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WPROWADZENIE

Proponowany tytuł konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną
problematykę w skali makro i mikrospołecznej. Początek XXI w. przynosi kwe-
stie migracji ludności w aspekcie politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
Nie jest to zjawisko nowe, gdyż Europa XIX i XX w. doświadczyła podobnych
procesów. Również w mikroskali rodzina, uwikłana w ekonomiczne, kulturowe
i polityczne zależności doświadcza wsparcia, ale również zagrożeń. Znaczącą
rolę mogą tu również odgrywać uwarunkowania psychologiczne, a także zdro-
wotne. Zróżnicowane sytuacje, w których ta najistotniejsza komórka społeczna
wypełnia swoje zadania, prowadzić mogą do poczucia stabilizacji, lecz również
do konfliktu interesów jej członków i zagrożenia funkcjonowania.

W kontekście powyższych ogólnych rozważań, w odniesieniu do rodziny
XIX–XXI wieku, można postawić następujące pytania: Jaki wpływ na trwałość
rodziny i wypełnianie przez nią podstawowych funkcji miały (mają) przemiesz-
czenia ludności w XIX–XXI w.? W jakim stopniu tradycja narodowa i rodzinna
może wpływać na trwałość rodziny, umiejętność rozwiązywania wszelkich pro-
blemów wobec zagrożeń i konfliktów? W jaki sposób państwo oraz inicjatywy
społeczne i prywatne powinny wspierać rodzinę? W jaki sposób sytuacje wspo-
mnianych konfliktów i zagrożeń, postrzegają przedstawiciele nauk humani-
stycznych i społecznych? W jakim stopniu problematyka rodziny jest przed-
miotem dyskursu prawnego, politycznego, czy pozostaje w obszarze zaintereso-
wań nauk o zdrowiu?

Wypowiedzi uczestników IV Międzynarodowej Konferencji „Wychowanie
w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, odbywającej się w dniach
19–21 maja 2016 roku pod tytułem „Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń”,
stały się ważnym, wieloperspektywicznym głosem w debacie nad trudnościami
i problemami dotykającymi rodziny zarówno niegdysiejsze, jak i współczesne.
Żywimy nadzieję, że dyskusje toczone podczas Konferencji będą inspiracją dla
środowiska naukowego.
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RODZINA EUROPEJSKA WOBEC
ZAGROŻEŃ I KONFLIKTÓW

Prof. dr hab. Elwira Jolanta KRYŃSKA
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

elwirajolanta@wp.pl

Rodzina w sytuacji stalinowskiego zniewolenia

System, który w latach 1944–1945 pojawił się na ziemiach przedwojennej
Polski, nie posiadał najmniejszego zakorzenienia w sferze tradycyjnych wartości
i norm, ukształtowanych w procesie historycznego rozwoju. Odebranie człowie-
kowi, a tym samym rodzinie wolności, podmiotowości i osobistej własności –
cele, do których w mniej lub bardziej zawoalowany sposób zmierzał stalinizm –
pozostawały w jaskrawej sprzeczności z aksjologią wywodzącą się z etycznych
koncepcji dobra.
Słowa kluczowe: rodzina, stalinizm, zagrożenie.

Prof. dr Irena STONKUVIENĖ
VILNIUS UNIVERSITY
irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Relacje pomiędzy rodziną a szkołą na sowieckiej Litwie
(1944–1990)

Postawa wobec rodziny w okresie sowieckim miała dwojaki charakter.
Z jednej strony – rodzina była postrzegana jako tymczasowo tolerowana jed-
nostka społeczna, bez której reżim nie mógłby przetrwać. Z drugiej strony –
rodzina była uznawana za źródło potencjalnego zagrożenia, jako że niemożli-
wym było zapewnienie pełnego oddania systemowi (Trimakienė, 2007, Geller,
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1994). Zatem w początkowym okresie sowietyzacji rodzinę poddano czujnej
i niejawnej kontroli. Jednym z elementów tego mechanizmu kontroli był system
edukacyjny. W tamtym okresie, kiedy szkoła oraz główne komunistyczne orga-
nizacje dla dzieci i młodzieży stały się wiodącymi instytucjami socjalizacji, któ-
re były rzekomo doskonale świadome wychowania „Nowego Sowieckiego
Człowieka”, powstała nierówna relacja pomiędzy rodziną a szkołą. Poprzez
zaproszenie rodziców do szkoły nauczyciele byli w stanie nie tylko dyskutować
o problemach wychowawczych dziecka, ale również kontrolować i „edukować”
samych rodziców. Jakie narzędzia wykorzystywano w tej „pracy oświatowej”?
Jaka była reakcja rodziny na „starania” szkoły? Jaka była rola innych instytucji
(partii komunistycznej, kościoła katolickiego, wspólnoty) w kontekście relacji
pomiędzy rodziną a szkołą? Czy syndrom donosiciela Pawki Morozowa był
charakterystyczny dla sowieckiej Litwy? Podjęto próbę odpowiedzi na powyż-
sze oraz inne pytania na podstawie wyników badań „Antropologia szkoły so-
wieckiej Litwy”. Metodami badań były: analiza literatury naukowej, źródła hi-
storyczne (dzieła sowieckiej pedagogiki, prasa pedagogiczna, kroniki kościoła
katolickiego na Litwie itd.) oraz wywiad jakościowy.
Słowa kluczowe: ideologia, pedagogika sowiecka, rodzina, szkoła, wychowanie.

Dr hab., prof. UJK Witold CHMIELEWSKI
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

wchmielewski@op.pl

Zorganizowane ograniczanie wychowania religijnego
dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1947–1950

W referacie przedstawiono zagadnienie zorganizowanego ograniczania wy-
chowania religijnego w szkole w okresie kierowania Ministerstwem Oświaty
przez Stanisława Skrzeszewskiego po wyborach do Sejmu 19 stycznia 1947 r.
Ukazano metody kontrolowania aktywności religijnej dzieci i młodzieży szkol-
nej i zaprezentowano koncepcję kierunków walki władzy z nauczaniem religii
i nauczycielami tego przedmiotu w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
Wiele uwagi poświęcono postawom rodziców wobec usuwania lekcji religii
z planu godzin, omówiono stanowisko przedstawicieli Kościoła katolickiego
w sprawie ograniczania wychowania religijnego dzieci i młodzieży szkolnej.
Zwrócono uwagę na negatywny stosunek Ministerstwa Oświaty i całej admini-
stracji szkolnej do kwestii religii w szkole. Starano się też przedstawić postawy
nauczycieli i wychowawców w tej kwestii. Podkreślono, że wytyczone wówczas
sposoby walki z edukacją religijną dzieci i młodzieży było kontynuowane przez
cały okres istnienia PRL.
Słowa kluczowe: religia, wychowanie religijne, szkoła, dzieci, młodzież.
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Prof. dr hab. Anna ÂROŜENKO
NACIONAL’NYJ PEDAGOGIČESKIJ UNIVERSITET
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Ochrona socjalna rodzin na Ukrainie: wyzwania

W dokumentach międzynarodowych rodzina uznawana jest za naturalną i pod-
stawową część składową społeczeństwa, które powinna zostać poddana jak najszer-
szej ochronie i pomocy, zwłaszcza w okresie formowania się oraz wówczas, gdy jest
odpowiedzialna za wychowanie i opiekę nad małymi dziećmi. Zgodnie z art. 51
Konstytucji Ukrainy: rodzina, dzieciństwo, macierzyństwo i ojcostwo są chronione
przez państwo. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej problem społecznej
ochrony rodzin z dziećmi nabrał wyjątkowej aktualności. Odpowiednie teoretyczne,
organizacyjne oraz prawne podstawy ochrony socjalnej dzieci–sierot oraz dzieci
pozbawionych opieki rodzicielskiej są obecnie tworzone na Ukrainie. Przedstawiane
są propozycje ulepszenia aparatu koncepcyjnego prawnych podstaw opieki społecz-
nej. Rodzina, w skład której wchodzą małe dzieci, może cierpieć z powodu wielu
form ryzyka społecznego, wliczając w to niepełnosprawność, chorobę, niski dochód,
niewystarczające wsparcie dziecka itd. Sprawia to, że niezbędnym jest, aby państwo
stworzyło i przyjęło jakościowo nowe programy, których celem jest ochrona tych
przedmiotów prawa o opiece społecznej od negatywnych skutków tego ryzyka.
Ochrona społeczna rodzin z dziećmi na Ukrainie nie może zapewnić efektywnego
przezwyciężenia negatywnych skutków ryzyka społecznego, ponieważ wymaga ona
radykalnej zmiany regulacji prawnych.
Słowa kluczowe: ochrona społeczna rodzin, mechanizmy ochrony społecznej,
programy społeczne, opieka społeczna.
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Zmiany w zachowaniu rodzinnym w Republice Czeskiej
i na Słowacji (podobieństwa i różnice)

Zmiany demograficzne zanotowane w krajach rozwiniętych (Europa Pół-
nocna i Zachodnia) w II połowie XX wieku mogą zostać uznane za najważniej-
sze w całej historii populacji ludzkiej. Zmiany te dotarły do Europy Południo-
wej, Środkowej oraz Wschodniej pod koniec tego stulecia. Zmiany w zachowa-
niu rodziny reprezentują ważny składnik rozwoju populacji w okresie drugiego
przejścia demograficznego. Celem niniejszych badań jest rozpoznanie oraz
przedstawienie podstawowych trendów rozwojowych, różnic regionalnych oraz
przyczyn wybranych procesów demograficznych, które charakteryzują podo-
bieństwa oraz różnice zachowań rodzinnych ludności Republiki Czeskiej oraz
Słowacji. Analiza ujawnia, że pomimo silnego wpływu tradycji, zachowanie
rodzinne uległo zmianie zarówno na Słowacji jak i w Republice Czeskiej. Zmia-
ny w tradycyjnym życiu rodzinnym charakteryzuje zmniejszenie liczby małżeń-
stwa oraz jednoczesne podniesienie się wieku zawierania małżeństwa, powolny
wzrost liczby rozwodów oraz spadek liczby aborcji. Istotne są także zmiany
w liczebności oraz strukturze rodzin i wielkości gospodarstw domowych. Zna-
czącą cechu tego rozwoju jest zmniejszający się odsetek rodzin pełnych, wzrost
odsetka rodzin niepełnych, nagły wzrost liczby gospodarstw domowych prowa-
dzonych przez jedną osobę, spadek liczby gospodarstw domowych z większa
ilością członków rodziny oraz powolne rozpowszechnianie się nieformalnych
więzi partnerskich (kohabitacji). Znany z przeszłości model wczesnego zawiera-
nia małżeństwa przekształcił się w model późnego zawierania małżeństw.
Słowa kluczowe: zachowanie rodzinne, małżeństwo, rozwód, gospodarstwo
domowe, kohabitacja, single.
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Kultura rodzinna w wychowaniu w społeczeństwie ryzyka

Niemiecki socjolog Ulrich Beck określa erę współczesną mianem „społe-
czeństwa ryzyka”. Współczesne społeczeństwo naznaczone jest powszechnym
ryzykiem, powodowanym przez ogromny nieporządek w środowisku społecz-
nym oraz naturalnym. Niepewność staje się stałym wymiarem życia codzienne-
go. Wszelkie procesy społeczne oraz niepomyślności wplecione są w rodzinę,
stanowiącą część społeczeństwa. Niezwykle istotne pozostaje przy tym pytanie,
w jaki sposób rodzina jest w stanie stawić czoło wszystkim wpływom społecz-
nym oraz wyzwaniom życiowym. Każda rodzina jest wyjątkowym systemem
o własnej strukturze wewnętrznej oraz dynamice. Głównym czynnikiem utrzy-
mania funkcjonalności rodziny w obszarze wychowania oraz socjalizacji pier-
wotnej w kontekście różnorakich wpływów licznych zagrożeń środowiska spo-
łecznego dla rozwoju człowieka oraz wzajemnych relacji między członkami
rodziny jest rodzinna kultura wychowania. Elementami wspomnianej kultury
rodzinnej są autentyczne wychowanie oraz rodzinne wartości wychowawcze,
międzypokoleniowy przekaz wartości życiowych, bardzo wyraźne granice po-
między subsystemami rodzinnymi oraz równowaga pomiędzy morfostazą i mor-
fogenezą rodziny. Zrozumienie tych komponentów jest niezwykle ważne
w kontekście rozważania problemów rodziny we współczesnym społeczeństwie
globalnym, a szczególnie w tak zwanych społeczeństwach przejściowych i post-
konfliktowych, takich jak społeczeństwo bośniackie. Pod tym względem niektó-
re cechy charakterystyczne bośniackiej rodzinnej kultury wychowania są anali-
zowane w podejściu tradycyjnym i współczesnym.
Słowa kluczowe: rodzina, kultura wychowania, społeczeństwo ryzyka, Bośnia.
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Konflikty – zmiany – zagrożenia. Między kulturą
wspólnotową a korporacyjną

W referacie przedstawię diagnozę istoty tworzenia/budowania aktywności
podmiotów życia edukacyjnego wokół triady „konflikty – zmiany – zagrożenia”.
Owa diagnoza, celowo przejaskrawiona – może stanowić przesłankę do mobili-
zowania i jednocześnie współtworzenia środowiskowej autorefleksji, poważnej
debaty wokół przyczyn i skutków tworzenia (się?) współczesnej kultury wspól-
notowej i/lub korporacyjnej. Zatem, w jakim stopniu kategorie „konflikt”,
„zmiana”, „zagrożenie”, pojawiające się w wypowiedziach nauczycieli–wycho-
wawców, teoretyków i praktyków życia akademickiego, są tylko przyzwyczaje-
niem językowym – a w jakim stanowią elementy myślenia potocznego w retory-
kach wspólnotowo-politycznych? Czy aktywność człowieka (wychowawcy,
nauczyciela – w tym akademickiego) oparta jest na cechach kultury wspólnoto-
wej czy korporacyjnej? Innymi słowy, czy triada „konflikt – zmiana – zagroże-
nie”, jako element podstawowego słownika naukowego i potocznego, to tylko
refleksyjny element języka, czy składnik budowania debaty publicznej o eduka-
cji (kształceniu i wychowaniu) – podkreślający nieunikalność myślenia o prze-
nikającej instytucje kulturze, i tych czynnikach, które wyznaczają sposoby my-
ślenia i działania jej uczestników?
Słowa kluczowe: konflikt, zmiana, zagrożenie, kultura wspólnotowa, kultura
korporacyjna.
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Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
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Wsparcie społeczne rodziców dzieci niewidomych
w internetowej grupie dyskusyjnej – sytuacje trudne

i obszary pomocy

Celem artykułu jest ukazanie sytuacji stresowych doświadczanych przez ro-
dziców wychowujących dziecko niewidome a także rodzajów poszukiwanego
wsparcia na internetowym forum dyskusyjnym. W części teoretycznej przedsta-
wiono główne problemy rodzin wychowujących dziecko niewidome dotyczące
sfery wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej opisywane
w literaturze przedmiotu. Istnienie tego typu problemów w rodzinach dzieci
niewidomych ma konsekwencje stresogenne i może być źródłem stresu rodzi-
cielskiego. Poszukiwanie wsparcia społecznego jest jedną ze strategii radzenia
sobie ze stresem według transakcyjnej teorii stresu. W kontekście sytuacji stre-
sowych zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia społecznego głównie w jego
pozainstytucjonalnych formach. Scharakteryzowano także wsparcie społeczne
w ujęciu funkcjonalnym oraz wymieniono jego rodzaje wyróżniane ze względu
na treści wymiany w interakcji: wsparcie emocjonalne, informacyjne, instru-
mentalne, rzeczowe i duchowe. Oprócz tego wyłoniono główne cechy wsparcia
udzielonego przez Internet zwracając uwagę na jego specyfikę: dostępność, ano-
nimowość, brak przestrzennych granic, komunikację asynchroniczną, dobrowol-
ność udziału. W części badawczej poddano analizie posty użytkowników forum
przeznaczonego dla rodziców dzieci niewidomych pod kątem rodzajów poszu-
kiwanego wsparcia oraz problemów rodzicielskich. Analiz jakościowych doko-
nano dzięki wykorzystaniu metody wirtualnej etnografii oraz techniki tzw. ob-
serwacji wirtualnej i strategii obserwacji nieuczestniczącej. Z analizy ponad
2000 postów wynika, że rodzice dzieci niewidomych znajdują tam cenne źródło
wsparcia głównie emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego. Dokona-
ne analizy wpisów na forum internetowym rodziców dzieci niewidomych dobit-
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nie obrazują opisywane w literaturze modele, fazy, prognozy emocjonalnego
radzenia sobie z problemem dziecka, ale także wnoszą pierwiastek niepowtarzal-
ności poprzez pryzmat historii, biografii indywidualnych i jakże różnorodnych.
Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, dziecko niewidome, stres rodzicielski,
forum internetowe.

Mgr Weronika PAŃKÓW
UNIWERSYTET OPOLSKI

weronika_pankow@op.pl

Mgr Agnieszka RAK
UNIWERSYTET OPOLSKI

agnieszka.izbinska@op.pl

Macierzyństwo w narracjach trzech pokoleń matek
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością

Wystąpienie jest próbą zarysowania obrazu macierzyństwa z dzieckiem
z niepełnosprawnością na przełomie XX i XXI wieku. W tym celu przeprowa-
dzono i przeanalizowano wywiady pogłębione z trzema kobietami wychowują-
cymi dziecko z niepełnosprawnością, które matkami zostały współcześnie,
20 oraz 40 lat temu. Autorki zwróciły uwagę na takie kwestie jak: dostępna po-
moc przed narodzinami dziecka, trudności wynikające z pełnionej roli, postawy
społeczeństwa wobec matki dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie wśród
bliskich osób oraz dostęp do specjalistycznej pomocy.
Słowa kluczowe: macierzyństwo, niepełnosprawność.
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Nastoletnie rodzicielstwo dziewcząt i chłopców
z niepełnosprawnością

Problematyka małżeństwa i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością, a co
istotne, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną coraz częściej jest po-
dejmowana przez polskich badaczy. W literaturze przedmiotu niejednokrotnie
podkreśla się stereotypowe postrzeganie przez ogół społeczeństwa osób z nie-
pełnosprawnością, głównie intelektualną, negujące ich dorosłość, a tym samym
możliwość bycia mężem/żoną, matką/ojcem. Zauważa się, że trudności w wy-
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pełnianiu funkcji rodzicielskich wspomnianej grupy mogą wynikać nie tyle ze
stanu zdrowotnego, ale z ciężkiej sytuacji ekonomicznej, mniejszych umiejętno-
ści w opiece nad potomstwem, z samotności lub izolacji społecznej. W przypad-
ku nastoletniego rodzicielstwa dochodzą kolejne czynniki utrudniające realizację
zadań macierzyńskich i ojcowskich. Dlatego też wszechstronnym wsparciem
w przygotowaniu do odpowiedzialnego, ale i satysfakcjonującego rodzicielstwa
powinni być objęci nastoletni rodzice z niepełnosprawnością. Ważnym zagad-
nieniem wydaje się funkcjonowanie psychospołeczne nastoletnich rodziców
z niepełnosprawnością. Niestety, zdarzają się sytuacje odrzucenia fizycznego
i emocjonalnego nastoletnich rodziców nie tylko przez rówieśników, ale i przez
najbliższych. Dziewczęta z niepełnosprawnością, będące w ciąży bywają szcze-
gólnie narażone na stygmatyzację. Kwestie nastoletniego rodzicielstwa są tema-
tem obecnym w piśmiennictwie naukowym, niewiele jednak istnieje opracowań
z tego zakresu w kontekście macierzyństwa lub ojcostwa dziewcząt i chłopców
z niepełnosprawnością. W artykule przedstawiono zatem główne obszary badań
nad nastoletnim rodzicielstwem wspomnianej populacji na przykładzie literatury
zagranicznej. Odniesiono się także do badań rodzimych, które, jak już zauważo-
no, z reguły bezpośrednio nie odnoszą się do zasygnalizowanej problematyki.
Słowa kluczowe: nastoletnie rodzicielstwo, niepełnosprawność, niepełnospraw-
ność intelektualna, młodociani z niepełnosprawnością.
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Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie

W powszechnym mniemaniu logopeda jest specjalistą od zaburzeń mowy,
w tym artykulacji. Jednak do gabinetów często trafiają pacjenci z zaburzeniami
głosu przed, w trakcie bądź już po leczeniu foniatrycznym. Główną motywacją
jest poprawa jakości komunikacji w pracy bądź z najbliższym otoczeniem,
a w efekcie również podniesienie jakości i komfortu życia.

Wśród przyczyn zaburzeń głosu wymienia się obciążenia fizyczne bez
względu na wiek oraz psychospołeczne, które w szczególności dotykają osób
dorosłych zawodowo posługujących się głosem. Nierzadko zaburzenia głosu
diagnozuje się u dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mło-
dzieży, studentów, jak również osób dojrzałych czy w wieku senioralnym. Za-
tem pacjentem z zaburzeniami głosu może być członek każdej rodziny.

Celem całościowego leczenia zaburzeń głosu jest przywrócenie takiego sta-
nu narządu głosu, który pozwoli realizować potrzeby socjalne, emocjonalne oraz
zawodowe pacjenta. Cel ten zgodny jest ze standardami światowymi, które wy-
znacza definicja zdrowia, uwzględniająca także zmiany psychiczne i społeczne
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w życiu pacjenta, podniesienie jakości życia człowieka (Quality of Life – QoL).
Dlatego też w eliminowaniu zaburzeń głosu istotna jest świadomość dotycząca
higieny głosu (m.in. dobra atmosfera w domu i w pracy, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, właściwe warunki panujące w otoczeniu, jak optymalna wil-
gotność, temperatura i czystość powietrza) oraz rehabilitacja logopedyczno-
-foniatryczna, obejmująca zarówno ćwiczenia technik emisji głosu (relaksacja,
ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne), jak też koordynacji oddecho-
wo-fonacyjno-artykulacyjnej.

Skuteczność terapii w dużej mierze zależy od codziennego funkcjonowania
pacjenta, w tym świadomości, wsparcia i zaangażowania całej rodziny – które
znacząco wpływają na pozytywną motywację pacjenta do udziału w terapii oraz
wprowadzenia koniecznych zmian w życiu.
Słowa kluczowe: zaburzenia głosu, diagnoza i terapia logopedyczna, jakość życia.
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Źródła zagrożeń dla rodzin z niesłyszącym dzieckiem

Fenomen funkcjonowania współczesnej rodziny z niesłyszącym dzieckiem
pozostaje w ścisłym związku z jej wartością dla przyszłości. Od tego, jak sku-
tecznie radzi sobie rodzina z wychowaniem i opieką nad dzieckiem z ubytkiem
słuchu, zależy całe dalsze życie dziecka od momentu urodzin aż po osiągnięcie
przez nie samodzielności. Rodzina obcuje z rozłożonymi w czasie i podzielony-
mi na zadania obowiązkami podlegając planowej edukacji. Interesujące wydaje
się na ile rodzina uwarunkowana jest przez mechanizmy przemian ekonomicz-
nych, strukturalnych oraz antropologiczno-aksjologicznych (głównie postaw).
Czy ma świadomość jakie kombinacje postaw są korzystne dla rozwoju osobo-
wości niesłyszącego dziecka? Czy ma siłę do nieodzownej i stałej obecności
specjalistów w środowisku rodzinnym? W jaki sposób wykorzystuje wiedzę na
temat rehabilitacji? Jaki wpływ na rodzinę ma wybór placówki dla swojego
dziecka? Odpowiedzi na te pytania mogą przyczynić się do ograniczenia obsza-
rów zagrożeń w funkcjonowaniu rodziny z niesłyszącym dzieckiem. Złożoność
tego problemu wiąże się z pojawianiem się w polskiej praktyce pedagogicznej
tendencji do zmiany dominującego języka komunikacji w nauczaniu niesłyszą-
cych. Uwarunkowana jest ona podjęciem wyboru między językiem dźwięko-
wym, SJM a PJM. Problematyka ta nie jest uniwersalna czy niezależna od
zmian, bowiem determinowana jest tym co aktualnie dzieje się w polskim sys-
temie oświaty. Niewątpliwie brak języka komunikacji stanowi zagrożenie dla
porozumiewania się, jednakże dla rodziny z niesłyszącym dzieckiem źródłem
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trudności może być już sam wybór języka komunikacji. W artykule podejmuję
próbę wskazania potencjalnych obszarów zagrożeń rodziny z niesłyszącym
dzieckiem w celu wskazania możliwości osiągnięcia przez nią sukcesów.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko niesłyszące, kombinacje postaw, wybór języ-
ka komunikacji, wybór placówki.
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Kobieta, mężczyzna..., osoba niepełnosprawna?
Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie

Funkcjonowanie współczesnego świata wyznacza konieczność zmian w wy-
chowaniu. Przestajemy być społeczeństwem homogenicznym, dopuszczamy róż-
norodność i odmienność w wielu aspektach naszego życia. Jeden z elementów
składowych kategorii „inność” stanowią jednostki niepełnosprawne i ich funkcjo-
nowanie w różnych strukturach życia. Edukacja pełni nieocenioną rolę w przygo-
towaniu człowieka na/do spotkanie z niepełnosprawnością, zarówno w sensie
wychowania, jak i kształcenia. Procesy te posiadają nieograniczone możliwości
w zakresie kształtowania postaw, świata wartości, norm i zasad regulujących
ludzkie życie (wychowanie), jak i przekazywania wiedzy i informacji o samej
niepełnosprawności, a także wynikających z niej ograniczeń, konsekwencji czy
negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością (kształcenie). Rodzina
jest miejscem podejmowania pracy wychowawczej w zakresie propagowania ak-
ceptacji i tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka. Rodzice podejmują
działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec osób niepełno-
sprawnych a jednym z najwłaściwszych sposobów jest zapoznawanie dzieci i mło-
dzieży z hierarchią wartości.

Autorka zwraca uwagę na kwestię płci w niepełnosprawności. Termin „oso-
ba niepełnosprawna” okazuje się być pozbawiony płci. Kobiety niepełnosprawne
uważają, że są traktowane jak „trzecia płeć”. Dyskryminacja kobiet niepełno-
sprawnych wynikająca z braku wrażliwości na płeć osób niepełnosprawnych.
Wskazuje się na konieczność zmiany nastawienia wobec osób niepełnospraw-
nych już we wczesnym dzieciństwie postulując zwracanie większej uwagi na
płeć niepełnosprawnego dziecka. Płeć staje się kwestią zapomnianą, wręcz nie-
istotną. W sytuacji zupełnie nieświadomego globalnego ujmowania niepełno-
sprawności z pominięciem płci tych jednostek rodzi się poważny problem doty-
czący w szczególności percepcji kobiet niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: wychowanie, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna,
kobieta niepełnosprawna, funkcjonowanie społeczne, trzecia płeć.
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Rodzina jako znaczące środowisko kształtowania
wartości osobistych jednostki w tym wartości zdrowia

– ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna

W klasyfikacji wartości na gruncie nauk społecznych zdrowiu przyznaje się
na ogół wysokie miejsce, nadając mu rangę czynnika warunkującego szczęśliwe
życie oraz satysfakcjonującą jego jakość. Rodzina jest tym miejscem, gdzie inter-
nalizacja wartości odbywa się najwcześniej i zwykle najbardziej skutecznie.
W dobie współczesnej obfitującej w różnorodne zagrożenia zdrowotne, na które
szczególnie narażeni są młodzi ludzie, niezwykle ważne jest dążenie do przeciw-
działania negatywnym zachowaniom zdrowotnym i patologizacji życia społeczne-
go. Upatruje się więc nadzieję, na skutecznie prowadzoną edukację zdrowotną
w rodzinie i szkole.

Jednakże, źródłem wszelkich efektów jest samo podejście do zdrowia eduko-
wanej jednostki, a to wyraża się w osobistym podejściu do wartości zdrowia. Jak
pokazują ostatnie doniesienia z badań dotyczących tego zagadnienia, na ogół
zdrowie zajmuje naczelne miejsce w hierarchii wartości społeczeństwa, chociaż
nie zawsze idą za tym zachowania prozdrowotne. Na ogół dzieci i młodzież przy-
pisujące zdrowiu wysoką wartość podejmują znacząco więcej zachowań prozdro-
wotnych. Autorka za cel pracy przyjęła zbadanie grupy młodzieży szkół gimna-
zjalnych i licealnych pod kątem preferowanych wartości osobistych, w tym usta-
lenia pozycji wartości zdrowia wśród innych uznawanych wartości.
Słowa kluczowe: zdrowie, wartość, młodzież, rodzina.
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Mgr Janina DOROSZKIEWICZ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Ubezpieczenie jako bezpieczeństwo zdrowotne dziecka

W artykule opisano prawa i obowiązki pacjentów wynikające z powszechne-
go ubezpieczona zdrowotnego, zabezpieczającego zdrowie – będące harmonią
wszystkich sfer życia ludzkiego. Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty.
Skoncentrowano się na najmłodszej grupie wiekowej – dzieciach, ich bezpieczeń-
stwie zdrowotnym i oddziaływaniu na rodzinę.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie, rodzina, dziecko, nieletni.
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Rozwiązywanie problemów
zagrażających stabilizacji rodziny

z perspektywy historycznej

Dr Jan RYŚ
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Rodzina staropolska wobec zagrożeń przemocą
i bezprawiem

Wieki XVI–XVII w dziejach Polski to okres nieustannych wojen i konflik-
tów wewnętrznych. W XVII w Rzeczypospolita miała tylko 32 lata pokoju. Wo-
bec nieustannego zagrożenia, atmosfera życia codziennego przesiąknięta była
niepokojem i obawą o przyszłość. Nie tylko wojna niosła zagrożenia utraty życia
ale także konflikty rodzinne i układy sąsiedzkie. Ich podłożem był często pato-
logie społeczne a zwłaszcza nadużywanie alkoholu charakterystyczne dla społe-
czeństwa staropolskiego. Stąd wynikała agresja w stosunku do członków naj-
bliższej rodziny jak i znajomych. Drugim czynnikiem wyzwalającym przemoc
w społeczeństwie szlacheckim było swoiste pojmowanie sprawiedliwości, które
nakazywało dochodzenie swoich racji wszelkimi metodami nawet niezgodnymi
z prawem. Te negatywne zjawiska w życiu staropolskiej rodziny szlacheckiej są
przedmiotem prezentowanego tekstu.
Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, bezprawie, alkoholizm, wojna, sąsiedz-
two, kłótnie, morderstwa.
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Obraz właściwych relacji między mężem a żoną w świetle
społeczno-filozoficznej refleksji nad wychowaniem okresu

pełnego średniowiecza

Jednym ze sposobów, w jaki dawne i współczesne społeczeństwa próbują
radzić sobie z trudnościami, jakie występują w życiu małżeńskim – i które mogą
prowadzić do konfliktów i przemocy – jest ukazywanie za pośrednictwem róż-
nych środków przekazu wzorów właściwych relacji między mężem a żoną.
Oczywiście odpowiedzi na pytanie, jak powinny wyglądać relacje małżeńskie
będą różnić się między sobą w zależności od realiów społeczno-kulturowych
epoki historycznej, w której były formułowane, jak i też przez kogo były udzie-
lane w danym czasie.

Celem mojego wystąpienia jest analiza poglądów o tym, jak mąż powinien
traktować swoją żonę, jakie zostały zawarte w traktacie De regimine principum.
Jego autor Idzi Rzymianin – teolog i filozof, uczeń św. Tomasza z Akwinu, był
znaczącą postacią świata ludzi kultury uczonej okresu XIII w. Jest to czas bar-
dzo intensywnej debaty na temat instytucji małżeństwa prowadzonej na gruncie
teologii i prawa kanonicznego, jak i też zainicjowania szerokiego programu
działań duszpasterskich, których celem był przekaz idei i reguł wskazujących,
jak żyć w sposób godny i zgodny z chrześcijańskimi zasadami jako mąż i żona.
Ważnym głosem w tej debacie były także zalecenia, jakie sformułował Idzi
Rzymianin. Formułując wzór relacji małżeńskich, oparł się on na ideach przed-
stawionych w pismach Arystotelesa z zakresu tzw. filozofii praktycznej (Polity-
ka, Etyka Nikomachejska), których recepcję przyniósł właśnie wiek XIII. Mamy
zatem możliwość poznania, w jakim zakresie zostały one zaadaptowane przez
kulturę średniowieczną. Ponadto, niezwykła popularność, jaką cieszył się ów
traktat w średniowieczu pozwala zapoznać się z ideami, których odbiorcą nie
była tylko wąska grupa średniowiecznych uczonych, ale zdecydowanie szersza
społeczność.
Słowa kluczowe: relacje małżeńskie, poradnictwo małżeńskie, średniowieczne
piśmiennictwo o relacjach małżeńskich, Idzi Rzymianin.
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Obraz rodziny Feliksa Nowowiejskiego. Aspekty
patriotyczne, religijne, ludowe

Sejm RP ustanowił Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 roku. W uza-
sadnieniu podał, że „Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury”.

Moim zamierzeniem badawczym jest przedstawienie obrazu rodziny Feliksa
Nowowiejskiego i ukazania jej znaczenia dla rozwoju jednostki i współczesnego
społeczeństwa. Rodzina dla Nowowiejskich stanowiła obok ojczyzny i muzyki
najwyższą wartość. Wywodził się z bardzo licznej rodziny (11-ro dzieci), zaś
sam miał czworo synów i jedna córkę. Rodzina kompozytora pochodząca
z Warmii doświadczyła germanizacji prowadzącej do wyniszczenia Polski
i polskiej kultury. Pomimo terroru nie poddała się i wychowywała swoje dzieci
w duchu patriotycznym. Fundamentem tożsamości warmińskiej było połączenie
polskości i katolicyzmu jako wynik antykatolickiej i antypolskiej polityki Bi-
smarcka.

F. Nowowiejski był świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 i 1945 r., a także plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 r. Przegrany
plebiscyt przekreślił nadzieje mieszkańców Warmii na ponowną przynależność
do państwa polskiego. Wydarzenia te niewątpliwie ukształtowały polskość Fe-
liksa Nowowiejskiego, co znalazło wyraz w jego twórczości patriotycznej (np.
„Rota”, sł. M. Konopnicka, „O Warmio moja miła”, sł. M. Paruszewska) i ludo-
wej („Malowanki ludowe”).

Zawarte rozważania dotyczące rodziny odwołują się do jej trzech general-
nych wymiarów. Pierwszy dotyczy wychowania w duchu patriotycznym, waż-
nym dla kształtowania tożsamości narodowej i związku z małą ojczyzną. Drugi
wymiar przemyśleń związany jest z wychowaniem religijnym, które wyrażało
się nie tylko uczuciem wiary, ale także przywiązaniem do polskości. Trzeci wy-
miar problemów odnosi się do czerpania z zasobów kultury ludowej stanowią-
cych również nasze dziedzictwo kulturalne. Te wszystkie wymiary zajmują
ważne miejsce nie tylko w twórczości, ale i w życiu rodzinnym Feliksa Nowo-
wiejskiego.
Słowa kluczowe: Feliks Nowowiejski, rodzina, patriotyzm, religia, kultura ludowa.
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Radość życia rodzinnego i wychowanie jako obrona
przed złem w rozważaniach księdza Jana Bosko

Przedmiotem rozważań autora jest koncepcja radości życia rodzinnego
i wychowania dzieci i młodzieży poprzez obronę przed złem, walkę o dobro
i prawdę, która – w opinii ks. Jana Bosko jest podstawą istnienia wspólnoty ro-
dzinnej. W rozważaniach kapłana oba pojęcia ściśle się ze sobą łączą – wychowa-
nie przez dobro i prawdę, prowadzące do szczęścia wspólnoty rodzinnej wyraża-
nego przez wzajemne poszanowanie i radość. Najważniejszą zasadą wychowaw-
czej metodologii staje się tu miłość wychowawcza, oznaczająca poszanowanie
osoby młodego człowieka. Wyraża się przez serdeczność, przychylne traktowanie
innych, czułość, otwartość i zażyłość. Ważnym elementem rozważań stają się tu
języki miłości Garry Chapmanna – słowo, dotyk, obecność, gest, działanie. Za-
mysł pedagogii świętości księdza Bosko charakteryzuje się głęboką integracją
natury i łaski, pełni człowieczeństwa i promieniującej świętości, sprawności ludz-
kiej i talentów otrzymanych od Boga, radości, entuzjazmu oraz powagi i dostojeń-
stwa, dyscypliny i spontaniczności, ascezy i mistyki, profesjonalizmu i twórczej
improwizacji, porządku ziemskiego i porządku nadprzyrodzonego.

Triada: „rozum, religia, miłość” jest syntetycznym ujęciem głównych ele-
mentów metody wychowawczej księdza Bosko. Święty wskazuje, że tym, co
ogniskuje system prewencyjny jest „manifestowana w praktyce miłość” (amo-
revolezza). „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... wszystko znosi... we wszyst-
kim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” – słowa św. Pawła stanowią pod-
waliny systemu. Duch rodzinny, relacje przyjaźni, głębokie więzi międzyludz-
kie, rozwój życia duchowego znajdowały zewnętrzny wyraz w sposobie święto-
wania, pełnych entuzjazmu i radości celebracjach, akademiach, w aktywności
towarzystw, we wspólnych wyprawach i przechadzkach, przedstawieniach te-
atralnych, grach, zabawach, konkursach, zawodach i turniejach sportowych,
w chwilach śpiewu, muzyki. W podsumowaniu rozważań autor zwraca uwagę
na konieczność przywrócenia wartości rodzinnych w wychowaniu młodych
ludzi, na zmianę widzenia otaczającego nas świata, gdzie często dochodzi do
zagubienia najważniejszych dróg ku prawdzie i życiu.
Słowa kluczowe: miłość, Bóg, rodzina, wychowanie, szacunek, ks. Jan Bosko,
młodość, wartości życiowe, zaufanie, wierność, lojalność, cierpliwość, ofiaro-
wanie siebie, więzi międzyludzkie, duch rodzinny, natura, łaska, mistyka, umi-
łowanie, boskość.



41

Mgr Dorota DOLATA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

d.dolata@amu.edu.pl

Przemiany realizacji funkcji wychowawczej w rodzinie
od epoki preindustrialnej do epoki postindustrialnej

– próba dyskursu

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza na rodzinie nieustan-
ne zmiany w dostosowaniu się do warunków otaczającego ją świata. Specyfika
epoki preindustrialnej, jak podaje Tyszka, narzucała realizowanie funkcji wy-
chowawczej przez pryzmat warsztatu pracy, jako ogniwa ją scalającego zarówno
ekonomicznie, jak i emocjonalnie. Współcześnie coraz częściej rodzina jest ata-
kowana przez technicyzację dnia codziennego, środki masowego przekazu, które
narzucają pewne formy funkcjonowania. Zmieniło się także postrzeganie same-
go wychowania oraz jego składowych. W związku z czym, celem niniejszego
referatu będzie próba zarysu teoretycznego odnoszącego się do głównych kie-
runków przemian związanych z realizacją funkcji wychowawczej rodziny od
epoki preindustrialnej ku ponowoczesności.
Słowa kluczowe: funkcja wychowawcza, rodzina, przemiany społeczne, środki
masowego przekazu, wychowywanie.
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Zabawki, zabawy i zajęcia stanowiące zagrożenie życia,
zdrowia i moralności dziecka w drugiej połowie XIX

i na początku XX wieku

Zabawa, zabawki i różnorodne aktywności w życiu dziecka odgrywały bar-
dzo ważną rolę edukacyjną i wychowawczą, ale mogły też stanowić niebezpie-
czeństwo podczas ich użytkowania. Celem autorki niniejszego artykułu jest pró-
ba rekonstrukcji zabaw, zabawek i zajęć stanowiących zagrożenie dla życia,
zdrowia i moralności dzieci. Prezentowane wyniki badań oparto na podstawie
literatury o charakterze poradnikowym, prasy i pamiętników z drugiej połowy
XIX i na początku XX wieku. Formułowane na stronach poradników czy łamach
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prasy zalecenia i porady dotyczące niebezpiecznych zabaw, zabawek i zajęć
dziecięcych pozwoliły rodzicom, opiekunom i wychowawcom uniknąć błędów
związanych z doborem, kupnem czy prawidłowym ich wykorzystaniem. Analiza
pamiętników pozwoliła odtworzyć doświadczenia autorów wspomnień w zakre-
sie podjętego tematu i ukazać ich przeżycia mogące stanowić zagrożenie zdro-
wia, życia czy moralności.
Słowa kluczowe: zabawy, zabawka, zdrowie, edukacja, wychowanie, dziecko,
moralność.
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Przemoc fizyczna i seksualna wobec dzieci w środowisku
rodzinnym jako problem społeczno-pedagogiczny
w publicystyce Królestwa Polskiego na przełomie

XIX i XX w.

Na przełomie XIX i XX w. w prasie fachowej i publicystyce społecznej
w Królestwie Polskim wiele uwagi poświęcano sytuacji dzieci w różnych śro-
dowiskach. Pisano także o trudnych problemach dzieciństwa, w tym o przemocy
wobec dzieci w środowisku rodzinnym. Celem tekstów publicystów, intelektu-
alistów i działaczy społecznych było określenie przyczyn destabilizacji rodziny,
uwarunkowań przemocy, opis jej przejawów oraz wskazanie sposobów zapobie-
gania przemocy domowej. Starano się zwrócić uwagę opinii publicznej na zja-
wisko, wcześniej tabuizowane, dążąc do rozbudzenie poczucia wspólnej odpo-
wiedzialności za los dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Na początku XX w. już
nie tylko w czasopismach specjalistycznych, ale także w prasie społeczno-
kulturalnej pisano o przemocy fizycznej oraz molestowaniu i wykorzystywaniu
seksualnym. Przedstawiano wyniki badań pedagogów, lekarzy i prawników
dotyczących przemocy w rodzinie wobec dzieci. Podkreślano potrzebę wspiera-
nia rodzin mających trudności z wychowaniem potomstwa oraz powołania orga-
nizacji społecznej chroniącej dzieci przed zaniedbywaniem, samowolą i okru-
cieństwem rodziców.

