne - (grupa 

wstępna, readaptacyjno – remotywująca oraz trzy grupy resocjalizacyjno - 

terapeutyczne. Każda z grup prowadzona jest w oparciu o autorskie programy 

terapeutyczne tworząc różnorodną ofertę wychowankom - będącą jednocześnie 

spójną metodyką systemową oddziaływań terapeutycznych. W skład struktury 

placówki wchodzą także szkoła i warsztaty szkolne, które z internatem tworzą całość 

systemu resocjalizacyjnego – natomiast w tym artykule opisana zostanie generalnie 

praca internatu.  
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2. Założenia systemowe: 

Stworzenie systemowego – etapowego procesu resocjalizacyjno – 

terapeutycznego ułatwiającego wychowankom stopniowe przechodzenie w 

samodzielne życie z warunków placówki w środowisko otwarte. 

 

2.1. Metodyka pracy terapeutyczno – wychowawczej ZP 

 

Cele: 

1. Uzyskanie samodzielności i dojrzałości emocjonalnej 

2. Rozwiązanie problemów psychologicznych – głównie związanych z 

niskim poczuciem wartości, utratą nadziei na sukces, reakcjami depresyjnymi, 

spektrum problemów wynikających z przeżywanego lęku 

3. Przygotowanie do powrotu do rodziny 

4. Rozwój umiejętności interpersonalnych 

5. Rozwój umiejętności społecznych 

6. Wyrównanie deficytów edukacyjnych, poznawczych 

7. Uzyskanie zmiany w dotychczasowym destruktywnym zachowaniu 

8. Świadomość mechanizmów i przyczyn uzależnienia oraz umiejętność 

konstruktywnego radzenia z problemami 

9. Rozwój zainteresowań 

10. Zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w samodzielnym życiu. 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż każdy nowoprzybyły wychowanek 

proceduralnie umieszczany jest na okres dwóch tygodni w tzw., izbie przejściowej 

gdzie objęty jest intensywnym nadzorem i opieką; dyrektora placówki, psychologa, 

pedagoga, wychowawcy pracującego w izbach przejściowych, służby zdrowia, 

zespołu pracowników grupy wstępnej. Okres ten jest pierwszym ważnym etapem 

procesu adaptacji wychowanka, przygotowującym go do świadomego przejścia do 

grupy wstępnej. 

Grupa wstępna spełnia funkcję adaptacyjną, przeznaczona jest dla 

nowoprzybyłych wychowanków, przyjętych do Zakładu Poprawczego. Pobyt 

wychowanka w grupie wstępnej trwa do 3 miesięcy – ukierunkowany jest głównie 

na budowaniu podstawowego bezpieczeństwa, uzyskanie wstępnej motywacji do 

uczestnictwa w terapii oferowanej w ramach systemu zakładu – świadomego 

wyboru grupy terapeutycznej. Trzymiesięczny okres pobytu w grupie wstępnej 

służy także sporządzeniu specjalistycznej diagnozy wychowanka, która 

prezentowana jest całemu zespołowi kadry pedagogicznej. 
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Wychowankowie uczestniczący w programie grupy wstępnej realizują 

następujące zadania przygotowujące do przejścia do oddziałów terapeutycznych: 

 

Psychoedukacja: 

- treningi komunikacji (zajęcia na temat informacji zwrotnych, ćwiczenie 

udzielania informacji zwrotnych, aktywne słuchanie), 

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych,  

- zajęcia uczące empatii i uwrażliwiające na sytuację innych osób, 

- zajęcia n/t uzależnień – psychologiczne mechanizmy uzależnienia,  

- zajęcia prozdrowotne– substancje odurzające, zmieniające świadomość i ich 

skutki zażywania, HIV, AIDS, HCV itp.,. 

- edukacja seksualna – naprzemiennie z zajęciami adaptacyjnymi – 

seksualność, związki, zdrowie, higiena, seksualność a uzależnienia, rozwój 

psychoseksualny, 

- umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej, 

- trening zadaniowy, 

- wyrównywanie zaległości szkolnych, 

Pomoc prawna: nauka pisania podań do instytucji np; o rozłożenie na raty 

kosztów sądowych, świadczenia, itp., zajęcia n/t dokumentacji związanej z 

zatrudnieniem,  

Wspieranie wychowanków w kontaktach z rodziną: dwa razy w roku 

organizowane są spotkania z rodzicami (dla chętnych) z możliwością skorzystania z 

noclegu w zakładzie – walor motywacyjny, diagnostyczny – opiekunowie mają 

możliwość poznania placówki, możliwości rozwoju i usamodzielnienia ich dzieci, 

nawiązanie szerszej współpracy, uspójnienie oddziaływań wychowawczo – 

korekcyjnych. 

Poprawa stanu zdrowia – leczenie zaniedbań, zęby, wzrok, słuch itp., Wizyty 

w poradniach specjalistycznych.  

Spotkania grupowe wszystkich członków grupy ( raz w tygodniu) – trening 

społeczny.  

Na tym etapie pracy wychowankowie stopniowo wprowadzani są w grupowe 

formy pracy oparte na ideologii społeczności terapeutycznej. Istotnym elementem 

pracy jest także zindywidualizowana praca oparta na relacji dorosły – dziecko. 

W zakładzie funkcjonują trzy grupy resocjalizacyjno – terapeutyczne 

pracujące w oparciu o autorskie programy terapeutyczne, – których główną formą 

pracy są założenia społeczności terapeutycznych, jako forma pracy grupowej oraz 

zindywidualizowane oddziaływanie oparte o rozpoznanie diagnostyczne. 

Dodatkowo zintensyfikowany jest cykl zajęć psychoedukacyjnych z elementami 
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socjoterapii - zajęcia te mają na celu integrację grupy, zobaczenie siebie w różnych, 

nowych rolach, zmniejszenie lub zlikwidowanie destruktywnych sposobów radzenia 

z problemami, odreagowanie emocjonalne, uzyskiwanie wsparcia i poczucia 

bezpieczeństwa oraz korektywne doświadczenia emocjonalne. Prowadzony jest 

także - cykl zajęć edukacyjnych polegający na zdobywaniu umiejętności 

zwiększających szanse w poruszaniu się na rynku pracy, cykl zajęć z profilaktyki 

uzależnień - zapoznanie z zagadnieniami związanymi z uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych, problematyki dotyczącej zachowań ryzykownych. Przekazanie 

wiedzy pomocnej w sytuacji nawrotów, adresowane zajęcia, jako pole integracji oraz 

rozwijające zainteresowania i umiejętności wychowanków (organizowane w grupie i 

poza zakładem), treningi samoobsługi – sporządzanie wszystkich posiłków - 

jadłospisów (śniadania, obiady, kolacje), sprzątanie, pranie, prasowanie, remonty, 

obowiązki grupowe (dyżury, funkcje) rozliczane na forum całej grupy zwiększając 

tym samym odpowiedzialność i współodpowiedzialność za funkcjonowanie grupy 

Czynności wykonywane wspólnie z kadrą) – inspiracją takiej formy była metodyka 

pracy ośrodków MONAR. Ponadto w związku z etapowością programów 

terapeutycznych, adekwatnie do uzyskanego etapu przez wychowanka, zwiększana 

jest intensywność pracy w środowisku otwartym – kursy zawodowe, poszukiwanie 

konstruktywnych grup rówieśniczych, kontynuacja nauki, podjęcie pracy 

zawodowej, usamodzielnienie w mieszkaniu chronionym na terenie placówki. 

Oprócz pracy grupowej, treningów psychologicznych równomiernie prowadzona 

jest terapia indywidualna ukierunkowana na rozwiązywanie problemów na 

głębszym poziomie.  

Grupa readaptacyjno-remotywująca skupia wychowanków odmawiających 

korzystania z oferty zakładu i uprzednio łamiących jego Regulamin. Głównym jej 

celem jest motywowanie wychowanków do powrotu do oferty terapeutycznej. 

Formy pracy są podobne do metodologii grupy wstępnej z naciskiem pracy 

terapeutycznej na destruktywne sposoby radzenia z problemami. Praca także 

odbywa się w formie grupowej i zindywidualizowanej. 

Inną, ważną strukturą systemu zakładu poprawczego w Białymstoku jest 

specjalistyczna grupa, adresowana do wychowanków pełnoletnich, którzy nie są 

zainteresowani kontynuacją nauki. Formuła ta powstała w związku z 

poszanowaniem praw wychowanków, wspieraniem ich świadomych, suwerennych 

decyzji oraz tworzeniu na tej bazie alternatywnych planów rozwojowych.  

Istotnym elementem systemu terapeutycznego jest kadra pracująca na bazie 

autorytetu oraz standardy pracy merytorycznej. 

- Odejście od stereotypowych poglądów, że wychowawcą w zakładzie 

poprawczym powinien być mężczyzna – 50% pracowników w zespołach to kobiety. 
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Tak, więc do pracy stworzone zostały cztero osobowe zespoły gdzie skład kadry to 

zazwyczaj - dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Taki dobór jest celowy i jest zabiegiem 

mającym na celu próbę nauczenia wychowanków normalnych relacji z kobietami. 

Wychowankowie często pochodzą z rodzin niepełnych, wychowywani przez 

samotne matki w relacjach nadopiekuńczych, często przejmując zbyt wcześnie rolę 

mężczyzny w rodzinie, prowadząc do zaburzonych relacji i nieadekwatnych 

oczekiwań w budowanych relacjach interpersonalnych, podejmowanej 

odpowiedzialności za swoje wybory. Kadra dobierana jest także na zasadach 

różnorodności osobowościowej oraz specjalności– pedagog, psycholog, seksuolog, 

terapeuta uzależnień, psychoterapeuta – oczywiście wszyscy posiadają kwalifikacje z 

zakresu resocjalizacji, co jest warunkiem pracy w ZP. 

- Superwizja – stała superwizja raz w miesiącu całego zespołu – pracownicy 

konsultują pracę diagnostyczną, korekcyjną, terapeutyczną, wychowawczą. W 

zespole rozwiązywane są problemy interpersonalne, komunikacyjne, własne 

problemy. 

- Małe czteroosobowe zespoły - raz w tygodniu spotykają się w celach 

klinicznych (średnio spotkanie trwa (4) godziny) – gdzie analizowane są procesy 

grupowe, omawiane są oddziaływania terapeutyczne, proces diagnostyczny, relacje 

w zespole. 

- raz na dwa tygodnie spotyka się cały duży zespół – wszystkie małe zespoły - 

w celu omówienia spraw związanych z realizacją założeń programowych – 

wszystkie programy podlegają ewaluacji efektów terapeutycznych. Ciekawostką – 

być może novum w systemach zakładów poprawczych w Polsce jest obowiązujący 

zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie całego zakładu. Zakaz ten 

obowiązuje także wszystkich pracowników placówki. Jest to dodatkowy element, 

który także obowiązuje kadrę promujący zdrowy styl życia.  

- Dobór pracowników także jest planowy. Przy współpracy z Wydziałem 

Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku powstał program staży 

studenckich polegający na prezentacji serii wykładów na temat specyfiki pracy w 

zakładzie poprawczym, treningów psychologicznych, a kończący się stażem w 

placówce i w efekcie ewentualnym zatrudnieniem. Kadra cały czas się doszkala 

głównie metodą grupowego treningu psychologicznego. 

Wypracowany system terapeutyczny z przyczyn obiektywnych omówiony 

został na dużym poziomie ogólności. Jego skuteczność na bieżąco jest weryfikowana 

i dostosowywana do specyfiki wychowanków przebywających w zakładzie 

poprawczym tak, aby stosowane formy i metody były jak najbardziej adekwatne. 

Jestem przekonany, że oprócz adekwatnych form pracy uwzględniających 

oddziaływania resocjalizacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, readaptacyjne istotną 
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rolę odgrywa kadra pracownicza, a konkretnie zespół, który jest - zaangażowany, 

stale szkolący się i rozwijający się zawodowo, gotowy do pracy nad sobą, 

utrzymujący profesjonalne standardy pracy – superwizja, gotowy na partnerskie 

relacje w pracy z wychowankami, realizujący wspólne cele wypracowane zespołowo 

– w sposób partnerski. Wydaje się, że takie warunki metodologiczne pracy 

resocjalizacyjno – terapeutycznej są najbardziej sprzyjające aby wyjść poza ramy 

instytucjonalne placówki przełamując jej ograniczenia hamujące prawidłowy rozwój 

wychowanków. 
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Zakład Poprawczy w Białymstoku 

 

 

Wpływ uwięzienia na poziom nadziei, lęku i depresji  

– na przykładzie wychowanków zakładów poprawczych 

 

1. Teoretyczne wprowadzenie do badań 

 

1.1.  Specyfika zakładu poprawczego jako środowiska wychowawczego. 

 

Zakład poprawczy to specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 

do 21 roku życia, skierowanych tam prawomocnym wyrokiem sądu, podlegająca 

Ministerstwu Sprawiedliwości. Zadaniem zakładu poprawczego jest resocjalizacja 

nieletnich zmierzająca do zmiany ich postaw wobec siebie i innych, w kierunku 

społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a zwłaszcza 

kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz 

przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego (Pospiszyl, 1990). Zakłady 

poprawcze, ze względu na pełnioną rolę i zadania, są placówkami obejmującymi 

wychowanków całodobową opieką. Pełnią funkcję izolacyjną, zapewniając pełną 

opiekę, utrzymanie, wyżywienie (pranie, wszystkie posiłki, odzież, środki czystości 

itp.) oraz tworząc ścisły harmonogram czasowy trybu życia wychowanka, za który 

odpowiedzialni są pracownicy. Taki system instytucjonalny, w perspektywie 

przygotowania wychowanka do samodzielnego życia, raczej ma charakter 

wyręczania, pozbawiania podejmowania odpowiedzialności, ograniczania 

budowania zdrowej autonomii, hamowania inicjatywy w budowaniu długofalowych 

planów rozwoju osobistego.  

