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Wprowadzenie
Rodzina stanowi dla człowieka zarazem naturalne środowisko wychowania, cen-
trum życia jak i źródło, z którego czerpie wartości i postawy. Nie sposób ani prze-
cenić znaczenia rodziny, ani też pominąć w dyskursie naukowym przemian, jakim 
podlega. Na temat rodziny wiele już powiedziano w literaturze naukowej, zarówno 
polskiej, jak i zagranicznej, także dlatego, że od setek lat była i nadal jest najważ-
niejszą komórką społeczną i punktem odniesienia kolejnych generacji. W dyna-
mice przeobrażeń nieustannie dostosowuje się do nowych warunków. Literacko 
ujmując, mimo że targana jest wichrami historii, kultury, ekonomii, to wciąż trwa, 
transformując się i pozwalając dorastać następnym pokoleniom. Dlatego też jest 
nieustająco źródłem inspiracji naukowych i przedmiotem zainteresowania bada-
czy, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Proponowany podtytuł konferencji jedynie sugeruje pewne ramy czasowe. 
Rok 1918 przyniósł zakończenie Pierwszej Wojny Światowej, które objęło swo-
imi skutkami cały glob. Dla Polski data ta jest szczególnie ważna, wtedy bowiem 
Polacy odzyskali niepodległość po ponad stuletnim okresie niewoli. Był to ważny 
rok dla wszystkich rodzin, miał bowiem zweryfikować, czy wychowanie kolej-
nych pokoleń nieistniejącego na mapie Europy państwa, przyniosło gotowość do 
życia w wolności, suwerenności. A także postawiło obywateli przed niespoty-
kanymi dotąd wyzwaniami: ustanowieniem nowego porządku prawnego, stwo-
rzeniem podwalin współczesnej i nowoczesnej gospodarki i adaptacji do nowej 
perspektywy społecznej. W roku 2018 Polska świętować będzie setną rocznicę 
odzyskania niepodległości – w jaki sposób w ciągu tego niezwykle dynamicznego 
stulecia przeobrażały się funkcje rodziny? Z jakim doświadczeniem wchodzi ona 
w kolejne stulecie wolnego państwa?

Doświadczenia Polski stanowią o wyjątkowości roku 2018, jednakże dynamika 
mijającego stulecia odcisnęła ślad na niemal każdym państwie świata. W jaki spo-
sób przeobrażały się funkcje rodziny w Europie, na świecie? Jaki jest obraz współ-
czesnej rodziny? Jakim zmianom podlegał autorytet rodziców w wychowaniu 
dzieci? Jakie były i są relacje rodzina – szkoła w procesie wychowania? W jakim 
zakresie organizacje, stowarzyszenia działały (działają) na rzecz rodziny? W jaki 
sposób zmieniały się systemowe i legislacyjne uwarunkowania funkcjonowania 
rodzin?
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Wystąpienia uczestników V Międzynarodowej Konferencji „Wychowanie 
w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, odbywającej się w dniach 
24–26 maja 2018 roku pod tytułem „Rodzina i jej funkcja wychowawcza 1918–
2018”, stały się ważnym, wieloperspektywicznym głosem w debacie nad funkjo-
nowaniem rodziny przeszłej i teraźniejszej. Żywimy nadzieję, że dyskusje toczone 
podczas Konferencji będą inspiracją dla środowiska naukowego.
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Rodzina i jej funkcja 
wychowawcza

Dr hab. Iwonna MICHALSKA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, POLSKA

iwonna.michalska@neostrada.pl

Międzywojenna rodzina katolicka w ujęciu „Domu Rodzinnego” 
(1925–1933)

Tygodnik „Dom Rodzinny” był dodatkiem do dziennika „Słowo Pomorskie” 
wydawanego od stycznia 1921 r. w Toruniu. Analiza wszystkich jego dziewięciu 
roczników pozwoliła odtworzyć kierowane przez redaktorów przesłania, zawie-
rające „wzory życia” dla katolickich rodzin. Obszarami, na które zwracano szcze-
gólną uwagę było utrwalanie wiary oraz dostarczanie wiedzy z zakresu zagad-
nień religijnych i kościelnych, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez 
przypominanie skomplikowanej historii kraju, narodowych bohaterów i wielkich 
Polaków, określanie roli kobiety w środowisku domowym i społecznym, uczu-
lanie na dbałość w wychowywaniu dzieci, układanie relacji między członkami 
rodziny oraz znajomymi.

Czasopismo dążyło do tego, aby współczesna rodzina katolicka nie była ode-
rwana od otaczającej rzeczywistości i od pojawiających się w niej różnych ten-
dencji i nowości. Otwarcie autorów tekstów na świat owocowało krzewieniem idei 
krajoznawstwa, zachęcaniem poznawania odległych kultur, propagowaniem czy-
telnictwa, informowaniem o nowinkach technicznych, a nawet dyskretnym pod-
powiadaniem dokonywania wyboru wygodnych, praktycznych, niedrogich i mod-
nych ubiorów dla rodziców i dzieci.

 Treści zamieszczane na łamach „Domu Rodzinnego” jednoznacznie wska-
zują, że redakcja pisma zmierzała do wywierania wielowymiarowych wpływów 
na swoich czytelników. Pragnęła, aby z jednej strony rodzina stanowiła ostoję 
wiary, była przesycona miłością do Ojczyzny, znajdowała się pod opieką dobrej 
żony, matki, gospodyni i obywatelki, z drugiej – pozostawała mocno zakorzeniona 
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w ówczesnym świecie, umiejętnie korzystając z oferowanych przez niego zdoby-
czy i propozycji.
Słowa kluczowe: rodzina katolicka, czasopiśmiennictwo katolickie, periodyk 
„Dom Rodzinny”, okres międzywojenny.

Dr hab. Grzegorz MICHALSKI
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, POLSKA

isia.m7@wp.pl

Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie 
miesięcznika „Rodzina Polska” (1927–1939)

Wydawana przez Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów „Rodzina Polska” 
była czasopismem ilustrowanym o profilu społeczno-kulturalnym. Z szerokiego 
wachlarza problematyki podejmowanej na jej łamach, analizom poddane zostały 
te kwestie, z których „wyczytać” można prezentowaną przez redaktorów wizję roli 
kobiety w rodzinie katolickiej.

 Czasopismo w pierwszej kolejności widziało w kobiecie matkę zapewniającą 
opiekę i zdrowie swojemu potomstwu, świadomą istniejących wielu zagrożeń, 
mogących zakłócić jego proces rozwojowy. Postrzegana była również jako pierw-
sza i najważniejsza wychowawczyni, kierująca swoimi dziećmi aż do osiągnięcia 
przez nie dorosłości, dbająca o gruntowne zakorzenienie w nich wartości religijno-
-moralnych, a także przygotowująca je do przyszłego życia rodzinnego.

Do zadań kobiecych zaliczano także takie prowadzenie domu, które miało 
zapewniać ład i porządek, spokój i harmonię wszystkim jego mieszkańcom.

Życia kobiety nie sprowadzano jedynie do czynności wykonywanych na rzecz 
rodziny. Uważano, że powinna podejmować aktywność w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach, głównie o charakterze chrześcijańskim oraz angażować się 
w prace społeczne na rzecz potrzebujących. Widziano dodatkowo potrzebę szer-
szego kształcenia płci żeńskiej umożliwiającego wykonywanie zawodu. Nie prze-
ciwstawiano się bowiem, a wręcz rozumiano konieczność podejmowania przez 
niektóre żony i matki pracy zarobkowej.

Periodyk „Rodzina Polska” traktował kobietę jako osobę, która oprócz natu-
ralnych obowiązków, powinna również realizować własne potrzeby. Stąd redakcja 
wyrażała przychylne stanowisko wobec jej działalności poza domem.
Słowa kluczowe: czasopismo „Rodzina Polska”, Druga Rzeczypospolita, kobieta 
w rodzinie katolickiej.
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Prof. Adnan TUFEKČIĆ
UNIWERSYTET W TUZLI, BOŚNIA I HERCEGOWINA

adnan.tufekcic@untz.ba

Czynniki w wychowaniu w rodzinie w tradycyjnym 
społeczeństwie w kontekście etnopedagogizacji funkcji 

wychowawczej we współczesnej rodzinie

Wychowanie w rodzinie jest kluczowym obszarem prawdziwego wychowania 
jako uniwersalnego, ponadczasowego zjawiska dotyczącego wszystkich poko-
leń. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, poprzez wielkie zmiany społeczno-histo-
ryczne, widzimy szybkie zmiany związane ze spełnianiem różnych funkcji przez 
rodzinę, w tym funkcji wychowawczych. Niezależnie od tych zmian nadal uwa-
żamy rodzinę za środowisko w którym kształtuje się prawdziwa międzyrodzinna 
tradycja wychowawcza wyrastająca z powszechnych tradycji dobra, wzajemnej 
pomocy i miłosierdzia. Wiele czynników wychowania w rodzinie w społeczeń-
stwie tradycyjnym, jak również spójność w jej pracy, uczyniły rodzinę częścią 
prawdziwego wychowania do życia, czyli centrum miłości, wzajemnej troski 
i duchowych związków między jej członkami, jak również ich związków ze 
społecznym i naturalnym środowiskiem. Skutek działania tych czynników we 
współczesnym społeczeństwie zmienia się i częściowo zanika, ze względu na 
zmiany w strukturze rodziny. Dlatego w artykule przedstawiono istotne czyn-
niki wychowania w rodzinie w tradycyjnym społeczeństwie, takie jak przyroda, 
zabawa, język/mowa, praca i indywidualne czynności, wzajemne kontakty, śro-
dowisko społeczne, tradycja, religia, przykłady/wzory do naśladowania w kontek-
ście etnopedagogizacji funkcji wychowawczej we współczesnej rodzinie. Badania 
nad możliwościami odbudowania tych czynników we współczesnym świecie jest 
jednym z ważnych zadań antropologii wychowania, etnopedagogiki i pedagogiki 
rodziny. Dlatego konieczne jest poszukiwanie autentycznej pedagogicznej istoty 
różnych czynników tradycyjnego wychowania w rodzinie i ich żywego potencjału 
wychowawczego, który umożliwić może pogodzenie ich z wymaganiami stawia-
nymi przez współczesny świat. W ten sposób uniknąć można włączenia wartości 
tradycji we współczesne wychowanie, włączenia które byłoby szczególne i które, 
zamiast prowadzić na wyżyny ludzkości, prowadziłoby w otchłań antagonizmów 
i wykluczenia.
Słowa kluczowe: czynniki wychowania w rodzinie, społeczeństwo tradycyjne, 
etnopedagogizacja, współczesna rodzina, funkcja wychowawcza.
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Psychologiczne przedstawienie albańskiej rodziny w literaturze 
lat trzydziestych dwudziestego wieku

Przez prawie pół wieku po ogłoszeniu przez Albanię niepodległości Albańscy 
pisarze i intelektualiści nadal inspirowali się ideałami dziewiętnastowiecznego 
Odrodzenia Narodowego. W latach trzydziestych dwudziestego wieku albańska 
kultura weszła w nowy etap. Po raz pierwszy powstawać zaczęła w Albanii litera-
tura współczesna, ponieważ wyższy poziom intelektualny i edukacyjny otworzyły 
drogę do szybszego rozwoju kultury.

1. Głównym celem tego studium jest ukazanie – w kilku najważniejszych dzie-
łach lat 30 XX wieku – typowych cech albańskiej rodziny, ukazanych w powie-
ściach, oraz tego jak budowały społeczny i psychologiczny obraz rodziny. Główną 
hipotezą jest stwierdzenie że treść albańskich powieści i opowiadań miała główny 
cel: by stworzyć nowy obraz rodziny zgodny z aktualną i historyczną problematyką.

2. Przeprowadzono badania literackie i przegląd najważniejszych albańskich 
powieści i opowiadań z pierwszej połowy XX wieku i najważniejszej literatury 
międzynarodowej dotyczącej psychologicznego przedstawienia.

3. Analiza literatury prowadzi do wniosku że albańscy pisarze realistycznie 
oddali relacje rodzinne podkreślając takie psychologiczne i społeczne sprawy 
jak hipokryzja, brak solidarności, niewyrażanie uczuć, łamanie zasad moralnych 
i naruszanie godności spowodowane przez biedę, oraz frustracja rodziców niemo-
gących zapewnić dzieciom jak najlepszej przyszłości.
Słowa kluczowe: psychologiczne przedstawienie, albańska rodzina, literatura 
współczesna, lata trzydzieste dwudziestego wieku.
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Dr hab. prof. UZ Jacek MAZURKIEWICZ
Mgr Maria ZAPOROWSKA
Mgr Zofia ZAPOROWSKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, POLSKA
j.mazurkiewicz@wpa.uz.zgora.pl

O wychowaniu dziewcząt przez podróżowanie

Samotne. Nierzadko na Antypody. O dobrze, jakie ono niesie. Ucząc samodziel-
ności. Zaradności. Rozwagi. Mądrości nawet. Dając radość przygody, jakiej poza 
taką podróżą nie można doświadczyć. Pozwalając gorzko niekiedy smakować 
w sytuacjach granicznych (wbrew pozorom nie tak jednak groźnych, jak powroty 
z rodzimych dyskotek). Uświadamiając wartość „dziewczyństwa” i przygotowując 
do godności kobiecości. Do dorosłego życia w Miłocicach, na Żernikach, wszę-
dzie. Oczami Zosi i Marysi. Z ich wojennych i niewojennych szlaków. Od Nowej 
Gwinei po Amazonię. Od Tanzanii po Iran i Irak. Od Gujany Francuskiej po Male-
zję. Od Indonezji po nieistniejącą już Jugosławię. Opatrzone refleksjami ich ojca.

Wniosek (tylko dlatego, bo obowiązkowy): Wartości wychowywania dziew-
cząt przez podróżowanie chyba niczym zastąpić nie sposób.
Słowa kluczowe: wychowanie dziewcząt, podróżowanie, radość przygody, 
Afryka, Azja, Ameryka, Europa.

Dr hab. prof. UWr Bożena KOREDCZUK
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, POLSKA

bozena.koredczuk@uwr.edu.pl

Zalecenia lekturowe i ich funkcja wychowawcza w świetle 
wybranych polskich poradników bibliotecznych wydanych 

w latach 1918–1939

W XX-leciu międzywojennym wydano w Polsce ok. 50 różnego typu porad ników 
bibliotecznych. Wiele z nich zawierało porady dotyczące zakładania bibliotek, 
ich organizacji i gromadzenia księgozbioru, w tym informacje na temat doboru 
książek pod kątem ich funkcji wychowawczej. 1) Celem badań będzie prezentacja 
wybranych poradników dotyczących różnych bibliotek: publicznych, szkolnych, 
parafialnych, domowych etc., które zostały wydane w Polsce w latach 1918–1939 
i porównanie zawartych w nich spisów książek i zaleceń dotyczących doboru lek-
tury w zależności od jej przeznaczenia czytelniczego. 2) Materiały i metody: wybór 
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poradników bibliotecznych, metoda porównawcza, metoda analizy piśmiennic-
twa, metoda bibliograficzna. 3) Wnioski będą odpowiedzią napytania: Czy zale-
cenia lekturowe zawarte w poradnikach bibliotecznych były adresowane głównie 
do bibliotekarzy, jako pomoc w kompletowaniu księgozbioru i doradzaniu czytel-
nikom, czy także do czytelników, czy wysuwały na plan pierwszy wskazówki jak 
i co czytać, czy odnosiły się do programów nauczania, czy spełniały rolę cenzury 
(ujmowały tytuły, które nie należało czytać), itp.
Słowa kluczowe: bibliotekarstwo polskie, zalecenia lekturowe, poradniki biblio-
teczne, czytelnictwo w I połowie XX wieku, funkcja wychowawcza książki.
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Dziecko niepełnosprawne 
w rodzinie

Dr hab. prof. UR Krystyna BARŁÓG
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, POLSKA

krystyna_barlog@tlen.pl

Rodzina i jej zaangażowanie w proces wspomagania rozwoju, 
rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością

Celem badań jest diagnoza sytuacji współczesnej rodziny z dzieckiem z niepeł-
nosprawnością, poznanie uwarunkowań wpływających na poziom zaangażowania 
rodziców w proces opieki, wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepeł-
nosprawnością. To również próba sformułowania dyrektyw dla praktyki pedago-
gicznej dotyczących organizacji bardziej efektywnej przestrzeni dla podmioto-
wego zaangażowania rodziców, efektywnego wspomagania rozwoju, rehabilitacji 
dziecka z niepełnosprawnością. Głównym problemem badawczym jest próba 
odpowiedzi na pytanie, czy współcześni rodzice, a nawet cała rodzina, angażują 
się w proces wspomagania rozwoju, w rehabilitację terapię dziecka. Czy są przygo-
towani do roli rodzica podmiotowo zaangażowanego i kompetentnie współpracu-
jącego ze specjalistami, ale i z dzieckiem z niepełnosprawnością. Badania zostały 
przeprowadzone metodą sondażową z wykorzystaniem wywiadów z rodzicami 
dziecka z niepełnosprawnością. Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły pro-
gres zmian postaw oraz sytuacji i pozytywnego zaangażowania rodziców dziecka 
z niepełnosprawnością w proces wspomagania jego rozwoju, jego rehabilitację. 
Mimo, iż osobą, która najczęściej podejmuje trud opieki i pomocy dziecku z nie-
pełnosprawnością jest matka, to jednak współcześnie dostrzega się pozytywne 
również zaangażowanie ojców, a nawet całego systemu rodzinnego, w tym szcze-
gólnie istotna jest tu rola dziadków oraz rodzeństwa. Terapia, rehabilitacja dziecka 
z niepełnosprawnością jest zazwyczaj czasochłonna i wymaga zaangażowania 
rodziców, opieki i uwagi wielu godzin każdego dnia. Rodzice dzieci z niepełno-
sprawnością nie tylko, że uczestniczą w terapii, rehabilitacji dziecka w różnych 
ośrodkach, to również kontynuują niektóre elementy terapii w domu stając się 
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niejako rodzicem–terapeutą własnego dziecka. Poziom zaangażowania rodziców 
w proces wspomagania rozwoju ich dziecka, jego terapii, rehabilitacji jest zwią-
zany z poczuciem odpowiedzialności za dziecko, ale i z wspierająca rodziców 
przestrzenią społeczną, dostępnością do specjalistów i pomocą z zewnątrz. Nie 
bez znaczenia jest tu modyfikacja postaw społecznych środowisk lokalnych, które 
stają się coraz bardziej przychylne, pełne akceptacji i zrozumienia potrzeb współ-
czesnej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko z niepełnosprawnością, wspomaganie rozwoju, 
rehabilitacja, zaangażowanie.

Dr hab. Grzegorz GODAWA
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, POLSKA

grzegorz.godawa@upjp2.edu.pl

Działalność hospicjów dla dzieci na rzecz rodziny

Rodzina nieuleczalnie chorego dziecka może korzystać ze wsparcia różnych insty-
tucji i organizacji społecznych. W ofercie pomocowej znajduje się również wsparcie 
proponowane przez hospicja dla dzieci. Działania hospicjum są ukierunkowane na 
zapewnienie optymalnej jakości życia chorego dziecka, a także wsparcie jego bliskich.

Cel badań: celem podjętych badań jest pokazanie, w jaki sposób hospicja dla 
dzieci wspierają rodzinę w Polsce nieuleczalnie chorego dziecka. Zrealizowanie 
tego celu pozwoli lepiej zrozumieć sytuację rodziny dotkniętej chorobą oraz ukaże 
zakres działań świadczonych na jej rzecz.

Materiały i metoda: analiza literatury przedmiotu oraz materiałów zamiesz-
czonych na stronach internetowych wybranych hospicjów dla dzieci. Lista bada-
nych hospicjów została dobrana celowo, w oparciu o wykaz hospicjów dla dzieci 
zamieszczonych w bazie www.hospicja.pl oraz o dostępność opisu działalności 
świadczonej przez placówki. Analizie poddano dane umieszczone na stronach 
31 hospicjów świadczących pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci i ich bliskich.

Wnioski: hospicja świadczą pomoc rodzinom nieuleczalnie chorych dzieci 
zgodnie z założeniami opieki paliatywnej dla dzieci. Przestrzegają obowiązują-
cych standardów opieki, które zakładają między innymi świadczenie wsparcia 
medycznego, psychopedagogicznego, socjalnego, duchowo-religijnego. Ważnym 
uzupełnieniem tych działań jest wolontariat hospicyjny. Działalność badanych 
hospicjów posiada wymiar tanatopedagogiczny, wynikający z kontekstu wspiera-
nia rozwoju człowieka w sytuacji zagrożenia życia.

Analiza danych zawartych na stronach internetowych pokazuje również, że 
działalność zespołów hospicyjnych charakteryzuje się dużą kreatywnością. Pomy-
słowość w organizowaniu wsparcia dla chorego dziecka i jego rodziny różnicuje 
analizowane placówki.
Słowa kluczowe: rodzina, chore dziecko, hospicjum, wsparcie.
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Dr Aneta JARZĘBIŃSKA
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, POLSKA

anetajarzebinska@interia.pl

Rodzice wobec rozpoznania u dziecka prenatalnego wady 
letalnej (na podstawie analizy treści bloga poświęconego dziecku 

z zespołem Patau)

Artykuł jest próbą ustalenia, jakie problemy przeżywają rodzice, po tym jak u dzie-
c ka, którego narodzin oczekują, rozpoznano wadę letalną. Zarazem pokazano, jakie 
rodzice stosują strategie radzenia sobie z sytuacją. Zagadnienia rozpoznano analizując 
treść bloga prowadzonego przez rodziców dziecka z letalnym zespołem Patau.

Przeprowadzone badanie dało podstawę stwierdzić, że wiadomość o chorobie 
wywołała u rodziców emocjonalny szok, który miał tendencję nawracać. Rodzice 
bali się, że ich dziecko może urodzić się martwe. Jednocześnie obawiali się, że 
jeśli dziecko przeżyje, będzie cierpiało a im trudno będzie podołać jego wychowa-
niu. Problematyczny był dla rodziców brak wiedzy o zespole Patau. Obawiali się 
również własnych reakcji na widok noworodka fizycznie zdeformowanego. Zara-
zem rodzice wypracowali pewne mentalne i behawioralne strategie radzenia sobie 
z sytuacją. Przede wszystkim zdecydowali się kontynuować ciążę i potraktować 
sytuację metaforycznie – jako podróż, z której mogą wyniknąć dla nich pozytywne 
zmiany. Częścią tej podróży było zdobycie przez rodziców wiedzy o chorobie. Na 
tej podstawie mogli oni m.in. zdecydować, że po narodzinach życie dziecka nie 
będzie uporczywie podtrzymywane. Mimo dramatyzmu sytuacji rodzice starali 
się żyć jak dawniej i celebrować fakt, że ciąża trwa. W tych założeniach wspar-
ciem byli dla nich przyjaciele oraz wyznawana religia.
Słowa kluczowe: dziecko w stanie prenatalnym, wada śmiertelna, pedagogika 
prenatalna.

Dr Anna GAGAT MATUŁA
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE, POLSKA

anna3006@op.pl

Wsparcie społeczne w percepcji matek dzieci z autyzmem 
doświadczających migracji męża

W artykule przestawiono wsparcie społeczne odczuwane przez matki dzieci 
z autyzmem, których mężowie wyjeżdżają za granicę. Przebadano 30 osób (matek 
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dzieci z autyzmem, których mężowie migrują). Wykorzystano Kwestionariusz 
Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (ISEL) w polskiej adaptacji E. Szlachty.

Wyniki badań wskazują że matki dzieci z autyzmem, których mężowie wyjeż-
dżają za granicę w celach zarobkowych najmniej doświadczają wsparcia ogólnego. 
W odczuwanym przez matki wsparciu istotne są: dostępność osób, z którymi 
mogą porozmawiać o problemach i trudnościach, udzielana konkretna pomoc 
materialna oraz możliwość pozytywnego porównania się z innymi osobami, które 
daje poczucie, że są akceptowane.

Wskazane są dalsze badania, które są ważne z punktu widzenia teoretycznego 
jak i praktycznego.
Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, autyzm, migracja, matka.

Dr Anna BANASIAK
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, POLSKA

a.banasiak@ajd.czest.pl

Poczucie umocnienia a poziom stresu rodziców dzieci 
z autyzmem

Dla przebiegu adaptacji rodziców do wyzwań związanych z opieką nad dziec-
kiem z autyzmem, istotnym czynnikiem jest ich poczucie umocnienia, rozumiane 
jako subiektywna ocena własnych możliwości wywierania wpływu na otoczenie 
społeczne. Celem badania zaprezentowanego w artykule było określenie związku 
między poczuciem umocnienia a stresem rodzicielskim. W badaniu uczestniczyło 
39 matek dzieci z autyzmem, 40 matek dzieci z zespołem Downa oraz tyle samo 
matek dzieci neurotypowych.

 Do pomiaru zmiennej poczucia umocnienia wykorzystano Skalę FES, opra-
cowaną przez Paula E. Korena, Neala DeChillo i Barbarę J. Friesen z Uniwersy-
tetu Stanowego w Portland, natomiast do pomiaru stresu rodzicielskiego krótką 
wersję Kwestionariusza Zasobów i Stresu dla Rodzin z Przewlekle Chorymi lub 
Niepełnosprawnymi Członkami opracowaną przez J. Holroyd, w polskiej wersji 
językowej autorstwa E. Pisuli.

Wyniki wskazują na zależność między poziomem stresu a poczuciem umoc-
nienia. Im wyższe poczucie umocnienia w poszczególnych obszarach, tym niższy 
poziom stresu rodzicielskiego. W grupach matek dzieci z zaburzeniami rozwoju 
korelacje ujemne wystąpiły w przypadku trzech wskaźników poczucia umocnie-
nia: wsparcia ze strony systemu, poczucia kompetencji i własnej skuteczności.
Słowa kluczowe: autyzm, zespół Downa, poczucie umocnienia, stres rodzicielski.
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Prof. Joanna ROSIŃCZUK
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POLSKA
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Rzeczywistość wirtualna (VR) jako sposób wspomagania 
rozwoju osób ze spectrum autyzmu w środowisku rodzinnym/

domowym

Teza. Zaburzenia ze spectrum autyzmu (ASD) są coraz częściej diagnozowane 
u dzieci w wieku przedszkolnym. W celu zapewnienia dziecku jak najlepszej 
opieki konieczny jest interdyscyplinarny zespół składający się z psychiatry, peda-
goga, logopedy, fizjoterapeuty. Narodziny niepełnosprawnego dziecka są źródłem 
zmian w życiu całej rodziny oraz przyczyną ogromnego stresu, na który narażone 
są szczególnie matki. Oprócz przyjętych i powszechnie uznanych za skuteczne 
metod jak integracja sensoryczna czy terapia poznawczo – behawioralna (w które 
najczęściej angażują się matki, poprzez zawożenie dzieci na terapię i niejednokrot-
nie czynne w niej uczestnictwo) pojawiają się nowe możliwości pracy z dziećmi 
z ASD, mniej angażujące rodzinę, jak technologia VR.

Omówione koncepcje. Celem pracy jest pokazanie najważniejszych korzyści, 
wynikających z zastosowania wirtualnej rzeczywistości w terapii dziecka z ASD 
w środowisku domowym oraz ukazanie wpływu terapii na poprawę funkcjono-
wania dziecka, czy młodego dorosłego w środowisku szkolnym, zawodowym 
i rodzinnym.

Wnioski. Technologia VR daje możliwość terapii w domu, tworząc tym samym 
bardziej elastyczne warunki dla opiekunów, pozwalając im na odpoczynek. Może 
być skutecznym narzędziem przeciwdziałającym wykluczeniu osób z ASD. Tech-
nologia VR umożliwia tworzenie kontrolowanych środowisk, zmniejszając przy 
tym lęk wywołany rzeczywistymi sytuacjami społecznymi. Niestety technologia 
VR jest nadal dość droga, większość aplikacji nie monitoruje stanu emocjonalnego 
osób poddawanych terapii, są również zbyt mało zindywidualizowane.
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, VR, Technologia VR, zaburzenia ze 
spektrum autyzmu, ASD, terapia, rodzina.
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Postępowanie instytucji wychowawczych w kierunku uzyskania 
diagnozy autyzmu u dzieci z rodzin, które spostrzegają swoje 
dzieci jako zdrowe- psychologiczna analiza sytuacji rodzin.

Badanie ma na celu sprawdzenie w jaki sposób funkcjonują rodziny i jak zmienia 
się ich życie po tym, jak instytucje wychowawcze takie jak szkoły, czy przed-
szkola sugerują, że dziecko wykazuje zachowania, które wskazują na występo-
wanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie ma na celu sprawdzenie sytuacji 
rodzin zarówno w przypadku, gdy diagnoza się potwierdziła oraz gdy była niewła-
ściwa. Praca ma za zadanie sprawdzić w jakim stopniu i w jakich obszarach błędna 
sugestia diagnostyczna może zmienić funkcjonowanie rodziny. Celem badania jest 
także dokonanie ewaluacji jakie zmienne osobowościowe i style radzenia sobie 
mogą okazać się znaczące w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją rodziny. Badanie 
zostało przeprowadzone z rodzicami tych dzieci za pomocą wywiadu oraz testów: 
NEO – FFI, Skala Orientacji Pozytywnej i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytu-
acjach Stresowych. Badanie pokazuje, że rodziny były narażone na działanie sil-
nego stresu i opisuje mechanizmy w jaki sposób zmienne osobowościowe i style 
radzenia sobie moderują radzenie sobie w tych sytuacjach. Badanie sugeruje, 
że przekazanie rodzicom informacji o zachowaniach dziecka wskazujących ma 
zaburzenia ze spektrum autyzmu zmieniają również podejście rodziców do dzieci. 
Błędne diagnozy mogą wpływać na rozwój i dalsze życie zdrowych dzieci oraz ich 
relacje z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami. Wyniki badania wskazują, że 
interesujące byłoby przeprowadzenie badań podłużnych z dziećmi, u których nie-
słusznie stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu w celu sprawdzenia, jaki 
wpływ na ich rozwój, poczucie własnej wartości, pewność siebie i dalsze życie 
miała ta informacja.
Słowa kluczowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, błędna diagnoza, instytucje 
wychowawcze, zdrowe dzieci, rodzina, stres, psychologiczna analiza.
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Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie pochodzenia 
w percepcji osób dorosłych z ADHD

Referat dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z perspektywy osób 
dorosłych ujawniających cechy nadpobudliwości psychoruchowej w dzieciństwie. 
Przyczyny ADHD, to przede wszystkim czynniki biologiczne (uwarunkowania 
genetyczne, czynniki biochemiczne i anatomiczne), jednak oddziaływania ze 
strony członków rodziny w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie dziecka 
z deficytem uwagi i nadruchliwością. Istotne znaczenie mają tu wzajemne inte-
rakcje między członkami rodziny, siła więzi w rodzinie, postawy rodzicielskie, 
metody wychowawcze. Celem prowadzonych badań jest zatem analiza relacji 
w rodzinie pochodzenia z perspektywy osób z ADHD. Badania zostały przepro-
wadzone w grupie 75 osób dorosłych z deficytem uwagi i nadruchliwością. Grupę 
porównawczą stanowiły osoby zdrowe. Do analiz zastosowano wywiad własnej 
konstrukcji do analizy sytuacji w rodzinie, opracowany przez autorów kwestio-
nariusz do diagnozy ADHD oparty o Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do 
Badania Zaburzeń Psychicznych, 2013; zgodny z DSM-5 (First, Gibbon, Spitzer, 
Williams, 2014) oraz kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 
(KPR-Roc) M. Plopy (2008). Badania pokazują, że osoby z ADHD często oce-
niają oddziaływania w rodzinie jako nieprawidłowe. Ich rodzice często stosowali 
nieprawidłowe metody wychowawcze i w różnych sytuacjach ujawniali skrajne 
postawy rodzicielskie, przede wszystkim brak konsekwencji w postępowaniu.
Słowa kluczowe: zespół ADHD, retrospektywna ocena rodziny, sytuacja w rodzi-
nie, postawy rodzicielskie, oddziaływania wychowawcze.
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Postawy rodzicielskie rodziców z niepełnosprawnością ruchową 
w percepcji ich dzieci

Rodzina jako prymarne środowisko wychowawcze wnosi swój znaczący wkład 
w rozwój dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania, w tym w sferze 
poznawczej, społecznej i emocjonalnej, zaspokaja jego potrzeby i wprowadza go 
w świat wartości i norm.

Przyjmowane wobec dziecka postawy rodzicielskie określają stosunek uczu-
ciowy rodziców do potomstwa, wpływają na atmosferę wychowawczą oraz na 
sposób traktowania dziecka.

Niepełnosprawność jednego z rodziców jest czynnikiem, który zmienia funk-
cjonowanie całego systemu, jakim jest rodzina, utrudniając realizację roli rodzi-
cielskiej, wymaga bowiem zwiększonego nakładu pracy i stanowi duże obciążenie 
psychiczne.

Dlatego celem podjętych badań jest określenie jakie postawy rodzicielskie prze-
jawiają rodzice z niepełnosprawnością ruchową w percepcji ich dzieci. W przepro-
wadzonych badaniach wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego, 
w skład której wszedł Kwestionariusz Stosunków między Rodzicami i Dziećmi 
(PCR) A. Roe i M. Siegelmana. Stanowią go dwie odrębne części, z których jedna 
przeznaczona jest do badania postaw matki, zaś druga - ojca wobec dziecka.

Rodzice niepełnosprawni ruchowo przeżywają te same lęki i niepokoje, co ro -
dzice pełnosprawni, są one jednak spotęgowane dodatkowymi czynnikami, wyni-
kającymi z ograniczeń fizycznych. To, jak rodzic z niepełnosprawnością funkcjo-
nować będzie w relacji z własnym dzieckiem, zależy od przejawianej przez niego 
postawy względem swojego dziecka. Jednak jeśli jest on w stanie właściwie pełnić 
swoją rolę i przejawia pozytywne postawy rodzicielskie rozwija u dziecka aktyw-
ność poznawczą, buduje jego poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możli-
wości, umożliwia podejmowanie autonomicznych decyzji i podtrzymuje wysiłki 
prowadzące do zbudowania własnej tożsamości.
Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, rodzina, niepełnosprawność ruchowa.
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Satysfakcja życiowa a poziom samooceny u osób 
z niepełnosprawnością ruchową

Niniejsza prezentacja przedstawia problematykę doświadczania satysfakcji życio-
wej w odniesieniu do poziomu samooceny u osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka poziomu samooceny 
i satysfakcji życiowej u osób z niepełnosprawnością ruchową. Następnie przeana-
lizowano specyfikę tego związku oraz zbadano, czy zmienna taka jak niepełno-
sprawność ruchowa (vs osoby zdrowe) jest czynnikiem różnicującym poczucie 
samooceny i sensu życia. W celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania 
przeprowadzono badania za pomocą Wielowymiarowego Kwestionariusza Samo-
oceny MSEI, Kwestionariusza Postaw Życiowych oraz Skali Satysfakcji z Życia. 
Przebadano 100 osób podzielonych na dwie grupy; osoby zdrowe i osoby z nie-
pełnosprawnością ruchową. Badania wykazały, że osoby dotknięte przez niepeł-
nosprawność ruchową nie odznaczają się niższą samooceną i niższym poczuciem 
sensu życia od osób zdrowych, wykazują natomiast niższe poczucie satysfakcji 
życiowej. Badania wykazały także istotny związek pomiędzy samooceną a poczu-
ciem sensu życia, oraz że niepełnosprawność ma wpływ na jego specyfikę.
Słowa kluczowe: samoocena, poczucie sensu życia, poczucie satysfakcji życio-
wej, niepełnosprawność ruchowa.
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Kobieta niepełnosprawna w rodzinie. Implikacje pedagogiczne

W artykule zostaną przedstawione zagadnienia związane z rolą rodziny w proce-
sie budowania relacji z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Każdy człowiek 
posiada swój własny, wizerunek osoby niepełnosprawnej na podstawie, którego 
tworzą się nastawienia do niej. Rodzina powinna stanowić dla dziecka środowi-
sko, w którym spotka się z pozytywnymi wzorami zachowań w stosunku do osoby 
z niepełnosprawnością na podstawie, których będą się kształtowały jego postawy. 
Proces spostrzegania innych ludzi uzależniony jest od wielu czynników i oddzia-
ływań, jednym z nich jest rodzina.