W przededniu I wojny wielu specjalistów wypowiadało się o konieczność
legitymizacji kontroli państwa nad życiem prywatnym obywateli i ingerencji
w życie rodzinne w imię ochrony dziecka. Pisał o tym m.in. Z. Pietkiewicz,
L. Krzywicki i A. Mogilnicki. Opisując konkretne przypadki przemocy pedago-
dzy i prawnicy zwracali uwagę, iż jej sprawcy często nie rozumieli niezgodności
swego postępowania z przepisami prawa i zasadami etyki. Rodzice dopuszczają-
cy się zaniedbywania lub działań szkodzących bezpieczeństwu i zdrowiu prze-
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konywali, że taki sposób traktowania dzieci był w ich środowisku powszechny
i uważany za normalny.
Słowa kluczowe: przemoc wobec dzieci, publicystyka społeczna, środowisko
rodzinne.
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Ochronki zakonne jako forma pomocy rodzinie w latach
zaborów i w Polsce międzywojennej

Ochronki, ochrony to prototypy dzisiejszych przedszkoli. Geneza tych in-
stytucji sięga drugiej połowy XVIII wieku i wywodzi się z Francji. Pierwsze
ochronki przeszły do historii jako placówki o charakterze opiekuńczym i wy-
chowawczym, świadczące pomoc matkom pracującym. Z czasem funkcje spo-
łeczne ochronek uległy rozszerzeniu i udoskonaleniu, co spowodowało, że od
XIX wieku instytucje te uznawane są za pierwsze, podstawowe ogniwo w sys-
temie edukacji. Na ziemiach polskich objętych zaborami ochronki powstawały
głównie z inicjatywy zgromadzeń zakonnych, a zwłaszcza – Służebniczek Naj-
świętszej Marii Panny, które od ponad 160 lat konsekwentnie realizują założenia
systemu pedagogiki przedszkolnej Edmunda Bojanowskiego. W badanym okre-
sie funkcjonowały cztery autonomiczne wspólnoty sióstr służebniczek złączone
wspólną regułą. Przedmiotem artykuły jest analiza działalności ochronek prowa-
dzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny
Niepokalanie Poczętej z domem generalnym w Starej Wsi, tzw. służebniczek
starowiejskich.
Słowa kluczowe: ochronka, ochronka zakonna, pedagogika przedszkolna Ed-
munda Bojanowskiego, siostry służebniczki, służebniczki starowiejskie.
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Zagrożenia rodziny w przestrzeni
europejskiej

Mgr Modrīte MAZURE-VUCĀNE
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modrite.vucane@lu.lv

Instytucja rodziny na Łotwie w okresie międzywojennym:
prawo sądowe sądów kościelnych oraz sądów miejskich

Racjonalna ocena historii jest niezbędna, aby odpowiednio określić rolę ro-
dziny. Umożliwia ona ustalenie, jak rodzina zmieniła się (o ile w ogóle uległa
zmianom) w porównaniu ze światem współczesnym. Prawo sądowe łotewskich
sądów kościelnych oraz sądów miejskich w latach 1920. oraz 1930. jest znaczą-
cym źródłem dla badań nad rodziną. Celem niniejszego referatu jest opisanie,
jak wartości rodzinne znajdują odbicie w różnych funkcjach sądów kościelnych
oraz decyzjach podejmowanych przez sądy miejskie w sprawach cywilnych
i kryminalnych.

W ramach udzielania wsparcia w sprawach o dziedziczenie majątku sądy
kościelne były zobligowane do umożliwienia ludziom zwracania się do sądu
w celu uzyskania zaświadczenia o dziedziczeniu. Sugeruje to, że ówczesne ło-
tewskie prawo spadkowe było niekompatybilne z tymże okresem, wartości ro-
dzinne uległy przemianie, a ludzie tak naprawdę nie rozumieli prawa, a także
pokazuje to złą sytuację ekonomiczną na Łotwie pod koniec lat 1930.

Podczas wypełniania swoich podstawowych funkcji parafialne sądy ko-
ścielne próbowały również chronić wartości prawne, takie jak: dzieci, własność,
dobrobyt, a także wzmacniać rozumienie posiadłości wiejskiej jako wartości.

Sprawy przed parafialnymi sądami kościelnymi oraz sądami miejskimi
w latach 1920. i 1930. pokazują, że ówczesne rodziny nie różniły się aż tak bar-
dzo od rodzin dzisiejszych, występowały w nich również nieślubne dzieci, kon-
flikty i nieporozumienia. Jednak stopień, do którego państwo oraz społeczeń-
stwo mogły ingerować w wewnętrzne sprawy rodziny był inny. Obala to mit
tradycyjnej rodziny, w której wszystko zdaje się być doskonałe i świetnie zorga-
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nizowane. Treść testamentów z kolei ukazuje patriarchalną rodzinę, w której
relacje nie zawsze były doskonałe. Akta spraw cywilnych oraz kryminalnych
ukazują narodziny dzieci poza małżeństwem oraz ściąganie należnego wsparcia
dla dzieci przy pomocy sądu.

Oficjalna propaganda narodowa w latach 1920. i 1930., która kładła nacisk
na doskonałą i silną rodzinę wielodzietną, była sprzeczna z rzeczywistością:
z porzucaniem dzieci, zaniedbywaniem ich oraz przemocą domową.
Słowa kluczowe: alimenty, wartości chrześcijańskie, przemoc domowa, nieślubne
dziecko, dziedziczenie, sądy miejskie, parafialne sądy kościelne, testament.
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Dr Ardita TODRI
UNIVERSITY OF ELBASAN „ALEKSANDËR XHUVANI”
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Rola adwokata ludowego (Ombudsman) w Albanii.
Wypełnianie obowiązków w obronie praw obywateli

oraz potrzeba reewaluacji

W sytuacji ciągłej zmiany granic państwa, a zatem nawet praw człowieka,
niezbędnym stało się zagwarantowanie (w tym wypadku) praw mniejszości,
które zostały dostosowane do warunków historycznych i politycznych. Z tego
powodu Konwencja o Prawach Człowieka oraz Konwencja o Prawach Mniej-
szości stawały się coraz bardziej zabezpieczające i były ciągle doskonalone.
Kraje europejskie nie tylko dążyły do szanowania i gwarantowania każdego
prawa, które jest powiązane z samym faktem bycia „istotą ludzką”. Nie tylko
w tym aspekcie, ale trzymając się tego wzorca, Europa troszczyła się również
o instytucjonalizację określonych praw, które powinny być gwarantowane jed-
nostce w jej relacjach z administracją państwową. W istocie – konstytucje oraz
prawo krajowe państw europejskich (a także później – krajów Europy Wschod-
niej oraz zachodnich Bałkanów) wprowadzały instytucję Ombudsmana (Adwo-
kata Ludowego) wynikającą z zapisów europejskich konwencji. Odwołując się
również do czasów współczesnych, artykuł ten ma na celu przedstawienie analizy
porównawczej rzeczywistej skuteczności tej niezwykle istotnej instytucji w Alba-
nii i w regionie zachodnich Bałkanów, odnosząc się do jej znaczenia prawnego,
mocy prawnej oraz konieczności dostosowania do współczesnych warunków.
Słowa kluczowe: prawo krajowe, konwencje europejskie, ombudsman.
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Republikańska kampania informacyjna
„Dzieciństwo bez okrucieństwa i przemocy”

w okresie od 1 do 19 listopada 2015 roku

Ustalenie problemu: Rozwój zestawu działań w celu zwiększenia społecznej
świadomości przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kazachstanie.

Cel projektu: zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem okrutnego i po-
gardliwego traktowania dzieci oraz stworzenie w społeczeństwie przekonania
niemożliwości zaakceptowania przemocy wobec dziecka, aby życie i dobrobyt
każdej osoby, niezależnie od wieku, stopnia rozwoju, statusu społecznego, stały
się ważne i wartościowe, aby zawsze i wszędzie były priorytetem.

Przemoc w rodzinie – uniwersalne zjawisko, które odnaleźć można na ca-
łym świecie wśród różnych narodów i w różnych kulturach. Przemoc w tej czy
innej formie zaobserwować można w co czwartej rodzinie. Dane te udowadnia-
ją, że w Kazachstanie problem przemocy wobec kobiet jest szczególnie trudny.

Obecnie w 89 państwach, włącznie z Kazachstanem, istnieją prawa bezpo-
średnio skierowane przeciw przemocy w rodzinie. Pomimo tego zaobserwować
można wzrost liczby przypadków przemocy wobec dzieci.

Wniosek: Praktyczne znaczenie badań obejmuje możliwość wykorzystania
ich wyników na obszarze pedagogiki, psychologii, socjologii oraz kultury.

Zalecenia: Wyniki badań mogą zostać włączone w procesy edukacyjne. Do-
świadczenia Kazachstanu w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można
przedstawić jako badanie tej kwestii w przestrzeni eurazjatyckiej, gdzie żyją
ludzie różnego wyznania i różnych narodowości oraz współistnieją cechy cha-
rakterystyczne edukacji wschodniej i zachodniej.
Słowa kluczowe: dzieci, Kazachstan, przemoc w rodzinie, kampania informacyjna.
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Współczesna rodzina jako potencjalny czynnik zachowań
ryzykownych u młodzieży

Niniejszy referat przedstawia rodzinę jako potencjalny czynnik ryzykowne-
go zachowania wśród dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. Zachowanie
młodzieży, które narusza normy społeczne w danym społeczeństwie, może zo-
stać określone mianem dewiacji, zachowania ryzykownego, niewłaściwego itd.
W ostatnich latach koncepcja zjawisk ryzyka (albo zachowań ryzykownych)
została wprowadzona zwłaszcza do edukacji szkolnej; zastąpiła ona wykorzy-
stywaną wcześniej koncepcję zjawisk patologii społecznej. Termin „zachowania
ryzykowne” odwołuje się do tych zachowań, które mają negatywny wpływ na
zdrowie, funkcjonowanie społeczne oraz psychologiczne jednostki, czy zagra-
żają jego otoczeniu społecznemu. Takie zjawiska zawierają na przykład waga-
rowanie, przestępstwa oraz wykroczenia, różne formy agresji (prześladowanie
kolegów oraz nauczycieli), wandalizm czy autoagresję (samookaleczenia, zabu-
rzenia jedzenia) oraz nadużywania substancji uzależniających czy niebezpieczne
zjawiska związane z technologią informacyjną (np. cyber-bullying czy uzależ-
nienie od komputera). Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki biorą udział w stwo-
rzeniu zachowań dewiacyjnych (wskaźniki zachowań ryzykownych); jest to
koncepcja wieloczynnikowej etiologii wywiedziona z koncepcji dewiacji spo-
łecznej. Czynniki zewnętrzne są uważane za podstawowe; są to na przykład
szkoła, rówieśnicy, media, ale przede wszystkim rodzina. Współczesna rodzina
w XXI wieku określana jest przez cechy, które można uznać za czynniki ryzyka
w tworzeniu zachowań dewiacyjnych. Zalicza się do nich m.in. sytuację demo-
graficzną (niski poziom dzietności, wzrastającą liczbę kohabitacji, wysoki
wskaźnik rozwodów, nieobecni ojcowie), pogarszająca się sytuacja społeczno-
ekonomiczna (wykluczenie społeczne, ubóstwo), zmiany w sferze wartości
(konsumpcjonizm) czy medialny obraz ludzkiego życia.
Słowa kluczowe: zachowania ryzykowne, dewiacje społeczne, dzieci, młodzież,
etiologia, rodzina.
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Rodzina w kontekście pedagogiki resocjalizacyjnej

Rodzina jako czynnik socjalizacji stoi w centrum zainteresowania różnych
dyscyplin, wliczając w to pedagogikę społeczną i resocjalizacyjną. Jest jednym
z najważniejszych czynników zewnętrznych w etiologii dewiacji społecznej
(brana jest pod uwagę perspektywa wieloczynnikowa); dysfunkcjonalne środo-
wisko rodzinne jest zwykle jedną z głównych przyczyn zaburzeń zachowania.
Przestępczość międzypokoleniowa, nadużywanie substancji uzależniających,
zaniedbanie i wykorzystywanie, bezrobocie i wykluczenie społeczne często po-
jawiają się we wspomnieniach młodocianych przestępców; problemy edukacyj-
ne pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Rodzina jest również ważnym
i często zaniedbywanym czynnikiem resocjalizacji i reintegracji młodocianych
przestępców. Gra ona kluczową rolę w „zapobieganiu” i resocjalizacji jednostek
wszelkiego typu placówek opieki społecznej – w domach dziecka ze szkołami,
ośrodkach szkolno-wychowawczy, centrach edukacyjnych czy w więzieniach,
jak również w postępowaniu kuratorów (społecznych kuratorów dla dzieci
i młodzieży), czy pośród kuratorów sądowych oraz mediatorów (programy ku-
ratorskie, nadzór kuratorski). W placówkach resocjalizacyjnych czy w ramach
praktyki penitencjarnej kontakt z rodziną jest częścią programów rehabilitacyj-
nych. Wsparcie relacji z rodziną jest również jednym z podstawowych praw
skazanego. W procesie penitencjarnym rodzina jest jednym z najważniejszych
czynników motywujących; może być pomocna w realizacji programów resocja-
lizacyjnych i pomaga utrzymać zdrowie psychiczne skazanych. Ale rodzina
może również stanowić czynnik negatywny, np. w przypadku przemycania nie-
dozwolonych dóbr do więzienia czy w przypadku dalszych negatywnych i pożą-
danych wpływów na jednostkę (np. przestępczość międzypokoleniowa).
Słowa kluczowe: rodzina, pedagogika resocjalizacyjna, resocjalizacja, instytu-
cje, więzienie.
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Zagrożenia trwałości rodziny i implikacje
dla młodego pokolenia

Dr Ewa KOWALSKA
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Czyje są te dzieci? – czyli o różnych koncepcjach relacji
państwo – rodzina w debatach publicznych

Jakie są główne rysy myślenia polityków w obszarze „państwo – rodzina”?,
Jakie dominują idee, założenia, a jakie oczekiwania w stosunku do rodziców
i ich dzieci oraz państwa? Które sprawy rodziców i ich dzieci – w sensie uniwer-
salnym, formalnym i aksjologicznym, są najczęstszym tematem debat politycz-
no-publiczno-medialnych? Zatem, mając na względzie m.in. z jednej strony
„ograniczanie wolności człowieka”, z drugiej – podmiotowość dzieci (i ich ro-
dziców), przed przedstawicielami nauk społeczno-humanistycznych, badaczami
życia edukacyjno-społecznego, coraz częściej pojawiają się i będą się pojawiały
problemy i pytania dotyczące kwestii czyje są te dzieci? Wydaje się, że fakt ten,
powinien wzmacniać wolę zaangażowania się, z nową energią i przy użyciu
nowych technik i narzędzi, na rzecz diagnozowania, rozumienia i wyjaśniania
tego, jaki są i jakie powinny być relacje i zależności w relacjach: państwo (sys-
tem) – obywatel (rodzic, dziecko). I właśnie ta, nie do końca jasna postać ba-
dawczego dylematu, stała się przedmiotem namysłu.
Słowa kluczowe: państwo, obywatel, rodzic, dziecko, wychowanie.
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Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów
rodzinnych

Przedmiotem rozważań są zagadnienia wychowawcze związane z rozpo-
znawaniem przez sąd spraw dotyczących konfliktów rodzinnych. Konflikty są
nieodzownym elementem życia zbiorowego ludzi. Stwarzają jednak zagrożenie
dla trwałości środowiska rodzinnego, kiedy relacje między jego członkami stają
się zaburzone. W sytuacji niemożności uzyskania satysfakcjonującego porozu-
mienia obniżają poczucie zadowolenia z jakości tworzonego związku. Tym sa-
mym negatywnie wpływają na realizacje funkcji rodziny, zwłaszcza emocjonal-
nej i socjalizacyjnej. Dziecko w takim środowisku narażone jest na nieprawi-
dłowy proces przystosowania społecznego. Zwłaszcza wtedy, gdy zostaje uwi-
kłane w konflikt między rodzicami. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele
instytucji udzielających rodzinie pomocy w rożnych sytuacjach kryzysowych.
Kiedy ich pomoc okazuje się nieskuteczna i nie prowadzi do rozwiązania kon-
fliktu w rodzinie, to wówczas zazwyczaj znajduje on swój epilog w sądzie. Roz-
strzyganie sporów środkami prawnymi niekoniecznie musi prowadzić do zerwa-
nia więzi rodzinnych. Sąd dysponuje środkami i organami pomocniczymi, aby
zahamować procesy dezintegracji występujące w tym najważniejszym środowi-
sku wychowawczym. Wystarczy wskazać na coraz powszechniejsze sięganie po
instytucję mediacji w sprawach rodzinnych. Normowanie stosunków wewnątrz-
rodzinnych jest istotne z punktu widzenia potrzeb dziecka, jego rozwoju i wy-
chowania w biologicznym środowisku.
Słowa kluczowe: konflikty rodzinne, dziecko, sąd, postępowanie procesowe,
wychowanie.
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Współpraca z rodzinami wychowanków jako element
funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich

Sprawne działanie instytucji resocjalizacyjnej jest warunkiem jej rozwoju
oraz istotnym czynnikiem prawidłowego przebiegu życia społeczności, która
w jej obrębie funkcjonuje. Skuteczność instytucji resocjalizacyjnej zależy od
wyraźnie i jednoznacznie określonego celu przez nią przyjętego, jej organizacji
wewnętrznej i podziału pracy oraz uniezależnienia czynności służbowych od
osobistych interesów pracowników, a także pozostawania przez nią w dającej się
obiektywnie ustalić zgodzie z celami i zadaniami, dla realizacji których została
powołana, wysokiej integracji wewnętrznej, sprawnej kooperacji z instytucjami
z nią współpracującymi oraz środowiskiem zewnętrznym. Umożliwia to uzy-
skiwanie zamierzonych, społecznie pożądanych rezultatów oraz dążenie do
wspólnego celu w procesie uzgadniania różnych czynności. Ważnym elementem
funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej jest współpraca ze środowiskiem
rodzinnym jej wychowanków. Rodziny nieletnich sprawców przestępstw cha-
rakteryzują się cechami utrudniającymi prawidłowy przebieg wychowania, co
w rezultacie doprowadza do przestępczości dzieci. Wśród tych cech są zarówno
strukturalne właściwości rodzin, jak i cechy związane z emocjonalnym stosun-
kiem do dziecka oraz kompetencjami rodzicielskimi i metodami wychowaw-
czymi. Cechy pozastrukturalne można w określonych warunkach modyfikować.
Jest to zadanie trudne, szczególnie, gdy inne instytucje nie uczestniczą w poma-
ganiu rodzinie. Włączenie rodzin wychowanków instytucji resocjalizacyjnej
w proces jej oddziaływań korekcyjnych, warunkować może jakość realizowa-
nych w niej zabiegów edukacyjnych i stać się istotnym wyznacznikiem racjo-
nalnego organizowania i korygowania postępowania kreującego właściwe i re-
formującego społecznie nieaprobowane zachowania dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: rodziny nieletnich sprawców przestępstw, instytucja resocjali-
zacyjna, funkcjonalność.
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Satysfakcja z małżeństwa u małżonków pochodzących
z rodzin rozbitych i niepełnych

Artykuł prezentuje badania dotyczące satysfakcji z małżeństwa u małżon-
ków pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Satysfakcja z małżeństwa
zależy od wielu czynników i jednym z nich mogą być uwarunkowania rodzinne,
a szczególnie „doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia” (Janicka
i Liberska 2014, s. 13). W tym kontekście proces transmisji międzypokoleniowej
wzmacnia rodzinę albo ją osłabia, a korzystanie z zasobów rodziny pochodzenia
może być czasem zagrożeniem dla młodszych pokoleń. Powyższe założenie stało
się centrum prowadzonych rozważań i stanowi punkt wyjścia badań własnych. Sa-
tysfakcję z małżeństwa zdiagnozowano za pomocą Kwestionariusza Dobranego
Małżeństwa (KDM-2) w opracowaniu M. Plopy i J. Rostowskiego. Kwestionariusz
opisuje jakość związku małżeńskiego w percepcji każdego z małżonków. Można
nim uzyskać ogólny pomiar więzi oraz pomiary następujących czynników: intym-
ność, samorealizacja, podobieństwo, rozczarowanie (Plopa, 2008, s. 69).
Słowa kluczowe: satysfakcja z małżeństwa, rodzina pochodzenia, rodzina roz-
bita i niepełna.
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Zasoby osobiste młodzieży z rodzin niepełnych

Współczesny świat oferuje człowiekowi szybkie tempo życia, wymuszając
konieczność kształtowania samego siebie i otoczenia, w którym funkcjonuje
oraz dostarczając mu wiele doświadczeń, wydarzeń i sytuacji nie tylko przyjem-



53

nych, ale również trudnych i stresowych. Stres stał się więc nieodłączną częścią
życia jednostki, prowadząc między innymi do powstawania dyskomfortu psy-
chicznego, zaburzeń w zachowaniu czy chorób psychosomatycznych. Czynni-
kami, które mogą pośredniczyć w konfrontacji ze światem są zasoby osobiste
jednostki. Pełnią one wiele pozytywnych funkcji, między innymi obronną, re-
gulacyjną czy prozdrowotną. Dlatego też uznaje się je za predykatory subiek-
tywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej jednostki, pomagające efektywnie
walczyć z cywilizacyjnym dystresem. Zasoby osobiste odgrywają szczególną
rolę w doborze odpowiednich strategii zaradczych oraz wpływają na ocenę sa-
mego wydarzenia, w którym uczestniczy jednostka – mniejsze zasoby będą
zwiększać prawdopodobieństwo oceny sytuacji w kategorii bardziej stresującej.
Wśród korzystnych zasobów osobistych można między innymi wyróżnić: po-
czucie koherencji i pozytywną samoocenę. Obok nich istotną rolę odgrywa rów-
nież środowisko, w którym żyje jednostka. Szczególną uwagę zwraca się
zwłaszcza na rodzinę, która powinna być gwarantem optymalnego środowiska
stymulującego i wspierającego rozwój człowieka. Specyfika oddziaływań wy-
chowawczych i atmosfera panująca w rodzinie w dużej mierze determinuje styl
zachowania się i sposoby radzenia sobie ze stresem przez młodzież. Współcze-
sna rodzina przechodzi liczne transformacje, obejmujące między innymi jej
strukturę, konsekwencją czego jest wzrastająca liczba rodzin niepełnych.

Sytuację dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej w dużym stopniu
wyznacza przyczyna niekompletności rodziny oraz fakt, że czynniki powodujące
niepełność rodziny mają działanie długookresowe. Przedmiotem zainteresowania
uczyniono zagadnienia dotyczące zasobów osobistych młodzieży z rodzin niepeł-
nych w zakresie poczucia koherencji i samooceny z wykorzystaniem: Kwestiona-
riusza Orientacji Życiowej Antonovsky’ego oraz Skali Samooceny Rosenberga.
Słowa kluczowe: zasoby osobiste, poczucie koherencji, samoocena, rodzina
niepełna.

Dr Maja PIOTROWSKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

majapiotrowska@interia.pl

Kilka słów o potrzebie prowadzenia poradnictwa w sytuacji
rozwodu w rodzinie. Komunikat z badań

Rozwód w rodzinie dotyka coraz to większą liczbę rodzin w Polsce i na
świecie. Wielu badaczy zajmujący się tą tematyką wskazuje na istnienie długo-
falowych skutków rozwodu sięgających poza wymiar jednostkowy. Rozwód
doświadczany w rodzinie niesie wiele niebezpieczeństw dla wszystkich człon-
ków rodziny. Szczególnie dla dzieci. Zazwyczaj są one niewinnymi ofiarami
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rozwodu swoich rodziców. Udzielenie pomocy i wsparcie ich w tak trudnym dla
nich czasie jest niezwykle ważnym elementem powrotu do równowagi życiowej.
W prowadzonych badaniach interesuje mnie, z jakimi problemami dnia codzien-
nego spotykają się rodzice w trakcie i po rozwodzie. W jaki sposób rodzice po-
magają swym dzieciom w trakcie rozwodu oraz po tym wydarzeniu? Czy korzy-
stają oni z pomocy specjalistycznej? I czego od niej oczekują? W prezentowa-
nym tekście postaram się odpowiedzieć na postawione wyżej pytania.
Słowa kluczowe: rozwód w rodzinie, kryzys w rodzinie, rodzina, dziecko, ro-
dzicielstwo porozwodowe.

Dr Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ewa.jurczyk-romanowska@uwr.edu.pl

W pułapce samotnego rodzicielstwa

Wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich, wzrost liczby rozwodów, migracje
stale poszerzają odsetek rodzin niepełnych w Polsce. Samotne rodzicielstwo
staje się zatem coraz częstszym doświadczeniem dorosłych i ich dzieci, a gwał-
towne nasilenie tego zjawiska ma miejsce od roku 2005 (GUS 2007). W tym
roku oszacowano, iż ok. 18% dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych
(GUS 2007), a liczba urodzeń pozamałżeńskich oscyluje wokół 20% (GUS
2011). Raport z 2013 roku stwierdza, iż zjawisko samotnego rodzicielstwa jest
w Polsce znaczące i dotyczy około 1/5 populacji. Nie bez znaczenia pozostaje
również fakt, iż w 2012 roku „wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym dla
rodzin niepełnych wyniósł ok. 9%” (GUS 2013).

Odchodząc od wskazań statystycznych, autorka – wykorzystując jakościo-
wy wywiad badawczy oraz analizę materiałów wizualnych – zdecydowała się
zaprezentować mikroświat samotnej matki, jej doświadczenia, przemyślenia
i subiektywną ocenę swojej sytuacji, opis trudności i uroków macierzyństwa.
Słowa kluczowe: samotne rodzicielstwo, samotne macierzyństwo, mikroświat,
jakościowy wywiad badawczy, analiza materiałów wizualnych.
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Dr Małgorzata MARMOLA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

marmola@ur.edu.pl

Dr Anna WAŃCZYK-WELC
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

awanczyk@ur.edu.pl

Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych
i niepełnych

Artykuł prezentuje badania dotyczące obrazu dziecka u rodziców pochodzą-
cych z rodzin rozbitych i niepełnych. Założeniem teoretycznym przyjętym
w badaniach jest proces transmisji międzypokoleniowej, który powoduje, że
„doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia wywierają niezatarty wpływ
na całe życie człowieka” (Janicka i Liberska 2014, s. 13). Wzmacniają rodzinę
lub stanowią dla niej zagrożenie i, jak określa to Radochoński (1986, s. 13),
tworzą jej tożsamość „od odległej, ale zawsze własnej przeszłości, do tajemnej
przyszłości”. W tym kontekście młodsze pokolenie może korzystać z zasobów
rodziny pochodzenia. W ujęciu systemowym doświadczenia zbierane w rodzinie
pochodzenia mogą być przekazywane dalej w procesie transmisji w postaci wie-
dzy, gotowych wzorów zachowań, wartości czy systemu oczekiwań. W oparciu
o tę wiedzę można przypuszczać, że określony sposób postrzegania własnego
dziecka przez młodych rodziców będzie wiązał się z ich rodziną pochodzenia.
Założenie to stanowi centrum prowadzonych rozważań i stanowi punkt wyjścia
badań własnych. Do zbadania obrazu własnego dziecka przez rodziców wyko-
rzystano test przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, w niestandardowym
zastosowaniu (Moje dziecko jest...., Chciałbym, aby moje dziecko było....).
Słowa kluczowe: transmisja międzypokoleniowa, obraz dziecka, młodzi dorośli,
rodzina rozbita i niepełna.
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Literacki obraz rodziny

Dr Jacek GULANOWSKI
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

jacek.gulanowski@gmail.com

Ojcowie i ojcostwo w hymnach Rigwedy

Szukając źródeł „indoeuropejskiej” wizji ojcostwa można za wskazaniem
Georgesa Dumézila zwrócić się w stronę Indii i najstarszego zachowanego tek-
stu religijnego z tego kręgu kulturowego: Rigwedy. Rigweda jest pierwszą
z Wed, najbardziej autorytatywnych ksiąg hinduizmu. Ojcostwo w hymnach
Rigwedy posiada wiele konotacji i przywoływane jest w różnych sytuacjach.
Pojawiają się odniesienia do ojcostwa wśród Bogów, Mędrców, Przodków i do
ojcostwa ziemskiego. Ojcostwo wśród Bogów pojawia się w opisywaniu relacji
genealogicznych między Bogami oraz innymi istotami czy zjawiskami nadprzy-
rodzonymi, a także jako metaforyczne uwznioślenie Bogów. Ojcostwo przywo-
ływane jest także w określeniach relacji między ludźmi a Bogami: konkretnymi
Bogami lub ich całą zbiorowością. Jako ojcowie ludzi określani są także Mędr-
cy. Ojcostwo pojawia się w odniesieniach do Przodków – godnych naśladowania
twórców tradycji. Przywoływane jest także ojcostwo ludzkie, ziemskie.
Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, Rigweda, Wedy, Indie, hinduizm, religia,
tradycja, Bogowie, Mędrcy, Przodkowie.

Dr hab. prof. UAM Jerzy KANIEWSKI
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

jerzykaniewski@o2.pl

Między tradycją a współczesnością. Wizerunek rodziny
w podręcznikach gimnazjalnych do języka polskiego

Wystąpienie dotyczyć będzie wizerunku rodziny wyłaniającego się z pod-
ręczników do języka polskiego przygotowanych dla uczniów gimnazjum. Trzeci
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etap edukacyjny został wybrany celowo, ponieważ wiąże się z ważnym stadium
rozwojowym ucznia. To właśnie w okresie tzw. wczesnej adolescencji w sposób
szczególnie intensywny młody człowiek kształtuje swoją tożsamość, uważnie
obserwuje świat, a dzięki coraz wyraźniejszej autonomii moralnej krytycznie
ocenia zachowania i postawy dorosłych. Z uwagi na wyraźnie deklarowany od
czasu pierwszej reformy z 1999 roku formacyjny wymiar kształcenia poloni-
stycznego w gimnazjum, należy założyć, że wykorzystywany przez autorów
podręczników materiał literacki i kulturowy będzie służył przede wszystkim
kreowaniu określonego wizerunku rodziny. Warto zatem sprawdzić, na ile obraz
ten jest konstrukcją „modelową”, istotną w perspektywie autorskich koncepcji
wychowawczych, a w jakim stopniu przystaje do współczesnych realiów życio-
wych doświadczanych na co dzień przez gimnazjalistę. Podnoszona tu kwestia
wydaje się istotna, ponieważ narracja podręcznikowa stanowi tylko jedną z od-
mian docierającego do nastolatka dyskursu formacyjnego, a często nie jest to
głos dla ucznia najważniejszy. Podczas analizy materiałów podręcznikowych
ważne okaże się również pytanie o czynniki spajające rodzinę (więzi emocjonal-
ne, tradycja, obyczaj) oraz wpisane w teksty wartości życia domowego (poczu-
cie bezpieczeństwa, akceptacja itp.). Ostatecznym celem przeprowadzonego
rozpoznania ma być nie próba rekonstrukcji funkcjonującego w dyskursie edu-
kacyjnym wizerunku rodziny, ale odpowiedź na pytanie, na ile podręcznikowe
kreacje przystają do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (przemiany kultu-
rowe, obyczajowe, znacząca redukcja sfery prywatnej).
Słowa kluczowe: dyskurs edukacyjny, gimnazjum, model rodziny, tożsamość.

Mgr Agnieszka MAŁEK
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

agnieszka.malek0@gmail.com

Alkoholizm jako zagrożenie dla życia, zdrowia i moralności
w świetle literatury pedagogicznej z lat 1918–1970

Celem pracy jest próba rekonstrukcji zaleceń kierowanych do rodziców, na-
uczycieli oraz wychowawców dzieci i młodzieży, dotyczących negatywnego
wpływu spożywania alkoholu na organizm oraz rodzinne i społeczne funkcjo-
nowanie człowieka. Podstawę źródłową dokonanych analiz stanowi polska lite-
ratura pedagogiczna z lat 1918–1970. Celem rozważań podejmowanych na kar-
tach podręczników, poradników oraz na łamach czasopism była przede wszyst-
kim profilaktyka uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu. Wiele uwag kie-
rowano do kobiet ciężarnych, wskazując na konsekwencje picia przez nie alko-
holu dla rozwijającego się płodu. Omawiano ponadto los dzieci wychowujących
się w rodzinie alkoholowej, głównie w aspekcie wpływu nałogu rodzica (rodzi-
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ców) na edukację szkolną dziecka. Podkreślając wpływ wzorców płynących od
dorosłych przestrzegano przed spożywaniem alkoholu w towarzystwie dzieci,
wskazując przy tym na fakt, iż pierwszy kontakt dzieci z alkoholem często miał
miejsce właśnie podczas rodzinnych uroczystości. Przywoływane w publika-
cjach badania (głównie nad przestępczością nieletnich) miały uzmysławiać nie
tylko indywidualne, ale i społeczne skutki pijaństwa.
Słowa kluczowe: wychowanie w rodzinie, alkoholizm, dzieci, poradniki, Druga
Rzeczypospolita, PRL.

Dr Anna JÓZEFOWICZ
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

annaola2002@wp.pl

Trudne relacje matka – córka w najnowszej
prozie polskiej dla młodego czytelnika.

Wybrane zagadnienia w kontekście edukacji

Odwieczną tęsknotą pedagogów, jak pisała Joanna Papuzińska, było marze-
nie aby za pomocą książki można było kierować myślami i czynami wychowan-
ków, kształtować ich według powziętego z góry wzoru. Prezentowane w tekście
przykłady prozy polskiej dla młodego odbiorcy (min.: Barbary Ciwoniuk, Mu-
sisz to komuś powiedzieć; Grzegorza Kasdepke, Poradnik hodowcy aniołów;
Joanny Jagiełło, Kawa z kardamonem; Krystyny Siesicka, Małe kochanie wielka
miłość; Anna Onichimowska, Najwyższa góra świata; Lucyny Landau, Witaj
córeczko) to obrazy trudnych relacji matek z córkami, które mogą być motorem
silnych doznań uczuciowych w trakcie lektury zarówno pokoleniu rodziców jak
i dzieci, gdyż fragmentami to lektury do wspólnego czytania, wspólnego
„oczyszczania się”. Założenie dwuadresowości książek pomogło dokonać pew-
nej klasyfikacji autorce tekstu, wskazać pewne wzory i antywzory w relacjach
matek ze swoimi dziećmi, służącymi w dużym stopniu funkcji wychowawczej
(min.: matki „nastolatki”, nastoletnie matki, matki sfrustrowane, matki adopcyjne).
Słowa kluczowe: matka, dziecko, wychowanie, literatura piękna dla młodego
czytelnika.
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Dr Iwona PASZENDA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

iwonapaszenda4@gmail.com

Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja.
O codzienności w optyce koncepcji Ericha Fromma

i Theodore’a Bramelda

Celem artykułu jest ukazanie oddziaływań procesów kulturowych na życie
zawodowe i rodzinne współczesnych społeczeństw Zachodu. Tekst zawiera
przegląd literatury przedmiotu opisującej przejawy godzenia pracy zawodowej
z życiem rodzinnym. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ericha
Fromma i Theodore’a Bramelda przedstawiona jest diagnoza warunków spo-
łecznych, które przyczyniają się do zaburzeń równowagi na linii praca – życie
rodzinne. Podsumowaniem całości jest kilka postulatów pod adresem edukacji.
Celem pracy nauczycieli nie powinno być wyłącznie przekazywanie uczniom
specjalistycznej wiedzy w ramach wykładanego przez nich przedmiotu
i przygotowanie młodych ludzi do pracy. Ich zadaniem jest raczej „nauczanie
istot ludzkich, jak być człowiekiem, jak osiągnąć poziom pełnej, bogatej osobo-
wości będącej w zgodzie z innymi”. Edukacja, aby mogła wspierać zrównoważo-
ne funkcjonowanie społeczeństwa, musi mieć wpływ na kształtowanie standar-
dów „sztuki bycia” w świecie życia codziennego.
Słowa kluczowe: praca, życie rodzinne, społeczeństwo, codzienność, edukacja,
Fromm, Brameld.

Dr Paulina LITWICKA-TOMCZYK
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU

p.litwicka@gmail.com

Kryzys wartości w polskich rodzinach lat 80. na podstawie
prozy Jana Rybowicza

Jan Rybowicz to polski poeta i prozaik, którego twórczość przypadła na lata
80. minionego stulecia. To artysta niedoceniony za życia, pisał bowiem obok
wielkich wydarzeń, skupiając wzrok na człowieku i człowieczeństwie. Rybo-
wicz zmarł w 1990 roku w podtarnowskiej wsi, która była dla niego miniaturą
kraju, świata. W tym uniwersum dostrzegł prawdy o człowieku, które ujął
w ramy opowiadań i wierszy. Mieszkańcy Lisiej Góry i ich prywatne historie



60

posłużyły artyście do kreacji bohaterów literackich, stali się oni reprezentantami
konkretnych postaw społecznych.

W opowiadaniach zawartych w tomach „Wiocha Chodaków”, „Opowiada-
nia” i „Inne opowiadania” Rybowicz rysuje obraz rodziny pogrążonej w bezna-
dziei i biedzie Polski Ludowej drugiej połowy XX wieku. Charakteryzuje ją
w wymiarze materialno-ekonomicznym, prokreacyjnym i emocjonalno-ekspre-
syjnym. Dostrzega wzrost skali zjawisk patologicznych i ich wpływ na kondycję
ówczesnej rodziny, która stoi o krok od katastrofy. Sprawia to pijaństwo, rozpu-
sta, oszustwo, zdrada, materializm etc. Zwraca artysta uwagę na rozpad podsta-
wowych więzi rodzinnych – charakterystycznych dla chrześcijańskiego modelu
wychowania. Spaja je tylko obyczaj i względy materialne. Rybowicz nie pozo-
stawia jednak czytelników bez nadziei. Pokazuje – dla przeciwwagi – rodziny,
w których kryzys prowadzi do umocnienia wewnętrznych relacji. Dostrzega
piękno w gestach codzienności, a w szczególności w zachowaniu swoich rodzi-
ców – Heleny i Józefa Rybowiczów.
Słowa kluczowe: Jan Rybowicz, literatura współczesna, Polska Ludowa, kryzys
rodziny, chrześcijański model rodziny.

Dr hab. prof. UAM Beata GROMADZKA
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

beatagr@amu.edu.pl

Drogi do kobiecości. Literackie modele rodziny wobec
tematów tabu w wybranych powieściach o dojrzewaniu

dziewcząt

Problem poszukiwania tożsamości płciowej poruszany jest wielokrotnie we
współczesnych powieściach dla młodzieży. Celem artykułu jest analiza wybra-
nych współczesnych powieści (między innymi: Marty Fox, Krystyny Boglar
i Ewy Przybylskiej) podejmujących temat dojrzewania dziewcząt pod kątem
prezentowania trudnych tematów: wczesnej inicjacji seksualnej, macierzyństwa
nastolatek i prostytucji nieletnich. W centrum zainteresowania są postaci mło-
dych bohaterek, które znalazły się w trudnej dla siebie życiowej sytuacji. Boha-
terki mieszkają wraz z rodzicami, rodzeństwem i to rodzina jako całość musi
zmierzyć się z problemem. Na kartach powieści dla młodego odbiorcy ukazane
są, często oczami bohaterek, różne modele rodzin, od tych chłodnych poprzez
opresyjne do wspierających. Rodzinne relacje poddane zostają ważnej próbie,
dla bohaterki istotne będą reakcje najbliższych na ich sytuację. Rodzina ma
ogromny wpływ na ich dalsze postępowanie.

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesna lite-
ratura dla młodego odbiorcy pokazuje rodzinę wobec kryzysowej sytuacji, którą
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są ryzykowne zachowania córek, sióstr i wnuczek. Na losy dziewczęcych boha-
terek znaczący wpływ ma zwykle postawa najbliższych. W artykule przedsta-
wiona zostanie również analiza sposobu ujęcia tematów tabu przez autorki
omawianych powieści oraz podejmowane przez nie próby pokazywania odbior-
cy dróg pokonywania problemów.
Słowa kluczowe: powieść o dojrzewaniu dziewcząt, tożsamość płciowa, tematy tabu.

Dr Anna PIERZCHAŁA
AKADEMIA IM. J. DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

a.pierzchala@ajd.czest.pl

W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie
koncepcji Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana

Sprawnie funkcjonujący system rodzinny komunikuje się w sposób otwarty
i jednoznaczny, a wzajemne relacje oparte są o intymność, rozumianą jako bli-
skość i zaufanie we wzajemnych kontaktach. Niestety nie zawsze tak bywa,
a relacje rodzinne bardzo często opierają się o rozgrywki, gdzie każdy z uczest-
ników przyjmuje wygodną dla siebie rolę, dzięki której czerpie określone korzy-
ści psychologiczne. W zrozumieniu tego rodzaju zależności przydatna okazuje
się być teoria analizy transakcyjnej – jeden z nurtów współczesnej psychoterapii,
a konkretnie koncepcja Trójkąta Dramatycznego. Jej twórca S. Karpman zało-
żył, że większość psychologicznych gier w relacjach międzyludzkich opiera się
o stały schemat. Polega on w pierwszej kolejności na przyjmowaniu określonej
roli psychologicznej (Ratownika, Prześladowcy bądź Ofiary), następnie na nie-
świadomym nakłanianiu drugiej osoby (innych osób) do przyjęcia roli komple-
mentarnej, a kończy ten schemat zaskakująca zmiana tych ról. Wykorzystując te
założenia można podjąć próbę wyjaśniania motywów działań w relacji, gdyż
każdorazowo podejmuje się analizę z trzech określonych pozycji wynikających
z ról psychologicznych. Można również wyznaczyć tzw. ramy odniesienia, które
w analizie transakcyjnej rozumiane są jako przyjęty i utrwalony sposób postrze-
gania świata i innych ludzi, a także pozycji życiowych, czyli ugruntowanej po-
stawy względem siebie i innych. Koncepcja Trójkąta Dramatycznego bardzo
dobrze obrazuje także mechanizm błędnego koła, zjawiska charakterystycznego
dla relacji o charakterze patologicznym. Jednocześnie wyjaśnienie określonych
mechanizmów z wykorzystaniem założeń wspomnianej koncepcji niesie za sobą
korzyść dodatkową. W analizie transakcyjnej znaleźć bowiem można również
określone metody i drogi wyjścia z gier, pozbycia się ról i przejścia na poziom
bliskich relacji intymnych.
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, Trójkąt Dramatyczny, role psycholo-
giczne, gry psychologiczne, komunikacja, relacje rodzinne.
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Dysfunkcjonalność rodziny zagrożeniem
dla współczesnego społeczeństwa

Dr hab. Ewa Małgorzata SKOREK
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

e.skorek@wpps.uz.zgora.pl

Komunikacja językowa dzieci XXI wieku – rola rodziny
w profilaktyce logopedycznej

Rozwój mowy dziecka uwarunkowany jest genetycznie, jednak w dużej
mierze zależy od uwarunkowań społecznych, kontaktu ze środowiskiem i inny-
mi mówiącymi ludźmi. Nabywanie kompetencji językowych jest procesem dłu-
gotrwałym, trwającym przez całe życie człowieka, przy czym ogromne znacze-
nie dla dalszego rozwoju mowy dziecka ma pierwszy etap nabywania kompe-
tencji językowych dokonujący się głównie w rodzinie. Dziecko powinno uczyć
się języka w rodzinie w spontanicznych wypowiedziach, naturalnych aktach
mowy. Powinno być odbiorcą komunikatów przeznaczonych specjalnie dla nie-
go i równocześnie mimowolnym słuchaczem innych tekstów. XXI wiek nie
sprzyja naturalnej akwizycji języka, ponieważ stosowana kiedyś w domach tzw.
„kąpiel słowna” zastępowana jest przez kontakt z „cudami” techniki. Zjawisko
to dotyczy, niestety, coraz młodszych dzieci. Ubożeje nie tylko częstość i jakość
komunikatów kierowanych do dzieci, ale także między pozostałymi członkami
rodziny. Dodatkowo ruch i zabawy ruchowe małych dzieci wypierane są przez
wielogodzinne spędzanie czasu, razem z rodzicami lub osobno, przed telewizo-
rem, komputerem lub tabletem. Dziecko ma mniej, niż kiedyś, możliwości
uczestniczenia w naturalnych sytuacjach korzystania z języka mówionego
i usprawniania (także poprzez motorykę dużą) narządów mowy. Ma to swoje
konsekwencje w przemianach ilościowych i jakościowych zaburzeń komunikacji
językowej współczesnych dzieci – statystyki alarmują, że odsetek dzieci z zabu-
rzeniami mowy jest znaczenie większy niż bywało to dawniej, a ich symptomy,
z pierwotnie aspektu głównie fonetyczno-fonologicznego, rozszerzają się na
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pozostałe aspekty języka – semantyczny i syntaktyczny. Niepokojące przemiany
obejmują nie tylko kompetencje językowe dzieci, ale także komunikacyjne.
Słowa kluczowe: rozwój mowy, zaburzenia komunikacji językowej, przemiany
życia rodzinnego.