Instytucje sytemu opiekuńczo-wychowawczego, w tym również zakłady 

poprawcze, wpisują się w kategorię definiowaną jako instytucja totalna. Zasadniczą 

cechą instytucji totalnej jest nierozdzielność miejsca przeznaczonego do spania, pracy 

i zabawy, gdzie całe życie mieszkańców toczy się w jednym i tym samym miejscu 

oraz podlega tej samej władzy (Goffman, 2011). We wszystkich fazach codziennego 

życia członkowie instytucji pozostają w bezpośrednim towarzystwie innych, 

traktowani są jednakowo, a cały ich dzień jest zaplanowany w taki sposób, że jedna 

forma aktywności przechodzi w drugą. Przestrzegania porządku pilnuje zespół 
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nadzorujący, a poszczególne czynności są przymusowe, stanowiąc część ogólnego 

planu, którego celem jest realizacja oficjalnych zadań instytucji. Istnieje podział na 

grupę żyjącą wewnątrz instytucji i mających ograniczony kontakt ze światem 

zewnętrznym (podwładni) oraz grupę pracującą określoną liczbę godzin, 

zintegrowaną ze światem zewnętrznym (personel). Za cechę charakterystyczną 

instytucji totalnej uważa się też przejmowanie odpowiedzialności za sposób 

zaspokajania podstawowych potrzeb jej członków, przy czym od uznania instytucji 

zależy, zaspokojenie jakich potrzeb jest niezbędne (Goffman, 2011). Przedstawione 

cechy procesu wychowania instytucjonalnego, co należy podkreślić, nie są 

wskaźnikami patologii czy sytuacją wyjątkową w tego typu instytucjach. 

Wymienione wyżej cechy procesu wychowawczego są powszechnie akceptowaną 

formą funkcjonowania takich instytucji, realizującej cele statutowe według 

obowiązujących przepisów i wytycznych. Badania, zawarte w raportach resortowych 

(np. Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń, 2005). oraz doświadczenia 

społeczne wykazują, że skuteczność wychowawcza, korekcyjna czy resocjalizacyjna 

zinstytucjonalizowanych zakładów wychowawczych jest niezadowalająca. 

Rozumiejąc wychowanie jako całokształt wpływów i oddziaływań środowiska 

społecznego na człowieka, kształtujących jego rozwój i osobowość oraz 

przygotowujących go do życia w społeczeństwie należy przyznać, że warunki 

instytucjonalne budzą wiele wątpliwości, co do prawidłowej realizacji tego celu. 

 

1.2.  Psychologiczne konsekwencje uwięzienia 

 

Najczęściej sytuacja uwięzienia wiąże się z przebywaniem w instytucji 

totalnej. Tak więc niekorzystne konsekwencje bycia uwięzionym w dużym stopniu 

wynikają ze specyfiki instytucji totalnej, której głównymi cechami działania jest 

unifikowanie, ograniczanie (wolności, niezależności, samodzielności, kreatywności 

itd.), a niekiedy także represjonowanie. Instytucje, które mają charakter 

„uwięzienia”, to nie tylko więzienia czy domy poprawcze, ale także ośrodki dla 

azylantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki itp. (Goffman, 2011). W przypadku 

tych pierwszych – „uwięzienie” ma charakter zarazem fizyczny i psychologiczny, w 

przypadku tych drugich - ten rodzaj „uwięzienia” ma głównie charakter 

psychologiczny. Badania pokazują, że bycie „uwięzionym” wiąże się z różnymi 

niekorzystnymi konsekwencjami psychologicznymi, najczęściej z zaburzeniami 

psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe i depresyjne. 

Teplin i współpracownicy (2002) przeprowadzili badania na dużej populacji 

więzionych nieletnich dziewcząt i chłopców w wieku 10-18 lat (na terenie USA). Była 

to zróżnicowana etnicznie grupa o liczebności bliskiej 2000 osób. Badania 
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przeprowadzono przy pomocy diagnostycznego kwestionariusza DISC 2.3 

(Diagnostic Interview Schedule for Children). Sprawdzano występowanie następujących 

zaburzeń psychicznych: zaburzeń afektywnych (depresja kliniczna, dystymia, 

mania), zaburzeń lękowych (lękowe zaburzenia paniczne, lęk separacyjny, 

uogólnione zaburzenie lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne OCD), zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia 

opozycyjno-buntowniczego (oppositional defiant disorder ODD), zaburzeń zachowania 

(conduct disorder CD) oraz nadużywania narkotyków i alkoholu. Blisko 2/3 chłopców 

i około 3/4 dziewcząt spełniało diagnostyczne kryteria dla przynajmniej jednego z 

wymienionych zaburzeń psychicznych. Oprócz zaburzeń zachowania 

(powszechnych wśród przetrzymywanych), blisko 60% chłopców oraz ponad dwie 

trzecie dziewcząt spełniało diagnostyczne kryteria dla jeszcze jednego lub więcej 

zaburzeń psychicznych. Ponad 40% chłopców i dziewcząt spełnia kryteria dla 

destrukcyjnych zaburzeń zachowania (disruptive behavior disorders). Powszechne 

wśród badanych były też zaburzenia depresyjne. 

Wiele badań wskazuje na wysoką częstość występowania zaburzeń 

psychicznych wśród młodzieży w aresztach tymczasowych, choć badacze wyraźnie 

nie wiążą tych ustaleń z czasem zatrzymania. Jak podaje Grisso (2008) od 15 do 30 

procent nieletnich tymczasowo aresztowanych, spełnia kryteria zaburzeń 

psychicznych wymagających leczenia. Dla przykładu badania Teplin i 

współpracowników (2005) wykazały, że wśród tymczasowo aresztowanych 

adolescentów, nieco ponad jedna szósta ma poważne zaburzenia psychiczne. Inne 

badania pokazują, że prawie dwie trzecie młodzieży w ośrodkach zatrzymań 

nieletnich i w zakładach poprawczych spełnia kryteria przynajmniej jednego 

zaburzenia psychicznego (Teplin, 2002). W badaniu Rogersa i innych (2006) oceniano 

częstość występowania i nasilenie objawów psychiatrycznych młodocianych 

więźniów w wieku od 13 do 17 lat. Badano dwie losowo dobrane równoliczne grupy 

(n=120 każda). Pierwsza to młodociani przestępcy skierowani do leczenia 

psychiatrycznego, druga - nie kierowani do leczenia. Psychopatologię oceniano przy 

pomocy Diagnostic Interview Schedule for Children i Child Behavior Checklist. W 

pierwszej grupie 96% badanych miało jedną lub więcej diagnoz psychiatrycznych, w 

drugiej – 69%. Współzachorowalność była powszechna w obu grupach. 

Badania pokazujące negatywne skutki „uwięzienia” przeprowadzono wśród 

azylantów, przetrzymywanych w specjalnych przeznaczonych dla nich ośrodkach. 

Azylanci, przybywający do USA, są przez miesiące, a nawet kilka lat 

przetrzymywani w odosobnieniu, do czasu rozpatrzenia wniosku azylowego. 

Przeprowadzono badania siedemdziesięciu osób, ubiegających się o azyl w USA, 

przetrzymywanych w 3 różnych ośrodkach (Keller i inni 2003). Badano poziom 
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objawów lękowych, depresji i nasilenia objawów post-traumatycznego stresu 

pourazowego (PTSD). Okazało się, że 77% badanych miało istotne klinicznie objawy 

lęku, 86% - objawy depresji i 50% - objawy PTSD. Wszystkie psychopatologiczne 

objawy były istotnie skorelowane z długością przetrzymywania. Późniejsze badania 

tych samych osób wykazały u zwolnionych - obniżenie poziomu wszystkich 

objawów zaburzeń, natomiast u nadal uwięzionych - ich nasilenie. Badanie sugeruje, 

że przetrzymywanie osób poszukujących azylu zaostrza lub wyzwala objawy 

zaburzeń psychicznych. 

Uchodźcy w Australii podlegają obowiązkowo aresztowi imigracyjnemu i 

otrzymują tymczasową opiekę do czasu przyznania prawa pobytu lub wydalenia z 

kraju. Badania Steela i współpracowników (2006) miało na celu określenie 

długoterminowych skutków dla zdrowia psychicznego przetrzymywania 

uchodźców i ich poczucia tymczasowości pobytu w Australii. Zbadano 241 arabskich 

uchodźców w Sydney. Diagnozowano u nich występowanie stresu pourazowego 

(PTSD), dużych epizodów depresyjnych (MDD) i wskaźników stresu, związanego z 

doznaną traumą, zatrzymaniem i tymczasowością pobytu. Wielopoziomowy model, 

który zawierał: wiek, płeć, strukturę rodziny, poziom traumy przed migracją (pre-

migration trauma) i czas „uwiezienia” (pobytu w ośrodkach dla azylantów) ujawnił, 

że wcześniejszy areszt imigracyjny i trwająca tymczasowość pobytu, przyczyniają się 

niezależnie od siebie, do ryzyka pojawienia się PTSD, depresji i innych zaburzeń 

psychicznych. Przeprowadzone badania udowadniają, że długotrwałe 

przetrzymywanie wywiera długofalowy wpływ na samopoczucie psychiczne 

uchodźców. Uchodźcy odczuwający niekorzystne warunki w aresztach, zgłaszali 

również uporczywy smutek (persistent sadness), poczucie beznadziejności, natrętne 

wspomnienia (intrusive memories), napady złości i wzrost fizjologicznej reaktywności, 

która wiązała się z długością tymczasowego aresztowania. Dłuższy areszt 

imigracyjny był związany z bardziej poważnymi zaburzeniami psychicznymi, które 

utrzymywały się średnio przez 3 lat od zwolnienia. Efekty te były niezależne od 

innych ustalonych predyktorów zachorowalności psychiatrycznej uchodźców, takich 

jak ekspozycja w przeszłości na traumę oraz czas przyjazdu (Steel i inni, 2002). 

Zakończenie sytuacji „uwięzienia” wiąże się z poprawą zdrowia psychicznego 

przetrzymywanych. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Australii wśród 

wietnamskich uchodźców udowodniły, że fakt otrzymania przez osoby z 

zaburzeniami prawa do stałego pobytu (czyli opuszczenie ośrodka imigracyjnego), 

wiąże się z poprawą ich stanu zdrowia psychicznego (Steel i inni, 2002). Z kolei inne 

badania (Silove i inni, 2000) dostarczyły dowodów na to, że niepewność pobytu i 

obawy związane z repatriacją, przyczyniają się do utrzymywania się objawów 

psychiatrycznych uchodźców.  
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Wzrost poziomu objawów psychopatologicznych może wystąpić również w 

miejscach wydawałoby się z definicji „przyjaznych człowiekowi”, np. w szpitalach. 

Jednakże wielu autorów przekonuje, że szpital jest nieprzyjaznym miejscem pobytu, 

a nawet instytucją o charakterze totalnym, m.in. wspomniany już wcześniej Goffman 

(2011). Taylor (1979) zauważa, że szpital jako instytucja totalna, tworzy środowisko 

zdepersonalizowane które zmusza pacjenta do oddania kontroli nad jego codzienną 

egzystencją. „Szpital jest jednym z niewielu miejsc, gdzie dana osoba traci kontrolę nad 

praktycznie każdym zadaniem, które ona zwyczajowo wykonuje” (Taylor 1979, s. 157). 

Taylor sugeruje, że pacjenci, radzą sobie z utratą kontroli i depersonalizacją w 

szpitalu, poprzez to, że przyjmują jedną z dwóch pozycji: stają się albo „dobrymi” 

(zgodnymi) pacjentami lub „złymi” (opornymi). Analizująco to zjawisko, doszła do 

wniosku, że „dobry” pacjent w rzeczywistości może być w stanie lęku lub 

depresyjnej bezradności, natomiast zły pacjent może być w stanie gniewu i reaktancji 

przeciwko zabraniu mu wolności. Według Taylor, zarówno bezradność i reaktancja 

powodują fizjologiczne, poznawcze, behawioralne i emocjonalne konsekwencje, 

które mogą u pacjentów silnie zakłócać proces powrotu do zdrowia. Bezradność i 

reaktancja u pacjenta wywołuje także niepożądane reakcje personelu szpitalnego, 

które również mają negatywne konsekwencje dla terapii i rehabilitacji (Taylor 1979). 