Autorka zwraca uwagę na kwestię płci w niepełnosprawności. Termin „osoba 
niepełnosprawna” okazuje się być pozbawiony płci. Kobiety niepełnosprawne 
uważają, że są traktowane jak „trzecia płeć”. Dyskryminacja kobiet niepełno-
sprawnych wynika z braku wrażliwości na płeć osób niepełnosprawnych. Wska-
zuje się na konieczność zmiany nastawienia wobec osób niepełnosprawnych już 
we wczesnym dzieciństwie postulując zwracanie większej uwagi na płeć niepełno-
sprawnego dziecka. Płeć staje się kwestią zapomnianą, wręcz nieistotną. Kobiety 
i ich funkcjonowanie spychane są na dalszy plan, znajduje to odbicie w kwestii: 
stereotypowego podziału ról społecznych wynikających z płci, trudniejszej drodze 
awansu zawodowego (tzw. zjawisko szklanego sufitu), niższych zarobków kobiet 
w przypadku pracy na tych samych stanowiskach, niskiego udziału kobiet w życiu 
publicznym.
Słowa kluczowe: wychowanie, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, 
kobieta niepełnosprawna, funkcjonowanie społeczne.
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Wizerunek i rola kobiety w kulturze polskiej połowy XIX w.

Połowa XIX wieku jest dla Polski okresem trudnym, gdyż będąc potężnym pań-
stwem straciliśmy niepodległość i wymazani zostaliśmy z mapy Europy. W tej 
sytuacji niebywałe znaczenie zyskał naród jako wspólnota kulturowa oraz rodzina. 
Rodzina w tradycji polskiej zawsze była wartością chronioną, lecz w tym czasie jej 
znaczenie wzrosło jeszcze bardziej. Stała się ostoją polskości i gwarancją dobrego 
wychowania dzieci oraz młodzieży. Referat niniejszy dotyczyć będzie roli kobiety 
w polskiej kulturze połowy XIX w – w rodzinie, ale także w życiu literackim oraz 
w filozofii. Jako przykłady udziału kobiet w ówczesnym życiu kulturalnym przed-
stawię m.inn. postać Narcyzy Żmichowskiej (pisarki) oraz Eleonory Ziemięckiej 
(filozofki). Będę odwoływała się do Poganki N. Żmichowskiej oraz artykułów 
Ziemięckiej zamieszczanych w czasopiśmie „Pielgrzym”.
Słowa kluczowe: kultura, rodzina, niepodległość, tradycja.
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Znaczenie pielęgnowania tradycji i zwyczajów w rodzinach 
galicyjskich dla kształtowania tożsamości społecznej 

i narodowej

W referacie podjęto próbę naszkicowania różnych przejawów życia ludności gali-
cyjskiej, na przełomie XIX i XX wieku, dokumentujących jej ogromne przywiąza-
nie do tradycji. Wyjątkowe znaczenie, jakie przypisywano zwyczajom, obrzędom 
i uroczystościom w rodzinach galicyjskich, stanowi pewnego rodzaju fenomen, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Celem referatu jest ukazanie oddzia-
ływania pielęgnowania wszelkich zwyczajów, głównie przez ludność chłopską, 
na budowanie systemu wartości w rodzinach, tworzenie więzi społecznych oraz 
kształtowanie tożsamości społecznej i narodowej w okresie walki o niepodległość 
oraz w pierwszych latach życia w wolnym państwie.

Do przygotowania referatu wykorzystano głównie chłopską literaturę pamięt-
nikarską i wspomnieniową oraz źródła prasowe i publicystykę z przełomu XIX 
i XX wieku. Analizie poddano teksty opracowane m.in. przez Stanisława Pigo-
nia, Wincentego Witosa, Romana Turka, Franciszka Magrysia, Jana Stryczka, 
Ferdynanda Kurasia. Przeanalizowano również wybrane artykuły zamieszczone 
m.in. na łamach czasopism: „Wieniec – Pszczółka”, „Przyjaciel Ludu”, „Przegląd 
społeczny”.

Analiza materiałów źródłowych pozwala wywnioskować, iż w omawianym 
okresie, w oparciu o tradycyjne wartości budowana była rodzina galicyjska oraz 
wspólnota społeczna i obywatelska. Poprzez wierność tradycji rozwijała się iden-
tyfikacja kulturowa i społeczna z własną rodziną, gospodarstwem, warsztatem 
pracy, rodzinną wsią, językiem. W konsekwencji prowadziło to do uświadomienia 
sobie związku z własnym narodem i poczucia odpowiedzialności za jego losy.
Słowa kluczowe: rodzina galicyjska, tożsamość społeczna, tożsamość narodowa, 
tradycje w rodzinie galicyjskiej.



43

Dr Paweł ŚPICA
UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKA

pawel.spica@ug.edu.pl

Rodzina na Pomorzu Nadwiślańskim u progu odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Tożsamość – wielokulturowość – świadomość narodowa

W wyniku decyzji podjętych w trakcie obrad konferencji wersalskiej w 1919 r., 
większa część Prus Zachodnich w 1920 r. została przejęta przez Polskę. W rezul-
tacie zmieniło się dotychczasowe położenie zarówno miejscowej ludności polskiej 
i kaszubskiej (poddanej – szczególnie od lat siedemdziesiątych XIX w. – wzmo-
żonej polityce germanizacyjnej), jak i dominującej w czasach pruskich ludności 
niemieckiej. Celem wystąpienia jest przybliżenie czynników kształtujących toż-
samość społeczną i świadomość narodową pomorskich rodzin ze szczególnym 
uwzględnieniem wielokulturowego charakteru badanego regionu.

Ponieważ prowadzone analizy mają charakter historyczno-edukacyjny, toteż 
zostały oparte o charakterystyczną dla badań historycznych metodę krytycznej 
analizy źródeł. Materiał badawczy stanowiły ówczesna prasa, wspomnienia oraz 
wydawnictwa (z XIX i początków XX w.).

W związku z kresowym charakterem Prus Zachodnich, w XIX w. miejscowa 
ludność, szczególnie zaś pochodząca z rodzin polsko-niemieckich, niejednokrotnie 
stawała przed poważnymi dylematami dotyczącymi wyboru własnej tożsamości 
(w tym identyfikacji narodowej i kulturowej). Dylematy te narastały wraz z rozwo-
jem nowoczesnych i ofensywnych nacjonalizmów. Do XIX w. identyfikacja spo-
łeczna – stanowiącej większą część tamtejszego społeczeństwa – ludności chłop-
skiej była kształtowana przez pryzmat różnic wyznaniowych. Różnice te – silnie 
wyznaczające tożsamość – wywierały istotny wpływ na funkcjonowanie miejsco-
wych rodzin jeszcze w pierwszej połowie XX w., a przez środowiska opiniotwór-
cze były wykorzystywane do realizacji celów narodowych. Świadomość narodowa 
rodzin pomorskich kształtowała się bowiem w kontekście działań podejmowanych 
przez opozycyjne względem siebie władze i organizacje niemieckie a polski ruch 
narodowy (w którym na przełomie XIX i XX w. prym wiedli redaktorzy polskiej 
prasy, polscy duchowni oraz nieliczni już polscy ziemianie). W rezultacie u progu 
odzyskania przez Polskę niepodległości większa część pomorskich rodzin miała 
już ugruntowane poczucie tożsamości polskiej lub niemieckiej.
Słowa kluczowe: rodzina, Pomorze, Prusy Zachodnie, tożsamość, wielokulturo-
wość, świadomość narodowa.
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Aby rok 1918 był możliwy. Wychowanie patriotyczne 
w rodzinach polskich na Śląsku Cieszyńskim 

przed Wielką Wojną

Śląsk Cieszyński został zhołdowany władcom czeskim już w 1327 r., którymi od 
1526 r. byli Habsburgowie. Inaczej niż na ziemiach zaborów rosyjskiego, pruskiego 
czy austriackiego Śląsk Cieszyński jest regionem gdzie stanowiące większość 
rodziny polskojęzyczne przez niemal pięć stuleci żyły w innym organizmie pań-
stwowym, co spowodowało odmienne traktowanie kwestii tradycji i patriotyzmu. 
Celem badań jest opis skomplikowanej sytuacji pokoleniowego utrwalania świa-
domości narodowej i wychowania patriotycznego w rodach, których antenaci mieli 
polskie korzenie, chociaż faktycznie mieszkali w na terenie „obcego” państwa. 
Często wychowanie propolskie odbywało się także w rodzinach, których człon-
kowie pochodzili z różnych nacji, a dodatkowo byli zróżnicowani wyznaniowo.

Podstawą badań będzie analiza treści pamiętników czołowych działaczy na 
rzecz polskości regionu (m.in. Andrzeja Cinciały, Pawła Stalmacha) oraz inne 
dokumenty pochodzące sprzed I wojny światowej, w których autorzy wspomi-
nają o wychowaniu w domach rodzinnych przyczyniającym się do kształtowania 
ich tożsamości narodowej. Były to działania oddolne głównie społeczności chłop-
skiej. Krytyczna analiza źródeł umożliwi weryfikację tezy, że powrót Śląska Cie-
szyńskiego do macierzy był możliwy dzięki ogromnej pracy nad wychowaniem 
polsko-patriotycznym rodzin dla których historia Polski, język, tradycja a nawet 
legendy związane z regionem były żywe i przetrwały w przekazie ustnym.

Silne wpływy obce (niemieckie i czeskie) oraz polityka władz austriackich 
mogły doprowadzić do niemal zupełnego zatracenia poczucia polskości tutejszej 
ludności. Przyłączenie części Śląska Cieszyńskiego do Polski w 1918 r. był moż-
liwe jedynie dzięki kultywowaniu w rodzinach polskich szacunku do przeszłości, 
podtrzymywaniu tradycji, żywotności języka i atencji dla wiedzy i wykształcenia.
Słowa kluczowe: Śląsk Cieszyński, Polacy, rodzina, wychowanie, patriotyzm, 
tradycja.
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Rodzina w polityce społecznej II Rzeczypospolitej. 
Analiza wybranych kierunków działań

Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939) stanowi niezwykłą cezurę 
nie tylko w dziejach politycznych, ale również w zakresie rozwoju opieki spo-
łecznej. Należą do nich bez wątpienia zagadnienia działań pomocowych na rzecz 
rodziny, a przede wszystkim dziecka. Ukazanie form wspierania najmłodszych 
w omawianym okresie, jest godne zainteresowania, nie tylko ze względu na aktual-
ność problemu, ale i z uwagi na fakt, iż wiele ówczesnych rozwiązań miało charak-
ter nowatorski i było wzorem dla innych państw europejskich. O ile dla XIX wieku 
i początku XX charakterystyczne były indywidualne działania osób rozumiejących 
potrzebę wsparcia dziecka opuszczonego, zagrożonego czy pozbawionego podsta-
wowych warunków egzystencji, o tyle okres dwudziestolecia międzywojennego 
zapoczątkował przełom i modyfikację istniejących form opieki dzieciom.

Przy użyciu bezpośredniej metody źródłowej publiczno-prawnego systemu 
opieki nad dzieckiem podjęto próbę szerszego zaprezentowania działań opie-
kuńczych kierowanych wobec rodziny i jej najmłodszych członków w oparciu 
o politykę prowadzoną w tym kierunku przez państwo. Ponadto zaprezentowane 
zostaną społeczne, instytucjonalne i pozarządowe rozwiązania problemu opieki 
nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Przybliżenie faktycznej skali pomocy 
skierowanej wobec rodzin a zwłaszcza młodszych. Uznając artykuł za historyczno-
-pedagogiczny wykorzystano metodę analityczno-porównawczą zgromadzonych 
materiałów. Konieczność odwołania się do materiałów legislacyjnych, artykułów 
prasowych, publikacji statystycznych oraz międzywojennej i współczesnej litera-
tury przedmiotu.

Wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 r., nowe odrodzone państwo 
stanęło przed wieloma trudnościami nie tylko natury politycznej, ale także spo-
łeczno-ekonomicznej. Powszechne ubóstwo, niedostatek ludności wycieńczonej 
latami okupacji, a przede wszystkim katastrofalny stan zdrowia dzieci zmierzały 
do biologicznej zagłady społeczeństwa polskiego. Zatem wojna i jej tragiczne 
skutki, a jednocześnie wzrost świadomości związanej z prawami dziecka stały się 
impulsem do podjęcia wielu działań nie tylko ratowniczych, ale i doskonalących 
system opieki nad rodziną i jego najmłodszymi członkami. Wprowadzenie sys-
temu ubezpieczeń społecznych i publicznej opieki społecznej po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. stanowiło moment przełomowy w historii odro-
dzonego państwa i jego instytucji społecznych. Kwestia opieki społecznej została 
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rozwiązana prawnie ustawą z dnia 16 sierpnia 1923 r. Ochrona nad macierzyń-
stwem a także opieka nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą stanowiła jeden 
z głównych jej zakresów działań. Spośród całokształtu działań pomocowych do 
najważniejszych należało rzecz jasna zapewnienie podstawowych środków do 
życia ludności najbiedniejszej. Po I wojnie światowej wiele bowiem rodzin cier-
piało z powodu niedożywienia. Dotychczasowa, niewystarczająca i mało efek-
tywna działalność filantropijna musiała być zastąpiona przez planową, racjonalną 
i zorganizowaną pracę społeczną. Tworzone z wielkim wysiłkiem ustawodawstwo 
socjalne, zmierzające do nadania człowiekowi praw do godnej ludzkiej egzysten-
cji, ustanowiło jednocześnie odpowiedzialnym za ich realizację państwo.

Mimo, że w latach międzywojennych nie zdołano rozwiązać wszystkich pro-
blemów związanych z opieka nad szeroko pojętym, podstawowym środowiskiem 
wychowawczym, jakim jest rodzina. Rozmiary oraz natężenie problemów spo-
łecznych, jakie dotknęły rodziny, a przede wszystkim dzieci II Rzeczypospoli-
tej, wymagały olbrzymich funduszy, którymi nie dysponowało zniszczone dzia-
łaniami wojennymi państwo polskie. Niemniej podjęte w tym okresie działania 
dobroczynne w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej po części spełniły 
swoją dziejową rolę, dając początek systemowi opieki nad dzieckiem i rodziną.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, opieka, II Rzeczypospolita (1918–1939).

Prof. zw. dr. hab. Andrzej FELCHNER
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, POLSKA
felchner@piotrkow.net.pl

Rodzina w II Rzeczypospolitej – jej główne zagrożenia 
ze strony chorób

Okres 1918–1939 jest bardzo istotny dla Polski, również dla ówczesnych rodzin. 
Mogły one, po około 150 latach zaborów, żyć i wychowywać potomstwo w niepod-
ległym kraju. W przeszłości te czasy różnie oceniano. Od 1945 r., właściwie aż do 
zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r., były przez ówczesne, narzucone 
nam władze, postrzegane bardzo negatywnie. W ostatnich, niemal już trzydziestu 
latach, często, zwłaszcza w publicystyce, tamte wydarzenia prezentowano nieraz 
zbyt pozytywnie. Upływ czasu, pojawiające się kolejne publikacje, poświęcone 
życiu społecznemu sprzed dziewięćdziesięciu czy stu laty sprawia, iż można stale 
pogłębiać i poszerzać te badania. Są to istotne zagadnienia, również dla współcze-
snych rodzin. Dotyczą przecież spraw niezwykle ważnych - choćby wychowania 
kolejnych pokoleń z niezbędnym zachowaniem tradycji i poszanowaniem dotych-
czasowych osiągnięć. Nie należy przy tym unikać spraw trudnych, kontrowersyj-
nych. Jednym z istotnych elementów wychowania są też kwestie wiążące się ze 
sprawami zdrowia i chorób – również w nieodległej przeszłości.
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Klęska, jaką poniosły wszystkie mocarstwa zaborcze w I wojnie światowej, 
została wykorzystana przez polskie społeczeństwo. Przy poparciu zwycięskich 
mocarstw Polska odrodziła się, jako niepodległe, suwerenne państwo. Nasz kraj, 
formalnie nie uczestnicząc w wojennych zmaganiach 1914-1918, był jednak tere-
nem wyniszczających działań zbrojnych. W pierwszych latach młodego państwa – 
aż do zakończenia III powstania śląskiego wiosną 1921 r. – ten niekorzystny stan 
stale się pogłębiał. Był to okres niezwykle trudny w życiu społeczeństwa. Jednym 
z największych problemów, z którymi przyszło się zmierzyć ówczesnym rodzi-
nom, były masowe zachorowania na groźne choroby infekcyjne (dury, a nawet 
ospa prawdziwa, czy cholera) oraz społeczne, jak na przykład gruźlica i choroby 
weneryczne. Dopiero w połowie lat dwudziestych bardzo zła sytuacja zdrowotna 
rodzin uległa poprawie. Wielki światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął 
się w 1929 r., a w Polsce zakończył się dopiero po około pięciu latach, też nieko-
rzystnie wpłynął na sprawy zdrowotności ogółu rodzin. Nastąpiły, z przyczyn 
finansowy, ograniczenia między innymi w działalności szkolnej służby zdrowia. 
Ostatnie lata II Rzeczypospolitej to okres poprawy sytuacji, jeśli chodzi o sprawy 
zdrowotności. Spadała śmiertelność noworodków. Rozwijała się sieć ośrodków 
zdrowia, a w ich ramach działy: opieki nad dzieckiem oraz nad matką i higieny 
szkolnej, a także do walki z najgroźniejszymi chorobami społecznymi – gruźlicą, 
jaglicą, chorobami wenerycznymi. Zaczęto wprowadzać na coraz większą skalę 
szczepienia ochronne najmłodszych. Wzrastała liczebność lekarzy, kształconych 
na pięciu polskich uniwersytetach, poprawiał się stan zdrowotny społeczeństwa. 
Trwały dyskusje na dalszym udoskonaleniem służby zdrowia, w tym medycyny 
szkolnej, lepiej wówczas zorganizowanej, niż obecnie.

Można więc stwierdzić, iż prezentując powyższe kwestie możemy nie tylko 
przypomnieć istotne szczegóły z życia rodzin w II Rzeczypospolitej, ale też 
wysnuć pewne wnioski dla czasów współczesnych.
Słowa kluczowe: rodzina, zachorowalność, dzieci, młodzież, II Rzeczypospolita 
(1918–1939).

Dr Joanna SOSNOWSKA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, POLSKA
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Dom rodzinny dziecka robotniczego w Łodzi w okresie 
międzywojennym w świetle materiałów etnograficznych

Typowa łódzka rodzina robotnicza lat 1918–1939 to taka, w której dorośli i mło-
dociani członkowie byli zatrudnieni w fabryce, nierzadko w jednym zakładzie. 
W codziennym rytmie robotniczego życia wartość nadrzędną stanowiła praca. Była 
(w) jego centrum, bowiem „pracowano po to, aby żyć”. W Łodzi, gdzie podstawą 
gospodarki i głównym czynnikiem miastotwórczym był przemysł włókienniczy, 
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okres międzywojenny okazał się szczególnie skomplikowany. Znamienną cechą 
łódzkiej gospodarki były wyraźne fazy ożywienia i rozkwitu, ale także zastój, 
powodujący, w latach kryzysów ekonomicznych, czasowe zaprzestanie pro-
dukcji, w najgorszym przypadku, upadłość przedsiębiorstwa, a dla rodziny – 
brak źródeł utrzymania. Poziom materialny łódzkiej rodziny robotniczej wyzna-
czał stopień zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a więc warunków 
mieszkaniowych, żywieniowych, dostępu do dóbr kultury czy spędzania wol-
nego czasu. Aktywność zawodowa rodziców (albo jej brak) implikowała sytuację 
życiową dziecka, jego codzienność, relacje z rodzicami i rodzeństwem, obowiązki 
domowe i szkolne.

Celem badań jest próba rekonstrukcji warunków życia dziecka robotniczego 
w Łodzi lat 1918–1939. Sięgając do międzywojennej przeszłości zatrzymanej 
w pamięci dzieciństwa łódzkich robotnic i robotników, starano się uwzględnić 
następujące aspekty: warunki bytowe rodziny (wyposażenie mieszkania, żyw-
ność, odzież), prace i obowiązki domowe (różne dla dziewcząt i chłopców oraz 
dla starszego rodzeństwa), opieka nad dzieckiem (karmienie, czystość i higiena), 
wychowanie (zabawy, edukacja szkolna, nauka norm społecznych).

W badaniach wykorzystano materiał etnograficzny zgromadzony w łódzkim 
Archiwum Zbiorów Etnograficznych, pochodzący z badań nad kulturą ludności 
robotniczej Łodzi okresu międzywojennego, prowadzonych od połowy lat 70. 
XX w., pod kierunkiem prof. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej, W wywia-
dach narracyjnych (zapisanych i skatalogowanych), w których odpowiedzi udzie-
lali dawni robotnicy fabryk włókienniczych znajduje się wiele odniesień do dzie-
ciństwa przeżywanego między wojnami.
Słowa kluczowe: 1918–1939, dzieciństwo w Łodzi w okresie międzywojennym, 
rodzina robotnicza, wychowanie dziecka w rodzinie robotniczej w okresie mię-
dzywojennym, badania etnograficzne w rekonstrukcji historycznej.
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Wychowanie i socjalizacja dzieci i młodzieży w warszawskich 
rodzinach robotniczych w okresie II Rzeczypospolitej

Sytuacja społeczno-gospodarcza ziem polskich w II Rzeczypospolitej miała zna-
czący wpływ na funkcjonowanie rodzin. Rosnąca liczba ludności robotniczej 
w aglomeracjach miejskich przyczyniła się do wykreowania odrębnej kultury 
tego środowiska. Warunki życia rodzin robotniczych miały bezpośredni wpływ 
na życie i funkcjonowanie młodego pokolenia tej klasy społecznej.

Artykuł skoncentrowano na zagadnieniach roli wychowawczej i socjaliza-
cyjnej rodziny oraz poznaniu przekazywanych przez nią wartości, zasad i norm 
postępowania. Analizowany materiał obejmuje obszar Warszawy, bazując na 
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przeprowadzonych w okresie II Rzeczypospolitej badaniach ankietowych wśród 
robotników zamieszkujących miasto. Zebrane źródła prezentują zagadnienia 
związane z: warunkami życia robotników i ich rodzin, uwarunkowaniami eko-
nomiczno-społecznymi, kwestiami bezrobocia rodziców i podejmowanymi przez 
młodzież pracami zarobkowymi. W analizie pozyskanych materiałów wyko-
rzystano metody analizy tekstu wpisujące się w warsztat naukowy historyka 
wychowania.

Treści ankiet pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego pokazują 
trudną sytuację warszawskiego środowiska robotniczego. Dzięki przeprowadzo-
nej analizie wskazano ciężkie warunki bytowe, skomplikowaną sytuację miesz-
kaniową, problemy z wyżywieniem czy zabezpieczeniem odpowiedniego ubioru, 
co bezpośrednio wpływało na sytuację dzieci i młodzieży. Wyznaczono również 
cechy charakterystycznej obyczajowości rodzin robotniczych wyrażone w nor-
mach i wartościach naśladowanych przez potomstwo.

Omówienie czynników wychowawczych i socjalizacyjnych wpływających na 
dzieci i młodzież, ukazuje funkcjonowanie warszawskich rodzin klasy robotniczej 
i ich sytuację w okresie II Rzeczypospolitej.
Słowa kluczowe: rodzina, młodzież, edukacja, socjalizacja, II Rzeczypospolita.
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Ochrona macierzyństwa i opieka nad matką i małym dzieckiem 
w II RP w świetle wybranych czasopism branżowych

Opieka nad matką i dzieckiem w II RP to zagadnienie wciąż niejednoznaczne 
z naukowego punktu widzenia. Właściwy ogląd tego wycinka rzeczywistości 
społecznej utrudniają problemy natury gospodarczej, ekonomicznej i kulturowej, 
z jakimi borykano się w dwudziestoleciu międzywojennym. Po odzyskaniu nie-
podległości sytuację w Polsce komplikował dodatkowo brak spójności państwowej 
i narodowej oraz konsekwencje działań wojennych, które wywołały wzrost potrzeb 
opiekuńczych. Istotnym ograniczeniem w rozwoju opieki nad dzieckiem były też 
zaszłości z okresu zaborów, uprzedzenia i dyskryminacja, np. dzieci nieślubnych.

Brak konkretnych rozwiązań prawnych i systemowych, spowodował, że dzia-
łania opiekuńcze na rzecz dziecka i rodziny w II RP były podejmowane przez 
różne podmioty, w tym stowarzyszeniowe i religijne, jak również przez osoby 
prywatne. Charakterystyczne było też swoiste współistnienie różnych form opieki 
i inicjatyw opiekuńczych, przy czym rozmiary i ranga tej działalności są często 
trudne do uchwycenia. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie najważniejszych 
rozwiązań i form opieki nad matką i małym dzieckiem, z uwzględnieniem opieki 
żłobkowej oraz ich znaczenia z perspektywy potrzeb dziecka i funkcjonowania 
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rodziny w świetle czasopism branżowych z okresu II RP takich, jak: „Opieka nad 
dzieckiem” i „Praca i Opieka Społeczna”.
Słowa kluczowe: ochrona macierzyństwa, opieka nad matką, opieka nad dziec-
kiem, żłobek, stacja opieki nad matką i dzieckiem, czasopismo branżowe.

Mgr Agnieszka KAŹMIERCZAK
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Wizerunek macierzyństwa w prasie kobiecej okresu 
dwudziestolecia międzywojennego w Polsce

Macierzyństwo jest jednym z najważniejszych z zadań kobiety wynikający z jej 
predyspozycji biologicznych. Od początku istnienia ludzkości ten aspekt życia 
kobiety był natchnieniem dla artystów, pisarzy i poetów. To właśnie przez biolo-
giczne predyspozycje do posiadania dzieci przez kobietę, czyli do macierzyństwa, 
określało przez tysiące lat jej miejsce, zadania oraz znaczenie w społeczeństwie 
i kulturze. „Tym samym to właśnie przede wszystkim predyspozycje biologiczne 
kobiety sytuowały ją w określonym miejscu w życiu rodziny [...]. Z tych właśnie 
względów rola i funkcja kobiety w rodzinie głównie postrzegane były, niejedno-
krotnie ciągle są, przez pryzmat macierzyństwa. Kobiety rodzą dzieci, ale również 
pielęgnują, wychowują i opiekują się nimi oraz pozostałymi członkami rodziny” 
(Sulik, 2010, s. 26). W prasie kobiecej okresu XX-lecia międzywojennego aspekt 
ten poruszany i analizowany jest także. Najczęściej obejmowały one macierzyń-
stwo w aspekcie: pielęgnacji i wychowania dziecka, jego rozwoju moralnego, 
patriotycznego i religijnego, przygotowaniom posiłków i opieki nad domem, który 
nierozłącznie wiązał się z zadaniami macierzyństwa, zasadami przygotowania 
i wyboru poziomu edukacyjnego dzieci oraz przyszłego wykonywanego zawodu 
(z zachowanie różnić płciowych), zasad powierzania opieki zastępczej mam-
kom, wychowawcom, nauczycielom oraz możliwości godzenia pracy zawodowej 
z opieką nad dziećmi (Bednarz-Grzybek, 2010; Łozowska, 2010). Stanowisko 
odnoszące się do wizerunku macierzyństwa przedstawiane przez dane czasopi-
smo różniło się od prezentowanej przez nie orientacji społeczno- politycznej.

Dotychczasowe badania dotyczące historii kobiet podzielić można na trzy 
aspekty. Pierwszym z nich jest perspektywa emancypacyjna kobiet (z najnow-
szymi o genders), które stały się motorem do rozwoju zainteresowań sprawami 
kobiecymi oraz ich znaczeniem dla rozwoju dziejów świata.

Drugim obszarem badań jest analiza historii kobiet z punktu widzenia trady-
cyjnej historiografii - biografie pojedynczych kobiet, które miały znaczący wpływ 
na rozwój świata.

Trzecim obszarem jest analiza wizerunku kobiet w odniesieniu do ich ról 
życiowych – jako matki i żony, wraz z działaniami im przypisanymi.
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W badaniach dotyczących prasy kobiecej ciągle brakuje pełnego opisu prefero-
wanego wizerunku kobiety jako matki. W literaturze przedmiotu tematami poru-
szanymi są najczęściej: analiza prasy kobiecej pod względem aspektów społeczno 
– politycznych (postawy społecznej kobiety, problemów narodowościowych w tym 
wychowania, widma nadchodzącej wojny), społeczno – gospodarczych (praca 
kobiety w domu, pracy zawodowej oraz wpływu Wielkiego Kryzysu na sytuację 
kobiet), edukacji i kultury (edukacja dziewcząt, wiedza o świecie, aktywność kul-
turalna kobiet, jak również porady), kształtowania dobrego wizerunku kobiety 
(estetyka, moda i uroda) oraz dbania o zdrowie (higiena, kultura i odżywianie), 
jak również monografie wybranych czasopism: „Bluszcz”, „Moja Przyjaciółka”, 
„Kobieta współczesna”.

Problem wizerunku macierzyństwa nie został w pełni opracowany i daje sze-
rokie możliwości badaczowi.

Celem badań jest dokonanie źródłowej rekonstrukcji wizerunku macierzyń-
stwa przedstawionego na łamach prasy kobiecej okresu dwudziestolecia między-
wojennego w Polsce. Analiza obejmuje różnice z podziału na klasy społeczne oraz 
okres historyczny. Obejmuje także różnice wynikające z etapu macierzyństwa.
Słowa kluczowe: macierzyństwo, dwudziestolecie międzywojenne, prasa kobieca.
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Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny

Celem wystąpienia jest przedstawienie w zarysie działań podjętych przez Księdza 
Wacława Blizińskiego na rzecz rodziny w I poł. XX wieku. Proboszcz z Liskowa 
(obecnie wieś w powiecie kaliskim) stworzył wzorowy model wsi polskiej początku 
XX wieku, a Lisków stał się symbolem postępu. Bliziński uczestniczył w wielu 
ważnych wydarzeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Celem nad-
rzędnym było dla niego dobro drugiego człowieka, w tym troska o godne życie 
rodzin. W wystąpieniu wskazane zostały przykłady podejmowanych przez niego 
inicjatyw: budowanie więzi z rodzinami w parafii, działalność oświatowa, ini-
cjatywy społeczne i polityczne. Do opracowania wystąpienia wykorzystałam 
publikacje zwarte, artykuły, relacje ustne i pisemne osób, które osobiście zetknęły 
się z W. Blizińskim lub też zapoznały się z jego dokonaniami, zbiory Archiwum 
Parafialnego w Liskowie i zbiory prywatne. Zgromadzony materiał wzboga-
cają wybrane ilustracje pochodzące częściowo ze zbiorów prywatnych. Skupie-
nie uwagi na inicjatywach podejmowanych przez księdza Blizińskiego na rzecz 
rodziny determinuje wybór zastosowanych metod: analiza dokumentów, wywiad.

Wnioski: działalność księdza Wacława Blizińskiego łączy się z terenem para-
fii Lisków oraz działalnością polityczną, dotyczy inicjatyw na rzecz podniesienia 
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poziomu życia rodzin: rozwój oświaty, kultury, spółdzielczości, organizacji spo-
łecznych, zdrowia; -dokonania księdza Blizińskiego były powszechnie znane na 
początku XX wieku, później pamięć o jego dokonaniach zaniknęła.
Słowa kluczowe: Wacław Bliziński, Lisków, oświata na wsi, spółdzielczość, wzo-
rowa wieś, sytuacja rodzin w zaborze rosyjskim, rodziny chłopskie XIX/XX w.
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Współczesny dyskurs 
o rodzinie

Dr Grażyna STOJAK
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, POLSKA

grazyna.stojak@onet.eu

Dom z tradycjami – wychowanie przez sztukę w Rodzinie 
i domu historycznym

Cel badań: Celem referatu jest przedstawienie kulturalno-edukacyjnego oddzia-
ływania na Rodzinę poprzez dziedzictwo kulturowe domu z tradycjami czyli tzw. 
domu historycznego.

Dom z tradycjami jest także rozumiany jako Miejsce Pamięci. Jego rola w pro-
cesie wychowania przyszłych pokoleń miała w przeszłości decydujący wpływ na 
postawę moralną, wybór zawodu młodzieży i postępowanie w dorosłym życiu.

Materiały i metody: kwerenda archiwalna, badania historyczne i ikonogra-
ficzne, metoda wywiadu.

Związek pomiędzy domem a tradycją to także kultywowanie dziejów Rodziny, 
nie pozostające bez wpływu na wychowanie młodych pokoleń. Dom rodzinny, 
w którym przechowuje się tradycję kulturową miejsca, pamięć historyczną 
o przodkach i tożsamość Rodziny, pozwala na wzrastanie młodych ludzi z poczu-
ciem wartości, korzeni i tożsamości.

Dom z tradycjami jako „dom historyczny” rozumiany jest też jako materialne 
oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe. Widziany jest jako dom historyczny 
nierozerwalnie związany jest z procesem wychowania przez sztukę. Jest to umie-
jętność łączenia doświadczeń codziennego bytu ze sztuką w nierozdzielny proces 
wychowania przez sztukę w Rodzinie.

Wnioski: Dom historyczny jest też rozumiany jako poszukiwanie i odnajdywa-
nie swojego miejsca we współczesnym świecie, w czasach o zaburzonym odczyty-
waniu wartości. Dążenie do wdrożenia określonego „minimum” udziału w sztuce – 
zarówno w jej wytwarzaniu, jak i odbiorze – które ma przynosić zadowolenie 
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w codziennym życiu i pomagać w uzyskaniu równowagi psychicznej poszczegól-
nych członków Rodziny. Jest to żywe muzeum „sensu largo” oddziaływujące na 
wychowanie w Rodzinie.
Słowa kluczowe: dom historyczny, dom z tradycjami, materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, wychowanie przez sztukę, tworzenie, odbiór sztuki.

Dr Aleksandra KŁOS-SKRZYPCZAK
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

aleksandra.klos-skrzypczak@us.edu.pl

Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich 
Biskupów Katolickich

Model klasycznej, nuklearnej rodziny we współczesnym amerykańskim spo-
łeczeństwie odszedł w niepamięć. Potwierdzają to dane statystyczne: jeszcze 
w 1960 roku ponad 37% gospodarstw domowych w USA prowadzonych było przez 
współmałżonków wychowujących potomstwo. Ponad pół wieku później liczba ta 
spadła do zaledwie 16%. W latach sześćdziesiątych role w rodzinie były jasno 
podzielone: mężczyzna był jej żywicielem, zaś kobieta zajmowała się gospodar-
stwem domowym i dziećmi. Z upływem czasu sytuacja uległa zmianie. Kobiety 
podjęły się pracy zawodowej, a małżeństwo rozwinęło się do współczesnej formy 
opartej na miłości, wspólnych pasjach, nierzadko dwóch dochodach i wspólnych 
obowiązkach domowych.