Dr Marek BANACH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

banachprace@gmail.com

Dr Józefa MATEJEK
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

Problem FAS w rodzinie. Postawy wobec zjawiska

Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) jest stosunkowo
rzadko obecna w opracowaniach naukowych, także tych dotyczących rodziny.
A to właśnie w pierwszej kolejności rodzina odczuwa negatywne skutki spoży-
wania alkoholu przez kobietę w ciąży, która w konsekwencji może urodzić
dziecko obarczone tą niebezpieczną chorobą. Brak wiedzy oraz wykształconej
postawy w tym zakresie może doprowadzić do zagrożeń związanych z funkcjo-
nowaniem i integralnością rodziny. W artykule przedstawiamy wyniki naszych
ustaleń badawczych prowadzonych w środowisku młodzieży akademickiej Kra-
kowa i Warszawy dotyczących szeroko rozumianych postaw wobec FAS.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, FAS.

Dr Jacek PASTERNAK
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

jacekpasternak1@op.pl

Dr Danuta OCHOJSKA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

dochojska@wp.pl

Zaburzenia osobowości a retrospektywna ocena postaw
rodziców

Badania wrodzonych typów osobowości (Eysenck, 1990) oraz pięciu jej
podstawowych dymensji (McCrea, Costa 2005) prowadzą do konkluzji, że od-
działywanie czynników genetycznych na osobowość sięga przynajmniej 40%
(Pervin, 2002, Oleś, 2013). W badaniach psychologicznych większy nacisk kła-
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dzie się na czynniki środowiskowe, wśród których szczególne miejsce ma rela-
cja z rodzicami. To przede wszystkim rodzice kształtują podstawy osobowości
dziecka. Wśród różnych oddziaływań rodzicielskich wyróżnić można postawy
rodzicielskie, a jednym ze sposobów prowadzenia badań jest ewaluacja w jaki
sposób osoby dorosłe o różnych typach osobowości, normalnej bądź zaburzonej,
retrospektywnie oceniają postawy swoich rodziców.

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorów była subiektywna ocena
zależności między zaburzeniami osobowości a retrospektywną oceną postaw
rodziców. Celem badań było m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Jak
retrospektywnie młodzi dorośli oceniają postawy swoich rodziców?” oraz „Jaka
jest zależność między różnymi zaburzeniami osobowości a retrospektywną oce-
ną postaw rodziców młodych dorosłych?”

Badania prowadzone były wśród 300 młodych dorosłych, głównie studen-
tów, którzy odpowiadali na pytania kwestionariusza badającego zaburzenia oso-
bowości oraz retrospektywnie oceniali postawy swoich rodziców.

W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: własną adaptację
Kwestionariusza Osobowości uzupełniającego Ustrukturalizowany Wywiad
Kliniczny Do Badania Zaburzeń Osobowości SCID II M. B. First, M. Gibbon,
R.L. Spitzer i J.B., W. Benjamin w oprac. B. Zawadzkiego, A. Popiel i E. Pra-
głowskiej oraz Kwestionariusza Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
(KPR-Roc) M. Plopy. Badania potwierdziły istotną zależności zaburzeń osobo-
wości i retrospektywnej oceny postaw rodziców.
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, retrospektywna ocena postaw rodziców.

Ks. Dr Adam RACZKOWSKI
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

adamwsei@gmail.com

Depresja dzieci i młodzieży – zjawisko i perspektywa
pomocy

Depresja według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest coraz częściej
występującą chorobą współczesnego człowieka. Według niektórych prognoz –
przy obecnym wzroście zachorowań na depresję – już w 2020 roku może się ona
stać drugą przyczyna zgonów wśród osób dorosłych. Narastająca skala problemu
nie obejmuje tylko osób dorosłych, ale coraz częściej dotyka dzieci i młodzieży.
Brak precyzyjnych i jednoznacznych badań powoduje, iż w danych mówiących
o depresji wśród dzieci i młodzieży istnieją spore rozbieżności. Szacuje się, iż
wśród dzieci zachorowalność wynosi około 2% natomiast wśród nastolatków od
8% do 30%. Procentowo nie wygląda to niepokojąco, ale, gdy się spojrzy na
zagadnienie w liczbach – według danych GUS za 2014 rok – dzieci (w wieku od



65

0 do 12) to około 100.500, natomiast wśród młodzieży (13–18 lat) to około
2.345.000. Wobec takich liczb należy stwierdzić, iż nie jest to zjawisko margi-
nalne. Celem niniejszego referatu jest nakreślenie specyfiki zaburzeń depresyj-
nych wśród dzieci i młodzieży poprzez podanie ogólnych cech depresji ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które są charakterystyczne dla dzieci i na-
stolatków, co pozwoli stworzyć sylwetkę młodego człowieka dotkniętego takimi
zaburzeniami. Ponadto autor będzie się starał ukazać podstawowe błędy –
szczególnie otoczenia rodzinnego – w rozpoznawaniu oraz podejściu do osób
cierpiących na depresję, a także nakreśli wizję konkretnych form wsparcia, które
jest niezbędne w zmaganiach z depresją.
Słowa kluczowe: depresja, depresja dzieci, depresja młodzieży, rodzina wobec
depresji najbliższych.

Dr Elżbieta TURSKA
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

erewi@wp.pl

Wpływ dysfunkcjonalności rodziny na zaburzenia nastroju
adolescentów

Dysfunkcjonalność rodziny to jeden z najczęściej badanych czynników ry-
zyka zaburzeń nastroju adolescentów. Celem artykułu jest określenie związku
pomiędzy zaburzeniami funkcjonowania rodzin badanych adolescentów i ich
samopoczuciem. Wskazanie na konkretne obszary zaburzeń w funkcjonowaniu
rodziny pozwala na podjęcie działań profilaktycznych lub terapeutycznych
zmierzających do usunięcia lub korekty powstałych dysfunkcji.

Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone w ramach pro-
jektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w grupie 2287 gimna-
zjalistów z województwa lubuskiego. Do opisu sytuacji rodzinnej uczniów wy-
korzystano kwestionariusz ankiety. Do zbadania poziomu samopoczucia gimna-
zjalistów i określenia zaburzeń nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns
Depresion Checklist).

Wyniki: Badania pokazują istnienie wysoce istotnego statystycznie związku
pomiędzy dysfunkcjonalnością rodziny i zaburzeniami nastroju u adolescentów.
Badani gimnazjaliści, których rodziny borykają się z problemem bezrobocia,
konfliktów w rodzinie, nadużywania alkoholu, trudną sytuacją finansową oraz
brakiem wsparcia, zrozumienia i akceptacji we wzajemnych relacjach, to osoby
częściej doświadczające trudnych stanów emocjonalnych niż ich rówieśnicy nie
stwierdzający występowania w ich rodzinach wymienionych problemów.
Słowa kluczowe: dysfunkcjonalność rodziny, zaburzenia nastroju, adolescenci.
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Dr Anna WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

awolpiuk@ur.edu.pl

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży
w perspektywie jej dobrostanu psychicznego

Wstęp: Człowiek w swojej rodzinie odnajduje najbardziej sprzyjające śro-
dowisko dla swojego rozwoju i z chwilą usamodzielnienia czerpie z niej niepo-
wtarzalne i niezbędne wartości. Rodzina budując samoocenę dziecka, kształtując
postawy wobec świata, wpływa również pośrednio i bezpośrednio na dobrostan
człowieka. Dobrostan psychiczny jest uwarunkowany czynnikami zewnętrzny-
mi, właściwościami osobowości oraz ich interakcją. Jednym z tych czynników
zewnętrznych warunkujących zadowolenie jednostki wydają się być postawy
rodzicielskie, które są przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym arty-
kule. Metody i grupa badana: W badaniach wzięło udział 511 uczniów szkół
średnich w wieku 16–19 lat. Zastosowano metody: Kwestionariusz Retrospek-
tywnej Oceny Postaw Rodziców Plopy, Skala SLSS Huebnera, Kwestionariu-
szem LOT-R M. Scheiera, Carvera, Bridgesa, Skala DS14 Ogińskiej-Bulik, Ju-
czyńskiego, Denolleta. Wyniki i wnioski: Związek postaw rodzicielskich z wy-
miarami dobrostanu istnieje, aczkolwiek w jego siła jest niska Postawy rodzi-
cielskie, szczególnie postawa akceptacji rodzicielskiej, mają wpływ na poziom
zadowolenia z życia, optymizmu życiowego, a także hamowania społecznego
i negatywnej emocjonalności. Chłopcy i dziewczęta oczekują innych postaw
rodzicielskich w stosunku do siebie, żeby czuć się szczęśliwymi.
Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, dobrostan psychiczny, zadowolenie
z życia, dyspozycyjny optymizm, osobowość typu D.
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Czasopiśmiennictwo wobec problemów
rodziny w XX i XXI wieku

Prof. zw. dr hab. Stefania WALASEK
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

sjarmulska@wp.pl

Funkcjonowanie rodziny w świetle czasopism przełomu
XIX i XX wieku a starania pedagogów i higienistów

Publicystyka przełomu XIX i XX wieku dużo uwagi poświęcała rodzinie,
a przede wszystkim tej niewydolnej wychowawczo i opiekuńczo. Posiłkując się
wskazaniami pedagogów i higienistów odnotowywano szereg zaniedbań po
stronie rodziny zarówno w sferze wychowania jak i opieki nad dzieckiem.
Słowa kluczowe: czasopiśmiennictwo, rodzina, pedagodzy, higieniści.

Dr hab. prof. UŁ Grzegorz MICHALSKI
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

iwonna.michalska@neostrada.pl

Kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach
pierwszej wojny światowej w świetle doniesień

dziennika „Godzina Polski”

W okresie pierwszej wojny światowej w okupowanej przez Niemców Łodzi
sytuacja życiowa mieszkańców uległa rozpaczliwemu pogorszeniu. Grabież
majątku przemysłowego – maszyn, rezerw surowców, gotowych wyrobów –
spowodowały straty kapitałowe i brak środków na odnawianie produkcji. Re-
kwirowanie żywności, głównie zboża i ziemniaków doprowadziły do poważ-
nych problemów związanych z wyżywieniem mieszkańców, a dodatkowe żąda-
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nia władz niemieckich, których nie sposób było zrealizować, pociągały za sobą
wysokie kary pieniężne. Konsekwencją tego stanu rzeczy był powolny upadek
miasta, w którym gościło bezrobocie, drożyzna, głód, nędza i choroby. Wywózki
na roboty do Niemiec i zagraniczna emigracja zarobkowa zmniejszyła liczbę
ludności o blisko 40 procent.

Z pomocą mieszkańcom Łodzi spieszył początkowo Komitet Niesienia Po-
mocy Biednym, a później Okręgowa Rada Opiekuńcza oraz szereg innych in-
stytucji, w tym m. in. Kościół katolicki i ewangelicko-augsburski, gmina żydow-
ska, a także właściciele niektórych większych fabryk. O ich działalności na rzecz
potrzebujących systematycznie donosił miejscowy dziennik „Godzina Polski”,
który ukazywał się latach 1915–1918. Dzięki tym relacjom możliwe stało się
odtworzenie wszelkich inicjatyw, które miały za zadanie ulżyć rodzinom w ich
codziennych zmaganiach egzystencjalnych.
Słowa kluczowe: Łódź, pierwsza wojna światowe, pomoc socjalna i opiekuń-
cza, dziennik „Godzina Polski”.
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Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego
lat trzydziestych XX wieku w przekazie gazety

„Ilustrowana Republika”

Dziennik „Ilustrowana Republika” wydawany w Łodzi w okresie między-
wojennym zamieszczał na swych łamach wiadomości ogólnokrajowe oraz lo-
kalne o tematyce politycznej, społecznej, handlowej i kulturalnej. Dokonana
rekonstrukcja tych treści pozwoliła odtworzyć sytuację bytową, w jakiej znalazła
się ludność tego miasta w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego. Przemy-
słowy charakter Łodzi powodował, że poważna liczba mieszkańców wiązała
swoje życie zawodowe z pracą, głównie w fabrykach włókienniczych, które
w okresie niekorzystnej koniunktury gospodarczej początkowo ograniczały,
a później redukowały zatrudnienie. Masowe bezrobocie stawiało wiele rodzin,
nie tylko robotniczych, w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy i drożyzna
zwielokrotniały zasięg ubóstwa. Zdecydowanemu nasileniu uległy zjawiska
eksmitowania z mieszkań za długi w należnościach za komorne, wyprzedaży
posiadanego dorobku, usuwania dzieci ze szkół z powodu zaległości w opłacie
czesnego, nieporozumień i konfliktów rodzinnych. Odnotowywano wzrost sa-
mobójstw z powodów ekonomicznym, szerszenie się żebractwa i demoralizacji
dzieci (kradzieże, prostytucja, picie alkoholu). Mimo czynionych wysiłków,
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udzielana przez władze miejskie i komitety obywatelskie pomoc nie była w sta-
nie uchronić od nędzy wszystkich miejscowych rodzin.

Należy podkreślić, że „Ilustrowana Republika” nie rejestrowała pełnego ob-
razu biedy łódzkich środowisk, a ukazywała jedynie sytuacje najbardziej dra-
matyczne.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy w Polsce (1929–1935), sytuacja łódzkich
rodzin w latach trzydziestych XX wieku, dziennik „Ilustrowana Republika”.
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Cienie i blaski macierzyństwa okresu międzywojennego
w Polsce na podstawie wybranych tytułów prasy kobiecej

Bycie matką jest jedną z podstawowych ról rodzinnych kształtowanych
przez nakaz kulturowy (przekonaniem, że jest ono powołaniem każdej kobiety),
biologiczny (uwarunkowanie anatomiczne) oraz społeczny (potrzeba osiadania
potomstwa jako następstwo pokoleniowe społeczeństwa).

W czasie wystąpienia analizie zostaną poddane tytuły najbardziej reprezen-
tacyjne prasy kobiecej okresu międzywojennego obejmujące grupy czasopism:
obozu narodowo-katolickiego, socjalistycznego, feministycznego, skierowane
do mieszczanek oraz kobiet wiejskich. Podział ten powstał na podstawie:
K. Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism ko-
biecych Drugiej Rzeczpospolitej, Poznań 2010 (sama Łozowska podział pism
kobiecych bardzo specjalizuje, np. na prasę skierowana do pielęgniarek, lekarek,
pomagające w opiece nad dziećmi – magazyny te zawierają opracowane zagad-
nienia z zakresu pedagogiki, medycyny, psychologii itp.). Szczególne miejsce
w czasie analizy zajmą czasopisma skierowane tylko i wyłącznie do matek. Jed-
nym z takich czasopism jest np. „Dziecko i Matka. Dwutygodnik poświęcony
zdrowiu i wychowaniu dzieci do lat 7miu”, Warszawa 1926–1927. Najistotniej-
szym kryterium doboru prasy będzie obraz kobiety jako matki przedstawiany na
jej łamach w aspektach: relacje matka – państwo (także w aspekcie prawnym),
matka – dziecko, matka – szkoła (rozumiana jako program oświaty, edukacji),
matka – żona, bycie matka a rozwój interpersonalny kobiety.

Analiza będzie miała charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmować
będzie ona analizę materiału historycznego przy użyciu metod pedagogicznych.
Słowa kluczowe: macierzyństwo, dwudziestolecie międzywojenne, prasa kobieca.
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Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń I połowy
XX wieku (w świetle „Szkoły”)

I połowa XX wieku to dla Polaków i polskich rodzin trudny okres. To
schyłkowy okres zaborów z nasileniem represji, zwłaszcza rusyfikacji i germa-
nizacji, lata I wojny światowej, dwudziestoletni etap odbudowy własnej pań-
stwowości zakończony kolejnym światowym konfliktem zbrojnym w 1939 roku.
Dynamicznym zmianom politycznym, które doprowadziły do wybuchu I i II
wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 to-
warzyszyły znaczące przeobrażenia struktury społecznej oraz nowe tendencje
w zakresie rozwoju kultury i oświaty. Zmiana pozycji społecznej kobiet, ich
emancypacja polityczna i edukacyjna wymuszały nowe wzory relacji rodzinnych
a odbudowany po 123 latach niewoli jednolity system szkolny, wprowadzenie
powszechnego obowiązku szkolnego oraz rozwój form wychowania przedszkol-
nego stanowił istotne wyzwania dla wielu rodziców i ich potomstwa. Rodzina
polska przez cały ten okres pełniła bardzo ważną rolę w obowiązujących wów-
czas na ziemiach polskich ideologiach wychowawczych – wychowania narodo-
wego i wychowania państwowego. W związku z tym była przedmiotem zainte-
resowania wielu czasopism pedagogicznych. Celem referatu jest wskazanie
głównych obszarów zadań stawianych przed polskimi rodzinami w I połowie
XX wieku w świetle jednego z najstarszych polskich periodyków tego typu –
„Szkoły”. Oprócz wątków podejmowanych na łamach tego pisma w II połowie
XIX wieku, takich jak współpraca domu ze szkołą, pojawiło się bowiem wów-
czas kilka nowych problemów m.in.: zadania rodziny w trudnym okresie wojen-
nym i powojennym, troska o zdrowie dziecka w warunkach domowych czy zna-
czenie kształtowania przez rodziców cech charakteru propagowanych przez
zwolenników wychowania państwowego.
Słowa kluczowe: wychowanie w rodzinie, czasopismo „Szkoła”.
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Trudności i zagrożenia polskiej rodziny lat sześćdziesiątych
XX wieku w ankietach „Życia Warszawy”

Artykuł prezentuje obraz rodziny, dzięki dokonanej przez Autorkę analizie
nadesłanych w latach 1962–1969 ankiet do redakcji „Życie Warszawy”. Ukazy-
wały się one cyklicznie.

Pierwsza z nich pod nazwą „Jaka jesteś rodzino?” pragnęła uzyskać wiedzę
na temat przeobrażeń ówczesnych rodzin oraz zmian społeczno-gospodarczych,
które kształtowały jej model. Następne „Młodzi po ślubie” oraz „Mąż i żona”
zmierzały do odkrycia relacji i problemów małżeńskich występujących w połowie
lat sześćdziesiątych XX wieku.

Kolejna ankieta „Rodzice, dzieci, rodzice” miała dokonać diagnozy konflik-
tów światopoglądowych, kłopotów wychowawczych, kontaktów między rodzica-
mi a dziećmi oraz związanymi z nimi pojawiającymi się trudnościami. Ostania
ankieta „Gdy oboje pracują” miała ukazać obraz życia codziennego rodziny,
w której mąż i żona pracują zawodowo.

Należy podkreślić, że ankiety nie miały w większości charakteru szczegó-
łowych kwestionariuszy, stąd odpowiedzi na nie, w wielu przypadkach stano-
wiły kilkustronicowe opisy osobistych historii.

Analizę zebranych przez „Życie Warszawy” materiałów pozwoliła na uzy-
skanie wspólnych charakterystycznych i najczęściej występujących problemów
rodzin lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Odpowiedzi udzielone w ankietach
można uznać za historyczny głos ludzi żyjących w czasach PRL-u.
Słowa kluczowe: „Życie Warszawy”, rodzina, zagrożenia rodziny, Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa.
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Problematyka rodziny na łamach czasopism katolickich
w latach 2005–2015 – na przykładzie „Niedzieli” i „Gościa

Niedzielnego”.

W referacie podjęta zostanie próba ukazania tematyki rodziny na łamach
czasopism katolickich. Analizie poddane zostaną tygodniki katolickie: „Nie-
dziela” i „Gość Niedzielny”. Przewidywane są takie obszary zainteresowań ro-
dziną jak: funkcjonowanie rodziny, współczesne zagrożenia dla rodziny, świa-
towe i lokalne działania oraz inicjatywy wspierające rodziny, wzory świętych
rodzin jako drogowskazy dla dzisiejszych ludzi.
Słowa kluczowe: rodzina, czasopismo katolickie, zagrożenie, wsparcie, inicja-
tywa, świętość.
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Współczesne zagrożenia rodziny
w przestrzeni europejskiej
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Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

Rodzina jest podstawową częścią składową struktury społecznej, której do-
kładna definicja zmienia się w zależności od czasu i kultury. To, jak społeczeń-
stwo definiuje rodzinę jako grupę pierwotną oraz funkcje, których realizacji
oczekuje się od rodziny, nie są w żaden sposób stałe. Podstawowe funkcje ro-
dziny to funkcja reprodukcyjna, ekonomiczna, społeczna oraz edukacyjna.

W większości społeczeństw rodzina jest podstawową instytucją socjalizacji
dzieci. Antropolodzy najczęściej klasyfikują większość organizacji rodzinnej
jako matryfokalne, oparte na małżeństwie, ojcowskie czy rozszerzone – jako
podstawowe grupy wychowujące dzieci.
Słowa kluczowe: społeczna ochrona rodziny, mechanizmy ochrony społecznej,
programy społeczne, opieka społeczna.
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Czy przybrani rodzice są naprawdę wredni: perspektywa
pedagogiki i psychologii ewolucyjnej

W wielu kulturach obecny jest stereotyp „okrucieństwa” przybranych rodzi-
ców wobec ich przybranych dzieci. Stereotypy najczęściej wynikają z (1) ambi-
walentnej roli przybranych rodziców w rodzinie oraz (2) przeważnie negatywnej
postawy dzieci wobec ponownego małżeństwa ich rodziców biologicznych. Ba-
śnie czytane dzieciom przez pokolenia ogromnie przyczyniają się do tworzenia
tych stereotypów. W niniejszym referacie omówimy, czy te stereotypy mają jakie-
kolwiek podstawy w prawdziwym życiu. W naszych badaniach wykorzystaliśmy
podejście pedagogiczne oraz perspektywę psychologii ewolucyjnej. W naszym
referacie omawiamy szczegółowo istniejące stereotypy dotyczące przybranych
rodziców. Celem jest ustalenie, czy dzieci żyjące z jednym biologicznym i jednym
przybranym rodzicem rzeczywiście żyją w nieprzyjaznych warunkach rodzinnych
w porównaniu z dziećmi żyjącymi z obydwojgiem rodziców biologicznych. Co
więcej, szczegółowe omówienie aktualnych badań pedagogicznych oraz badań
psychologów ewolucyjnych dotyczących przybranych rodziców przyczyniło się
do oceny tego problemu z perspektywy pedagogicznej, aby ustalić (1) dlaczego
istniejące stereotypy dotyczące przybranych rodziców oraz ich relacji z przybra-
nymi dziećmi stanowią wyzwanie dla współczesnej pedagogiki, a także (2) jak
współczesna pedagogika może odpowiedzieć na bieżące problemy.
Słowa kluczowe: macocha, ojczym, dziecko, rodzina, pedagogika, psychologia
ewolucyjna, stereotypy.
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Badanie korelacji relacji rodzice – dziecko oraz poziomów
empatii u adolescentów (14.–16. r.ż.)

Niniejsze badania miały na celu ustalenie korelacji pomiędzy relacją dzieci
– rodzice a poziomami empatii w okresie adolescencji. W części teoretycznej
przeanalizowane zostały definicje, metodologia badań własnych oraz wcześniej-
sze badania. Celem badań były analiza teoretyczna obecnego rozumienia pojęć
„empatia” oraz „relacja rodzice – dzieci” jak również empiryczne badania nad
związkami pomiędzy empatią i związkiem rodzice – dzieci. W oparciu o po-
przednie badania (A. Boharts, 1997; L. Grinbergs, 1997; M. Schaffer,2008),
postawiliśmy hipotezę, że istnieje powiązanie pomiędzy relacją rodzice – dzieci
a poziomami empatii w okresie adolescencji. 90 nastolatków oraz ich rodziców
wzięło udział w badaniach; mediana wieku dla nastolatków wynosiła Me=15
r.ż., dla rodziców Me=37. Metodą badań był „Kwestionariusz postaw rodziciel-
skich wobec dzieci” (A. Varga and V. Stolin, 2001) oraz kwestionariusz „Dia-
gnoza poziomu empatii” V. Bojko, 1972). Program komputerowy SPSS 20.0
został wykorzystany do przetworzenia danych.

Zgodnie z uzyskanymi danymi znacząca część adolescentów (58.0%) posiada
niski poziom empatii. Wyniki tego badania wykazały dwie słabe pozytywne korela-
cje pomiędzy relacją rodzic-dziecko a poziomem empatii w okresie adolescencji:
korelację pomiędzy poziomem Akceptacji a poziomem Racjonalnego kanału empa-
tii (r = 0.237, n = 90, p < 0.05) oraz korelację pomiędzy poziomem Zachowań pożą-
danych społecznie a poziomem kanału Identyfikacji (r = 0.270, n = 90, p < 0.05).
Hipoteza postawiona w badaniu została częściowo potwierdzona.
Słowa kluczowe: empatia, relacja rodzice – dzieci, racjonalny kanał empatii, ka-
nał emocjonalny, kanał intuicyjny, utożsamianie się, zachowania pożądane spo-
łecznie, akceptacja, odrzucenie, autorytarna hipersocjalizacja, symbioza, „mały
nieudacznik”.
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Wkład zaangażowania ojca w prospołeczne i agresywne
zachowania dziecka

Głównym celem niniejszych badań było odkrycie powiązań pomiędzy za-
angażowaniem ojca w opiekę nad dzieckiem oraz pro-społecznym i agresywnym
zachowaniem dziecka. Badani stanowi część większych badań nad zaangażowa-
niem ojców. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w Chorwacji i obejmo-
wało 156 dzieci: 84 chłopców i 72 dziewczynki w wieku 3–7 r.ż. Badanie obej-
mowało również ich ojców oraz matki.

Badaliśmy zaangażowanie ojców, zdefiniowane zgodnie z modelem zapro-
ponowanym przez Palkovitza (1997) poprzez kwestionariusze samooceny. Mo-
del ten obejmuje trzy aspekty zaangażowania ojca: funkcjonalny, emocjonalny
oraz poznawczy. Zachowanie dzieci w niniejszych badaniach było oceniane
przez wychowawców przedszkolnych poprzez skale zaprojektowane do mierze-
nia zachowań prospołecznych i agresywnych. Wykorzystując model hierar-
chicznej regresji wielorakiej, próbowaliśmy ustalić związek pomiędzy różnymi
rodzajami zaangażowanie ojca a zachowaniami prospołecznymi i agresywnymi
dziecka, jednocześnie kontrolując zaangażowanie matki.

Aspekt zaangażowania emocjonalnego ojca okazał się być jedynym znaczą-
cym czynnikiem prognostycznym zachowania prospołecznego dziecka. Jednak-
że, wbrew naszym przewidywaniom, ustalony związek okazał się być negatyw-
ny, wskazując na niższy poziom zachowań prospołecznych u dzieci, których
ojcowie wysoko oceniali swoją własną empatię wobec dzieci. Co do związków
pomiędzy zaangażowaniem ojca w opiekę nad dzieckiem a zachowaniami agre-
sywnymi dziecka, podejrzewaliśmy, że silniejsze zaangażowanie ojca będzie
powiązane z niższym poziomem agresji dziecka, jednak żaden aspekt zaanga-
żowania ojca nie okazał się być czynnikiem prognostycznym agresywnych za-
chowań u dziecka.
Słowa kluczowe: zaangażowanie ojca, zachowania prospołeczne dziecka, za-
chowania agresywne dziecka.
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Samozachowanie pozycji komunikacyjnej w interakcjach
rodzic – dziecko

Referat przedstawia wyniki badań nad komunikacją w rodzinie. Nasze dwulet-
nie badania poświęcone były komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Najważ-
niejszym badanym obszarem było tzw. samozachowanie pozycji komunikacyjnej
rodziców występujące najczęściej w rodzinach. Dane z autentycznych nagrań zwy-
czajnych pozycji komunikacyjnych w rodzinie związane były z określonymi sytu-
acjami (np. rozmawianie z dziećmi o szkole, podczas zabawy, rozmowy przy stole
itd.). Naszym celem było ukazanie konkretnych funkcji komunikacyjnych używa-
nych przez rodziców do zrealizowania strategii samozachowania.
Słowa kluczowe: samozachowanie, pozycja komunikacyjna, interakcja rodzic –
dziecko, funkcja komunikacji, kongruencja, sprzeczność komunikacyjna.
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Funkcja komunikacji językowej w ocenie mowy
kierowanej do dziecka

Wzory interakcji pomiędzy dziećmi a rodzicami charakteryzują określone ce-
chy. Dorośli wykorzystują inny rejestr w komunikacji z innymi rodzicami, a inny w
komunikacji z dziećmi. Artykuł poświęcony jest analizie autentycznych nagrań
zwyczajnej komunikacji w rodzinie związanej z określonymi sytuacjami (np. roz-
mawianie z dziećmi o szkole, podczas zabawy, rozmowy przy stole itd.). Główny
obszar analizy stanowiły funkcje komunikacji językowej związanymi z oceną
(głównie chwalenie, krytykowanie, pouczanie), tj. na intencji wyrażenia przez ro-
dziców oceny zachowania dziecka. Analizie poddano częstotliwość występowania
funkcji komunikacji językowej (zarówno w całej próbce, ale również w uprzednio
zdefiniowanych grupach zgodnych z wiekiem dziecka, charakterem komunikacji
związanej z określoną sytuacją); następnie zostanie przedstawiona możliwość anali-
zowania wskaźników w komunikacji językowej.
Słowa kluczowe: komunikacja językowa, interakcja, dialog, mowa skierowana
do dziecka, funkcje komunikacji językowej, funkcje komunikacji językowej
w ocenianiu, wskaźniki wykorzystania języka w chwaleniu i krytykowaniu.
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Szkoła katolicka placówką wspierającą rodzinę
w wychowaniu do odpowiedzialności społecznej dzieci

i młodzieży

Formacja oraz wychowanie młodego pokolenia nie od dziś stanowi jedno
z priorytetowych zadań Kościoła katolickiego w Polsce. Charakterystycznym
miejscem ich realizacji w przestrzeni edukacyjnej są szkoły katolickie, które
bardzo prężnie rozwijały się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. No-
wego wymiaru i zasięgu nabrały one po roku 1989. Po transformacji ustrojowej
resort edukacyjny otworzył się na wartości chrześcijańskie oraz placówki kato-
lickie, które przez szereg dziesięcioleci funkcjonowały w znikomej liczbie. Ich
odradzanie się i popyt staje się swoistą odpowiedzią na głód wartości coraz bar-
dziej obecny w kulturze konsumpcyjnej, komercyjnej, globalnej, poddającej
w wątpliwość wartość życia, dobra, prawdy i osoby. Podstawą współczesnych
szkół katolickich jest integralne wychowanie, które formuje młodych w duchu
wartości ewangelicznych, obejmujących rozwój duchowy, moralny, intelektual-
ny i społeczny. Tym samym stanowią one swoiste środowisko wspierające ro-
dzinę w wychowaniu ich dzieci w jednostki społecznie dojrzałe, czyli świadomie
angażujące się nie tylko na rzecz swojego dobra, ale również na rzecz dobra
wspólnego społeczności, w których żyją.

Posłannictwo kształtowania społecznie dojrzałej osobowości wynika z jej
tożsamości zasadzonej na syntezie „między kulturą i wiarą oraz wiarą i życiem”.
Na jej szczególny charakter składają się m.in.: chrystocentryzm, personalistycz-
na idea edukacji oraz systematyczne i krytyczne przekazywanie kultury zgodnie
z chrześcijańską wizją rzeczywistości. Placówka ta jest w sposób szczególny
postrzegana jako ta, która pełni w tym zakresie rolę pomocniczą wobec poczy-
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nań rodziny a nie zastępującą jej oddziaływania wychowawcze. Podkreśla się
w jej dokumentach, jak również wszelkich poczynaniach, iż to rodzice są pierw-
szymi i głównymi wychowawcami dzieci, natomiast misją szkoły katolickiej jest
podejmowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami współpracy na płaszczyźnie
uzupełniającej i wspierającej. Promuje ona przy tym model szkoły będącej ro-
dziną wychowawczą – wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli, w której
rodzice/prawni opiekunowie pełnią bardzo aktywną rolę i do tego niejednokrot-
nie są zachęcani, a czasami – jeśli jest taka potrzeba – „wychowywani do tego”.
Jest ona przy tym niezwykle zainteresowana wzmocnieniem współpracy z ro-
dzinami na płaszczyźnie kształtowania wśród młodych postawy służby społe-
czeństwu (w jej programie wychowawczym doniosłą rolę odgrywają takie spra-
wy, jak: wolność, sprawiedliwość, praca, postęp, szacunek dla państwa i jego
przedstawicieli, przestrzeganie słusznych praw, dążenie do wspólnego dobra,
traktowanie ludzkości jako jednej wielkiej rodziny, wezwanie do pokoju, brater-
skiego wspomagania ubogich).

Niniejsza problematyka stanowić będzie istotę podjętych rozważań. Pragnę
jednocześnie nadmienić, iż odniosę je do konkretnej placówki – Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, istniejącej w lokalnej
rzeczywistości edukacyjnej od 1997 roku.
Słowa kluczowe: rodzice pierwszymi i głównymi wychowawcami, szkoła kato-
licka, wychowanie do odpowiedzialności społecznej.
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Szkolni tutorzy a rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie?
Szkoła wobec zagrożeń współczesnej rodziny

2008 rok przyniósł pewną zmianę w polskim systemie oświaty. Od tego ro-
ku w wielu gimnazjach we Wrocławiu rozpoczęto wprowadzanie innowacji
pedagogicznej – tutoringu. Propozycja ta miała wspierać tradycyjny model wy-
chowania w szkole, poprzez stworzenie warunków do zaistnienia indywidualnej
relacji nauczyciela – opiekuna z uczniem. Owa relacja miała tworzyć się w dłu-
gotrwałym procesie nastawionym na poznanie talentów podopiecznego (jego
mocnych i słabych stron), wyznaczeniu mu celów rozwojowych, motywowaniu
i monitorowaniu, a także świętowaniu. Częstokroć wiązała się z możliwością
wyboru tutora przez podopiecznego, a także jego zmiany, gdyby kontakt nie był
skuteczny i satysfakcjonujący.

Tutoring jak dotąd w mniejszym bądź większym stopniu zaistniał w kilkuset
szkołach w Polsce. Jego implementacja zwykle wiązała się ze zmianą organiza-
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cji pracy szkoły, a także poprawą jakości kontaktów uczniów z nauczycielami–
tutorami. Ta sytuacja nie mogłaby mieć jednak miejsca bez wiedzy rodziców
i bez ich zgody. W jakim jednak stopniu tutoring zyskał ich aprobatę? Czy me-
toda ta niesie ze sobą korzyści, które mogą być cenne dla polskich rodzin? Czy
obecność tutora może być odbierana jako szansa a może zagrożenie? Czy tuto-
ring może być odpowiedzią szkoły na problemy, które dotykają współczesne
rodziny?

Poprzez przygotowywaną prezentacje jej autorka ma nadzieję udzielić po-
głębionych odpowiedzi na powyższe pytania, odnosząc się do prowadzonych
przez siebie badań nad tutoringiem w polskiej szkole.
Słowa kluczowe: tutoring, rodzina, system oświaty, relacja uczeń – nauczyciel.

Dr Katarzyna KOCHAN
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

katarzynakochan@wp.pl

Mężczyźni edukatorzy domowi

Odrodzona edukacja domowa w powojennej Polsce obchodzi w tym roku
swoje 25-lecie. Jej funkcjonowanie stało się możliwe za sprawą Ustawy o sys-
temie oświaty z 7 września 1991 r., która w Art. 16, ust. 8, zezwoliła na realiza-
cję „obowiązku szkolnego poza szkołą”. W rzeczywistości jednak dopiero
w 1995 r., jako pierwsza starania o rozpoczęcie edukacji domowej swoich dwoj-
ga dzieci rozpoczęła rodzina Państwa Budajczaków, inspirując kolejne osoby.
Powolny rozwój tej formy kształcenia i sprzyjające zmiany przepisów oświato-
wych, spowodowały, że w roku szkolnym 2009/2010 już ok. 50 dzieci było edu-
kowanych domowo. Jednak dopiero w następnych latach odnotowany został
znaczący przyrost uczniów edukacji domowej z 389 w roku szkolnym
2012/2013 do 6273 w roku szkolnym 2015/2016. I choć w dalszym ciągu edu-
kacja domowa we współczesnej Polsce jest zjawiskiem marginalnym, to biorąc
pod uwagę jej odnotowany w ostatnim okresie rozwój, tendencja ta warta jest
wnikliwej, wieloaspektowej analizy. Jednym z elementów naukowej eksploracji
może być m.in. zaangażowanie mężczyzn–ojców w proces edukacji domowej.
Cele niniejszego opracowania jest określenie jaką rolę w edukacji domowej
odgrywają mężczyźni, w jaki sposób dzielą oni codzienne obowiązki z innymi
członkami rodziny, jak określają siebie jako mężczyznę, męża, ojca, nauczycie-
la–wychowawcę oraz jaki system wartości preferują. Wyciągnięte na tej pod-
stawie wnioski, choć nie pozwolą na czynienie generalizacji, to wskażą na pew-
ne kierunki i tendencje.
Słowa kluczowe: edukacja domowa, mężczyzna, edukator, nauczyciel, ojciec,
wychowawca.
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Dr hab. prof. UR Marta UBERMAN
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

muberman@tlen.pl

Zrób to sam, czyli refleksja o pracach ręcznych
w edukacji i wychowaniu dziecka XX wieku

i drugiej dekady XXI wieku

Opracowanie porusza problematykę prac w wychowaniu i edukacji XX
i XXI wieku. Zawiera przegląd mało znanych stanowisk w tym zakresie, między
innymi Tadeusza Andruchowicza, Marii Dunin-Sulgustowskiej, Janiny Maćko-
wiakowej, i innych. Rozważania zakończono na drugiej dekadzie XXI wieku,
który przynosi społecznie obserwowalną „niezręczność rąk” wśród dzieci i mło-
dzieży oraz szeroką dyskusję nad kwestią powrotu do tradycji prac ręcznych
w edukacji i wychowaniu. Wydaje się, że próba spojrzenia na prace ręczne
w kontekście historycznym może zaowocować nowymi rozstrzygnięciami.
W przypadku działań pedagogicznych jest to szczególnie ważne, ponieważ ak-
sjomatowi praktycznego charakteru tych działań towarzyszy wyraźna na ich
terenie skłonność do marginalizowania ich wartości dla rozwoju umysłowego,
edukacji i wychowania.
Słowa kluczowe: prace ręczne, postulaty wychowawcze, edukacja, wychowa-
nie, rady dla rodziców.

Dr Edyta SADOWSKA
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE

e.sadowska@onet.pl

Dr hab. prof. AJD Urszula ORDON
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

u.ordon@ajd.czest.pl

Obszary i uwarunkowania współpracy środowiska
przedszkolnego i rodzinnego w procesie wspomagania

rozwoju dziecka

Przedszkole to przede wszystkim instytucja powołana do niesienia pomocy
rodzinie. Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście toczących się
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dyskusji na temat warunków sprzyjających wszechstronnej edukacji dziecka.
Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego też
powinno istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziała-
nie. Wówczas współpraca rodziców i nauczycieli ma szansę stać się integralnym
działaniem dla osiągnięcia dobra dzieci w procesie nauczania i wychowania.

Nadrzędnym celem współistnienia tych dwóch środowisk jest dążenie do
usprawniania pracy wychowawczej z dziećmi. Przedszkole jest miejscem,
w którym dziecko inicjuje swą pierwszą edukację. Czy to w formie zabawy, czy
też kontaktów z rówieśnikami. Istotne jest, aby swobodnie odnalazło się w no-
wym dla siebie środowisku. Zatem współpraca rodziców z przedszkolem ma być
próbą podpowiedzi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów adaptacyj-
nych, informacją o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach, na jakie napotyka
dziecko. Kontakt z rodzicem to, niejednokrotnie, także możliwość ukierunkowa-
nia działań przedszkola w zakresie programu dydaktyczno-wychowawczego
rozwijającego osobowość dziecka.

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące obszarów współpracy
środowiska przedszkolnego i rodzinnego, jakie winny, w opinii autorek, zaistnieć
w procesie wspomagania rozwoju dziecka. Ankietowani to rodzice dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli w województwie podkarpackim i śląskim. W badaniu
udział wzięli również nauczyciele wytypowanych placówek przedszkolnych.

Celem zakreślonych badań było poszukiwanie odpowiedzi, diagnoza i ana-
liza form współpracy przedszkola i rodziny.
Słowa kluczowe: środowisko przedszkolne, środowisko rodzinne, dziecko,
współpraca, wspomaganie rozwoju dziecka, nauczyciel.

Dr Danuta OCHOJSKA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

dochojska@wp.pl

Dr Małgorzata MARMOLA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
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Dr Anna WAŃCZYK-WELC
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

awanczyk@ur.edu.pl

Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania
rodziców, w retrospektywnej ocenie studentów

Osiągnięcia szkolne rozumiane jako zdobycie wiedzy i umiejętności obję-
tych programem nauczania, zależą od różnych czynników. Istotną rolę odgry-
wają tu m.in. cechy osobowości, inteligencja, uzdolnienia, motywacja osiągnięć,
aktywność własna, dotychczasowe sukcesy, ale także oddziaływania dydaktycz-
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no-wychowawcze ze strony nauczyciela. Nie sposób tu też pominąć czynników
rodzinnych w rozwijaniu motywacji osiągnięć szkolnych. To przede wszystkim
rodzice kształtują stosunek ucznia do nauki, samodzielność w myśleniu, uczą jak
zmagać się z trudnościami. To głównie od atmosfery w rodzinie, od zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa, od oddziaływań rodziców wobec dziecka zależy,
w jakim kierunku rozwija się, jakie sobie stawia cele.

Przedmiotem badań prowadzonych przez Autorów była subiektywna ocena
osiągnięć szkolnych oraz oddziaływania rodziców. Celem badań było m.in. po-
szukiwanie odpowiedzi na pytania: „Jak retrospektywnie oceniają swoje osią-
gnięcia szkolne studenci”? oraz „Czy istnieją zależności odnośnie poczucia mo-
tywacji osiągnięć w szkole a retrospektywną oceną oddziaływań rodziciel-
skich?” (pod kątem bliskości, pomocy, kierowania i wymagań ze strony rodzi-
ców, a także atmosfery w rodzinie i jej struktury).