Wnioski Taylor potwierdzają późniejsze badania. 

Badania pacjentów szpitali psychiatrycznych pokazały, że u osób wcześniej 

nieagresywnych wzrasta poziom agresywności. Badano częstość i rodzaj 

agresywnych zachowań hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie 

adolescentów z dużym zaburzeniem depresyjnym (major depressive disorder MDD). 

Zbadano 74 adolescentów, w wieku od 13 do 17, ze zdiagnozowaną depresją. Przy 

pomocy kilku narzędzi diagnostycznych pytano badanych i ich rodziców o częstość 

agresywnych zachowań nastolatków. Analizowano różnice między chłopcami i 

dziewczętami w częstości i rodzajach zachowań agresywnych oraz a poziom 

zgodności rodzic-dziecko w zgłaszaniu agresji nastolatków. Wykazano, że 

zachowania agresywne są bardzo powszechne wśród adolescentów z dużym 

zaburzeniem depresyjnym. Wśród nastolatków z depresją u 70% badanych często 

występowała słowna agresja w domu, u 24% - agresja fizyczna w domu, 24% - 

otrzymało karę izolacji w szkole za agresję, zaś 14% było aresztowanych za 

agresywne zachowania. Blisko jedna czwarta adolescentów z depresją zgłaszało 

poziom agresji na co najmniej jednej z podskal testu, który był wyższy niż średnia 

dla adolescentów przebywających w zakładach zamkniętych z powodu aktów 

agresji. Wyniki oraz rodzaje zachowań agresywnych i ich poziom były podobne dla 

chłopców i dziewcząt (Knox i inni, 2000). 
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Zaprezentowane wyżej wyniki badań pokazują, że „uwięzienie” wiąże się z 

różnymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak: depresyjna bezradność, gniew, 

agresja, zaburzenia lękowe, PTSD i inne. Wydaje się, że pomocne w teoretycznej 

analizie sytuacji „uwięzienia” i w zrozumieniu mechanizmu jej psychologicznych 

skutków może pomóc teoria nadziei oraz teorie depresji i lęku, która zostaną 

omówione w kolejnych akapitach. 

 

1.3.  Nadzieja i jej znaczenie 

 

Koncepcja nadziei, na której oparto badania w prezentowanej pracy, odwołuje 

się do teorii nadziei Snydera (Snyder’s Hope Theory). Snyder (2002) opisuje nadzieję 

(hope) jako zjawisko dwuczynnikowe, które obejmuje dwa podstawowe komponenty, 

skierowane na cele: „siła do działania” (agency) i „drogi do celu” (pathways). 

Komponent: „siła do działania” należy rozumieć jako determinację, siłę woli, hart 

ducha, zdolność do „zaciskania zębów” w dążeniu do celu. Komponent: „drogi do 

celu” zawiera planowanie skierowane na cel, umiejętność obmyślania drogi 

„wyjścia” oraz strategie działania. Ważnym założeniem teorii nadziei jest to, że 

oczekiwanie skutecznego osiągnięcia celu, jest związane z większymi poziomami 

zarówno „siły do działania”, jak i generowania „dróg do celu”. „Siła do działania” 

jest motywacyjną składową nadziei (Snyder, 1995). „Siła do działania” wynika z 

postrzegania siebie jako jednostki zdolnej do osiągania celów w przeszłości, obecnie i 

w przyszłości. „Siła do działania” pozwala rozpocząć i kontynuować generowanie 

strategii i sposobów osiągania celu, tworzenia dróg do celu, w tym alternatywnych, 

„dróg wyjścia”. „Siła do działania” jest szczególnie ważna we wzbudzaniu 

motywacji do generowania alternatywnych strategii, kiedy jednostka napotyka na 

przeszkody. Komponent „drogi do celu” wiąże się z przekonaniem jednostki, że jest 

zdolna zaplanować niezawodne i skuteczne sposoby osiągania zamierzonego celu. 

Zazwyczaj, jednostki są w stanie wytworzyć przynajmniej jedną dobrą strategię 

(„drogę”), by osiągnąć cel. Jednostki z wysokim poziomem nadziei potrafią 

wygenerować wiele różnych strategii osiągnięcia celu. Omawiane dwa komponenty 

nadziei są wzajemnie, dodatnio skorelowane. Aby podtrzymać proces zmierzania do 

celu, zarówno poczucie „siły do działania”, jak i poczucie zdolności do generowanie 

„dróg” osiągania celów, muszą być jednocześnie aktywne (Snyder, 2002).  

Znaczenie nadziei jest znane od dawna. W literaturze psychologicznej i 

psychiatrycznej nadziei przypisywano dużą rolę w uruchamianiu procesu zmian 

terapeutycznych, powstawaniu motywacji do nauki, podtrzymywania dobrego 

samopoczucia. (Menninger 1959; Stotland, 1969; za: Snyder i wsp., 1991). Większa 

nadzieja na ogół wiąże się z pozytywnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i 
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psychicznego, poprzez moderowanie poziomu stresu (Gottschalk, 1985). Magaletta i 

Oliver (1999) podkreślają adaptacyjne znaczenie nadziei. 

 

1.4.  Teorie depresji. 

 

Główne systemy klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-10 (Pużyński i Wciórka, 

2000) oraz DSM-IV (Wciórka, 2008) określają depresję jako zaburzenie, którego 

głównymi objawami jest obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, anhedonia (utrata 

zdolności odczuwania przyjemności), utrata energii, pogorszenie zdolności myślenia, 

problemy z podejmowaniem decyzji, spadek poczucia własnej wartości i zaufania do 

siebie oraz myśli samobójcze. Depresja wpływa na wszystkie obszary 

funkcjonowania jednostki. Jest główną przyczyną trudności w uczeniu się i 

niepowodzeń szkolnych. Młodzież z depresją gorzej funkcjonuje w relacjach 

rodzinnych i społecznych. Towarzyszące depresji poczucie bezwartościowości i 

poczucie bezsensu życia może prowadzić do sięgania po alkohol lub narkotyki. 

Dramatyczną konsekwencją epizodu depresyjnego w okresie dorastania i u młodych 

dorosłych są zamachy samobójcze, najczęstsza, po wypadkach, przyczyna śmierci w 

tej grupie wiekowej.  

Najbardziej użytecznymi w analizie wpływu sytuacji „uwiezienia” modelami 

depresji jest poznawcza teoria depresji Aarona Becka (1987) oraz teoria bezradności 

Seligmana (1975). Beck zakłada, że istotnym mechanizmem w etiologii depresji są 

zniekształcenia procesów poznawczych, prowadzące nieuchronnie do tzw. 

„depresyjnej triady poznawczej”, na którą składają się trzy elementy: (1) negatywne 

myślenie o sobie; (2) negatywne myślenie o otaczającym świecie oraz (3) negatywne 

myślenie o własnej przyszłości. Pierwszy element triady depresyjnej, negatywne 

spostrzeganie siebie, zawiera negatywne przekonania i oceny jednostki wobec siebie, 

negatywną samoocenę, poczucie małej wartości, nasilony negatywizm oraz 

negowanie własnych możliwości („Jestem bezwartościowy"; „Nic mi się nie udaje"). 

Drugi element triady – negatywne widzenie otaczającego świata – to pesymistyczna 

ocena otaczającej rzeczywistości, swoich doświadczeń z innymi i koncentrowanie się 

na jej negatywnych aspektach („Nikt mnie nie kocha"; „Ludzie mnie źle traktują"). 

Trzeci element triady depresyjnej – negatywne widzenie przyszłości – jest 

spodziewaniem się niepowodzenia i wiąże się z poczuciem beznadziejności („Nie ma 

żadnej nadziei, nic się już nie zmieni") (Sacco i Beck, 1995). Według Becka (1987) 

depresyjne schematy poznawcze i dysfunkcjonalne przekonania mogą być 

rezultatem: (1) przeżyć traumatycznych (np. utrata osób bliskich); (2) powtarzających 

się negatywnych doświadczeń (izolacja, odrzucenie społeczne); (3) powtarzanych 

negatywnych osądów dotyczących własnej osoby.  
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Teoria bezradności została zaproponowana przez Seligmana (1975), który 

zakładał, że oczekiwanie niepowodzenia jest główną przyczyną wyuczonej 

bezradności, a następnie depresji. Osoby podatne na depresję cechuje bezradność 

wobec trudności i niezdolność do unikania sytuacji, które pociągają za sobą karę. Na 

skutek negatywnych doświadczeń w przeszłości, osoby takie są przekonane, że kara 

i nagroda są niezależne od dokonywanego przez nich wyboru. Wyuczona 

bezradność prowadzi do: (1) deficytu motywacji („jeśli wiesz, że nie masz kontroli 

nad sytuacją, po co w ogóle próbować”); (2) deficytu poznawczego („jeśli raz 

dowiedziałeś się, że nie możesz kontrolować biegu wydarzeń, masz ograniczoną 

zdolność nauczenia się kontrolowania sytuacji w przyszłości”) oraz (3) deficytu 

emocjonalnego: uświadomienie sobie braku kontroli prowadzi do pasywności i 

depresji (Carson, Butcher i Mineka, 2006). Dalsze badania nad teorią wyuczonej 

bezradności doprowadziły do tzw. przeformułowanej teorii bezradności, 

uwzględniającej złożoność zachowań ludzkich wobec sytuacji, których nie da się 

kontrolować. Autorzy poprawionej teorii wyuczonej bezradności, Abramson, 

Seligman i Teasdale (1978), założyli, że samo spodziewanie się porażki nie wystarcza 

do wytworzenia bezradności. Odkryli i opisali specyficzne style atrybucji 

(wyjaśniania przyczyn zdarzeń), które mogą prowadzić do depresji.  

 

1.5.  Lęk i jego uwarunkowanie 

 

Rosenhan i Seligman (2003) określają, że lęk ma te same składniki, co strach 

(poznawcze, somatyczne, emocjonalno-obiektywne i behawioralne), z tą różnicą, że 

poznawczym komponentem strachu jest spodziewanie się jasno określonego 

konkretnego zagrożenia, podczas, gdy poznawczym składnikiem lęku jest 

oczekiwanie zagrożenia o bliżej niesprecyzowanym charakterze. Lęk jest reakcją 

emocjonalną na sytuację spostrzeganą jako trudną, przykrą, czy zagrażającą. 

Rachman (2005) uważa, że lęk to pełne oczekiwania napięcie na pojawienie się 

poczucia zagrożenia, przejawiający się jako uczucie niepokojącej niepewności. Lęk 

należy do objawów, które mogą występować u osób zdrowych, jako względnie stała 

cecha osobowości lub u osób chorych, zwłaszcza w przebiegu takich zespołów 

klinicznych jak depresje i zaburzenia lękowe.  

Podstawowymi teoriami lęku użytecznymi w analizie wpływu „uwięzienia” i 

przebywania w instytucji totalnej jest teoria uczenia się oraz teorie poznawcze. 

Koncepcja, że lęk jest nabywany w procesie uczenia się – szczególnie przez 

warunkowanie wywodzi się z pierwotnego odkrycia przez Pawłowa procesów 

warunkowania i ich odniesienia do nabywania reakcji lękowych. Teoria uczenia się 

głosi, że lęk powstaje przez warunkowanie lub w wyniku innych procesów uczenia 
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się, a nabyte reakcje lękowe generują następnie zachowania ucieczkowe lub 

unikające, które utrzymują, się ponieważ przez ucieczkę dochodzi do zmniejszenia 

lęku (Rachman, 2005, s. 63). Eysenck (1957; za: Rachman, 2005) w swojej teorii 

uczenia się dotyczącej nerwicy lękowej, opierał się na swoim dwuwymiarowym 

modelu osobowości. Uważał on, że uwarunkowane reakcje lęku są wynikiem 

pojedynczego traumatycznego wydarzenia lub całej serii traumatycznych zdarzeń, 

obejmujących silne reakcje ze strony autonomicznego układu nerwowego. Gray 

(1987; za: Rachman, 2005) zgadzał się z elementami teorii Eysencka, w tym z 

ujmowaniem osobowościowych predyspozycji do lęku w kategoriach wymiarów, 

kładąc nacisk głównie na wymiary osobowości, uwarunkowane biologicznie, z rolą 

przypisywaną warunkowaniu.  