W obliczu współczesnych wyzwań, wśród których warto wymienić również 
legalizację aborcji czy tzw. małżeństw jednopłciowych, Konferencja Amerykańskich 
Biskupów Katolickich podkreśla, iż wzmocnienie kondycji amerykańskich rodzin 
stanowi jeden z głównych celów strategicznych na lata 2017–2020 (2017–2020 
USCCB Strategic Plan). Plan ten obejmuje pracę 16 stałych komisji, 18 podkomisji, 
jednej komisji działającej ad-hoc, a stanowić będzie podstawę dla ponad 740 indywi-
dualnych projektów realizowanych przez Amerykańską Konferencję. Celem niniej-
szego referatu jest przedstawienie podejmowanych przez Konferencję Amerykań-
skich Biskupów Katolickich działań na rzecz obrony rodziny w ramach 2017-2020 
USCCB Strategic Plan. Działania te wpisują się zarówno w bieżące społeczno-kul-
turowe wydarzenia, jak również podążają za nowinkami technicznymi. Spektrum 
działań na rzecz rodziny jest szerokie i obejmuje uwarunkowania zarówno zdro-
wotne, społeczno-demograficzne oraz aspekt multikulturowej Ameryki. Podejmo-
wana przez Konferencję Amerykańskich Biskupów Katolickich inicjatywa jest inno-
wacyjna w skali światowej, warto przyjrzeć się więc jej bliżej i poddać pod rozwagę 
możliwość wdrożenia podobnych działań w europejskiej, polskiej perspektywie.
Słowa kluczowe: Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich, rodzina, 
małżeństwo, społeczeństwo amerykańskie.
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Dr Aleksandra ASZKIEŁOWICZ
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W BRZEGU, 

POLSKA
aleksandra.aszkielowicz@o2.pl

Oblicza małżeństwa – perspektywa metodologii wizualnej

Przedmiotem analizy uczyniono obraz małżeństwa zawarty w ślubnych foto-
grafiach młodych par. Cel badań koncentrował się na aspektach poznawczych – 
poznanie obrazów małżeństwa i różnego sposobu prezentowania młodej pary 
na przestrzeni lat. Analizie poddano zdjęcia pochodzące z lat 1940–2017. Bada-
nia charakteryzował również aspekt społeczny, a mianowicie uwrażliwienie na 
zmianę w sposobie prezentowania małżeństwa, które na fotografiach jest przed-
stawiane coraz odważniej, zatracając intymność doświadczenia tego przełomo-
wego i krytycznego wydarzenia w życiu nowożeńców. Problemy badawcze, które 
zostały przyporządkowane celom wyrażały się w pytaniach: Jaki obraz małżeń-
stwa przedstawiają wybrane fotografie? Jaki jest wizerunek zewnętrzny męża/
żony? W jaki sposób wyraża się wzajemna relacja małżonków? Czy fotografie 
przekazują jakiś ukryty program małżeństwa, a jeśli tak, to jaki? W analizie obra-
zów wizualnych odwołano się do paradygmatu interpretatywnego, skoncentrowa-
nego na poszukiwaniu sensów i znaczeń nadawanych wybranemu fragmentowi 
świata społecznego, w tym przypadku zawartych w fotografiach. Analizując foto-
grafie odwołano się do analizy formalnej, a w drugim etapie do analizy rozumie-
jącej. Kluczowym momentem etapu rozumiejącego jest analiza hermeneutyczna 
i strukturalna fotografii.

Wnioski: Wybrane do analizy fotografie ukazują niewielki fragment mikro-
światów małżeństwa, ale dzięki temu, że powstały na przestrzeni niemalże 80 lat 
pozwalają na ukazanie małej historii fotografii ślubnej, a w znaczeniu społecznym 
sposobów prezentowania par. Pary pozujące do ślubnych zdjęć wiedzą o tym, że są 
fotografowane i obecnie mają wpływ na to, w jaki sposób zostaną ukazane, często 
są współautorami pomysłów na ślubne sesje. To dostarcza badaczowi możliwości 
wejścia za pośrednictwem zdjęć w intymny charakter małżeńskiej relacji, w emo-
cjonalny i fizyczny wymiar bliskości.
Słowa kluczowe: metodologia wizualna, małżeństwo, analiza fotografii.
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Dr Anastazja SORKOWICZ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, POLSKA

sorki@poczta.fm

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania 
małżonków

Małżeństwo katolickie jest związkiem opartym na wzajemnej miłości, wierności 
i uczciwości, a jednym z jego głównych przymiotów jest nierozerwalność. Trwanie 
w sakramentalnym związku małżeńskim wiąże się z konkretnymi wymaganiami, 
jakie stawiają samym sobie oboje małżonkowie. To oni w równej mierze odpowie-
dzialni są za swój własny rozwój, za jakość związku oraz za wychowanie dzieci. 
Interesującym poznawczo wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytania doty-
czące z jednej strony istotnych właściwości małżeństwa sakramentalnego, a z dru-
giej konkretnych działań, jakie powinny stać się udziałem obojga małżonków, 
w celu uczynienia wzajemnej relacji szczęściorodną. Niniejsza praca oparta jest 
na analizie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego podejmujących tema-
tykę małżeństwa i rodziny. Studium wskazanego nauczania pozwala na wycią-
gnięcie wniosków dotyczących samowychowania małżonków. Oboje zobowią-
zani są do permanentnej pracy nad samym sobą, nad tym wszystkim co stanowi 
o ich niepowtarzalności. Dobro wspólne małżonków nie jest prostą sumą dobro-
stanu psychicznego, fizycznego i duchowego obojga, ale stanowi punkt odnie-
sienia codziennych starań, autorefleksji, tego wszystkiego, co oboje robią w celu 
wypełnienia oryginalną treścią istoty małżeństwa sakramentalnego. Samowycho-
wanie małżonków ukierunkowane jest na bycie wzajemnie dla siebie darem, na 
permanentne budowanie wspólnoty osób. Jest warunkiem koniecznym realizacji 
nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Świadome podjęcie „trudu rozwoju” 
możliwe jest po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości i stanowi całożyciowe 
zadanie każdego człowieka, a człowieka żyjącego w małżeństwie w szczególno-
ści. Można przyjąć, że samowychowanie małżonków stanowi fundament życia 
rodzinnego, a więc również wychowania dzieci, wszelkich relacji międzyosobo-
wych i międzypokoleniowych.
Słowa kluczowe: małżeństwo sakramentalne, samowychowanie.
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Dr hab. Prof. UWr Alicja SZERLĄG
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, POLSKA

alicja.szerlag@uwr.edu.pl

Kulturowe konteksty wychowania w rodzinie na styku kultur

Przedmiotem opracowania jest kulturowy kontekst wychowania w rodzinie na 
styku kultur. Pokoleniowe zróżnicowanie kulturowe bowiem członków rodziny 
oraz jej funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym skutkuje przenikaniem 
treści kulturowych (także tych odmiennych w stosunku do kultury rodzimej) do 
procesu wychowania dziecka w środowisku rodzinnym. Powyższe uczyniono 
celem dyskursu naukowego, popartego wynikami eksploracji badawczej przepro-
wadzonej, przy zastosowaniu sondażu diagnostycznego, wśród rodzin zamiesz-
kujących na wileńskim pograniczu kulturowym. Poczynione analizy wskazują 
ewidentnie na orientację wychowania w rodzinie na aksjologię pogranicza kul-
turowego, kształtowanie obywatelskości realizowanej w przestrzeni ponadnaro-
dowej ojczyzny, dialog międzykulturowy i międzykulturowe kompetencje, przy 
ekspozycji własnego dziedzictwa kulturowego. Wśród badanych rodzin dominuje 
kulturowo otwarty model wychowania w rodzinie.
Słowa kluczowe: środowisko rodzinne, odmienność kulturowa, kulturowe iden-
tyfikacje, funkcja wychowawcza rodziny, kulturowe wymiary wychowania 
w rodzinie.

Mgr Magda WIETESKA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, POLSKA

mag.wieteska@gmail.com

Kohabitacja w pokoleniu X

Kohabitacja figuruje na liście alternatywnych form rodzinnych, stanowiących 
alternatywę względem nuklearnej konfiguracji „dwójka rodziców plus ich dzieci”. 
Według statystyk około 640 tysięcy Polaków żyje w niezalegalizowanych związ-
kach, a w ciągu dziesięciu lat liczba ta wzrosła dwukrotnie. Największy wzrost 
udziału osób pozostających w kohabitacji obserwuje się wśród kawalerów i panien 
w wieku poniżej 40 lat, a także 40- i 50-letnich osób rozwiedzionych. Wymienione 
grupy kohabitantów należą do pokolenia X.

W literaturze przedmiotu problematyka dotycząca związków kohabitacyjnych 
jest bogata i różnorodna, choć na przestrzeni lat, wraz ze wzrostem liczby kohabi-
tantów, zmieniło się podejście badaczy do tego zjawiska.
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Cel badań: Celem badań było rozpoznanie fenomenu kohabitacji w pokole-
niu X, a więc ludzi pozostających obecnie w okresie środkowej dorosłości.

Metody: W badaniach posłużyłam się orientacją jakościową w paradygma-
cie interpretatywnym, metodą narracyjno-auto/biograficzną i techniką wywiadu 
semiustrukturyzowanego według polskiej adaptacji Dana McAdamsa, uznając je 
za najbardziej optymalne w przyjętym modelu badań.

Wnioski: Przebieg relacji kohabitacyjnej uzależniony jest głównie od etapu 
związku. Nie można jednak pomijać czynników osobowościowych partnerów, 
ich przeszłych doświadczeń oraz wzajemnych oczekiwań i motywacji, które mają 
wpływ na jakość i trwałość związku. Zwłaszcza przeszłe doświadczenia rzutują 
na odbiór obecnej relacji. Osoby z pokolenia X decydują się na związek konsen-
sualny świadomie, choć ich motywacje wynikają z różnych powodów (lęk przed 
samotnością, potrzeba miłości, dzielenia życia z partnerem, współuczestnictwa 
w wychowaniu dziecka z poprzedniego związku). Można więc skonstatować, że 
oparte są o motywacje wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Jednocześnie nie można 
stwierdzić, by były dzięki temu trwalsze i/lub bardziej satysfakcjonujące.
Słowa kluczowe: kohabitacja, konkubinat, związek konsensualny, rodzina, mał-
żeństwo, miłość, seks.

Dr Zbigniew ŁĘSKI
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, POLSKA

zleski@ajd.czest.pl

Nowe generacje – nowe wyzwania wychowawcze XXI wieku

Generacja Y, Generacja Z, Generacja C, Generacja L. Rozwój nowych techno-
logii i ekspansja nowych mediów spowodowały pojawienie się nowych, inaczej 
widzących świat pokoleń. Jednocześnie mamy tu do czynienia z dużym bałaga-
nem terminologicznym, rozbieżnościami w ustalaniu granic wiekowych pomię-
dzy poszczególnymi generacjami. Zdarza się też, że niektóre z wymienionych 
w pierwszym zdaniu pojęć używane są zamiennie. Problem dodatkowo komplikuje 
fakt, iż najważniejszym wskaźnikiem wyróżniającym wymienione generacje jest 
moment, w którym w ich codziennym życiu pojawiły się nowe media. Tymczasem 
jest to zmienna, której nie da się w sposób jednoznaczny określić i w znacznej 
mierze zależeć może na przykład od miejsca zamieszkania, czy też stanu majątko-
wego rodziny. Coraz to częściej pojawiają się też wątpliwości związane ze wska-
zywanymi przez niektórych autorów wysokimi kompetencjami informatycznymi 
nowych pokoleń. Zwraca się uwagę na obserwowany, wysoki poziom umiejętności 
manualnych w dziedzinie nowych technologii, co jednak nie zawsze idzie w parze 
z umiejętnością krytycznego i konstruktywnego z nich korzystania. W wystąpie-
niu zostanie podjęta próba usystematyzowania oraz doprecyzowania powyższych 
problemów. Omówione zostaną też badania ankietowe, które przeprowadzono na 
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grupie uczniów oraz studentów. Posługując się koncepcją analizy transakcyjnej 
zanalizowane zostaną takie zagadnienia jak struktura stanów Ja badanych oraz 
ich pozycja życiowa. Analizie poddane również zostanie na ile powyższe zmienne 
zależą od sposobu korzystania z nowych technologii przez badaną grupę.
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, nowe media, relacje, wychowanie.

Dr hab., prof. nadzw. Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE, POLSKA

wioletta.tuszynska.bogucka@wp.pl

Autorytet rodzicielski wczoraj i dziś w opinii generacji X, Y i Z. 
Ewolucja pokoleniowa

Autorytet jest niekwestionowanym źródłem wartości, poglądów oraz postaw 
uznawanych w danej kulturze, przez co ma możliwość wpływania na życie spo-
łeczne. Wydaje się, że w dobie dynamicznych przemian standardów funkcjono-
wania rodzinnego zagadnienie to jest ważnym obszarem badawczym. Zaznaczyć 
należy, iż badania tego rodzaju napotykają na specyficzne przeszkody, ze względu 
na konieczność konstrukcji metod badawczych, odpowiadających zapotrzebowa-
niu planu badawczego, co zostało zaprezentowane w niniejszej pracy.

Cel badań: Praca jest empirycznym studium znaczenia, przypisywanego auto-
rytetowi rodzicielskiemu przez osoby, należące do trzech porównywanych poko-
leń – X (ur. 1965–1979), Y (ur. 1980–1994) oraz Z (ur. po roku 1995), które wyod-
rębniły się na przełomie XX i XXI wieku.

Materiał i metoda: Trzy grupy osób, należących do tzw. pokolenia X (1965–79), 
pokolenia Y (1980–1994) oraz Z (po roku 1995) liczące po 100 osób zbadane zostały 
Dyferencjałem semantycznym pt. „Moi rodzice”, obejmującym pytania, związane 
z najważniejszymi aspektami autorytetu: intelektualnym, moralnym i prawnym 
a także ujarzmiającym i wyzwalającym.

Wnioski: Uzyskane dane wskazują, iż dla osób urodzonych w latach 1965–79 
oraz 1980–1994 pojęcie autorytetu rodzicielskiego jest silniej związane ze sferą 
moralną i intelektualną w porównaniu do osób młodszych, urodzonych po roku 
1995. Autorytet rodzicielski jest dla nich także znacząco silniej powiązany zna-
czeniowo z ujarzmianiem, aniżeli z wyzwalaniem, co odróżnia je od badanych 
osób najmłodszych. Porównanie uzyskanych wyników wskazuje więc, iż pojęcie 
autorytetu rodzicielskiego jest istotnie różnie rozumiane przez osoby, należące do 
trzech badanych pokoleń, co świadczy, iż przeszło ono swoistą ewolucję.
Słowa kluczowe: autorytet rodzicielski; pokolenie X, Y i Z; style wychowania 
w rodzinie; przemiany rodziny współczesnej.
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Mgr Małgorzata WIELGOSZ
UNICALL SP. Z O. O., POLSKA

malgorzatawielgosz@op.pl

Wartościowanie rodziny w dyskursie antyaborcyjnym 
(na przykładzie tekstów ugrupowań pro-life)

Celem badań jest wskazanie obiektów wartościowania i typów środków warto-
ściujących w tekstach dyskursu antyaborcyjnego (prezentowanych przez ugrupo-
wania pro-life) oraz wskazanie zależności wynikających z kontekstu pozajęzy-
kowego, czyli przekonaniami, postawami (ideologią). Przedmiotem badań będą 
objęte szczególnie obiekty wartościowania: kobieta-matka, dziecko, rodzina oraz 
werbalne (leksykalne i konotacyjne) wykładniki ich waloryzowania. Prowadzone 
przeze mnie badania wpisują się w aksjolingwistyczny paradygmat badawczy, 
lecz w analizowaniu tekstów wykorzystywane są również elementy pragmalin-
gwistyki i metody fasetowej. Głównym wnioskiem wypływającym z obserwacji 
materiału językowego – tekstów dyskursu antyaborcyjnego – jest to, iż owe tek-
sty w swoisty sposób wartościują obiekty, a waloryzowanie ma wydźwięk ideolo-
giczny, co z kolei wiąże się z tzw. profilowaniem pojęć.
Słowa kluczowe: (anty)aborcja, wartościowanie, obiekt wartościowania, środek 
wartościujący, profilowanie pojęć, dyskurs.
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Pomiędzy rodziną a instytucją

Dr Anna PĘKALA
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, POLSKA

pekalaannam@gmail.com

Muzyczna edukacja wczesnoszkolna i jej rola w stymulowaniu 
rozwoju dziecka

Żyjemy w świecie dźwięków, które otaczają nas na co dzień. Muzyka sprawia, 
że kształtujemy kulturę muzyczną, ulepszamy nasze poczucie piękna, uszlachet-
niamy smak oraz doznajemy licznych przeżyć. Przeżyć tych nie jesteśmy w stanie 
oddzielić od muzyki, są zespolone w całość. Dlatego tak ważne jest wychowa-
nie estetyczne, które pomaga w doświadczaniu muzyki. Przekonanie o znaczeniu 
muzyki w rozwoju człowieka, głównie w jego młodości, sięga swymi korzeniami 
aż do starożytności.

Kontakt z muzyką w zorganizowanym systemie wychowawczym odbywa się 
w ramach edukacji estetycznej, która będąc swoistą orientacją edukacyjną może 
stanowić podstawę do kształtowania pełnej integralnej osobowości człowieka. 
Będąc elementem składowym wychowania, edukacja muzyczna ma na celu wzbo-
gacanie wyobraźni, a także przeżyć i doświadczeń artystycznych dziecka w kon-
takcie z tą formą sztuki. Obcowanie z nią spełnia wielostronne funkcje w rozwoju 
jego osobowości.

Celem podjętych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaką rolę zaj-
muje edukacja muzyczna w stymulowaniu rozwoju dziecka na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej. W tym celu wśród nauczycieli klas I–III przeprowadzono bada-
nie ankietowe składające się z 20 pytań, które dotyczyły między innymi przygo-
towania do prowadzenia zajęć muzycznych, realizacji form aktywności muzycz-
nej, jak również funkcji przypisywanych wychowaniu muzycznemu. W badaniu 
wzięło udział 360 respondentów. Wstępna analiza zgromadzonych wyników badań 
pozwala na stwierdzenie, że nauczyciele przypisują edukacji muzycznej, a tym 
samym kontaktom z muzyką szczególną rolę w rozwoju dzieci. Zdają sobie sprawę 
z zapewnienia ciągłości tych kontaktów od przedszkola aż do końca edukacji. 
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Podkreślają również doniosłą rolę rodziny w przygotowaniu, kształtowaniu i ewa-
luowaniu postaw w odniesieniu do muzyki.
Słowa kluczowe: nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie muzyczne, 
rodzina.
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Funkcja wczesnoszkolnej inicjacji czytelniczej w epoce ekranu

Założenie przedstawianych badań i refleksji stanowi teza o niezastępowalnej 
przez inne formy kulturowego obycia funkcji czytania tekstów literackich oraz 
rozpoznania, które wskazują, w jaki sposób w rodzinie i praktyce dydaktycz-
nej odbywają się spotkania małych dzieci, a potem uczniów wczesnoszkolnego 
etapu edukacji z literaturą. W literaturze przedmiotu funkcjonuje przekonanie, że 
kłopoty czytelnicze rosną, gdy rosną dzieci, bo „porywa je świat”, rozszerza się 
pole ich życiowych doświadczeń. Jeśli Nawet jednak przyjąć, że to prawda, dziś 
trzeba brać pod uwagę także fakt, że współczesna kultura, za sprawą tzw. nowych 
mediów, inaczej niż nasze wyobrażenia na ten temat określa styl życia aktualnych 
uczniów, w tym pierwszego etapu edukacyjnego. Tempo zmian jest przy tym tak 
wielkie, że sugerowane odmienności i potrzeby dzieci są dziś inne niż jeszcze 
parę lat temu. Praca zestawia wnioski z przeprowadzonego przeze mnie sondażu 
na temat wprowadzania młodszych uczniów w praktyki czytelnicze i prowadzi do 
pewnych uogólnień.
Słowa kluczowe: uczeń wczesnoszkolny, inicjacja czytelnicza, media cyfrowe, 
literatura, lektura.
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Współczesna rodzina wobec wychowania seksualnego dziecka 
w wieku przedszkolnym

Rzeczywistość, w której obecnie dokonuje się proces wychowania, w tym także 
wychowania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym sprawia, że o proble-
mach płci, seksualności dziecka, dorosłego człowieka można mówić otwarcie, bez 
zakłamania. Przed współczesną rodziną stają zatem wyzwania związane z właści-
wym ukierunkowaniem wiedzy i wyobrażeń dzieci na temat cielesności, związa-
nej z nią seksualności.
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Artykuł podejmuje problematykę wychowania seksualnego małego dziecka. 
Analizie teoretycznej poddane takie zagadnienia jak: postawy rodzicielskie, funk-
cje rodziny, wartość wychowania seksualnego w środowisku rodzinnym, czynniki 
sprzyjające lub utrudniające realizację zadań z tej dziedziny wychowania. Podkre-
ślono fakt, iż proces wychowania seksualnego dokonuje się głównie w domu rodzin-
nym poprzez przykład rodziców, przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw.

Wychowanie seksualne to przywilej i obowiązek rodziców, działania innych 
podmiotów winny je tylko wspierać. W tym kontekście przedstawiono argumenty 
uzasadniające współpracę rodziców z placówką przedszkolną.

Wnioski oraz praktyczne rady, wskazówki wynikające z analizy literatury 
przedmiotu mogą być wykorzystane w praktyce pedagogicznej w celu wzbogace-
nie wiedzy i umiejętności rodziców oraz ujednolicenia oddziaływań edukacyjno-
-wychowawczych związanych z wychowaniem seksualnym dziecka w wieku 
przedszkolnym. Najważniejsze z nich to: świadomość ważności obecności matki 
i ojca w wychowaniu, wiedza na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka, 
umiejętność rozmów z dzieckiem na tematy seksualne, na temat małżeństwa 
i rodziny, umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy (literatura popularno-
naukowa, filmy, internet), własne doświadczenia z rodziny pochodzenia, współ-
praca z przedszkolem, wsparcie i towarzyszenie dziecku w procesie kształtowania 
własnej płciowości.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie seksualne, postawy rodzicielskie, funkcje 
rodziny, współpraca z przedszkolem.
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Szkoła jako przestrzeń wychowawcza w opinii uczniów – 
raport z badań

Bez wątpienia obecnie dla niemalże każdego ucznia w Polsce szkoła staje się dru-
gim domem. Dzieje się tak z uwagi na obowiązek szkolny, czas, który spędzają 
w niej dzieci i młodzież, a także intensywność pojawiających się w tej przestrzeni 
relacji. Z drugiej strony jednocześnie dom staje się drugą szkołą, gdyż to w jego 
murach realizowane są szkolne zadania, prowadzone są dyskusje na temat zdo-
bywanych w szkole zarówno dobrych jak i trudnych doświadczeń. Ta perspek-
tywa ma zatem zasadnicze znaczenie dla wychowania w rodzinie dzieci w wieku 
szkolnym. Jaka zatem jest szkoła? Jak postrzegają ją uczniowie? Czy panujący 
w niej klimat staje się dla nich środowiskiem wzrostu? Odpowiedzi na powyższe 
pytania stały się jednymi z celów prowadzonych badań wykonywanych metodą 
sondaży diagnostycznego w 64 szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce, 
które wzięły udział w projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie 
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modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tuto-
ringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. 
Uczniowie, zaproszeni do procedury badawczej poproszeni zostali o uzupełnie-
nie kwestionariusza on-line. Prowadzone działania pozwoliły na zebranie opinii 
7413 uczniów w wieku od 7 do 19 lat obrazujących ich szkoły, jako przestrzenie 
rozwoju. Zgodnie z uzyskanymi danymi rzeczywistość tych placówek okazuje się 
niezmiernie złożona, wskazując na nadzieję tkwiącą wśród najmłodszych uczniów 
oraz krytykę i rozczarowanie tych najstarszych. Opis ich doświadczeń stanie się 
fundamentem przygotowywanej prezentacji.
Słowa kluczowe: szkoła, wychowanie, relacje szkolne, klimat w szkole, tutoring.

Dr Dorota GĘBUŚ
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Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwoju postawy twórczej 
ucznia

Rodzina i szkoła to podstawowe środowiska wychowawcze, w których młody 
człowiek nabywa ważne umiejętności interpersonalne i społeczne niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Pod wpływem oddziaływań 
rodziców i nauczycieli kształtuje swoją postawę wobec siebie i innych osób, która 
wyraża się w poczuciu własnej wartości, gotowości do podejmowania nowych 
wyzwań, sposobie pokonywania trudności. Aby umieć radzić sobie w dorosłym 
życiu ważne jest, aby była to postawa twórcza, dzięki której możliwy jest rozwój 
i dążenie do samorealizacji.

Wystąpienie prezentuje wyniki badań na temat kształtowania się postawy 
twórczej wśród młodzieży szkolnej. Postawa twórcza ujęta tutaj jest zgodnie 
z założeniami pedagogiki twórczości i jest rozumiana jako przejawianie takich 
cech jak: myślenie dywergencyjne, tolerancja dla wieloznaczności, koncentracja 
na zadaniu, nonkonformizm, otwartość i ciekawość poznawcza. Prezentowane 
wyniki są częścią projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej 
i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki 
pozytywnej problemów w polskiej szkole”(realizacja projektu: Towarzystwo Edu-
kacji Otwartej we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie). 
Badania prowadzone są na terenie całej Polski w szkołach podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich. Wykorzystano w nich metodę sondażu diagnostycznego 
w oparciu o technikę ankiety. Zastosowano autorskie narzędzia badawcze opra-
cowane przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej działający 
na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pre-
zentowane wyniki dotyczyć będą skali przejawiania się poszczególnych cechy 



65

postawy twórczej wśród uczniów oraz poszukiwania przyczyn takiego stanu rze-
czy w środowisku rodzinnym i szkolnym.
Słowa kluczowe: postawa twórcza, rodzina, szkoła, młodzież szkolna.
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Współpraca rodziców ze szkołą – płaszczyzny budowania 
relacji w świetle przepisów prawa oświatowego przed i po 

transformacji ustrojowej

Cel badań: Przedstawienie różnic w rozwiązaniach prawnych dotyczących miejsca 
rodziców oraz ich przedstawicielstw w polskim systemie edukacji, z uwzględnie-
niem założeń reformy oświatowej wprowadzonej w roku 2017, a także realizacji 
tych założeń w praktyce edukacyjnej.

Materiał i metody: Podstawą refleksji nad kierunkami polityki oświatowej 
była analiza treści ustaw i rozporządzeń odnoszących się do uprawnień rodziców, 
wydanych przed i po roku 1989 w Polsce, a także wybranych aktów prawa mię-
dzynarodowego. Spostrzeżenia odnoszące się do praktycznego wymiaru relacji 
rodzice – szkoła zostały oparte o analizę sprawozdań i raportów z nadzoru peda-
gogicznego zgromadzonych w archiwum kuratorium lubelskiego.

Wnioski: Analiza aktów prawnych pozwala wyodrębnić trzy płaszczyzny 
kształtowania relacji rodzice – szkoła: szkoła – rodzic, szkoła – formalne przedsta-
wicielstwo rodziców, szkoła – społeczność rodziców. Przed rokiem 1989 istnienie 
formalnego przedstawicielstwa rodziców było w istocie fakultatywne, nie zmieniła 
tego ustawa o systemie oświaty z 1991 r. Dopiero jej nowela z 2007 r. wprowadziła 
wyraźny obowiązek tworzenia w szkołach i placówkach rady rodziców. Kolejne 
zmiany w regulacjach prawnych poszerzały zakres uprawnień rodzica, jednak for-
malnemu przedstawicielstwu (np. rada) pozostawiono w zasadzie niezmieniony 
zakres kompetencji. Nieprecyzyjność, ogólnikowość regulacji ustawowych czy 
nawet fikcyjność niektórych zapisów uniemożliwiała skuteczne działanie i egze-
kwowanie uprawnień przewidzianych ustawą i rozporządzeniami. Ukierunkowa-
nie polityki oświatowej na kształtowanie relacji szkoła – społeczność rodziców 
nastąpiło w roku 2009, co znalazło wyraz w określeniu tzw. wymagań państwa 
wobec szkół (założono obecność rodziców w szkole jako aktywnych uczestników, 
realizatorów i współrealizatorów procesów edukacyjnych). Mimo wprowadza-
nych zmian prawnych realne kształtowanie się relacji szkoła – rodzice pozostaje 
podobne: ograniczone jest uczestnictwo rodziców w życiu placówek oświatowych. 
Sytuację tę próbuje się obecnie zmienić, wskazując jako jeden z priorytetów reali-
zowanej reformy oświaty.
Słowa kluczowe: rodzice, szkoła, współpraca rodziców i szkoły.
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Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

Rodzina i szkoła są ważnymi przestrzeniami oddziaływującymi na nabywa-
nie kompetencji komunikacyjnych przez uczniów. O skuteczności oddziaływań 
dydaktyczno-wychowawczych można mówić pod warunkiem uwzględnienia wza-
jemnych relacji istniejących w układzie uczniowie – nauczyciele – rodzice. Każdy 
z tych podmiotów zajmuje określoną pozycję w procesie rozwoju dzieci i mło-
dzieży. Pomiędzy podmiotami zachodzą rozmaite interakcje, a ich jakość warun-
kuje sukcesy szkolne. Rodzina wspiera dzieci w wypełnianiu roli ucznia. Praca 
nauczycieli powinna kontynuować zaspokajanie potrzeb uczniów w sekundarnym 
kontekście rozwojowym oraz uwzględniać doświadczenia rodzinne dzieci, co jest 
warunkiem koniecznym do efektywnej realizacji założonych celów edukacyjnych. 
Profesjonalne kontakty między nauczycielami i rodzicami oraz uczniami zależą 
od otwartości w procesie komunikacji, przejawianej podczas wymiany informacji 
między rozmówcami w codziennych sytuacjach szkolnych. W prawidłowych rela-
cjach z innymi otwartość to rzeczywisty dialog pomiędzy podmiotami. Cechami 
otwartości są dwustronność i wzajemność.

Mając na uwadze znaczenie otwartości w edukacji podjęto badania nad 
postrzeganiem przez uczniów problematyki otwartości w relacjach w dwóch śro-
dowiskach wychowawczych – rodzinie i szkole. Badania przeprowadzono wśród 
uczniów liceów ogólnokształcących. Wyniki zebrano w oparciu o Skalę Postaw 
Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla młodzieży) oraz kwestiona-
riusz do diagnozowania otwartości opracowany na podstawie wymiarów wyod-
rębnionych przez D.W. Johnsona. Uzyskane wyniki wskazują w jakim zakresie 
uczniowie przejawiają otwartość wobec rodziców i nauczycieli. Ponadto dokonano 
analizy treści i sposobu przekazywania informacji zwrotnych. Rezultaty badań 
sygnalizują, że percepcja postaw przejawianych przez rodziców różnicuje poziom 
otwartości uczniów w relacjach interpersonalnych.
Słowa kluczowe: uczeń, rodzic, nauczyciel, postawy rodzicielskie, otwartość.



67

Dr Olga ZAMECKA-ZALAS
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, POLSKA
ozalas@op.pl

Rola rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci na emigracji 
na przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych 

im. Tadeusza Kościuszki w Londynie

W artykule przedstawiono rolę rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci na emi-
gracji, posługując się przykładem Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na 
Ealingu w Londynie, która jest jedną z największych szkół tego typu w Europie, 
a działalność jej trwa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Celem szkoły jest utrzyma-
nie polskości, zapewnienie dzieciom i młodzieży podstaw języka polskiego, prze-
kazanie wiedzy o historii i geografii Polski oraz wpojenie miłości do ojczyzny, jej 
kultury, tradycji oraz wychowanie młodego pokolenia. Aby osiągnąć zamierzone 
cele szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów.

Artykuł prezentuje różne formy współpracy rodziców ze szkołą w procesie 
wychowania, m.in.: współpracę z nauczycielami poprzez udział w wywiadów-
kach, pomoc dzieciom w przygotowaniu się do lekcji, pełnienie dyżurów pod-
czas przerw szkolnych, wspieranie organizacji akademii i uroczystości szkol-
nych, a także udział w Zarządzie Koła Rodzicielskiego itp. Wzajemna współpraca 
i pomoc ww. podmiotów jest niezbędna w wychowaniu ojczystym młodego poko-
lenia Polaków na emigracji.
Słowa kluczowe: wychowanie ojczyste, rodzice, dzieci, emigracja, szkoła przed-
miotów ojczystych.
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Rodzice w roli doradców edukacyjno-zawodowych

Przeobrażenia systemu edukacji i nieustanne zmiany występujące na rynku 
pracy sprawiają, że osoby młode doświadczają dużych obciążeń wynikających 
z konieczności dokonywania wyborów związanych z własną przyszłością eduka-
cyjno-zawodową. W okresie przygotowywania się do podejmowania decyzji mło-
dzież powinna mieć możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów – doradców 



68

zawodowych, bądź innych osób przygotowanych do niesienia pomocy w tym 
zakresie. Jednak system pomocy doradczej nie zawsze stwarza takie możliwości. 
A często młodzi ludzie sami nie są gotowi z takiej pomocy skorzystać. Rodzice, 
towarzysząc dzieciom w podejmowaniu decyzji, często wchodzą w rolę dorad-
ców, choć nie jest to dla nich łatwe zadanie. Celem podjętych badań było określe-
nie w jakim stopniu rodzice włączają się w podejmowanie decyzji swoich dzieci, 
jakiej pomocy młodzież od nich oczekuje i jak uczniowie oceniają wsparcie otrzy-
mywane przez rodziców. Ważne jest, aby decyzje podejmowane przez młodzież 
były autonomiczne, uwzględniające potencjały, którymi dysponują młodzi ludzie, 
ale też realia rynku pracy. W tym okresie dorośli nie powinni wywierać na nic 
presji, ale też nie pozostawiać ich samych sobie. Rola dorosłych to rozumne towa-
rzyszenie młodzieży w tej trudnej sytuacji. To duża odpowiedzialność rodziców.
Słowa kluczowe: rodzice, osoby młode, decyzje edukacyjno-zawodowe, doradcy.
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Motywacja osiągnięć młodzieży licealnej w kontekście percepcji 
życia rodzinnego

Motywacja osiągnięć odnosi się do postaw jak i wartości kształtowanych w domu 
rodzinnym i szkole. Jest autonomicznym stawianiem sobie celów odpowiadającym 
osobistym zainteresowaniom. Przejawia się w czynach do reagowania w społecz-
nie określony sposób działania. Jest standardem naszych myśli, postaw i zacho-
wań, które mówią o tym, kim jesteśmy i jak traktujemy innych ludzi. To kryterium 
naszych ocen, decyzji i wyborów. Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy 
jest wskazanie zależności pomiędzy motywacją osiągnięć a percepcją rodziny. 
Analizując wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Relacji Rodzinnych KRR – 1; 
Percepcja rodziny (autorstwa M. Plopy, P. Połomskiego), można przekonać się jak 
znaczący udział w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny, komuni-
kacja interpersonalna, przekazywane tam wartości, tradycje rodzinne, stawiane 
granice. Głównym zadaniem rodziny było i zawsze będzie wychowanie, dziecka 
i przygotowanie go do dorosłego i samodzielnego życia w przyszłości. Podskale 
Inwentarza ,Motywacji Osiągnieć” – LMI (autorstwa H. Schulera, G. C. Thorn-
tona,A. Frintrupa, M. Prochaski) opisują profil indywidualny badanego. Bada-
niami objęto 100 uczniów liceum ogólnokształcącego w wieku 16–18 lat, 54 osoby 
pochodziły z miasta, a 46 ze wsi. Sprawdzano zależność między motywacją osią-
gnięć i percepcją rodziny. Uzyskane wyniki wykazały, że poziom motywacji osią-
gnięć ma związek z percepcją rodziny adolescenta. Ponadto poprzez zastosowanie 
Inwentarza Motywacji Osiągnięć badana młodzież poznała swój świat wartości 
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i osobistych wyborów. Przypuszcza się, że na pewnym etapie usamodzielniania 
się, ich wartości osobiste staną się coraz bardziej niezależne od otoczenia i wpły-
wów wychowania.

Uzyskane w badaniu zależności wskazują na potrzebę uzyskania samodziel-
ności. Ponadto wykazane statystycznie istotne, wprost proporcjonalne korelacje 
o słabej sile pomiędzy stopniem satysfakcji z komunikacji w rodzinie a ogólną 
motywacją osiągnięć oraz jej następującymi wymiarami: samokontrolą, wytrwało-
ścią, internalizacją, satysfakcją z osiągnięć, wysiłkiem kompensacyjnym, ukie run-
kowaniem na cel, zapałem do nauki, tendencjami do dominacji, wiara w sukces, 
preferencją trudnych zadań, odwagą w przewidywaniu efektów działań i elastycz-
nością, pozwalają przypuszczać, że badana młodzież dąży do osiągnięcia satys-
fakcjonującego poczucia tożsamości i celu – podejmowania zadań stawianych 
przez szkołę i wczesną dorosłość.
Słowa kluczowe: motywacja osiągnięć, postawy rodzicielskie, młodzież, rodzina.
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Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu WDŻ

Nauczyciele pracując z dziećmi i młodzieżą zobligowani są do profesjonalnego 
przygotowania w zakresie: merytorycznym, metodycznym i kompetencyjnym. 
Z uwagi na rodzaj nauczanego przedmiotu powinni jednak zadbać o specjali-
styczne wykształcenie. Specyfikę swoją posiada także przedmiot ,,wychowanie 
do życia w rodzinie”, w którym wiele treści ma swoje źródło w: socjologii, psy-
chologii, pedagogice, prawie, medycynie itd. Wymaga zatem interdyscyplinarnej 
wiedzy i umiejętności, które nakazują zastosowanie aktywizujących metod pracy 
z uczniami. Ponadto nauczyciel taki stanowi dla młodzieży wzór do naśladowania 
na płaszczyźnie społecznego funkcjonowania w roli małżonka. Warto pamiętać, 
że pedagogowi chodzi przede wszystkim o odpowiednie wprowadzenie młodych 
ludzi do konstruktywnego funkcjonowania wśród osób najbliższych.