Badania były prowadzone wśród 300 studentów, którzy dokonywali retro-
spektywnej oceny własnych osiągnięć w szkole średniej oraz postaw rodziców
wobec nich. W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: Inwentarz
Motywacji Osiągnięć, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup w oprac. W. Klin-
kosza, A.E. Sękowskiego, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich M. Braun-
-Gałkowskiej oraz kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym, zawierający
pytania nt. sytuacji rodzinnej, dane socjodemograficzne. Badania potwierdziły
istotne znaczenie oddziaływań rodziców dla kształtowania motywacji osiągnięć
i sukcesów szkolnych uczniów.
Słowa kluczowe: osiągnięcia szkolne, uwarunkowania wyników w nauce, od-
działywania rodzicielskie.

Mgr Ewelina PIECUCH
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

piecuch.ewelina@gmail.com

Dziecko 6-letnie w pierwszej klasie, czy starszej grupie
przedszkolnej? – dylematy rodzicielskie w świetle

dojrzałości szkolnej dzieci i zmieniających się przepisów

Aktualna sytuacja dotycząca zmian w przepisach szkolnictwa polskiego
dotyka szczególnie pierwsze szczeble edukacji sformalizowanej – wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2016/2017 dzieci
6-letnie mogą pójść do pierwszej klasy, lub pozostać w najstarszej grupie przed-
szkolnej (oddziałach przedszkolnych), w zależności od tego jaką decyzję w tej
sprawie podejmą ich rodzice. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego po
wielu przeprowadzonych rozmowach z rodzicami dzieci 5–6-letnich zwróciłam
uwagę, iż kwesta podjęcia decyzji stała się dla nich trudnym dylematem. Chcąc
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zbadać ten problem zastosowałam podejście jakościowe, przeprowadzając wy-
wiady ustrukturyzowane, a także dokonując egzegezy tekstu prawnego w postaci
przepisów dotyczących zmian w szkolnictwie.
Słowa kluczowe: rodzice, dojrzałość szkolna, obowiązek szkolny, nowelizacja
ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkol-
na, szkoła, przedszkole.

Dr Leokadia WIATROWSKA
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. RTM. W. PILECKIEGO

W OŚWIĘCIMIU
leokadiawiatrowska@interia.pl

Motywacyjny aspekt karania i nagradzania

Wychowanie za pomocą nagród i kar musi przebiegać według ściśle okre-
ślonych warunków, co przekłada się ostatecznie na jego efektywność. Niekwe-
stionowanie warunkiem tym jest wzbudzanie u dziecka motywacji, która stano-
wi zasadę wychowania. Bez względu na charakter wzmocnienia, ma ono za za-
danie subiektywne angażowanie się podmiotu wychowywanego. Z uwagi na to,
że motywacja wzbudza aktywność jednostki oraz ukierunkowuje jej percepcję
i działanie, szkoła jako instytucja o charakterze wychowawczym winna czynić
szczególne działania we wzbudzaniu dziecięcej motywacji podczas całego pro-
cesu dydaktyczno-wychowawczego. W tym to procesie, nagradzanie i karanie,
jako czynności szczególnych wpływów, muszą podlegać permanentnej rewizji
i redefinicji z uwagi na zmieniającą się siłę i znaczenie zarówno jednych, jak
i drugich. To indywidualne cechy jednostki i mieniająca się rzeczywistość winne
decydować o selekcji nagród kar, stąd ciągła retrospekcja dziecięcych potrzeb
staje się imperatywem kategorycznym w doborze wychowawczych oddziaływań.
Słowa kluczowe: dziecko, motywacja, nagrody, kary, wychowanie.
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Społeczne i pedagogiczne skutki kryzysów
współczesnej rodziny

Prof. dr hab. Bożena MATYJAS
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

bmatyjas@wp.pl

Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa
(na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów

szkoły podstawowej)

Zjawisko eurosieroctwa to bardzo ważny problem społeczny dotykający ty-
siące polskich rodzin. Nasilił się on po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
(2004 rok), wtedy to pojawiła się perspektywa wyjazdu i podjęcia pracy poza
granicami kraju. Skorzystało z niej wielu(e) ojców/matek z rodzin wychowują-
cych dzieci, często wyjechali obydwoje. Wpłynęło to niekorzystnie na sytuację
rodzinną, wychowawczą i edukacyjną dzieci, które pozostały tylko z jednym
z rodziców, lub z dziadkami bądź innymi krewnymi.

W artykule, w części teoretycznej, wyjaśnione zostało pojęcie eurosieroc-
twa, opisana została jego skala i rozmiary w Polsce, przyczyny tego zjawiska
oraz jego negatywne skutki dla dzieci. W części badawczej przedstawione zo-
stały wyniki badań przeprowadzonych wśród jednej ze szkół podstawowych
w woj. świętokrzyskim dotyczące społecznych i wychowawczych skutków mi-
gracji zarobkowej rodziców. Szczegółowej analizie poddano sytuację rodzin-
ną/domową badanych uczniów (m.in. relacje z rodzicami pracującymi poza gra-
nicami kraju, wsparcie rodziców, odczuwanie braku rodzica) a także sytuację
szkolną (m.in. osiągnięcia dzieci, zachowanie, problemy wychowawcze). Bada-
nia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego
wśród uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej. Na końcu sformułowane zo-
stały wnioski pedagogiczne o charakterze teoretycznym (rekomendacje) oraz
praktycznym.
Słowa kluczowe: eurosieroctwo, migracja zarobkowa, dzieci, edukacja, wychowanie.
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Dr Izabela KIETŁYK-ZABOROWSKA
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izazaborowska@interia.pl

Rodzina w cieniu eurosieroctwa, czy eurosieroctwo
w cieniu rodziny

Trudności w znalezieniu pracy spowodowały znaczny wzrost wyjazdów za
granicę w celach zarobkowych. Pobyt za granicą jednego z rodziców, bądź
obojga powoduje zachwianie podstawowych funkcji w rodzinie. Jednak możli-
wość podjęcia pracy oraz poprawa stopy życiowej staje się celem, z którego
trudno jest zrezygnować, nawet w obliczu długotrwałej rozłąki, którą najbardziej
odczuwają dzieci. Rodzic pozostający w domu przejmuje szereg dodatkowych
obowiązków, jednocześnie nie rezygnując w wykonywania swoich.

Rozłąka powodować może także osłabienie więzi i relacji dziecko – rodzic
oraz oddalenie się od siebie małżonków. W skrajnych sytuacjach poza granicę
w poszukiwaniu pracy udają się oboje rodzice, pozostawiając pod opieką dziad-
ków lub najstarszego rodzeństwa młodsze dzieci. Skutki migracji będą procesem
długotrwałym, w zależności od czasu jej trwania, jednak w obecnych czasach
obserwuje się, iż wyjazdy te stają się coraz dłuższe.

Eurosieroctwo stało się zjawiskiem, które zdominowało obraz współczesnej
rodziny. Pojawia się szereg pytań, jakie stawiają sobie zarówno rodzice, jak
i dzieci. Rodzic pozostający w domu – jak poradzi sobie z wychowanie, opieką
i wypełnianiem podstawowej roli, rodzic przebywający za granicą – czy decyzja
o wyjeździe była słuszna, jak z rozłąką poradzą sobie dzieci oraz współmałżo-
nek, dzieci – mimo że w pierwszych dniach nie odczuwają rozłąki, to z każdym
tygodniem, miesiącem, czy nawet rokiem, dostrzegają minusy takiej sytuacji.
Słowa kluczowe: eurosieroctwo, rodzina, relacje rodzinne, kryzysy w rodzinie.
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„Rodzina miejscem czy nie-miejscem?” Perspektywa
systemowa w rozumieniu problemów akulturacyjnych

rodzin emigracyjnych

W dzisiejszym świecie ruchy ludnościowe, często o bardzo nasilonym roz-
miarze, stały się rzeczywistością codzienną. Badania, podejmowane w tym za-
kresie świadczą, iż wciąż zmagamy się z wyraźnym problemem braku efektyw-
ności koniecznych procesów akulturacyjnych, podejmowanych przez rodziny
emigracyjne. Tymczasem można powiedzieć, że sposób stawania się rodziną mi-
gracyjną stanowi istotny czynnik określający charakter i szanse procesu integracji.
Wydaje się, że obszar ten wart jest podjęcia działań eksploracyjnych, zarówno
w celu wypracowania sposobów pomocy osobom, przebywającym za granicami
naszego kraju, jak i ze względu na fakt, że przybywający z kolei do nas imigranci
mogą mieć analogiczne problemy, których poznanie pomoże nam wdrożyć proce-
dury ułatwiające ich adaptację, a im odnaleźć się w naszym świecie.

Niniejszy tekst jest próbą przeniesienia modelu strategii akulturacyjnych
Johna W. Berry na grunt funkcjonowania rodzinnego z użyciem podstawowych
analogii rozumienia systemowego. Perspektywa systemowa wydaje się być inte-
resującą płaszczyzną rozumienia problemów rodzin emigracyjnych, zaś jej im-
plikacją teoretyczną może być wypracowanie modelu rozumienia i diagnozy
procesów samoorganizacji rodziny emigracyjnej, mających związek z efektyw-
nością procesów asymilacyjnych.
Słowa kluczowe: rodzina emigracyjna, strategie akulturacyjne, podejście systemowe.
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Wartości preferowane przez młodych migrantów
ekonomicznych pochodzących ze zróżnicowanych systemów

rodzinnych

Problem badawczy dotyczył zagadnienia związku (lub jego braku) znacze-
nia przypisywanym przez osoby badane wartościom z rodzajem systemu rodzin-
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nego z którego pochodzą. Osobami badanymi byli studenci deklarujący chęć
wyjazdu z Polski jako migranci ekonomiczni. Do analiz wyników badań zakwa-
lifikowane zostały te osoby, które twierdząco odpowiedziały na pytanie o zde-
cydowaną chęć wyjazdu zarobkowego za granicę, którego czas trwania byłby
dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie wykluczone z analiz zostały osoby wahające się
w sprawie decyzji o wyjeździe i niezdecydowane w odniesieniu do czasu prze-
bywania poza granicami Polski (w tym przypadku chodziło o utrzymanie spójnej
grupy badawczej, wykluczając wyjazdy zarobkowe sezonowe i wakacyjne).
Badani wypełniali Listę Wartości Osobistych w 2 wariantach. W pierwszym
była to klasyczna wersja autorstwa Z. Juczyńskiego. Najczęściej wybierane by-
ły: rodzina, zdrowie, praca i wartości materialne. Z wartości osobistych najczę-
ściej wybierane były miłość, zdrowie/sprawność, inteligencja i radość. Związek
między typem rodziny (badany FACES III D.H. Olsona), a preferowanymi
wartościami okazał się nieistotny. Drugi wariant, zmodyfikowany poprzez in-
strukcję w części I – Co Twoim zdaniem decyduje o Twoim szczęściu osobistym?
oraz zmodyfikowany przez instrukcję w części II – (...) wybierz 5 dla Ciebie
najważniejszych podczas Twojego wyjazdu za granicę. Okazało się, że w części
II wybory zostały zmodyfikowane (na pierwszym miejscu pojawiło się zdro-
wie/sprawność, następnie rodzina, radość i inteligencja) i został ustalony zwią-
zek między typem rodziny a wartościami deklarowanymi podczas pobytu. Warto
zaznaczyć, że wartość „majątek/bogactwo” awansował z miejsca 9 przy instruk-
cji klasycznej na miejsce 7 przy zmodyfikowanej instrukcji.
Słowa kluczowe: wartości, system rodzinny, migracja, rodziny migrantów.

Dr Izabela TABAK
INSTYTUT MATKI I DZIECKA

izabela.tabak@imid.med.pl

Dr Joanna MAZUR
INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Psychiczne, społeczne i somatyczne skutki emigracji
zarobkowej rodziców odczuwane przez nastoletnie dzieci

Emigracja zarobkowa Polaków w XXI wieku stanowi znaczący problem
społeczny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2014 r.
poza krajem przebywało czasowo 2 mln 320 tys. Polaków. Wielu rodziców wy-
jeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, pozostawiając w Polsce swoje dora-
stające dzieci.

Metoda: Przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 badania ankietowe
stanowiły część międzynarodowych badań zachowań zdrowotnych dzieci i mło-
dzieży HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Zastosowano stan-
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dardowy międzynarodowy kwestionariusz, dotyczący różnych aspektów zdro-
wia, zachowań zdrowotnych oraz relacji w rodzinie, szkole i z rówieśnikami,
uzupełniony o pytania dotyczące emigracji zarobkowej rodziców.

Wyniki: Analizy danych uzyskanych od 1515 uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w wieku 13–17 lat wskazały, że 18,1% badanej młodzieży
doświadczyło w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie wyjazdu rodziców za
granicę, najczęściej wyjazdu ojca – 13,7%, zdecydowanie rzadziej matki – 2,3%
lub obojga rodziców 2,0%. Młodzież z tych rodzin odczuwała mniejsze wsparcie
ze strony rodziców, jednak łatwość komunikacji w rodzinie nie pogorszyła się
w stosunku do pozostałych nastolatków, m.in. dzięki używaniu mediów elektro-
nicznych. Osiągnięcia szkolne i relacje z rówieśnikami nie różniły się od pozo-
stałych osób badanych, a zaufanie do nauczycieli było wyższe. Stan zdrowia
i zachowania prozdrowotne dzieci rodziców czasowo emigrujących w celach
zarobkowych były na podobnym poziomie jak ich rówieśników, jednak nasiliły
się zachowania ryzykowne – palenie papierosów, picie alkoholu i aktywność
seksualna.

Wniosek: Podejmowanie działań mających na celu wspieranie dorastają-
cych dzieci rodziców wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy powinno być
uwzględniane w działaniach z obszaru edukacji i zdrowia publicznego.
Słowa kluczowe: emigracja zarobkowa, młodzież, relacje rodzinne, zachowania
zdrowotne, zdrowie, szkoła, rówieśnicy.

Dr Olga ZAMECKA-ZALAS
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ozalas@op.pl

Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka
na obczyźnie

Artykuł dotyczy roli rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyź-
nie, która polegała na wyrobieniu poczucia przynależności narodowej, wzbu-
dzenie dumy narodowej i zapobieganiu kompleksowi niższości wobec obcych.
Wychowanie ojczyste miało zaszczepić w dzieciach umiłowanie nieznanej Pol-
ski i poczucie narodowe, ale przede wszystkim otwarcie szerokich perspektyw
na piękne, bogate i pełne treści duchowej życie. W artykule scharakteryzowano
formy i metody wychowania narodowego w rodzinie takie jak m.in.: zapozna-
wanie dzieci z tradycjami narodowymi, zabytkami polskimi, wprowadzanie
w polskie towarzystwo odpowiednie do wieku, udział w polskich uroczysto-
ściach, czy przypominanie o konieczności pielęgnowania tradycji świątecznych,
które kształtują tożsamość narodową dziecka oraz o roli matki jako kapłanki
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domowego ogniska. Wielką rolę wychowawczą wobec dzieci na emigracji miał
odegrać folklor polski w swoich rozmaitych przejawach: muzyka, śpiew, taniec,
stroje, sztuka ludowa. Aby dziecko czuło się Polakiem, musiało poznać i poko-
chać swój kraj, musiało przede wszystkim żyć w atmosferze polskiego domu
i polskich tradycji. Kultywując mowę polską, przywiązanie do tradycji, zwy-
czajów i obyczajów ojczystych rodzice przekazywali umiłowanie kraju swoim
dzieciom zrodzonym na obcej ziemi. W artykule zwrócono uwagę na rolę
współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą języka ojczystego w wychowaniu
i edukacji dzieci na obczyźnie. Na podstawie analizy artykułów zawartych
w czasopismach emigracyjnych, takich jak: „Wychowanie Ojczyste”, „Wiado-
mości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” itp. przedstawiono
formy i zasady współpracy rodziców ze szkołami sobotnimi w Wielkiej Brytanii,
do których uczęszczały dzieci z różnych rodzin pod względem poziomu ich życia
jak i naturalnych związków uczuciowych z ojczyzną. Celem tej współpracy miało
być kształtowanie osobowości dziecka i jego wszechstronny rozwój.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie ojczyste, dziecko.

Dr Małgorzata HERUDZIŃSKA
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

mh2009@o2.pl

Dzieci obcokrajowców w polskiej szkole – portret(y),
szanse i zagrożenia

Migracja jest zjawiskiem wpisującym się w stały element życia współcze-
snego człowieka; ma różne przyczyny; z jednej strony jest pożądana, jest źró-
dłem pozytywnych zjawisk, z drugiej – źródłem obaw. Ocenia się, że polskie
społeczeństwo nie jest dobrze przygotowane do przyjęcia imigrantów przyby-
wających do naszego kraju. Ich obecność traktowana jest instrumentalnie
(przede wszystkim z perspektywy rynku pracy) i pozbawiona refleksji nad przy-
szłymi losami ich i ich rodzin, ich statusem społecznym i obywatelskim (por.
Firlit-Fesnak, 2013).

W ostatnim czasie nowym problemem dla świata jest skala przymusowych
przesiedleń i liczba uchodźców – na państwach przyjmujących osoby uciekające
ze swojego kraju spoczywa ciężar specyficznej odpowiedzialności za każdą
z nich. Dużą rolę, nie tylko w kształtowaniu procesów integracji imigrantów
i uchodźców, ale także w powstrzymywaniu zjawisk wykluczenia społecznego,
dyskryminacji – przypisuje się systemowi oświaty.

W niniejszym artykule podjęto próbę analizy obecności „innego” w polskim
systemie edukacyjnym, przyjmując przede wszystkim perspektywę personelu
pedagogicznego. Główny problem badawczy zamknięto w następującym pyta-
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niu: w jakim stopniu polskie szkoły są przygotowane do pracy z dziećmi cudzo-
ziemców? Jakie problemy i wyzwania ona rodzi? Wnioski oparto na źródłach
zastanych jak i wynikach badań własnych.
Słowa kluczowe: imigracja, proces wychowania, reprodukcja kultury, szkoła.

Dr Paulina FORMA
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

formapaulina.uhp@wp.pl

Pedagogiczny i socjokulturowy skrypt dorastanie dziecka
w sytuacji kryzysowej

Artykuł ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim różne skrypty do-
rastania dziecka: antropologiczno-filozoficzny, historyczny, psychologiczno-bio-
graficzny, socjologiczny oraz pedagogiczny. Skupiono się na rodzinie, a przede
wszystkim rodzinie wielodzietnej jako środowisku wychowawczym, które jeśli
jest w kryzysie (skutek różnych sytuacji krytycznych, kryzysowych) w kryzysie
jest także proces dorastania i socjalizacji dziecka. Scharakteryzowane zostały
perspektywy dorastania w kryzysie. Odniesiono się również do diagnozy sytu-
acji dzieci w kryzysie, aby dokonać implikacji opracowywania strategii pomo-
cowych zmieniających na korzyść poprawy jakości dorastania dzieci i funkcjo-
nowania dużych rodzin.
Słowa kluczowe: dorastanie, rodzina wielodzietna, kryzys, przejawy kryzysu.

Dr Dorota GĘBUŚ
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

dorota.gebus@op.pl

Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny polskiej
na tle innych krajów europejskich

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniły się postawy ludzi na temat
małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci. W Polsce mamy do czynienia ze spad-
kiem liczby zawieranych małżeństw, wzrostem liczby rozwodów, nowymi for-
mami życia rodzinnego. Coraz więcej jest osób żyjących w pojedynkę, w związ-
kach nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci, małżeństw bezdzietnych.
Rynek pracy wymusił nowe wartości związane z indywidualizmem i autonomią
jednostki, co wpływa na zanik tradycyjnego modelu rodziny. Pracodawcy stawiają
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wysokie wymagania, które mogą spełnić jedynie jednostki dobrze wykształcone,
gotowe wiele poświęcić dla rozwoju kariery zawodowej. Coraz trudniej jest pogo-
dzić pracę z rodziną ponieważ jedna i druga sfera nakłada liczne obowiązki.

Innym problemem z jakim boryka się polska rodzina jest zła sytuacja eko-
nomiczna. Jest to związane z bezrobociem, niską płacą, biedą. Wsparcie finan-
sowe rodzin w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w innych krajach UE.
W porównaniu z obywatelami państw UE tygodniowo poświęcamy więcej czasu
na pracę, a zarabiamy mniej. W konsekwencji mamy mniej czasu na życie ro-
dzinne kosztem pracy zawodowej i jednocześnie mamy gorsze warunki ekono-
miczne. Sytuacja taka nie sprzyja podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny.
Na przestrzeni ostatnich 20-stu lat odnotowaliśmy bardzo duży spadek współ-
czynnika dzietności. Obecnie znajdujemy się w grupie państw europejskich,
w których rodzi się najmniej dzieci. Dla wielu młodych osób rozwiązaniem staje
się emigracja i osiedlanie się w krajach gwarantujących stabilność zatrudnienia,
dobre zarobki oraz wysokie świadczenia socjalne. Artykuł prezentuje analizę
wybranych wskaźników demograficznych i ekonomicznych obrazujących kon-
dycję w jakiej znajduje się polska rodzina.
Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, dzietność, praca, sytuacja ekonomiczna.
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Zagrożenia rodziny i programy pomocowe
na przełomie XIX i XX wieku

Dr Monika NAWROT-BOROWSKA
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

mnawrot10@wp.pl

Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej młodego
pokolenia w II połowie XIX i na początku XX wieku

w świetle pamiętnikarstwa

Celem podjętych badań będzie próba ukazania całokształtu zagadnień zwią-
zanych z rolą rodziny (w tym nauczania domowego) w procesie utrzymania toż-
samości narodowej Polaków w warunkach zaborów. Zbadanie głównego proble-
mu pozwoli zrekonstruować tradycje w zakresie wychowania i nauczania dzieci w
duchu polskości, poszanowania historii i kultury narodowej, a tym samym wskaże
na sposoby i formy utrzymania w młodych Polakach tożsamości narodowej. Pod-
stawą źródłową badań będzie literatura wspomnieniowa i pamiętnikarska, pozwa-
lająca odtworzyć aspekt praktyki wychowawczej w badanym zakresie.
Słowa kluczowe: wychowanie w rodzinie, tożsamość narodowa, zabory, pa-
triotyzm, pamiętniki, II połowa XIX, początek XX wieku.

Dr Barbara KALINOWSKA-WITEK
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

barbara.kalinowska-witek@poczta.umcs.lublin.pl

Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży w świetle
literatury i czasopism II połowy XIX i początku XX wieku

Właściwe wychowanie młodego pokolenia jest istotne nie tylko dla prawi-
dłowego funkcjonowania rodziny, ale także ma ogromne znaczenie społeczne.
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Staje się podstawą zdrowia fizycznego i moralnego przyszłych pokoleń. Na
przestrzeni dziejów rodzice nie zawsze byli świadomi doniosłej roli, jaka przy-
padła im w udziale. Znaczenie rodziny wzrosło w okresie zaborów, gdyż to wła-
śnie od świadomości rodziców i ich poczucia odpowiedzialności za realizację
zadań wychowawczych oraz kształtowanie u potomstwa postaw patriotycznych
zależało przetrwanie polskości w sercach młodego pokolenia. Aby lepiej uświa-
domić rodzicom ich obowiązki względem własnych dzieci i całego społeczeń-
stwa, niejednokrotnie na łamach czasopism rodzinnych i kobiecych oraz w lite-
raturze pięknej podejmowano zagadnienie zagrożeń, czyhających na dzieci
i młodzież oraz roli rodziców w kształtowaniu właściwego środowiska wycho-
wawczego. Porady dotyczyły zarówno wychowania fizycznego, jak również
umysłowego i społecznego. Czasami były udzielane wprost, innym razem
w bardziej zawoalowanej formie – poprzez lansowanie określonych wzorów
osobowych i ukazywanie postaci godnych naśladowania. Sposób przedstawienia
bohaterów literackich miał prowadzić do pojawienia się u czytelnika refleksji na
temat znaczenia wychowania w prawidłowym rozwoju człowieka. Do podsta-
wowych błędów wychowawczych rodziców w omawianym okresie należała
zbyt mała troska o rozwój fizyczny i umysłowy dziewcząt – przyszłych matek
i wychowawczyń następnych pokoleń, powszechne przyzwolenie na potrzebę
wyszumienia się młodzieży męskiej, nadmierne zwracanie uwagi na stroje, wy-
rabianie u dzieci z warstw posiadających zamiłowania do uczt i zabaw, kształ-
towanie postawy próżniactwa u chłopców oraz wpajanie dziewczętom przeko-
nania, że ich szczęście zależy od dobrego zamążpójścia. Dlatego na łamach cza-
sopism i literatury pięknej starano się uświadomić rodzicom skutki niewłaści-
wych oddziaływań na młode pokolenie i ukazać im właściwe przykłady postę-
powania, z których mogliby w razie potrzeby skorzystać.
Słowa kluczowe: wychowanie dzieci i młodzieży XIX/XX wiek, zagrożenia
w rozwoju dzieci i młodzieży, błędy wychowawcze rodziców, troska o prawi-
dłowy rozwój dzieci i młodzieży XIX/XX wiek, rady dla rodziców w czasopi-
smach i literaturze XIX/XX wiek.

Dr Monika HAJKOWSKA
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

monikahajkowska@wp.pl

Choroby nerwowe dzieci i młodzieży zagrożeniem
dla rodziny – na podstawie wybranych poradników

XIX i początku XX wieku

Zagadnienie chorób nerwowych u dzieci i młodzieży podejmowane było
w XIX i na początku XX wieku przez lekarzy, higienistów i pedagogów. Zainte-
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resowanie tą tematyką ściśle związane było z popularyzacją wiedzy o zdrowiu,
ruchem higienicznym oraz rozwojem medycyny. W dużej mierze podyktowane
było niskim poziomem świadomości zdrowotnej społeczeństwa polskiego. Leka-
rze, higieniści oraz pedagodzy uwrażliwiali rodziców, opiekunów i nauczycieli
na przyczyny, objawy oraz skutki chorób nerwowych dzieci i młodzieży.
W poradnikach zamieszczano rady i wskazówki jak dbać o zdrowie psychiczne.
Zwracano uwagę na profilaktykę. W celu uniknięcia choroby zalecano higienę
procesu nauczania oraz zdrowy styl życia. Podkreślano znaczenie wypoczynku,
rolę gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz wpływ snu na zdrowie dziecka.
Przemęczenie, stres mogły prowadzić do wielu schorzeń. Przyczyn chorób doszu-
kiwano się w niedojrzałości dziecka, w zbyt wcześnie rozpoczętej i niewłaściwie
prowadzonej edukacji oraz złej organizacji pracy. Apelowano, aby nie bagateli-
zować pierwszych objawów i udać się do lekarza. Ponadto podejmowano zagad-
nienie kształtowania świadomości zdrowotnej dzieci oraz wyrabiania właściwych
zachowań zdrowotnych. Wśród problemów związanych z chorobami nerwowymi
zwracano uwagę na ich dziedziczenie. Dlatego omawiano kwestię planowania
rodziny oraz wyboru małżonka. Chcąc ustrzec się choroby potomstwa, radzono
wnikliwie sprawdzać stan jego zdrowia oraz jego rodziny. Zauważano, że kondy-
cja psychiczna dziecka ma wpływ na jego osiągnięcia w procesie nauczania.
Słowa kluczowe: choroby nerwowe dzieci i młodzieży, świadomość zdrowotna,
higiena procesu nauczania.

Dr Elżbieta DOLATA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

edolata@ur.edu.pl

Troski i radości rodziny galicyjskiej na przełomie
XIX i XX wieku w świetle źródeł pamiętnikarskich

Sytuację rodzin galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku wyznaczały
uwarunkowania polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturalne kraju. Specy-
ficzne „galicyjskie” warunki decydowały o jakości i sposobie zaspokajania po-
trzeb domowników oraz wychowywania dzieci. Wiele rodzin borykało się
z trudnościami, które stanowiły zagrożenie dla ich codziennego funkcjonowania.

O zmaganiu się z codziennymi sprawami, troskach i radościach pisali bez-
pośredni świadkowie – pamiętnikarze. W źródłach pamiętnikarskich znajdujemy
dziś cenne informacje, które kreślą obraz życia rodzin galicyjskich w sytuacji
ówczesnych zagrożeń.
Słowa kluczowe: historia wychowania, opieka nad dzieckiem, wychowanie,
rodzina, życie rodziny, Galicja.
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Dr Joanna SOSNOWSKA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

sosnowskaasia@wp.pl

„Dziatwa mała nie jest w stanie prosić o zaspokojenie
swych nieodzownych potrzeb...” – rola łódzkich

mariawickich wspólnot parafialnych w niesieniu pomocy
dzieciom podczas I wojny światowej

Życie wspólnoty mariawickiej od początków jej istnienia ogniskowało się
wokół parafii i kościołów. Właśnie parafie były tym środowiskiem, które wy-
chodziło naprzeciw zapotrzebowaniu religijnemu swych wiernych, ale także
realizowało potrzeby społeczne w zakresie oświaty, kultury i kwestii socjalnych.
Kościół mariawicki, przed i w czasie I wojny światowej, należał do jednych
z największych wspólnot religijnych w Łodzi. Łódzkie parafie mariawickie wy-
odrębniono na kilka lat przed I wojną światową, w okresie organizowania się
niezależnych od Kościoła rzymskokatolickiego parafii mariawickich. Pierwszą
świątynię dla mariawitów wzniesiono w grudniu 1906 r., kolejną – we wrześniu
1907 r., a trzecią i ostatnią – po upływie roku, we wrześniu 1908.

Obok wnoszonych, w wyjątkowym tempie, kościołów i kaplic powoływano
do istnienia instytucje przeznaczone dla dorosłych parafian i dla ich dzieci: bi-
blioteki, czytelnie, sale zajęć dla dziewcząt i chłopców, szkoły, ochronki, ale
również mieszkania dla ubogich rodzin. Miały one charakter wyznaniowy.

Bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej łódzkie duchowieństwo ma-
riawickie włączyło się w akcje pomocowe organizowane na terenie poszczegól-
nych parafii. Na szerszą skalę organizowano dożywianie dla dorosłych i dzieci,
a posiłki przygotowywano i wydawano we własnych kuchniach parafialnych.
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci kontynuowały
w tym okresie swoje zadania, jednak zintensyfikowały działalność w kierunku
zapewnienia podopiecznym podstaw bytu: posiłków, odzieży i obuwia. Nad-
rzędnym zadaniem ochronek mariawickich była opieka, wychowanie „religijno-
-moralne” oraz wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat).
Pomoc adresowano do dzieci wywodzących się z ubogich rodzin robotników
fabrycznych i rzemieślników.
Słowa kluczowe: mariawici w Łodzi, opieka nad dziećmi, ochronki mariawickie
w Łodzi, parafie mariawickie, pomoc dzieciom, opieka i wychowanie w ochron-
kach mariawickich.
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Działalność pomocowa na rzecz rodziny w pracach
wybranych towarzystw kobiecych II RP

W Drugiej Rzeczypospolitej rozwinęła się szeroko działalność stowarzy-
szeniowa. Była wyrazem ogromnego zaangażowania społecznego na rzecz
wspierania państwa w jego podstawowych zadaniach w różnych zakresach jak
i realizacją oddolnej potrzeby aktywności obywatelskiej na różnych polach.
Przybierała różne formy, treści i kierunki pracy. Skala i zakres tej działalności
jest imponująca. Działalność licznych stowarzyszeń – szczególnie tych o cha-
rakterze społeczno-oświatowym, charytatywnym, pomocowym – przyczyniła się
do wspierania (wspomożenia) państwa w realizacji jego podstawowych zadań
edukacyjnych, społecznych, socjalnych, ale też bezpośrednio do poprawy życia
wielu osób zagrożonych (czy też będących dotkniętymi) biedą, wszelkimi pato-
logiami, wykluczeniem społecznym, chorobami, bezrobociem itp. Na szczególną
uwagę zasługuje działalność stowarzyszeń niosących pomoc rodzinie. Troska
o rodzinę, jej właściwe funkcjonowanie, była przedmiotem zainteresowania
zarówno państwa jak i licznych stowarzyszeń społecznych. Obie agendy podej-
mowały szereg działań mających na celu wsparcie, pomoc rodzinie, w realizacji
jej podstawowych funkcji, zadań. Działalność obu się uzupełniała.

Wśród towarzystw aktywnie działających na rzecz rodziny, wyróżniały się
szczególnie towarzystwa kobiece. Ich liczba i prężna działalność świadczyła nie
tylko o potrzebie i chęci angażowania się kobiet w działalność społeczno-
oświatową, socjalną i pomocową na rzecz rodziny ale także o ogromnym zapo-
trzebowaniu społecznym na ten rozdaj świadczonej pomocy i opieki. Na terenie
całej Rzeczypospolitej liczne towarzystwa społeczne organizowały i prowadziły
szeroką pomoc potrzebującym rodzinom, doskonaląc przy tym własne formy
i metody pomocy. Do najbardziej aktywnych kobiecych organizacji na polu
organizowania i niesienia pomocy rodzinie należały: Zjednoczenie Polskich
Katolickich Towarzystw Kobiecych we Lwowie i zrzeszone w nim liczne orga-
nizacje i stowarzyszenia jak i Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet.
Słowa kluczowe: organizacje kobiece, Zjednoczenie Polskich Katolickich To-
warzystw Kobiecych we Lwowie, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, opieka
nad rodziną, formy opieki nad rodziną, działalność pomocowa na rzecz rodziny.
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Rodzina karaimska wobec zagrożeń tożsamości kulturowej
w II Rzeczypospolitej

Karaimi, jako najmniejsza mniejszość etniczna i grupa wyznaniowa w Dru-
giej Rzeczypospolitej, która liczyła około 1500 osób skupiona wokół działalno-
ści gmin karaimskich w Trokach, Wilnie, Łucku i Haliczu podejmowali szereg
działań kulturalno-oświatowych w celu zachowania swojej odrębności religijnej
i językowej. Szczególne w tym zakresie zadania przypisywano rodzinie karaim-
skiej, która z uwagi na swoje wpływy wychowawcze stanowiły podstawowy
fundament przekazywania wartości i tradycji karaimskich. W referacie zostaną
omówione czynniki zagrażające zachowaniu odrębności kulturowej Karaimów
tj. obowiązek szkolny, ustawy o mniejszościach narodowych oraz wskazane
będą kierunki działań podejmowanych w środowisku rodzin karaimskich, które
rekompensowały i niwelowały skutki działań społecznych.
Słowa kluczowe: Karaimi, Druga Rzeczypospolita, rodzina, tradycje i zwyczaje
karaimskie.
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Rodzina i kryzys jej funkcji wychowawczej w świetle
dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych

w Polsce międzywojennej

W artykule poddałam analizie Dzienniki Urzędowe poszczególnych kurato-
riów okręgów szkolnych w Polsce międzywojennej w kontekście problematyki,
dotyczącej rodziny i kryzysu jej funkcji wychowawczej. Dzienniki urzędowe
w swojej strukturze zawierały „Dział nieurzędowy”, w którym zamieszczano
artykuły poświęcone analizowanej problematyce. Podkreślano w nich, że pod-
stawowym środowiskiem wychowawczym była rodzina, której właściwej
i zdrowej atmosfery wychowawczej nie mogła zastąpić żadna instytucja opie-
kuńczo-wychowawcza. Jednak w kontekście różnorodnych zagrożeń rodziny,
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prowadzących do jej dysfunkcyjności pisano, że rodzina niekiedy traci swoją
wydolność wychowawczą.

Materiały źródłowe zawarte na łamach dzienników urzędowych wskazują
na różne obszary kryzysu funkcji wychowawczej rodziny i ich uwarunkowania.
Na pogłębiający się kryzys rodziny lat międzywojennych miały wpływ między
innymi takie czynniki, jak: obniżenie etyki społecznej, politycznej, kryzys war-
tości, komercjalizacja życia, rozluźnienie więzi, kryzys ekonomiczny, destruk-
cyjne i antyreligijne prądy. Analizowane dzienniki urzędowe wskazują na
wzrost stopnia złożoności życia, u podstaw którego leżała potrzeba rozwoju
intelektualnego i społeczno-moralnego rodziców, koniecznego do zrozumienia
własnego miejsca w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za wychowanie
młodego pokolenia. Pisano o wzroście relatywizmu moralnego, swoistym cha-
osie haseł i dążeń, który niekorzystnie wpływał na życie rodziny i jej funkcje
wychowawcze. Funkcje wychowawcze rodziny zaburzał analfabetyzm i poja-
wiająca się przestępczość rodziców. Dostrzegano również niekorzystny wpływ
instytucji kultury i środków masowego przekazu, które goniąc za sensacją, roz-
wijały niezdrowe upodobania zarówno rodziców jak i dzieci. Na kryzys funkcji
wychowawczej rodziny miały wpływ następstwa pierwszej wojny światowej
oraz skutki rozwoju procesów industrializacji, trudne warunki ekonomiczne,
konieczność ciągłego zarobkowania, które doprowadziły do nieobecności rodzi-
ców w domu, osłabienia więzi rodzinnych i braku możliwości oddziaływania
wychowawczego na swoje dzieci.
Słowa kluczowe: wychowanie w rodzinie, rodzina w Polsce w okresie między-
wojennym, wychowanie w okresie międzywojennym, dzienniki urzędowe kura-
torów okręgów szkolnych w Polsce międzywojennej.

Prof. UJK Joanna MAJCHRZYK-MIKUŁA
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
drasma@wp.pl

Zdrowie a jakość życia dziecka w domu rodzinnym,
w okresie międzywojennym

Podjęte w artykule rozważania mają na celu przybliżenie ważnych z punktu
widzenia pedagogicznego, jak również społecznego, problemów związanych
z zagrożeniami zdrowia dzieci w rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza okresu II Rze-
czypospolitej, kiedy trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna nie sprzyjała
prawidłowemu rozwojowi opieki nad najmłodszymi. W wielu wypadkach poło-
żenie materialne determinowało w znacznej mierze stosunek do problemów
związanych ze zdrowiem. Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa, nieodpowiednie
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pożywienie czy brak właściwego ubrania, często niedostosowanego do pory
roku, stwarzały wiele zagrożeń dla zdrowia. Należy jednak pamiętać, że te nie-
pokojące zjawiska, zachodzące w wielu rodzinach, zwłaszcza tych najbiedniej-
szych, były konsekwencją nie tylko zmian ekonomicznych, ale także kulturo-
wych. Stopień wykształcenia rodziców warunkował zasób wiedzy i świadomość
czynników zagrażających zdrowiu. Podobnie jak tradycjonalizm rodziny, który
odgrywał bardzo duże znaczenie w kształtowaniu wielu nawyków również
i kultury zdrowotnej. Często zachowania te przenoszone były z pokolenia na
pokolenie. To niewątpliwie odzwierciedlało ogólny poziom życia rodzin. Brak
elementarnej wiedzy, świadomości społecznej, kultury osobistej i higieny, spro-
wadzały życie ich członków do wegetacji. Zaniedbywanie zdrowia dziecka
w rodzinie stanowiło poważną barierę w jego rozwoju. W konsekwencji rzuto-
wało to na dalsze jego życie. Co prawda, obowiązek opieki nad dziećmi spo-
czywał również na Państwie, ale podejmowane działania na rzecz podniesienia
poziomu higieny zapobiegawczej, zwłaszcza przeciwko chorobom społecznym,
były niewystarczające. Wszystkie te czynniki miały niewątpliwie wpływ na
niezbyt dobrą jakość życia wielu ówczesnych rodzin, a zwłaszcza młodego po-
kolenia Polaków.
Słowa kluczowe: zdrowie, rodzina, dziecko, II Rzeczypospolita.
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Rodzina idealna a rodzina realna
w XXI wieku

Dr Monika GROCHALSKA
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Rodzina idealna a rodzina realna – na pograniczach
dyskursów i znaczeń (z perspektywy kobiet)

Niniejszy referat będzie próbą przedstawienia w oparciu o wyniki badań ja-
kościowych, napięcia występującego pomiędzy obrazem idealnej rodziny ser-
wowanym przez media, organizacje polityczne i społeczne, a nawet naukę (!),
który jest uwewnętrzniany w toku socjalizacji (zwłaszcza przez kobiety) a do-
świadczeniami codzienności w rzeczywistych rodzinach. Będzie to krytyczne
ujęcie sposobów przejęcia ciała i umysłu kobiecego przez procesy władzy za
pomocą dyskursu w świetle teorii społeczno-kulturowej M. Foucault. W rozu-
mieniu M. Foucault, ciało jest programowane do rozmnażania się, czyli dostar-
czania siły roboczej oraz do tego, żeby było ciałem–maszyną, czyli do produk-
cji. Współcześnie także jesteśmy programowani do konsumpcji, bo na tym się
opiera dzisiejsza gospodarka. Filozofia sprawowania kontroli zmieniła się – od
fizycznej władzy nad człowiekiem po oddziaływanie w codzienności, w mikro-
skali. Stąd potrzeba przyjrzenia się, w jaki sposób dominujące dyskursy władzy
kształtują doświadczenia kobiet w relacjach rodzinnych. Według Foucault,
ujarzmić człowieka, to wytworzyć w nim taką tożsamość, żeby chciał tego, cze-
go chce władza. Jednocześnie człowiek nie pozostaje w tej relacji bierny, lecz
stawia opór, który jest możliwy m.in. dzięki refleksyjności. Czy współczesne
kobiety poddają się dyktatowi władzy? Czy dostrzegają elementy opresji, której
są poddawane? Czy stawiają opór wobec nich? Jak kształtują relacje rodzinne –
zgodnie z oczekiwaniami sił sprawujących władzę, czy w opozycji do nich?
Tego typu pytania wyznaczają ramy planowanego wystąpienia.
Słowa kluczowe: rodzina, media, teoria krytyczna, dyskurs, kontrola, władza, opór.
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Kłamstwo – zagrożenie dla trwałości związku małżeńskiego
i spójności rodziny

Autorka wysunęła i uzasadniła tezę, że kłamstwo będące naruszeniem nor-
my prawdomówności, stanowi zagrożenie zarówno dla trwałości związku mał-
żeńskiego, jak i spójności rodziny. By podjąć refleksję nad kłamstwem – przed-
miotem badań pedagogicznych, usytuowała problematykę kłamstwa w obrębie
różnych dyscyplin naukowych, między innymi: filozofii, antropologii, języko-
znawstwa, psychologii, socjologii, historii, etnologii. W rezultacie analiz inter-
dyscyplinarnych wyodrębniła kilka kierunków badań nad kłamstwem: seman-
tyczny, typologiczny, etiologiczny, kulturowy, moralny, historyczny i strate-
giczny. Treść właściwą artykułu tworzą zagadnienia: stosunku do prawdy
w kontekście doboru partnera i rozwoju związku uczuciowego (narzeczeńskiego
i małżeńskiego); doraźnych i odroczonych w czasie konsekwencji kłamstwa
członków rodziny. Kwintesencję i zarazem końcową część artykułu stanowi
stwierdzenie, iż dezaprobata wobec okłamywania bliskich oraz respekt dla
prawdy są czynnikami umacniającymi rodzinną więź emocjonalną wśród repre-
zentantów jednego pokolenia, np. małżonków, rodzeństwa oraz więź międzypo-
koleniową, np. między rodzicami i dziećmi, dziadkami i wnukami.
Słowa kluczowe: kłamstwo, prawda, małżeństwo, rodzina, norma moralna, spój-
ność rodziny, więź emocjonalna.
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Próba zdefiniowania kohabitacji w opozycji do małżeństwa

Kohabitacja jest niezalegalizowaną relacją kobiety i mężczyzny, zwaną też
konkubinatem lub związkiem konsensualnym. Figuruje na liście alternatywnych
form rodzinnych, stanowiących alternatywę względem nuklearnej konfiguracji
„dwójka rodziców plus ich dzieci”. Zalicza się do nich oprócz kohabitacji: singlizm,
życie bez dzieci obrane świadomie, samotne rodzicielstwo, rodziny rekonstruowane,
małżeństwa egalitarne i otwarte, swingersów, związki homoseksualne, a także ro-
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dziny rozszerzone, komuny, układy sieciowe seniorów i grona przyjacielskie. Trud-
no w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ocenić wyższość małżeń-
stwa nad kohabitacją. Wartościowanie takie utrudnia zresztą wiele czynników.
Jednym z nich jest brak dookreślenia, czym jest związek konsensualny, jakie są
jego ramy czasowe, jak wygląda w nim kwestia rodzicielstwa, podziału obo-
wiązków domowych etc.