Podstawą poznawczej teorii lęku stworzonej przez Becka (1985; za: Rachman, 

2005) jest przekonanie, że wytrącające z równowagi zdarzenie nasila pierwotną 

postawę strachu, która powoduje, że w swoim pojmowaniu sytuacji jednostek 

wyolbrzymia i błędnie interpretuje wielkość nieprzyjemnych konsekwencji. Teoria 

poznawcza lęku w pełni uwzględnia tezę, że lęk jest wynikiem procesów uczenia się, 

w tym warunkowania, ale zwraca szczególną uwagę na to, w jaki sposób osoba 

przeżywająca trudną sytuację interpretuje zdarzenie, niezależnie od tego czy lęk jest 

uwarunkowany, czy też nie. Poza tym teoria poznawcza zakłada, że reakcje lękowe 

utrzymują się z powodu nieprzystosowawczych przekonań oraz, że 

najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia reakcji lękowej jest eliminowanie 

odpowiedzialnych za ten lęk przekonań. 

Rozróżnienie między stanem i cechą lęku wprowadzone zostało do 

psychologii w 1958 roku dzięki pracom Cattella i Scheiera (1966; za: Wrześniewski, 

Sosnowski, Matusik, 2002). Budowa kwestionariusza STAI, który został 

wykorzystany w badaniach tej pracy, opiera się na rozróżnieniu między lękiem 

rozumianym jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki, a lękiem 

rozumianym jako względnie stała cecha osobowości. Spielberger (1966; za: 

Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002) w swojej koncepcji nawiązuje do badań, 

jakie były prowadzone wcześniej przez Cattella i Scheiera, którzy to wyodrębnili 

dwa różne czynniki. Pierwszy, odpowiedzialny za zmienność wyników z sytuacji na 

sytuację, nazwali "lęk jako stan". Drugi, odpowiedzialny za różnice indywidualne, 

nazwali "lęk jako cecha". Lęk jako cecha (Lęk-Cecha) definiowany jest przez 

Spielbergera jako nabyta dyspozycja behawioralna, która czyni jednostkę podatną na 

postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażające i 

reagowanie na nie stanem lęku, nieproporcjonalnie w stosunku do wielkości 

obiektywnego niebezpieczeństwa. W definicji tej podkreśla się wyuczony charakter 
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lęku oraz rolę, jaką w osobowości lękowej pełnią procesy poznawcze (postrzeganie 

sytuacji). W tym zakresie istnieje pewna stabilność.  

Lęk jako cecha jest dyspozycją lękowego sposobu reagowania. Lęk jako stan 

(Lęk-Stan) charakteryzuje się według Spielbergera (1966; za: Wrześniewski, 

Sosnowski, Matusik, 2002), subiektywnymi, świadomie postrzeganymi uczuciami 

obawy i napięcia, którym towarzyszy związane z nimi pobudzenie układu 

nerwowego. Cechą charakterystyczną tego rodzaju lęku jest jego duża zmienność 

pod wpływem oddziaływania różnego rodzaju czynników zagrażających. Wzajemne 

relacje między lękiem jako cechą i lękiem jako stanem mają w koncepcji Spielbergera 

istotne miejsce. Stanowisko autora testu można określić jako koncepcję "lęku 

reaktywnego" w odróżnieniu od koncepcji "lęku chronicznego". Oznacza to, że osoby 

o wysokim poziomie lęku jako cechy, w porównaniu z osobami o niskim jego 

nasileniu, nie muszą w sposób stały (chroniczny) przejawiać go w sytuacjach 

charakteryzujących się odpowiednio wysokim nasileniem czynników zagrażających. 

Badania w tym zakresie dowodziły, że bez względu na rodzaj sytuacji - wyższy 

poziom lęku jako cechy wiąże się wyższy poziom lęku jako stanu. Lęk jako cecha jest 

predyktorem dystresu, natomiast lęk jako stan jest odpowiedzią na stres 

(Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002). 

 

2. Metodologia badań 

 

2.1. Problem badań i hipotezy badawcze 

 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu czas pobytu 

wychowanka w Zakładzie Poprawczym ma wpływ na poziom nadziei na sukces 

oraz poziom lęku i depresji. Na podstawie teorii nadziei, depresji i lęku oraz 

dotychczasowych badań dotyczących skutków „uwiezienia”, sformułowano 

następujące szczegółowe hipotezy badawcze. Dłuższy pobyt wychowanka w 

Zakładzie Poprawczym zmniejsza jego poczucie nadziei na sukces, zwiększa poziom 

lęku oraz nasila objawy depresyjne. Badania miały także pomóc w odpowiedzi na 

pytanie, jaki jest hipotetyczny mechanizm wzrostu poziomu zaburzeń depresyjnych i 

lękowych pod wpływem sytuacji „uwięzienia”. Przyjęto założenie, że jednym z 

moderatorów tego wpływu może być utrata lub ubywanie nadziei.  

 

2.2. Metody zastosowane w badaniach 

 

W badaniach zastosowano trzy kwestionariusze: Kwestionariusz Nadziei na 

Sukces, Inwentarz Depresji Becka oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku.  
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Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005) 

służy do pomiaru siły przekonań o własnych zdolnościach do realizowania celów i 

osiągania sukcesu. KNS jest zbudowany z 12 stwierdzeń. Zawiera 4 pozycje 

dotyczące silnej woli oraz cztery dotyczące przekonań o umiejętności znajdowania 

rozwiązań. Pozostałe 4 stwierdzenia są buforowe. Osoby badane zaznaczają swoje 

odpowiedzi na ośmiostopniowej skali gdzie 1 oznacza stwierdzenie - to jest 

zdecydowanie nieprawdziwe, a 8 – twierdzenie to jest zdecydowanie prawdziwe. 

Wynikiem jest suma punktów, stanowiąca wskaźnik ogólnego poziomu nadziei na 

sukces. Zakres możliwych do uzyskania wyników wynosi od 8 do 64 punktów. Im 

wyższy wynik, tym większa nadzieja na sukces. Kwestionariusz Nadziei na Sukces 

wykazuje się wysoką rzetelnością: wskaźnik zgodności wewnętrznej (alfa-

Cronbacha) wynosi 0,82, dla podskali silna wola – 0,74, a dla podskali umiejętność 

znajdowania rozwiązań – 0,72. Stwierdzono wystarczającą stabilność bezwzględną 

narzędzia. Korelacja między wynikami badań, przeprowadzonych w odstępie 2 

miesięcy wyniosła 0,83 (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). 

Do mierzenia poziomu symptomów depresyjnych u badanych użyto 

Inwentarza Depresji Becka (The Beck Depression Inventory – BDI; Beck, Steer, 1984), w 

tłumaczeniu polskim Parnowskiego i Jernajczaka. Metoda jest używana w celu 

subiektywnej oceny nasilenia symptomów depresji: afektywnych, motywacyjnych, 

behawioralnych, poznawczych i somatycznych. Inwentarz BDI składa się z 21 

pozycji testowych. Odpowiedzi są punktowane od 0 do 3 punktów, w zależności od 

intensywności objawów. Suma uzyskanych punktów przez badanego była 

wskaźnikiem poziomu depresji. Wyniki uzyskane w BDI interpretuje się następująco: 

0–9 punktów oznacza brak objawów depresji; 10–19 punktów – lekkie objawy 

depresji (depresja łagodna); przy 20–25 punktów – stwierdza się objawy depresji o 

średnim nasileniu (depresja umiarkowana); powyżej 25 mamy do czynienia z 

objawami depresji o głębokim nasileniu (depresja znaczna). Polska wersja BDI w 

badaniach pilotażowych okazała się czułym narzędziem samooceny nastroju. 

Inwentarz jest powszechnie uznany za narzędzie trafnie i rzetelnie oceniające stan 

psychiczny pacjentów depresyjnych. Rzetelność narzędzia zadowalająca, korelacja z 

wynikami badania psychiatrycznego wynosi, według Becka, w populacji klinicznej 

0,79 (Beck, Ward, Mendelson, 1961; za: Weishaar, 2007). W badaniach zastosowano 

eksperymentalną wersję testu. 

Do badania poziomu lęku użyto Inwentarza Stanu i Cechy Lęku – STAI. 

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State Traite Anxiety Inventory - STAI) w adaptacji 

Sosnowskiego i wspólpracowników (2006) zawiera 40 stwierdzeń tworzących 2 

skale. Narzędzie pozwala na rozróżnienie i niezależny pomiar dwóch rodzajów lęku: 

„lęku jako stanu”, definiowanego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan 
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jednostki, oraz „lęku jako cechy”, definiowanego jako względnie stała cecha 

osobowości. STAI posiada formę kwestionariusza złożonego z dwóch skal: skala X- 1 

służy do badania lęku – stany, zaś skala X- 2 badania lęku – cechy. Każda ze skal 

składa się z 20 stwierdzeń. Badany ma za zadanie ustosunkować się do podanych w 

kwestionariuszu pytań przez wskazanie tej liczby na skali od 1 do 4, która najlepiej 

opisuje jego subiektywne odczucia (Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002). 

 

2.3.  Osoby badane 

 

Badaniami została objęta młodzież przebywająca w zakładach poprawczych. 

Badaniami została objęta 70-osobowa grupa młodzieży w wieku 16-18 lat, 

przebywająca w Zakładzie Poprawczym w Laskowcu oraz Zakładzie Poprawczym 

w Białymstoku. Badania mają charakter przekrojowy. Z przyczyn obiektywnych nie 

było możliwości przeprowadzenia badań podłużnych. Ze względu na znaczną 

rotację młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych występuje trudność 

objęcia badaniami tej samej grupy osób w stosunkowo długim odstępie czasu (0,5-1 

roku). Wpływ na taką sytuację miały stosunkowo niskie stany wychowanków w 

placówkach, liczne sytuacje, kiedy wychowanek wyjeżdża na przepustkę i nie wraca 

z niej oraz częste wydarzenia nadzwyczajne: zmiany placówek, zwolnienia 

warunkowe i inne. Oznacza to, że grupa docelowa mogła być niestała. W związku z 

tym zdecydowano, aby badania miały charakter przekrojowy. 35-osobowa grupa 

wychowanków, przebywająca w zakładzie poprawczym do 6 miesięcy została 

zakwalifikowana do grupy osób o krótkim czasie pobytu. Druga grupa o takiej samej 

liczebności (N=35 osób), przebywająca w placówce od 6 do 16 miesięcy, została 

zakwalifikowana do grupy osób o dłuższym czasie pobytu.  

 

2.4.  Opis metod statystycznych 

 

Test t-Studenta został zastosowany do sprawdzenia, czy należy oczekiwać, że 

w populacji średnie wyniki zmiennych (zależnych) są różne. Test t Studenta 

występuje w dwóch wersjach: w wersji klasycznej, zakładającej homogeniczność 

wariancji w obu testowanych grupach oraz w wersji bardziej ogólnej (z tzw. 

poprawką Cochran’a) bez ograniczających założeń, dotyczącą wariancji. 

Charakterystyczne dla tej wersji jest to, że używa ona zmodyfikowanych stopni 

swobody, przyjmujących wielkości nie tylko całkowite). Do podjęcia decyzji, którą z 

wersji testu t zastosować, użyto testu Levene’a. Założenia obu wariantów testu t są 

następujące: (1) statystyka testowa ma rozkład t Studenta, co jest spełnione, jeśli 

zarówno estymator średniej ma rozkład normalny oraz suma kwadratów odchyleń 
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od średniej ma rozkład χ², a to jest spełnione wtedy, gdy populacja ma rozkład 

normalny; (2) zmienna zależna jest interwałowa. 

Do badania istnienia związku proporcjonalności między zmiennymi użyto 

klasycznego testu na istotność współczynnika korelacji Pearsone’a. Założenia 

korelacji Pearsone’a są następujące: (1) odchylenia wartości zmiennej zależnej od 

przewidywanej wartości na linii trendu liniowego (residua) mają rozkład normalny; 

(2) zmienna zależna jest co najmniej interwałowa. 

 

3. Wyniki badań  

 

3.1.  Statystyki opisowe. 

 

Tabela 1 przedstawia statystki badanych grup cechy pod względem czasu 

pobytu w zakładzie poprawczym, tabela 2 - przedstawia statystki opisowe 

wszystkich badanych zmiennych dla całej badanej grupy. 