Celem badania własnego jest ustalenie, w jakim stopniu nauczyciele WDŻ są 
właściwie przygotowani do nauczania przedmiotu. Dlatego przebadano 40 peda-
gogów, którzy na poziomie szkoły podstawowej realizują treści z tego przedmiotu. 
Zastosowano trzy narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety własnego autor-
stwa, Kwestionariusz Komunikacji w Rodzinie oraz Kwestionariusz Stylu Przy-
wiązania M. Plopy.

Na podstawie uzyskanych wyników badań można sformułować kilka zasad-
niczych wniosków:

 – nauczyciele WDŻ zostali zmotywowani zewnętrznie do podjęcia szkolenia 
w tym zakresie;
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 – kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zachęcane są do nauczania WDŻ;
 – większość nauczycieli WDŻ negatywnie ocenia treści zawarte w podstawie 

programowej do tego przedmiotu;
 – nauczyciele wykładający przedmiot wychowanie do życia w rodzinie dos-

trzegają swoje zasoby, jak i deficyty w tym zakresie;
 – badane osoby dostrzegają konieczność rozwijania u uczniów umiejętności 

przydatnych w życiu rodzinnym i społecznym w sposób niekonwencjonalny;
 – według nauczycieli WDŻ treści przedmiotu muszą być dostosowane do 

aktualnych, indywidualnych potrzeb uczniów;
 – większość badanych nauczycieli w niewłaściwy sposób komunikuje się ze 

swoim partnerem życiowym.
Słowa kluczowe: WDŻ, wychowanie, rodzina, młodzież, szkoła.
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Funkcjonowanie w rodzinie

Dr hab. Danuta OPOZDA
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, POLSKA

danan@kul.pl

Zmiany funkcji wychowawczej współczesnej rodziny – 
próba interpretacji w świetle ogólnej teorii systemowej

Celem referatu jest przedstawienie wybranych zmian związanych z funkcją 
wychowawczą współczesnej rodziny i ich interpretacja w świetle ogólnej teorii 
systemowej. Referat odwołuje się do literatury przedmiotu oraz wyników badań 
własnych, które prowadzone były nad wiedzą rodziców o wychowaniu.

W referacie przedstawiono niektóre zagadnienia związane ze zmianami funkcji 
wychowawczej współczesnej rodziny. Odnoszą się one do wychowawczego funk-
cjonowania rodziców. Prowadzone analizy dotyczą takich aspektów jak: autorytet 
rodzicielski, modele rodzicielstwa, udział ojca w wychowaniu, androgynia psy-
chiczna. Mają one charakter podmiotowy, wiążą się z właściwościami jednostki. 
Jednocześnie są w dużej mierze uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi i prze-
mianami socjokulturowymi. Aspekty te mają istotne znaczenie w realizacji funk-
cji wychowawczej współczesnej rodziny i ich (i innych) udział należy uwzględ-
niać łącznie. Są one z jednej strony rezultatem zmian sosjokulturowych, z drugiej 
strony stanowią źródło przekształceń w procesie wychowania rodzinnego.

W referacie zwrócono uwagę, że związane z powyższymi aspektami zmiany 
w wychowaniu w rodzinie dotyczą nie tylko jednej relacji (na przykład rodzic – 
dziecko), ale całego systemu rodzinnego i poszczególnych jej członków. Mają więc 
one znaczenie w zmianach dokonujących się w rodzinie jako środowisku wycho-
wawczym. Poza tym zmiany te w analizie i ocenie pedagogicznej nie zawsze mogą 
być wartościowane pozytywnie. Łączą się z nimi pewne ograniczenia i trudności 
w zakresie procesu wychowania w rodzinie.
 Słowa kluczowe: wychowanie, rodzina, rodzice, funkcja wychowawcza, ogólna 
teoria systemowa.
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Wybrane aspekty emocjonalnego funkcjonowania dziecka 
we współczesnej rodzinie emigracyjnej

Na przestrzeni wieków człowiek zmieniał miejsce pobytu. Przykładem są migra-
cje zarobkowe, które wynikają z chęci poszukiwania pracy i wyższego standardu 
życia poza krajem pochodzenia. Decyzja o wyjeździe jednego czy obojga rodzi-
ców bądź całej rodziny jest trudna, ale jej konsekwencje psychologiczne najsilniej 
odczuwają dzieci, ponieważ tracą bezpośrednią więź z nieobecnym rodzicem lub 
próbują przystosować się do nowej rzeczywistości w obcym kraju. Celem badania 
była analiza emocjonalnych następstw migracji zarobkowej dla funkcjonowania 
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem niepokojów, obaw, lęków, niezadowolenia 
z jakości i ilości relacji z osobami znaczącymi (rodzice, inni członkowie rodziny, 
rówieśnicy) i poczucia osamotnienia. Badanie testami psychologicznymi przepro-
wadzone na próbie 320 dzieci z różnych typów rodzin emigracyjnych wykazało, 
że najwyższy poziom niepokoju wraz z towarzyszącymi objawami psychosoma-
tycznymi występuje u dzieci czasowo rozłączonych z matką oraz u dzieci, które 
wraz z rodzicami wyjechały za granicę i z trudem adaptują się do nowego środo-
wiska. Czynnikiem istotnym był czas trwania emigracji. Większość dzieci w pró-
bie – niezależnie od typu rodziny migracyjnej – odczuwa osamotnienie, nie czuje 
silnych więzi z osobami bliskimi, nie czuje się przez nich rozumiana, nie czuje się 
związana z grupą rówieśniczą. Rezultaty badań są podstawą do sformułowania 
propozycji działań praktycznych
Słowa kluczowe: rodzina, migracja zarobkowa, emocjonalne konsekwencje 
migracji u dzieci.
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Zmiany pokoleniowe w realizacji funkcji rodzinnych na 
podstawie badań studentów i ich rodziców

Przeobrażenia funkcji rodziny dokonują się pod wpływem przemian ustrojowych, 
politycznych, ekonomicznych, społecznych i ustawodawczych. Przemiany te spra-
wiają, że wiele zadań, jakie wcześniej pełniła rodzina, jest realizowanych poza 
nią. Z niepokojem obserwuje się proces przejęcia opieki, wychowania, kształce-
nia, przez wyspecjalizowane placówki państwowe lub prywatne np. wychowanie 
dziecka w żłobkach i przedszkolach (nawet całodobowych), opieka nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi w domach opieki.

Dlatego też poznanie kierunku przemian współczesnej rodziny i warunków jej 
funkcjonowania stanowią ważny problem i obszar zainteresowania w naszych cza-
sach, zarówno w perspektywie pojedynczego człowieka, jak i całej społeczności.

Autorka przedstawi wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów peda-
gogiki, w zakres realizacji funkcji rodziny, biorąc pod uwagę rodzinę własną 
i rodzinę pochodzenia.
Słowa kluczowe: rodzina własna, rodzina pochodzenia, funkcje rodziny, prze-
miany rodziny.
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Rodzina wielkomiejska jako przestrzeń socjalizacji 
i wychowania dzieci w wieku szkolnym. Raport z badań

Artykuł ma charakter teoretyczno – empiryczny. Jego celem było przedstawienie 
rodziny wielkomiejskiej, jej specyfiki jako przestrzeni socjalizacji dzieci w wieku 
szkolnym (rodzina mała, posiadająca własne mieszkanie, samodzielnie gospo-
darująca, niezależna ekonomicznie, egalitarna, w której występuje świadomość 
potrzeb rozwojowo – wychowawczych dziecka). Wymienione cechy stanowią 
zasoby rodzinne, które kreują obraz dzieciństwa wychowujących się w tych rodzi-
nach dzieci. Wyniki badań dotyczą wypełniania przez rodziców funkcji i zadań 
opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych wobec własnych dzieci – uczniów 
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klas V i VI. Otrzymane wyniki badań empirycznych pozwoliły odpowiedzieć na 
pytanie: jaką (sprzyjającą bądź niesprzyjającą prawidłowemu rozwojowi dzieci 
w wieku szkolnym) przestrzeń tworzą badane rodziny wielkomiejskie.

Problem i metody badawcze: Problemem badawczym jest pytanie Jaka prze-
strzeń socjalizacji i wychowania dzieci w wieku szkolnym stanowi rodzina wiel-
komiejska (wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o zasoby 
rodzinne)? Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką autorska ankieta 
dla uczniów i rodziców.

Proces wywodu: Podstawą rozważań teoretycznych, które weryfikowane były 
w badaniach empirycznych była teza, że rodzina wielkomiejska wraz z jej spe-
cyfiką stanowi korzystne rozwojowo i wychowawczo środowisko życia dzieci 
w wieku szkolnym. Analizie poddano wybrane zasoby rodzinne, kreujące obraz 
dzieciństwa.

Wyniki analizy naukowej: Otrzymane wynika badań wskazują, iż rodzina 
wielkomiejska (Warszawa) stanowi korzystne środowisko/przestrzeń edukacji 
i socjalizacji dzieci w wieku szkolnym. Jest to dzieciństwo statusowe, zaopieko-
wane, korzystne edukacyjnie.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Artykuł stanowi przyczynek do dalszych 
badań nad dzieciństwem w zróżnicowanych środowiskach życia i funkcjonowania 
rodzin oraz wypełniania przez nie zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.
Słowa kluczowe: rodzina wielkomiejska, przestrzeń socjalizacji i wychowania, 
funkcja opiekuńczo – wychowawcza, dzieciństwo.
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Doświadczanie lęku i niepokoju oraz radzenie sobie ze stresem 
przez dorastającą młodzież w kontekście motywacji osiągnięć 

i środowiska pochodzenia

To jak młodzi ludzie podchodzą do sytuacji problemowej oraz jak stosowane przez 
nich sposoby radzenia sobie ze stresem rzutują na odczuwaną przez nich motywa-
cję do osiągania zamierzonych celów, było głównym przedmiotem rozważań w tej 
prezentacji. Badaniem objęto 100 uczniów liceum ogólnokształcącego, 14 dziew-
cząt i 86 chłopców w wieku od 16 do 18 lat. Podstawowe pytanie brzmi: czy moty-
wacja osiągnięć i jej wymiary mają związek ze stylami radzenia sobie ze stresem 
u młodzieży licealnej i doświadczanym przez nią lekiem i niepokojem? W celu 
uzyskania materiału badawczego zostały zastosowane następujące narzędzia 
badawcze: inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI, którego autorami są H. Schuler, 
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G. C. Thornton, A. Frintrup i M. Prochaski w polskiej adaptacji A. Sękowskiego 
i W. Klinkosza, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, 
autorstwa N. S. Endlera i J. D. A. Parkera w polskiej adaptacji J. Strelaua, A. Jawo-
rowskiej, K. Wrześniewskiego i P. Szczepaniaka, inwentarz Stanu i Cechy Lęku 
(STAI) autorstwa C. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha i R. E. Lushene’a w polskiej 
adaptacji C. D. Spielbergera, J. Strelaua, M. Tysarczyka, K. Wrześniewskiego. Po 
przeanalizowaniu wyników badań stwierdzono, że istnieją powiązania między 
poszczególnymi stylami radzenia sobie ze stresem, a następującymi wymiarami 
osiągnięć: odwaga, internalizacja, wytrwałość, dbanie o prestiż, samokontrola 
oraz flow. Wyniki badań ukazały również istotne związki pomiędzy nasileniem 
lęku, a większością wymiarów motywacji osiągnięć u młodzieży licealnej. Poziom 
motywacji osiągnięć jest nieznacznie różnicowany przez miejsce zamieszkania 
i lęk jako stan i jako cecha.
Słowa kluczowe: lęk, niepokój, stres, motywacja osiągnięć, środowisko pocho-
dzenia, postawy rodzicielskie, młodzież.

Dr hab. Prof UWr Andrzej ŁADYŻYŃSKI
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, POLSKA

andrzej.ladyzynski@uwr.edu.pl

Praktyka uważności w pracy z rodziną. 
Z doświadczeń poradnictwa rodzinnego i terapii

Celem wystąpienia jest ukazanie praktyki uważności w poradnictwie rodzinnym. 
Poradnictwo oraz terapia rodziny posiada wiele różnych możliwości. Jest co naj-
mniej kilka szkół pracy terapeutycznej ze wspólnotą rodziną. Każda z nich dyspo-
nuje własnymi teoriami oraz sprawdzonymi w praktyce i skutecznymi technikami 
oddziaływania. W pracy tego typu szczególne znaczenie posiadają cechy doradcy 
oraz jakość przymierza terapeutycznego budowanego przez niego z rodziną. Oba 
te czynniki wiążą się z kwestią szczególnej wagi. Jest nią uważność terapeuty pole-
gająca na elementarnej oraz spontanicznej otwartości na doświadczenie. Może być 
również rozumiana jako: cecha, właściwość, niezwykła umiejętność wymagająca 
nieustannego doskonalenia.

Autor odnosząc się do literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń pracy 
z rodzinami snuje refleksję nad uważnością terapeuty rodzinnego jako praktyką pod-
trzymywania nieoceniającej uwagi, która sprzyja procesowi towarzyszenia rodzi-
nie, budowania z nią więzi i pomocy oraz osiągania przez nią pożądanych zmian.

Wnioski ukazują znaczenie postawy uważności doradcy jako narzędzia umoż-
liwiającego lepsze (z)rozumienie rodziny. Kształtowana przez pomagającego 
postawa kultywowania uwagi, sztuki dobrego patrzenia oraz współczucia wspo-
maga rodzinę w radzeniu sobie w dotarciu do istoty problemu. Uważność w pracy 
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z całą rodziną (lub jej częścią) stanowi szczególne wyzwanie dla prowadzącego 
proces terapeutyczny. Doradca stara się obdzielić swoją uważnością wszystkich 
członków systemu rodzinnego. Jego uważność stymuluje również członków 
rodziny do praktykowania rezygnacji z nieuwagi. Stanowi więc w konsekwencji 
drogę do wzajemnego zrozumienia.
Słowa kluczowe: uważność, poradnictwo rodzinne, terapia.
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Postawy rodzicielskie a empatia i agresja nastolatków

Celem badań była analiza związku między postawami rodzicielskim a empatią 
i agresją dorastających dzieci. W badaniu wzięło udział 280 nastolatków w wieku 
od 16 do 18 lat.

Metody: Do pomiaru empatii użyto testu empatii IRI (Davis, 1994), poziom 
agresji określono za pomocą kwestionariusza Bussa i Perry’ego (1993), a KPR-
-Roc (Plopa, 2008) użyto do pomiaru retrospektywnych stylów rodzicielstwa pod 
kątem pięciu postaw: akceptacja/odrzucenie, wymagania, autonomia, niespójność 
i ochrona.

Wyniki: Wyniki potwierdzają istnienie związku między postawami rodzi-
cielskimi a poziomem zachowań empatycznych i agresywnych u dzieci. Rodzi-
cielska postawa ojca ma większy wpływ na empatię dzieci niż postawy matki. 
Postawa matek silnie wpływa na poziom agresji ich dzieci. Istnieje pozytywny 
związek między dziećmi, które nie są w stanie przyjąć perspektywy innych 
(empatia poznawcza) a niespójną postawą ojca. Widzimy podobny związek, jeśli 
chodzi o empatię emocjonalną u nastolatków. Wyższy poziom ochrony, wymagań 
i niespójności w zachowaniu ojca powoduje wyższy poziom osobistych cierpień 
u dziecka. Rezultaty są przeciwne pod względem agresji. Im więcej akceptacji 
i autonomii rodzice mają dla dziecka, tym mniej agresji w jego zachowaniu. Nie-
konsekwencja i nadmierne wymagania obojga rodziców wpływają na poziom 
agresji dzieci.

Wnioski: badania potwierdzają, że zarówno matka, jak i ojciec odgrywają 
ważną rolę w kształtowaniu odpowiednich umiejętności społecznych swojego 
dziecka. Istnieje odmienna relacja pomiędzy postawami matek i ojców a zacho-
waniem ich dzieci.
Słowa kluczowe: empatia, agresja, adolescencja, rodzice, postawy rodzicielskie.
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Pasywność wśród młodzieży szkolnej w perspektywie analizy 
transakcyjnej – skala i forma zjawiska oraz jego rodzinne 

uwarunkowania

Wystąpienie prezentować będzie wyniki badań charakteryzujące zjawisko pasyw-
ności w środowisku młodzieży szkolnej. Pasywność ujęta zostanie tutaj w zgodzie 
z założeniami jednej z koncepcji psychoterapeutycznych – analizy transakcyj-
nej. Oznacza to, że należy ją rozumieć jako brak efektywności w radzeniu sobie 
w sytuacji problemowej, która przejawiać się może w kilku strategiach: bierności, 
nadadaptacji, niepohamowaniu, niezdolności lub agresji.

Sposobów, w jaki radzimy sobie w trudnościach, uczymy się w dzieciństwie. 
Osoby znaczące (przede wszystkim rodzice), przekazując nam określoną wizję 
nas samych i świata (tzw. pozycja życiowa w ujęciu analizy transakcyjnej), deter-
minują do pewnego stopnia naszą efektywność w obliczu trudności oraz dominu-
jącą strategię pasywną. Celem prowadzonych badań jest poznanie zakresu stoso-
wania pasywności przez uczniów w wieku 11–18 lat oraz dominującą wśród nich 
strategię pasywną. Prezentowane wyniki są częścią projektu finansowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowa-
dzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody 
tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” 
(realizacja projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej we współpracy z Akademią 
im. Jana Długosza w Częstochowie). Badania prowadzone są na terenie całej Pol-
ski w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wykorzystano w nich 
metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę ankietową. Zastosowano 
autorskie narzędzia badawcze opracowane przez Zespół Badawczy Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej działający na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Prezentowane podczas wystąpienia wnioski dotyczyć 
będą skali zjawiska pasywności wśród młodzieży, zakresu stosowania poszczegól-
nych strategii oraz poszukiwania przyczyn takiego stanu rzeczy w obszarze relacji 
rodzinnych.
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, pasywność, bierność, nadadaptacja, nie-
pohamowanie, niezdolność, agresja, relacje rodzinne.
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Struktura rodziny a zachowania ryzykowne oraz poczucie 
własnej skuteczności młodzieży w okresie późnej adolescencji

Cel: Celem pracy było porównanie częstotliwości występowania zachowań ryzy-
kownych oraz poziomu poczucia własnej skuteczności u młodzieży wychowującej 
się w rodzinach o różnej strukturze.

Wyniki: Struktura rodziny okazała się nie różnicować uogólnionego poczucia 
własnej skuteczności badanej młodzieży wychowującej się w rodzinach pełnych 
i niepełnych. Uzyskane średnie w zakresie tej zmiennej wskazują jednak na prze-
wagę wyników wysokich wśród młodzieży z rodzin pełnych oraz wyników śred-
nich wśród badanych z rodzin niepełnych.

Zachowania ryzykowne, do których zaliczono opuszczanie zajęć szkolnych 
i stosowanie substancji odurzających: nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 
różnią się istotnie w zakresie częstotliwości występowania w porównywanych 
grupach. Analiza ilościowa wyników wskazuje na częstsze stosowanie nikotyny 
oraz dopalaczy przez młodzież wychowującą się w rodzinach pełnych.

Wnioski: Uzyskane wyniki nie potwierdziły wstępnych założeń o większym 
narażeniu na możliwość występowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży 
wychowującej się w rodzinach niepełnych, wskazują natomiast na większą czę-
stotliwość występowania wybranych zachowań ryzykownych u adolescentów 
z rodzin o pełnej strukturze co skłania do dalszych badań czynników warunku-
jącymi to zjawisko. Szczególnie istotne wydaje się uwzględnienie dodatkowych 
zmiennych, do których powinno się zaliczyć:

 – czas poświęcany młodym ludziom przez rodziców pełniących zadania wycho-
wawcze samotnie bądź z partnerem;

 – postawy rodzicielskie prezentowane przez rodziców.
Słowa kluczowe: rodzina, poczucie własnej skuteczności, zachowania ryzykowne.
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Rodzeństwo głuche w rodzinie. Perspektywa SODA

W dotychczasowych rozważaniach i prezentacjach badań naukowych na gruncie 
polskim, koncentrowano się głównie na ukazaniu sytuacji: dzieci głuchych, rodzi-
ców słyszących dzieci głuchych, dzieci słyszących rodziców głuchych (CODA) 
lub szeroko rozumianej sytuacji osób głuchych. Biorąc jednak pod uwagę spe-
cyficzną sytuację całej rodziny dziecka bądź dorosłej osoby niesłyszącej łatwo 
dostrzec, że istota jego niepełnosprawności wpływa nie tylko na relacje rodzic – 
dziecko, lecz także na jego relacje z pozostałymi członkami rodziny, w tym rów-
nież z rodzeństwem.

Poddając analizie powyższe zagadnienia, dostrzega się wyraźną potrzebę pod-
jęcia badań empirycznych nad słyszącym rodzeństwem głuchego brata lub siostry 
(SODA, ang. Sibling of a Deaf Adult).

Zdaniem Autorek warto przyjrzeć się dynamice relacji w diadzie rodzeństwo 
słyszące – rodzeństwo głuche.

Analizując ich sytuację, nasuwać się mogą pytania dotyczące preferowa-
nego sposobu komunikowania się, poczucia więzi, sposobu funkcjonowania całej 
rodziny oraz radzenia sobie z codziennymi trudnościami. Ponadto, interesującym 
aspektem może być także szeroko pojęty stosunek do niepełnosprawności rodzeń-
stwa i wynikające z tego stanu rzeczy konsekwencje. W planowanych badaniach 
postanowiono zatem skoncentrować się na powyższych zagadnieniach z perspek-
tywy SODA. Głównym obszarem zainteresowań Autorek są następujące aspekty: 
funkcjonowanie interpersonalne, funkcjonowanie w rodzinie, relacje z głuchym 
rodzeństwem, komunikacja oraz szeroko rozumiane spojrzenie na niepełnospraw-
ność brata lub siostry. Planowane badania mają charakter jakościowy, zaś narzę-
dziem badawczym będzie kwestionariusz ankiety oraz częściowo ustrukturalizo-
wanego wywiadu własnego autorstwa. Wyniki zaplanowanych badań oraz płynące 
z nich wnioski, zostaną zaprezentowane przez Autorki podczas konferencji.
Słowa kluczowe: słyszące rodzeństwo, głuche rodzeństwo, SODA, rodzeństwo, 
komunikacja, rodzina.
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Rodziny korzystające z pomocy społecznej

Celem wystąpienia jest określenie sytuacji rodzin ubogich korzystających 
z pomocy społecznej w Polsce. Znaczną uwagę poświecono rolom dorosłych 
członków rodziny (kobiet i mężczyzn) w ograniczaniu doświadczanego ubóstwa. 
Autorka charakteryzuje także działania członków rodzin ubogich w celu ograni-
czania deprywacji podstawowych potrzeb. Badanie ma również na celu wskazanie 
barier w usamodzielnieniu rodzin korzystających z pomocy społecznej. Ważnym 
elementem wystąpienia jest także międzygeneracyjny wymiar dziedziczenia ubó-
stwa w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Wystąpienie bazuje na badaniu własnym, które miało charakter ilościowy 
i jakościowy i zostało przeprowadzenie z pracownikami socjalnymi zatrudnio-
nymi w ośrodkach pomocy społecznej w całej Polsce. Badanie jakościowe zreali-
zowano za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z 90 pracowni-
kami socjalnymi. Natomiast pomiar ilościowy zrealizowano za pomocą techniki 
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) z 500 pracownikami socjal-
nymi. Badani pracownicy reprezentowali instytucje pomocy społecznej zlokalizo-
wane w wielkich, dużych, średnich i małych miastach oraz na terenach wiejskich. 
Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy zawodowej współpracują z rodzi-
nami, które znajdują się w sytuacji problemowej i nie są w stanie samodzielnie jej 
przezwyciężyć.

Analiza wyników badań wskazuje, że rodziny korzystające ze wsparcia 
pomocy społecznej to często rodziny z usztywnionymi rolami, w których płeć 
stanowi główne kryterium podziału zadań w gospodarstwie domowym. Dorośli 
członkowie rodzin korzystających z pomocy społecznej podejmują szereg działań 
mających na celu ograniczanie ubóstwa. Działania te mają charakter pasywny lub 
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aktywny i są związane z pełnioną rolą w rodzinie. Bariery w usamodzielnieniu 
rodzin korzystających z pomocy społecznej są zróżnicowane ze względu na miej-
sce zamieszkania, typ gospodarstwa domowego, problemy z jakimi się zmagają.
Słowa kluczowe: ubóstwo, rodzina, pomoc społeczna, pracownik socjalny, płeć 
społeczno-kulturowa.

Dr Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA
Dr Piotr KWIATKOWSKI

Mgr Sylwia BOKUNIEWICZ
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ewa.jurczyk-romanowska@uwr.edu.pl

Postulaty zmian w polityce rodzinnej – raport z badań

W Unii Europejskiej wyróżnia się 4 modele polityki rodzinnej: 1) liberalny (Irlan-
dia, Wielka Brytania), w którym odpowiedzialność państwa utrzymywana jest 
w ograniczonym zakresie, czyniąc obywateli odpowiedzialnymi za swoją sytu-
ację rodzinną; 2) konserwatywny (Francja, Niemcy), będący kombinacją odpowie-
dzialności rodziny i mocnych regulacji ze strony państwa; 3) socjaldemokratyczny 
(Finlandia, Szwecja), w którym decydującą rolę odgrywa państwo, oferując liczne 
świadczenia społeczne połączone z polityką aktywizacji i nastawione na przenie-
sienie jak największej liczby osób do sfery zatrudnienia; 4) południowoeuropej-
ski (Grecja, Włochy), cechujący się silnym familiaryzmem i ukierunkowany na 
ochronę tradycyjnego modelu i struktury rodziny, podtrzymanie rodzinnej spój-
ności i mocnych więzi rodzinnych (Balcerzak-Paradowska, 2009). Celem prowa-
dzonych badań była diagnoza oceny polskiego modelu polityki rodzinnej. W tym 
celu przeprowadzono sondaż, a próbę badawczą stanowilo 3074 przedstawicieli 
gospodarstw domowych. W prezentowanym wystąpieniu omówione zostaną 
postulaty zmian w polityce rodzinnej w Polsce, wskazywane przez respondentów.
Słowa kluczowe: modele polityki rodzinnej, pomoc społeczna, diagnoza oczeki-
wań Polaków wobec polityki rodzinnej.
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Rola świetlicy środowiskowej we wspieraniu rodziny. 
Cele, formy i metody pracy, skuteczność prowadzonych działań

Działania podejmowane na rzecz wspierania rodziny to zagadnienie trudne i zło-
żone zwłaszcza obecnie, gdy w obszarze życia rodzinnego zachodzi szereg prze-
mian. Rodzina współczesna już nie jest już tą samą rodziną jak nawet przed kilku-
nastu laty. Szczególnie zatem gdy dotykamy kwestii pomocy rodzinie, trzeba wziąć 
pod uwagę trudności z jakimi przychodzi jej się zmagać. Wraz z rozwojem cywi-
lizacji, przemian świata współczesnego rodziny stają w obliczu coraz to nowych 
trudności opiekuńczo – wychowawczych. Mimo to niezmienne pozostaje jedno, iż 
jest to jedna z podstawowych grup społecznych, której należy udzielać wsparcia.

Artykuł jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych wśród wycho-
wanków świetlic środowiskowych „4 kąty” w Kielcach. Zastosowanie metody 
sondażu diagnostycznego pozwoliło na poznanie nie tylko ich sytuacji domowej 
i szkolnej, ale także opinii na temat skutków uczęszczania do świetlic, czy też 
oceny ich funkcjonowania między innymi poprzez wskazanie obszarów deficyto-
wych w zakresie prowadzonych działań.

Pozwala to na sformułowanie wniosków dotyczących roli świetlic środowisko-
wych we wpieraniu rodziny – tak w zakresie zasadności ich istnienia, jak i moż-
liwych kierunków modyfikacji metod i form pracy, które sprzyjają poprawie ich 
skuteczności.
Słowa kluczowe: rodzina, wsparcie.
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Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
a relacje osób osieroconych z rodzinami i opiekunami

Przez szereg lat sieroctwo było utożsamiane jedynie z brakiem jednego lub obojga 
rodziców, co na ogół stanowiło następstwo śmierci. Współcześnie pojęcie to ma 
nieco inne, bardziej złożone znaczenie, ponieważ odnosi się do tych dzieci, które 
są pozbawione opieki i pomocy rodzinnej, jako deprywacja potrzeb afiliacyjnych. 
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Niniejszy artykuł ma na celu analizę i interpretację poznanych doświadczeń 
wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego we 
Włoszczowie. Zastosowanie metody jakościowej, dało możliwość poznania sytu-
acji, problemów oraz planów na przyszłość młodzieży, która od wielu lat prze-
bywa w placówce. Badania, wraz z odwołaniem do literatury tematu, pozwalają 
zgłębić przyczyny i skutki sieroctwa społecznego. Umożliwiło to wyszczególnie-
nie konkretnych wniosków, mogących stanowić podstawę do ustalenia właściwej 
realizacji przypisanych rodzinie funkcji, do których z licznych powodów, wie-
lokrotnie zobligowane są instytucjonalne, jak i rodzinne formy pomocy, wobec 
dzieci i młodzieży narażonych na skutki sieroctwa społecznego.
Słowa kluczowe: piecza zastępcza, sieroctwo społeczne.
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Perspektywa pomocy i wsparcia w sytuacji porwań/uprowadzeń 
rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury 

mediacji

Referat porusza kwestię porwań i uprowadzeń rodzicielskich jako zjawisk będą-
cych coraz częściej elementem współczesnej rzeczywistości i następstwem zacho-
dzących w niej zmian. Dokonano rozróżnienia definicyjnego między porwaniem 
a uprowadzeniem rodzicielskim, a także wskazano szereg trudności związanych 
z problemem i implikowanych jego wielorakimi uwarunkowaniami. Skoncentro-
wano się na fakcie, że wspomniane zjawisko może być identyfikowane z kryzy-
sem rodzicielstwa ale również niedostatkiem dojrzałości czy świadomości peda-
gogicznej rodziców. Rodzi to pytania o możliwość zaradzenia ryzyku wystąpienia 
tego rodzaju problemów na większą skalę. Celem artykułu jest przedstawienie 
porwań/uprowadzeń jako elementu kryzysu i wskazanie możliwych dróg udzie-
lenia wsparcia. Fragmenty wypowiedzi rodziców, którzy znaleźli się w przedsta-
wionej sytuacji mają stanowić egzemplifikację opisywanego problemu. Przeana-
lizowano również dostępne w procedurze polskiego i międzynarodowego prawa 
narzędzia pomocy, skoncentrowano się w głównej mierze na analizie teoretycznej 
potrzeb w zakresie poszerzenia wsparcia dla rodzin z opisywanym problemem. 
Chodzi zarówno o formy poradnictwa dla poszczególnych członków rodziny jak 
i podejmowania w procedurze pomocowej zabiegów zmierzających do popra-
wienia komunikacji i usprawnienia opieki nad dzieckiem w sytuacji samotnego 
rodzicielstwa. Szczególną uwagę poświęcono mediacji w sytuacji uprowadzenia/
porwania rodzicielskiego, jako optymalnej formie pracy pomocowej poprawiającej 
komunikację i mającej duży potencjał profilaktyczny w zapobieganiu porwaniom/
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uprowadzeniom na przyszłość. Wnioski odwołują się do propozycji usprawnienia 
procedur pomocowych i zaradczych w opisywanym problemie.
Słowa kluczowe: porwanie rodzicielskie, kryzys rodziny, samotne rodzicielstwo, 
mediacja, pomoc.
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Style wychowania zawodowych rodziców zastępczych

Zawodowe rodziny zastępcze, w polskim systemie opieki nad dzieckiem i wspar-
cia rodziny funkcjonują od niespełna półtorej dekady. Jedną z form zawodowego 
rodzicielstwa jest pogotowie rodzinne. W naszym systemie, ten typ rodzicielstwa 
zastępczego rozwija się najprężniej. W przeważającym stopniu wynika to z bardzo 
dużego zapotrzebowania na usługi typu rodzin zastępczych. Pogotowia rodzinne 
realizują przede wszystkim zadania o charakterze interwencyjnym, mające na 
celu zapewnienie opieki dla dzieci do lat dziesięciu w sytuacjach bezpośred-
niego zagrożenia ich życia i zdrowia. Czas pobytu dzieci w tego typu rodzinie 
został określony na osiem miesięcy. W zamyśle ustawodawcy, czas ten powinien 
pozwolić rodzinie dziecka na ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej i podję-
cie konkretnych działań pozwalających na odzyskanie pełni praw rodzicielskich. 
W tym okresie zadnia rodziców zastępczych związane są ze wspieraniem procesu 
przywracania dziecka na łono rodziny oraz realizowaniem, właściwych dla każdej 
rodziny, funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Celem prezentowanego badania jest określenie stosowanych przez zawodo-
wych rodziców zastępczych stylów wychowania. Do realizacji założonego celu 
użyto kwestionariusza Analiza stylu wychowania w rodzinie. Rodzina własna 
(RW), autorstwa Marii Ryś.

Badaniem objęto 76 rodzin (152 rodziców) zastępczych o charakterze pogo-
towia rodzinnego, realizujących zadnia opiekuńczo-wychowawcze na terenie 
województw; śląskiego i małopolskiego. Uzyskane wyniki badań wskazują, że 
zdecydowana większość badanych rodziców zastępczych preferuje demokra-
tyczny i liberalny kochający styl wychowania. Prawidłowość ta niezależna jest 
od płci rodzica. Różnice zauważalne są w odniesieniu do poziomu wykształcenia 
badanych.
Słowa kluczowe: zawodowa rodzina zastępcza, wychowanie w rodzinie, style 
wychowania.
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Dialog w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Celem badań była analiza problemu komunikacji werbalnej dzieci przebywają-
cych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka. 
Podstawowym środkiem porozumiewania się ludzi jest mowa. Dialog jest jedną 
z form oddziaływania wychowawczego. Rozwój mowy, który uwarunkowany jest 
genetycznie i zależy od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, możliwy 
jest jedynie w kontekście ze środowiskiem społecznym.

Materiał do artykułu powstał w ramach projektu „Kształcenie, wyrównywanie 
braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (na przykładzie powiatu bialskiego)” 
realizowanego przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej w Bia-
łej Podlaskiej. W badaniach zastosowano dwie metody sondaż diagnostyczny 
i studium indywidualnych przypadków, wykorzystując autorskie kwestionariusze 
ankiet dla podopiecznych, kwestionariusze wywiadu z wychowawcami placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i placówek rodzinnych, arkusz obserwacji oraz roz-
mowy z koordynatorami i dyrektorami badanych placówek. Badania realizowano 
na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i trzech rodzinnych domach dziecka. Głównym celem artykułu jest analiza pro-
blemu komunikacji werbalnej w pieczy zastępczej.