Małżeństwo z kolei, bardzo dobrze zdefiniowane w literaturze wszelkiego
rodzaju, to związek oparty na jasno zdefiniowanych zasadach, posiadający status
prawny i wyraźnie określoną datę jego zawarcia. I choć w ostatnich latach prze-
żywa widoczny kryzys – spada liczba zawieranych związków małżeńskich,
wzrasta liczba rozwodów, to jednak wciąż pozostaje podstawą do tworzenia
rodziny i jest najważniejszą relacją w jej strukturze. Współczesne związki mał-
żeńskie konstytuowane są w oparciu o dużo większą wolność w rozumieniu
małżeństwa jako społecznego obowiązku, autonomię obojga partnerów oraz –
w największej mierze – stanowią zalegalizowaną relację uwarunkowaną potrze-
bami uczuciowymi. Podobne założenia przyświecają kohabitacji, z wyłączeniem
jej formalizacji w sensie prawnym.

Autorka artykułu stara się przybliżyć podobieństwa i różnice pomiędzy ko-
habitacją a małżeństwem bez próby oceny, która z tych relacji jest bardziej
wartościowa.
Słowa kluczowe: kohabitacja, konkubinat, związek konsensualny, rodzina, mał-
żeństwo, miłość, seks.
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Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego
zagrożeniem dla współczesnej rodziny

Streszczenie: Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe w Polsce
wiążą się ze zmianami w podejściu do małżeństwa i rodziny. W obrębie rodziny
pojawiają się nowe, nieznane dotąd wzory zachowań, przekształceniu ulega jej
struktura, zakres i kształt ról pełnionych przez jej członków. Powszechnie ob-
serwuje się odejście od tradycyjnego jej modelu. Coraz powszechniejsze stają
się różnorodne alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Przekształcają-
cy się model rodziny małżeńskiej na formy pozamałżeńskie powoduje zmiany
w postrzeganiu rodziny, a w szczególności małżeństwa jako nierozerwalnego
związku na całe życie.

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza opinii studentów pedagogiki
dotyczących alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego. Ponadto
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prezentuje refleksje studentów pedagogiki dotyczące postrzegania współczesnej
rodziny, oraz wyobrażeń o własnej rodzinie.
Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, alternatywne formy życia rodzinnego,
studenci.
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Kohabitacja jako alternatywna forma życia rodzinnego

Współczesna rodzina podlega wielu zmianom. Intensywne przeobrażenia
w obrębie rodziny dotyczą m.in. opóźnionych decyzji małżeńskich i prokreacyj-
nych, akceptacji dla związków nieformalnych, wzrostu odsetka urodzeń poza-
małżeńskich czy wzrostu liczby rozwodów. Współczesna rodzina rozumiana jest
już nie tylko jako sformalizowany związek małżeński, pojawiają się także inne
formy życia małżeńsko-rodzinnego, utożsamiane z tym pojęciem. Jedną z takich
form jest niezamężna kohabitacja, stanowiąca związek dwóch osób wspólnie ze
sobą mieszkających, lecz nie będących małżeństwem. Kohabitacja traktowana
jest jako etap przed- lub pomałżeńskiego wspólnego życia lub alternatywna wo-
bec małżeństwa.

Wielość pojawiających się form życia rodzinnego jest okazją do wyboru
własnego modelu życia małżeńsko-rodzinnego. Referat jest komunikatem z ba-
dań własnych, przeprowadzonych wśród młodzieży, dotyczących stosunku do
kohabitacji i jej postrzegania.
Słowa kluczowe: kohabitacja, alternatywna forma życia rodzinnego.
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Aksjomaty komunikacyjne – czy zrozumienie istoty
konfliktu pomaga w jego rozwiązaniu

Jednym z opisów rodziny jest przedstawienie jej z perspektyw procesów
komunikacyjnych. Najbardziej znany opis szkoły komunikacyjnej stworzony
przez Paula Watzlawicka Janet Beavin Bavelas i Dona Jacksona skupia się na
aksjomatach komunikacyjnych i wyjaśnia, w jaki sposób przebieg komunikacji
przekłada się na konflikty i zaburzenia systemu rodzinnego. Aksjomaty komuni-
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kacyjne pozwalają opisać i zrozumieć, co jest przyczyną konfliktów. Praktyka
rozwiązywania konfliktów rodzinnych pokazuje jednak, że osoba zaangażowana
w konflikt często nie potrafi wykorzystać tej perspektywy. Artykuł jest próbą
wyjaśnienia tego zjawiska w oparciu o elementy szkoły komunikacyjnej, inte-
rakcjonizmu symbolicznego i analizy transakcyjnej.
Słowa kluczowe: komunikacja, konflikt, aksjomaty komunikacyjne.

Dr Anita FAMUŁA-JURCZAK
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

afamua@gmail.com

(Nie)konfliktowe wychowanie w rodzinie

Pierwszym i naturalnym środowiskiem w życiu dziecka jest rodzina. To
właśnie w tym środowisku wychowawczym dziecko uczy się określonych za-
chowań, interioryzuje system wartości. Rodzice będąc pierwszymi wychowaw-
cami mają bardzo duży wpływ na kształtowanie się u dziecka postaw moral-
nych. Proces wychowania, który dokonuje się w systemie rodzinnym powinien
być spójny i ukierunkowany na wszechstronny rozwój dziecka. Zważywszy na
to, że rodzina jest pojmowana jako system, w którym poszczególni jej członko-
wie są ze sobą powiązani niezwykle ważne jest zaangażowanie wszystkich jej
członków w wychowanie. Celem przygotowanego tekstu jest ukazanie rozumie-
nia celów wychowania i podejmowanych działań wychowawczych (wykorzy-
stywanych metod wychowania oraz dominujących stylów wychowania) w ro-
dzinach funkcjonujących, jako rodziny niepełne czasowo. W tekście ukazane
zostaną wyniki badań przeprowadzone wśród trzech podmiotów wychowaw-
czych: matek, ojców oraz dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników przedsta-
wione zostaną obszary, w których można zaobserwować zbieżności oraz roz-
bieżności w postrzeganiu stosowanych metod wychowania.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, style wychowania, proces wychowania.
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Rodzina wielokulturowa we współczesnym
świecie

Prof. dr Ali-Zada HIKMAT
BAKU STATE UNIVERSITY

hikmet56@gmail.com

Problemy demograficzne wychowania rodzinnego

W połowie XX wieku procesy migracyjne zaczęły oznaczać nowe zakresy.
Liczba ludności wzrosła gwałtownie. Większość starych miast przekształciły się
w duże miasta według liczby mieszkańców powyżej miliona ludzi. W warun-
kach urbanizacji pojawiły się nowe problemy, a zwłaszcza problemy medyczne
– psychiczne. Rodzenie, śmierć, rozwód, ponownie małżeństwo, migracja inne,
które zaczęły przyciągać uwagę jako problemy globalne. W Azerbejdżanie rów-
nież pojawiła się sytuacja demograficzna, charakteryzująca się specyficznymi
zmianami ilościowymi i jakościowymi. Pod tym względem sytuacja demogra-
ficzna, która pojawiła się w Republice Azerbejdżanu ma specyficzne cechy.
W XX wieku ta specyficzność przede wszystkim może być scharakteryzowana
przejściem mieszkańców z trybu życia wiejskiego do życia miejskiego w wyni-
ku procesów migracyjnych. Rodzina azerbejdżańska, która preferowała złożony
typ rodziny w trybie życia wiejskiego po przejściu do trybu życia miejskiego
doprowadziło do zwiększenia nuklearnego typu rodziny. Preferowanie trybu
życia miejskiego i nuklearyzacja rodziny stworzyły zasadnicze zmiany w sytu-
acji demograficznej kraju: indeks urodzeń spadł, liczba rozwodów zwiększyła
się, wzrosła liczba ponownych małżeństw, pojawiły się nowe typy rodziny.
Wszystko to wpływając na system relacji wewnątrz rodziny, spowodowało jego
zmianę i odnowienie.

Formowanie i proces rozwoju osobowości uczniów w wieku szkolnym przede
wszystkim trzeba scharakteryzować według cech systemu relacji wewnątrz rodzi-
ny. W tym kierunku jest taka hipoteza, że zmiany w systemie relacji wewnątrz
rodziny, stworzone przez procesy demograficzne wpływa na formowanie osobo-
wości dziecka w rodzinie. W celu zbadania charakteru tego wpływu zbadaliśmy
w szkołach azerbejdżańskich demograficzny typ rodziny, strukturę zawodowego
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kształcenie rodziny i związek między liczbą dzieci w rodzinie i poziomem roz-
woju uczniów. Badanie było prowadzone w mieście Baku i objęło 1481 uczniów.
Słowa kluczowe: system stosunków międzyrodzinnych, demograficzny typ
rodziny, struktura zawodowego kształcenia rodziny, sytuacja demograficzna,
poziom rozwinięcia uczniów.

Dr Ewa SOWA-BEHTANE
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

ewasowa@tlen.pl

Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń

Gdy ludzie wywodzący się z różnych narodów łączą się w pary małżeńskie,
dochodzi do bardzo ważnych zjawisk i procesów, o znaczeniu wykraczającym
poza losy jej członków. W wyniku amalgamacji czyli łączenia się grup kulturo-
wych w następstwie zawierania małżeństw i tworzenia mieszanych, hybrydal-
nych form pokrewieństwa, wyłania się nowy ład kulturowy.

W małżeństwach mieszanych powstaje specyficzna sytuacja – „spotkanie”,
związanie odległych kulturowo partnerów decydujących się na zawarcie mał-
żeństwa, a co za tym idzie – na wspólne pożycie, współpracę dla dobra rodziny,
a więc głównie wychowywanie dzieci i wzajemną pomoc.

Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występują-
cych między partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kultu-
rowe mogą wpływać zarówno negatywnie jak i pozytywnie na małżeństwo. Re-
zultat uwarunkowany jest m.in. stopniem podobieństwa partnera, stopniem ba-
riery językowej, akceptacją odmiennej kultury i religii partnera oraz jego odręb-
nych poglądów. Jak w przypadku każdego kontaktu międzykulturowego, tak
i w parach mieszanych musi dojść do swego rodzaju kompromisu – partnerzy po-
znają nawzajem swoje kultury i razem tworzą mieszankę, która umożliwia im zgod-
ne współżycie. Pod wpływem kompromisu kulturowego, jaki zachodzi w związkach
mieszanych, partnerzy, dostosowując się do siebie nawzajem, mogą zmieniać swoje
przyzwyczajenia, zwyczaje, sposoby zachowania, opinie, wartości.

Do czynników prowadzących do problemów w związkach mieszanych zali-
czyć można: różnice kultur narodowych, założenie podobieństwa interlokuto-
rów, różnice językowe, niepoprawną interpretację sygnałów niewerbalnych,
stereotypy i uprzedzenia, odmienny system wartości, lęki i napięcia, niepewność
i stres, etnocentryzm i przekonanie o „wyższości” własnej kultury, szok kultu-
rowy, odmienność religijną, a nawet kulturowe modele zaspokajania głodu.
Wszystkie te czynniki powinny zostać zbadane i opisane w postaci tez naukowych.
Słowa kluczowe: rodzina, wielokulturowość, rodzina wielokulturowa, małżeń-
stwa binacjonalne, problemy, zagrożenia, kryzys, odmienność kulturowa.
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Dr Edyta WIDAWSKA
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ewid@poczta.onet.pl

Rodzinna międzykulturowość – studium przypadku

Funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie coraz częściej staje się
udziałem jednolitych (przynajmniej z pozoru) grup i zbiorowości. Ta różnorod-
ność może stać się elementem stymulującym proces rozwoju społeczności
i wzajemnej twórczej współpracy, ale także może być przyczyną konfliktów na
poziomie zaburzenia spójności społecznej. Jak zostanie ukierunkowane dalsze
wspólne trwanie wielokulturowych społeczności, i w którą stronę będą podążać
uczestnicy tego procesu, zależy w dużym stopniu od wzajemnej wiedzy. Mówi-
my tutaj zarówno o wiedzy grupy większościowej o grupie mniejszościowej, jak
i sytuacji odwrotnej. Geert Hofstede, prowadząc szeroko zakrojone badania do-
tyczące różnic kulturowych, wyróżnił cztery warstwy przejawów kultury. Ich
centralnym punktem są wartości, które warunkują skłonności do dokonywania
określonego wyboru. Stanowią one „jądro”, wokół którego skoncentrowane są
kolejne warstwy. Rytuały, rozumiane jako system zachowań zbiorowych, łączą
się (wspierają) z jednej strony z wartościami, z drugiej z osobowymi wzorcami
zachowań – bohaterami. Najbardziej skrajnym, a co za tym idzie, najbardziej
widocznym przejawem kulturowym są symbole. Składają się nań słowa, którymi
posługujemy się do opisu rzeczywistości, gesty, które służą nam do komunika-
cji, ale też obrazy (sceny) czy przedmioty, którymi się otaczamy.

W jaki sposób w tej zróżnicowanej przestrzeni funkcjonują osoby, które łą-
czy więź rodzinna? Jakie kody kulturowe dominują? Jaki język jest preferowany
w codziennych kontaktach? Co zyskują, a co tracą w ramach wniesionych do
relacji rodzinnych przejawów kultury? W referacie podjęto próbę odpowiedzi na
te pytania w oparciu o doświadczenia wielokulturowych rodzin.
Słowa kluczowe: kultura, międzykulturowość, przejawy kultury, rodzina, rodzi-
na wielokulturowa, język, symbole



109

Dr Małgorzata BIEDROŃ
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Problemy małżeństw binacjonalnych. Analiza postów
na forach internetowych

Polska jest krajem, który cechuje dość silna tendencja homogamiczna, jeśli
chodzi o takie kryteria doboru współmałżonka, jak narodowość, rasa/grupa et-
niczna, czy wyznawana religia. Liczba małżeństw zawieranych z obcokrajow-
cami zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego oscyluje (w różnych
latach) w granicach 2% ogółu zawieranych związków, nie jest zatem wysoka.
Należy jednak brać pod uwagę fakt, że nie tylko w obliczu ogromnej i wciąż
wzrastającej fali migracji obejmującej wiele państw i kontynentów, ale także
z powodu „zwykłego” nasilenia mobilności będącej stałym elementem życia
współczesnego człowieka małżeństw tzw. mieszanych może przybywać. Poten-
cjalnie partnerów pochodzących z różnych krajów, czy kultur może różnić całe
spektrum spraw od fundamentalnych związanych z wyznawanym światopoglą-
dem i systemem aksjonormatywnym po pozornie błahe codzienne upodobania.
Analiza wypowiedzi uczestników forów dyskusyjnych poświęconych tematyce
funkcjonowania związków tego typu oraz oficjalnej strony Stowarzyszenia Mał-
żeństw Polaków z Obcokrajowcami dostarczyła odpowiedzi na pytanie: z jakimi
problemami borykają się tego rodzaju pary, co ich zdaniem stwarza największe
przeszkody w pomyślnym funkcjonowaniu związku? Wstępne opracowanie
materiałów empirycznych pozwala na zarysowanie trzech obszarów problemo-
wych: relacje w diadzie (komunikacja, porozumienie, rozwiązywanie konflik-
tów, budowanie wspólnoty, definiowanie ról małżeńskich itp.), kontakty ze
społecznym otoczeniem (rodzina, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi), relacje
z instytucjami (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji państwowych zaj-
mujących się obcokrajowcami).
Słowa kluczowe: małżeństwo binacjonalne, małżeństwo mieszane, rodzina.
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Pytania o kształt współczesnej rodziny żydowskiej w Polsce

W referacie chciałabym poszukać odpowiedzi na pytania o przemiany, wy-
zwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie rodzina żydowska. Głównym
wątkiem rozważań stanie się kapitał kulturowy i tożsamość współczesnej rodziny
żydowskiej, mieszkającej w Polsce. Chciałabym poruszyć między innymi kontek-
sty dotyczące transmisji treści kulturowych, przekazu żydowskiego dziedzictwa
kulturowego, relacji międzypokoleniowych, jak również spróbować ustalić na
podstawie badań empirycznych główne cechy świadomości kulturowej rodziny:
jej stosunek do kapitału kulturowego w kontekście historii relacji polsko-
żydowskich oraz do wyzwań przed którymi staje obecnie środowisko żydowskie
w Polsce (m.in. rodziny mieszane, luka pokoleniowa, emigracja do Izraela).
Słowa kluczowe: rodzina żydowska, kapitał kulturowy, dziedzictwo żydowskie.

Dr Monika HUMENIUK-WALCZAK
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Starość w islamie ludowym Kazachstanu

Wystąpienie podejmuje problematykę kulturowego wizerunku starości w kon-
tekście kazachstańskiej wersji islamu ludowego. Fenomen starości oraz tradycje
z nim związane stanowią jeden z kluczowych fundamentów kultury muzułmań-
skiej tej części Azji. W referacie podjęto próbę zrekonstruowania statusu starości
w oparciu o autorski model interpretacyjny, na który składają się trzy perspek-
tywy analiz: między apoteozą a marginalizacją, między ortodoksją a herezją
i między realizmem a mistycyzmem. Wnioski z tych analiz zostały ukazane na
tle ponowoczesnych rozważań o starości w świecie współczesnym.
Słowa kluczowe: starość, Islam ludowy, Kazachstan, religia.



111

Dr Kamila GANDECKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

kamilagandecka@gmail.com

Możliwości wsparcia społecznego rodzin imigranckich
ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Dynamika migracji ludności spoza Unii Europejskiej jest bez wątpienia kon-
sekwencją niespokojnych czasów w jakich przyszło nam żyć. To między innymi
brak stabilności politycznej oraz walka o dominację ekonomiczną, a na ich tle
również konflikty etniczne i religijne, stanowią jedne z głównych wskaźników
wzrostu tego zjawiska. Według raportu UNHCR w 2015 roku drogą morską do
Europy przybyło ponad milion migrantów, z czego ponad 84% dotarło do Grecji.
Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Syrii, Afganistanu i Iraku. Dodatkowo
warto podkreślić, iż we wrześniu 2015 roku kobiety i dzieci stanowiły 27% popu-
lacji migrantów, a w lutym bieżącego roku wskaźnik ten wynosił już 60%.

Intensyfikacja problemów migracyjnych bez wątpienia przyniosła nowe
wyzwania również dla Polski, która z roku na rok w coraz większym stopniu
uczestniczy w międzynarodowym systemie ochrony cudzoziemców. Sytuację tą
warunkują między innymi położenie geopolityczne kraju, systematycznie wzra-
stająca liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową,
a także międzynarodowe zobowiązania Polski, czy też dokonywanie, przez inne
kraje Unii Europejskiej, zmiany w zakresie polityki uchodźczej. W tych warun-
kach Polska musiała wypracować nowe sposobny postępowania. Jednym z waż-
niejszych obszarów jest interwencja socjalna dedykowana imigrantom aplikują-
cym o ochronę międzynarodową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W pro-
ponowanym artykule zostaną omówione procedury udzielania pomocy socjalnej
oraz obszary współpracy międzysektorowej w zakresie wsparcia społecznego.
Słowa kluczowe: rodzina, uchodźca, kryzys migracyjny, wsparcie społeczne,
polityka socjalna.
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Wartość rodziny w percepcji jej członków

Prof. zw. dr hab. Andrzej FELCHNER
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
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Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów

Wartości odgrywają ogromną rolę w życiu zarówno całego społeczeństwa,
jak jej najmniejsze komórki – rodziny. Cała Unia Europejska, której Polska jest
pełnoprawnym członkiem od ponad dziesięciu lat, jest nosicielem szeregu war-
tości. Wywodzą się one z naszego kręgu kulturowego, tkwią w bogatej, wielo-
setletniej spuściźnie europejskiej. Początki dyskursu nad tymi kwestiami sięgają
starożytnych myślicieli greckich, choćby Platona, Pitagorasa, sofistów. Są też
niezbędne przy kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
demokratycznego.

Kilka lat temu przeprowadzono na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego badania, których celem było zorientowanie się
w świecie wartości naszych studentów. Chodziło w tym wypadku nie tylko
o cele naukowe, ale i poznanie priorytetów młodzieży studiującej w piotrkow-
skiej Filii tego Uniwersytetu. Doskonalimy bowiem ciągle proces dydaktyczny.
Ponadto, poprzez szereg innych działań w obszarze kultury, staramy się oddzia-
ływać na studentów, rozbudzać ich zainteresowania. Należy tu uwzględnić fakt,
iż większość tej młodzieży wywodzi się w dużej mierze z okolicznych mniej-
szych miejscowości i wsi. Będzie również, w nieodległej przyszłości, często
pierwszym pokoleniem z dyplomem uniwersyteckim w swoich rodzinach.
Większość bowiem ich rodziców legitymuje się wykształceniem średnim lub
zawodowym. Dzięki podjętym działaniom stwierdzono, iż rodzina w świecie
wartości naszych studentów odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to tendencja ogól-
nopolska. Podobne wyniki osiągnięto w odniesieniu do innych środowisk i nasze
badania to potwierdzają. W tekście ukazano też źródła kształtowania się świata
wartości badanej grupy, jak również stosunek do niektórych problemów, zwią-
zanych z rodziną, na przykład stosowanie kar cielesnych.
Słowa kluczowe: wartości, młodzież, studenci, rodzina.
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Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy
doświadczeń dzieci

Stałym elementem współczesnej rzeczywistości rodzinnej jest wzrost liczb
rozpadających się związków. Partnerzy przestali traktować małżeństwo jako
związek nierozerwalny, którego trwałość potwierdzona jest przysięgą. Realnie
związek rodziców trwa tak długo, jak zaspakajają oni swoje potrzeby emocjo-
nalne. Naturalnym następstwem rozpadu i rozwodu jest powrót na rynek matry-
monialny i poszukiwanie kolejnego partnera. Biernymi uczestnikami tych proce-
sów są dzieci, towarzyszące rodzicom w zmianach.

Rekonstrukcja rodziny jest nie kwestionowanym prawem rodziców, ale by-
wa niełatwym doświadczeniem dla potomstwa. W momencie zakończenia
związku dziecko przechodzi niełatwy proces akceptacji rozstania rodziców.
Zmiana ta oznacza przeobrażenie się z rodzinę monoparentalną. Pojawienie się
kolejnego partnera rodzica jest kolejną zmianą funkcjonowania. Celem opraco-
wania jest ukazanie jak z perspektywy dzieci jest ona odbierana, jakich trudności
i jakich szans doświadczają. Rozumienie zjawisk przeżywanych przez dzieci
daje szansę na minimalizowanie zagrożeń w okresie rekonstrukcji rodziny.
Słowa kluczowe: rozwód. rekonstrukcja rodziny, macocha, ojczym.
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Macierzyństwo we wspomnieniach seniorek – perspektywa
biograficzna

Urodzenie dziecka jest wydarzeniem krytycznym dla każdej kobiety, gdyż
zmienia jej życie we wszystkich aspektach. Z jednej strony doświadczanie ma-
cierzyństwa niesie za sobą wiele pozytywnych emocji, ale również wprowadza
wiele niepokoju, niepewności i strachu, wynikających z nieznajomości nowej
roli społecznej. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma pracami
poświęconymi temu tematowi. Najczęściej badania dotyczą kobiet, które dopie-
ro co zostały matkami. Koncentrują się one na sposobach ich adaptacji w nowej
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sytuacji. Niniejszy artykuł będzie próbą spojrzenia na fenomen macierzyństwa
z nieco innej perspektywy, gdyż będzie dotyczył wspomnień starszych już ko-
biet. Badania przeprowadzone w nurcie badań biograficznych pozwoliły kobie-
tom na nowo, już z innej perspektywy, spojrzeć na swoje doświadczenia zwią-
zane z macierzyństwem i ponownie je zinterpretować i odczytać. Metoda biogra-
ficzna pozwala ukazać niepowtarzalne historie życia osób badanych. Niemniej,
każda biografia osadzona jest w pewnym kontekście społeczno-historycznym.
Dzięki temu możliwe było ukazanie specyfiki czasów, w których narratorki do-
świadczały macierzyństwa. Co więcej, badane kobiety, opowiadając swoje histo-
rie czyniły to już z zupełnie innej perspektywy, mając już za sobą pewien bagaż
doświadczeń i żyjąc w zupełnie innych czasach. Obserwując współczesny spo-
sób doświadczania macierzyństwa narratorki ukazały różnice i podobieństwa
w doświadczaniu macierzyństwa na przestrzeni pokoleń.
Słowa kluczowe: macierzyństwo, matka, kobieta, dziecko, wspomnienia, biografia.

Dr hab. Danuta WOSIK-KAWALA
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danusia.wk@wp.pl

Obraz dziadków we współczesnej rodzinie w opinii
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

Rodzina jest strukturą dynamiczną, zmieniającą się na przestrzeni wieków,
a nawet na przestrzeni pokolenia. Modyfikacjom ulegają pełnione przez nią
funkcje, jej struktura i model. Wraz z tymi zmianami przemianom ulegają także
role dziadków. W wielu przypadkach współcześni dziadkowie stają się swoistą
instytucją wychowawczą wspomagającą w znacznym stopniu rodziców w ich
opiece nad dzieckiem. Zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie
w tym wydłużający się wiek życia, wzrost poziomu wykształcenia, aktywność
zawodowa kobiet, migracje zarobkowe rodziców, czy chociażby samotne rodzi-
cielstwo z wyboru wpływają na zmianę roli dziadków w rodzinie. Zmiany te
obejmują także relacje emocjonalne między dziadkami a ich wnukami oraz in-
tensywność różnych rodzajów wzajemnej aktywności. Niniejszy artykuł stanowi
próbę ukazania problematyki dotyczącej roli dziadków we współczesnej rodzi-
nie w ujęciu teoretycznym jak również jest próbą diagnozy obrazu dziadków
w percepcji uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – osób stojących u progu
dorosłości. W badaniach zastosowano dyferencjał semantyczny oraz test zadań
niedokończonych. Technika dyferencjału semantycznego umożliwiła określenie
emocjonalnego komponentu postaw wobec babci i dziadka badanych osób, zaś
test zdań niedokończonych będący techniką projekcyjną zastosowano ze wzglę-
du na to, iż stanowi źródło informacji nie do końca uświadamianych względem
badanego aspektu – w tym przypadku babci i dziadka przez osoby badane. Uzy-
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skane wyniki badań pozwoliły uzyskać i porównać obraz dziadka i babci w per-
cepcji uczniów ze szkoły zawodowej, technikum i liceum.
Słowa kluczowe: rodzina, dziadkowie, babcia, dziadek, wychowanie.

Mgr Anna GAWEŁ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
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Subiektywny obraz rodziny dziecka odrzuconego
rówieśniczo – analiza twórczości plastycznej dzieci

We wczesnym okresie życia najważniejszy wpływ na rozwój społeczny
dziecka wywierają rodzice, opiekunowie, najbliższa rodzina. W relacjach z nimi
kształtowane są umiejętności społeczne dziecka, które stanowią podstawę bu-
dowania więzi z drugim człowiekiem w późniejszych etapach życia. Wejście
w grupę rówieśniczą i nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi jest jednym
z podstawowych zadań rozwojowych okresu dzieciństwa. Zdarza się, niektóre
dzieci nawiązują relacje niesprzyjające ich rozwojowi, a często także nieko-
rzystne dla rówieśników. Dotyczy to dzieci systematycznie odrzucanych lub
dręczonych przez rówieśników. W mojej prezentacji będę chciała zaprezentować
związek relacji zachodzących w rodzinie z nieprawidłowym przystosowaniem
społecznym przedstawionym w rysunkach dzieci, badanych testem projekcyj-
nym „Rysunek rodziny”
Słowa kluczowe: rodzina, relacja, projekcja, odrzucenie rówieśnicze.

Dr Anna ŚNIEGULSKA
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Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej

Jedną z zasadniczych ról społecznych, jakie spełnia kobieta to rola matki.
Spełniając obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka, kobieta reali-
zuje się w roli macierzyńskiej, która rzutuje na szereg funkcji, które realizuje
ona w swoim dorosłym życiu, jak i na proces kształtowania się jej tożsamości.
W kulturze polskiej rola matki zawsze należała i należy do ról cenionych i waż-
nych. Postać Matki Polki w tradycyjnym ujęciu skoncentrowana była na rodze-
niu i wychowywaniu dzieci, co nadawało sens jej życiu. W dobie przemian spo-
łeczno-kulturowych, cywilizacyjnych i ekonomicznych XX i XXI wieku rola
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matki uległa zasadniczej zmianie. Kobiety zaistniały bowiem w tych obszarach
życia, które dotąd zarezerwowane były dla mężczyzn. Zmieniła się ich świado-
mość, zwiększyła niezależność i poczucie autonomii i wolności osobistej, pod-
wyższyła się także ich pozycja zawodowa. W konsekwencji zmiany te doprowa-
dziły do ukształtowania się nowego wizerunku matki.

Aktualnie decyzje młodych kobiet o macierzyństwie są bardziej niż kiedyś
przemyślane. Kobiety odkładają też urodzenie pierwszego dziecka na późniejszy
okres życia oraz decydują się na coraz mniejszą liczbę potomstwa. Współczesna
matka nawiązuje też z dziećmi odmienne jak kiedyś relacje, co determinuje
zmiany w zakresie funkcji wychowawczej.

W artykule poruszona zostanie problematyka związana z przemianami roli
matki. Celem rozważań będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaka jest per-
cepcja tych przemian przez młodzież akademicką?
Słowa kluczowe: rola matki, przemiany roli matki, przemiany rodziny, matka,
macierzyństwo.
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Doświadczenia socjalizacyjne wzorów kultury fizycznej
a styl życia na starość

W literaturze reprezentowanej przez nauki o kulturze fizycznej toczy się
dyskurs dotyczący problematyki socjalizacji w rodzinie, jako pierwotnego prze-
kaźnika wzorów czynności cielesnych przygotowujących młode pokolenia do
świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W badaniach empirycznych
istnieje luka dotycząca rozpoznania problematyki doświadczeń rekreacyjno-
-sportowych nabytych w dzieciństwie a aktywnością kulturową, jaką człowiek
podejmuje względem cielesności na starość. W związku z tym celem badań była
próba odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje zależność pomiędzy rodzinną socjali-
zacją (internalizacją wzorów i norm KF) a stylem życia na starość?
Słowa kluczowe: rodzina, kultura fizyczna, habitus cielesny, styl życia.
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Rodzina a współczesne media

Dr Tatiana KŁOSIŃSKA
UNIWERSYTET OPOLSKI

klostat@uni.opole.pl

Dziecko – dorosły. Wychowanie do mediów

W obliczu zmian cywilizacyjnych przed edukacją stoją wyzwania, którym
musi ona podołać.

We współczesnym szkolnictwie, w obszarze pierwszego etapu kształcenia,
niepoślednią rolę odgrywać powinno przygotowanie do wyzwań przyszłości.
W proces wychowania do mediów zaangażowani powinni być rodzice. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia rodzi jednak pewne dylematy weryfikowane przez rze-
czywistość.
Słowa kluczowe: wychowanie do mediów, dziecko, dorosły, oswajanie medialne.
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Dziecko – Rodzic – komputer. Struktura komunikacji
we współczesnej rodzinie

Przyglądając się funkcjonowaniu współczesnej młodzieży zauważa się bar-
dzo istotną rolę komputerów oraz innych urządzeń zapewniających połączenie
z Internetem. Sieć pełna jest obrazków ukazujących młodych ludzi, którzy, mi-
mo przebywania w tym samym miejscu, do komunikowania się używają smart-
fonów czy innych zdobyczy nowych technologii. Nasuwa się zatem pytanie jak
sytuacja ta wpływa na strukturę komunikowania się w rodzinach. Pokolenie
rodziców nie zawsze jest obeznane z nowinkami technicznymi na tyle, aby po-



118

sługiwać się nimi równie płynnie co ich dzieci. Coraz to więcej mówi się też
o relacyjnym charakterze kontaktu człowiek – komputer. Mamy zatem sytuację,
w której po pierwsze w strukturze rodzinnej sieci komunikacji pojawia się kanał,
który nie zawsze jest w takim samym zakresie dostępny i równie zrozumiały dla
wszystkich. Jednocześnie to dzieci korzystają z niego sprawniej i często pełnią
funkcje nauczycieli w świecie cyberprzestrzeni. Dochodzi zatem do swoistego
odwrócenia ról. Jednocześnie nowe media stają się kolejnym podmiotem w pro-
cesie komunikowania się. Często nie jest istotne czy używamy ich do komunika-
cji z innym człowiekiem. Liczy się sam kontakt z komputerem, smartfonem, In-
ternetem. Wydaje się, że można postawić tezę, iż w obliczu rosnącego tempa życia
i widocznego ograniczenia czasu na rzeczywistą komunikację rodzic – dziecko,
kontakt dziecko – komputer może pełnić coraz to ważniejszą dla tego pierwszego
rolę, stawiając nowe technologie w roli autorytetu i przyjaciela zarazem.

Autor poprzez sondaż diagnostyczny na grupie młodzieży, próbuje ustalić
na ile powyższe tezy są rzeczywiście istotne. Jak wygląda miejsce i rola kom-
puterów i innych zdobyczy nowych technologii w skomplikowanej strukturze
rodzinnej sieci komunikacyjnej? Wykorzystuje w tym celu terminologię i narzę-
dzia analizy transakcyjnej.
Słowa kluczowe: rodzina, nowe media, komunikacja, relacje.
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Cyberprzestrzeń – szanse i zagrożenia dla współczesnej
rodziny

W niniejszym artykule autorka podejmuje rozważania nad specyfiką szans
i zagrożeń wynikających z rozwoju nowych technologii. Skoncentruje się na
dynamice przemian dokonujących się w obszarze form komunikowania się
współczesnej rodziny, wynikających między innymi ze wzrostu powszechności
i popularności Internetu. W artykule omówiona zostanie także specyfika zmian
dokonują się w rodzinie XXI. Co pozwoli, zdaniem autorki artykułu, zrozumieć
kontekst niniejszych rozważań, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące szans
i zagrożeń jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń, która coraz silniej zaznacza
swoją obecność w życiu rodzinnym.
Słowa kluczowe: rodzina, szanse i zagrożenia współczesnej rodziny, komunikacja
rodziny w dobie Internetu, badania jakościowe, analiza treści, wywiad narracyjny.
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Wychowanie medialne w rodzinie

Rodzina jest miejscem niezwykle ważnym dla rozwoju dziecka. To w ro-
dzinie tworzą się i powstają pierwsze sytuacje, w których dziecko poznaje i uczy
się zasad, reguł postępowania, zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę o otacza-
jącym świecie. Najczęściej w rodzinie dziecko w pierwszych latach swojego
życia ma pierwsze kontakty ze światem mediów.

Zmiany jakie wprowadzają media i multimedia w życiu dziecka i jego ro-
dziny mają charakter pozytywny ale także negatywny. Rosnąca popularność
mediów stwarza konieczność przygotowania już najmłodszych użytkowników
mediów do prawidłowego rozumienia oraz poruszania się w przestrzeni medial-
nej. Ogromną rolę a nawet obowiązek mają do spełnienia głównie rodzicie. To
w jaki sposób nasze dzieci będą korzystać z nowych technologii zależeć będzie
od wychowania medialnego praktykowanego w rodzinie.
Słowa kluczowe: medialna, pedagogika mediów, wychowanie, szkoła, rodzina.
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Współczesna rodzina w reklamie

Tematem mojego wystąpienia będzie prezentacja i analiza różnych wize-
runków rodziny w reklamie telewizyjnej i billboardowej. Pragnę omówić funk-
cje tych reklam i jej wpływ na życie współczesnej rodziny. Przedstawię także
opinie internautów na temat reklam zamieszczanych w Internecie. Referat mój
będzie połączeniem wypowiedzi pisemnej z prezentacją multimedialną. W dru-
giej części swego wystąpienia będę starała się omówić prace uczniów szkół
gimnazjalnych zaprezentowane na konkursie plakatu „Rodzina w dzisiejszym
świecie”.
Słowa kluczowe: rodzina, reklama, uczeń.
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Rodzinne gry planszowe jako forma spotkania przy stole

Teoretyczne rozważania związane z zainteresowaniem grami planszowymi,
ich potencjałem edukacyjnym, rodziną, a także ponadczasowością są istotnym
elementem wprowadzającym do badań nad ich rozwojem. Potencjał edukacyjny
w swych wymiarach pozwala określić obszar i zakres badań jakościowych
i ilościowych. Gry planszowe mogą się stać ponadczasowym zainteresowaniem
posiadającym potencjał edukacyjny w wielu obszarach. Potencjał ten poprzez
kręgi zainteresowań może poszerzać swój zasięg w kontekście indywidualnego
rozwoju. Interesująca okazać się może liczba powiązań i dochodzenia do okre-
ślonego już indywidualnie ukonstytuowanego zainteresowania w postaci gier
planszowych. Znamienne okazują się być słowa J. Huzingi, który napisał „Let
my playing be my learning, and my learning be my playing.” Teoretyczna
orientacja zaprezentowana w artykule dotycząca zainteresowań jest wstępem do
badań jakościowych związanych w grami planszowymi. Istotny będzie kierunek
i tworzenie się indywidualnych kręgów zainteresowań grami planszowymi pro-
wadzących do ich rozwoju. Zgodnie z założeniem autora gry planszowe są mogą
być znaczącym elementem integrującym rodzinę. Związane może to być m.in.
ze spotkaniem przy wspólnym stole, gdzie poza elementem zabawy, rywalizacji
czas wykorzystywany jest na rozmowę, rozwijanie zainteresowań, czy też
wspólną naukę.

W artykule przedstawiono teoretyczną analizę zainteresowań związanych
grami planszowymi, ich potencjałem edukacyjnym, a także elementem spotka-
nia, które integruje rodzinę przy wspólnym stole.
Słowa kluczowe: rodzina, gry planszowe, edukacyjny potencjał, zainteresowa-
nia, spotkanie, integracja.
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INTRODUCTION

The proposed title of the conference addresses the diverse and complex pro-
blems of macro- and micro-social scale. Beginning of the 21st century raises the
issues of population’s migrations in the political, economical and cultural aspect.
It is not a new phenomenon, as Europe in the 19th and 20th centuries has already
experienced similar processes. Also in the microscale, family entangled in eco-
nomical, cultural and political relations experiences support, but also danger. An
important role here may be played by psychological and health relations. Diver-
se situations in which this most important social cell fulfils its tasks may lead to
the feeling of stabilisation, but also to a conflict of interests of its members and
to danger of its functioning.

In the context of the above theoretical considerations, in regard to family of
the 19th–21st centuries we can formulate the following questions: What influen-
ce on the durability and the realisation of the fundamental functions by the fa-
mily had (have) the migrations of populations in 19th–21st centuries? To what
degree can national and family tradition influence durability of family, ability to
solve problems in the face of danger and conflict? In what way should state,
social and private initiatives support the family? How do representatives of so-
cial sciences and humanities view situations of the mentioned conflicts and thre-
ats? To what degree the problems of family are present in the legal and political
discourses, is it present in the discourse of health sciences?

Discussions of the participants of the IV International Academic Conference
“Family Upbringing. Historical and Contemporary Contexts” which took place
on the 19th–20th of May 2016 entitled “Family in Situation of Conflict and
Danger” became an important, multi-perspective voice in the debate on the diffi-
culties and problems of the family past and present. We hope that the discus-
sions conducted during the conference will be an inspiration for the academic
community.
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The European Family Facing Threat
and Conflict

Prof. dr hab. Elwira Jolanta KRYŃSKA
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Family in the situation of Stalinist enslavement

The system, which has appeared on the lands of the pre-war Poland in the
years 1944–1945, had no rootedness in the sphere of traditional values and
norms, shaped in the process of historical development. Revocation of man’s
(and thus – of family’s) freedom, subjectivity, and personal ownership- the aims
to which stalinism in a more or less veiled way aspired – remained in a stark
contrast with the axiology deriving from the ethical concept of good.
Keywords: family, stalinism, threat.
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The Relations between the Family and School in the Soviet
Lithuania (1944–1990)

The attitude towards the family was of dual character in the Soviet period.
On the one hand, the family was seen as temporarily tolerable community unit,
without which the regime could hardly survive. On the other hand, the family
was considered to be a source of potential threat as it was impossible to ensure
its absolute commitment to the system (Trimakienė, 2007, Geller, 1994). There-
fore, in the initial stage of sovietisation, a vigilant control over the family was
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conducted not emphasising it. One of the screws of such control mechanisms
was the system of education. In the period, when the school and the main com-
munist children and youth organisations became the main socialisation institu-
tions, which were allegedly perfectly aware of the upbringing of “New Soviet
Person”, the unequal relationship between the family and the school settled.
Having invited parents to the school, teachers were able not only to discuss the
problems of children’s upbringing but also to control and “to educate” parents
themselves. What leverages were applied in such “educational work”? What was
the reaction of the family to “efforts” of the school? What was the role of other
institutions (the Communist Party, the Catholic Church, community) in the con-
text of the relations between the family and school? Was the syndrome of the
snitch Pavlik Morozov characteristic of the Soviet Lithuania? The attempts were
made to find answers to the aforesaid and other questions on the basis of the
results of the research “Anthropology of the Soviet Lithuanian School”. The
research methods: analysis of scholarly literature, historical sources (works of
soviet pedagogy, pedagogical press, the Chronicle of the Catholic Church in
Lithuania, etc.) and qualitative interview.
Keywords: ideology, Soviet pedagogy, family, school, upbringing.
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Organized restriction of religious upbringing of children
and youth 1947–1950

The paper presents the issue of the organized process of restricting of Reli-
gious Education in school in the period when the Ministry of Education was
managed by Stanisław Skrzeszewski after parliamentary elections of 19th Janu-
ary 1947. What has been shown in the paper were the methods of controlling
religious activity of school children and teenagers as well as the conception of
the struggle waged by the authorities against teaching Religious Education and
teachers of that subject in educational institutions and institutions of care. A lot
of attention has been dedicated to parents’ attitudes towards taking Religious
Education out of school timetables. Moreover, the paper presents the attitude of
the representatives of the Catholic Church towards the issue of restricting of
Religious Education in schools. An attention has been paid to the negative atti-
tude of the Ministry of Education and the whole school administration towards
the issue of Religious Education in school. It has also been attempted to present
in the paper the attitudes of teachers and tutors towards that issue. An emphasis
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has been put on the fact that the ways of struggling against Religious Education
were continued throughout the whole period of Polish People’s Republic.
Keywords: religion, Religious Education, school, children, teenagers.
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Social protection of families in Ukraine: challenges

In international acts a family is recognized as the natural and fundamental
group unit of society which should be given the broadest protection and assi-
stance, especially in the period of its formation, and while it is responsible for
the upbringing and maintenance of the minor children. According to the Art. 51
of the Constitution of Ukraine: family, childhood, maternity and paternity are
protected by the state. In the current socio-economic conditions, the problem of
social protection of families with children acquires the special actuality.