Tabela 1. Czas pobytu w zakładzie poprawczym (w miesiącach) dla grupy A (krótszy 

czas pobytu) i grupy B (dłuższy czas pobytu) 

 

  N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe 

Grupa A 35 0  6  2,37 1,48 

Grupa B 35 6 16 10,91 2,81 

 

Tabela 2. Statystyki opisowe badanych zmiennych 

Zmienna  N Minimum Maksimum Średnia 

Odchylenie 

standardowe Skośność Kurtoza 

Nadzieja na  

 sukces 

70 10 39 21,73 6,72  0,538 -0,122 

Umiejętność  

znajdowania 

 rozwiązań 

70  6 21 11,19 3,64  0,756 -0,242 

Siła woli 70  4 21 10,54 3,83  0,429  0,021 

Lęk jako stan 70 42 71 57,17 6,32 -0,191 -0,062 

Lek jako cecha 70 40 62 50,86 5,00 -0,141  0,113 

Poziom 

depresji 

70  0 29  9,01 5,82  0,951  1,288 

 

Badane zmienne mają wszystkie skośności o wartości bezwzględnej mniejszej 

niż jeden, to oznacza, że skośność pozwala potwierdzić ich zgodność z rozkładem 

normalnym. To samo (z wyjątkiem poziomu depresji) dotyczy kurtozy wszystkich 
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zmiennych. Ponieważ dla depresji kurtoza jest większa niż „1”, to jej rozkład może 

odbiegać od rozkładu normalnego. Jednak ze względu na szczególną specyfikę 

zmiennej depresyjnej (niezgodność z rozkładem normalnym) oraz ze względu na 

normalność rozkładów pozostałych zmiennych, że przyjęto, że wszystkie zmienne są 

parametryczne i użyto do ich badania testów parametrycznych. 

 

3.2.  Poziom nadziei na sukces a czas pobytu w zakładzie poprawczym 

 

Testowano różnice w poziomie nadziei na sukces w grupie wychowanków o 

krótszym vs dłuższym okresie pobytu w zakładzie poprawczym. W celu udzielenia 

odpowiedzi na pytanie o różnice w poziomie nadziei na sukces między dwoma 

badanymi grupami przeprowadzono test t Studenta dla prób niezależnych. 

 

Tabela 3. Testy istotności różnic między średnimi wynikami nadziei na sukces - 

zależności ze względu na czas pobytu wychowanków w zakładzie poprawczym 

 

  

Grupa A 

(krótszy czas pobytu) 

Grupa B 

(dłuższy czas pobytu)       

Zmienna Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Statystyka 

t df 

Istotność 

testu t 

Nadzieja na  

sukces 

26,80 5,25 16,66 3,35 9,64 57,79 0,001 

Umiejętność  

znajdowania  

 rozwiązań 

13,66 3,40  8,71 1,69 7,71 49,88 0,001 

Siła woli 13,14 3,09  7,94 2,51 7,73 68,00 0,001 

 

W grupie wychowanków o krótszym pobycie w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej nadzieja na sukces (równa 26,8) jest większa niż w grupie 

wychowanków o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia wynosi 

16,7). Wynik testu jest istotny i wynosi t(57,79)=9,64, a istotność p jest mniejsza niż 

0,05. Stąd mamy prawo wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między 

sobą poziomem zmiennej: „nadzieja na sukces”. 

W grupie wychowanków o krótszym pobycie w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej „umiejętność znajdowania rozwiązań” (równa 13,66) jest 

większa niż w grupie o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia 

wynosi 8,7). Wynik testu jest istotny i wynosi t(49,88)=7,71, a istotność p jest mniejsza 
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niż 0,05. Możemy więc wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między sobą 

poziomem zmiennej: „umiejętność znajdowania rozwiązań”. 

W badanej grupie o krótszym pobycie w zakładzie poprawczym średnia 

wartość zmiennej: „siła woli” (równa 13,14) jest większa niż w grupie o dłuższym 

pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia wynosi 7,9). Wynik testu jest 

istotny i wynosi t(68)=7,73, a istotność p jest mniejsza niż 0,05. Stąd możemy 

wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między sobą poziomem zmiennej: 

„siła woli”. 

 

Ryc. 1. Średni poziom zmiennych w grupie badanych o pobycie w zakładzie 

poprawczym krótszym vs dłuższym. 
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3.3.  Poziom lęku a czas pobytu w zakładzie poprawczym 

 

Testowano różnice w poziomie „lęku jako stanu” oraz „lęku jako cechy” w 

grupie wychowanków o krótszym vs dłuższym okresie pobytu w zakładzie 

poprawczym. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o różnice w poziomie 

zmiennej „lęk jako stan” oraz „lęk jako cecha” między dwoma badanymi grupami 

przeprowadzono test t Studenta dla prób niezależnych.  

 

Tabela 4. Testy istotności różnic między średnimi wynikami lęku jako stanu i lęku 

jako cechy - zależności ze względu na czas pobytu wychowanków w zakładzie poprawczym 

 

  

Grupa A 

(krótszy czas pobytu) 

Grupa B 

(dłuższy czas pobytu)       

Zmienna Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Statystyka t df 

Istotność 

testu t 

Lęk jako stan 53,83 5,80 60,51 4,94 -5,19 68,00 0,001 

Lęk jako cecha 48,09 4,51 53,63 3,82 -5,55 68,00 0,001 

 

W grupie badanych o krótszym okresie pobytu w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej: „lęk, jako stan” (równa 53,83) jest mniejsza niż w grupie 

badanych o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia wynosi 

60,51). Wynik testu jest istotny i wynosi t(68)=5, 19, a istotność p jest mniejsza niż 

0,05. Stąd można wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między sobą 

poziomem zmiennej „lęk, jako stan”. 

 

W grupie badanych o krótszym okresie pobytu w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej „lęk, jako cecha” (równa 48,09) jest mniejsza niż w grupie 

badanych o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia wynosi 

53,63). Wynik testu jest istotny i wynosi t(68)=5,55, a istotność p jest mniejsza niż 0,05. 

Można więc wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między sobą 

poziomem zmiennej „lęk, jako cecha”. 
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Ryc. 2. Średni poziom zmiennych w grupie badanych o pobycie w zakładzie 

poprawczym krótszym vs dłuższym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Poziom depresji a czas pobytu w zakładzie poprawczym 

 

Testowano różnice w poziomie zmiennej „depresja” w grupie wychowanków 

o krótszym vs dłuższym okresie pobytu w zakładzie poprawczym. W celu 

udzielenia odpowiedzi na pytanie o różnice w poziomie zmiennej: „depresja” 

między dwoma badanymi grupami przeprowadzono test t Studenta dla prób 

niezależnych.  

 

Tabela 5. Testy istotności różnic między średnimi wynikami zmiennej depresja - 

zależności ze względu na czas pobytu wychowanków w zakładzie poprawczym 

 

  

Grupa A 

(krótszy czas pobytu) 

Grupa B 

(dłuższy czas pobytu)       

Zmienna Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Statystyka t df 

Istotność 

testu t 

Poziom depresji 6,17 4,46 11,86 5,67 -4,66 68,00 0,001 

 

W grupie badanych o krótszym okresie pobytu w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej „depresja” (równa 6,17) jest mniejsza niż w grupie 

badanych o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym (gdzie średnia wynosi 11,9). 
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Wynik testu jest istotny i wynosi t(68)=4, 66, a istotność p jest mniejsza niż 0,05. Stąd 

można wnioskować, że badane grupy różnią się istotnie między sobą poziomem 

zmiennej „ depresja”. 

 

Ryc. 3. Średni poziom zmiennych w grupie badanych o pobycie w zakładzie 

poprawczym krótszym vs dłuższym. Rozkład depresji w grupach. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników w Inwentarzu Depresji Becka 

przedstawione zostały poniżej częstości występowania depresji w grupie osób 

badanych, uwzględniając 3 wyodrębnione trzy poziomy nasilenia depresji: depresja 

nie występuje, depresja łagodna, depresja umiarkowana. 

 

Tabela 6. Statystyki częstości dla zmiennej depresja w badanych grupach 

  

Grupa A 

(krótszy czas pobytu) 

Grupa B 

(dłuższy czas pobytu) Ogółem 

Zmienna N % N % N % 

Depresja nie występuje 30  85,7%  19  54,3%  49  70,0% 

Depresja łagodna  5  14,3% 15  42,9%  20  28,6% 

Depresja umiarkowana  0  0,0%  1  2,9%  1  1,4% 

Ogółem 35 100,0% 35 100,0% 70 100,0% 

 

Wyniki wskazują, że w badanych grupach występują różnice w poziomie 

występowania depresji. W grupie badanych o krótszym okresie pobytu w zakładzie 

poprawczym (N=35) depresja nie występuje aż u 30 osób. Występuje jedynie 
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depresja łagodna u 5 osób. Natomiast w grupie badanych o dłuższym pobycie w 

zakładzie poprawczym (N=35) u 19 osób depresja nie występuje, 15 osób cierpi na 

depresję łagodną i 1 osoba na - depresję umiarkowaną. 

 

Ryc. 4. Rozkład częstości dla zmiennej „depresji” w badanych grupach. 

 

3.4.  Poziom nadziei na sukces a poziom lęku 

Pytanie badawcze brzmi, czy poziom nadziei na sukces ma związek z 

poziomem lęku. Innymi słowy, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy źródłem 

nasilania się objawów lęku jest obniżanie się u wychowanków nadziei na sukces. Do 

badania istnienia związku korelacji użyto klasycznego testu na istotność 

współczynnika korelacji Pearsona. 

 

Tabela 7. Korelacje nadziei na sukces z lękiem jako stanem i lękiem jako cechą 

 

Zmienna Lęk jako stan Lęk jako cecha 

Nadzieja na sukces -0,51*** -0,51*** 

Umiejętność znajdowania rozwiązań -0,45*** -0,46*** 

Siła woli -0,46*** -0,45*** 

*** - korelacja istotna na poziomie 0,001   
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Zmienna „lęk jako stan” jest istotnie ujemnie skorelowana ze zmienną 

„nadzieja na sukces”. A zatem, im mniejsza „nadzieja na sukces”, tym większy „lęk 

jako stan”. Współczynnik korelacji wynosi r=–0,50; p<0,001. Zmienna „lęk jako 

cecha” jest także istotnie ujemnie skorelowana ze zmienną „nadzieja na sukces”. 

Oznacza to, że im mniejsza „nadzieja na sukces”, tym większy „lęk jako cecha”. 

Współczynnik korelacji wynosi r=–0,50; p<0,001.  

Ponadto analizy statystyczne pokazały, że zmienna „lęk jako stan” jest istotnie 

ujemnie skorelowana ze zmienną „umiejętność znajdowania rozwiązań”. Im 

mniejsza „umiejętność znajdowania rozwiązań” tym większy „lęk jako stan”. 

Współczynnik korelacji wynosi r=–0,45; p<0,001. Podobnie, zmienna „lęk jako cecha” 

jest istotnie ujemnie skorelowana ze zmienną „umiejętność znajdowania rozwiązań”. 

Im mniejsza „umiejętność znajdowania rozwiązań” tym większy „lęk jako cecha”. 

Współczynnik korelacji r=–0,46; p<0,001.  

W wyniku analiz statystycznych wykazano także, że zmienna „lęk jako stan” 

jest istotnie ujemnie skorelowana ze zmienną „siła woli”, co oznacza, że im mniejsza 

„siła woli”, tym większy „lęk jako stan”. Współczynnik korelacji wynosi r=–0,46; 

p<0,001. Zmienna „lęk jako cecha” jest również ujemnie skorelowana ze zmienną 

„siła woli”. A zatem im mniejsza „siła woli” tym większy „lęk jako cecha”. 

Współczynnik korelacji wynosi r=–0,45; p<0,001.  

 

3.5.  Poziom nadziei na sukces a poziom depresji 

 

Pytanie badawcze brzmi, czy poziom nadziei na sukces ma związek z 

poziomem depresji. Innymi słowy, czy źródłem nasilania się objawów depresji jest 

obniżanie się u wychowanków nadziei na sukces. Do badania istnienia związku 

korelacji użyto klasycznego testu na istotność współczynnika korelacji Pearsona. 

 

Tabela 8. Korelacje nadziei na sukces z depresją 

Zmienna Poziom depresji 

Nadzieja na sukces -0,50*** 

Umiejętność znajdowania rozwiązań -0,40*** 

Siła woli -0,49*** 

*** - korelacja istotna na poziomie 0,001   

 

Zmienna „depresja” jest istotnie ujemnie skorelowana ze zmienną „nadzieja 

na sukces”. Im mniejsza nadzieja na sukces, tym większe nasilenie objawów 

depresyjnych. Współczynnik korelacji wynosi r=–0,50; p<0,001. Ponadto, poziom 

depresji jest istotnie ujemnie skorelowany ze zmienną „umiejętność znajdowania 
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rozwiązań”. A zatem, im mniejsza umiejętność znajdowania rozwiązań, tym większe 

nasilenie depresji. Współczynnik korelacji wynosi r=–0,40; p<0,001. Analizy 

statystyczne wykazały również, że poziom depresji jest istotnie ujemnie skorelowany 

ze zmienną „siła woli”, co oznacza, że im mniejsza siła woli, tym wyższy poziom 

objawów depresyjnych. Współczynnik korelacji wynosi r=–0,49; p<0,001.  