Analiza wyników pozwoliła stwierdzić występowanie licznych problemów 
dotyczących rozwoju komunikacji werbalnej zarówno w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych jaki i rodzinnych domach dziecka. Realizacja wspomnianej 
funkcji korzystniej wypada w rodzinnym domu dziecka.
Słowa kluczowe: dialog, mowa, komunikacja, piecza zastępcza.
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Formy pomocy socjalnej świadczone przez PCK na rzecz 
rodziny

Rodzina na przestrzeni wieków zmieniła się, nie jest już w swojej formie tak tra-
dycyjna i stabilna, jak dawniej. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gene-
ruje nowe, trudne i kryzysowe sytuacje, z którymi rodzina próbuje sobie poradzić. 
Dotyka ją szereg problemów i trudności, takich, jak; ubóstwo, niepełnosprawność, 
wielodzietność, przemoc w rodzinie, bezrobocie, migracje rodzin, wzrastająca 
liczba rozwodów, związki nieformalne, starzenie się społeczeństwa. W 2014 r. 
poniżej minimum egzystencji, czyli w ubóstwie skrajnym żyło 7,4% społeczeń-
stwa. Minimum egzystencji uwzględnia potrzeby, których zaspokojenie nie może 
być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu stanowi zagroże-
nie dla zdrowia, a nawet życia. Oznacza to, że ok. 2 800 000 osób w Polsce nie 
mogło zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywieniowych i mieszkaniowych. 
Potrzeby w tej dziedzinie są olbrzymie, część z nich realizowana jest przez insty-
tucje pomocy społecznej, zarówno te charakterze państwowym, jak i pozarządo-
wym, np.: PCK.

Celem artykułu jest przedstawienie różnych form pomocy udzielanej przez 
Rejonowy Oddział PCK w Kraśniku rodzinom znajdującym się w trudnej sytu-
acji życiowej. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych 
w formie sprawozdań Kraśnickiego Oddziału Rejonowego PCK za lata 2015–2017 
oraz metodę wywiadu swobodnego z Kierownikiem Oddziału Rejonowego PCK 
w Kraśniku.

Wnioski:
1. Zauważalna jest tendencja wzrostowa zgłaszających się rodzin po pomoc 

rzeczową. Wśród nich obserwujemy coraz większą liczbę seniorów, w tym samot-
nych kobiet.

2. Coraz częściej z pomocy rzeczowej PCK korzystają osoby długotrwale bez-
robotne, otrzymujące pomoc również z innych instytucji.

3. Beneficjenici coraz częściej wykazują postawy roszczeniowe w zakre-
sie jakości otrzymywanej pomocy rzeczowej i brak szacunku do pracowników 
oddziału PCK.

4. Oferowana pomocy rzeczowa odznacza się coraz szerszym , zróżnicowa-
nym asortymentem i lepszą jakością.
Słowa kluczowe: rodzina, ubóstwo, instytucje pozarządowe, pomoc rzeczowa, 
wsparcie.
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Dziecko zdolne w pieczy zastępczej 
(na przykładzie powiatu bialskiego)

Celem badań było ustalenie: czy w pieczy zastępczej zdarzają się dzieci zdolne? 
jak często? jakie działania są podejmowane w stosunku do nich?

Materiał do artykułu powstał w ramach projektu „Kształcenie, wyrównywanie 
braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (na przykładzie powiatu bialskiego)” 
realizowanego przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej w Bia-
łej Podlaskiej. W badaniach zastosowano dwie metody sondaż diagnostyczny 
i studium indywidualnych przypadków, wykorzystując autorskie kwestionariusze 
ankiet dla podopiecznych, kwestionariusze wywiadu z wychowawcami placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i placówek rodzinnych, arkusz obserwacji oraz roz-
mowy z koordynatorami i dyrektorami badanych placówek. Badania realizowano 
na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i trzech rodzinnych domach dziecka.

Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że co 3 podopieczny pieczy instytucjo-
nalnej i co 2 pieczy rodzinnej posiada zainteresowania i pasje, których rozwijaniu 
nie sprzyja usytuowanie placówek w środowisku wiejskim. Środowisko to utrud-
nia dostęp do zajęć dodatkowych, wyrównawczych, kompensacyjnych, rozwijają-
cych. Nawet starsi podopieczni, którzy mogliby samodzielnie dojeżdżać na zajęcia 
nie mają takiej możliwości ze względu na brak połączeń, bowiem pociągi czy 
autobusy zazwyczaj kursują tylko do godzin popołudniowych. Ponadto z wypo-
wiedzi opiekunów i wychowawców wynika, że duża odległość od miasta powo-
duje trudność w pozyskaniu wolontariuszy czy korepetytorów. Dziecko zdolne 
w pieczy zastępczej to rzadkość, nieco częściej zdarzają się dzieci uzdolnione, 
np. sportowo czy artystycznie. Za najważniejsze w pracy z dzieckiem zdolnym 
w pieczy zastępczej należy uznać podtrzymywanie w nim ciekawości poznawczej, 
rozwijanie jego zainteresowań i pasji, motywowanie do pracy, rozbudzanie jego 
aspiracji.
Słowa kluczowe: piecza zastępcza, dziecko zdolne, powiat bialski.
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Co jest nie tak z moją rodziną? Rodzinny skrypt życiowy kontra 
realia zmieniającej się rzeczywistości

Współczesna rodzina zazwyczaj nie przypomina już rodziny wielopokoleniowej, 
tzw. tradycyjnej. Jednak pomimo zmiany strukturalnej, system rodzinny rozciąga 
się na wiele pokoleń przez przenoszone wzorce, normy postępowania czy historie 
rodzinne. Występująca w analizie transakcyjnej koncepcja skryptów życiowych, 
jest jedną z wielu koncepcji pokazujących transgeneracyjność rodziny. Realizu-
jąc wdrukowany w dzieciństwie scenariusz życiowy, przenosimy zachowania 
zarówno funkcjonalne jak i dysfunkcyjne.

Celem badań jest określenie proporcji pomiędzy realnymi funkcjami współ-
czesnych rodzin a tymi, które przenoszone są droga skryptową i mają charakter 
dysfunkcyjny.

Badania prowadzone są w metodologii jakościowej opartej i zasady teorii 
ugruntowanej. Obszarem badań są wypowiedzi umieszczone na forach interneto-
wych i blogach poświęconych problemom rodzinnym.

Wnioski: Skrypt życiowy zawiera informacje wskazujące na właściwe reguły 
postępowania w określonych sytuacjach. Wiele z tych informacji ma charakter 
anachroniczny a co najważniejsze destrukcyjny dla rodziny. Jeśli nie mamy świa-
domości, iż realizujemy zapisy skryptowe możemy powielać destrukcyjny scena-
riusz życia, widzimy takie zachowania w przenoszeniu zachowań przemocowych, 
nałogów czy choćby w sposobach określania i realizowania celów życiowych. 
Język pojęciowy analizy transakcyjnej pozwala na diagnozowanie zapisów skryp-
towych w oparciu o to jak i jakim językiem opisywane są problemy rodzinne. 
Z kolei uświadomienie sobie własnego skryptu jest jednym z pierwszych kroków 
do dokonania działań naprawczych w rodzinie.
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, skrypt życiowy, rodzina.
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Wychowanie dziecka w rodzinie w kontekście jego poczucia 
bezpieczeństwa

Wychowanie w nurcie psychologii humanistycznej sprowadza się do zapewnie-
nia dziecku odpowiednich warunków do rozwoju i właściwego jego wsparcia 
w zaspokojeniu potrzeb. Jedną z najważniejszych potrzeb, niezależnie od wieku 
człowieka, jest ta związana z poczuciem bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego. W związku z tym celem badania własnego jest sprawdzenie, na 
ile badani uczniowie szkoły podstawowej czują się bezpiecznie w najbliższym 
środowisku.

Zrealizowanie tego celu możliwe jest dzięki zastosowaniu samodzielnie skon-
struowanego kwestionariusza ankiety, składającego się z pytań zamkniętych 
i otwartych.

Badania przeprowadzono w 2018 r. wśród uczniów z klas III–V ze szkoły pod-
stawowej z województwa lubelskiego.

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować tezę, że sposób 
wychowania dzieci ściśle koreluje z ich wysokim poczuciem bezpieczeństwa 
zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Z badań przeprowadzonych w kla-
sach VII w jednej ze szkół podstawowych w Lublinie wynika, że dzieci czują 
się bezpiecznie w szkole i w klasie. Stosunkowo rzadko są świadkami przemocy 
fizycznej i psychicznej. Badani uczniowie deklarowali także, że w przypadku pro-
blemów mogą liczyć na pomoc swoich rodziców, dyrektora szkoły oraz pedagoga 
szkolnego. Dlatego założono, że w badaniu aktualnym dzieci będą twierdziły, że 
czują się dość bezpiecznie. Niemniej jednak okazuje się, że pedagodzy zobligo-
wani są do pochylenia się nad problemem dotyczącym korzystania z telefonów 
komórkowych i Internetu przez uczniów, którzy narażeni są na ich negatywne 
skutki społeczne i emocjonalne. Brak odpowiedniego wsparcia rodziców przyczy-
nia się do tego, że dzieci uczestniczą w przemocy, co znacznie obniża ich poczucie 
bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, rodzina, wychowanie, Internet, szkoła.
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Graficzne obrazowanie rodziny przez dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

W rodzinie, jako naturalnym środowisku życia i wychowania dziecka, mającej 
wpływ na kształtowanie jego osobowości, system wartości, postawę społeczną, 
zarówno rodzice jak i dzieci przyjmują określone role. Silna więź dziecka z matką 
i ojcem, jako osobami dającymi poczucie bezpieczeństwa, ma istotny związek 
z podejmowanymi i realizowanymi przez dzieci plastycznymi opracowaniami 
tematu rodziny. Wykonane przez nie graficzne obrazy ukazujące rodzinę, stały 
się przedmiotem analizy przeprowadzonych badań. Zebrany materiał badaw-
czy poddano analizie ilościowej i jakościowej, która umożliwiła odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące sposobu obrazowania przez dzieci własnej rodziny. Istotne 
dla podjętych w tym zakresie czynności było ustalenie kolejności rysowanych 
członków rodziny, występujących między nimi proporcji, umiejscowienia wobec 
postaci dziecka i na płaszczyźnie kartki, kolorystyki oraz detali charakteryzują-
cych przedstawiane osoby. Prowadzona analiza rysunków, pozwoliła zauważyć, że 
sposób postrzegania rodziny przez pryzmat odczuwanych przez dziecko z nią rela-
cji (np. odwracanie proporcji) jest dodatkową informacją dotyczącą jej członków. 
W rysunkach dzieci naturalnym jest stosowanie przekształceń, które nie znajdują 
odniesień w rzeczywistości, gdyż są one subiektywną oceną, np. w kategoriach 
ważny, mniej ważny. Różnorodność zastosowanych przez dzieci środków wyra-
zowych oraz towarzyszących postaciom elementów jest świadectwem nie tylko 
posiadanej na dany temat wiedzy, ale uzewnętrznianych uczuć, emocji a nawet 
oczekiwań. Prowadzone przez dorosłych obserwacje rysunków dziecięcych 
wzmocnione wiedzą o etapach rozwojowych oraz uważne słuchanie wyjaśnianych 
przez dziecko pozornie nieczytelnych fragmentów jego plastycznych zapisów, 
dostarczają informacji o rodzinie.
Słowa kluczowe: graficzne obrazowanie, rodzina, wiek przedszkolny, wiek 
wczesnoszkolny.
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Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego rodzicielstwa 
studentów na uczelni

Rodzina jest integralną częścią społeczeństwa, a jej wartość nie może zostać 
zmniejszona. Dla każdej osoby rodzina jest podstawą rozwoju i stawania się. Tylko 
zdrowe, szczęśliwe rodziny mogą pozytywnie wpływać na osobę, a w konsekwen-
cji na społeczeństwo. Realizacja wszystkich funkcji rodzinnych wymaga dużego 
wysiłku i pewnych cech osoby. Tworzenie odpowiedzialnego rodzicielstwa Mary-
narki Wojennej młodych ludzi jest ważnym warunkiem silnej rodziny.

Ważnym problemem jest przygotowanie studentów do przyszłości życia 
rodzinnego i formacja ich adekwatnych reprezentacji na temat odpowiedzialnego 
podejścia do wykonywania ról rodzicielskich. Systematyczne szkolenie uczniów 
w zakresie wykorzystywania repertuaru ról rodzinnych w celu kształtowania 
obywatela, patrioty, rodzica, wychowawcy dzieci, niezbędnego do życia w społe-
czeństwie w aspekcie zawodowym i osobistym. Systemowa wizja kształtowania 
odpowiedzialnego podejścia do rodzicielstwa pozwala wyraźnie rozróżnić takie 
elementy, jak cel, treść, czynniki, formy, metody i wyniki, aby przeanalizować 
całą różnorodność relacji między nimi. Skuteczność celowej pracy nad kształ-
towaniem odpowiedzialnego podejścia do rodzicielstwa zależy od skuteczności 
każdego z elementów i kompetencji podmiotów powołanych do zorganizowania 
i przeprowadzenia tej pracy.
Słowa kluczowe: rodzina, rodzicielstwo, odpowiedzialne rodzicielstwo, odpowie-
dzialne podejście do rodzicielstwa, pozaszkolna działalność edukacyjna, system, 
system kształtowania odpowiedzialnego podejścia do rodzicielstwa.
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O (nie) idealnej żonie w czasach dynamicznych zmian – 
dylematy i wyzwania

Obserwowane współcześnie dynamiczne zmiany dotykające wszystkich sfer rze-
czywistości społecznej, w tym przemiany wzorów życia rodzinnego, konfiguracji 
płci społeczno-kulturowej, dekonstrukcja dotychczasowych ról rodzinnych i mał-
żeńskich i pojawianie się nowych ról, zwiększenie oczekiwań wobec jakości mał-
żeństwa kosztem jego trwałości etc. rodzi wiele pytań i inspiruje do stawiania 
różnych tez. Przykładowo zdaniem I. Przybył oraz A. Żurek „zasadna (...) staje 
się teza, która mówi o współwystępowaniu dwóch procesów, konstytuujących 
relacje między członkami rodziny: kreacją ról rodzinnych i przystosowaniem 
starych wzorów rodzinności do nowych wyzwań, wobec których staje rodzina” 
(Przybył, Żurek 2016, s. 11). W związku z tym zasadnym jest także poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o dylematy i wyzwania, które są wynikiem ww. proce-
sów. W niniejszym wystąpieniu eksploracja ta ogranicza się do modelu świado-
mościowego idealnej żony oraz trudności (i ich przyczyn) w realizacji roli żony 
przez współczesne kobiety. Podstawą wniosku o wielości modeli idealnej żony – 
od modelu, w którym zaznacza się żywotność tradycyjnego pojmowania roli żony 
do modelu ponowoczesnego – i ich uwarunkowań oraz różnorodności dylema-
tów i wyzwań związanych z ich realizacją była literatura przedmiotu, badania 
dotyczące tytułowego zagadnienia, w tym wyniki badań własnych (77 wywiadów 
kwestionariuszowych z kobietami zamężnymi, dobór celowy).
Słowa kluczowe: rodzina, model idealnej żony, trudności w realizacji roli żony.
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Wykształcenie matek jako środowiskowy determinant 
zachowania dzieci z rodzin transnarodowych

Cel badań: Celem niniejszego tekstu jest ukazanie związku pomiędzy zachowa-
niami dzieci z rodzin transnarodowych na obszarze szkoły, do której uczęszczały 
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i wykształceniem matek. Przy czym analizowane zachowania dzieci odnoszą się 
do wybranych norm szkolnych nakreślonych przez placówki.

Problem i metody badawcze: Problem badawczy sformułowano w postaci pyta-
nia: Jak kształtują się poszczególne rodzaje zachowań związanych z wybranymi 
normami spisanymi w dokumentach szkolnych względem wykształcenia matek 
badanych dzieci? W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.

Proces wywodu: Zachowania dzieci z rodzin transnarodowych determinowane 
są rozmaitymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Na ich rozwój wpływają 
obok czynników genetycznych, wychowawczych i ich własnej aktywności także 
konkretne zmienne środowiska, które je otacza. Szczególnie: struktura rodziny, 
liczba jej członków, sytuacja materialna, miejsce zamieszkania czy wykształ-
cenie rodziców i ich aktywność zawodowa. Jak wynika z przedmiotu literatury 
i naukowej teorii uspołecznienia zaproponowanej przez Jerzego Modrzewskiego 
wykształcenie rodziców znacząco kształtuje sposób zachowania dzieci i ich spo-
łeczne uczestnictwo.

Wyniki analizy naukowej: Analizy badawcze dowiodły, że obowiązujące 
na terenie szkoły normy szkolne nie w pełni były akceptowane i przestrzegane 
przez dzieci z rodzin transnarodowych. Normą licznie nierespektowaną była ta 
dotycząca stwarzania sobie przez uczniów sytuacji zmierzających do uzyskania 
pozytywnej oceny poprzez nielegalne, a więc niezgodne z normą zachowania. 
Najwięcej zachowań naruszających normy szkolne przejawiały dzieci, których 
matki posiadały wykształcenie podstawowe i zawodowe, choć należy podkreślić, 
że dzieci matek z wykształceniem wyższym obok prawidłowych zachowań, zgod-
nych z normami i zasadami szkolnymi demonstrowały także aspołeczne postawy, 
choć było ich mniej.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Środowisko rodzinne ma kluczowe zna-
czenie dla rozwoju dzieci i młodzieży. To ono generuje m.in. decyzje o kształceniu 
dziecka, wpływa na rodzaj zachowania potomstwa. Wraz z poziomem wykształce-
nia rodziców, ich kulturą oraz świadomością pedagogiczną związane są wymaga-
nia względem potomstwa, poprzez które rodzice oddziałują chociażby na poziom 
osiągnięć szkolnych dzieci i ich zachowania na obszarach w których funkcjonują.
Słowa kluczowe: rodzina transnarodowa, normy społeczne, szkoła, wykształce-
nie rodziców.

Dr Anna ŚNIEGULSKA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, POLSKA

airsnieg@op.pl

Kobiety wchodzące w dorosłość o wychowawczej roli matki

W wystąpieniu zostanie poruszony problem wychowawczej roli matki w świetle 
wypowiedzi kobiet wchodzących w okres dorosłości. Etap wchodzenia w dorosłość, 
przypadający na okres pomiędzy 18 a 25–29 rokiem życia, został wyodrębniony 
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ze względu na fakt, iż we współczesnych społeczeństwach w coraz większym 
stopniu staje się zauważalne, że młode osoby nie podejmują zadań rozwojowych, 
które są właściwe dla ich wieku. Współcześnie dokonujące się przemiany na 
rynku pracy czy przedłużający się okres edukacji sprawia, że usamodzielnienie 
się i uniezależnienie finansowe od rodziców, zawarcie związku małżeńskiego czy 
też wejście w rolę matki lub ojca realizowane są przez coraz starsze osoby.

Złożoność tego okresu życia, a szczególnie kwestie ustosunkowania się jed-
nostki do zakładania rodziny, wchodzenia w role rodzicielskie, refleksja nad 
potomstwem i jego wychowaniem w tym okresie życia, uczyniło go szczególnie 
interesującym dla podjętych eksploracji.

Zakładając, iż role rodzicielskie stanowią podstawowy wymiar funkcjono-
wania człowieka dorosłego, celem badań było opisanie podstawowych atrybu-
tów postrzeganej i wyobrażanej przez młode kobiety wychowawczej roli matki. 
W badaniach zostały poddane analizie, głównie jakościowej, wypowiedzi pisemne 
badanych kobiet w kontekście pytania: Co uważa Pani za typowe dla wychowaw-
czej roli matki? Analizując wypowiedzi, dokonałam pewnych uogólnień zawar-
tych w nich treści. Podsumowując najważniejsze rezultaty badań, młode kobiety 
spostrzegają rolę swych matek w kontekście kategorii treściowych, które stanowi 
między innymi: miłość, wspólnotowość, przekaz wartości i norm, opieka i troska 
wychowawcza.
Słowa kluczowe: rola matki, wychowawcza rola matki, atrybuty wychowawczej 
roli matki, miłość macierzyńska, okres wchodzenia w dorosłość.
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Historyczny dyskurs 
o rodzinie

Dr hab. Mariusz NOWAK
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, POLSKA

mnowak0@ autograf.pl

Polska rodzina ziemiańska wobec wyzwań społecznych 
i kulturowych w pierwszych dekadach XX wieku

Cel badań: prezentacja wpływu przemian społeczno-ekonomicznych na początku 
XX wieku na ziemiańską obyczajowość i preferowany w tym środowisku model 
rodziny.

Materiały i metody: źródłem analizy będą materiały archiwalne (koresponden-
cja prywatna) i memuarystyka ziemiańska (pamiętniki, wspomnienia, dzienniki).

Wnioski: Referat wskaże na powolne przemiany patriarchalnego modelu 
rodziny ziemiańskiej i osłabienia rodowej „strategii matrymonalnej”. Wpływ na 
to miał emancypacja kobiet, przemiany obyczajowe i ekonomiczne, rzutujące na 
pojawianie się obok nadal dominującego typu, nowego - opartego na partnerstwie 
i swobodnym wyborze małżonka (małżonki).
Słowa kluczowe: ziemiaństwo, XX wiek, obyczajowość, rodzina.

Dr Marek BABIK
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, POLSKA

mbabik@poczta.onet.pl

Poglądy polskich pedagogów pierwszej połowy XX wieku na 
temat roli rodziców w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży

Celem referatu będzie przedstawienie poglądów polskich pedagogów pierwszej 
połowy XX wieku. na temat roli rodziców w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
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Od szeregu lat zajmuję się badaniem problematyki edukacji seksualnej w Pol-
sce w pierwszej połowie XX wieku W 2010 roku opublikowałem obszerną mono-
grafię zatytułowaną Polskie koncepcje wychowania seksualnego latach 1900-1939. 
Przedstawiona propozycja referatu jest wynikiem kontynuowania badań z tego 
zakresu. Na podstawie analizy materiałów źródłowych takich jak publikacje 
książkowe, prasowe, oraz akty prawne spróbuję odpowiedzieć na pytanie: co 
są dzili polscy pedagodzy pierwszej połowy XX wieku. na temat zadań rodziców 
w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Zaprezentowane zostaną poglądy mię-
dzy innymi I. Moszczęńskiej, S. Kurkiewicza, A. Herzena, A. Karwowskiego. 
Szczegółowej analizie poddany zostanie podręcznik do higieny szkolnej oraz 
broszurka dla męskiej rekomendowana przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia 
Publicznego (1920).

Wnioski:
1. Rozpoczęta na przełomie XIX i XX wieku dyskusja pedagogiczna na 

temat edukacji seksualnej dzieci i młodzieży uwieńczona została wprowadze-
niem w 1920 roku do polskich szkół problematyki seksualnej w ramach przed-
miotu higiena.

2. Spór o rolę rodziców w wychowaniu seksualnym dzieci wynikał z polaryza-
cji dominujących wówczas idei politycznych i światopoglądowych.

3. W okresie miedzy wojennym ukazały się w Polsce publikacje, w których 
zaproponowano alternatywne do tradycyjnych formy życia rodzinnego – małżeń-
stwa koleżeńskie. Pojawienie się takich wizji stawiało nowe wyzwania przed edu-
kacją seksualną.
Słowa kluczowe: edukacja seksualna; wychowanie seksualne; pedagogika seksu-
alna; wychowanie w rodzinie.

Dr Katarzyna BORKOWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKA

borkowska.kasia@icloud.com

Obraz wychowania i rodziny w narracji ocalałych 
z obozu koncentracyjnego KL Stuffhof

Celem artykułu jest przedstawienie językowego obrazu wychowania i rodziny zre-
konstruowanego na podstawie narracji byłych więźniów KL Stutthof (1939–1945), 
ostatnich świadków generacji ocalałych z zagłady. Materiał stanowią wielogo-
dzinne zapisy wideo relacji około 100 świadków – kobiet i mężczyzn, pochodzą-
cych z rozmaitych środowisk i regionów, opowiadających o doświadczeniach ich 
pokolenia wraz z dołączonym kwestionariuszem przygotowanym przez socjologa 
zajmującego się badaniem świadomości i doświadczeń byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych i ich rodzin. Analizowane relacje pochodzą z lat 2008–2009, 
przynoszą obraz z perspektywy, dotyczą charakterystyki całego życia bohaterów, 
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od urodzenia, poprzez wychowanie w szkole, rodzinie, dorastanie, wojnę i czasy 
powojenne. Zrekonstruowany obraz, badany szczególnie w odniesieniu do kogni-
tywnej teorii metafory Lakoffa i Johnsona, wskazuje, że wychowanie w szkole 
i rodzinie stanowiły jeden z istotnych etapów życia oraz filar kształtujący osobo-
wości „ostatnich świadków”, były też dla nich punktem odniesienia w czasach, 
w których trudno było o nadzieję.
Słowa kluczowe: pamięć, narracja, relacja świadków zagłady, językowy obraz 
wychowania i rodziny, wartości.

Dr Agnieszka PAWLAK
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

agnieszka.pawlak@umed.lodz.pl

Rodzina wobec migracji zarobkowej wczoraj 
i dziś – porównanie funkcjonowania rodzin migrantów 

w 1918 i 2018 roku

Cel badań: Rodzina jako podstawowa komórka społeczna podlega nieustannym 
przemianom w efekcie gospodarczych i społecznych przeobrażeń społeczeństwa, 
w którym funkcjonuje. W rodzinnej mikrospołeczności możemy obserwować, 
w jaki sposób czynniki o charakterze makrostrukturalnym, np. takie jak migracja 
zarobkowa w globalnym świecie, wpływają na funkcjonowanie jednostek i relacje 
między nimi oraz relacje między rodziną a otoczeniem zewnętrznym. Początek 
XXI wieku, podobnie jak początek XX wieku, jest czasem ogromnej i różno-
rodnej migracji do krajów europejskich i USA. Celem badań będzie porównanie 
cech obu migracji i tego, jak zmieniły one rodziny. Czy rozwój technologiczny 
zapewniający szybkie przemieszczanie się w przestrzeni i niemal natychmiastową 
komunikację z bliskimi w różnych częściach globu sprawił, iż migracja nie ma aż 
tak dużego wpływu na funkcjonowanie rodziny i relacje między jej członkami? 
Czy też może migracja w XXI wieku powoduje nowego rodzaju społeczno-psycho-
logiczne konsekwencje dla rodzin, które zdecydowały się na wyjazd zarobkowy?

Materiały i metody: Materiałem do analiz migracji z początku XX wieku 
będzie literatura przedmiotu, w tym wyniki badań migracji Polaków podejmo-
wanych na przełomie XIX i XX wieku. Źródłem danych na temat współczesnej 
migracji będą natomiast literatura przedmiotu oraz wyniki badań własnych, pro-
wadzonych od 2010 roku.

Wnioski: Migracja zarobkowa w początkach XX wieku była zjawiskiem 
o zasadniczo odmiennym charakterze niż obecna migracja zarobkowa. Wyjazdy 
miały długotrwały i nierzadko ostateczny charakter. Wyjeżdżały całe rodziny 
z zamiarem osiedlenia się na stałe. Powodowało to zerwanie więzi z dotychczasową 
społecznością i kulturą oraz podjęcie długotrwałego procesu integracji z nową 
kulturą w nowym społeczeństwie. Zmiana społeczno-kulturowych warunków 
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funkcjonowania nie miała jednak zasadniczego wpływu na sposób pełnienia ról 
rodzicielskich i relacje w obrębie rodziny – te pozostawały nadal zakorzenione 
w kulturze pochodzenia. Migracja w XXI wieku ma głównie cyrkulacyjny i waha-
dłowy charakter i wiąże się z częstymi przyjazdami do domu. Migrują przeważ-
nie pojedynczy członkowie rodzin. Wahadłowy charakter wyjazdów wpłynął na 
wykształcenie się nowych wariantów ról rodzicielskich – transnarodowego ojca 
i transnarodowej matki.
Słowa kluczowe: rodzina, migracja zarobkowa, integracja kulturowa, transnaro-
dowe rodzicielstwo.

Mgr Alina BACIC-SALISZEWSKA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU, POLSKA

bacic@o2.pl

Warkocz, nakrycia głowy i jego symbolika jako element 
tradycyjnego wychowania dziewcząt na Ukrainie na przełomie

Artykuł poświecony jest technikom czesania warkocza oraz kobiecym nakryciom 
głowy jako elementu tradycyjnego, ludowego stroju dziewcząt i kobiet na prze-
strzeni XIX i XX wieku na różnych terenach Ukrainy. W artykule został przed-
stawiony rys historyczny oraz czynniki etnokulturowe mające wpływ na kształto-
wanie się kobiecych nakryć głów począwszy od czasów Rusi Kijowskiej. Została 
przedstawiona symbolika i znaczenie warkocza oraz nakryć głów panien i zamęż-
nych kobiet począwszy od omówienia sposobów noszenia dziewczęcych wianków, 
łopatuszek, namitek, oczipków, peremitek, ubrusów i chust. Kobiece i dziewczęce 
nakrycia głowy zostały przedstawione jako fenomen kultury rzemiosła i wyrob-
nictwa ręcznego materiałów, niosących przy tym dużo informacji o właścicielu, 
jego przynależności do grupy społecznej, wyznaniu i pozycji, statusu material-
nego lub też było wyznacznikiem stanu cywilnego. Skupiało w sobie wiele celów 
począwszy od funkcji estetycznej, po funkcję magiczną, obronną i wychowawczą.

Artykuł zawiera fotografie kobiet z nakryciami głów charakterystycznych 
dla obwodów iwanofrankowskiego, z rejonu Pokucia, rejonu Werchowyny, tere-
nów huculszczyzny, obwodu rówieńskiego, rejonu Zakarpacia, rejonu Buko-
winy, obwodu czernihowskiego, kijowskiego, odeskiego i żytomierskiego, oraz 
czerkaskiego
Słowa kluczowe: wianek, łopatuszka, namitka, oczipok, peremitka, ubrus, 
i chusta.
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Dr hab. Barbara KALINOWSKA-WITEK
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, POLSKA

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

Problematyka wychowania w rodzinie w wybranych 
czasopismach pedagogicznych

Celem przeprowadzonych badań jest poznanie problemów codziennego życia 
rodziny w dwudziestoleciu międzywojennym oraz rozwiązań, jakie proponowali 
redaktorzy i publicyści czasopism rodzinnych w sytuacji występowania trudności 
wychowawczych i innych zagrożeń w rozwoju młodego pokolenia.

Przeprowadzoną analizę oparto na materiale źródłowym pochodzącym z kilku 
wiodących czasopism pedagogicznych okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
w tym z „Przeglądu Pedagogicznego”, „Rocznika Pedagogicznego”, „Kwartalnika 
Pedagogicznego”. Zastosowano metodę chronologiczno-problemową.

Po odzyskaniu niepodległości polskie społeczeństwo znalazło się w zupełnie 
nowej sytuacji. Już nie trzeba było walczyć o wolność, należało jednak tak zorga-
nizować codzienne życie, aby jak najszybciej odrobić straty i zaległości, powstałe 
w okresie ponad stuletniej niewoli. Oczywiście, istotne były kwestie administra-
cyjne i zorganizowanie na nowo niemal każdej dziedziny życia społeczno-gospo-
darczego, ale szczególną uwagę należało zwrócić na wychowanie młodego poko-
lenia. Przystąpiono więc nie tylko do organizacji szkolnictwa wszystkich szczebli, 
ale nie zapomniano również o rodzinie. Pedagodzy oraz publicyści wielu czaso-
pism doceniali rolę rodziny w wychowaniu dzieci, dostrzegali też pojawiajace się 
w nowej rzeczywistości problemy. Podkreślali więc konieczność podjęcia dzia-
łań wspierajacych rodziców w ich trudnym zadaniu. Istotne były sprawy mate-
rialne oraz kwestie zapewnienia dzieciom właściwego wykształcenia, ale często 
na pierwszy plan wysuwały się problemy wychowawcze. Wynikały one m.in. 
z błędów wychowawczych rodziców oraz negatywnych doświadczeń młodzieży, 
związanych z udziałem w tajnym nauczaniu, konspiracji, koniecznością sprzeciwu 
wobec władz zaborczych, chronieniem za wszelką cenę (także kłamstwa) najbliż-
szych. Chodziło więc o to, aby nauczyć dzieci, młodzież i ich rodziców życia 
w niepodległym państwie.
Słowa kluczowe: rodzina w dwudziestoleciu międzywojennym, problemy życia 
rodzinnego w II Rzeczypospolitej, czasopisma pedagogiczne.
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Dr Agnieszka MAŁEK
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, POLSKA

agnieszka.malek0@gmail.com

Dr Monika NAWROT-BOROWSKA
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, POLSKA

Praktyczne przewodniki wychowania.Problematyka 
poradników wychowawczych dla rodziców z lat 1900–1989

Przedmiotem analiz uczyniono problematykę poradników dla rodziców publiko-
wanych na terenie ziem polskich z lat 1900–1989. Celem podjętych badań jest 
próba charakterystyki specyfiki wydawnictw poradnikowych adresowanych do 
rodziców w XX stuleciu, a przede wszystkim dokonanie problemowej systematyki 
poruszanych na stronach poradników zagadnień. Celem badań jest także doko-
nanie źródłowej rekonstrukcji zaleceń, wskazówek i porad dotyczących poszcze-
gólnych dziedzin wychowania dzieci i młodzieży. Odtworzenie oraz porównanie 
pod względem merytorycznym poszczególnych porad i wskazówek pozwoli na 
ukazanie ewolucji i przemian, jakie dokonały się w niemal stuletnim okresie roz-
woju literatury poradnikowej w poglądach dotyczących wychowania dziecka na 
każdym etapie jego rozwoju.

Zakres terytorialny badań obejmuje cały obszar terenu ziem polskich pod 
zaborami, Drugiej Rzeczypospolitej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
jako że poradniki stanowiące podstawę źródłową badań publikowane były przez 
ośrodki wydawnicze znajdujące się na całym terytorium ziem polskich w bada-
nym okresie.

Podstawą źródłową analizowanej problematyki uczynione zostaną porad-
niki dla rodziców okresu zaborów (od 1900 roku), II RP oraz PRL (do roku 1989), 
podejmujące problematykę wychowania dziecka, ze szczególnym uwzględnie-
niem wychowania w rodzinie oraz zadań i powinności wychowawczych rodziców.
Słowa kluczowe: poradniki, dziecko, wychowanie, higiena, Druga Rzeczypospo-
lita, PRL.