Specific theoretical, organizational and legal principles of mechanism of so-
cial protection of child-orphans and children, deprived of parental guardianship
in Ukraine, are being developed. Proposals on improvement of conceptual appa-
ratus of Social Security law are introduced. During the life of the family, which
has dependent minor children, can suffer from many social risks, including disa-
bility, illness, low income, solely child support etc. This requires the state to
develop and adopt the qualitatively new social programs aimed at protecting this
subject of social welfare law from the adverse effects of such risks. Social pro-
tection of families with children in the Ukraine can not provide effectively over-
coming the adverse effects of social risks because it requires a radical change of
the legal regulation.
Keywords: social protection of families, mechanism of social protection, social
programs, social welfare.
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Changes in Family Behaviour in the Czech Republic
and Slovakia (Similar and Different Features)

Changes in demographic behaviour recorded by the developed countries (Nor-
thern and Western Europe) in the second half of the 20th century can perhaps be
ranked among the most important in the whole population history. These modi-
fications emerged in the Southern, Central and Eastern Europe by the end of the
century. Changes in family behaviour represent an important component of the
population development in the period of the second demographic transition. The
purpose of this study is to recognise and present the principal developmental
trends, regional differences and causal implications of selected population pro-
cesses, which characterise similar and different features of the family behaviour
of populations of the Czech Republic and Slovakia. The analysis reveals that in
spite of a strong influence of traditions, the family behaviour has changed in
Slovakia as well as in the Czech Republic. The changes in the traditional family
behaviour are characterised by a decrease in the marriage rate and a together
increase in the marriage age, a slow increase in the divorce rate and a decrease in
the abortion level. Topical are the changes in the number, size and structure of
families and households. A significant feature of the development is a decre-
asing share of complete families, an increase in the number of incomplete fami-
lies, a sudden growth in the number of single households, a decrease in the num-
ber of households with a higher number of family members and a slow spread of
informal partner bonds (cohabitations). The past model of early marriage chan-
ges to the model of late marriage.
Keywords: Family behaviour, marriage, divorce, households, cohabitations,
singels.
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Family Culture on Upbringing in the Risk Society

A German sociologist Ulrich Beck signifies the modern era as “the risk so-
ciety”. The contemporary society is marked with frequent risks which are caused
by enormous disorders in social and natural environment. The uncertainty beco-
mes constant dimension of everyday life. All social processes and adversity are
intertwined through the family as a part of society. The very important question,
in all of this, is on what way the family is able to face with all social influences
and life challenges. Each family is an unique system with its own inner structure
and dynamic. The main factor for maintenance of the family functionality in the
area of upbringing and primary socialisation in the context of various influences
of many risks from social environment to humane development and mutual rela-
tions among family members is family culture on upbringing. The elements of
mentioned family culture are authentic upbringing and family values of upbrin-
ging, transgenerational transfer of life values, very clear borders among family
subsystems and balance between family morphostasis and morphogenesis. The
understanding of these components is very important in the context of conside-
ration of family issues in the contemporary global society, but especially in so-
called transitional and post conflict societies such as Bosnian society. In this
regard, some characteristics of Bosnian family culture on upbringing are analy-
sed through traditional and contemporary approaches.
Key words: family, culture on upbringing, risk society, Bosnia.
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Conflicts – changes – threats. Between corporate
and community culture

In the paper I will present diagnosis of the essence of creating/building the
activity of subjects of educational life around the triad: “conflicts – changes –
threats”. This diagnosis, purposefully exaggerated – can be an assumption to
mobilize and at the same time co-create environmental auto-reflection, serious
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debate on the causes and effects of (self-?)creation of contemporary corporate
and community cultures. Thus, to what extent categories of “conflict”, “change”,
and “threat”, appearing in the statements of teachers – educators, theoreticians
and practicians of academic life, are only a linguistic habit – and to what extent
they are elements of common thinking in the community-political rhetorics? Is
the activity of men (educators, teachers – including academic ones) based on the
features of community or corporate culture? In other words – is the triad
“conflict – change – threat”, as an element of the fundamental scientific and
common vocabulary, only a reflective element of language or a component of
building the public debate on education (teaching and upbringing) – emphasi-
zing the unavoidable of thinking about the culture pervading institutions and
these factors which determine the ways of thinking and actions of its partici-
pants?
Keywords: conflict, change, threat, culture, community culture, corporate culture.
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Disabled Child in the Family
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Social support for parents of blind children in online
discussion group – difficult situations and types of support

This main aim of this article is to present stressful situations experienced by
parents raising a blind child and types of wanted support in the online discussion
forum. In the theoretical part, there are presented main problems of bringing up
the blind child concerning the sphere of education, care and rehabilitation de-
scribed in the literature. The existence of such problems in the families of blind
children has stressful consequences and can be a source of parental stress. Sear-
ching for social support is one of the strategies to cope with stress according to
transactional theory of stress. The article focuses on the need for social support
mainly in the non-institutional forms. There are short characteristics of social
support in terms of functional model and list of its types singled out because of
the content in exchange interaction: emotional, informational, instrumental, phy-
sical and spiritual. Apart from this, the main features of the support provided
through the Internet emerged and was characterized paying attention to its speci-
ficity: accessibility, anonymity, lack of spatial boundaries, asynchronous com-
munication, the voluntary participation. In the empirical part there is an analysis
of posts written by the members of forum designed for parents of blind children
in terms of wanted support types and parenting problems. Qualitative analyzes
were made through the use of virtual ethnography methods and techniques and vir-
tual observation and participant observation strategies. An analysis of more than
2,000 parents’ posts shows that online discussion group is a valuable source of emo-
tional, informational and instrumental support. Research done in the online forum
for parents of blind children clearly illustrate described in the literature models, pha-
ses, forecasts of emotional coping with the problem of the child, but also bring an
element of uniqueness through the prism of histories and individual confessions.
Keywords: social support, blind child, parental stress, online discussion group.
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Motherhood as seen by three generations of mothers
raising a child with disability

The presentation is an effort to portray the life of mothers with disabled
childen at the turn of the 21st century. The results are an analisys of interviews
with 3 women who became mothers of a disabled child, 40 years ago, 20 years
ago and at present time.

The authors have paid attention to following aspects: help and support ava-
ilable before the child’s birth, difficulties due to the role, the reactions of the
society towards a mother of disabled child, support of family and friends as well
as access to special care.
Keywords: motherhood, disability.
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Teenage parenthood of disabled girls and boys

The problem of disabled people’s marriage and parenthood, and which is
essential, especially with intellectual disability is more and more often discussed
by the Polish researchers. The stereotyped perception of the disabled, mainly
with intellectual disability, by the general public, negating their adulthood, and
at the same time a possibility of being a husband/a wife, a mother/a father is
frequently emphasized in the literature on the subject. It is noticed that difficul-
ties in fulfilling parental functions of the mentioned group may result not only
from their heath condition, but also from the difficult economic situation, the
lower skills to care for their offspring, loneliness or social isolation. In case of
teenage adulthood there are next factors making the realization of maternal and
paternal tasks difficult. Therefore, teenage parents with disability should be
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provided with versatile support for the preparation for responsible as well as
satisfactory parenthood. The psychosocial functioning of disabled teenage pa-
rents appears to be an essential issue. Unfortunately, there are the situations of
physical and emotional rejection of teenage parents not only by their peers but
also their loved ones. The disabled girls who are pregnant are especially subject
to stigmatization. The issues of teenage parenthood are the subject present in
scientific literature, yet there are few studies in this field in the context of disa-
bled girls’ and boys’ motherhood and fatherhood. Thus, the article presents the
main research areas on teenage parenthood of the mentioned population on the
example of foreign literature. Moreover, the reference was made to Polish rese-
arch which, as it was noticed, generally does not refer to the indicated proble-
matic aspects directly.
Keywords: teenage parenthood, disability, intellectual disability, disabled adolescents.
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Patients with voice disorder in the family

Being a mother is one of the basic family functions formed by culture (con-
nected with a popular belief about a mother’s vocation), biology (connected with
anatomy), and society (connected with progeny and generation replacement).
The presentation will discuss the most representative examples of women’s ma-
gazines from the interwar period in Poland, divided into: national catholic, so-
cialist, and feminist magazines, addressed to town and village women. The pre-
sentation will specifically focus on the magazines for mothers. The major crite-
rion for this analysis is the way in which mothers are portrayed in the magazines
as well as the following aspects: the mother – state relations (also legal aspects),
the mother – child relationship, the mother – school relations (e.g. an educational
programme), the mother-being-a-wife aspects, or the mother and her interperso-
nal growth. The analysis is interdisciplinary as it will cover historical sources
and use pedagogical research methods.
Keywords: motherhood, Interwar period, women’s magazines, press analysis.
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Sources of threats to families with deaf children

The phenomenon of the functioning of a modern family with a deaf child is
closely related to its value for the future. On how to effectively cope with family
upbringing and care of children with hearing loss depends the whole future life
of the child from the moment of birth to the achievement of their independence.
Family, while subjected to planned education have to face certain obligations
which are divided in time and for tasks. It is interesting how the family is condi-
tioned by the mechanisms of the economic transition, structural, anthropological
and axiological (mainly attitudes). Are families aware of what combinations of
attitudes are favorable and beneficial for the development of the personality of
a deaf child? Does it have the strength to withstood indispensable and permanent
presence of specialists in the family environment? How to use knowledge about
rehabilitation? What is the impact of choosing a certain type of facility for
a child on the family? Answers to these questions can help to reduce risks in the
areas of family functioning with a deaf child. The complexity of this problem is
associated among others with the necessity of making a choice between tonal
language, SJM and PJM. It is connected with the emergence of the tendency to
change the dominant language of communication in teaching the deaf in Polish
pedagogical practice. This problem is not universal and unrelated with changes,
as is determined by what is happening in the Polish education system. Undoub-
tedly, the lack of communication language is a threat to communication, al-
though for a family with a deaf child the very choice of language of communi-
cations can be a source of difficulty. In this article I try to identify potential areas
of threat to families with deaf children to indicate some possibilities, which will
allow them to achieve success.
Keywords: family, a deaf child, combinations of attitudes, choice of language of
communications, choosing a certain type of facility.
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Woman, man..., disabled person? Gender (in) a disability
education in the family

The functioning of the modern world determines the need for changes in
education. We are starting to accept diversity and differences in many ascepts of
our lives, instead of being a homogeneous society. One of the components of the
category of “otherness” are people with disabilities and their functioning in
different life structures.

Education plays invaluable part in preparing human to meet disability, in
terms of education and training. These processes have limitless possibilities in
terms of attitudes, world of values, standards and rules governing human life
(nurture), as well as spreading knowledge and information about the disability
itself. This also applies to restrictions arising from it, consequences or negative
attitudes towards people with disabilities.

Family is a place where educational work is undertaken to promote accep-
tance and tolerance towards differences of others. Parents take action to shape
appropriate attitudes towards people with disabilities and one of the most appro-
priate way is to introduce children and young people to the hierarchy of values.

The author draws attention to the issue of gender in disability. The term
“disabled person” turns out to be deprived of sex. Women with disabilities con-
sider themselves to be treated as “third sex”. Disabled women discrimination
results from alack of sensitivity to the sex of the disabled. This points out the
need to change attitudes towards people with disabilities in early childhood po-
stulating more attention on sex disabled child. Sex becomes a matter forgotten,
even irrelevant.
Keywords: education, disability, disabled people, disabled woman, social func-
tioning, the third sex.
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Family as meaningful environment of shaping personal
values of an individual, including health values

– theoretical understanding and empirical perspective

From a social science point of view, health is generally ranked highly,
giving it the status of the determinant of a happy life and satisfaction with its
quality. The family unit is the place where the internalization of values takes
place the earliest and usually the most effective. In the era of modern society,
abundant in a variety of health risks, to which young people are particularly
vulnerable it is very important to strive to counter negative health behaviour and
pathological social life. Hope is seen in successful health education in the family
circle and at school. However, the source of all effects is the individual’s appro-
ach to wellbeing which is expressed in their approach to personal health.

As recent research into this issue show, health in general occupies a promi-
nent place in the hierarchy of values of the society, although it’s not always in
line with health behaviour. In general, children and young people who assign
high value to health, show significantly more healthy behaviour.

The author adopted to investigate a group of young people at middle and hi-
gh school in the areas of; preferred personal values, including the place of health
among other recognized values.
Keywords: health, value, youth, family.
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Insurance as the health safety of the child

The article describes the rights and obligations of universal health insuran-
ce, securing health – which is the harmony of all spheres of human life. It shows
the positive and negative aspects. The focus is on the youngest age group – chil-
dren, their health safety and impact on the family.
Keywords: insurance; family; child; minor.
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Old Polish family in the face of threats of violence
and lawlessness

Period between 16th and 18th centuries in Polish history was a time of in-
cessant wars and internal conflicts. In the 17th century, The Republic had only
32 years of peace. In face of continuous threats, the atmosphere of daily life was
steeped in anxiety and fear about the future. War carried the threat of loss of life
as well as family conflicts and neighborhood systems. Their ground were often
social pathologies, particularly alcohol abuse typical for the Old Polish society.
Hence it resulted in attacks on members of the immediate family and friends.
Another factor triggering violence in noble society were peculiar understanding
of justice, which required vindication their case by all means, even illegal. These
negative phenomena in the life of the Old Polish noble family are the subject
of the paper.
Keywords: domestic violence, lawlessness, alcoholism, war, neighborhood,
quarrels, murder.
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The Image of Correct Relations Between Husband
and Wife as Reflected in Social and Philosophical
Reflection on Education in the High Middle Ages

One of the ways in which former and modern societies try to cope with dif-
ficulties that occur in marriage life – and that can lead to conflicts and violence –
is to show through various media the models of correct relations between hus-
bands and wives. Questions of what they should look like have certainly been
answered differently, depending on the social and cultural realities of the epoch
in which they were posed as well as who answered them.

The paper is aimed at analysing the views on how a husband should treat his
wife that were presented in the treatise De regimine principum. His author Giles
of Rome – a theologian and philosopher, Thomas Aquinas’ disciple – was
a prominent figure in the world of the learned culture of the thirteenth century. It
was a time when an intense debate on marriage was held within theology and
canonical law studies as well wide-ranging pastoral care activities were initiated
to transmit ideas and rules of how to live as husband and wife in a decent way
and in accord with Christian principles. An important voice in this debate was
also that by Giles of Rome. When developing his model of marital relations he
drew on ideas presented in Aristotle’s writings belonging to the so-called practi-
cal philosophy (Nicomachean Ethics, The Politics) whose reception started just
in the thirteenth century. Therefore, there is an opportunity to explore how they
were adopted by the medieval culture. Besides, extraordinary popularity enjoyed
by this treatise in the Middle Ages makes it possible to learn ideas whose rece-
ivers were not only a small group of medieval intellectuals, but a decidedly wi-
der community.
Keywords: marital relations, marriage counselling, medieval writings on marital
relations, Giles of Rome.
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A family portrait of Feliks Nowowiejski. Patriotic, religious
and folk aspects

The Sejm of the Polish Republic pronounced Feliks Nowowiejski to be
a patron of the year 2016. In the justification statement, the Polish parliament
stated that ‘this artist always stood on the side of the Polish nationality and Po-
lish culture.’

My research objective is to present a portrait of Feliks Nowowiejski’s fa-
mily and to demonstrate its importance in the development of an individual and
a society in the contemporary world. For Nowowiejski, family – next to his ho-
meland and music – had the highest value. He came from a very large family (he
was one of 11 siblings), and himself had four sons and a daughter. The compo-
ser’s family lived in Warmia and was subject to Germanisation efforts, aiming at
the annihiliation of Poland and Polish culture. Despite the persecutions, the No-
wowiejskis did not renounce their identity and brought up their children in the
atmosphere of Polish patriotism. The identity of Polish Warmiaks rested on two
pillars: Polish nationality and Catholic religion, which were strengthened in re-
sponse to the anti-Catholic and anti-Polish policy of Bismarck.

Feliks Nowowiejski witnessed Poland’s regained independence in 1918 and
in 1945; and he also participated in the plebiscite in Warmia and Masuria in
1920. Poland lost the plebiscite and Polish residents of Warmia had to renounce
the hope of having their land incorporated into the Polish state. These events
certainly shaped the Polish identity of Feliks Nowowiejski, which found its
expression in his patriotic works, e.g. Rota, to the lyrics written by M. Konop-
nicka, ‘O Warmio moja miła’ (Oh, My Beloved Warmia’), with the text written
by M. Paruszewska, and songs inspired by Polish folk culture, e.g. ‘Malowanki
ludowe’ (‘Folk Sketches’).

My thoughts on Nowowiejski’s family revolve around three principal qu-
estions. The first deals with the children’s upbringing in the patriotic atomsphe-
re, important for the formation of national identity and bonds with one’s home-
land. The second aspect is connected with the religious education, which mani-
fested itself in both one’s faith and the bond with the Polish nationality. The
third context refers to the composer’s finding his inspiration in the resources of
the Polish folk culture, which is also our national heritage. All these aspects are
important in the works and in the family life of the composer Feliks Nowowiejski.
Keywords: Nowowiejski, family, patriotism, folk culture.
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Bosco’s Deliberations on Family Life Happiness
and Upbringing, which Present a Way of Preventing

From Evil

The author’s deliberations concern the conception of family happiness, the
upbringing of children and the young by preventing them from evil, fighting for
goodness and truth, which, in the opinion of Father John Bosco, has laid the
foundations to the existence of a family. According to John Bosco, goodness and
truth are closely related, which signifies that upbringing by means of them con-
tributes to family happiness expressed by mutual respect and joy. The most im-
portant principle of upbringing methodology is educational love which underli-
nes respect for a young man. It is shown by cordiality, sympathetic treatment,
tenderness, frankness and intimacy. Moreover, the crucial element of the au-
thor’s deliberations is, as Gary Chapman says, love languages, like a word,
a touch, presence, a gesture and activity.

Bosco’s holy pedagogy concept is characterized by deep unification of natu-
re and grace, complete humanity, radiating sanctity, human ability and gifts
given by God. Moreover, there are other distinguishing features related with his
conception marked by joy, enthusiasm, gravity, dignity, discipline, spontaneity,
severity, mysticism, professionalism and creative improvisation, earthly and
supernatural order. The triad comprising of: “reason, religion, love”, is the syn-
thetic presentation of main elements connected with the methods of upbringing
according to Father Bosco. The saint says that the preventive system results from
demonstrating love in practice (amorevolezza). “Love is patient, love is kind... it
bears all things... always hopes, always perseveres”, says St. Paul whose words
are underpinnings of Christian teachings. Family spirit, friendship relationships,
deep rapport, the development of spiritual life, singing songs and playing music
gave people an opportunity to demonstrate values in enthusiastic and joyful ce-
lebrations, academies, associations activitiy, shared trips and strolls, performan-
ces, plays, games, contests, competitions and tournaments.

To sum up the author’s reflections, he pays an attention to the neccessity for
restoring family values to raise the young. He also underlines the need for chan-
ging our viewpoints in the world we live in where people often go astray along
the most important way leading to truth and life.
Keywords: Love, God, family, upbringing, respect, Father John Bosco, the yo-
ung, values, trust, fidelity, loyalty, patience, personal devotion, rapport, family
spirit, nature, grace, mysticism, greatest love, divinity.
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The transformations of the realization of upbringing
function of the family from the preindustrial era

to the modernity- an attempt of discourse

Dynamically changing reality forces the family constantly changing to adapt
to the conditions of the world around them. The specificity of pre-industrial era,
according to Tyszka, imposed the realization of educational functions through
the prism workshop, as it links the assemblage both economically and emotio-
nally. Nowadays the family is increasingly under attack by the spread of tech-
nology of everyday life, the mass media, which imposes certain forms of func-
tioning. It changed the perception of the education and its components. Because
of that, the aim of this paper will attempt to outline the theoretical relating to the
main directions of change related to the implementation of the educational func-
tion of the family from pre-industrial to post-modernity.
Keywords: the upbringing function, family, social transformations, the mass
media, upbringing.
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Toys, games and activities threatening the life, health
and morality of children in second half of 19th

and beginning of 20th centuries

Games, toys and different child activities played an important didactic and
educational role. However, they could have also been dangerous while being in
use. The author’s aim of this article is to try and reconstruct some games, toys
and activities threatening the life, health and morality of children. The presented
results of her search are based on literature of guidebook type, newspapers and
memoirs dating back to second half of 19th and beginning of 20th centuries.
Suggestions and advice concerning dangerous toys, games and child activities
presented in the guidebooks and papers allowed parents, tutors and educators to
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avoid mistakes connected with their choice, purchase or proper use of the afore-
mentioned. An analysis of the memoirs lets us reconstruct some experiences of
their authors in the given area and show some incidents threatening their life,
health or morality.
Keywords: games, toy, health, education, upbringing, child, morality.
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Physical and Sexual Violence Against Children in Family
Environment as a Social and Pedagogical Problem

in Journalistic Writing on the Turn of the XIX-th Century

On the turn of the XIX-th century in professional journals and social jour-
nalistic writing in the Kingdom of Poland much attention was paid to the situ-
ation of children in various environments. Difficult childhood problems were
described, including violence against children in family environment. The aim of
the texts produced by journalists, intellectuals and social activists was to state
the reasons for destabilization in a family, conditioning for violence, description
of results of violence, and the possible ways of stopping home violence. Public
opinion was drawn to the phenomenon, which had been tabooed before, and
common responsibility for the fate of children in dysfunctional families was
evoked. At the beginning of the XX-th century not only professional journals but
also social and cultural papers described physical violence and sexual abuse. The
results of the research conducted by pedagogues, doctors, lawyers concerning
violence in a family against children were presented. The need to support fami-
lies having difficulties with bringing up children was emphasised. It was also
emphasised that a social organization protecting children from negligence and
cruelty of parents should be created.

Just before World War I a number of specialists discussed the need to legi-
timise the control of the country of private life of citizens and interference with
family life in order to protect a child. Both Z. Pietkiewicz, L. Krzywicki and
A. Moglinicki wrote about the issue. Pedagogues and lawyers, while describing
particular examples of violence, drew attention to the fact that its perpetrators
often did not understand the conflict between their behaviour and the rules of
ethics and law. Parents neglected their children and ignored their safety and he-
alth and they argued that such a treatment of children was common in their envi-
ronment and perceived as standard.
Keywords: violence against children, social journalistic writing, family envi-
ronment.
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Religious nurseries as a form of support to the family
during the annexation and the interwar period in Poland

Nurseries are prototypes of today’s kindergartens. Genesis of these institu-
tions comes from the second half of the eighteenth century and derives from
France. The first nursery was known in history as the establishment of a welfare
and education, providing support to working mothers. Over the years social
functions of nurseries have expanded and refined, which meant that from the
nineteenth century, these institutions were considered to be the first, basic and
important parts in the current education system. On the annexed areas of Poland,
nurseries were formed on the initiative of a religious congregation especially
Służebniczki Najświętszej Marii Panny which constantly fulfill the assumptions
of the Edmund Bojanowski’s pedagogical system for over 160 years. In those
days there were four independent religious congregations of Służebniczki united
by religious rule. The subject of the article is the analysis of nurseries conducted
by Służebniczki Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej with a general
house in Stara Wieś, called służebniczki starowiejskie.
Keywords: nursery, nursery religious, Edmund Bojanowski’s preschool educa-
tion, nuns służebniczki, służebniczki with general house in Stara Wieś.
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The Institution of Family in Latvia in the Interwar Period:
Case-Law of Parish Courts and Magistrates’ Courts

Rational evaluation of history is required for successful identification of the
role of family. It enables to assess how the family has transformed (if transfor-
med at all) in comparison with the modern world. Case-law of the Latvian parish
courts and magistrates’ courts in the 1920s and 1930s is a significant source for
study of families. The aim of the paper is to ascertain how the family values are
reflected by different functions of parish courts and judgements taken by magi-
strates’ courts in civil and criminal cases.

Within the framework of the assistance to inheritance cases the parish courts
were obliged to attain that people refer to the court for inheritance certificates.
This suggests that the Latvian inheritance rights were incompatible with the
relevant period, family values experienced transformation, and people had no
actual understanding of the title, as well as points to the poor economic situation
in Latvia at the end of the 1930s.

When carrying out their essential functions parish courts also tried to protect
legal values, such as children, property, welfare, as well as to strengthen the
understanding of the rural property as value.

Cases of parish courts and judgements of magistrates’ courts in the 1920s
and 1930s show that families were not so different from families today, they also
had illegitimate children, conflicts, and disagreements. However, the degree to
which the state and society could interfere with the internal affairs of the family
was different. This destroys the myth of the traditional family where everything
is seemingly perfect and well-arranged. The content of wills in turn shows
a patriarchal family where relationships were not always perfect. Materials of
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civil and criminal cases reflect extramarital births and collection of child support
with the help of court.

The official national propaganda in the 1920s and 1930s which emphasised
a perfect and strong family with many children came into conflict with the re-
ality: child abandonment, child neglect and domestic violence.
Keywords: alimony, child support, Christian values, domestic violence, illegi-
timate child, inheritance, magistrates’ court, parish court, will.
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The role of the People’s Advocate (Ombudsman)
in Albania. The fulfillment of its duties in defending
the rights of the citizens and the need for a resizing

The constant change in state territories and therefore even in human rights,
it was necessary to guarantee (in this case) the rights of minorities, which were
compromised due to the historical and political circumstances. For this reason
the Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of Minori-
ties have continuously become more protective and completed. European coun-
tries and not only have been willing to respect and guarantee every right that is
generally connected to the fact of being a “human being”. Not only in this
aspect, but more or less remaining on the same line Europe has also been caring
for the institutionalization of certain rights, which should be guaranteed to an
individual in its relationship with the state administration. In fact, the constitu-
tions and the domestic laws of European countries (as well as the latest ones, the
countries of Eastern Europe and Western Balkan) installed the institution of
Ombudsman (People’s Advocate) obbliged from the European convents articles.
Almost referring to latest this article aims to present a comparative analysis of
the real efficiency of this very important institution in Albania and West Balkan
regions. Concrectly referring to its legal vacuum, juridical power and its need for
resizing.
Keywords: domestic laws, european convents, ombudsman.
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Republican information campaign “The childhood without
cruelty and violence” during the period from November 1

to November 19, 2015

Problem statement: Development of a complex of actions on increase of pu-
blic awareness about counteraction of violence in a family in Kazakhstan.

Project purpose: to draw public attention to a problem of the cruel and
scornful treatment of children and to create in the society of belief at which the
violence over the child becomes unacceptable, and life and wellbeing of each
person, irrespective of age, a level of development, the social status, are highly
significant and valuable, priority in all respects always and everywhere.

Violence in a family – the universal phenomenon which is found worldwide
at the different people and in different cultures. The violence in this or that form
is observed in every fourth family. These figures prove that in Kazakhstan the
problem of violence over women is particularly acute especially. Today in 89
states including in Kazakhstan, the laws which are directly directed on fight
against violence in a family work. Despite it, the increase in quantity of the facts
of violence against children is observed.

Conclusion: The practical importance of research consists in possibility of use
of its results in the field of pedagogics, psychology, sociology, cultures, stories.

Recommendations: Results of research can be integrated into educational
and educational processes. Experience of Kazakhstan in counteraction of violen-
ce in a family can be presented as studying of the matter on the Eurasian space
where people of different faiths and nationalities live and there are specifics and
features of east and western education.
Keywords: children, Kazakhstan, violence in a family, information campaign.
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Current family as a potential factor of risk behavior
among youth

The contribution presents the family as a potential factor of risk behaviour
among children and juveniles in the Czech Republic. Youth conduct that violates
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social norms of the society can be labelled as deviant, risk, defective, etc. In
recent years the concept of risk phenomena (or risky behaviour) has been intro-
duced particularly in school education; it replaced the previously used concept of
socially pathological phenomena. Risky behaviour refers to those behaviours
that have a negative impact on health, social or psychological performance of an
individual, or threaten his social surroundings. Such phenomena include for
example truancy, crime and delinquency, various forms of aggression (bullying
towards classmates and teachers), vandalism of self-aggression (self-harm,
eating disorders), and abuse of addictive substances or dangerous phenomena
related to information technology (e.g. cyber-bullying or addiction on the com-
puter). Internal and external factors partake in the inception of deviant behaviour
(signs of risk behaviour); introduced as multifactor etiology of the concept of
social deviance. External factors are mostly perceived as fundamental; these are
for example school, peers, the media, but especially the family. The post cha-
racterizes contemporary family in the 21st century, which is defined by more
features that can be perceived as risky in forming of deviant behaviour. These
include e.g. demographic situation (low total fertility rate, increasing amount of
cohabitation, high divorce rate, “missing” fathers), deteriorating socio-economic
situation (social exclusion, poverty), shifts in values (consumerism), or media
coverage of human life.
Keywords: risk behavior, social deviance, children, juveniles, etiology, family.
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Family in the context of resocialization pedagogy

The family as a socializing factor stands in the centre of interest of many di-
sciplines, including social and re-social pedagogy. It is one of the most impor-
tant external factors within the etiology of social deviance (the multifactor per-
spective is taken into account); dysfunctional family environment is usually one
of the main causes of behavioural disorders. Inter-generational crime, abuse of
addictive substances by family members, neglect and abuse, unemployment and
social exclusion often appear in the anamnesis of delinquent individuals; educa-
tional problems occur already in childhood. The family is also an important and
often neglected factor in re-socialization and re-integration of delinquent indivi-
duals. It plays a crucial role in the “remedy” and re-socialization of individuals
in all types of etopedical care facilities – in children’s homes with schools, youth
detention institutes, educational care centres or in prison (criminal measures), as
well as in a treatment of a curator (social curator or curator for children and ju-
veniles), or a probation and mediation officer (probation program, probation
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supervision). In detention facilities within the penitentiary practice is a contact
with the family a part of rehabilitation programs, so-called treatment programs.
Support of the relationship with the family is also one of the fundamental rights
of the convict. In the penitentiary process the family is one of the biggest mo-
tivating factors; it may be helpful in implementing of treatment programs and it
helps to maintain good mental health of convicts. But the family may also repre-
sent a negative factor, e.g. in case of intrusion of illegal goods into prisons or in
case of further negative and undesirable effects on the individual (e.g. inter-
generational crime).
Keywords: family, re-social pedagogy, re-socialization, etopedy, facilities, prison.
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Whose are these children? – on the different concepts
of state-family relationships in public debates

What are the main features of the thinking of politicans in the area of “state-
family”? What are the dominant ideas, concepts, and what are the expectations
considering parents and their children as well as the state? Which matters of
parents and their children – in the universal, formal, and axiological sense, are
the most common topics of political-public-media debates? Thus, considering
among others on the one hand “restrictions of human freedom”, on the other
hand – subjectivity of children (and their children), representatives of social
sciences and humanities, researchers of educational and social life, are more and
more often facing problems and questions regarding the question” “whose are
these children?”. It seems that this fact should strengthen the will of engaging,
with a new energy and with the use of new techniques and tools, in the diagno-
sis, understanding, and explaining, what are and what should be the relations and
dependencies in the relationships: state (system) – citizen (parent, child). And it
is this – not completely clear – shape of research dilemma that has become an
object of analysis.
Keywords: state, citizen, parent, child, upbringing
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The pedagogical dimension of judicial settling of family
conflicts

The subject of the considerations are problems pertaining to rearing, which
are connected with legal proceeding in cases of family conflicts. Conflicts are an
inseparable element of the life of people in groups. They, however, do present
a threat to the stability of family environment when the relations between mem-
bers of the group are disturbed. In the situation of impossibility of obtaining
a satisfactory agreement, they decrease the sense of satisfaction with the quality
of formed relationships. At the same time they negatively affect the realization
of the functions of family, especially the emotional and socializing ones. The
child remaining in such a surrounding is exposed to an improper process of so-
cial adjustment. It is particularly evident when the child becomes involved in
conflicts between the parents. In the public sphere, there function a number of
institutions which provide help to families in various crisis situations. When
their support turns out inefficient and does not lead to solving a conflict in the
family, then habitually it ends at the court. Settling conflicts by way of legal
means does not necessarily result in breaking family bonds. The court has at its
disposal means and auxiliary organs to stop the disintegration processes which
appear in this most significant rearing environment. It suffices to point to the
more and more popular reaching for the institution of mediation in cases dealing
with family. Normalizing relations within the family is vital from the viewpoint
of child’s needs, its development and rearing in the biological environment.
Keywords: family conflicts, child, court, legal proceeding, rearing.
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Cooperation with the families of pupils as part of the
functionality of rehabilitation institutions for juveniles

An efficient operation of a rehabilitation institution is a condition of its
development and important factor of the proper course of life of the rehabilita-
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tion group that functions within it. The effectiveness of the institution depends
on the clear and unambiguous aims it adopts, its internal organisation and divi-
sion of work, and on making independent and separate the official actions from
the personal interests of the employees. Its effectiveness depends also on its
remaining in an objectively determined harmony with the aims and tasks, for
which it has been established, on a high internal integration and efficient coope-
ration with associated institutions. It allows the achievement of measurable,
socially desired results, and pursuance of the mutual goals in the process of de-
termination and assignment of various actions. An important element of the
functionality of correctional institutions is to work with the family environment
of her pupils. The families of juvenile offenders display features which impede
the right course of their education and may eventually lead to children delinqu-
ency. These are both structural features of the family and those related to the
emotional attitude towards the child and to parental skills and upbringing met-
hods as such. Structureless features can be modified under certain conditions It
is a difficult task, especially when other institutions do not participate in helping
the family. The inclusion families of wards rehabilitation institutions in the pro-
cess of social reintegration, can condition the quality of the treatments carried
out in education and become an important determinant of the rational organisa-
tion and correction of the actions creating proper and socially reforming,
unapproved behaviours of children and youths.
Keywords: families of juvenile offenders, rehabilitation institution, functionality.
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Marital satisfaction of the spouses descended from broken
and incomplete families

The article presents the research concerning marital satisfaction of the spou-
ses descended from broken and incomplete families. Marital satisfaction de-
pends on many factors, one of these can be family predispositions, especially “
experience gained from the family of origin” (Janicka and Liberska 2014, p. 13).
In this context, the process of intergenerational transmission, enforces the family
or weakens it and using the resource of the family of origin can be a threat to
younger generations. The foregoing assumption became a heart of discussion
and it is a starting point to own research. Marital satisfaction diagnosed with
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Questionnaire of the Attuned Marriage developed by M. Plopa and J. Rostowski.
The questionnaire describes the quality of marriage couple perceiving by each
spouse. A general measurement of the bounds and the measurement of the fac-
tors such as closeness, self-realization, similarity and disappointment can be
achieved (Plopa, 2008, p. 69).
Keywords: martial satisfaction, the family of origin, broken and incomplete family.
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Personal resources of adolescents from incomplete families

The contemporary world offers humans a fast pace of life which creates
a need to shape ourselves and the environment where we function. It also provi-
des us with a lot of experiences, events and situations, not only pleasant but also
difficult and stressful ones. Stress has become an intrinsic part of human life
leading, among others, to psychological discomfort, behavioral disorders or psy-
chosomatic illnesses. The personal resources of an individual are factors which
may mediate in his/her confrontation with the world. They have a lot of positive
functions, among them a defensive one, a regulating one and a pro-health one.
Because of that, they are considered predictors of the subjective good estate and
life satisfaction of the individual which aid in the fight against civilizational
distress. Personal resources play a specific role in the selection of adequate re-
medial strategies and they influence the evaluation of the event in which the
individual participates- lesser personal resources will increase the probability of
evaluating the situation as more stressful. Among beneficial personal resources
we may distinguish the following; sense of coherence and positive self-
evaluation. Besides them, the environment where the individual lives plays an
important role. Special attention is paid to the family, which should be the gu-
arantee of an optimal environment, stimulating and supporting the development
of the human. A specific character of pedagogical influence and the overriding
atmosphere in the family considerably determines behavioral styles and ways of
managing stress among adolescents. The contemporary family is undergoing
numerous transformations including, its structure. The consequence of that is
a growing number of incomplete families. The situation of a child raised in an
incomplete family is determined, to a large extent, by the reason for the family’s
incompleteness and the fact that the factors causing it may have a long- term
effect. The subject of interest are issues concerning the personal resources of
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adolescents from incomplete families in terms of a sense of coherence and self-
evaluation, involving Antonovsky’s Orientation to Life Questionnaire and Ro-
senberg’s Self-Esteem Scale.
Keywords: personal resources, sense of coherence, positive self-evaluation,
incomplete family.
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A few words about the need to conduct counselling
in situations of divorce in the family. The message

from the study

Divorce in the family touches more and more families in Poland and all over
the world. Absorbing many researchers oneself with the one the subject matter is
pointing out to the existence of long-term effects reaching the divorce beyond the
individual dimension. The divorce in the family is bringing a lot of dangers for all
family members. Particularly for children. They are usually innocent victims of
the divorce of their parents. Granting help and assistance of them in such a time
difficult for them is an extremely important element of the return to the practical
balance. In my research I am interested in the problems of everyday life to meet
parents during and after the divorce. How can parents help their children during
divorce, and after the event. If they take the help of a specialist? And what they
expect from it? In the presented text I will try to answer put higher questions.
Keywords: divorce in the family, crisis in the family, family, child, post-divorce
parenting.
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In the trap of single parenthood

The rise of the number of extra-marital births, divorces, and migrations con-
stantly increase the percentage of incomplete families in Poland. Single paren-
thood becomes thus an ever more common experience of adults and their chil-
dren, and the rapid intensification of this phenomenon is happening since 2005
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(GUS 2007). In this year it has been calculated that ca. 18% of children are be-
ing raised in incomplete families (GUS 2007), and the number of extramarital
births is around 20% (GUS 2011). The 2013 report claims that the phenomenon
of single parenthood is significant in Poland and concerns about 1/5 of the po-
pulation. It is not without importance that in 2012 “the indicator of threat of
severe poverty for incomplete families was 9%” (GUS 2013).

Regardless of the statistical data, the author – using qualitative research in-
terview and the analysis of visual materials – decided to present the micro-world
of single mother, her experience, thought, and the subjective evaluation of her
situation, description of difficulties and charms of motherhood.
Keywords: single parenthood, single motherhood, micro-world, qualitative re-
search interview, analysis of visual materials.
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The image of a child from parents descended from broken
and incomplete families

The article presents the research concerning the image of a child from pa-
rents descended from broken and incomplete families. Theoretical assumption of
a research study is intergenerational transmission process, which causes that “the
experience from the family of origin has an indelible impact on the whole life”
(Janicka and Liberska 2014, p. 13). This experience magnifies family or poses
a threat to it and as Radochoński (1986, p. 13) defines, it creates its identity
“from a distant but always own past to the secret future”. In this context, the
earlier generation may use the resources from the family of origin. In terms of
the system experience gained from the family of origin can be passed further in
the transmission process in the form of knowledge, ready – made patterns of
behavior, values or the system of expectations. On the basis of this knowledge it
can be assumed that the specific way of perceiving an own child by young pa-
rents will be associated with their family of origin. This assumption represents
the heart of discussion and it is a starting point to own research. To examine the
picture of own child by parents an ACL adjective test by Gougha and Heilbruna
was used in non-standard application (My child is, I would like my child to be).
Keywords: intergenerational transmission, the image of a child, young adults,
broken and incomplete family.
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Fathers and fatherhood in the hymns of Rigveda

When searching for the “Indo-European” vision of fatherhood following the
advice of Georges Dumézil one can turn to India and the oldest surviving reli-
gious text of this culture: the Rigveda. Rigveda is the first of the Vedas, the most
authoritative scriptures of Hinduism. Fatherhood in the hymns of Rigveda has
numerous connotations and is evoked in various situations. There are references
to fatherhood among Gods, Seers, Ancestors as well as to the earthly fatherhood.
Fatherhood among Gods is evoked in the description of genealogical relation-
ship among Gods and other supernatural beings or phenomena and also as meta-
phorical idealisation of the Gods. Fatherhood is also evoked in the defining of
the relationship between humans and Gods: particular Gods or their whole
community. The Seers are also described as the fathers of mankind, who have
been present at the first sacrifice, thus creating an unbreakable bond between
Gods and men. Fatherhood appears in the references to the Ancestors – the cre-
ators of tradition, worthy of imitation, whose path all men are to follow. Human
and earthly fatherhood is also evoked, presenting the humanist aspect of the
Vedic hymns. The concept of fatherhood transcends the human realm and en-
compasses other living beings as well as non-living entities (such as ritual stones).
Keywords: father, fatherhood, Rigveda, Vedas, Indo-Europeans, India, Hindu-
ism, religion, tradition, Gods, Seers, Ancestors.
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Between tradition and the present. The picture of family
in Polish textbooks for middle school students

I will speak about the picture of family emerging from Polish textbooks for
middle school students. The third stage of education was picked purposefully, as
it ties with an important developmental phase for students. The early adolescen-
ce is when young people shape their identity in an extraordinarily intense way.
They do so by carefully observing the world and, making use of their more cle-
arly defined moral autonomy, by critically assessing the behaviours and attitudes
of adults around them. Taking into account the strongly declared in the 1999
reform formational approach to teaching Polish in middle school, it should be
assumed that the literary and cultural materials chosen by textbook authors will
first and foremost serve to create a particular picture of the family. It is therefore
worth checking to what extent the resulting picture of the family is a ‘model’
construction, significant for the authors’ perspective on to proper upbringing,
and to what extent it is a true reflection of contemporary experiences that form
a part of middle school students’ everyday life.