 

4. Dyskusja wyników i wnioski 

 

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy czas „uwięzienia” 

wykazuje istotny związek z obniżaniem się poziomu nadziei na sukces oraz z 

podwyższaniem się poziomu lęku i depresji. Uzyskane wyniki potwierdziły, że taki 

związek istnieje. Badania pokazały, że im dłuższy czas pobytu wychowanków w 

zakładzie poprawczym, tym niższy poziom nadziei oraz wyższy poziom depresji i 

lęku. W grupie wychowanków o krótszym pobycie w zakładzie poprawczym 

średnia wartość zmiennej: „nadzieja na sukces” oraz jej składowe: „umiejętność 

znajdowania rozwiązań” oraz „przekonanie o posiadaniu silnej woli” jest wyższa niż 

w grupie wychowanków o dłuższym pobycie w zakładzie poprawczym. 

Wychowankowie o krótszym pobycie w zakładzie poprawczym, w przeciwieństwie 

do drugiej grupy badanych, wykazują się większą gotowością w wytrwałości 

dążenia do założonych celów i nie zniechęcania się porażkami. Przeprowadzone 

badania wykazały ponadto, że poziom „lęku jako stanu” i „lęku jako cechy” zależy 

od czasu pobytu wychowanka w zakładzie poprawczym. Okazało się, że im dłuższy 

czas pobytu tym wyższy poziom „lęku jako stanu” i „lęku jako cechy”. Analiza 

uzyskanych wyników pokazała, że wychowankowie, którzy dłużej przebywają w 

zakładzie poprawczym wykazują podwyższony poziom „lęku jako cechy” i „lęku 

jako stanu”. Dzieci wychowujące się w rodzinach patologicznych, żyją bardzo często 

w środowisku zagrażającym, a zatem mogło dojść do wykształcenia się u nich „lęku 

jako cechy”. Poza tym zakład poprawczy, jako instytucja wzmacnia poczucie 

zagrożenia, które wpływa na podwyższenie lęku jako cechy. Natomiast lęk jako stan 

odnosi się do aktualnego reagowania napięciem i obawą na sytuację trudną 

(Spielberger 1966; za: Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002). Długotrwały pobyt 

w zakładzie poprawczym, izolacja i ograniczanie wolności, bez specyficznej pracy 

korekcyjnej prowadzi do przeżywania „uwięzienia” jako sytuacji wyjątkowo trudnej 

i zagrażającej, a tym samym lękotwórczej. 

Badania własne pokazały, że dłuższy czas pobytu wychowanka w Zakładzie 

Poprawczym zwiększa także poziom depresji. Wyniki badań udowodniły, że 

wychowankowie charakteryzujący się dłuższym okresem pobytu w zakładzie 

poprawczym mają wyższy poziom depresji w stosunku do wychowanków z 
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krótszym okresem pobytu. Odwołując się do wcześniejszych rozważań – można 

powiedzieć, że zakład poprawczy jako instytucja totalna jest miejscem o niskim 

poczuciu bezpieczeństwa wychowanka, która zwiększając poziom depresyjności 

uniemożliwia budowanie sprzyjających warunków do odwrócenia patogenezy 

wychowanka. Objawy depresji ściśle wiążą się z nasilaniem się poczucia bezradności 

oraz beznadziejności, co jest złym prognostykiem do efektywności resocjalizacji w 

kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a 

zwłaszcza kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości 

oraz przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego.  

Wyniki badań własnych, dotyczące dodatniego związku między czasem 

pobytu w sytuacji „uwięzienia” a poziomem lęku i depresji, są zgodne z ustaleniami 

innych autorów (m.in. Teplin i inni, 2002; Keller i inni 2003; Steel i inni 2006). W 

dostępnej literaturze nie udało się znaleźć prac, które prezentowałyby wyniki badań 

dotyczące związku między czasem „uwięzienia” a utratą nadziei. W badaniach Gasia 

(2008), przeprowadzonych w Polsce, dotyczących efektywności instytucjonalnych 

form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym wykazano, 

że młodzież przebywająca w zakładach poprawczych, charakteryzuje się niskim 

poziomem nadziei na sukces. Nie wiadomo jednak, czy na poziom badanej zmiennej 

miał wpływ czas przebywania w zakładzie poprawczym.  

Kolejnym celem prezentowanych badań była odpowiedź na pytanie, czy 

istnieje związek między poziomem nadziei a poziomem depresji i lęku. Otrzymane 

wyniki miały pomóc w zrozumieniu, jaki jest hipotetyczny mechanizm wzrostu 

poziomu zaburzeń depresyjnych i lękowych pod wpływem sytuacji „uwięzienia”. 

Przyjęto założenie, że jednym z moderatorów tego wpływu może być utrata lub 

ubywanie nadziei. Badania potwierdziły, że niższe poczucie nadziei na sukces oraz 

jej składowe – niższa umiejętność znajdowania rozwiązań i niższe przekonanie o 

silnej woli - wiążą się z podwyższonym poziomem „lęku jako cechy” i „lęku jako 

stanu”. Badania potwierdziły również, że nadzieja na sukces jest istotnie ujemnie 

skorelowana z poziomem depresji. Im mniejsza nadzieja na sukces, tym większe 

nasilenie objawów depresyjnych. Ponadto wykazano ujemne związki depresji ze 

składowymi nadziei na sukces. Okazało się, że poziom umiejętności znajdowania 

rozwiązań jest istotnie ujemnie skorelowany z poziomem depresji. A zatem, im 

mniejsza umiejętność znajdowania rozwiązań, tym większe nasilenie depresji. 

Analizy statystyczne wykazały również, że poziom depresji jest istotnie ujemnie 

skorelowany z siłą woli, co oznacza, że im mniejsza siła woli, tym wyższy poziom 

objawów depresyjnych.  

Mechanizm procesu utraty nadziei pod wpływem „uwięzienia”, a następnie 

uruchomienie procesu powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych, można 
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próbować wyjaśnić odwołując się do modeli teoretycznych nadziei, lęku i depresji. 

Snyder (2002) uważa, że poczucie bycia zablokowanym obniża poziom nadziei i 

podwyższa poziom poczucia beznadziejności. Zablokowanie ważnych celów życia 

wzbudza frustrację, jest katalizatorem zaburzeń psychicznych jednostki. Według 

Snydera nadzieja ma fundamentalne znaczenie dla przetrwania jednostki. Snyder 

wyjaśnia, że kiedy pewne zamierzone cele są blokowane przez przeszkody, jednostki 

mogą te cele porzucić, a nawet porzucić wszystkie cele swojego życia. Z drugiej 

strony, wprowadzenie lub pokazanie istotnych, ważnych celów dla jednostki, może 

przeciwdziałać zaburzeniom, a w przypadku wychowanków zakładów 

poprawczych – także przywrócenie lub zwiększenie efektów resocjalizacyjnych.  

Teoria beznadziejności (Beck i inni, 1985) skupia się na negatywnych 

aspektach funkcjonowania człowieka, na „czynnikach unieruchamiających 

funkcjonowanie jednostki'', podczas gdy teoria nadziei Snydera (2002) przyjmuje 

pozytywny punkt widzenia, pokazujący możliwości jednostki: mianowicie drogi 

„wyjścia”. Model depresji Becka (1987) oraz teoria beznadziejności (Beck i inni, 1985) 

skupia się na negatywnych myślach o przyszłości, podczas gdy teoria nadziei 

Snydera wskazuje, że niski poziom nadziei oznacza brak pozytywnej antycypacji 

przyszłości. Teoria poczucia beznadziejności Becka wydaje się akcentować składową: 

„siła do działania” (a właściwie jej brak), podczas gdy teoria nadziei kładzie 

jednakowy nacisk na „siłę do działania”, jak i na zdolność generowania „dróg do 

celu”. Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie nadziei na sukces może pomóc w 

tworzeniu efektywnych programów resocjalizacyjnych dla wychowanków zakładów 

poprawczych. 

Związek między obniżeniem się nadziei i podwyższeniem poziomu lęku 

można wyjaśnić następująco. Poczucie bycia zablokowanym obniża poziom nadziei i 

podwyższa poziom sfrustrowania (Snyder 2002). Brak nadziei wiąże się ponadto z 

poczuciem braku kontroli. Osoby, które uważają, że mają kontrolę nad sytuacją, są 

bardziej odporne na sytuacje trudne (Raybeck, 1991; za Devlin 2003). W badaniach 

stresu stwierdzono, że jeśli człowiek ma poczucie kontroli w odniesieniu do 

potencjalnego stresora, negatywne skutki stresora są znacząco zredukowane lub 

nawet wyeliminowane (np. Evans i Cohen, 1987; za Ulrich, 1991). Lęk jest reakcją 

emocjonalną na sytuację spostrzeganą jako trudną, przykrą lub zagrażającą, a także 

często wiąże się z frustracją ważnych potrzeb psychicznych (Seligman, Walker 

i Rosenhan, 2003). Eysenck (1957; za: Rachman, 2005) uważał on, że uwarunkowane 

reakcje lęku są wynikiem pojedynczego traumatycznego wydarzenia lub całej serii 

traumatycznych zdarzeń. „Uwięzienie” wiąże się z dużą liczbą frustrujących i 

urazowych sytuacji. Według poznawczej teorii lęku Becka (1985; za: Rachman, 2005) 

wytrącające z równowagi zdarzenie nasila pierwotną postawę strachu, która 
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powoduje, że w swoim pojmowaniu sytuacji jednostek wyolbrzymia i błędnie 

interpretuje wielkość nieprzyjemnych konsekwencji. Lęk jako cecha definiowany jest 

przez Spielbergera (1966; za: Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002) jako nabyta 

dyspozycja behawioralna, która czyni jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego 

zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażające i reagowanie na nie 

stanem lęku, nieproporcjonalnie w stosunku do wielkości obiektywnego 

niebezpieczeństwa.  

Związek miedzy nadzieją, depresją i lękiem może wielokierunkowy i 

wzajemnie wzmacniający się charakter. Obniżenie się poziomu nadziei może 

zwiększać poziom lęku. Pojawienie się reakcji lękowych u jednostek „uwięzionych” 

może następnie prowadzić do występowania stanów depresyjnych. Według 

Bernstein (1991) wysoki poziom lęku zwykle poprzedza pojawienie się depresji, 

głównie w przypadku dzieci i młodzieży. Mimo tych obserwacji, nie doczekano się 

odpowiedniej teorii. Bazując na badaniach własnych można założyć, że u 

wychowanków najpierw pojawia się lęk (jako skutek „uwięzienia”), a następnie 

depresja (syndrom rezygnacji), co z kolei obniża poziom nadziei na sukces (na skutek 

depresyjnego postrzegania rzeczywistości). Utrata nadziei prowadzi do poczucie 

beznadziejności, a w sytuacji przeżywania przykrych doświadczeń prowadzi do 

powstawania typowych dla depresji deficytów emocjonalnych i motywacyjnych. 

Deficyty te wzmacniają jeszcze bardziej istniejące już dysfunkcjonalne depresyjne 

schematy poznawcze. W ten sposób dochodzi do powstania błędnego koła, do 

„schodzącej w dół depresyjnej spirali” (Beck, 1987).  

Gottschalk (1974) traktuje nadzieję i poczucie beznadziejności jako dwa 

bieguny na tym samym continuum oczekiwań w stosunku do przyszłości. Poczucie 

beznadziejności (hopelesness) jest definiowane jako: „negatywne widzenie 

przyszłości, spodziewanie się niepowodzenia” (Beck i inni 1985). Według Becka 

poczucie beznadziejności stanowi kognitywną cechę depresji. Beck zidentyfikował 

trzy poznawcze cechy depresji (tzw.: triada depresyjna): negatywny stosunek do 

siebie, do świata i do przyszłości. Trzeci element triady depresyjnej, pokrywa się z 

pojęciem poczucia beznadziejności. Poczucie beznadziejności jest znaczącym 

czynnikiem ryzyka ogólnie zaburzeń psychicznych, ale szczególnie - depresji 

(Hanna, 1991; za Grewal i Porter (2007). Wychodząc z teorii depresji Becka (1987), 

można przyjąć następujący hipotetyczny proces depresyjny: obniżanie się poziomu 

nadziei na sukces prowadzi do zwiększania się poziomu poczucia beznadziejności, z 

kolei poczucie beznadziejności pociąga za sobą rozwój depresji, zgodnie z teorią 

Becka. Obniżanie się poziomu nadziei, może prowadzić nie tylko do depresji, ale 

także do zamachów samobójczych. Kiedy jednostki doznają ''głębokiego, chronicznego 
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i niekończącego się zablokowania w drodze do celu, mogą porzucić swoje cele życiowe na rzecz 

samobójstwa” (Snyder, 2002, s. 267).  