101

Dr Ewa BARNAŚ-BARAN
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, POLSKA

ewa.bb@ur.edu.pl

Popularyzacja wśród rodziców książek dla dzieci na łamach 
„Ruchu Pedagogicznego” w latach 1912–1939

W związku ze zmianami, jakie miały miejsce na polu literatury dla dzieci i mło-
dzieży na początku XX w. redaktorzy czasopisma „Ruch Pedagogiczny” podjęli 
inicjatywę propagowania czytelnictwa książek przeznaczonych dla młodszego 
pokolenia. W 1912 r. zapowiedziano w „Ruchu Pedagogicznym” otwarcie stałej 
rubryki, która miała zawierać komentarze i oceny książek pisane przez osoby 
z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą pedagogiczną. Akcja ta miała na celu 
zmianę postrzegania książki i odejście od traktowania jej przez rodziców, jako tzw. 
„towaru gwiazdkowego”. Służyć powinna również tym, którzy podczas wyboru 
książki i kupowaniu jej w księgarniach, nie chcieli kierować się jedynie wskaza-
niami sprzedających, bogatą szatą graficzną, czy też ceną. Ważnym wydarzeniem 
było otwarcie w Krakowie „Wystawy książek dla dzieci i młodzieży”, która zorga-
nizowana została dzięki staraniom Uniwersytetu Ludowego i Sekcji Pedologicznej 
„Ogniska”. W referacie przedstawione zostaną, w oparciu o analizę poszczegól-
nych numerów czasopisma z lat 1912–1939 oraz katalogów księgarskich, efekty 
zaprojektowanej akcji. Analiza ta pozwoli na przybliżenie sposobów prezentacji 
publikacji, argumentów, jakich używano do ich popularyzacji, zwłaszcza tych 
skierowanych do rodziców, a przede wszystkim tytułów polecanych pozycji, któ-
rych znakomita część nie straciła do dnia dzisiejszego na wartości. Dodać należy, 
że wydawany w Krakowie od 1912 r. miesięcznik „Ruch Pedagogiczny” miał być 
„doradcą i towarzyszem nauczycielstwa”. Cenną była więc inicjatywa pomocy 
nauczycielom i rodzicom w trafnym doborze literatury i kształtowania umiejętno-
ści trafnego wyboru książek. O ponadczasowej wartości zawartych w nim treści 
dotyczących czytelnictwa dzieci i młodzieży, które miało być wspierane przez 
rodziców i nauczycieli, świadczą dzisiejsze akcje będące kontynuacją wzorców 
wypracowanych w poprzednim okresie.
Słowa kluczowe: czytelnictwo, książki dla dzieci, Galicja.
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Róża Czacka i Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża 
– początki zinstytucjonalizowanej opieki nad ociemniałymi 

w Laskach

Analizując w perspektywie historycznej wiele różnych aspektów związanych 
z funkcjonowaniem rodziny nie sposób pominąć roli różnego rodzaju szeroko 
rozumianych instytucji pomocowych, które udzielają okazjonalnego lub syste-
matycznego wsparcia w momentach dla rodziny trudnych. Do takich niełatwych 
sytuacji należy niewątpliwie konfrontacja rodziny z niepełnosprawnością jednego 
z jej członków, a w sposób szczególny pomoc dziecku dotkniętemu czasową lub 
trwałą chorobą. Niniejszy referat podejmuje zagadnienie początków zinstytucjo-
nalizowanej opieki nad osobami niewidomymi w Laskach pod Warszawą, która 
związana jest z osobą Róży Czackiej. Dzieło utworzone przez Czacką jest po dziś 
dzień unikatowym projektem pomocowym zainicjowanym na progu niepodle-
głości Polski. Należy pamiętać bowiem o głębokiej intencji Czackiej, której nie 
chodziło o stworzenie kolejnego przytuliska dla niewidomych, lecz o powołanie 
do istnienia dzieła, które pomogłoby przywrócić osobom niewidzącym należną 
im godność i sens życia. Celem wystąpienia jest ukazanie – od strony historycz-
nej – jak osobiste doświadczenie Róży Czackiej stało się inspiracją do stworzenia 
systematycznej pomocy osobom niewidomym. W referacie zostaną ukazane także 
początki założonego w 1918 r. Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża – 
jak również fundamentalne zasady duchowe jego funkcjonowania – które od 
strony praktycznej było par excellence istotnym „narzędziem” umożliwiającym 
stworzenie tego, co dziś określa się mianem Dzieła Lasek niosącego od ponad 
stu lat pomoc osobom niewidomym, zarówno dorosłym jak i dzieciom, a także 
ich rodzinom. Ponadto ukazana zostanie także rola ks. Władysława Korniłowicza 
w nadaniu kształtu zarówno nowemu zgromadzeniu zakonnemu jak również całej 
idei tzw. Triuna.
Słowa kluczowe: Dzieło Lasek, Triuno, pomoc osobom niewidomym, Róża 
Czacka, Franciszkanki Służebnice Krzyża.
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Rodzina w dialogu 
międzypokoleniowym

Dr hab. prof. UJK Bożena ZAWADZKA
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

bozenazawadzka@interia.pl

Wsparcie prorodzinne a zachowania zdrowotne dorastającej 
młodzieży

Wsparcie społeczne jest pewnego rodzaju zasobem dla zdrowia wszystkich osób 
w rodzinie.

Prowadzone badania od lat 80. poprzedniego stulecia dowodzą związek wspar-
cia społecznego ze stanem zdrowia, a nawet pozwalają na prognozowanie stanu 
zdrowia i umieralności w populacji ludzkiej.

Dla młodzieży w okresie dorastania, zwanym często okresem krytycznym 
w rozwoju, te dwa środowiska: dom i szkoła, jako środowiska wsparcia, są nie-
jako naturalne i nie jest możliwe zastąpienie ich przez media czy komputery, co 
potwierdzają sami badani.

Młodzież w wieku 14–18 lat stara się z upływem czasu być coraz bardziej 
niezależna i zmniejszyć oddziaływanie rodziców na swoje funkcjonowanie w śro-
dowisku. Narastające współcześnie społeczne wyobcowanie i brak wsparcia spo-
łecznego w rodzinie często prowadzi u dorastającej młodzieży do zachowań auto-
destrukcyjnych, łącznie z samobójstwami.

Celem badań jest określenie związku między wsparciem w rodzinie a wystę-
powaniem zachowań antyzdrowotnych u dorastającej młodzieży.

Materiał i metoda: badania obejmują grupę młodzieży (1662) w wieku 14–18 lat 
ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycz-
nego, a jako narzędzie wykorzystano międzynarodowy kwestionariusz zachowań 
zdrowotnych.

Wnioski: wsparcie i silne więzi rodzinne będą buforem chroniącym młodego 
dorastającego człowieka przed potencjalnie patogennym wpływem środowiska. 
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Środowisko rodzinne, jako najważniejsze w życiu każdego człowieka, w decydu-
jącym stopniu warunkuje zachowania zdrowotne oraz zdrowie dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: wsparcie w rodzinie, zdrowie, zachowania zdrowotne, młodzież.

Dr Sławomir WILK
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, POLSKA
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Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami na 
płaszczyźnie wybranych kontekstów pamięci społecznej

Zaprezentowany w wystąpieniu materiał empiryczny pochodzi z „Badania postaw 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX w.” realizowa-
nym przez socjologów (w tym autora) i historyków z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego oraz firmę WYG PSDB. Projekt wykonano dla Instytut Badań Edukacyj-
nych w latach 2014–2015 i sfinansowano go z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013. Celami badań było określenie postaw młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych wobec historii Polski XX w. i na tej postawie stworzenie typologii 
postaw, określenie częstotliwości występowania postaw a także innych zależno-
ści mających wpływ na formułowanie postawy. Respondentami byli uczniowie 
drugich klas szkół ponadgimnazjalnych – 3744 uczniów, którzy wypełnili samo-
dzielnie ankietę elektroniczną – CASI (ang Computer Asisted Self Intervieving). 
Wyróżniono 6 typów postaw wobec przeszłości, w tym rodzinno-monumentalny 
wskazujący na rolę rodziny w procesie wychowania.

W badaniu zadano także pytania o częstotliwość czynności, które realizowane 
są wspólnie z rodzicami. Najczęściej wskazywano na wspólne jedzenie posiłków, 
a w drugiej kolejności na luźne pogawędki z rodzicami. Następnie na rozmowy 
o książkach, filmach, muzyce oraz o polityce i problemach społecznych. Naj-
rzadziej uczniowie wymieniali prowadzenie przez rodziców rozmów o historii 
rodziny oraz rozmów o lekcjach historii.

W rodzinach respondentów istnieją dobre relacje międzypokoleniowe, nie-
mniej jednak jak wskazywał Pierre Nora, miejsca pamięci istnieją ponieważ nie 
ma wspólnot (rodziny), które są siedzibami pamięci. Jeżeli będzie zanikała pamięć 
rodzinna o przeszłości to wtedy implanty pamięci będą ją kontynuowały.
Słowa kluczowe: pamięć społeczna, rodzina, komunikacja, socjologia.
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Wizerunek starości i osób starszych wśród uczniów 
szkoły podstawowej w środowisku wiejskim

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację demograficzną w Polsce, 
która powoduje, że stale zwiększa się populacja osób starszych przy jednocze-
snym spadku wskaźnika liczby urodzeń, zagadnienie starości staje się kluczowe 
nie tylko w wymiarze demograficznym, ekonomicznym, medycznym, czy psycho-
logicznym, ale przede wszystkim społecznym.

Cel: Celem badania była próba określenia wizerunku starości i osób starszych 
wśród młodzieży na poziomie szkoły podstawowej w środowisku wiejskim.

Metoda i materiał: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a za narzę-
dzie posłużył autorski kwestionariusz ilościowo-jakościowy. Badani to 167 uczniów 
z klas IV–VI szkoły podstawowej w niespełna 4 tysięcznej gminie wiejskiej.

Wnioski: Badana młodzież postrzega starość głównie przez pryzmat medyczny 
i biologiczny, podając za próg starości średnio wiek 60 lat. Co ciekawe, wizerunek 
starości jest wśród badanych uczniów negatywny, ale wizerunek starszych osób 
jest pozytywny, zbudowany w głównej mierze na podstawie doświadczeń rodzin-
nych. Widać zatem wyraźny rozdźwięk pomiędzy skojarzeniami i wizerunkiem 
starości w sensie abstrakcyjnym, a jej urzeczywistnieniem w postaci np. członków 
rodziny. Uczniowie deklarują wyłącznie pozytywne postawy względem osób star-
szych, co zbieżne jest z deklaracjami ich rówieśników ze środowiska miejskiego. 
Ponadto, wyniki badania wskazują na niewykorzystany potencjał szkół w dostar-
czaniu wiedzy o starości i przygotowaniu do niej, a uwypuklają rolę rodziny 
w poznawaniu i doświadczaniu starości w okresie młodzieńczym.
Słowa kluczowe: wizerunek, starość, starsi ludzie, młodzież.

Dr Urszula KAZUBOWSKA
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, POLSKA
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Wychowanie w rodzinie – między modelem tradycyjnym 
a transgresją oddziaływań wychowawczych

Celem tejże analizy problemu wychowania w rodzinie jest wskazanie specyfiki 
wychowania rodzinnego przed przemianą systemową czyli 1990 rokiem a zmoder-



106

nizowanym (transgresyjnym) modelem oddziaływań wychowawczych w rodzinie 
po tej cezurze czasowej. W dalszej części poddane są analizie i interpretacji ele-
menty stygmatyzujące proces wychowania w rodzinie poprzez pryzmat np. funk-
cji rodziny i sposobu ich realizacji, ról rodzinnych itp. Cześć końcową materiału 
stanowi analiza porównawcza tradycyjnego modelu wychowania w rodzinie ze 
zmodernizowanym (transgresyjnym) dziejącym się w rodzinach po 1990 roku 
oraz wskazanie dróg systemowego wsparcia rodziny współczesnej.
Słowa kluczowe: rodzina w cyklu przemiany systemowej, wychowanie w rodzi-
nie, socjalizacja w rodzinie, transgresyjny wymiar wychowania w rodzinie, przed-
miotowość i podmiotowość w wychowaniu rodzinnym, personalizacja i aksjolo-
gizacja oddziaływań wychowawczych, holizm wychowawczy, wsparcie rodziny.

Prof. Alizade HIKMAT
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hikmet56@gmail.com

Psychologiczna analiza czynników wpływających na rozwój 
relacji międzypokoleniowych w rodzinie

Procesy globalizacji i modernizacji we współczesnym świecie, jak również szeroka 
wielokulturowość, wydają się mieć priorytetową rolę w rozwoju społeczeństw, 
w tym w zarządzaniu relacjami w rodzinie i sama rodziną. Biorąc pod uwagę 
że rodzina jest ważnym miejscem formowania się i rozwoju osobowości, trzeba 
będzie zająć się problemami w etniczno-psychologicznym kontekście relacji. By 
wychowywać dzieci i wnuki bez dyskryminacji przez inspirowanie ich poprzez 
tożsamość narodową obu narodów, by wychować je na ludzi potrzebnych innym 
ludziom, polegać trzeba na ludzkości, a istnieją tysiące tego przykładów.

Celem badań jest ukazanie spektrum wspólnych etnopsychologicznych cech 
azerbejdżańskiej rodziny. Użyto metody skali samooceny w części eksperymen-
talnej i praktycznej badań. Testu Karelin użyto w badaniu nad relacjami pomiędzy 
mężem i żoną w sytuacjach konfliktowych. Eksperymentalne badania psycholo-
giczne przeprowadzono w 381 rodzinach. W 144 z rodzin żyją wspólnie trzy poko-
lenia. W 237 nie mieszkają przedstawiciele trzeciego pokolenia.

Wyniki badań wskazują na bardzo wyraźny pozytywny związek. Dotyczy to 
zarówno przedstawicieli trzeciego pokolenia, jak i rodziców. Gdy zwiększa się 
poziom piśmienności wśród seniorów w rodzinach, zwiększa się liczba nastolat-
ków o odpowiedniej i/lub wysokiej samoocenie.
Słowa kluczowe: rodzina, zachowanie, napięcie, niepokój, wielokulturowość, 
temperament, charakter, komunikacja, konflikt.
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Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie

Przeobrażenia końca XX i początku XXI wieku wpłynęły w znaczący sposób na 
kształt i funkcjonowanie współczesnej rodziny. Przemiany kulturowe i społeczne 
spowodowały ogromne przeobrażenia w codziennym życiu polskiej rodziny. Zmia-
nie ulęgła jej struktura, relacje oraz sposoby sprawowania opieki rodzicielskiej. 
Coraz częściej można słyszeć o upadku lub relatywizacji wartości uniwersalnych, 
wzrost znaczenia antywartości i faworyzowanie ich przez rodziców w wychowa-
niu swoich dzieci. To współczesną rodzinę, jej model i wartości wychowawcze 
uznaje się powszechnie za przyczynę wzrostu agresji i niebezpiecznych zachowań 
u młodych ludzi. Dlatego celem podjętych badań było sprawdzenie, jakie wartości 
uznaje współczesna rodzina i w jaki sposób stara się je eksponować w swoich dzia-
łaniach wychowawczych. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród 
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Kwestionariusz składal się z 24 pytań, 
które dotyczyły rozumienia przez rodziców pojęcia wartości, rodzajów wartości 
uznawanych za ważne, wartości eksponowanych szczególnie w wychowaniu oraz 
sposobów wprowadzania dzieci w świat preferowanych przez siebie wartości. 
W wyniku wstępnej analizy można stwierdzić, ze rodzice deklarują poszanowanie 
wartości uniwersalnych i takie też starają się eksponować w swoim wychowaniu. 
Można zatem wstępnie stwierdzić, ze współczesna rodzina, pomimo wielu prze-
obrażeń, nadal preferuje w wychowaniu wartości stanowiące podstawę prawidło-
wego rozwoju dziecka, kształtowania jego właściwych postaw i zachowań oraz 
umiejętności budowania odpowiednich relacji społecznych.
Słowa kluczowe: dzieci, wartości, wychowanie, rodzina.
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Wychowanie do wartości ciała w rodzinie

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka, w którym zarówno 
dziecko, jak i osoba dorosła, zaspakajają swoje potrzeby. Sfera rodzinna od samego 
początku, staje się dla dziecka źródłem bezpieczeństwa, miłości i akceptacji. Jest 
także miejscem, w którym w bezpieczny sposób człowiek uczy się funkcjonować 
w społeczeństwie, pełnić określone role społeczne oraz rozwijać własną tożsa-
mość. Rodzina oparta na stałych wartościach i normach podlega jednak przemia-
nom, w zakresie jej struktury, modelu wewnątrzrodzinnego i realizowanych przez 
nią funkcji. Schyłek XIX i XX wieku to okres, w którym rodziny znalazły się pod 
wpływem procesów industrializacji i urbanizacji, jak i szybkiego rozwoju nauki 
i oświaty. Wiek XX to także okres przemian w zakresie obyczajowości seksual-
nej. W latach 60. i 70. XX wieku miała miejsce rewolucja seksualna, która zapo-
czątkowała zmianę w obrazie seksualności i cielesności człowieka. Wymienione 
procesy, pozostające ze sobą w silnej zależności, wpłynęły na różne obszary życia 
człowieka, w tym również między innymi na środowiska rodzinne.

Obecnie istnieją dwa skrajne podejścia do cielesności i seksualności obecne 
w dyskursie społecznym. Jak pokazują wyniki badań, z jednej strony mamy do 
czynienia z tabu nagości w procesie wychowania w rodzinach i szkole, z dru-
giej zaś strony z eksponowaniem ciała w przekazach popkultury, w szczególności 
w mediach .

Celem wystąpienia będzie analiza funkcji socjalizacyjnej rodziny w kontek-
ście wychowania do wartości ciała w dobie rewolucji seksualnej. Problematyka 
będzie koncentrować się wokół przedstawienia wyzwań i zadań, przed którymi 
stoi środowisko rodzinne w kontekście współczesnych przemian w postrzeganiu 
ludzkiego ciała.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, wychowanie do wartości ciała, ciało, 
cielesność.
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Rodzina w obliczu wyzwań 
i zagrożeń
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Realizacja funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej 
(na przykładzie powiatu bialskiego)

Celem badań była analiza wypełniania funkcji biologiczno-opiekuńczej w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka.

Materiał do artykułu powstał w ramach projektu „Kształcenie, wyrównywanie 
braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (na przykładzie powiatu bialskiego)” 
realizowanego przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej w Bia-
łej Podlaskiej. W badaniach zastosowano dwie metody sondaż diagnostyczny 
i studium indywidualnych przypadków, wykorzystując autorskie kwestionariusze 
ankiet dla podopiecznych, kwestionariusze wywiadu z wychowawcami placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i placówek rodzinnych, arkusz obserwacji oraz roz-
mowy z koordynatorami i dyrektorami badanych placówek. Badania realizowano 
na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i trzech rodzinnych domach dziecka. Przedmiotem zainteresowania autorów 
niniejszego artykułu uczyniono realizację funkcji biologiczno-opiekuńczej w pie-
czy zastępczej.

Analiza wyników pozwoliła stwierdzić występowanie licznych braków 
w wypełnianiu funkcji biologiczno-opiekuńczej zarówno w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych jaki i rodzinnych domach dziecka. Realizacja wspomnianej 
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funkcji korzystniej wypada w rodzinnym dom dziecka. Wśród podstawowych 
problemów utrudniających należytą realizację funkcji opiekuńczo wychowawczej 
w pieczy zstępczej wymienić należy zwłaszcza niewystarczająca ilość posiłków 
i godzin przeznaczonych na odpoczynek.
Słowa kluczowe: piecza zastępcza, powiat bialski, funkcja biologiczno-opiekuńcza.
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Cechy pracy specjalistów z dziećmi rodzin wewnętrznie 
przesiedlonych

Prezentacja dotyczy problemów (w sferach psychologicznych, edukacyjnych, 
zdrowotnych, społecznych i prawnych) napotykanych przez dzieci rodzin przesie-
dlonych wewnętrznie. Według UNICEF, w lutym 2017 roku zostało oficjalnie zare-
jestrowanych 1 626 137 osób wewnętrznie przesiedlonych, w tym 225 866 dzieci.

W każdym konflikcie najbardziej dotknięta jest kategoria ludności – zwłaszcza 
dotyczy to dzieci. Są zagrożone znacznymi trudnościami o charakterze społecz-
nym i emocjonalnym, związanym ze zmianą środowiska i zwykłego kręgu spo-
łecznego, zwłaszcza jeśli taka migracja spowodowana zostala wojną.

Stres traumatyczny jest uważany za normalną reakcją na nienormalne okolicz-
ności (zdarzenia poza normalnym ludzkim doświadczaniu życia).

Dzieci w wieku przedszkolnym i gimnazjalnym odzwierciedlają w grze 
wszystko, co dzieje się wokół. Gra dla nich jest okazją do poradzenia sobie z sytu-
acją, która już się wydarzyła lub dzieje się teraz.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) powstaje jako opóźniona i / lub przewlekła 
reakcja na stresujące wydarzenia lub sytuacje (krótkie lub długotrwałe) jest nie-
zwykle groźna w konsekwencjach. Według WHO, około 80% ofiar w sytuacjach 
ekstremalnych potrafi skutecznie radzić sobie ze stresem traumatycznym, a tylko 
20% doświadcza ekspresji stresu pourazowego, rozumianego jako choroba, w któ-
rej widoczne objawy fizjologiczne i psychologiczne.

W prezentacji wykorzystano projekty badawcze przeprowadzone na Ukrainie 
przy wsparciu UNICEF i American National Center for PTSD.

 Podano propozycje możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa socjal-
nego dzieci osób wewnętrznie przesiedlonych.
Słowa kluczowe: przesiedleńcy wewnętrzni, dzieci, zaburzenia psycho-emocjo-
nalne, wsparcie społeczne, stres traumatyczny, adaptacja do szkoły.
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Środowisko rodzinne, jako główny determinant w etiologii 
niedostosowania społecznego i przestępczości dzieci i młodzieży 

– ujęcie kryminologiczne

Kryminolodzy, na podstawie badań empirycznych, wyróżniają kilka najczęst-
szych czynników, w wyniku których dziecko wchodzi na drogę przestępczą, 
a później nierzadko kontynuuje „karierę” kryminalną. Co więcej, twierdzą, że im 
wcześniejsze są początki wykolejenia i znaczący jego ciężar, tym większe prawdo-
podobieństwo kontynuacji takiej drogi.

Badacze podkreślają, że wśród najważniejszych czynników demoralizujących 
nieletnich jest niekorzystna sytuacja wychowawcza w rodzinie, szczególnie gdy 
dzieci wychowywane są w przestępczych środowiskach rodzinnych, w których 
był nadużywany alkohol, i w których nie wywiązywano się właściwie ze swoich 
ról opiekuńczo-wychowawczych. Badacze podkreślają, że nieprawidłowa, niewła-
ściwa socjalizacja, a w szczególności socjalizacja pierwotna, jest główną przy-
czyną zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży.

Życie dziecka skupione jest wokół trzech grup społecznych: rodziny, szkoły 
i grup rówieśniczych. Należy stwierdzić, iż to właśnie te grupy mają największy 
wpływ w procesie socjalizacji. Tym niemniej, najważniejszą z nich jest rodzina, 
która jest niezastąpionym środowiskiem dla prawidłowego rozwoju osobowości 
jednostki oraz przystosowania małoletniego do życia w społeczeństwie. Jest pierw-
szym i z pewnością najważniejszym środowiskiem wychowawczym. W rodzinie 
jednostka przeżywa swój najważniejszy okres życia, w którym kształtuje się jego 
osobowość, styl życia, system preferowanych wartości i norm, pogląd na świat.

Środowisko rodzinne, jego struktura, wartości i normy, jakie reprezentuje, 
sposoby i metody wychowywania dzieci, a wraz z nim stosunki rodzic – dziecko 
są bezpośrednimi czynnikami wpływającymi na jednostkę w procesie socjaliza-
cji. Niestety w sytuacji, gdy dziecko wychowuje się w rodzinie o niskim poziomie 
moralnym, zdemoralizowanym, prezentującym negatywne wzorce zachowań – 
powodują, że nieletni, który identyfikuje się z rodziną, naśladuje ten typ zacho-
wań, tym samym jakże często wchodzi na drogę przestępczą.
Słowa kluczowe: uwarunkowania środowiskowe, środowisko rodzinne, socjaliza-
cja, niedostosowane społeczne, przestępczość dzieci i młodzieży.
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Rodzinne czynniki ryzyka nieprzystosowania społecznego 
młodzieży

Rodzina pełni fundamentalną rolę w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży, 
dlatego też w tym obszarze lokalizowane są główne czynniki ryzyka nieprzysto-
sowania społecznego. W wielu badaniach zwraca się szczególną uwagę na zna-
czenie zmiennych socjoekonomicznych takich jak struktura rodziny, wykształ-
cenie rodziców, poziom materialny, pochodzenie społeczne (van Domburgh i in. 
2011), ale wpływ tych zmiennych nie jest oczywisty, ponieważ jest modyfikowany 
przez zmienne indywidualne rodziców i dzieci oraz jakość relacji. Ponadto ana-
lizy ujawniają interakcyjne znaczenie tych zmiennych dla procesu wykolejenia 
dziecka. Najsilniejszą moc predyktywną okazują się mieć symptomy patologii śro-
dowiska rodzinnego takie jak: uzależnienia, przestępczość i przemoc (Ibane i in. 
2013, Murray, Farrington 2005).

Celem przeprowadzonych badań było przeanalizowanie wpływu zmien-
nych rodzinnych na poziom kompetencji społecznych nieletnich przebywających 
w młodzieżowych ośrodkach kuratorskich. Grupę porównawczą stanowili rówie-
śnicy bez symptomów nieprzystosowania społecznego. Zbadano dwie stuosobowe 
grupy za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu środowiskowego, Kwestionariu-
sza Kompetencji Społecznych A. Matczak (2001) i Kwestionariusza Umiejętności 
Społecznych A. Goldsteina (2004).

Uzyskane wyniki wskazują, że brak jest istotnych różnic w zakresie kom-
petencji społecznych ze względu na zmienne socjoekonomiczne natomiast różnice 
takie występują ze względu na przestępczość i alkoholizm w rodzinie oraz cechy 
indywidualne nieletnich. Rezultaty te inspirują do sformułowania wniosków doty-
czących diagnozy symptomów nieprzystosowania społecznego oraz wskaźników 
dysfunkcjonalności rodziny
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka nieprzystosowania społecznego, przestępczość, 
kompetencje społeczne.
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Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

Rodziny z problemem alkoholowym odznaczają się pewną specyfiką funkcjono-
wania, związaną w dużym stopniu z narażeniem na chroniczny stres życiowy. 
Dzieci wzrastające w takich rodzinach doświadczają wielu niekorzystnych zda-
rzeń życiowych, co bez wątpienia zwiększa ich podatność na różnorodne problemy 
rozwojowe, przejawiające się między innymi niskimi wynikami w szkole, proble-
mami emocjonalnymi i społecznymi oraz skłonnością do zachowań ryzykownych. 
Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych są poważnym wyzwaniem 
zarówno dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną i pedago-
giczną, jaki też nauczycieli czy wychowawców. Warunkiem skuteczności działań 
tych osób jest bez wątpienia wiedza dotycząca specyfiki funkcjonowania dzieci 
uzależnionych rodziców. Celem podjętych badań była próba określenia poziomu 
samooceny młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym. 
Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zastoso-
wano metodę sondażu diagnostycznego. Grupę podstawową stanowiła młodzież 
wyróżniona na podstawie testu przesiewowego CAST (Children of Alcoholics Scre-
ening Test). Do pomiaru samooceny wykorzystano wystandaryzowane narzędzie 
badawcze – Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), w polskiej adaptacji I. Dzwonkow-
skiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, 
że dzieci z rodzin alkoholowych to populacja zróżnicowana i mimo narażenia na 
chroniczny stres życiowy część z nich funkcjonuje prawidłowo. Przeprowadzone 
badania stanowią pierwszy etap szerszych eksploracji badawczych dotyczących 
zagadnienia samooceny młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Słowa kluczowe: rodzina z problemem alkoholowym, samoocena, dzieci, 
młodzież.
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Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych

Współczesna rodzina przechodzi liczne zmiany, obejmujące między innymi jej 
strukturę. Konsekwencją tego jest wzrastająca w naszym społeczeństwie liczba 
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osób samotnie wychowujących dzieci. Wśród najczęstszych przyczyn powodują-
cych zachwianie pełnej struktury rodziny wymienić można: zgon współmałżonka, 
rozpad rodziny spowodowany rozwodem czy separacją, porzucenie, czasową nie-
obecność czy rozdzielność zamieszkania. Bez względu na powód samotny rodzic 
przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wychowanie i opiekę nad dzieckiem, 
wypełniając wszystkie zadania rodzicielskie umożliwiające prawidłowy rozwój 
i adaptację dziecka i zaspokajanie jego potrzeb.

Niewątpliwie dzieci wychowywane przez samotnych rodziców napotykają na 
wiele trudności i wyzwań w swoim życiu, które nie zawsze udaje się im pokonać. 
Dlatego też szczególnego znaczenia nabierają zasoby, jakimi dysponują, a które 
są predykatorami subiektywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej, aktywizo-
wanymi w krytycznych sytuacjach życiowych. Wśród wielu zasobów szczególne 
znaczenie przypisuje się wsparciu społecznemu oraz samoocenie.

Dlatego celem podjętych badań jest określenie charakteru zależności między 
wsparciem społecznym a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotnych 
rodziców w porównaniu z młodzieżą wychowywaną w rodzinach pełnych. Reali-
zując cel badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, obejmującego 
następujące techniki badawcze: Kwestionariusz Wsparcia Społecznego J. S. Nor-
beck oraz Skalę Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji Ireny Dzwon-
kowskiej, Kingi Lachowicz-Tabaczek i Marioli Łaguny.

Trudne sytuacje życiowe, do których zalicza się brak jednego z rodziców mogą 
prowadzić do obniżenia poziomu samooceny młodego człowieka. Dlatego istot-
nego znaczenia nabiera sieć wsparcia. Dla młodzieży z rodzin niepełnych stano-
wią ją osoby z najbliższego otoczenia, które poprzez stwarzanie warunków sprzy-
jających przezwyciężaniu stresorów oraz zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa 
dbają o budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby u młodego człowieka.
Słowa kluczowe: rodzina, rodzina niepełna, samotne rodzicielstwo, zasoby osobi-
ste, wsparcie społeczne, samoocena.
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Rola ojca we współczesnej rodzinie

Niniejszy artykuł ma zwrócić uwagę na rolę ojca w rodzinie.
Do poprawnej nauki ról społecznych, dziecku potrzebni są oboje rodzice, 

ponieważ każde z nich przekazuje mu inne wartości, potrzebne do ukształtowania 
jego tożsamości. Inna jest także miłość, jaką obdarowują swoje dziecko.

Kobiety zwykle wywiązują się ze swojej roli.
Niestety nie wszyscy mężczyźni potrafią pogodzić tradycyjną rolę ojca 

żywiciela rodziny z nową rolą ojca opiekuna. Coraz częściej zdarza się, że ojco-
wie opuszczają swoje rodziny. Ma to odzwierciedlenie w emigracji zarobkowej 
i rozwodach.

Brak właściwego zaangażowania ojców w pełnienie roli ojca a także wycho-
wywanie dzieci przez samotne matki, ma wpływ na rozwój dzieci ze względu na 
często występujące trudne sytuacje, z którymi nie radzą sobie matki i ich dzieci.

Brak ojca w rodzinie może być między innymi przyczyną utraty poczucia 
bezpieczeństwa, negatywnie wpływa na samoocenę dzieci, powoduje szukanie 
wsparcia w grupach rówieśniczych a w konsekwencji prowadzi do przestępczości.

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących opinii kobiet na temat roli ojca 
we współczesnej rodzinie. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagno-
stycznego wśród 100 studentek kierunku pedagogika WSB w Chorzowie.

Analiza wyników badań potwierdza tezę, że: niezależnie od zmieniającej się 
pozycji i roli ojca w rodzinie, w momencie, kiedy bierze on udział w wychowaniu 
dziecka, ma ono poczucie, że „ma ojca”. Pomimo, że nie zawsze akceptuje jego 



116

zachowanie, to wie kim jest. Przez co może sobie zbudować obraz ideału mężczy-
zny, poprzez potwierdzenie, albo zaprzeczenie cech własnego ojca. Obraz ojca jest 
koniecznie potrzebny do rozwoju płciowości dziecka, jak również przygotowania 
się do pełnienia w przyszłości ról ojca i męża oraz matki i żony.
Słowa kluczowe: zmiana społeczna, rola ojca, brak ojca.
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Ojciec ale jaki? Relacje z ojcem młodzieży przestępczej 
i nieprzestępczej

Ustalenia teoretyczne wskazują, iż osoba mężczyzny i pełniona przez niego rola 
ojca jest ważna w prawidłowym życiu rodziny, w szczególności w procesie wycho-
wania dzieci. W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na poznaniu, 
w jaki sposób dzieci postrzegają ojca i relacje z nim. Szczególnie ważne jest posta-
wienie pytań o to, jaki obraz ojca mają nieletni przestępcy i czy to spostrzeganie 
jest takie samo jak u młodzieży, która nie weszła w konflikt z prawem.

Biorąc pod uwagę założenia teoretyczne przeprowadzono badania w dwóch 
grupach chłopców. Podstawową stanowili nieletni przestępcy przebywający 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym natomiast grupę kontrolną - chłopcy 
niemający doświadczeń przestępczych. Obie grupy liczyły po 49 osób, w podob-
nym wieku rozwojowym od 13 do 17 lat. Badania przeprowadzono za pomocą 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety.

 Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że nieletni przestępcy 
różnią się od grupy nieprzestępców sposobem percepcji ojca. Mimo tego, iż ojciec 
jest oceniany raczej pozytywnie to jest on fizycznie i psychicznie nieobecny, 
szczególnie w życiu nieletnich przestępców. Wskazywali oni częściej, że nie jest 
dla nich osobą znaczącą, jak również dużo częściej twierdzili, że ojciec nie jest 
dla nich wzorem do naśladowania. Obraz ojca w grupie nieletnich przestępców 
jest również często życzeniowy, nieadekwatny do stanu rzeczywistego. Niejed-
nokrotnie fantazjują o chwilach wspólnie spędzonych z ojcem, gdy w rzeczywi-
stości ojcowie nadużywają alkoholu czy odbywają karę pozbawienia wolności. To 
myślenie życzeniowe chroni ich przed jeszcze większym zranieniem i porzuce-
niem, jakiego faktycznie doświadczyli.
Słowa kluczowe: ojciec, wzór, autorytet, relacja, postrzeganie.
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Uwarunkowania poczucia szczęścia małżeńskiego w opinii 
kobiet i mężczyzn

Właściwe, satysfakcjonujące funkcjonowanie rodziny zależy w dużym stopniu od 
relacji jakie zachodzą między małżonkami. Relacje te warunkowane są satysfak-
cją małżeńską określaną także jako poczucie szczęścia małżeńskiego. Poczucie 
szczęścia małżeńskiego wpływa na jakość i poczucie sensu życia rodzinnego. Na 
przestrzeni wieków, a nawet na przestrzeni pokolenia relacje te ulegały modyfika-
cjom tak jak zmianom ulegały funkcje rodziny, jej struktura i model. Wraz z tymi 
zmianami transformacjom ulegały także oczekiwania względem siebie małżon-
ków. Gdy oczekiwania te nie są realizowane stają się przyczyną napięć i konflik-
tów nie tylko małżeńskich lecz także rodzinnych. Implikuje to specyfikę interakcji 
i wzajemnych stosunków między członkami rodziny. Ocena własnego funkcjono-
wania w relacji małżeńskiej przejawia się głównie na płaszczyźnie poznawczej 
obejmującej sferę spełnienia i zadowolenia ze związku oraz emocjonalnej wyra-
żającej się w reakcjach emocjonalnych na wydarzenia życia codziennego. Współ-
cześnie na kreowanie obrazu rodziny oprócz tradycyjnych środowisk mają bardzo 
duży wpływ media, które niejednokrotnie ukazują instytucję małżeństwa w spo-
sób pejoratywny. Jaką zatem wartość przedstawia dla współczesnego pokolenia 
małżeństwo i od czego zależy poczucie szczęścia małżonków?

Celem niniejszego artykułu jest próba diagnozy uwarunkowań poczucia szczę-
ścia małżeńskiego w percepcji kobiet i mężczyzn. Jednocześnie starano się ukazać 
problematykę szczęścia małżeńskiego w ujęciu teoretycznym. Jako metodę badaw-
czą zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety jako techniki 
badawczej. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie i porównanie czyn-
ników określających obraz szczęścia małżeńskiego w opinii kobiet jak również 
mężczyzn. Z przeprowadzonych badań wynika, że obraz małżeństwa w percepcji 
badanych kobiet i mężczyzn jest zbliżony, natomiast postrzeganie szczęścia przez 
kobiety i mężczyzn nieznacznie się różni. Szczegółowe wyniki badań zostały 
zaprezentowane i omówione w prezentowanym artykule.
Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, szczęście małżeńskie.
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Samotne rodzicielstwo oczami matek

Artykuł poświęcony jest analizie opinii matek dotyczących samotnego rodziciel-
stwa. Istotnym celem badań była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, 
jak samotne matki postrzegają swoje rodzicielstwo. Jak oceniają swoją sytuację 
oraz jakie wskazują trudności w zakresie samotnego wychowywania dzieci i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego. Badania z wykorzystaniem metody sondażu 
diagnostycznego i techniki ankiety przeprowadzono w grupie 159 kobiet. W arty-
kule zaprezentowano wyniki badań dotyczących takich kwestii, jak sytuacja 
ekonomiczna rodzin niepełnych oraz problemy i trudności wynikające z samot-
nego macierzyństwa. Uzupełnienie artykułu stanowią swobodne wypowiedzi 
respondentek na temat samotnego rodzicielstwa. Wypowiedzi te uporządkowane 
zostały w kategorie ukazujące, jak samotne matki postrzegają swoją sytuację 
życiową. Opinie te podzielono na następujące kategorie: samotne macierzyństwo 
jako źródło problemów finansowych i wyrzeczeń, samotne macierzyństwo, jako 
źródło dyskryminacji społecznej i problemów związanych ze zbyt niskim pozio-
mem wsparcia dla matek, samotne macierzyństwo jako brak wsparcia ze strony 
ojca dziecka, samotne macierzyństwo z wyboru, samotne macierzyństwo, jako 
wyzwanie i radość. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, 
że samotnym matkom brakuje wsparcia dostosowanego do rzeczywistych potrzeb 
ich samych, jak i ich rodzin. Badania zaprezentowane w niniejszym opracowa-
niu nie mają charakteru zamkniętego. Nadal prowadzone są wywiady, których 
celem jest pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania rodzin samotnych matek 
oraz wypracowanie kierunków pomocy umożliwiającej takie wspieranie kobiet, 
by nie zakłócać ich podmiotowego funkcjonowania i samodzielnego decydowania 
o życiu swoim oraz swoich dzieci.
Słowa kluczowe: samotne macierzyństwo, wsparcie społeczne, problemy rodzin 
niepełnych.
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Życie w pojedynkę w opiniach młodych dorosłych

Współczesna rodzina ulega wielu przemianom, których jednym z wymiarów jest 
rozwój alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego. Jedną z takich alterna-
tyw jest życie w pojedynkę. Często na ten styl życia decydują się młodzi dorośli, 
dla których single life jest świadomym wyborem, utożsamianym z niezależnością 
i wolnością, w tym wolnością od rodziny. W wielu przypadkach życie w pojedynkę 
jest koniecznością, wynikającą z braku odpowiedniego partnera lub też zależności 
ekonomicznej od rodziców. Prowadzenie przez młodych dorosłych życia w poje-
dynkę zmienia tym samym obraz rodziny i realizowanych przez nią funkcji.