This issue is an important one because the textbook narrative is only one of
the numerous aspects of formational discourse that reach young people in middle
schools; very often, it is not the most important aspect. In my analysis of the
textbook materials, I will also underline the significance of the emerging qu-
estion about the factors that bond the family (emotional connection, tradition,
custom) and the home life values found in the texts (safety, acceptance etc). The
ultimate purpose of my analysis is not to reconstruct the picture of family exi-
sting at present in the educational discourse, but rather to answer the question
about how the messages in textbooks fit with contemporary societal challenges
(changes in culture and customs, the shrinking private sphere).
Keywords: educational discourse, middle school, family model, identity.
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Alcoholism as a threat to life, health, and morality
in the light of pedagogical literature of 1918–1970

The aim of this analysis is an attempt to reproduce the recommendations
addressed to parents, teachers and educators of children and adolescents concer-
ning the negative impact of alcohol on the body, family and social functioning of
man. Polish pedagogical literature from the years 1918–1970 was used as the
source material for the study. Prevention of children and young people’s addic-
tion to alcohol was the main goal of considerations undertaken in textbooks,
guidebooks and magazines. Pregnant women were pointed out to the consequen-
ces of alcohol for the developing fetus. Moreover, authors discussed the fate of
children growing up in an alcoholic family, mainly in the contextof the influence
of parent(s)’ addiction on the school education of the child. The fact that the first
contact of children with alcohol often occurred during family meetings caused
the the need to emphasize the influence of adults on the development of addic-
tion in children. Research of juvenile delinquency were cited to show not only
individual but also the social consequences of drunkenness.
Keywords: family education, alcoholism, children, guidebooks, Second Polish
Republic, Polish People’s Republic.
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Difficult mother – daughter relationship in recent Polish
prose for young readers. Selected issues in the context

of education

The eternal longing of educators was a dream of using the books to guide
the thoughts and actions of pupils and shape them according the established
model. Presented in this paper examples of polish prose for young readers are
images of difficult relationship between mothers and daughters. That selected
books can drive strong emotions during the reading to both generations- the
parents and children. This books are also to a common reading and for common



155

“purification”. The author indicates certain patterns and “not- patterns” in the
relationship of mothers with their children serving for a large extent a function
of education (mother like “teenagers”, teenage mothers, frustrated mothers, ad-
optive mother).
Keywords: mother, child, education, fiction books for young readers.
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Work – family life – society – education. Everyday live
from the perspective of the concepts of Erich Fromm

and Theodore Brameld

The aim of this paper is to portray the influences of cultural processes on the
professional and family life of the modern, Western societies. The text contains
the review of the literature on the subject depicting the symptoms of reconciling
career with family life. With reference to the analyses conducted by Erich
Fromm and Theodore Brameld, a diagnosis of social conditions contributing to
disorders of the work – family life balance is put forward. The summary embra-
ces number of conclusions that should be addressed to the overall sphere of edu-
cation. Consequently, the purpose of the teachers’ work should not exclusively
concern relaying specialist knowledge to pupils whom which they teach, nor
preparing young people to the work, as the key task is rather to “teach human
beings how to be a man, how to reach the level of a complete, coherent persona-
lity at peace with others”. Thus, in order to support a well-balanced functioning
of the society, education must have an effective influence on the process of esta-
blishing standards of the “art of being” in world of the daily life.
Keywords: work, family life, society, everyday life, education, Fromm, Brameld.
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Crisis of values among polish families of the 80s – based
on Jan Rybowicz’s prose

Jan Rybowicz was a Polish poet and writer whose work fell to the 80s of the
last century. Rybowicz, an artist unappreciated during his lifetime, wrote next to
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the big events, focusing on a man and humanity. Rybowicz died in 1990 in
a village nearby Tarnów, which became for him a thumbnail of the country and
the world. In this universe he saw the truth about man, which he put in the fra-
mework of short stories and poems. Residents of Lisia Góra and their private
stories served the artist to the creation of literary heroes who have become repre-
sentatives of specific social attitudes.

In the stories contained in the volumes “Wiocha Chodaków”, “Opowia-
dania” and “Inne opowiadania” Rybowicz draws a picture of a family mired in
hopelessness and poverty of the Polish People’s Republic in the second half of
the twentieth century. It is characterized by the material – economic, reproduc-
tive and emotional – expressive dimension. He sees an increase in the scale of
pathological phenomena and their impact on the condition of the contemporary
family, which stands on the verge of disaster. Rybowicz draws attention to the
breakdown of the basic family ties – characteristic for the Christian model of
education. In Rybowicz’s works what binds them together is tradition and mate-
rial difficulties. Rybowicz does not leave readers without hope. He shows the
counterweight – the families in which the crisis leads to the strengthening of
internal relations. He sees the beauty in the gestures of everyday life, in particu-
lar in the behavior of his parents – Helena and Józef Rybowicz.
Keywords: Jan Rybowicz, contemporary literature, Polish People’s Republic,
family crisis, Christian family model.
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The road to womanhood. The model family in literature
and taboo subjects in selected novels on girls’ adolescence

The problem of searching for gender identity is touched repeatedly in con-
temporary novels for young people. The aim of the article is to analyse modern
novels (among others: novels by Marta Fox, Krystyna Boglar and Ewa Przybyl-
ska) that discuss girls’ adolescence focusing on difficult subjects: early sexual
initiation, teenage maternity and underage prostitution. In the centre of interest
are young heroines who found themselves in a difficult life situation. The hero-
ines live with their parents and siblings, the family as a unit must deal with the
problem. On the pages of novels for young readers (often through the eyes of
young characters) different models of family actions are shown – from indiffe-
rent to oppressive support. Family relationships are subjected to a major test. For
the heroine it will be important to see how the family reacts to their situation.
The family has a huge impact on their further actions and decisions. The article
is an attempt to answer the question of how contemporary literature for young
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audience shows the family in crisis situations. These situations are risky be-
haviours of daughters, sisters and granddaughters. The heroines’ fate is signifi-
cantly influenced by the closest family members. In this article the analysis of
the taboo topics discussed by selected authors and the attempts to show the way
to overcome problems will be presented.
Keywords: gender identity, novels on girls’ adolescence, taboo subjects.
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In the grip of the game, i.e. family relationships
in the concept of the Drama Triangle (S. Karpman)

perspective

A well-functioning family system communicates openly and unambiguo-
usly. Its relationships are based on intimacy, understood as proximity and trust
in mutual contacts. Unfortunately, this is not necessarily the case as the family
relationships often consist in games, when each player takes the convenient role.
Thanks to which he or she draws certain psychological benefits. The theory of
transactional analysis- one of the trends of contemporary psychotherapy and
specifically the concept of the Drama Triangle could be useful in understanding
this kind of dependence. Its author S. Karpman assumes that the majority of
psychological games in relationships based on a fixed scheme. In the first place
it consists to receive specific psychological role (Rescuer, Persecutor or Victim),
then unconscious tricking other person (other people) to assume the comple-
mentary role and ends up this scheme unexpected change of these roles. Using
these assumptions, we can try to explain the motives of actions in the relation-
ship because we undertake an analysis of the three specific items arising from
the psychological roles. There is also a possibility of designating the frame of
reference, which transactional analysis understood as accepted and fixed per-
ception of the world and other people, as well as the life position, which is well-
established attitude towards themselves and others. The concept of Drama
Triangle clearly illustrates the mechanism of the vicious circle phenomenon,
which is characteristic for the pathological relationship. At the same time using
the assumptions of that concept to explain the specific mechanisms entails an
additional advantage. In the transactional analysis, there can also be found cer-
tain methods and ways out of the game, discarding the roles and switching to
close intimacy level.
Keywords: transactional analysis, the Drama Triangle, psychological roles,
psychological games, communication, family relationships.
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Disfunctions of the Family as a Threat
to Modern Society

Dr hab. Ewa Małgorzata SKOREK
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

e.skorek@wpps.uz.zgora.pl

Language communication in children of the 21st century
– the role of the family in logopaedic prevention

The development of children’s speech is predetermined genetically. Ho-
wever, it largely depends on social conditions, contact with the environment and
other speakers in the immediate surroundings. Acquisition of linguistic compe-
tence is a long-lasting process, extending throughout the whole of human life,
but the development of speech at its first stage, instituted mainly in the family, is
of strategic importance for further development. Children should learn language
within their families in spontaneous utterances and natural verbal acts. They
should be recipients of messages that are specifically designed for them, and at
the same time, be involuntary listeners to other verbal productions. The 21st
century is not conducive to natural language acquisition, because once used in
families, so called “verbal bath”, is being replaced by the contact with the
“wonders” of technology. Unfortunately, this applies to increasingly younger
children. Not only are the frequency and quality of messages directed at children
becoming impoverished, but also the nature of verbal exchange between adults
is suffering a qualitative decline. In addition, movement and physical play are
being replaced by long hours spent in front of TV, computer or tablet, be it with
or without the company of parents. Children less than ever participate in natural
situations, use speech and train (also by means of large motor skills) their speech
organs. This has its consequences in quantitative and qualitative transformation
of language communication disorders in contemporary children, i.e. the statistics
alarm that the percentage of children with speech disorders is greater than ever
before, and their symptoms, once being of mainly phonetic and phonological
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character, now extend onto other aspects of language: semantic and syntactic.
The disturbing changes not only encompass language skills, but also communication.
Keywords: development of speech, language and communication disorders,
transformation of family life.

Dr Marek BANACH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

banachprace@gmail.com
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FAS – related problems within a family. Attitudes towards
this occurrence

Fetal Alcohol Syndrome Problematics is a relatively rarely discussed issue
in scientific papers, those about families as well. And this is the family, that first
encounters negative results of drinking alcohol by a pregnant woman, who gives
a birth to a baby with this dangerous disease (FAS). Lack of knowledge and
attitude in this area may result in threats in functioning and integrity of the family.
In this article – we present the results our scientific arrangements about FAS ad-
justments and attitudes, carried out among students of Krakow and Warszawa.
Keywords: family, child, FAS.
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Personality disorders and retrospective assessment
of parental attitudes’

Research of genetic personality types(Eysenck, 1990) and five main perso-
nality dimensions (McCrea, Costa, 2005) are concluded that genetic factors in-
fluence one’s personality in at least 40 percent (Pervin, 2002; Oles. 2013). Psy-
chological research pay more attention to environmental factors, mainly to rela-
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tions with parents. Parents shape crucial features of child’s personality. Among
different parental influences, parental attitudes seem important, and one of the
ways to collect data is to evaluate how adults with a variety personality types,
normal or personality disorders, assess their parents attitudes.

 The research conducted by the authors was the subjective evaluation of the
relation between personality disorders and retrospective assessment of parental
attitudes. Among others, the aim was seeking answers for the questions: ‘How
young adults assess their parents’ attitudes?’ and ‘What sort of relation exist
between different personality disorders and retrospective assessment of parental
attitudes?’

The research was conducted among 300 young adults, mainly students, who
answered personality disorders questions and inventory of retrospectively evalu-
ated parents’ attitudes towards them The study used the following techniques:
the authors’ adaptation of Personality Inventory which supplemented Structured
Clinical Interview for Assessing Personality Disorders SCID II, M.B. First,
M. Gibbon, R.L. Spitzer and J.B., W. Benjamin ed. B. Zawadzki, A. Popiel and
E. Praglowska, and Retrospective Assessment of Parental Attitudes M. Plopa.
The study confirmed the significant impact of personality disorders and retro-
spectively assessed parental attitudes.
Keywords: personality disorders, retrospective assessment of parental attitudes.
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Child and teen depression – the phenomenon
and the prospect of help

Depression, according to the World Health Organization (WHO), is a more
and more frequent illness of the contemporary man. According to some predic-
tions, at the current increasing rate of falling ill with depression, by 2020 it mi-
ght become the second cause of deaths amongst adults. The growing scale of the
problem does not refer to adults only, but is increasingly affecting children and
teenagers. The lack of precise and explicit research into statistics about de-
pression amongst children and teenagers causes considerable divergence. It is
estimated that in case of children, the morbidity amounts to 2%, while it varies
from 8% up to the 30% amongst teenagers. In percentage terms it does not seem
alarming, but if you look at the issue in numbers, according to GUS data for
2014, the number of children (aged 0 to 12) totals 100.500, however, amongst
young people (aged 13–18) the number reaches about 2.345.000. Facing such
numbers, one should admit that this is not a marginal phenomenon. The purpose
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of this paper is to depict the character of depressive disorders amongst children
and teenagers, giving general features of depression concentrating particularly
on the ones typical of children and teenagers. It will allow us to create the profile
of a young man stricken with such disorders. Moreover, the author will try to
portray basic mistakes, especially those of home environment, in identifying and
in approach to people suffering from depression; and he will also frame the vi-
sion of specific forms of support, which are necessary in the struggle with de-
pression.
Keywords: depression, child depression, teen depression, family facing their
closest family members’ depression.
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The influence of family dysfunctionality on mood disorders
in adolescents

Family dysfunctionality is one of the most often studied risk factors for mo-
od disorders in adolescents. The aim of this paper is to explore the relationship
between dysfunctionality in families of the studied adolescents and their mood.
Establishing specific areas of family disorders negatively influencing mood
would allow to undertake prophylactic or therapeutic steps aiming at correcting
or removing the dysfunctionalities.

Materials and methods: The study was carried out as part of the project
“The life of the citizens of Lubusz voivodeship. The present and future outlook.”
in a group of 2287 lower secondary school (gimnazjum) students from the Lu-
busz voivodeship. A questionnaire was used to describe the family perturbations.
To establish the mood level and possible mood disorders, the Burns Depression
Checklist was employed.

Results: The study demonstrates a highly statistically significant association
between family dysfunctionality and mood disorders in adolescents. The sub-
jects whose families face unemployment, family conflicts, alcohol abuse, dire
financial situation and the lack of support, understanding and acceptance are
more prone to experiencing negative emotional states than their peers in whose
families these problems are not present.
Keywords: family dysfunctionality, mood disorders, adolescents.
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Retrospective evaluation of parental attitudes of youth
in the perspective of its psychological well-being

Introduction: Children finds in a family the most favorable environment for
their development. Family builds child’s the self-esteem and shapes attitudes
towards the world and also impacts directly and indirectly on human well-being.
Psychological well-being is dependent on external factors, personality characte-
ristics and their interaction. parental attitudes seem to be a one of these external
factors determining satisfaction with life and there are the topic of the article.
Methods and study group: The study involved 511 high school students aged
16–19 years. We used methods: Parental Attitudes Retrospective Assessment
Questionnaire by Plopa, Huebner SLSS Scale, Scheier, Carver, Bridges’ LOT-R
Questionnaire, Scale DS14 by Oginska-Bulik, Juczyński, Denollet. Results and
conclusions: There is a correlation between parental attitudes and psychological
well- being, although its strength is low. parental attitudes, especially parental
acceptance influence on the level of life satisfaction, optimism and negative
emotionality. Boys and girls expect other parental attitudes to feel happy.
Keywords: parental attitudes, psychological well- being, satisfaction with life,
optimism, D – type personality.
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Periodicals on the Problems of the Family
in the 20th and 21st Centuries

Prof zw. dr hab. Stefania WALASEK
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

sjarmulska@wp.pl

Functioning of the family in the light of periodicals
at the break of 19th and 20th centuries and the attempts

of pedagogues and hygienists

Periodicals of the break of the break of the 19th and 20th centuries has paid
much attention to the family, especially to the family inefficient in terms of
upbringing and care. Following the advice of pedagogues and hygienists a number
of neglect by the family in the sphere of upbringing as well as care has been noted.
Keywords: periodicals, family, pedagogue, hygienists
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Lodz Families Help Directions During WW I in the Light
of “Godzina Polski” Journal’s Reports

During World War I in Lodz, being occupied by Germans, life conditions of
Lodz residents became tragically bad. Plunder of industrial property – machine-
ry, reserves of resources, already made goods – caused capital losses and a lack
of means to reestablish appropriate production. Food confiscation, mainly grain
and potatoes resulted serious problems with food supplementary and alimenta-
tion. German administration’s demands – not possible to realize – if not fulfilled
had let to high money penalties. As a result of those actions a slow fall down of
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the city was observed. All could experience common unemployment, extremely
high prices, hunger, poverty, and prevailing diseases. Labour deportations to Ger-
many and economic migration diminished the amount of inhabitants of about 40%.

At the beginning of those processes many organizations tried to help people
of Lodz. First it was Komitet Niesienia Pomocy Biednym (Poor Helping Com-
mittee). Later other institutions, like Okręgowa Rada Opiekuńcza (District Care
Commettee), Catholic Church, Evangelical Church of Augsburg Confession,
Jewish community, and some factory-owners engaged themselves in social care.
The journal “Godzina Polski” issued between 1915–1918 systematically pre-
sented their charity activities. Thanks to those press information it has been po-
ssible to find out all of the initiatives aimed to help and ease families in their
everyday existential battles.
Keywords: Lodz, World War I, social care, “Godzina Polski” journal.
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The Life of Lodz Families in the Time of Economic Crises
in the 30. of XX c. Presented by “Ilustrowana Republika”

Journal

The “Ilustrowana Republika” journal issued in Lodz in the time between
WW I and II mainly concentrated on local and whole-country topics of political,
social, economic, and cultural problems. The reconstruction of that contents has
enabled to present/recreate the conditions of existence of Lodz residents during
the years of the great economic crises. An industrial character of Lodz had influ-
enced the inhabitants’ activity. They worked in textile factories. In the times of
unprofitable situation of the market factory-owners restricted, and later seriously
reduced the number of employees. A mass unemployment was the source of the
tough economic situation for working-class families, and others. The lack of
work and enormously high prices multiplied the range of poverty. The process of
eviction due to house-rent debts, selling out previously gathered goods, expel-
ling children form school because of delays in school-fee payment, misunder-
standings and family conflicts became much more common and intensive. The
growth of economic suicides, beggary, and child demoralization (thefts, prosti-
tution, and alcohol drinking) was easily noticed. In spite of many municipal and
civic committees’ efforts an offered help was not sufficient to protect many fa-
milies from a state of extreme poverty.
Keywords: economic crises in Poland (1929–1935), situation of Lodz families
in the 30. of XX c., “Ilustrowana Republika” journal.
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Highs and lows of motherhood – the analysis of women’s
magazines from the interwar period in Poland.

Being a mother is one of the basic family functions formed by culture (con-
nected with a popular belief about a mother’s vocation), biology (connected with
anatomy), and society (connected with progeny and generation replacement).
The presentation will discuss the most representative examples of women’s ma-
gazines from the interwar period in Poland, divided into: national catholic, so-
cialist, and feminist magazines, addressed to town and village women. The pre-
sentation will specifically focus on the magazines for mothers. The major crite-
rion for this analysis is the way in which mothers are portrayed in the magazines
as well as the following aspects: the mother – state relations (also legal aspects),
the mother – child relationship, the mother – school relations (e.g. an educational
programme), the mother-being-a-wife aspects, or the mother and her interperso-
nal growth. The analysis is interdisciplinary as it will cover historical sources
and use pedagogical research methods.
Keywords: motherhood, Interwar period, women’s magazines, press analysis.
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Polish families in the face of challenges and threats posed
by the first half of the 20th century (in the light

of “Szkoła”)

For Polish people and Polish families the first half of the 20th century was
a difficult time. It was the final period of the Partitions, with intensified re-
pression, especially Russification and Germanization, time of World War I, and
twenty years of rebuilding of Polish statehood which ended in another worldwi-
de armed conflict in 1939. The dynamic political changes which lead to the out-
break of WWI and WWII and to the regaining of independence by Poland in
1918 were accompanied by significant transformations of social structure and
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new tendencies in the development of culture and education. The change of wo-
men’s social position and their political and educational emancipation forced
new models of family relations to appear, and a uniform school system recon-
structed after 123 years of bondage, together with the introduction of compulso-
ry school attendance and the development of forms of pre-schooling education
were significant challenges for many parents and their children. During the enti-
re period the Polish family played a very important part in educational ideolo-
gies binding in Polish lands at that time – national and state education. Because
of that it was the subject of interest of many pedagogic magazines. The aim of
the paper is to indicate the main areas of tasks given to Polish families in the
first half of the 20th century in the light of one of the oldest Polish periodicals of
this type – “Szkoła”. Apart from the topics brought up in the pages of this maga-
zine in the second half of the 19th century such as the cooperation of home and
school, some new problems appeared then, including: the duties of a family in
the difficult war and post-war period, concern for child’s health at home, or the
significance of parents’ shaping of characteristics propagated by the supporters
of national education.
Keywords: Polish families, magazine “Szkoła”.
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The difficulties and threats of the Polish family in the 1960s
of the twentieth century in questionnaires published

in The Life of Warsaw

The article presents the picture of a family, based on the analysis of qu-
estionnaires made by the Author. The surveys were sent between 1962–1969 to
the editorial office of the Life of Warsaw. They appeared periodically. The first
of them was entitled “What are you family like?”. The main purpose was to get
the knowledge about transformations of contemporary families and social-
economic changes which shaped the model of a family. The Next two surveys
“Young couples” and “Husband and Wife” aimed to discover relationships and
marital problems which were appeared in the 1960s of the 20th century. Another
questionnaire “Parents – children – parents” was expected to make the diagnosis
of ideological conflicts, behavioral problems as well as relations between parents
and children and relating problems. The last survey “When they both work”
showed a picture of the ordinary family life in which the husband and wife are
worked professionally.
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It should be emphasized that the questionnaire did not have the form of de-
tailed surveys. They had an opened-questions form which resulted in the collec-
tion of multi-page descriptions of personal histories.

The analysis of materials published in The Life of Warsaw enabled the Au-
thor to obtain a common characteristic and certain problems of families in the
1960’s of the last century. The responses to questionnaires can be regarded as
a historical voice of the people living in The Polish People’s Republic.
Keywords: “The Life of Warsaw”, family, family problems, The Polish Peo-
ple’s Republic.
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The issue of family in magazines Catholic
in the period 2005–2015 – on the example

of “Niedziela” and “Gość Niedzielny”

The paper attempt is made to show the theme of the family in magazines
Catholic. Will be analyzed Catholic weekly “Sunday” and “Sunday Visitor”.
Expected are the areas of interest of the family as family functioning, contempo-
rary threats to the family, international and local activities and initiatives in
support of the family, patterns holy families as signposts for people today.
Keywords: family, the Catholic magazine, threats, support the initiative, sanctity.
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Contemporary Threats to the Family
in Europe
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Family as a Basic Social Group

Family is a basic unit of social structure, the exact definition of which can
vary greatly from time to time and from culture to culture. How a society defines
family as a primary group, and the functions it asks families to perform, are by
no means constant. The primary functions of the family are reproductive, eco-
nomic, social, and educational. In most societies, the family is the principal in-
stitution for the socialization of children. As the basic unit for raising children,
anthropologists generally classify most family organization as matrifocal, conju-
gal, avuncular, orextended.
Keywords: social protection of families, mechanism of social protection, social
programs, social welfare.
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Are step-parents really mean: a view from pedagogy
and evolutionary psychology

In many cultures there are stereotypes about the “cruelty” of step-parents
towards their step-children. These stereotypes usually arise (1) from ambiguous
roles of step-parents in the family, and (2) predominantly negative attitude of
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children towards re-marrying of their biological parents. Folk tales that are being
read to children for generations greatly contribute to these stereotypes. In this
paper, we discuss whether these stereotypes have any foothold in real life. We
used the pedagogical approach and the approach of evolutionary psychology in
our research. Our paper discusses in detail the existing stereotypes about step-
parents. The goal is to determine whether children living with one biological
parent and one step-parent actually live in unfavorable family conditions when
compared to children living with both biological parents.

Furthermore, a detailed review of recent pedagogical research and research
from evolutionary psychology about step-parents have contributed to the peda-
gogical evaluation of this problem in order to determine (a) why are the existing
stereotypes about step-parents and their relationship with their step-children
a challenge for modern pedagogy, and (b) how can modern pedagogy respond to
current problems.
Keywords: step-mother, step-father, child, family, pedagogy, evolutionary psy-
chology, stereotypes.
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Research of the correlation between the parents – children
relationship and the levels of empathy in adolescence

14–16 years old

The research aims to explore the correlation between the parents-children
relationship and empathy levels in the adolescence period. In the theoretical part
definitions, implemented research methods and results of previous research were
analyzed and evaluated. Study objectives were the theoretical analysis of the
current understanding of the notions of empathy and parents – children relation-
ship, as well as empirical exploration of relationships between empathy and
parents – children relationship. Based on the previous research (A. Boharts,
1997; L. Grinbergs, 1997; M. Schaffer,2008), we hypothesized that there is
a link between parents – children relationship and empathy levels in the adole-
scence period. 90 teenagers and their parents participated in the study; median
age for the group of teenagers was Me = 15 years, for the group of parents
Me = 37. Methods of the study: “A survey on parents attitudes towards children”
(A. Varga and V. Stolin, 2001), and a survey “Empathy level diagnostic”
(V. Bojko, 1972). A computer program SPSS 20.0 was implemented for data
processing.
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According to the obtained data, a significant part of adolescents (58.0%)
have low levels of empathy. The results of this research revealed two weak po-
sitive correlations between parents – children relationship and empathy level in
adolescence period: a correlation between the level of Acceptance and the level
of Rational channel of empathy (r = 0.237, n = 90, p < 0.05) and a correlation
between the level of Socially Desirable behavior and the level of Identification
channel (r = 0.270, n = 90, p < 0.05). The hypothesis of the study was partially
confirmed.
Keywords: empathy, parents – children relationship, rational channel of empathy,
emotional channel, intuitive channel, identification, socially desirable behavior,
acceptance, rejection, authoritarian hypersocialization, symbiosis, “little looser”.
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Contribution of father involvement to a child’s prosocial
and aggressive behavior

The main objective of this study was to examine the link between father
involvement in childcare and, respectively, a child’s prosocial and aggressive
behaviour. The study forms part of a larger study on the involvement of fathers.
The present study was conducted in Croatia, and included a total of 156 chil-
dren: 84 boys and 72 girls between the ages three to seven. The study also inclu-
ded their fathers and mothers.

We examined father involvement, defined according to the model proposed
by Palkovitz (1997),by self-assessment scales. The said model covers three
aspects of father involvement: functional, emotional and cognitive. The be-
haviour of the children included in our study was assessed by their kindergarten
teachers via scales designed for measuring prosocial and aggressive behaviour.
Using the hierarchical multiple regression analysis, we tried to determine the
relationship between different ways of father involvement and a child’s prosocial
and aggressive behaviour, while also controlling the involvement of a mother.

The aspect of a father’s emotional involvement proved to be the only signi-
ficant predictor of a child’s prosocial behaviour. Nevertheless, contrary to our
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predictions, the obtained connection proved to work in a negative way, indica-
ting weaker prosocial behaviour in children whose fathers rank highly their own
empathy with their children. As far as the relation between a father’s involve-
ment in childcare and his child’s aggressive behaviour, we expected that a fa-
ther’s more intensive involvement would be connected with a lower level of his
child’s aggressiveness, although no aspect of father involvement proved to pre-
dict a child’s aggressive behaviour.
Keywords: father involvement, child’s proscocial behaviour, child’s aggressive
behaviour.
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Self-preservation communication position in parent
– child interaction

This paper informs about the results of research into communication in fa-
milies. Our two years´ research was targeted at communication between parents
and children. The focus was on so called “satir” self-preservation communica-
tion position of parents occurring in families most frequently. The data come
from authentic recordings of common communication positions in families rela-
ted to specific situations (for example, talking to children over their schoolwork,
during craft activities, sitting at a table, etc.). Our aim is to show concrete com-
munication functions used by parents to fulfil the self-preservation strategies.
Keywords: self-preservation communication position, parent – child interaction,
communication function, congruence, incongruence.
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The function of language communication in evaluation
and child directed speech

Interaction patterns between children and parents are characterized by speci-
fic features. Adults use a different register in communicating with other adults
than in communicating with children. This paper is focused on analysing au-
thentic recordings of common communication in families related to specific
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situations (for example, talking to children over their schoolwork, during craft
activities, sitting at a table, etc.). The focus of analysis will be on the functions
of language communication related to evaluation (mainly praise, criticism, re-
proach), i.e. on the parent’s intention to express the evaluation of a child’s be-
haviour. The analysis draws upon the frequency of the functions of language
communication (both in the whole sample, but also in pre-defined groups accor-
ding to the age of a child, the character of communication related to a particular
situation); further, the possibilities of the indication in language will be explored.
Keywords: spoken communication/interaction, dialogue, child directed speech,
functions of language communication, function of language communication in
evaluation, indication of language use in praise and criticism.
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Institutional Education Facing the Threats
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Catholic schools as institutions supporting family
in instilling social responsibility among children

and adolescents

The formation and upbringing of young generations has long been given hi-
gh priority among the aims pursued by the Roman Catholic Church in Poland.
Polish Catholic schools, which flourished in the two interwar decades, are
a place in the educational sphere where this objective can be achieved. Catholic
schools in Poland gained a new momentum after the state’s transformation that
started in 1989. The Ministry of Education became receptive to Christian values
and Catholic educational institutions, which had been scarce in number since the
end of World War Two. Their revival and the growing demand for Catholic
education are driven by a hunger for values, more and more acutely felt in the
consumer/commercial global culture, which questions the values of life, good,
truth or person. The foundations of contemporary Catholic schools include inte-
gral upbringing, which forms young people’s personalities in the atmosphere of
evangelical values, encompassing spiritual, moral, intellectual and social deve-
lopment. Hence, Catholic schools create an environment that supports family in
bringing up children as socially mature individuals, that is consciously involved
in the pursuit of own as well as communal benefit.

The mission of forming socially mature persons is rooted in the synthesis
‘between culture and faith and between faith and life’. The special nature of this
mission consists in Christocentrism, personalistic education as well as the sys-
tematic and critical transmission of culture in accord with the Christian vision of
reality. A Catholic school is especially perceived as the one which plays an au-
xilliary role in this respect to the part played by family, and not the one which
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replaces family in children’s upbringing. All school documents and actions em-
phasize the fact that parents are the original and prinicipal tutors of their chil-
dren, while the mission of a Catholic school is to establish a rapport with pa-
rents/guardians so as to complement and support their efforts. It promotes the
model of a school which is an educational family – a community of pupils, pa-
rents and teachers, in which parents/legal guardians ought to – and are frequently
encouraged to – play an active role. Whenever necessary, they are even ‘educa-
ted to be active’ in the upbringing of their children. Simultaneously, a Catholic
school is extremely interested in strengthening the cooperation with parents,
with the aim of instilling in young people the approach of serving the society
(the school’s curriculum highlights such issues as freedom, justice, work, pro-
gress, respect for the state and state representatives, respecting rightful laws,
striving for the mutual good, treating all people as one great family, a call for
peace, supporting the poor like our brothers, etc.).

These issues are in the core of the undertaken discussion, in which I will re-
fer to a specific school, such as The Catholic Holy Family Primary School in
Olsztyn, which has been part of our local education system since 1997.
Keywords: parents as the first and principal educators, Catholic school, educa-
tion for social responsibility.
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The School Tutors vs. Parents – Allies or Enemies? School
in Poland against the threats of the modern family

Year 2008 brought some change in Polish educational system. Since that
year in few secondary schools in Wrocław has been implemented a new pedago-
gical innovation – tutoring. This proposal would support the traditional model of
upbringing in school by creating conditions for the existence of the individual
relationship between teacher-tutor and pupil. This relationship would build in
a long-term process that is focused on recognizing student’s talents (his or her
strengths or weaknesses), setting their development goals, motivating, monito-
ring and celebration. Often this method would associate with possibility of cho-
osing tutor by pupil and its changes, if contact was not effective and satisfactory.

So far the tutoring has been implemented in different levels in hundreds of
schools in Poland. Its implementation is usually associated with re-organization
of school system and improvement of quality of pupil-tutor contact. This situ-
ation would not have been possible without parents’ knowledge and without
their agreement. But in what extent tutoring gained their approval? Is this met-
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hod brings some benefits which can be valuable for the Polish families? Does
the presence of a tutor could be a chance or maybe a threat? Is the tutoring an
answer of school to a problems that affect modern families?

Author of this presentation has a hope to give deeper answers to the above
questions by sharing the results of her research on tutoring in Polish schools.
Keywords: tutoring, family, educational system, teacher-pupil relationship.
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Men – homeeducators

Home-schooling, resurrected in post-war Poland, celebrates its 25th an-
niversary this year. Its functioning was made possible thanks to the Education
System Act of 7 September 1991, which in art. 16, para. 8, sanctioned the exe-
cution of “compulsory education outside of school.” However, it was in 1995
when the first family, Budajczak, embarked on the task of instituting home-
schooling for their two children, thus, providing inspiration for subsequent fa-
milies. Steady development of this form of education, together with regulations
promoting educational change, meant that in the school year 2009/2010 approx.
50 children were educated at home. However, only in following years a signifi-
cant increase in home-schooling was observed, i.e. from 389 children in the
school year 2012/2013 up to 6273 in 2015/2016. Although home-schooling in
contemporary Poland is still a marginal phenomenon, this trend is worthy of
a thorough, multi-faceted analysis if we consider the rapid growth during the
recent period. One of the elements of the scientific scrutiny may be related to the
involvement of fathers/men in the process of home-schooling, among other
aspects. Thus, the objective of this paper is to determine the role of men in ho-
me-schooling, i.e. how they share daily duties with other family members, how
they define themselves as men, husbands, fathers, educators, and what system of
values they prefer. While the findings may not allow for any conclusive genera-
lisations, they will certainly point to certain trends and tendencies.
Keywords: Home-schooling, man, educator, teacher, father, tutor.
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Do it yourself– considerations on handicraft
in the education of the 20th century and the second decade

of 21st century

The article discusses handicraft in the education of 20th and 21st centuries.
It introduces less known opinions in this area, expressed by Tadeusz Andrucho-
wicz, Maria Dunin-Sulgustowska, Janina Maćkowiakowa, and others. The con-
siderations end on the second decade of the 21st century, ansd stress a socially
observed „lack of hand dexterity” among children and teenagers as well as
a broad discussion on the reintroduction of handicraft traditions in education. It
seems that an attempt at reflecting on handicraft from a historical context can
bring new solutions. It is especially important in pedagogical activity since the
axiom of the practical character of such activity is accompanied by a visible
tendency to marginalise its values for the cognitive development and education
in general.
Keywords: handicraft, the demands of education, education, advice for parents.
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Areas and conditions of nursery school and family
cooperation in the process of development of child support

Nursery school is an institution established to assist the family. This aspect
is of particular importance in the context of the ongoing discussions on the con-
ditions conducive to a comprehensive children’s education. Nursery school and
family are two basic educational environment and therefore should exist betwe-
en the conscious and deliberately organized cooperation. The cooperation of
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parents and teachers have the opportunity to become an integral action to
achieve the welfare of children in the process of teaching and education.

The main objective of coexistence of the two communities are desire to im-
prove educational work with children. Nursery school is a place where the child
begins his first education. It’s important that the child had found in a new envi-
ronment for themselves. Cooperation of parents with nursery school is an at-
tempt to hint in solving emerging problems of adaptation, information about the
achievements and possible difficulties faced by the child. Contact with a parent
is the ability to focus the action nursery school program in the area of teaching
and educational developing child’s personality. In the article I presented the
results of the research areas of cooperation between the preschool and family life,
which should occur in the process of supporting the development of the child. The
respondents are parents of children attending nursery school in Podkarpackie and
Śląsk. The study was also attended by teachers selected nursery school.

The aim of the research was finding an answer and analysis of the forms of
cooperation nursery school and family.
Keywords: nursery school environment, family environment, child, cooperation,
teacher, supporting the development of the child.
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Level of achievement in high school and the interaction
of parents, in a retrospective assessment of students

School achievements understood as to acquire the knowledge and skills ac-
cording to the teaching program depend on various factors. An important role is
played by, among others, personality traits, intelligence, talents, achievement
motivation, intrinsic activity, past successes, but also the impact of didactic and
education from the teacher. It would be no way to skip the family factors in the
development of achievement motivation school.

It is primarily the parents shape an atitude of pupils to learning, indepen-
dence in thinking, they learn how to cope with difficulties. It is mainly the atmo-
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sphere in the family, providing the security, the impacts of the parents of a child
depends on the direction in which it develops, what goals it pursues.

The research conducted by the authors was the subjective evaluation of
school achievements and the influence of parents. Among others the aim was
seeking answers for the questions: “How students retrospectively assess their
school accomplishments?” and “Is there a dependence regarding achievement
motivation in school and retrospective assessment of the parental interaction?”
(in terms of closeness, help, guidance and requirements on the part of parents, as
well as the atmosphere in the family and its structure).

The research was conducted among 300 students who made a retrospective
evaluation of their performance in high school and parents’ attitudes towards
them. The study used the following techniques: Inventory of Achievement Mo-
tivation, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup in ed. W. Klinkosz, A.E. Sę-
kowski, Questionnaire of parental attitudes M. Braun-Gałkowska and a qu-
estionnaire in the development of their own, including questions about. Family
situation, socio-demographic data. The study confirmed the significant impact of
parents for creation of achievement motivation and success of school students.
Keywords: school achievement, conditions of academic performance of high
school students, parental influence.
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6-years old in the first grade or in the older kindergarten
group? – the dilemma of parents in the light of school

maturity of children and the changing law

The current situation related to changes in the polish educational regulations
influences especially the first level of formal education – pre-school and primary
education. In the school year 2016–2017 children at the age of six can start edu-
cation in the first class or stay in the pre-school depending on their parents deci-
sion. As a pre-school teacher I have talked to parents of 5-, 6-years old children
and noticed that making the decision is a difficult dilemma for them. I applied
the quality approach by carrying out structured interviews and doing egsegesis
of legal texts of regulations connected with changes in educational system.
Keywords: parents, school maturity, compulsory education, education system
act, pre-school education, primary education, school, pre-school.
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The motivational aspect of punishing and reward

Educating through reward and punishment has to proceed strictly in accor-
dance with pre-established conditions, if it is to be effective. Undoubtedly, one
such condition boils down to intensifying the child’s motivation, which, in turn,
constitutes the very principle of education. Regardless of the nature of such in-
tensification, its major goal is to get the child subjectively involved in the pro-
cess. Since motivation both activates the individual and directs his/her actions
and perceptions, it is the school’s obligation to pursue all possible educational
venues in activating the child’s motivation during the entire educational process.
Within the process, punishing and rewarding, as particularly impactful activities,
ought to be subject to constant revision and redefinition because of their chan-
ging power and significance. It is the individual’s character traits and constantly
changing reality that should prove decisive in the selection of rewards and pu-
nishments. Thus, the continuous retrospection of the child’s needs becomes
a categorical imperative in the selection of educational tools and techniques.
Keywords: child, motivation, rewards, punishments, education.
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Social-pedagogical effects of euro-orphanhood (basing
on the research of elementary school students)

Euro-orphanhood has become an important social issue which affects thou-
sands of Polish families. The problem of euro-orphanhood has been intensifying
since 2004, when Poland accessed European Union. That is when economic
migration of parents who left their homes in order to work abroad began. A lot
of Polish fathers or mothers, often both parents, decided to develop their careers
abroad. As a result, significant social and educational implications for children
left with one parent, grandparents or other family members occurred.

In its theoretical part the article examines the concept of euro-orphanhood,
describes its nature and range in Poland. It also considers the causes of euro-
orphanhood and its effects on children. Empirical part, whereas, discusses the
research findings concerning social and educational impact of parental economic
migration on children. The research, based on diagnostic survey, tracked primary
school students, 4th–6th class, from Świętokrzyskie region. The research tho-
roughly examined the respondents’ living conditions, family situation (e.g. rela-
tionships with parents working abroad, parental support, children’s views of
parental absence) as well as their school performance (e.g. school achievements,
behaviour issues etc.). Finally, the study considers practical and theoretical
conclusions and recommendations.
Keywords: euro-orphanhood, economic migration, children, education.
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Euro-Orphanhood in the Shade of a Family or a Family
in the Shade of Euro-Orphanhood

Difficulties connected with finding a job in Poland made a number of peo-
ple migrate in order to earn money. If one or both parents go abroad the basic
functions of a family are not fulfilled. Nevertheless, the possibility to work and
improve living conditions becomes the aim itself and it is not easy to resign of it,
even if it means a long lasting separation, painful mostly for children. A parent
who stays at home takes over a number of additional duties without resigning of
his/her own duties which only multiplies frustration.

A separation can result in weaker family bonds between a child and a parent
and drifting apart of a wife and husband. In extreme situations both parents have
to go abroad, leaving a child under the protection of grandparents or older
brothers or sisters. The results of migration have long lasting effects, depending
on the time span of separation. Unfortunately, nowadays we observe that the
migrations become longer.

Euro orphanhood became the phenomenon which dominated the image of
a contemporary family. A number of questions appear and they are asked both
by parents and their children. A parent who stays at home wonders how to bring
up a child in a proper way and fulfill the basic role of a parent. A parent who
migrates wonders whether it was the right decision to leave the country and how
the separation might influence his or her children and a husband or wife. Even
though the children do not feel the separation at the beginning, after some time,
with every week, month or year passing, they observe and recognize the nega-
tive sides of the situation.
Keywords: Euro orphanhood, a family, family relations, crisis in a family.
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The system approach perspective in understanding
acculturation problems of immigration familie

In today’s world immigration processes, often with very severe size have
become daily reality. The research undertaken in this field indicate that we are
still struggling with the problem of a lack of effectiveness of the necessary pro-
cesses of acculturation strategies, taken by the immigrational families. Me-
anwhile, we can say that the way of becoming a family migration is an important
factor, determining the nature and chance of the integration process. It seems that
this area is worth taking exploratory actions, both in order to develop ways to help
people residing beyond the borders of our country, and due to the fact that the
coming immigrants may have similar problems, where knowledge will help us to
implement procedures to facilitate the positive adaptation to our world.

This article is an attempt to transfer the model of acculturation strategies by
John W. Berry on the functioning family ground with a basic understanding of
the system analogy. The system approach perspective seems to be an interesting
way to understand the problems of emigrational family and its theoretical impli-
cation may help to develop a model of understanding and diagnosis the proces-
ses of self-organization of the family emigration, influencing on the quality of
assimilation process.
Keywords: emigrational family, acculturation strategies, system approach.
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The values chosen by young economic migrants
from various family systems

The research problem focused on the relationship (or there is no link) be-
tween the meaning attributed by subjects values and the type of family system of
individuals. Respondents were students who declare to leave Poland as econo-
mic migrants. Analysis of test results included those who responded affirma-
tively to the question about the overwhelming desire to take up jobs abroad, the
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duration of which is longer than 2 years. At the same time the persons uncertain
of the decision to leave and indecisive with regard to the residence time outside
the Polish borders were excluded from the analysis (in this case, it was about
maintaining a cohesive research group, excluding seasonal and holiday labor
migration). The subjects completed the list of Personal Values in 2 variants. At
the first it was the classic version by Z. Juczyński. The most common chosen
values were: family, health, work and material values. Among personal values
most frequently chosen were: love, health/fitness, intelligence and happiness.
The relationship between family type (by FACES III D.H. Olson), and preferred
values turned out to be irrelevant. The second variant, modified by the instruc-
tions in part I – “What determines, in your opinion, your personal happiness?”
and modified in part II – “(...), select the 5 most important for you during your
stay abroad”. It turned out that in Part II of the elections have been modified
(first appeared in health/fitness, then family, joy and intelligence) and was esta-
blished link between family type and the values declared for the duration of stay
abroad. It is worth to notice, that the value of “property/wealth” was promoted
from 9 at the classical instruction to 7th place using instruction modified.
Keywords: values, family system, migration, families of migrants.
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Psychological, social and somatic consequences of parental
economic emigration experienced by teenage children

Emigration of Poles in search of work is a significant social problem of the
twenty-first century. According to data from the Central Statistical Office,
2 million 320 thousand Poles were temporarily outside the country at the end of
2014. Many parents leave behind in Poland their growing children.

Methods: The survey conducted in the school year 2013/2014 was a part of
the international study HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).
A standard international questionnaire concerning health, health behaviours and
relations in the family, school and peers, supplemented with questions about
economic emigration of parents, was used.