Przeprowadzone badania potwierdziły teoretyczne założenia związku między 

poziomem nadziei na sukces a poziomem lęku i depresji u wychowanków 

przebywających w zakładach poprawczych. Stwierdzono, że predyktorem poziomu 

poczucia nadziei na sukces jest długość okresu pobytu wychowanka w zakładzie 

poprawczym, który także wiąże się z poziomem lęku i depresji. Warto podjąć kolejne 

badania nad bardziej pogłębioną analizą badanego zjawiska. Należy rozważyć 

zasadność wprowadzenia większej liczby zmiennych, takich jak cechy osobowości 

wychowanka, inteligencja emocjonalna, zasoby psychologiczne, poczucie własnej 

wartości, poziom kompetencji społecznych. Ponadto, mimo obiektywnych trudności, 

warto przeprowadzić badania podłużne oraz porównawcze, obejmujące inne 

instytucje, zajmujące się działalnością resocjalizacyjną lub opiekuńczo–

wychowawczą, w celu zweryfikowania wyniku badań.  

Uzyskane wyniki mają praktyczne zastosowanie. Wyniki omawianych badań 

dają podstawę do tworzeniu odpowiednich programów profilaktycznych i 

terapeutycznych. Duża intensywność czynników ryzyka występujących w trakcie 

długotrwałego pobytu nieletnich w zakładzie poprawczym wymaga ich 

uwzględnienia w procesie resocjalizacji. Należy uwzględnić przede wszystkich 

intensywne oddziaływania terapeutyczne chroniące wychowanków przed utratą ich 

nadziei na sukces, która wydaje się być szczególne zagrożona. A tym samym 

uchronienie wychowanków przed rozwojem zaburzeń lękowych i depresyjnych, a 

także możliwością zamachów samobójczych. W tym celu należy tworzyć takie 

warunki, aby wychowanek przy pomocy osób dorosłych mógł budować realną 

długofalową perspektywę na swoją przyszłość. Utrzymanie wysokiego poziomu 

nadziei na sukces w zakładach poprawczych poprzez odpowiednio dobrane 

oddziaływania psychologiczne jest możliwe. Fundacja „Masz Szansę” w Lublinie 

przeprowadziła badania m.in. wśród wychowanków różnych zakładów 

poprawczych (w tym zakładów poprawczych w Białymstoku i Laskowcu), w ramach 

projektu „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Badania organizowane przez Fundację 

„Masz Szansę” dotyczyły osób uczestniczących w programach wychowawczych, 

terapeutycznych. Badano grupę nowicjuszy (pobyt w zakładzie poprawczym do 7 

miesięcy) i grupę absolwentów (pobyt w zakładzie poprawczym od 7 do 15 

miesięcy). Z przeprowadzonych badań wynika, że między grupą nowicjuszy, a 

grupą absolwentów wystąpiły dwie statystycznie istotne różnice. Absolwentów 

charakteryzowało istotnie wyższa nadzieja na sukces, a także przekonanie o 
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posiadaniu silnej woli, na co prawdopodobnie miało wpływ uczestnictwo w 

programach terapeutycznych (Gaś, 2008). 

Zgodnie z naukami klinicznymi (np. Knox i inni, 2000) objawy zaburzeń 

psychicznych w okresie dorastania wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachowań 

impulsywnych i agresywnych. Badania nad populacją przestępczą sugerują, że 

młodzież z zaburzeniami psychicznymi ma zwiększone ryzyko angażowania się w 

zachowania, które prowadzą do kontaktu z wymiarem sprawiedliwości dla 

nieletnich (Connor 2002 i Novaco 1994 za Grisso, 2008). Tak więc, jeśli pobyt w 

zakładzie poprawczym zwiększa występowanie zaburzeń psychicznych, system 

wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich powinien sprawować odpowiednią pieczę 

nad młodzieżą, by ograniczyć ponowny konflikt z prawem, wprowadzając 

odpowiednie środki przeciwdziałające powstawaniu zaburzeń psychicznych lub 

leczących te zaburzenia. Terapia zaburzeń młodzieży zagrożonej przestępczością 

przez służby wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, nie musi być najlepszym 

rozwiązaniem. Zwiększanie zakresu takich działań, oznaczałoby konieczność 

zatrzymania nieletniego w celu dostarczenia go do ośrodka psychiatrycznego. Jak już 

wiemy, terapie nieletnich prowadzone w warunkach odosobnienia („uwięzienia”) 

mogą być nawet antyterapeutyczne. Ponadto, terapie grupowe z udziałem 

młodzieży antyspołecznej czasami mają negatywny wpływ na mniej aspołecznych 

rówieśników (Lipsey i Wilson, 1998; za Grisso, 2008). 

Z doświadczeń amerykańskich wynika, że wiele z najbardziej efektywnych 

metod terapii i resocjalizacji młodzieży działa najlepiej, gdy stosuje się je w ramach 

społeczności rodzinnej, a nie w instytucjach poza ich rodziną. W jednym z badań 

(Cuellar, Markowitz i Libby, 2004) wykazano, że adolescenci przebywający w 

rodzinach zastępczych, którzy uzyskali w swojej społeczności terapię zaburzeń 

psychicznych i uzależnień, rzadziej byli zatrzymywani za kolejne przestępstwa. W 

innym badaniu (Cuellar, McReynolds i Wasserman, 2006) wykazano, że zwolnieni z 

ośrodków dla młodzieży z problemami z prawem, adolescenci z zaburzeniami 

psychicznymi, którzy otrzymali pomoc w swoim środowisku, znacznie rzadziej byli 

powtórnie aresztowani, niż ci, którzy nie uzyskali takiej terapii. Tak więc, w procesie 

resocjalizacji młodzieży z wyrokami powinno się brać pod uwagę związek zaburzeń 

(m.in. depresyjnych) z ponownym wejściem w konflikt z prawem.  

Badania potwierdzają, że zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych 

zmniejsza przestępczość wśród młodzieży (z zaburzeniami psychicznymi) (Grisso 

2008). Co więcej, badania wskazują, że w obrębie tradycyjnej psychoterapii 

indywidualnej czy psychiatrycznej opieki szpitalnej brakuje najbardziej efektywnych 

sposobów zmniejszenia przestępczości wśród młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi. Dla większości przestępczej młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 
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najskuteczniejsze metody zawierają działania społecznościowe, które towarzyszą im 

w kontekście codziennych interakcji społecznych, podczas przebywania w swoim 

środowisku. Najbardziej obiecujące podejście w celu zapewnienia skutecznej terapii 

jest tworzenie systemu opieki społecznej dla dzieci, w którym terapia w ramach 

wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich byłaby ściśle określona (Grisso 2008). 
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Abstracts:  

 

Maria Jankowska, Education as a system of interactions between parents and 

children 

The article proves that the family is the most important place for a child’s growing. 

Parents are the most significant teachers for their children and they shape their 

personalities and have an impact on their future functioning and behavior. The 

article presents a family as the primary educational environment in which the child 

develops. It also shows the structure of the family system and its concepts. The five 

family systems highlighted by M. Ryś and D. Field are described: the Chaotic Family, 

the Family of Power, the Overprotective Family, the Embroiled Family,  the Correct 

Family. The article describes the mechanisms of the process of socialization in the 

family. The article presents the process of education leading to the evolution of needs 

and self-actualizationIn addition, the article shows the most important educational 

faults performed by parents to children. The article shows 13 rules of educating 

children process which help parents to rise up their children. 

 

s. Elwira Estera Balcer ISSM, The need of self-education in building the 

civilization of love 

Building the civilization of love assumes self-education for love. The content of it 

concerns shaping one’s personality by realizing in his life values such as: love, mercy, 

faithfulness, justice, truth, freedom, solidarity, peace. What is also crucial here is the 

qualities of love which saint Paul describes in The hymn of love (1 Cor 13: 1-13) and the 

postulate of “being”, which has advantage over “possessing”, ethics (morality) over 

technique, love over justice and a person over a thing. Self-education is a process of 

inner transformation of “the old man” into “the new man”. It is the way of 

development from the nature of selfishness to the culture of love, the way of gaining 

freedom „from” something (selfishness) and gaining freedom „for” something (love).  

The believer would say that this is rising from egocentricity to christocentricity.  Only 

a man of love can become the subject and the creator of the civilization of love. This is a 

man who accepts the truth of God and thus of himself as a man. He accepts the truth 

about himself, which is that he is unique, special and beloved by God. Building the 

civilization of love is a mission for all people, but everyone will fulfill it in his own 

particular way in his everyday life. Everyone can and should ask oneself: what is my 

identity and mission? What motivates me to build the civilization of love? 
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Ewelina Marta Mączka,  The problem of Christian education in postmodern 

society 

 

Education is an important element in the design and development of young people. 

In the post-modern society, education according to Christian tradition is a problem, 

because different from the promoted concept. In addition, post-modern society 

promotes new religiosity as an alternative to a traditional religion. This article is an 

attempt to determine the issue of Christian education in the postmodern society. 

 

Paweł Głuchowski, The interaction of parents and the Catholic Church for the 

Catholic education of children 

A family is a fundamental unit shaping the young man. The child which in parents 

the pattern has is learning lives according to values and ethical principles. A shape of 

his life depends on conducts which the child is observing in the childhood. Parents 

and the Church should closely collaborate on the forming of the child and the young 

man, in order to the one then passed right standards on to the next generation. The 

concern for the spirit of the family and for the upbringing in accordance with the 

morality is an important component of the forming of the man today. 

 

Jarosław Jastrzębski, Monika Baranowska, The role of parental attitudes in 

shaping a sense of control in preschool children 

 

The aim of the study was to determine the relationship between locus of control in 

children of preschool age and parental attitudes presented by their parents. It was 

expected that parental attitudes expressed in the acceptance and autonomy will 

foster the development of the internal locus of control in children, and attitudes 

expressed in inconsistencies, excessive or overly demanding care will foster an 

external locus of control. The goal was also to determine whether a parent and child 

gender affects the relationship between parent’s attitudes and locus of control of the 

child. The study used two questionnaires. Parental Attitudes Questionnaire by 

Mieczyslaw Plopa and Locus of Control Scale in Kindergarten Children by Barbara 

Szmigielski. A group of 30 parents (mothers and fathers) between 20 and 50 years 

old, and 30 children (14 boys and 16 girls) 5-6 years were examined. 

The results confirmed a positive correlation between the attitude of acceptance and 

an inner locus of control of the child. The negative relationship between attitudes 

inconsistent and overly protecting the internal sense of control was also confirmed. 

Our results also confirmed that the relationship between parental attitudes and 

child’s locus of control depend both on the gender of the parent and child gender For 
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example, the attitude of the father and mother's acceptance conducive to achieving 

the success of the daughters of an internal locus of control. Thus, our study provides 

new data about the role of parental attitudes in shaping a locus of control in 

preschool children. 

 

Renata Sikora, Parental support in the perception of school-age children 

Children in the age of 10 – 13 years old were asked to fulfill CASSS – Children and 

Adolescent Social Support Scale. Results obtained in first scale called “My parents 

…” were presented in the article. An average level of perceived parental support was 

satisfactory according to children declarations. However one fifth of the researched 

group (n=72) signaled low levels of parental support which might be connected with 

the children’s feelings of loneliness. No differences were found in the levels of 

perceived parental support between girls and boys. Also groups divided with 

reference to the children age (10-11 and 12-13 y.o.) showed no significant differences 

with the levels of measured support. Results may indicate that the school-age 

children are similarly dependent on parental support. Further investigation is 

needed to find the reliability of CASSS scale used in this piloting research. 

 

Agata Grabowska, Katarzyna A. Knopp, Małgorzata Paź,  "INTEGRATION - 

EMPATHY - COMMUNICATION": social skills training program for children 

The article concerns the author's program of workshops aimed at primary school 

children, which purpose is to develop the social competencies of the participants. 

Developed workshop program was implemented in practice in one of the suburban 

schools. It was attended by students of three classes (N = 75). Participation in the 

workshop allowed the students for better integration, effective cooperation and 

learning new skills. In addition, they had the opportunity to find out about their own 

functioning in a group and on the functioning of other people. The paper presents 

the theoretical assumptions of the workshop, the detailed program and evaluation. 

 

Maria Chmielewska,  Skills of a proficient sociotherapist and educator 

The article touches upon the problem of skills of a proficient sociotherapist and 

educator, understood as common and professional social skills of a person working 

with a group of children, youth or adults. The article explains the skill term. 

Moreover, it contains a collection of chosen sociotherapy definitions, pointing at a 

variety of concepts, from understanding sociotherapy as a corrective process, that 

takes place during structured group meetings of children and youth, through 

generally understood initiation of social contacts, such as hospital environment 

during on-site treatment, to skillful reacting of an educator during various social 
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situations and purposeful creation of corrective experiences for children correcting 

their psychical trauma. The article shows defining socioteraupethic process of 

circular model, wrought by the author on the basis of gathered literature of the 

subject and her working experience. The study also covers the analysis of leadership 

in group as well as a review of personal and professional personal traits of an 

educator-sociotherapist. This also refers to efficient ways of leading the group by two 

co-coaches.  