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych odnoszące się do 
życia w pojedynkę w opiniach młodych dorosłych m.in. akceptacji dla tego stylu 
życia, przyczyn wyboru tej formy życia rodzinnego oraz wad i zalet życia bez 
partnera życiowego.
Słowa kluczowe: życie w pojedynkę, single, młodzi dorośli
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Dziecko w roli rodzica-pomylone role rodzinne. 
O parentyfikacji w doniesieniach światowych i polskich

Celem artykułu, o charakterze przeglądowym, jest wyjaśnienie zjawiska parenty-
fikacji, jej uwarunkowań i konsekwencji z nią związanych. Parentyfikacja najczę-
ściej określana jest jako odwrócona rola w rodzinie i dotyczy zamiany roli mię-
dzy rodzicem a dzieckiem. Dochodzi do niej wówczas gdy rodzic, częściowo lub 
całkowicie rezygnuje ze swoich zadań i obowiązków rodzicielskich. Abdykacja 
rodzica uruchamia proces parentyfikacji, w którym zwykle jedno, najczęściej naj-
starsze dziecko w rodzinie, czuje się oddelegowane do przejęcia roli rodzicielskiej 
w różnych sferach życia rodzinnego. Świadoma pomoc i obowiązki mogą mieć 
charakter instrumentalny lub emocjonalny. Dziecko poddane procesowi parenty-
fikacji może ponosić różnego rodzaju koszty a jego rozwój może być zagrożony.
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Mimo, że wyniki wielu badań światowych i nielicznych polskich wskazują na 
olbrzymią złożoność i niejednorodność tego zjawiska, to wiele z nich uwidacznia 
zarówno doraźne jak i długofalowe konsekwencje wynikające z doświadczania 
odwrócenia ról w rodzinie.

W artykule zostaną zaprezentowane dane pochodzące z różnych badań 
zarówno ilościowych jak i jakościowych. Przedstawione będą również wnioski 
z badań własnych, które autorki artykułu prowadzą od kilku lat. Wynika z nich, że 
parentyfikacja jest procesem złożonym, zróżnicowanym wieloczynnikowo a nie-
korzystne przeobrażenia jakim podlega polska rodzina w znaczący sposób gene-
rują to zjawisko. Mimo zwiększonego zainteresowania w ostatnich latach oma-
wianą problematyką, literatura naukowa, zwłaszcza rodzima, jest nadal bardzo 
skromna, co utrudnia zarówno upowszechnienie jak i opracowanie konkretnych 
rozwiązań nastawionych na pomoc i wsparcie rodzinom, w których pojawiło się 
odwrócenie ról.
Słowa kluczowe: parentyfikacja, mylenie ról, odwrócona rola rodzicielska, 
inwersja roli.
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Odwrócenie ról rodzinnych jako doświadczenie biograficzne

Pojęcie parentyfikacji stworzone zostało przez Ivana Boszormenyi–Nagy’ego 
i Geraldine Spark (psychiatrów) dla opisania zjawiska zachodzącego w życiu 
rodzinnym. Polega ono na zamianie ról – dziecko przyjmuje na siebie odpowie-
dzialność za rodzinę: realizację potrzeb, bezpieczeństwo i uczucia jej członków. 
Podejmuje zatem działania ponad swoje siły, nieprzypisane do roli dziecka. 
Zagadnienie to podejmowali również m.in. Salvador Minuchin, Nancy D. Chase, 
Gregory J. Jurkovic czy Lisa Hooper. Poszczególni autorzy wskazywali na kon-
kretne aspekty zjawiska oraz wyróżniali jego rodzaje: parentyfikację instrumen-
talną i emocjonalną oraz parentyfikację destrukcyjną (negatywną) i adaptacyjną 
(pozytywną).

Za okoliczności sprzyjające występowaniu parentyfikacji uznaje się: uzależ-
nienia w rodzinie (od alkoholu, narkotyków i innych używek), niepełnosprawność 
lub choroby przewlekłe rodziców i rodzeństwa, rodziny monoparentalne, sytuacje, 
w których rodzice są skonfliktowani, rozwiedzeni lub rozwodzący się, rodziny 
zastępcze, rodziny imigranckie.

Celem podejmowanych badań o charakterze biograficznym jest opis, wyja-
śnienie istoty, przebiegu oraz skutków doświadczenia parentyfikacji. W propo-
nowanym wystąpieniu autorka pragnie ukazać wstępne analizy dotyczące prze-
żywanego w dzieciństwie odwrócenia ról wewnątrzrodzinnych. Doświadczenie 
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parentyfikacji jako zjawisko rodzinne jest z jednej strony wynikiem (konsekwen-
cją) pewnych okoliczności wewnątrz – i zewnątrzrodzinnych, z drugiej zaś sta-
nowi źródło kolejnych procesów czy problemów. Jednostka ich doświadczająca 
nadaje znaczenie, interpretuje, określa sensy. Wybranym sposobem dotarcia do 
odpowiedzi na postawione tu pytania jest metoda biograficzna, gdyż „podstawową 
drogą do poznania rzeczywistości społecznej są relacje osobiste, poprzez które 
jednostka wyraża swoje doświadczenia i komunikuje sposoby rozumienia przez 
siebie rzeczywistości społecznej.
Słowa kluczowe: parentyfikacja, metoda biograficzna.
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Trening narracyjny w rodzinie

Celem referatu jest pokazanie rodziny jako środowiska istotnego dla rozwoju kom-
petencji narracyjnej dzieci. Kompetencja narracyjna definiowana jest tu jako umie-
jętność właściwego rozumienia, odtwarzania i tworzenia opowieści, z uwzględnie-
niem ich językowej złożoności oraz relacyjnego charakteru. Stanowi ona istotny 
element przyczyniający się do dobrostanu dziecka, pozostając w związku z jego 
poznawczym, społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniem.

Na podstawie literatury przedmiotu opisane zostaną prawidłowości dotyczące 
stymulującego charakteru wymian rodzinnych dla prawidłowego rozwoju dzieci. 
Scharakteryzowana zostanie sylwetka „dobrego rodzica”, który poprzez właściwe 
opowiadanie oraz słuchanie przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka. 
W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci trening narracyjny odbywa się także 
w kontakcie z rodzeństwem. W środowisku rodzinnym dziecko ma więc możliwość 
obcowania nie tylko z dorosłymi ekspertami wyposażonymi w wysoce rozwiniętą 
kompetencję, ale także z rodzeństwem będącym na niższych etapach rozwoju.

Materiałem ilustrującym przebieg rodzinnego treningu narracyjnego będą 
zebrane w warunkach naturalnych narracje dwóch braci (4 i 8 lat).

Wnioski płynące zarówno z analizy literatury, jak i wstępnych badań empi-
rycznych skłaniają do zwrócenia większej uwagi na znaczenie „wystarczająco 
dobrego” rodzeństwa jako istotnego (a stosunkowo zaniedbywanego badawczo) 
elementu systemu rodzinnego wpływającego na rozwój narracyjny człowieka.
Słowa kluczowe: rodzina, kompetencja narracyjna, rozwój, rodzeństwo.
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Introduction
Family is for a man a natural upbringing environment, centre of life, as well as 
a source, from which one takes his values and attitudes. It is impossible to over-
estimate the importance of family or to ignore in the academic discourse all the 
transformations which it is going through. Much has been already written about 
family in academic literature, Polish as well as international, as for centuries it has 
been one of the most important cells of society and the point of reference for suc-
cessive generations. Family through its dynamics of transformation adapts to new 
conditions. Speaking metaphorically, even though family is pulled about by winds 
of history, culture, and economy, it still remains, transforming and letting the com-
ing generations grow. Thus, it is continuously a source of academic inspiration and 
the subject of researchers representing various fields of knowledge.

The proposed title of the conference only suggests some time – frame. 1918 was 
the year of the end of First World War, the effects of which have encompassed the 
whole planet. For Poland it is an especially significant date, as in this year the 
Polish people have regained their independence after over a century of captivity. 
It was an important year for all families, who were to verify, whether upbringing 
of successive generations of a state non-existent on the map of Europe, has made 
them ready to live in freedom and sovereignty. It has also put citizens face to face 
with challenges not met before: setting a new legal order, creating foundations of 
a modern economy, and adapting to the new social perspective. In 2018 Poland will 
celebrate the 100th anniversary of regaining independence. What were (during this 
incredibly dynamic century) the transformations of family functions? With what 
experience is family entering the new century of a free state?

The experience of Poland makes 2018 a unique year, however the dynamics of 
this post-war century have left their mark on almost every country of the world. 
What were the transformations of family functions in Europe and in the whole 
world? What is the portrayal of contemporary family? What were the transforma-
tions of authority of parents in their children’s upbringing? What were and are the 
relationships between family and school in the process of upbringing? To what 
extent organizations, associations have worked for the family? What were the trans-
formations of the systemic and legal framework within which family functions?

Papers of the participants of the 5th International Academic Conference “Fam-
ily Upbringing: Historical and Contemporary Contexts”, taking place on the 24th–
26th  f May, 2018, under the title “Family and its Upbringing Function 1918–2018”, 
have become an important, multi-perspective voice in the debate on the function-
ing of family, past and present. We hope that the discussions which occurred dur-
ing the conference will be an inspiration for th academic community.



124

Family and its upbringing 
function
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An interwar Catholic family as portrayed by “Dom Rodzinny” 
(1925–1933)

The “Dom Rodzinny” (“Family Home”) weekly was a supplement to the “Słowo 
Pomorskie” (“Word of Pomerania”) daily published since January 1921 in Toruń. 
The analysis of all nine annual volumes has enabled the reconstruction of the 
messages formulated by editors concerning “model lives” of Catholic families. 
The areas which a particular attention was paid to included strengthening faith and 
providing information on religious and church issues, building patriotic attitudes by 
reminding the complex history of Poland, national heroes, and great Poles, defining 
the role of women at home and in society, making readers sensitive to care in bring-
ing up children, and building relationships between family members and friends.

The magazine’s aspiration was to prevent modern Catholic families from los-
ing touch with the surrounding reality and various new tendencies and novelties. 
The magazine’s authors were open to the world and propagated the idea of sight-
seeing, encouraged the readers to study exotic cultures, disseminated readership, 
informed the readers on technical news, and even provided discreet tips on select-
ing comfortable, practical, cheap, and fashionable clothes for parents and children.

The contents published in “Dom Rodzinny” explicitly indicate that the editors 
aimed at making multi-dimensional influence on the readers. They wanted a fam-
ily to be a support of faith, full of love for the homeland, thriving under the care 
of a good wife, mother, housewife, and female citizen and, on the other hand, to 
be deeply rooted in the modern world and using the achievements and proposals it 
offered with wisdom.
Keywords: Catholic family, Catholic magazines, “Dom Rodzinny” periodical, 
interwar period.
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Place and responsibilities of a woman in a Catholic family 
as presented by the “Rodzina Polska” monthly (1927–1939)

Published by Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów (Missionary Asso-
ciation of Pallotines),“Rodzina Polska” (“The Polish Family”) was an illustrated 
social and cultural magazine. Out of the wide range of issues raised in its pages, 
we have analysed those which reflect the presented idea of the role of a woman in 
a Catholic family.

Firstly, the magazine saw women as mothers providing care and protecting 
health of their children, aware of many hazards which could disturb development 
of a child. They were also recognized as the first and the most important teachers, 
directing their children until maturity, ensuring that religious and moral values 
have taken root, and preparing the children to future family life.

Women’s responsibilities also included running a household, which was sup-
posed to ensure order, tidiness, peace, and harmony to all family members.

Women’s lives did not translate only into their activities for the family. It was 
believed that women should be active in various organizations and associations, 
mainly Christian ones, and involve themselves in social work for those who need 
it. It was recognized that there is a need of further education for women which 
would enable them to do a profession. Gainful employment of some wives and 
mothers was not opposed; on the other hand, the need for such an arrangement was 
understood well.

The “Rodzina Polska” periodical treated women as people who, apart from 
their natural responsibilities, should also fulfil their own needs. Therefore, the edi-
tors were in favour of women’s activities outside their homes.
Keywords: ,,Rodzina Polska” magazine, interwar Poland, woman in a Catholic 
family
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Factors of Family Upbringing in the Traditional Society 
in the Context of Ethnopedagogization of the Educational 

Function of the Contemporary Family

Family upbringing is a key area of   authentic upbringing as a universal, timeless and 
all-generation phenomenon. Over the past few decades, through great socio-histori-
cal changes, we are witnessing accelerated changes in the field of accomplishment 
of various functions of the family, including educational functions. Regardless of 
these changes, we continue to consider the family as the place of the formation of an 
authentic interfamilial educational tradition which is a basis of the universal tradi-
tions of goodness, mutual help and mercy. Numerous factors of family upbringing 
in the traditional society, as well as the coherence of their work, have made the 
family a part of true life upbringing, i.e. the center of love, mutual concern and 
spiritual connection of its members and their relationship with the entire social and 
natural environment. The effect of these factors is, in modern social circumstan-
ces, due to numerous family restructuring, modified and partially lost. Therefore, 
the paper presents the most important factors of family upbringing in a traditional 
society such as nature, play, language/speech, work and self-activity, mutual con-
tacts, social environment, tradition, religion, examples / role models in the context 
of ethnopedagogization of the educational function of the contemporary family. 
A research of the possibility of revitalizing these factors in contemporary condi-
tions is one of the important tasks of Anthropology of Upbringing, Ethnopedagogy 
and Family Pedagogy as scientific disciplines. It is therefore necessary to seek for 
the authentic pedagogical essence of various factors of traditional family upbrin-
ging and living educational potential that enables them to be aligned with the requ-
irements of the present time. In this way, the inclusion of the value of tradition in 
modern upbringing would be avoided, the inclusion that would be particular and 
which would, instead of the heights of humanity, lead to the abyss of various anta-
gonisms and exclusivity.
Keywords: factors of family upbringing, traditional society, ethnopedagogization, 
contemporary family, educational function.
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The psychological representation of the Albanian family 
in the thirties of the 20th century’s literature

For nearly half a century after the declaration of Albania’s independence, Albanian 
writers and intellectuals continued to be inspired by the ideas and the ideals of the 
National Renaissance of the nineteenth century. In the thirties of the 20th century, 
Albanian culture entered to a new stage. For the first time, was created in Albania 
a modern and qualified literature, because an intellectual higher level education 
opened the door to a faster cultural development.

1. The main purpose of this study is to highlight – in some of the most impor-
tant works of the thirties of the 20th century – the specific features of the Albanian 
family expressed throughout the novels, and how they built the family’s social 
and psychological representations. The principal hypothesis is that the content of 
Albanian novels and stories has an essential objective: to present a new family 
representation according to the historical and contextual problematic.

2. The study will use a desk research and literature reviews of the principal 
Albanian novels and stories during the first half of 20th century, and the principal 
international literature of the psychological representation.

3. From the analysis of the works results that the Albanian authors have reflec-
ted, with realism, the family relations by highlighting these psychological and 
social features: hypocrisy, lack of solidarity, lack of emotional expression, viola-
tion of moral values and dignity as a result of poverty, and parents who feel fru-
strated because they cannot offer to their children a best future.
Keywords: psychological representation, Albanian family, modern literature, thir-
ties of 20th century.
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About raising girls by traveling

The text is about raising girls by traveling – solitary traveling, not infrequent on 
the antipodes.

It is about the good that traveling brings, when teaches independence, reso-
urcefulness, consideration, even wisdom. When it gives the joy of an adventure, 
which could not be experienced apart from such a journey.

It allows the girls to taste bitterness of life sometimes in borderline situations 
(contrary to appearances, these situations are not so dangerous as the returns from 
discos in a hometown).

It realizes the value of “girlhood” and prepares for the dignity of femininity. 
For adult life in Miłocice, Żerniki, everywhere.

The value of traveling is seen through eyes of Zosia and Marysia. From their 
war and non-war trails. From New Guinea to Amazon. From Tanzania to Iran and 
Iraq. From French Guiana to Malaysia. From Indonesia to the former Yugoslavia. 
The daughters’ observations are accompanied by the reflections of their father.

Conclusion (only because it is obligatory): The value of raising girls by trave-
ling is probably impossible to replace by something else.
Keywords: raising girls, traveling, joy of adventure, Africa, Asia, America, Europe.
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Recommendations of reading and their educational 
function in the light of selected Polish library guides issued 

in the years 1918–1939

In the interwar period, about 50 different types of library guides were published 
in Poland. Many of them contained advice on setting up libraries, organizing them 
and collecting collections, including information on the selection of books in terms 
of their educational function.
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1. The aim of the research will be the presentation of selected guides on various 
libraries: public, school, parish, home etc., which were published in Poland in 
1918–1939 and compare the lists of books contained therein and recommendations 
for the selection of reading depending on its reading destination.

2. Materials and methods: selection of library guides, comparative method, 
method of literature analysis, bibliographic method.

3. The conclusions will be the answer: Have the reading recommendations inc-
luded in the library guide been addressed mainly to librarians, as an aid in comple-
ting the collection and advising readers or also to readers, whether they put forward 
the first steps, what to read, or refer to programs teaching, whether they fulfilled the 
role of censorship (they included titles that should not have been read), etc.
Keywords: Polish librarians, reading recommendations, library guides, reader-
ship in the first half of Twentieth century, the educational function of the book.
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Disabled child in the family
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Family and its commitment to support the development and 
rehabilitation of a child with disability

The aim of the research is to diagnose the situation of a contemporary family with 
a child with a disability, to learn the conditions affecting the level of their invo-
lvement in the process of care, development support and rehabilitation of a child 
with disability. It is also an attempt to formulate directives for pedagogical practice 
regarding the organization of a more effective space for the subjective involvement 
of parents, effective support for development and rehabilitation of a child with 
disability. The main research problem is the attempt to answer the question whe-
ther contemporary parents or even the whole family are involved in the process of 
development support, rehabilitation and therapy. The question is whether they are 
prepared for the role of a parent who is involved and competent in cooperating with 
specialists, but also with a child with a disability. The research was carried out by 
means of a survey method using interviews with parents of a child with a disabi-
lity. The results of the study clearly confirmed the progress of changes in attitudes 
and situations, and the positive involvement of parents of children with a disability 
in support of their development and rehabilitation. Although the person who most 
often takes the trouble to look after a child with a disability is a mother, nowadays 
the involvement of fathers and even the whole family system is also seen, in with 
the role of grandparents and siblings is particularly important. Therapy and reha-
bilitation of a child with a disability is usually time- consuming and requires the 
involvement of parents, their care and attention for many house each day. Parents 
of children with disabilities not only participate in child’s therapy and rehabili-
tation in various centers, they also continue some elements of therapy at home, 
becoming a parent therapist of their own child. The level parents’ involvement in 
the support of their child’s development, his or her therapy and rehabilitation is 
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associated with their sense of responsibility for the child, but also with supporting 
social space, accessibility to specialists and external assistance. It is not without 
significance here to modify the social attitudes of local communities, which are 
becoming more and more favorable, full of acceptance and understanding of the 
needs of a contemporary family with a child with disability.
Keywords: family, child with disability, development support, rehabilitation, 
involvement.
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Activity of children’s hospices for family

A family with an ill child may receive support from various institutions, social 
organizations, as well as from children’s hospices which aim to ensure the opti-
mum quality of an ill child’s life. They also offer support to the child’s family.

Research objective: The aim of the research is to present how children’s hospi-
ces support a family with a terminally ill child in Poland. The research will show 
how the family is affected by the child’s terminal illness. It will also indicate the 
scope of support offered to the family.

Material and method: analysis of literature and material available on the websi-
tes of children’s hospices which were selected for the purpose of the research. 
Hospices were chosen with the use of non-probability sampling, on the basis of the 
list of children’s hospices available on www.hospicja.pl and the description of their 
services. Data presented on the websites of 31 hospices which support terminally 
ill children and their families was analyzed.

Conclusions: Hospices offer help to families with terminally ill children in 
accordance with the assumptions of palliative care for children. They meet pal-
liative care standards and their help includes medical, psychological, pedagogical, 
social, spiritual and religious support. Hospice care is complemented by volun-
tary work. Support offered by the researched hospices has a thanatopedagogical 
dimension which is related to the support of human development in life-threate-
ning situations.

The analysis of data presented on the websites of hospices shows that their 
work involves creativity. What sets apart various hospice teams is the use of cre-
ativity offered to a family with an ill child.
Keywords: family, ill child, hospice, support.
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Parents in the face of a diagnosis of a child in a prenatal state 
with a lethal defect (on the basis of a blog devoted to a child 

with a Patau syndrome)

This article is an attempt to determine the problems which parents have to go tho-
ugh after the child who they are waiting for to be born is diagnosed with a lethal 
defect. Furthermore, it shows the strategies that the parents use to cope with their 
difficult situation. The aforementioned issues have been determined on the basis of 
a blog which is written by parents of a child with a Patau syndrome.

The conducted research has given the basis for a conclusion that the news of 
the disease had shocked the parents emotionally and that this shock had a conver-
ting nature. The parents feared that they may expect a stillbirth. Simultaneously 
they were afraid that if the child will live, he or she will suffer and they as parents 
will have problems with bringing their child up. Moreover, the parents had no 
knowledge regarding the Patau syndrome and feared their reaction upon seeing 
their physically deformed child. The parents, therefore, came up with certain men-
tal and behavioral strategies to deal with the situation. First of all they decided 
they will go through with the pregnancy and treat the situation in a metaphorical 
manner as a journey from which positive changes can happen in their lives. A big 
part of said journey was learning about the disease. Based on that knowledge they 
could, among other things, decide that after their child is born his or her life will 
not be stubbornly sustained. Against all the drama of the situation they decided to 
live normally and celebrate the pregnancy. Their friends and their religion helped 
them in doing so.
Keywords: child in a prenatal state, lethal defect, prenatal pedagogy.
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Social support in perception of mothers of children with autism 
experiencing husband’s migration

The article presents social support felt by the mothers of children with autism 
whose husband’s migrate abroad. The study concerned 30 persons (mothers of 
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children with autism whose husbands are migrating) The research used the Polish 
adaptation of the Interpersonal Support Evaluation List by E. Szlachta.

The results show that mothers of children with autism whose husband’s migrate 
abroad lastly experiences general support. Other essential issues include: the avail-
ability of persons who they could talk to about problems and difficulties, specific 
material aid and the possibility of positive comparing themselves with other per-
sons, what provides a feeling that they are accepted.

Further research is recommended, which is important from a theoretical as 
well as practical point of view.
Keywords: social support, autism, migration, mother.
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A sense of empowerment and a parental stress level among 
parents of children with autism

The sense of empowerment understood as the subjective assessment of one’s own 
possibilities to affect the social environment seems to be a significant factor that 
allows parents to adapt to challenges inherent in care for children diagnosed with 
autism. The aim of this study was to examine the relationship between the sense of 
empowerment and parental stress. Among the participants, there were 39 mothers 
of autistic children, 40 mothers of children with Down syndrome, as well as 
40 mothers of neurotypical children.

For the purpose of measuring family empowerment there was used the FES 
scale, developed by Paul E. Koren, Neal DeChillo and Barbara J. Friesen from Por-
tland State University, while for the purpose of measuring parental stress there was 
used a short form of The Questionnaire on Resources and Stress for families with 
chronically ill or handicapped members (QRS) by J. Holroyd, created by E. Pisula 
in the Polish version.

The results show a dependence between the stress level and the sense of empo-
werment. The higher the sense of empowerment in the particular fields, the lower 
the parental stress. In the groups of mothers of children with developmental disor-
ders, some negative correlations appeared in case of three indicators of sense of 
empowerment: system support, competences and self-effectiveness.
Keywords: autism, sense of empowerment, parental stress, parents, Down 
syndrome.
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Virtual reality (VR) as a means in facilitating the development 
of persons with autism spectrum disorder in family/domestic 

environments

Thesis. Autism spectrum disorder (ASD) is increasingly frequently diagnosed in 
children in the pre-school age. In order to provide children with the best help avail-
able it is necessary to work in interdisciplinary teams comprising of psychiatrists, 
pedagogues, speech therapists, and physiotherapists. The birth of a disabled child 
brings change to the life of the entire family and it is a source of enormous stress, 
mainly for the mother. Apart from the methods whose effectiveness is commonly 
acknowledged such as sensory integration and cognitive-behavioural therapy (in 
which mothers are typically involved by taking their children to therapy and often 
actively participating in the sessions) were are currently presented with new oppor-
tunities to work with children with ASD in which families are involved to a lesser 
extent, such as VR technology.

Ideas discussed. The aim of the work is to present the most important ben-
efits provided by the use of VR technology in the therapy of children with ASD in 
domestic environments and to present the influence of the therapy on the function-
ing of children or young adults in domestic, professional, and family environments.

Conclusions: VR technology makes it possible to conduct therapy at home, thus 
creating more flexible conditions for caregivers, allowing them time to rest. It can 
be an effective tool preventing the exclusion of persons with ASD. VR technology 
makes it feasible to set up controlled environments, thus alleviating anxiety caused 
by real-life situations. Unfortunately, VR technology is currently still relatively 
expensive, most of the applications do not monitor the emotional state of persons 
undergoing therapy, and they are not sufficiently individualised.
Keywords: virtual reality, VR, VR technology, autism spectrum disorder, ASD, 
therapy, family
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The behavior of educational institutions in the direction 
of obtaining a diagnosis of autism spectrum disorders 

in children from families who perceive their children as healthy 
-psychological analysis of the situation of the families

The research aim is to check how families function and how their lives have chan-
ged after educational institutions such as schools, kindergartens had suggested 
that a child behaves as if he had autism spectrum disorders (ASD). The test aims 
to check the situation both if the diagnosis has been confirmed and it was a mis-
diagnosis. The research is to evaluate to what extend and in which dimensions the 
suggested diagnosis of ASD may influence a family functioning, which personality 
factors and coping styles can be significant in working out such difficult situations. 
The research was conducted with parents of those children, the measures were: 
clinical interview, NEO-FFI Personality Questionnaire, Positive Orientation Scale 
and a coping styles questionnaire. The study shows that the families were under 
the intensive stress and describes the psychological mechanisms how personality 
variables and coping styles moderate managing with such traumas. The study sug-
gests that giving parents information about the behaviors of a child pointing to the 
autism spectrum disorders also changes the parents’ approach to children. Misdia-
gnosis can affect the development and further life of healthy children and their rela-
tionships with parents, siblings and other children. The results of the study indicate 
that it would be interesting to carry out longitudinal studies with children who were 
misdiagnosed with autism spectrum disorders to see what effect this information 
had on their development, self-esteem, self-confidence and further life.
Keywords: Autism spectrum disorders, misdiagnosis, educational institutions, 
healthy children, family, stress, psychological analysis.
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Psychological analysis of the situation in the family of origin 
in the perception of adults with ADHD

The paper concerns selected aspects of functioning of families from the perspec-
tive of adults revealing the features of psychomotor hyperactivity in childhood. 
The causes of ADHD are primarily biological factors (genetic determinants, bio-
chemical and anatomical factors), however, proper interactions of family members 
have a significant impact on the functioning of a child with a deficit of atten-
tion and hyperactivity. The interactions between family members, the strength 
of family ties, parental attitudes and educational methods have great importance 
here. The aim of the research is to analyze the relationship in the family of origin 
from the perspective of people with ADHD. The studies were conducted in a group 
of 75 adults with ADHD. The healthy group was the comparative group.

For the evaluation the survey of own structure was used for analysis family 
situation, the questionnaire for ADHD diagnosis based on the authors, based on 
the structured clinical interview for the study of mental disorders, 2013; compliant 
with DSM-5 (First, Gibbon, Spitzer, Williams, 2014) and Questionnaire for Ret-
rospective Parental Attitude Evaluation (KPR-Roc) M. Plopa (2008). The research 
shows that the persons with ADHD often assess interactions in family as incor-
rect. Their parents often used incorrect educational methods and in various situ-
ations revealed extreme parental attitudes, first of all lack of consequence in the 
proceeding.
Keywords: ADHD syndrome, retrospective family assessment, family situation, 
parental attitudes, educational interactions.
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Parental attitudes of parents with movement disability 
in the perception of their children

Family, as a primary upbringing environment, contributes significantly to a chil-
dren ś development in various spheres, including cognitive, social and emotional 
ones. It fulfills the needs of children and introduces them into a world of values 
and norms.

Attitudes towards children determine emotional relationship of parents and 
their offspring, have influence on the atmosphere of the upbringing and the way 
a child is treated.

Disability of one of the parents is a factor that changes the way the whole 
system, that is family, functions. It hinders the fulfillment of parental roles as it 
constitutes psychological burden and requires more effort.

For this reason, the aim of the research is to determine which parental attitudes 
are adopted by parents with movement disability in the perception of their chil-
dren. The method which have been used is a diagnostic survey including Parent- 
Child Relationship Questionnaire of A. Roe and M. Siegelman. It is divided into 
two parts: the first one examines mother ś attitudes towards a child whereas the 
second one father ś attitudes.

Disabled parents experience the same fears as non-disabled ones but their fears 
are multiplied by additional factors resulting from physical limitations. However, 
the way parents with disability will function in a relationship with their own chil-
dren depends on the attitude they adopt. If parents are able to fulfill their roles 
properly and show positive parental attitudes they can develop cognitive curiosity 
in their children, build their sense of security and faith in their own abilities. They 
can also allow them to make independent decisions and support their efforts to 
build their identity.
Keywords: parental attitudes, family, movement disability.
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Satisfaction in life and the level of self-esteem among people 
with phisical disabilities

The presentation introduces the problem of the life satisfaction and self-esteem 
among people with physical disability. The study was aimed at showing the level 
of self-esteem and meaning of life in people with physical disability and the con-
nection between them. Then we analyzed the specificity of this connection and we 
analyzed the problem of whether the disability is a differentiating factor in their 
self-esteem and the life satisfaction. In order to answer the questions we used: 
Multidimensional Self-Esteem Inventory, Questionnaire about attitudes to life and 
The Satisfaction with Life Scale. We examined two groups; healthy people and 
people with physical disability. Studies have shown, that people with physical disa-
bility haven’t got a lower level of self-esteem and of meaning of life that healthy 
people, but they show lower level of satisfaction with life. Also studies have shown 
a significant relationship between self-esteem and meaning of life and that a fact of 
being person with physical disability have an effect on its specifics.
Keywords: self-esteem, sense of life, sense of life satisfaction, physical disability.
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Disabled woman in the family. Pedagogical implications

In the article there are discussed issues related to family role in the process of 
creating relationship with ill and disabled people. Every individual has a concept 



139

of disabled person that form his attitude to such people. The image of disabled 
person is responsible for one’s attitude towards the handicapped. Family should 
create an environment where child observes and learns positive patterns of beha-
viour towards person with disability. These are the main foundations on which the 
child’s personal approach will be acquired. Process of perception of other people 
is dependent on many factors, one of them is the family.

The author draws attention to the issue of gender in disability. The term “disa-
bled person” turns out to be deprived of gender. Women with disabilities consider 
themselves to be treated as “third sex”. Disabled women discrimination results from 
a lack of sensitivity to the sex of the disabled. This points out the need to change 
attitudes towards people with disabilities in early childhood postulating more atten-
tion on sex of the disabled child. Sex becomes a matter forgotten, even irrelevant. 
Women and their function are pushed into the background, this is reflected in the 
issue: the stereotypical social roles resulting from gender, a more difficult way of 
career advancement (so-called glass ceiling effect), lower wages for women wor-
king in the same positions, the low participation of women in public life.
Keywords: Education, disability, disabled people, disabled woman, social 
functioning.
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The image and the role of women in Polish culture of the half 
of the 19th century

The half of the 19th century was a difficult time for Poland, because, having been 
a powerful state, we lost our independence and we were wiped off the map of 
Europe. In this situation the nation as a cultural community and the family have 
gained great importance. In the Polish tradition the family has always been a pro-
tected value, however, in this time its importance increased even more. It became 
a stronghold of the Polish character and a guarantee of a proper upbringing of 
children and youth. The present paper pertains to the role of women in the Polish 
culture of the half of the 19th century, in the family as well as in literature and phi-
losophy. As examples of the participation of women in the contemporary cultural 
life I shall present, among others, Narcyza Żmichowska (a writer) and Eleonora 
Ziemięcka (a philosopher). I shall relate to Pogadanki [Conversations] by N.Żmi-
chowska and articles by Ziemięcka published in “Pielgrzym” [“The Pilgrim”].
Keywords: culture, family, independence, tradition.
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Importance of preserving traditions and customs 
in Galician families to shape social and national identity

Various moments of life of Galician population, at the turn of the 19th and 20th 
centuries, were outlined in this paper, documenting their tremendous devotion to 
traditions. The exceptional emphasis, which was given to traditions, rites and cel-
ebrations in Galician families, is a kind of phenomenon passed from generation to 
generation. The aim of the paper is to present the influence of preserving all tradi-
tions, mainly by the peasant population, on building the system of values in fami-
lies, creating social bonds and shaping social and national identity in the period of 
struggle for independence and the first years of living in the free state.

To prepare the paper, peasant diary literature and memoirs as well as sources 
of press and journalism from the turn of the 19th and the 20th centuries were mainly 
used. The texts elaborated by, for instance, Stanisław Pigoń, Wincenty Witos, 
Roman Turek, Franciszek Magryś, Jan Stryczek, Ferdynand Kuraś were analysed. 
Moreover, the chosen articles were analysed printed in magazines such as “Wie-
niec – Pszczółka”, “Przyjaciel Ludu”, “Przegląd społeczny”.

The analysis of the source materials allows to conclude that Galician family 
and the social and civic community were built on the basis of the traditional values. 
The cultural and social identity with own family, farm, workshop, native village, 
language developed through fidelity to the tradition. Consequently, it made Gali-
cian population aware of the connection with their own nation and responsibility 
for its fate.
Keywords: Galician family, social identity, national identity, traditions in Galician 
family.
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A family in Pomerania at the beginning of Poland’s regaining 
of independence. Identity – multiculturalism – national 

consciousness

As a result of the decisions taken during the course of the Versailles Conference in 
1919, most of Western Prussia in 1920 was taken over by Poland. As a result, the 
situation of both the local Polish and Kashubian population (subjected – especially 
since the 1870s – to the intensified Germanization policy), as well as the German 
population, has changed. The aim of the presentation is to present the factors sha-
ping the social identity and national consciousness of Pomeranian families with 
particular emphasis on the multicultural character of the region under study.

The conducted research has a historical and educational character. Hence, the 
method I used it is the critical analysis of sources. The research material were the 
press, memories and publications (from the 19th and early 20th centuries).