Results: Analysis of data from 1515 lower and upper secondary school pu-
pils, aged 13–17 years, showed that 18.1% of adolescents experienced during
two years preceding the survey parents leaving to work abroad, usually the fa-
ther – 13.7%, far less often mothers – 2.3% or 2.0% both parents. Young people
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from these families felt less support from parents, but the communication in the
family did not deteriorate as compared to other teenagers, thanks to use of elec-
tronic media. School achievements and peer relationships did not differ from
seen in other adolescents, but trust in teachers was higher. Health and health
behaviours of children of parents temporarily emigrating for economic reasons
were at a similar level as their peers, but risk behaviours such as smoking, drin-
king alcohol and sexual activity have increased.

Conclusion: Undertaking activities supporting children of parents leaving
Poland to work abroad should be considered, especially in the area of education
and public health.
Keywords: economic emigration, adolescents, family relationships, health be-
haviours, health, school, peers.
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The family in patriotic education of young learners living
in a foreign country

The article deals with the part of the family in patriotic education of young le-
arners living in a foreign country. The essential role of the family was to develop
national identity, to make the children feel proud of their country and to prevent
having a sense of social inferiority. Patriotic education was to instil love to unk-
nown country – Poland and national identity in young learners, but mainly to give
new perspectives on spiritual life. Some forms and methods in patriotic education
were described in this article, e.g. teaching children about national traditions, mo-
numents and church or state celebrations, reminding about the necessity of cul-
tivating holiday customs and traditions and about the central role of mother in
a family. Apart from that Polish folklore played a vital role in educating children
abroad, e.g. folk music, dance, songs and handicrafts or national costumes. The
children had to learn and love their country as well as to live in a Polish family
with all it customs, traditions and language to feel as Polish citizens still living in
a foreign country. The article puts stress on the significance of cooperation betwe-
en parents and Polish schools in educating children in England. The main aim of
the close cooperation was to develop children and their personalities. Some forms
and ways of interactions analysed in this paper were based on such articles as:
“Wiadomości Nauczycielskie”, “Dziennik Polski” or “Dziennik Żołnierza”.
Keywords: family, patriotic education, child/young learner.



185

Dr Małgorzata HERUDZIŃSKA
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

mh2009@o2.pl

Foreigners’ children in Polish schools – portrait(s),
opportunities and dangers

Migration is a part to the modern man’s life; it is both desired and feared.
Our society is said to be unprepared to receive inmigrants arriving in Po-

land. Their presence is treated instrumentally (from the labour market perspec-
tive) and there is hardly eny debate on their and their families’ future, their so-
cial and civil status (cf. Firlit-Fesnak, 2013). Recently, the scale of deportations
and the numbers of refugees have become a global problem – the countries ho-
sting people fleeing their homeland are responsible for each of the new arrivals.

The educational system is believed to play an important role not just in the
process of the immigrants’ and refugees’ integration, but also in reducing the
risk of social exclusion and discrimination. In this paper we attempt an analysis
of the “Other’s” presence in the Polish educational system, mainly form the tea-
chers’ perspective. The main research problem is the following: to what extent
are Polish schools prepared to work with foreigners’ children? What problems
and challenges does their arrival bring on? The conlusion are based on the exi-
sting sources and the results of our own research
Keywords: immigration, educational process, cultural reproduction, school.
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Pedagogic and social-cultural prospect of growing up
of the child in the crisis

The article has theoretical character. In it different scripts of growing up of
the child were presented: anthropological-philosophical, historical, psychologi-
cal-biographical, sociological and pedagogic. They concentrated on the family,
but first of all a multi-child family as the education environment, which if is in
the crisis (effect of critical, critical different situations) there is also a process of
growing up and the socialization of the child in the crisis. Prospects of growing
up in the crisis were characterised. They also referred to the diagnosis of the
situation of children in the crisis in order to make implications of developing and
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strategies changing to the benefit of the improvement of the quality of growing
up of children and functioning of multi-child family.
Keywords: growing up, multi-child family, crisis, signs of the crisis.
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Is it a risk of collapsing a family? Condition of polish
family in comparison to the other European countries.

During last decades peoples’ attitude to marriage, family and raising chil-
dren have changed. In Poland we have to deal with decreasing number of mar-
riages, raising number of divorces, new forms of family life. There are more and
more people living alone, in cohabitation. More and more of us are raising chil-
dren alone or live in marriage without any child. Labor market forced people to
change their values connected with individualism and individual autonomy that
caused vanishing a traditional model of a family. Employers requires a lot so
only people who are well-educated and are able to face for career can cope with
it. It is more and more difficult to reconcile work with family life because both
of them impose obligations.

The other problem is bad economic situation. It is connected with unem-
ployment, low salary and poverty. Financial assistance in Poland is much lower
than in other European countries. In comparison to citizens of UE, people in
Poland spend more time on working but earn less than others. Consequently we
have less time for family and we have worse economic conditions. This situation
is not conductive to make a decision about starting a family. Within last 20 years
it is noticed a very big decline in fertility rate. At the moment we are in a group
of European countries in which children are born at least. For most young people
one of the solutions is emigration and settlement in countries where they have an
opportunity to get permanent job, good salary and high social benefit. This ar-
ticle shows an analysis of selected demographic and economic indicators that
illustrates the condition in which the Poland is nowadays.
Keywords: marriage, family, fertility rate, job, economic situation.
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The role of the family in maintaining the national identity
of the young generation in the second half of the 19th

and early 20th centuries, in the light of memoirs

The aim of the study will be to attempt to show the entirety of the issues re-
lated to the role of the family (including home schooling) in the process of ma-
intaining the national identity of the Poles under the partitions. Examining the
main problem will allow us to reconstruct traditions in the field of educating and
teaching children in the spirit of Polish identity, respecting national history and
culture, and thus it will indicate the ways and forms of maintaining national
identity in young Poles. The source basis of the research will be commemorative
and memoir literature allowing to reconstruct the aspect of educational practice
within the studied scope.
Keywords: family education, national identity, partitions, patriotism, memoirs,
second half of the 19th and early 20th century.
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Threats in development of children and youth in view
of literature and magazines of the second half 19th century

and the beginning of 20th century.

Care of health and proper development of young generation is important not
only from individual’s but also social point of view. Physical health and morale
of children and youth become a guarantor of good condition of next generations.
Throughout history parents taking duties to care and bring up their seed not al-
ways were awake to the crucial role that was given them. The importance of
family increased during the annexation. Then survival of Polish nature in hearts
of young generation depended on awareness and sense of responsibilty for exe-
cution of upbringing tasks, especially in formimg of patriotic attitude. To realize
better these dutes to parents against children and youth, in the columns of family
and woman’s magazines and in fiction were repeatedly taken questions on thre-
ats, waiting on children and youth and on the role of parents in forming the right
upbringing environment. Councel, that were placed in magazines, involved both
physical and social and mental education. Some advice were given directly, so-
metimes there were only gentle suggestions. The effects of insufficient parents’
care about child welfare and upbringimg mistakes made by them, were shown in
literature. It was emhasized necessity of bigger attention for mental and physical
development of girls – future mothers and form mistresses of next generations. It
was warnend against excessive paying attention to rig already at a few years old
girls, educating youth to penchant for feasts and fun, assent to have flung by
youmng men before marriage, forming idleness attitude at male youth by em-
phaisizing the necessity to marry advantagously. It was attempted to aware to
parents the effects of improper affect young generation and it was showed them
examples of appropriate conduct.
Keywords: upbringing of children and youth 19th/20th century, threats of deve-
lopment, parental upbringing mistakes, care of proper development of children
and youth 19th/20th century, words of advice for parents in magazines and litera-
ture 19th/20th century.
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Children and teenagers’ nervous system diseases as a threat
to a family – based on the particular guidebooks of 19th

and early 20th century

The issue of children and teenagers’ nervous system diseases was raised by
doctors, hygienists and educationalists in 19th and early 20th century. The inte-
rest in this problem came from the popularization of the health awareness, the
hygienic movement and the development of medicine. It was also highly influ-
enced by the poor health awareness in Polish society. Doctors, hygienists and
educationalists sensitized parents, caretakers and teachers to causes, symptoms
and effects of children and teenagers’ nervous system diseases. Guidebooks
offered some pieces of advice on the ways children’s sanity should be cared of.
Special attention was given to preventive treatment. In order to avoid diseases
the hygiene of the process of teaching and healthy lifestyle were recommended.
Furthermore, the great emphasis was put on the importance of rest, the role of
outdoors activities and the significance of sleep and its effects on children. Fatigue
and stress might have also caused numerous afflictions. Child’s immaturity, im-
proper organization of work and poor and premature education were enumerated
as causes of disorders. It was highly recommended to see a doctor as soon as the
first symptoms occurred. Moreover, it was important to cultivate children’s health
awareness and educate health behaviors in them. As far as the causes of nervous
system diseases were concerned considerable attention was paid to heredity. That
is why the issues of family planning and the choice a spouse were also discussed.
It was recommended to check partner’s and his family’s health in order to avoid
potential diseases of offspring. It was also noticed that child’s mental condition
had an influence on his or her achievements in the process of education.
Keywords: children and teenagers’ nervous system diseases, health awareness,
hygiene of the process of teaching.
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Worries and joys of the Galician family at the turn
of the 19th and 20th centuries in the light of memoirs

The political, social-economic and cultural conditionings of the country in-
fluenced the situation of the Galician families at the turn of the 19th and 20th
centuries. The “specific” Galician conditions determined the quality and the way of
satisfying family members’ needs as well as bringing children up. Numerous fami-
lies struggled with obstacles which posed a threat to their everyday functioning.

First-hand witnesses, memoirists, wrote about dealing with everyday activi-
ties, worries and joys. Nowadays we find valuable information in the sources
such as memoirs, which provide the overview of lives of Galician families in the
situation of threats of the time.
Keywords: history of education, childcare, upbringing, family, family life, Galicia.
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“Small children are not able to ask that their essential
needs be satisfied...” – the role of Mariavite parochial

communities in Łódź in helping children during
the World War I

Since its very beginning, the life of the Mariavite community focused around
parishes and churches. It was the parishes that satisfied religious needs of their
members but also performed social functions related to education, culture, and wel-
fare issues. Before as well as during the World War I, the Mariavite Church was one
of the largest religious communities in Łódź. Mariavite parishes in Łódź were esta-
blished several years before the World War I, in the period when Mariavite parishes,
independent from the Roman Catholic Church, were organised. The first Mariavite
church was built in December 1906, the next one – in September 1907, and the third
and the last one – after a year, in September 1908.

Apart from churches and chapels erected with exceptional speed, institu-
tions for adult parish members and their children were also established, such as
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libraries, reading rooms, classrooms for girls and boys, schools, shelters, and
flats for poor families. They were supposed to serve Mariavite Church members.

Directly after the outbreak of the World War I, Łódź Mariavite clergy joined
aid campaigns organized in parishes. Food was provided for adults and children on
a larger scale; meals were prepared and served in Mariavite parochial kitchens. In
that period, care and education institutions for children continued to perform their
tasks; however, they intensified their activities aimed at providing meals, clothes,
and shoes. The overriding task of Mariavite shelters included care, religious and
moral education, and helping children at pre-school age (3–7). Aid was provided
to children from poor families of factory workers and craftsmen.
Keywords: Mariavite Church in Łódź – childcare, Mariavite shelters in Łódź,
Mariavite parishes – aid for children, care and education in Mariavite shelters.
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Help activity for the sake of the family in the work
of select women’s fellowships in the Second Polish Republic

In the Second Polish Republic broadly understood community activity has
developed. It was an expression of a great social engagement in supporting the
state in its fundamental tasks on various levels as well as realization of rankand-
file need of citizens activity in various areas. It took different forms, content, and
orientations of work. The range and extent of this activity is enormous. The ac-
tivity of numerous fellowships – especially these of a social-educational, charity,
social support character – has contributed to the support of the state in the reali-
zation of its fundamental educational and social tasks, but also directly to the
improvement of life of many people threatened by (or already experiencing)
poverty, pathologies, social exclusions, diseases, unemployment etc. Special
emphasize should be put upon the activity of fellowships bringing help to the
family. The care of family, its proper functioning, was the subject of interest of both
the state as well as numerous social fellowships. Both agendas have undertaken
a number of actions aimed at supporting and helping family in realizing its funda-
mental functions and tasks. The activity of both has complemented each other.

Among the fellowships actively working for the family, women’s fellows-
hips have especially stood out. Their number and resilient activity proved that
there was not only the need but also will of women to engage in the social, edu-
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cational, and help activity for the family, but also enormous social need of this
kind of help and care. In all lands of the Republic numerous social fellowships
organized and lead broad help for families in need, at the same time perfecting
their own forms and methods of help. The most active women’s organizations
organizing and bringing help for the family were: The Union of Polish Catholic
Women’s Fellowships in Lwów and the numerous organizations and fellowships
creating the Union, as well as the Union of Women Citizen’s Work.
Keywords: women’s organizations, Union of Polish Catholic Women’s Fellow-
ships in Lwów, Union of Women Citizen’s Work, family care, forms of care of
the family, help activity for the family.
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Karaite Family against problems of cultural identity
in the Second Polish Republic

Karaites were the smallest minority ethnic and religious group in the Second
Polish Republic, which numbered about 1,500 people. They gathered around the
activities of municipalities in Trakai, Vilnius, Lutsk and Halicz. Karaites under-
took a number of activities and cultural – educational institutions in order to
preserve their religious identity and language. Specific tasks were assigned in
this regard to the Karaite family, which, due to its educational influence was the
basic foundation of transmitting values and tradition. The paper will discuss the
factors threatening preservation of cultural identity of Karaites. Compulsory
education, the law on national minorities and recommended courses of action
will be undertaken in the environment of Karaite families.
Keywords: Karaites, family, Second Polish Republic, tradition.
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Family and the crisis of its educational function in the light
of the official journals of school superintendents

in interwar Poland

In this article I analized the official journals of individual superintendents of
school districts in interwar Poland in the context of issues concerning family
crisis and its educational function. Official journals in its structure included
“unofficial section”, which published articles on the analyzed issues. They stres-
sed the fact that family was the primary educational environment and that the
proper and healthy educational atmosphere could not be replaced by any institu-
tion of care and upbringing. However, in the context of varoius threats to family,
leading to its dysfunctions, it was written that the family sometimes loses its
educational performance.

Source materials included in the pages of the official journals indicate va-
rious areas of crisis of upbringing function of the family and their circumstances.
Many factors influenced the deepening crisis of family in the interwar years such
as: the reduction of social and political ethics, crisis of values, the commerciali-
zation of life, loosening the ties, economic crisis, destructive and anti-religious
currents. Attention was drawn to the increase in the complexity of life, which
was coused by the need for intellectual and socio-moral development of parents
who needed to understand their own place in society and the responsibility for
the education of the young generation. The analysed official journals treat about
the growth of moral relativism, a chaos of slogans and aspirations, which impa-
ired the life of family. The educational function of family was affected by illite-
racy and criminality of parents. The negative impact of cultural institutions and
the mass media was also noticed, which by seeking the sensations developed an
unhealthy taste for both parents and children. The educational function of the
family was also affected by the consequences of the First World War and the
effects of the development of industrialization, difficult economic conditions, the
need for continuous earning that led to the absence of parents at home, the we-
akening of the family ties and the lack of opportunities to have an educational
impact on their children.
Keywords: education in the family, family in Poland in the interwar period,
education in the interwar period.
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Health hazards versus quality of life of the children
in family environment in Poland between
the warserintendents in interwar Poland

The paper aims at examining the problems of health hazards for the children
in family environment, which are of colossal importance from pedagogical and
social perspectives. It mainly concerns the period of the Second Republic in the
economic and political conditions unfavorable to support proper development in
the care of the youngest. In many cases financial situation determined health
awareness. Poor housing, unsuitable food or shortage of proper clothing often
unsuited for the season, created many health hazards.

It should be noted, though, that those disquieting occurrences originated not
only from cultural but also economic changes in the families, particularly the
poor ones. The level of parental education determined both knowledge and awa-
reness concerning health hazards. Similarly, family traditionalism was largely
responsible for developing several health habits and health culture. Such be-
haviors were often passed on from generation to generation. Undoubtedly, it
reflected general living standard of the families. Peoples’ lives went down to
mere vegetation due to the absence of elementary knowledge, social awareness,
personal hygiene and culture. Neglecting children’s health was a serious impe-
diment of their development. It influenced their further progress. Truth to tell,
the state was also responsible for child care, yet the measures undertaken to im-
prove preventive hygiene, in particular in case of social diseases, were insuffi-
cient. All these factors had undoubtedly influenced poor quality of life of several
families, in particular the young generation of Poles.
Keywords: health, family, child, The Second Republic.
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Ideal family versus real family – on the fringes
of discourses and meanings (from a woman’s perspective)

The paper attempts to present the tensions existing between the image of the
perfect family served by the media, political and social organizations or even
social science (!) and the experiences of everyday life in the real families. This
ideal image is internalized within socialization processes (especially by women)
and it causes a lot of difficulties in everyday (not so ideal) life. The presentation
is based on the results of qualitative research. This is a critical approach to the
analysis of the ways in which the body and mind of female is being appropriated
by the processes of power through discourse in terms of socio-cultural theory of
M. Foucault. According to Foucault, body is programmed to multiply, or to de-
liver the labor force, and to be a body-machine, or for production. Today also we
are being constantly programmed for consumption, because it is the basis of
today’s economy. The philosophy of control has changed – from the physical
power over human to the nearly invisible impact in everyday life, in the microscale.
Hence, the need to look at how the dominant discourses of power shape the expe-
rience of women in family relationships. According to Foucault, to subdue the hu-
man you have to produce such identity, that he or she desires the same things, which
are wanted by the structures of power. At the same time a human does not remain
passive in this relationship, but resists, which is possible thanks to reflectivity. Do
nowadays women succumb to the dictates of power? Do they see elements of
oppression, which they are subjected to? Do they resist against them? How do they
shape their family relationships – as it is expected by power structures or in opposi-
tion to them? These types of questions are the framework of the planned speech.
Keywords: family, media, critical theory, discourse, control, power, resistance.
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The Lie – a threat to the durability of marriage
and cohesion of family

The author puts forward and justifies a thesis that the lie, as an infringement
on the standard of veracity, poses a threat both to the durability of marriage and
to the cohesion of family. In order to address the lie as a subject of pedagogical
studies, the author addresses the lie in several different scientific disciplines,
including: philosophy, anthropology, linguistics, psychology, sociology, history,
ethnology and neurosciences. As a result of interdisciplinary analyses the author
identifies several aspects in her study of the lie: semantic, typological, etiologi-
cal (also communicating the results of her studies), cultural, moral, historical and
strategic. The main part of the paper focuses on the following issues: attitude
towards the truth while selecting a partner and the development of an emotional
relationship (engagement and marriage) and short-term and long-term effects of
the lie among family members. The climax and final part of the paper is the sta-
tement that disapproval towards lying to those close to us and the respect to-
wards the truth are the factors that strengthen the familial emotional relationship
between representatives of one generation, e.g. between spouses or siblings and
between representatives of different generations, e.g. between parents and chil-
dren or between grandparents and their grandchildren.
Keywords: lie, truth, marriage, family, moral standard, cohesion of family,
emotional relationship.
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An attempt to define cohabitation in opposition to marriage

Cohabitation is a not legalized relationship between a woman and a man, also
called concubinage or a consensual relationship. It is on the list of alternative family
forms, forming an alternative to the nuclear configuration “two parents plus their
children”. Apart from cohabitation they also include: singlism, life without children
chosen consciously, single parenthood, reconstructed family, open and egalitarian
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marriages, swinging, homosexual relationships, as well as extended families, com-
munes, network system groups of seniors and circles of friends.

It is difficult to clearly and unequivocally assess the superiority of marriage
over cohabitation. Such an evaluation is besides stymied by many factors. One
of them is the lack of precise definition of a consensual relationship, what its
time frames are, what the issue of parenthood looks like in it, a division of home
duties etc. Marriage, on the other hand, is very well defined in literature of any
kind as a relationship based on clearly defined principles, with a legal status and
specifically established date of its beginning. And even though in recent years
it’s been experiencing a visible crisis – the number of concluded marriages dec-
lines while divorce rate increases – it still remains the basis for creating a family
and is the most important relationship in the family’s structure.

Modern marriages are concluded based on much greater freedom in perce-
iving marriage as a social obligation, autonomy of both partners and – to the
largest extent – they form a legalized relationship preconditioned by emotional
needs. Similar characteristics are part of cohabitation, with the exception of its
formalization in the legal sense.

The author of the article strives to bring closer the similarities and differen-
ces between cohabitation and marriage without attempting to assess which of
these relationships is more valuable.
Keywords: cohabitation, concubinage, consensual relationship, family, marria-
ge, love, sex.
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Alternative forms of married and family life a threat
to the modern family

Social-economic and cultural transformations in Poland are connected with
the changes in the attitude towards marriage and family. There are new, be-
haviour patterns unknown so far within the family, its structure has been trans-
formed, the range and shape of roles fulfilled by its members. The abandoning
the traditional model of the family has been widely observed. Different alterna-
tive forms of married-family life have been more and more common. The trans-
forming model of married family into the extramarital forms causes changes in
perceiving the family, and especially the marriage as an inseparable relation for
the whole life.

The aim of article is to present and analyse the pedagogy students’ opinion
concerning the alternative forms married and family life. Moreover, it presents
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the reflections of pedagogy students concerning the perception of the modern
family, and images about own family.
Keywords: marriage, family, alternative forms of family life, students.

Dr Magda URBAŃSKA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

murbanska@onet.pl

The cohabitation as the alternative form of the family life

Modern family is undergoing many changes. The said transformations were
accompanied by occurrence of new, alternative forms of family life, inclusive of
non-marital cohabitation. More and more often such a type of relationship based
on sexual ties and running a common household without contracting a formal
marriage is treated by the community as a family. Cohabitation occurs in each
phase of the human life. It is considered to be one of the stages of the prenuptial
or postnuptial common life or as an alternative to marriage.

The multitude of the emerging forms of family life is an occasion for selec-
tion of our own model of couple/family life. This paper is a report of their own
research, conducted among young people, concerning the attitude towards the
cohabitation and perceiving the cohabitation
Keywords: cohabitation, alternative model of family life.
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Axioms of communication. If the understanding
of the conflict helps in solving it

One of the descriptions of the family is to present her with the prospects of
the communication processes. The most famous description of school communi-
cation is created by Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas and Don Jackson
Description focuses on axioms of communication and explains how the process
of communication translates into conflicts and disorder of the family system.
Communication Axioms allow you to describe and understand what is causing
the conflict. The practice of resolving family disputes, however, shows that
a person involved in a conflict often can not take advantage of that perspective.
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The article is an attempt to explain this phenomenon based on the elements of
school communication, symbolic nteractionism and transactional analysis.
Keywords: communication, conflict, communication axioms.
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(Not)conflict family education

The first and natural environment in a child’s life is the family. It is in this
environment, educational child learns certain behavior, adopt a system of values.
Parents being the first educators have a very big influence on the child’s moral
attitudes. The process of education, which takes place in the family system
should be coherent and focused on all-round development of the child. Given
that the family is conceived as a system in which individual members are related
to each other is extremely important to involve all members in education. The
aim of the prepared text is to show understanding of the objectives of education
and educational activities undertaken (used methods of upbringing and education
of the dominant styles) in families functioning as single-parent families tempora-
rily. The text will be shown the results of research carried out among the three
educational entities: mothers, fathers and children. The results presented are the
areas where you can observe the convergence and divergence in the perception
of methods of education.
Keywords: family, education, parenting styles, the process of education.
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The demographic problems in family bringing up

From the middle of the 20th century the processes of migration increased.
The number of urban people increased very fast. The problems of birth, death,
divorce, marriage and others began to attract attention.

Like all the countries of the world the demographic situation characterized
with specific quantity and quality changes also happened in the Republic of
Azerbaijan. From this point of view the demographic situation has its own speci-
fic features in the Republic of Azerbaijan. These features may be characterized
firstly due to migration processes, mainly as a result of transmition of rural peo-
ple to urban standard of living style. Such changes happening in the living con-
dition of people created considerable changes in demographic situation of our
country as well: the birth index decreased, the number of divorce increased and
a new family types created. All of these influenced interfamily relation system
and renewed it as well.

It is important to characterize the development of pupils according to the fe-
atures of interfamily relation system of demographic possesses, influence a child
in the family for the formation of him as a personality. This influence may be
positive or negative and influences seriously interfamily psychological climate.
Without knowing the character of this influence there will be certain difficulties
for children for their bringing up in the family. For this aim we learned the con-
nection between the number of children and the development level of pupils, the
demographic type and education character in the family. The investigation was
realized in the city of Baku and envolved 1481 families.
Keywords: interfamily relation system, the demographic type of a family, the
profession educated (orientation) structure, demographic situation, the deve-
lopment level of a pupil.
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Multicultural family in situations of conflict and threats

When people from different nations join together to make a couple, very
important phenomena and processes occur, whose significance goes beyond the
fate of the members of the couple. As a result of the amalgamation, that is
a merger of cultural groups following a marriage and the creation of hybrid
forms of kinship, a new cultural order emerges.

In mixed marriages a specific situation is created – the ‘meeting’, the bin-
ding of culturally distant partners who decide to enter into a marriage and thus to
cohabitate, to cooperate for the good of the family, which means mainly children
upbringing and mutual help. The degree of cultural difference determines the
number of problems which occur between partners. National, religious, lingu-
istic and cultural differences can affect both positively and negatively a marria-
ge. The result is conditioned, among others, by the degree of the similarity of
a partner, the degree of language barrier, the acceptance of a different culture
and religion of the partner and his or her distinct views. As with any inter-
cultural contact, in mixed couples there must come to a kind of a compromise –
the partners learn about each other’s culture and together they create a mixture
that enables them a harmonious coexistence. Under the influence of cultural
compromise, which takes place in mixed relationships, partners, adapting to each
other, may change their habits, customs, ways of behaviour, opinions, values.

The following factors may lead to problems in mixed relationships: diffe-
rences of national cultures, the assumption of similarity of interlocutors, langu-
age differences, incorrect interpretation of non-verbal signals, stereotypes and
prejudices, different system of values, fears and tension, uncertainty and stress,
ethnocentrism and conviction of the ‘superiority’ of one’s own culture, a culture
shock, religious diversity or even cultural models to satisfy hunger. All of these
factors should be investigated and described in the form of academic theses.
Keywords: family, multiculturalism, multicultural family, binational marriage,
problems, threats, crisis, cultural diversity.
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Family interculturalism – a case study

Living in a multicultural society is increasingly becoming a single share (at
least seemingly) groups and communities. This diversity can become a part of
stimulating the process of community development and mutual creative coope-
ration, but also can be a cause of conflict at the level of impaired social cohe-
sion. As will be targeted more common duration of multicultural communities,
and in which direction they will follow the participants of this process depends
largely on mutual knowledge. We are talking here about both the knowledge of
the majority of the minority group, and vice versa.

Geert Hofstede, conducting extensive research on cultural differences, di-
stinguished four layers of cultural expressions. Their focal point values that de-
termine the willingness to make a specific choice. They provide a “nucleus”
around which are concentrated successive layers. Rituals, defined as a system of
collective behavior, joined (support) on the one hand, the values of the other of
the personal behavior patterns – the characters. The most extreme, and consequ-
ently, the most visible manifestation of cultural symbols. It consists of the words
we use to describe reality, gestures that we use to communicate, but also pain-
tings (scenes) or objects with which we surround ourselves.

How does this diverse space functioning individuals who joins a family
connection? What cultural codes dominate? What is your preferred language in
daily contact? What gain, and lose in part contributed to the cultural expressions
of family relationships? The paper attempts to answer these questions based on
the experience of multicultural families.
Keywords: culture, multiculturalism, cultural manifestations, family, intercultu-
ral family, language, symbols.
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The problems of binational marriages. Analysis of posts
on discussion forum

Poland is a country that has a fairly strong homogamous tendency when it
comes to such spouse selection criteria as nationality, race/ethnic group, or reli-
gion. The number of marriages with foreigners according to the Central Statisti-
cal Office oscillates (in different years) within 2% of the total number of marria-
ges, it is not so high. We must consider the fact that in the face of huge and still
growing wave of migration involving many countries and continents, and of
course because of the “normal” severity of mobility as a permanent part of the
modern lifestyle marriages called mixed might arrive. Potentially partners from
different countries and cultures can vary a whole range of issues from principle
relating to the accepted worldview and value system to the seemingly trivial
everyday pleasure. Analysis of statements of the participants of discussion forum
devoted to the functioning of this type of relationship and the official website of
the Association of Poles Marriages with Foreigners provided a response to the
question: what problems are facing this kind of couples, which they believe po-
ses the greatest obstacle to the successful functioning of the relationship? The
initial development of empirical materials can scratch three problem areas: rela-
tionships in the dyad (communication, understanding, conflict resolution, com-
munity building, defining roles, etc.), contacts with the social environment (fa-
mily, friends, colleagues, neighbors), relations with the institutions (with parti-
cular emphasis on state institutions dealing with foreigners).
Keywords: binational marriages, mixed marriages, family.
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Questions about the Shape of Modern Jewish Families
in Poland

This paper seeks answers to questions about changes, challenges and threats
that are faced by Jewish families today. The main theme of this discussion is the
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cultural capital and identity of contemporary Jewish families living in Poland. I
present contexts relating to the transmission of cultural contents, the transfer of
Jewish cultural heritage and intergenerational relations. I also try to establish,
based on an empirical study, the main features of the cultural awareness of Je-
wish families: their attitude toward their cultural capital in the context of the
history of Polish-Jewish relations and the challenges faced by the Jewish com-
munity in Poland today (blended families, generation gap, emigration to Israel).
Keywords: Jewish family, cultural capital, Jewish heritage.
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Status of Old Age in Folk Islam of Kazakhstan

The paper deals with the issues concerning the cultural image of old age in
the context of Kazakhstan version of demotic Islam. The phenomenon of old age
and the traditions connected to it constitute one of key foundations of the
Muslim culture in this part of Asia. The text aims at the reconstruction of the
status of old age on the basis of the proposed interpretation model. The model
consists of three perspectives of analysis: (1) From apotheosis to marginaliza-
tion; (2) From orthodoxy to heresy; (3) From realism to mysticism.

The conclusions drawn from the analyses were shown in the background of
the post-modern discussion on old age in the contemporary world.
Keywords: old age, folk (low) Islam, Kazakhstan, religion.
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The possibilities of social support for families
of immigrants, who apply for international protection

in Poland

The growth of people’s from outside the European Union migration is do-
ubtfully a consequence of turbulent times, in which we are meant to exist. The
fall of multinational states, resulting in ethical and religious conflicts, as well as
the lack of political stability, expressing itself in numeral civil wars and other
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military actions, are one of the main indicators of the growth of migration of
people from outside of European Union. According to the data of UNHCR in
2015 by sea to Europe came more than a million migrants. Over 84% of them
got through to Greece. The largest group were migrants from Syria, Afghanistan
and Iraq. It is worth noting, that in September of 2015 women and children ac-
counted for 27% of the migrants’ population, but in February this year, the rate
was already 60%.

Undoubtedly intensification of migration problems brings new challenges
also for the Polish. From year to year, our country is increasingly more involved
in the international system of the protection of foreigners. This situation is de-
termined, among other things, by the geopolitical location of the country, the
steadily growing number of foreigners applying for international protection, as
well as the international obligations of Poland or changes made by other Euro-
pean Union countries to their refugee policies. Under these conditions, Poland
has had to develop new methods. In that case, one of the most important areas of
changes is social intervention dedicated to immigrants, who apply for internatio-
nal protection in the Polish Republic. The following article presents the analysis
of procedure for granting social assistance and the areas of over sectoral coope-
ration in the field of social support.
Keywords: family, refugee, migrant crisis, social support, social policy.
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Family – in the hierarchy of values of Piotrków students

Values are of enormous importance in the lives of societies and families, as
their smallest unit. Both the UE and Poland, as its full member of over ten years,
proliferate numerous common values. They originate from our cultural milieu,
embedded in the centuries-old European legacy. The discourse over values goes
back to the ancient Greek philosophers, such as Plato, Pythagoras or the
Sophists. Values are indispensable in shaping modern civic and democratic so-
cieties.

Few years ago Faculty of Social Sciences, Jan Kochanowski University, un-
dertook a research concerning the hierarchy of values among our students. The
aim was not so much academic as examining the priorities of those studying in
the Piotrków branch of the University. The staff is concerned with improving
educational processes. Besides, we have been trying to encourage our students’
interests by undertaking various cultural activities. We are aware that the majo-
rity of our students come from small towns and villages. In the near future they
are going to be the first university graduates in their families. Their parents ma-
inly have secondary school diploma or vocational training. Our research confir-
med the importance of family in our students’ hierarchy of values. This is an all-
Poland tendency. Similar results were confirmed in other social groups.

The present paper traces how the hierarchy of values developed in the rese-
arched group, and also examined their attitudes concerning some family related
problems, for instance corporal punishment
Keywords: values, youth, students, family.



207

Dr Anna MITRĘGA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

anna@mitrega.eu

The process of the family reconstruction
from the children’s experience perspective

Reconstructing a family is obviously parents’ unquestionable right, but it
often seems to be a difficult experience for offspring. When relationship falls
apart the child passes through a difficult process of parents parting acceptance.
That kind of change leads to a transformation into a mono-parental family, and
the appearance of mum’s or dad’s new partner is another change of functioning.
The aim of the paper is to show how it is seen from a perspective of children, as
well as what difficulties and opportunities they experience. Understanding chil-
dren’s experiences gives a chance to minimize the threats during the period of
family reconstruction.
Keywords: divorce, reconstructing family, stepmother, stepfather.
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Motherhood in the memories of older women
– the biographical perspective

Having a baby is a critical event for every woman because this fact changed
all her life. On the one hand, the experience of motherhood brings a lot of posi-
tive emotions, but also many doubts and fear which are result of a new social
role. In the literature there is many articles focus on this subject. Researches
focused mostly on women who have just been mothers. Moreover the topic
which was often undertaken by scientists was an adaptation to a new role by
young mothers. This article will be attempted show the phenomenon of
a motherhood with different perspective. It will be perspective of older women
and their memories of motherhood. Studies conducted in the mainstream of bio-
graphical research helped the woman again, from a different perspective to look
at their experience of motherhood and re-interpret them. Biographical method
allows to show unique life stories of people. However, each biography is em-
bedded in a socio-historical context. This allows to show the specificity of the
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times in which older women (narrators) experienced motherhood. Moreover, the
story of narrator was telling from different perspective- she lives in other times
and is very experienced. Examined women showed the differences and similari-
ties in the experience of motherhood over generations. They observed changes
over the years and they compare their model of be a mom with the modern one.
For this reason, empirical material presented in this article seems to be interesting.
Keywords: motherhood, mother, woman, child, memories, biography.
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The image of grandparents in contemporary family
in the perception of young people from secondary schools

Family is a dynamic structure, changing over the centuries, and even over
a generation. Family’s structure, performed functions and model change. Along
with these changes, the role of grandparents changes as well. In many cases, the
grandparents of today become a kind of educational institution supporting to
a large extent parents in their childcare. The changes taking place in modern
society including the lengthening of life, the increase of education level, pro-
fessional activity of women, labour migration of parents, or even single paren-
thood by choice affect the change in the role of grandparents in the family. The-
se changes also include emotional relationships between grandparents and their
grandchildren, and the intensity of the various types of mutual activity. This
article is an attempt to show the issues concerning the role of grandparents in
contemporary family in theory as well as an attempt to diagnose the image of
grandparents in the perception of students from secondary schools – people
standing on the threshold of adulthood. The studies used the semantic differen-
tial and unfinished sentences test. The semantic differential technique makes it
possible to determine the emotional component of attitudes towards grandma
and grandpa. The test of unfinished sentences which is a projection technique
was applied because it is a source of information which is not completely reali-
zed by the researched students in terms of the researched aspect – in this case,
grandmother and grandfather. The results received allowed to obtain and compa-
re the image of grandfather and grandmother in the perception of students from
vocational school, technical school and high school.
Keywords: family, grandparents, grandmother, grandfather, education.
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Subjective image of the child’s family peer
rejection- analysis of the artistic creativity of children

Early in life the most important influence on the social development of the
child have parents, guardians, the immediate family. In relations with them they
are shaped by the child’s social skills, which are the basis for building relation-
ships with other people in the later stages of life. Entry peer group and to esta-
blish correct relations with others is one of the basic developmental tasks of
childhood. Sometimes, some children establish relationships their unfavorable
development, and often unfavorable for their peers. This applies to children sys-
tematically rejected or tormented by peers. In my presentation I want to show
the relationship of the relations in the family with abnormal social adjustment as
shown in the drawings of children surveyed test projection “Figure family”
Keywords: family, relation, projection, peer rejection.
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The changes of the role of a mother in academic
youth’s view

One of the fundamental social roles which are fulfilled by a woman is the
role of a mother. By meeting caring and educational duties a woman fulfils her-
self in the maternal role which influences a number of functions fulfilled by her
in adult life, as well as the process of shaping her personality. In polish culture
the role of a mother has always been appreciated and considered significant. In
a traditional approach the figure of the Polish Mother was concerned with giving
birth to and raising children which gave meaning to her life. In times of socio-
cultural, civilizational and economic transformations of 20th and 21st century
the role of a mother has undergone a fundamental change. Women have begun
to exist in aspects of life which had been reserved for men. Their awareness has
been changed, their independence and the sense of autonomy and personal fre-
edom has been increased, moreover, their professional standing has been enhan-
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ced. As a consequence, these changes have led to the shaping of a new image of
the term ‘mother’.

Currently young women’s decisions about motherhood are more than ever
well-thought-out. Women postpone their first childbirth and decide on a pro-
gressively fewer number of offspring.

A contemporary mother establishes different kinds of relationships which
determines the changes in terms of educational functions.

The article discusses the issues related to the changes of the role of mother.
The purpose of these reflections is to answer the question of what the view of
academic youth about these changes is.
Keywords: the role of a mother, the changes of the role of a mother, the changes
in family, mother, motherhood.
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Socialization experiences of physical culture
vs. life style in old age

In the literature represented by physical culture a discourse is taking place
concerning the problems of socialization in family as the primary transmitter of
corporeal activity patterns to prepare young generations for conscious participa-
tion in physical culture.

In empirical studies there is a gap pertaining to identification of problems of
recreational and sports experiences acquired in childhood and cultural activity
undertaken by humans in relation to corporeality in old age.

Therefore, the objective of the study was to determine the cause and effect
relationship between family socialization (internalization of physical culture
patterns and standards) and lifestyle in old age
Keywords: family, physical education, corporeal habitus, lifestyle.
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Child – adult. Media education

In the face of civilization changes education faces challenges, which must
cope with. In modern education, in the first ground of training the most impor-
tant role should play preparation for the future. In the process of education to the
media should be engaged parents. Implementation of this project, however, ra-
ises some dilemmas verified by reality.
Keywords: media education, child, adult, timing the media.
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Child – Parent – Computer. Communication structure
in the modern family

While considering the way in which contemporary young people function,
we can observe a very significant role played by computers and other devices
that ensure connection to the Internet. The web is full of pictures that show yo-
ung people who, despite being in the same place, communicate using smartpho-
nes or other technological advances. Therefore, a question concerning the influ-
ence of this situation on the communication structure in families arises. The
generation of parents is frequently not sufficiently familiar with the latest techni-
cal advances to be able to use them as well as their children. In addition, more
and more is said about a relational nature of the contact between a person and
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the computer. Thus, we can observe a situation when a channel that is not al-
ways equally available and comprehensible to all family members appears in the
structure of their communication network. At the same time, these are children
who use it more efficiently and often act as teachers in the world of cyberspace.
Therefore, a kind of role reversal occurs and the new media are becoming
another subsequent subject in the communication process. Frequently, it is not
important whether they are used to communicate with another person. What
matters is the contact with a computer, a smartphone, or the Internet. One could
almost hypothesize that in view of the increasing pace of life and the apparent
reduction of time spent on the actual parent – child communication, a contact
between a child and the computer can gradually become more and more impor-
tant for child, putting new technologies in the role of both an authority and
a friend.

The author has conducted a diagnostic survey in a group of young people
attempting to determine to what extent the above hypotheses are really signifi-
cant. The following question has been posed: What is the place and role of com-
puters and other new technological advances in a complex structure of the fa-
mily communication network? The terminology and tools of transactional analy-
sis have been used for this purpose.
Keywords: family, new media, communication, relationship.
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Cyberspace – opportunities and threats
for the modern family

In the paper the author undertakes the discussion of the specific character of
opportunities and threats arising from the development of new technologies.
I shall focus on the dynamics of changes occurring in the area of communication
of the contemporary family, resulting among others from the rise in the univer-
sality and popularity of the internet. In the paper the specific character of the
changes occurring in the contemporary family in the 21st century will be also
discussed. This will help, according to the author of the paper, to understand the
context of the following discussion, as well as answer the questions regarding
the sense and threats that come with the cyberspace, which is ever more strongly
present in family life.
Keywords: family, opportunities and threats of the contemporary family, family
communication in the internet, qualitative research, content analysis, narrative
interview.
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The role of media education in the family

Family has an extremely big impact on child’s development. This is the pla-
ce, where children learn the rules and get to know how to behave correctly. They
also gain new experiences and knowledge about the whole world. There, in an
early age, child has the first contact with the world of media.

The changes, which are introduced into a child’s life and his family by me-
dia and multimedia, have positive but also negative aspects. Increasing popula-
rity of media makes a necessity of preparing the youngest users to use them wi-
sely. There is the great role or even a responsibility of their parents. They should
show, how use the media properly. The way, how children will be using new
technologies, depends on the media education practiced in the family.
Keywords: education, media pedagogy, education, school, family.
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Modern family in advertising

My speach will present and analise many different type of family shown in
commercils and advertisments. I would like to discess their functions and their
influence on modern family. I will present Internet users’ opinion about te ad-
vertisments placed in the Internet. My speach will be presented wit te use of
multimedia. In the second part of my presentation I would like to discuss gimna-
sium students’ posters which were presented in the competition “Family in the
world of our time”.
Keywords: family, advertising, student
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Family board games as an element of meeting at the table

Theoretical reflections related to the interest in board games, their educatio-
nal potential, family, and timelessness are an important element of the introduc-
tion to the study of their development. The educational potential of its dimen-
sions can specify the area and range of qualitative and quantitative research.
Board games can become timeless interest having educational potential in many
areas.

That potential through the circles of interest can extend its reach in the con-
text of individual development. Interesting may be the number of connections
and inquiries to a particular individual already constituted interests in the form
of board games.

J. Huizinga, who wrote “Let my playing be my learning, and my learning be
my playing” showed the line and significant of the play.

The theoretical orientation presented in the article concerning interest is the
introduction to qualitative research related to board games. Important will be the
direction and the formation of individual circles interests of board games leading
to their development. According to the author foundation board games are and
can be an important element of integrating family.

It can be related with the meeting at a common table, where the beyond of
the element of fun, competition time is used to talk, develop interests, and shared
family time. The article presents a theoretical analysis of the interests in board
games, their educational potential, and also part of the meeting, which integrates
the family at a common table.
Keywords: family, circle of interest, board games, play, interests, educational
potential.