 

Joanna Parol, A great and important world of man in the film art. Educator as a 

"man with a camera" 

This article show that love as a fundamental force and nature of religious upbringing 

as the leadership make upbringing turns out to be a full preparation for life, 

implementation, mature and careful participation in growing up, learning about 

childhood and youth and partnering in important moments in life, coexistence in 

them. Cinema shows a lot of pictures of upbringing in a very moving way. This 

article, however, also shows difficult problems in memories of childhood or the 

phenomenon of rooting out in different moments of the cycle of human life. The 

article concerns on movies: Cinema Paradiso, Ida, All good things and Nowhere boy.  

 

Michał Obidziński,  Entertainment - recognition of the term of the action in time 

concept 

There is no consistency in the literature concerning the concept of 

entertainment/amusement. This article presents theoretical conceptualization of this 

phenomenon (in leisure time studies, media psychology, developmental psychology 

etc.). The author tries to systemize actual knowledge about the subject, show 

limitations and misconceptions of the presented models and give a new alternative 

for conceptualizations of the entertainment/amusement phenomena. This theoretical 

and metatheoretical presentation of the proposition of how to eliminate the 

conceptual mess and improve the theoretical conceptualization of this notion is an 

opportunity for reflection on the entertainment/amusement phenomenon, its 

mechanisms, development and functions, and how practical psychology can use it 

e.g. for therapeutic purposes or in the process of education. 

 

 Emilia Zduńczyk,  A person in a museum, thing about education, upbringing and 

entertainment 

Museum from the beginning had an educational function. Collections are designed 

to serve society. The twentieth century, which was a breakthrough for the education 

in museum, changed it. Nowadays, this is a place, where people can learn, have fun, 
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hold meetings and discuss. Museum is a place of knowledge, entertainment and area, 

where people can spend their free time experiencing culture. Museum education 

consists of everything that explains museum objects to visitors, anything that teaches 

something new, that gives something special, anything making life better. Modern 

museum is educational institution of culture. Presently museum education started to 

be found as a part of museology.  This paper is about what a museum education is, 

how it looks like. The role of a museum educator is presented – who she or he is, 

what she or he is like and what she or he does. Finally, theoretical model of a 

museum education is described. Furthermore, the shape of a model, which depends 

on importance of collection, people and education, is discussed.   

 

Michał Latawiec,  Through the responsibility to the ecological culture 

Environmental protection is not only an issue of the quality of the chemical and 

physical environment or the protection of individual species of plants, animals and 

fungi. Environmental protection is mainly the protection of man himself. The 

consequence of willingness to protect humans is the need to protect the environment 

in which he lives, so the natural environment. Nature conservation is therefore a 

necessity. This protection is justified in many ways and we can see differences in the 

way of its implementation. For Christians the duty of prudent management of nature 

resources was indicated in the Book of Genesis. The present study is devoted to show 

that in the words of Pope John XXIII and Pope John Paul II we can find inspiration to 

protect environment. The starting point for the analysis is the issue of human 

responsibility for his actions. Then the study defined sozology as a science that 

studies the impact of human activity on nature. The dissertation finishes with 

discussion of ecological culture, which should be developed to prevent adverse 

changes in nature. Discussed issues are the result of human responsibility for the 

nature. The outlined issues are a reflection of Pope John XXIII and Pope John Paul II 

teaching concerning environmental protection. The conducted analyses will allow to 

formulate a thesis, that the ecological culture is generated as an effect of education in 

harmony with Christian values. 

 

Edyta Wolter, Education for nature conservation in the year's issue "Wierchy" 

The Polish Tatra Society was an organisation conducting scientific research in the 

Tatras, Pieniny and Carpathians. It was spreading the idea of nature conservation. In 

the period between 1923 – 1938, the year's issue entitled "Wierchy" was being 

published. Its editor-in-chief was Jan Gwalbert Pawlikowski and since 1935 – Walery 

Goetel. The magazine provided mainly educational support to evoke readers' interest 

in matters related to mountains and the highland culture; however, in some 
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numbers, considering education for the purpose of nature conservation, information 

was published on current needs to protect the Tatra nature. Much attention was 

drawn to the problem of destroying nature and littering up the natural environment 

during school trips. The memorial addressed to the Ministry of Religious Beliefs and 

Public Enlightenment was published in the magazine in order to draw attention to 

this urgent and basically educational problem, related to the process of education for 

the purposes of harmonious relation with the natural environment and protection of 

the natural landscape of the Tatra mountains. "Wierchy" elaborated also on the 

cultural background of the relationship between humans and the mountain nature 

on the examples of scientific, poetic and music works, constituting heritage of the 

Polish culture.  

 

Grażyna Domanowska,  Reaction to novelty of children with autism, Down’s 

syndrome, and developing normally in consideration role of play 

The goal of the research thesis was to determine the characteristics of spontaneous 

activity at play of children with autism, Down’s syndrome and those developing 

normally. A number of preschool children underwent a testing procedure which 

enabled an analysis of their behaviour in low-stress novelty conditions. They were 

observed in their natural environment while playing with their mothers in order to 

measure the frequency of the defined behavioural elements: (a) vocalization, (b) 

manipulation, (c) locomotion, (d) observing an inanimate object, (e) observing a 

human. It was presupposed that autistic children’s reactions to novelty would be less 

intensive than those of children with Down’s syndrome and those developing 

normally; that children with Down’s syndrome, while interacting, would pay more 

attention to their partner than children with autism; and that autistic children would 

be more focused on toy manipulation than on their partner in comparison to children 

with Down’s syndrome and children developing normally. On the basis of the 

behavioural data obtained from all the groups of children, their dominant sequences 

of behaviours composed of a number of elements were classified. In sequence one 

they were: manipulation and vocalization, sequence two: vocalization, manipulation 

and locomotion, and sequence three: locomotion and manipulation. The findings of 

the experiment did not confirm the research hypotheses. Both the autistic children 

and those with Down’s syndrome when tested for their reaction to novelty in a low-

stress play situation reacted with similar intensity of their manipulative, locomotive, 

and vocalizational behaviours, as well as with initiating interaction with the mother. 

The general pattern of the reactions presented was very similar for all groups in 

question, which might suggest that in a free play situation with their mother they 

have a chance of displaying behaviours typically attributed to children developing 
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normally. It was found that children with disabilities showed positive changes in 

their play behaviour. Play is a factor in child development, gives the chance to 

initiate changes at different levels of mental organization. Therefore, it seems play 

activity due recognition as the most important factor in the development of 

preschool age children, most important is functions of educating and educational 

role of play. 

 

Małgorzata Starzomska,  "Just try to let us down ..." - Family history of people with 

anorexia nervosa and narcissistic personality disorder 

 

The article is devoted to anorexia and narcissism, which are disorders characterized 

by perfectionism and expectations of admiration from other people. It may be 

presumed that at the core of these disorders lies a childhood “wound” that often 

arises long before the first signs of the disorder and is attributable to parents 

demanding excellence from the child and making their love conditional on the 

degree of that perfection. Such parental behavior is a type of emotional blackmail, 

which may lead either to narcissism, a form of self-love resulting in social isolation 

and using others for one’s egoistic aims, or to anorexia nervosa, manifesting itself as 

hatred of one’s self and body. The difference between these two disorders is perfectly 

illustrated by the myth of Narcissus and Echo.  

 

ks. Paweł Landwójtowicz, Systemic therapy of the family affected by the 

migration to the European Union countries 

Current economic and social situation in Poland becomes a crucial motive 

influencing on the decision about migrational separation of many families. 

According to statistical estimation - the number of 1 990 thousand Polish citizens 

resided temporarily abroad in the end of 2010, including the number of 1 615 

thousand Polish citizens in the European Union countries (the most in Great Britain – 

560 thousand and in Germany – 455 thousand). Departure significantly influences on 

functioning of the children and their sense of security. It often changes relations 

between spouses and weakens relations with other members of the family, especially 

including grandparents. It usually brings numerous disruptions which easily turn 

into disorders and dysfunctions affecting particular members of the family as well as 

the whole family. A natural question appears then – how to support and how to help 

those people, married couples and families? One of the most important suggestion is 

systemic therapy of the families. This is the reason why the article presents the key 

assumptions of the systemic therapy of the family. Then it discusses troubles and 

obstacles generated in families, marriages and presents experiences of particular 
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members of family system on canvas of labor-related migration. At the end it 

presents the assumptions of the work with particular subsystems and with the whole 

emigrational family in the aspect of systemic therapy. 

 

Roman Kordonskyy, Romani in the Ukrainian education system 

The article consists of three parts. In the first part the author presents the  situation of 

the Romani in the Ukrainian social space. He cites the results of research, which 

shows that the prejudice against this ethnic group is in substantially present in 

Ukrainian society. The second part discusses the education of ethnic minorities in 

Ukraine. The author presents a number of shortcomings that affect the education. 

The third part presents the educational situation of Romani. Their use of the 

educational system is still problematic. This is also caused by the attitude of the 

Roma minority, who is reluctant to integration with the rest of the Ukrainian society. 

The author presents various initiatives that have been taken in Ukraine, to change 

this situation. It is still an open problem that requires changes in the consciousness of 

the Romani and the rest of the Ukrainian society. 

 

Marcin Stradowski,  Multidimensional therapy of addicted and drugs 

This study shows the harmful addiction for the individual and social life, provide 

types of substance abuse and addiction treatment multidimensional  method. When 

a man can’t cope with the problems of everyday life, then seek relief. The simplest 

solution is to escape into addiction. Human education should be aimed at the 

preservation of life and health. For this is necessary to acquire the skills essential to 

lead a responsible life. 

 

Ks. Waldemar Woźniak, Religious Education in the Resocialization of Inmates at 

Youth Detention Centres  

The resocialization of juvenile offenders is a complex process whose effects depend 

on a number of factors including, among other things, religion. The stay at a youth 

detention centre is a period of particular importance for the transformation of 

juvenile offenders. If the process fails, the young criminals may ultimately end up in 

prison. Although there are numerous resocialization models, the effectiveness of the 

resocialization actions can only be increased by combining the different models into a 

whole within the framework of the resocialization practice. The processes of the 

resocialization of juvenile offenders (carried out during the stay at a youth detention 

centre) and their social readaptation (conducted towards the end of the stay, with the 

aim of preparing the juvenile offenders for the conditions of living at freedom, and 

continued after leaving a correctional institution, during the actual life “at freedom”) 
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are complex and difficult to conduct. This is due to the fact that they are only meant 

to correct the educational shortcomings whereas the psychosocial profile of this 

youth group (including the symptoms of social inadaptation and personality traits) 

involves factors that are unfavourable for their mental development. In view of that, 

a holistic approach ought to be applied, taking into account all the possible stages of 

one’s ‘way’ and thus increasing the chances of a successful return to society. To some 

inmates at youth detention centres, the chance can be achieved through religion, 

which is increasingly perceived by them as a value and an area for shaping their own 

prosocial attitude. 

 

Paweł Niewodowski, Alternative forms of rehabilitation and therapy in the 

reformatory in Bialystok  

The aim of this study was to provide a comprehensive view of framework of 

rehabilitating youth offenders in Bialystok detention centre; the framework was 

established by a group of psychologists, teachers, therapists, and psychotherapists, 

engaged professionally in rehabilitation, addiction therapy, and psycho prophylaxis. 

This framework is an attempt to break the institutional limitations and to address the 

isolation of the detention centre. 

 

Elżbieta Trzęsowska-Greszta,  Paweł Niewodowski,  The influence of 

imprisonment on the level of hope, anxiety and depression - for example of  pupils 

of reformatories  

The aim of the study was to determine what extent the duration of the stay in a youth 

detention centre affects levels of anxiety, depression and hope. Research was 

conducted using the Questionnaire on Hopes for Success (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 

2005), STAI (Spielberger, Strelau, Tesarczyk, Wrześniewski, 2002) and BDI (Beck 

Depression Inventory; Beck i Steer, 1984).). Research was conducted on juveniles in 

youth detention centre. The data set was a group of 70 subjects between 16 and 18 

years of age detained at Laskowiec and Bialystok. The study confirmed the 

hypothesized relationship between the duration of detention and level of hope, 

anxiety, and depression in detained juveniles. The longer time of detention is related 

to the lower levels of hope and higher levels of depression and anxiety. The study 

also shows that high levels of anxiety and depression are indeed correlated with low 

levels of hope. The results of the study have practical implications. They provide the 

basis for the establishment of prophylactic and therapeutic programs. High 

prevalence of risk factors occurring during long detention periods requires the 

inclusion of juvenile delinquents in the rehabilitation process. 
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ZASADY PUBLIKACJI 

 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 

WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 

 

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 

odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 

Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 

 

Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 

zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy 

etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 

Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów informacji 

dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem kto jest 

autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych autorów w 

przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 

 

 

Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 

upływającym kwartałem na adres: 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 

01-938 Warszawa 

 

lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 

ul. Franciszkańska 3/47 

00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 

 

1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje 

oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego 

odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających 

komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i 

poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 

 
 