In Western Prussia, in the 19th century, the local population, especially those 
coming from Polish-German families, often faced serious dilemmas regarding the 
choice of their own identity (including national and cultural identification). These 
dilemmas grew with the development of modern and offensive nationalisms. Until 
the nineteenth century, social identification of the peasant population who constitu-
ted the greater part of the local population was shaped by the religious differences. 
These differences – strongly determining the identity - exerted a significant impact 
on the functioning of local families also in the first half of the 20th century, and 
by opinion-forming circles they were used to achieve national goals. The national 
consciousness of Pomeranian families was shaped in the context of actions taken 
by German authorities and organizations and - in opposition them - the Polish 
national movement (in which, at the turn of the 19th and 20th centuries, the leaders 
were Polish journalist, Polish clergy and Polish landowners). As a result, at the 
beginning of Poland’s regaining independence, the greater part of Pomeranian 
families already had a well-established sense of Polish or German identity.
Keywords: family, Pomerania, West Prussia, identity, multiculturalism, national 
consciousness.
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To make year 1918 possible. Patriotic upbringing 
in Polish families in Cieszyn Silesia before the Great War

Cieszyn Silesia was already homaged in 1327 to Czech rulers, who, since 1526, 
were the Habsburgs. Quite differently than in the regions of the Russian, Aus-
trian or German Partitions, Cieszyn Silesia was the region where the majority 
was established by Polish-speaking families that for over five centuries lived in 
a different national organism, which resulted in a different approach to the matter 
of tradition or patriotism. The research aim is to describe the complex situation 
of generational preserving of the national identity and patriotic upbringing in the 
families, whose ancestors had Polish roots despite living in a “foreign” country. 
The pro-Polish upbringing was also visible in those families whose members had 
different nationalities and religions.

The basis for the research is the analysis of the memoirs written by the leading 
supporters of Polishness in the region (for example Andrzej Cinciała, Paweł Stal-
mach), as well as other documents dating from before the First World War, whose 
authors talk about their family house upbringing that helped to shape their national 
identity. Those were the grassroots actions of peasant communities. The critical 
analysis of the sources will enable to verify the thesis that the return of Cieszyn 
Silesia to its motherland was possible thanks to the enormous amount of work con-
cerning Polish-patriotic upbringing in those families, where Poland and its history, 
language, tradition and even legends connected with that region were alive and 
survived as their oral tradition.

Strong foreign influence (German and Czech ones) and the policy of the Aus-
trian authorities could have ted to an almost complete loss of the sense of Polish-
ness among local inhabitants. The joining of a part of Cieszyn Silesia to Poland 
in 1918 was possible only due to the fact that Polish families cultivated respect 
for past, kept the tradition and the language alive and respected knowledge and 
education.
Keywords: Cieszyn Silesia, Polish people, family, upbringing, patriotism, 
tradition.
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A Family in Social Policy of the Second Polish Republic. 
The Analysis of Selected Activities

During the interwar period (1918–1939) is a meaningful caesura not only in politi-
cal life but also as far as development of social service is concerned. It is possible 
to enumerate here various forms of support for the family, and most of all for 
the child. It is interesting to describe the forms of supporting the youngest in the 
discussed historical period as the issue is still topical. What is more, a number of 
solutions introduced at that time were groundbreaking and became the pattern for 
other European countries. In the XIX and XX centuries the activities of indivi-
duals who understood the need to support abandoned, endangered and devoid of 
basic conditions for existence children were meaningful. Later on, in the inter-
war period, there was a breakthrough and numerous modifications of the existing 
forms of taking care of children.

When World War I ended in 1918 new, reborn Polish state faced a number of 
not only political but also social and economic difficulties. The general poverty, 
the scarcity of people exhausted with years of occupation, and most of all, disa-
strous health condition of children faced biological destruction of Polish society. 
Therefore, the war with its tragic results and higher awareness of children’s rights 
became the impulse to take up a number of activities which would be not only 
lifesaving but also correcting health care system of the family and its youngest 
members. A groundbreaking moment for newly born state and its social institu-
tions was the introduction, after regaining independence in 1918, of the social 
security system and public health care system. The issue of social welfare was 
legally solved by the introduction of the bill from August 16, 1923. The protec-
tion of maternity, infants, children and the youth became one of the most impor-
tant issues of social welfare activity. Among the numerous supporting activities 
obviously the most meaningful role was to provide basic living conditions for the 
poorest people. After World War I numerous families were undernourished. Pre-
vious philanthropic activity was insufficient and ineffective and it had to be repla-
ced with planned, rational and organized social work. Social legislation, created 
with great effort, was aimed at creating the rights of each man to decent human 
existence. At the same time, this legislation shaped and helped to create the state 
which would be responsible for its citizens.
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While incorporating the direct source method of the public health care system 
for children the wider activities were presented. They were applied to the whole 
families and the youngest members of the families and based on policy of the state. 
What is more, social, institutional and non-governmental solutions to the problem 
of children health care were presented in interwar Poland. The aim of the article 
is to give the outline of the actual scale of help directed at families, and most of 
all the youngest children. As the article represents both pedagogical and historical 
realms the analytic and comparative methods of the analysis of the collected mate-
rials were applied. It is inevitable to refer to legislative materials, articles, statistics 
and interwar and contemporary subject literature.

Undoubtedly, in the interwar period all the problems connected with health 
care of the family were not solved. The size and intensity of social problems which 
affected the family, and most of all children of the Second Polish Republic, requ-
ired huge sums of money which were not available in the destroyed by war activi-
ties Poland. Nevertheless, the philanthropic activities which were taken up in this 
period and which concerned social health care partially fulfilled their role and gave 
the beginning to the system of health care over a child and a family.
Keywords: a family, a child, health care, the Second Polish Republic.
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The Family in the Second Polish Republic – 
The Main Dangers of Diseases

The period between 1918 and 1939 is extremely important not for Poland but also 
for Polish families of that period. After about 150 years of partitions the families 
could again live and bring up their children in an independent and free country. 
The times were judged and described in different ways in the past. From 1945 until 
the changes of the economic mode originated in 1989 the times were very negati-
vely perceived by the imposed government of that period. Within the last, almost 
thirty years, in newspapers those events were presented sometimes too positively. 
The time passing and new publications describing social life of those who lived 
ninety or a hundred years ago allow to explore in deep and diversify the scope 
of the research. The issues are also meaningful for contemporary families. They 
concern extremely important problems – for instance, bringing up and educating 
the forthcoming generations while preserving traditions and respecting the things 
which had already been achieved. Obviously, the difficult or controversial issues 
should not be avoided at any stage of the discussion. One of the elements connected 
with education are health and illness issues concerning also the recent past.
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The defeat of the imperialist countries after World War I was used by Polish 
society. With the support of the victorious allies Poland was reborn as an indepen-
dent, sovereign country. In spite of the fact that our country formally did not parti-
cipate in warfare of 1914–1918 still it became the area of fierce battles and fighting. 
Within the first years of the young country until the end of the Third Silesian 
Uprising in spring 1921, the situation constantly worsened. This period was extre-
mely difficult for the society. One of the most frequent problems that the families 
had to face were massive infectious illness outbreaks (for instance, typhoid fever, 
smallpox or cholera) or social illness outbreaks, like tuberculosis or venereal dise-
ases. Only in the 1920s did the negative health situation of the families improve. 
The great world economic crisis which started in 1929 and finished in Poland after 
five years impaired the issues connected with health of general public. Because of 
financial problems the activity of, for example, school health care system activity 
was limited. The last two years of the Second Polish Republic brought an impro-
vement of the situation as far as health issues are concerned. Infant mortality rate 
was decreasing. The net of health centers developed and there were the centers 
responsible for the mother and child health care, school hygiene and the control 
of the most dangerous social diseases – tuberculosis, trachoma, venereal diseases. 
Immunization of the youngest was introduced to a bigger scale. The number of 
doctors educated at five Polish universities increased and the health state of the 
society improved. The discussions concerning the improvement of health care sys-
tem continued. The disputes also referred to the school medicine which was better 
organized at that time.

It is possible to claim that by presenting the above issues the important ele-
ments from family life in the Second Polish Republic will be reminded but also 
some conclusions concerning contemporary period can be drawn.
Keywords: a family, incidence, children, youth, the Second Polish Republic 
(1918–1939).
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Family home of a child from a working class background 
in interwar Łódź in the light of ethnographic materials

In 1918–1939, adults and children from a typical working class family were 
employed in a factory, often in the same one. In the everyday rhythm of a working 
life, work was the supreme value. It was in its core, as people “worked to live”. 
In Łódź, where the basis of the economy and the main city-forming factor was the 
textile industry, the interwar period turned out to be particularly complex. What 
was characteristic of Łódź economy was distinctive phases of boom and prosperity 
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but also stagnation, which, in the years of the economic crisis, resulted in tempo-
rary stoppages of production or, in the worst cases, in bankruptcy of factories, and 
for the families – in no source of income. The material situation of a Łódź working 
class family was defined with a degree of satisfying the basic needs, i.e. conditions 
of accommodation, food, access to culture, or spending free time. Work of the 
parents (or no work) entailed the situation of children, their everyday life, relation-
ships with their parents, brothers, and sisters, household chores, and school duties.

The aim of the research was to reconstruct the conditions of living of a child 
from a working class background in Łódź in 1918–1939. By reaching to the inter-
war past kept in memories of working women and men from Łódź, the author 
tried to focus on the following aspects: living conditions of a family (furniture, 
food, clothes), house works and house chores (different for girls and boys and for 
the elder generation), childcare (feeding, cleanliness, and hygiene), and education 
(games, school education, learning social rules).

The research was based on the ethnographic materials collected in the Łódź 
Archiwum Zbiorów Etnograficznych (Ethnographic Archive), gathered during the 
research on culture of the working class in Łódź in the interwar period conducted 
since the middle of the 1970s and managed by prof. Bronisława Kopczyńska-
Jaworska. Narrative interviews (which were recorded and catalogued) given by 
former workers of textile factories include many references to childhood lived 
between the wars.
Keywords: 1918–1939, childhood in Łódź in the interwar period, working class 
family, education of a child in a working class family in the interwar period, 
 ethnographic research in historic reconstruction.
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Upbringing and socialization of children and youth in Warsaw 
working class families in the Second Polish Republic

The social and economic situation in Poland in the Second Republic had a signi-
ficant impact on the functioning of the family. The growing number of workers in 
urban agglomerations contributed to the creation of a separate culture of the wor-
king class. The living conditions of workers’ families had a direct impact on the 
life and functioning of the younger generation of this social class.

The article is focused on the issues of the family’s educational and socializing 
role as well as shows the values, principles and norms of conduct passed down by 
the family. The analyzed material is focused on Warsaw, based on surveys carried 
out among workers living in the city in the Second Polish Republic.
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The collected material focuses on issues related to the living conditions of 
workers and their families, economic and social determinants, issues of parents 
unemployment and work undertaken by young people. The analysis of the collec-
ted sources uses text analysis methods for the educational historian of upbringing.

The questionnaire material collected from the interwar period in Poland has 
presented the difficult situation of the Warsaw workers families. The analysis has 
shown hard living conditions, difficult housing situation, problems with boarding 
or providing the appropriate clothing, which directly affected the situation of chil-
dren and young people. What is more, the characteristic morality of the working 
class families, had been noticed in the norms and values   followed by the young 
generation. The discussion of factors influencing the educational and socialization 
processes in Warsaw families shows the functioning of the working class and is 
a reflection of its situation in the period of the Second Polish Republic.
Keywords: family, youth, childhood, education, socialization, the Second Polish 
Republic.
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Maternity protection, childcare and care for women with 
children in the Second Republic of Poland in chosen trade 

periodicals

Childcare and care for women with children in the Second Republic of Poland is 
still an ambiguous question from the scientific point of view. Proper vision of this 
part of society is problematic because of the economic and cultural questions which 
were present in Interwar Poland. After gaining independence, the situation in the 
country was complicated as a result of lack of governmental, national coherence 
and consequences of warfare which provoked the increase of caring needs. Impor-
tant restrictions in development of childcare were also events from the period of 
partition of Poland- prejudice and discrimination, for example of illegitimate child.

The lack of concrete legal and system solutions caused the taking actions of the 
caring activities in favour of children and family in the Second Republic of Poland 
by different subjects, among others by religious associations or by private persons. 
Specific coexistence of different forms of care and protective initiatives was very 
characteristic however the scale and the importance of this activity is often hard 
to display. The aim of the speech is to present the most important solutions and 
forms of childcare and mother’s care with taking into consideration the care in 
nursery and their meaning from the children’s and family’s functioning point of 
view which is shown in trade periodicals of the Second Republic of Poland like 
“Childcare” and “Social work and social care”.
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Keywords: maternity protection, care for women with children, childcare, nur-
sary, station of childcare and care for women with children, trade periodicals.
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Portrayal of motherhood in Polish interwar women press

Motherhood, an inspiration for artists, writers, and poets since the beginning of 
mankind, is one of the most crucial tasks of women resulting from their biologi-
cal predispositions. Those predispositions determined women’s place and role in 
society and culture since time immemorial. “Thus it is those biological predisposi-
tions that situated women in a particular position in the family [...]. Due to those 
aspects, women’s role and function in the family were mainly perceived, and many 
a time still are, through the prism of motherhood. Women not only give birth, but 
also bring up and look after children and other family members” (Sulik, 2010, 
s. 26). [translated by the author] Motherhood is also discussed and examined in 
the interwar women press, including the following aspects: nurturing and raising 
of a child, as well as its moral, patriotic, and religious development; preparing 
meals and housekeeping, an inseparable part of motherhood including education 
and future occupation (preserving gender differences); entrusting the child with 
wetnurses, tutors, as well as teachers; and juggling work with raising children 
(Bednarz-Grzybek, 2010; Łozowska, 2010). It is important to note that the por-
trayal of motherhood presented in press often differed from their socio-political 
orientation.

Until now, research on women’s history has been three-fold. The first aspect 
under analysis has been the perspective of women’s emancipation (with the new-
est studies on genders) that resulted in an increased interest in women and their 
importance in the development of the world. The second one has been the analysis 
of women’s history taken up by traditional historiography – biographies of particu-
lar women who had decisive influence on human progress. The final one has been 
the analysis of women’s portrayal in relation to the roles they occupy – mother and 
wife, and the tasks they perform.

However, the studies of women press still lack a complete description of the 
portrayal of women as mothers. The literature often discusses topics such as: anal-
ysis of women press in relation to socio-political aspects (women’s social status, 
national identity and being brought up, forthcoming war), socio-economic aspects 
(working at home, professional work, and the influence of the Great Depression 
on women’s situation), education and culture (education of girls, knowledge of the 
world, women’s cultural activity, and counsel), the shaping of the positive image of 
women (aesthetics, fashion and beauty), and taking care of one’s health (hygiene, 
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culture and proper nourishment), as well as chosen magazines: Bluszcz, Moja 
Przyjaciółka, Kobieta współczesna.

Until now, the portrayal of motherhood has not been fully analysed, leaving 
room for its further development. For this reason, the aim of the project is recon-
struction of the portrayal of motherhood depicted in Polish interwar women press. 
The analysis involves differences in social strata, the historical period, as well as 
those that result from particular motherhood stage.
Keywords: motherhood, the interwar period, the women’s press.
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Father Wacław Bliziński and his work for families

The purpose of this exposition is to present an outline of work undertaken by father 
Wacław Bliziński for families in the first half of the 20th century. The parson of 
Lisków (currently a village in the Kalisz County) created an exemplary model of 
Polish rural areas of the beginning of the 20th century, and Lisków became a sym-
bol of progress. His main motivation was the well-being of another man, inclu-
ding worthy family life. This exposition will present examples of the initiatives he 
had undertaken: establishing ties with families in his parish, educational efforts, 
social and political initiatives. For this exposition, I used non-serial publications, 
articles, oral and written relations who had met W. Bliziński in person – or who 
had known his achievements – collections of Lisków Parish Archive (Archiwum 
Parafialne w Liskowie) and private collections. The sources which I have gathered 
are complemented with selected illustrations from private collections. My focus 
on father Bliziński’s initiatives for families determines the choice of methodology: 
document analysis, interview.

Conclusion:
 – father Wacław Bliziński’s work is connected with Lisków parish and political 
activity, it includes raising the standards of living of families: development of 
education, culture, cooperation, social organisations, health;

 – father Bliziński’s achievements were commonly known at the beginning of the 
20th century, later on the knowledge of his achievements started to fade away.

Keywords: Wacław Bliziński, Lisków, education in rural areas, cooperation, 
exemplary village, situation of families in the Russian partition, peasant families 
of the 19th/20th centuries.
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Contemporary discourse 
on family
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A house with traditions – education through art in a family 
and at a “historical home”

Purpose of research: The aim of the paper is to present the cultural and educational 
impact on a family through the cultural heritage of the house with traditions, i.e. the 
so called “historical home”.

A house with traditions is commonly thought about as a place of remembrance. 
In the past, its role in the process of the young generations’ education had a decisive 
impact on a choice of the future profession by the young people. Simultaneously, 
it significantly influenced the future morale and integrity of people’s adult life.

Materials and methods – archival query, historical and iconographic research, 
narrative interview method:

The relation between home and tradition means the cultivation of the history of 
a family, which has an impact on the education of young generations. The family 
home - where the cultural traditions of the place is being kept, the historical 
memory of the ancestors and the identity of a family is remembered – enforces the 
growth of young people with a sense of a family value, its roots and identity.

A house with traditions as a „historical home” is also understood as a tangible 
and intangible cultural heritage. It is seen as a historical home inseparably con-
nected with the process of education through art. It means the ability to combine 
the experiences of everyday life with art into an inseparable process of education 
through art in a family.

Conclusions: A “historical home” is perceived to be the one where people are 
both seeking and finding their own place in the modern world, in times of the 
disturbed ability to read true values. Striving for a certain „minimal” participation 
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in art, both in its creation and its reception, is supposed to bring personal satis-
faction to family members in their everyday life and to help them achieving psy-
chological balance. It is a living museum of „sensu largo” (Eng. “wider sense”) 
influencing education in a family.
Keywords: historical home, home with traditions, tangible and intangible cultural 
heritage, education through art, art creation, art reception.
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The actions taken by The United States Conference 
of Catholic Bishops to defend the family

The model of the nuclear family in contemporary American society no longer exi-
sts. This is confirmed by statistics: in 1960 more than 37% of households in the US 
was carried out by spouses with children. Over half a century later, this number 
dropped to only 16%. In the 1960s the roles in the family were clearly divided: the 
man was the breadwinner, and the woman took care of the household and children. 
The situation has changed over time. Women took up professional work, and the 
marriage developed into a modern form based on love, shared passions, often two 
incomes and shared household duties.

Currently, in the face of the legalization of abortion or same-sex marriages, 
The United States Conference of Catholic Bishops emphasizes that strengthening 
the condition of American families is one of the main strategic goals for the years 
2017–2020 (2017–2020 USCCB Strategic Plan).

The purpose of this paper is to present the actions taken by the American 
Bishops to defend the family under the USCCB Strategic Plan. These activities are 
in line with current socio-cultural events, as well as follow technical innovations. 
The spectrum of activities for the benefit of the family is broad and covers the 
health, socio-demographic and multicultural aspects of America. The initiative 
undertaken by USCCB is innovative on a global scale, so let’s take a closer look at 
it and give consideration to the possibility of implementing similar actions in the 
European, Polish perspective.
Keywords: United States Conference of Catholic Bishops, Marriage, Family, 
American Sociaty.
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Faces of marriage – a perspective of a visual methodology

The subject of the analysis was the image of marriage contained in wedding pho-
tographs of young couples. The aim of the research focused on cognitive aspects – 
getting to know the images of marriage and different ways of presenting a young 
couple over the years. Photos from the years 1940–2017 were analyzed. The rese-
arch was also characterized by a social aspect, namely sensitization to a change in 
the way of presenting marriage, which is presented in photographs more and more 
boldly, losing the intimacy of the experience of this crucial and critical event in the 
life of newlyweds. The research problems that were assigned to the objectives were 
expressed in the following questions: What image of marriage depict selected pho-
tographs? What is the external image of the husband/wife? How is the relationship 
between the spouses expressed? Do photographs convey some hidden marriage 
program, and if so, which one? In the analysis of visual images, an interpretive 
paradigm has been referred to, focused on the search for meanings and meanings 
given to a selected fragment of the social world, in this case contained in photogra-
phs. Analyzing the photographs, reference was made to the formal analysis and, 
in the second stage, to the understanding analysis. The key moment of the under-
standing stage is the hermeneutic and structural analysis of photography. Conc-
lusions: The photographs selected for the analysis show a small fragment of the 
microworlds of marriage, but thanks to the fact that they were created over nearly 
80 years, they allow to show a small history of wedding photography and, in the 
social sense, the ways of presenting couples. Couples posing for wedding photos 
know that they are photographed and currently have an influence on how they will 
be shown, they are often co-authors of ideas for wedding sessions. This provides 
the researcher with the possibility of entering into the intimate nature of the mari-
tal relationship through the photos, into the emotional and physical dimension of 
intimacy.
 Keywords: Visual methodology, marriage, photo analysis.
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The essence of a sacramental marriage and the process 
of spouses self-upbringing

Catholic marriage is a relationship based on mutual love, loyalty and honesty, and 
one of its main attributes is indissolubility. Stability in the sacramental marriage 
is connected with the specific requirements that both spouses set for themselves. 
They are equally responsible for their own development, for the quality of the 
relationship and for the upbringing of children. It seems cognitively interesting to 
seek answers to questions about, on the one hand, the essential characteristics of 
the sacramental marriage, and on the other hand, specific actions that should be 
taken by both spouses in order to make their relationship the source of happiness. 
This article is based on an analysis of selected documents of the Catholic Church 
that deal with the subject matter of marriage and the family. Analysis of indicated 
teachings allows to draw conclusions about the spouse’s self-upbringing. Both of 
them are obliged to permanent work on themselves, on all that determines their 
uniqueness. The common good of the spouses is not a simple sum of their mental, 
physical and spiritual well-being, but it is a reference point of daily efforts, self-
-reflection, and for everything that they both do to fill the sacramental marriage 
with original content. The spouses self-education is focused on being a gift for 
each other, for the permanent building a community of persons. It is a necessary 
condition for the Church’s teaching about marriage and family. The conscious 
undertaking of the “effort of development “ is possible after reaching a certain 
degree of maturity and is the whole-life task of every man, and the man living 
in a marriage in particular. It can be assumed that self-education of spouses is 
the foundation of family life, and therefore also the education of children, and all 
interpersonal and intergenerational relationships.
Keywords: sacramental marriage, self-education.
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Cultural contexts of family education at the crossroads 
of cultures

The subject of the study is the cultural context of the upbringing in the family 
at the cultural borderland. Generational cultural diversity of the family as well 
as its functioning in the multicultural environment results in interspersion of the 
cultural content (also those differing from the family culture) into the process of 
upbringing a child in the family setting. The above has been made the ground for 
the empirical discourse, supported by the outcomes of the research exploration 
conducted by diagnostic survey amongst families living in the Vilnius cultural 
borderland. The conducted analyses explicitly point to orientation of the upbring-
ing in the family towards the axiology of the cultural borderland, shaping citizen-
ship accomplished in the supranational area of the homeland , cross-cultural dia-
logue and intercultural competencies, at the concurrent exploration of won cultural 
heritage. Amongst the researched families the culturally open model of the family 
upbringing prevails.
Keywords: family environment, cultural diversity, cultural diversifications, the up -
bringing function of the family, cultural dimensions of the family upbringing.
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Cohabitation in the X generation

Cohabitation is on the list of alternative family forms, forming an alternative to the 
nuclear configuration “two parents plus their children”.

Cohabitation is on the list of alternative family forms, forming an alternative to 
the nuclear family configuration of “two parents plus their children.”. Statistically 
there are approx. 640 thousand Poles living in informal relationships, and within 
ten years this number has doubled.

The greatest increase in the number of cohabitating people is displayed among 
single men and women under the age of 40 as well as 40- and 50-year-old divorced 
people. These groups of cohabitants belong to the X generation.
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In literature, the subject of cohabitation is rich and varied, although over the 
years, with an increase in the number of cohabitants, the researchers’ approach 
has changed.

Purpose of research: The purpose of research was to identify the phenomenon 
of cohabitation in the X generation, that is, people who currently remain in the 
period of middle adulthood.

Methods: In my research, I used the qualitative orientation in the interpretive 
paradigm, the auto-narrative/biographical method and the technique of semi-struc-
tured interview according to the Polish adaptation of Dan McAdams, considering 
them to be the most optimal in the adopted research model.

Conclusions: The course of the cohabitation relationship is mainly dependent 
on the stage of the relationship. However, the personality factors of the partners 
cannot be ignored, their past experiences and common expectations and motiva-
tions that affect the quality and durability of the relationship. Especially past expe-
riences have an impact on the perception of the current relationship. People of the 
X generation decide for a consensual relationship consciously, although their moti-
vations result from various reasons (fear of loneliness, the need for love, sharing 
life with a partner, co-participation in raising a child from a previous relationship).

It can therefore be concluded that they are based on internal motivations, not 
external ones. At the same time, it can not be said that they were made more dura-
ble and/or more satisfactory.
Keywords: cohabitation, concubinage, consensual relationship, family, marriage, 
love, sex.
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New generations – new educational challenges of the 21st century

Generation Y, Generation Z, Generation C, Generation L... The development of 
new technologies and the expansion of new media have caused the emergence 
of new generations that perceive the world differently. At the same time, we are 
dealing here with a great terminological mess and discrepancies in determining 
age limits between respective generations. It may happen that some of the terms 
mentioned at the very beginning are used interchangeably. The problem is fur-
ther complicated by the fact that the most important indicator distinguishing these 
generations is constituted by the moment in which the new media appeared in their 
daily lives. However, this is the variable that cannot be clearly defined and may 
depend on, for example, the place of residence or the financial status of the family 
to a large extent. Additionally, more and more frequently, we can notice doubts 
concerning new generations’ high IT competences that are indicated by some 
authors. Attention is drawn to the observed high level of manual skills in the field 
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of new technologies, which, however, is not always accompanied by the ability to 
use them critically and constructively. The presentation will attempt to systematize 
and clarify the problems mentioned above. Moreover, the results of a questionnaire 
conducted in a group of secondary school and university students will be discus-
sed. The concept of transactional analysis will be used to examine such issues as 
the structure of ego states and the life position of the subjects. The analysis will 
also concern the extent to which the above variables depend on the way in which 
new technologies are used by the studied group.
Keywords: transactional analysis, new media, relationships, upbringing.
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Parental authority yesterday and today in the opinion 
of generations X, Y and Z. Generational evolution

Authority is an undisputed source of values, views and attitudes recognized by 
every culture, which makes it possible to influence social life. It seems that in the 
era of dynamic changes in the standards of family functioning, this issue is an 
important research area. It should be noted that this kind of research encounters 
specific obstacles, due to the necessity to design research methods, corresponding 
to the needs of the research plan, which was presented in this work.

The purpose of the research. The work is an empirical study of the meaning, 
attributed to parental authority by persons belonging to three compared genera-
tions - X (born 1965–1979), Y (1980–1994) and Z (after 1995), which were distin-
guished at the turn of the 20th and 21st century.

Material and method. Three groups of people belonging to the so-called Gene-
rations X (born in 1965–79), Generations Y (1980-1994) and Z (after 1995), com-
posed by 100 people were examined by the Semantic Difference “My parents”, 
including questions related to the most important aspects of authority: intellectual, 
moral and legal as well as subjugating and releasing.

Conclusion. The obtained data indicate that for people born in 1965–79 and 
1980–1994, the concept of parental authority is more strongly associated with the 
moral and intellectual sphere than to younger people born after 1995. Parental autho-
rity is also significantly more meaningfully related to them with subjugation, rather 
than with releasing, which distinguishes them from the examined youngest people.

The comparison of the obtained results indicates, therefore, that the concept of 
parental authority is significantly differently understood by people belonging to the 
three generations studied, which indicates that it has undergone a some evolution.
Keywords: parental authority; X, Y and Z generation; parenting styles in the 
family; contemporary family transformations.
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Family evaluation in the anti-abortion discourse 
(on the example of pro-life group texts)

The aim of the research is to indicate the objects of evaluation and types of valu-
ing measure in the texts of anti-abortion discourse (presented by pro-life groups) 
and the indication of dependencies arising from the non-linguistic context, that is, 
beliefs, attitudes (ideology). The object of research will cover especially the eva-
luation objects: woman-mother, child, family and verbal (lexical and connotative) 
exponents of their valorisation. My research is part of the axi-linguistic research 
paradigm, but in the analysis of texts, pragmalinguistics elements and the methods 
facet are also used. The main conclusion arising from the observation of language 
material - the texts of anti-abortion discourse – is that these texts the value the 
objects in a specific way, and the valorization has an ideological overtone, which 
in turn is associated with the so-called concepts profiling.
 Keywords: (anti)abortion, evaluation, object of evaluation, a value measure, con-
cepts profiling, discourse.
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Early childhood music education and its role in stimulating 
child development

The world we live in is the world of sounds. They surround us everyday. Music 
makes us shape music culture, improve our sense of beauty, improve our taste and 
helps us receive various experiences. We cannot separate such experience from 
music as they combine into a whole. That is why it is so important we carry an 
aesthetic education that helps people to experience music. The conviction about the 
significance of music in man’s development, especially at his youthfulness, dates 
back to antiquity.

Contact with music within an organized educational system happens as a part 
of aesthetic education, which is a specific knowledge and might be a foundation 
of shaping entire personality. Music education as a component of education in 
general is to enrich child’s imagination and artistic experience during contact with 
this form of art. Contact with music has various functions in shaping personality 
of a young man.

The aim of the research was to answer a question about a role of music edu-
cation in stimulating child’s development during early school education. For this 
reason the author of this text held a query among grade I–III teachers. The query 
had 20 questions regarding preparation for music classes, forms of music activities 
and functions of music education. The query was held among 360 respondents. Pre-
liminary analysis of the collected research results allows to state that teachers give 
credit to music education (therefore all contacts with music)and confirm its function 
in development of a child. Teachers are aware of the need of continuity of these con-
tacts from kindergarten until the end of education. Teachers also stress a profound 
role of a family in preparing, shaping and developing attitude towards music.
Keywords: teacher, early childhood education, music education, family.
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The function of early education reading initiations in the era 
of screen

The assumption of the presented research and reflections is a thesis that reading 
literary texts is irreplaceable by other forms of cultural experience and recogni-
tion in which way literary education is organized in the family and at school for 
young children, later early education pupils. In the literature on the subject there 
is a belief that reading difficulties grow when children grow older because they 
are “captivated by the world”, the area of their life experience broadens. Even if 
we assume that it is true, it must be remembered that contemporary culture due 
to the so called new media, differently to our imagination on the subject, defines 
the lifestyle of present pupils, also those at the first stage of education. The pace 
of changes is so fast that suggested differences and children’s needs are not the 
same as a few years ago. This article discusses the conclusions of the survey which 
I carried out on the subject of introducing younger pupils to reading practice and 
leads to some generalizations.
Keywords: early education, reading initiation, digital media, literature, set book.
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The contemporary family towards the sexual education 
of the pre-school child

The reality in which the process of upbringing is currently taking place, inclu-
ding the sexual education of a pre-school child, makes it possible to speak openly, 
without hypocrisy, about the problems of sex, sexuality of a child, an adult. There-
fore, before today’s family, there are challenges related to the proper orientation of 
the children’s knowledge and imaginations about corporality, and related sexuality.

 The article deals with the issues of sexual education of a small child. Theo-
retical analysis subjected to such issues as: parental attitudes, family functions, 
the value of sexual education in the family environment, factors conducive to or 
hindering the implementation of tasks in this area of   education. It was emphasized 
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that the process of sexual education takes place mainly in the family home through 
the example of parents, transferring knowledge, shaping attitudes.

Sex education is the privilege and responsibility of parents, the actions of other 
entities should only support them. In this context, arguments justifying coopera-
tion between parents and pre-school institutions were presented.

Conclusions and practical advice, tips resulting from the analysis of the subject 
literature can be used in pedagogical practice to enrich the knowledge and skills of 
parents and to harmonize educational interactions related to the sexual education 
of a pre-school child. The most important of these are: awareness of the importance 
of the presence of mother and father in upbringing, knowledge about the child’s 
psychosexual development, the ability to talk with the child on sexual topics, on 
the subject of marriage and family, skilful use of various sources of knowledge 
(popular science literature, films, the Internet), own experience from the family of 
origin, cooperation with the kindergarten, support and accompanying the child in 
the process of shaping their own sexuality.
Keywords: family, sexual education, parental attitudes, family functions, coope-
ration with kindergarten.
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The school as an educational space in students’ opinions – 
research report

Undoubtedly, nowadays, for almost every student in Poland, the school becomes 
the second home. This is due to the school duty, the time spent by children and 
youth in schools, as well as the intensity of the relations appearing in this space. 
On the other hand, at the same time, the house becomes the second school, because 
inside its walls the school tasks are carried out, as well as discussions about the 
good and difficult experiences gained at school. This perspective is therefore cru-
cial for raising the school-age children in the family. So what is the image of the 
school? How do students perceive it? Does the climate in it become an environ-
ment for their growth? Answers to these questions have become one of the goals 
of the research carried out using the diagnostic survey method in 64 public and 
non-public schools in Poland, which took part in the project “Bring up a wise man. 
Introduction of a model of educational and resocialization work using the school 
tutoring as a positive prevention of problems in the Polish school”. Students invi-
ted to the research procedure were asked to complete the on-line questionnaire. 
The conducted research allowed to gather opinions of 7413 students aged from 
7 to 19 years old presenting their schools as development spaces. According to the 
obtained data, the reality of these institutions appears to be extremely complex, 
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indicating the hope among the youngest students as well as the criticism and disap-
pointment of the oldest ones. A description of their experiences has become the 
foundation of an upcoming presentation.
Keywords: school, upbringing, school relations, school climate, tutoring.

Dr Dorota GĘBUŚ
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, POLSKA

dorota.gebus@op.pl

Family and school conditions of student’s creative development

Family and school are basic educational environment, in which a young person 
acquires important interpersonal and social skills that are necessary in functioning 
in adult life. Under the influence of parents’ and teachers’ interactions, the student 
shapes his attitude towards himself and others that we can see in his self-esteem or 
readiness to take on new challenges and the way in which he overcomes new diffi-
culties. It is important for student to by creative in order to deal with all difficulties 
in adult life and strive for self-fulfilment.

The speech represents findings about development of a creative attitude among 
young people. In this context the creative attitude is consistent with the assump-
tions of the pedagogy of creativity and understood as manifestations of such traits 
as divergent thinking, tolerance for ambiguity, concentration on the task, noncon-
formity, openness and cognitive curiosity. The presented results are part of a project 
financed by the Ministry of National Education “Raise a wise man. Introduction of 
a model of educational and resocialization work using the school tutoring method 
as a positive prevention of problems in the Polish school” (project implementation: 
Open Education Society in cooperation with the Jan Długosz University in Często-
chowa). The research is conducted throughout Poland in primary, middle and high 
schools. The method of a diagnostic survey based on a questionnaire technique has 
been used. Proprietary research tools developed by the Educational Transactional 
Analysis Research Team at the Pedagogical Faculty of the Jan Długosz University 
in Częstochowa have been employed. The presented results will concern the scale 
of the appearance of individual features of creative attitude among pupil and the 
search for reasons for this state of affairs in the family and school environment.
Keywords: creative attitude, family, school, school pupils.
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Cooperation between the student’s family and the school – 
the areas of building relationships in the light of educational law 

before and after the political transformation

Aim of the research: Presentation of differences in legal solutions concerning the 
place of parents and their representatives in the Polish education system, taking 
into account the assumptions of the educational reform introduced in 2017, as well 
as the implementation of these assumptions in educational practice.

Material and methods. The basis for reflection on the directions of educational 
policy was the analysis of the content of laws and regulations relating to the rights 
of parents issued before and after 1989 in Poland. Insights relating to the practical 
dimension of the parents-school relationship were based on the analysis of reports 
on pedagogical supervision gathered in the archives of the Lublin school council.

Conclusions. The analysis of legal acts allows to distinguish three levels of 
parent-child relationship: school – parent – school, formal representation of parents, 
school - parents’ community. Before 1989, the existence of a formal representation 
of parents was indeed optional, the 1991 Education System Act did not change it. 
Only the 2007 amendment introduced a clear obligation to create parents’ councils 
in schools and institutions. Subsequent changes in legal regulations widened the 
scope of parent’s rights, however, the formal representation (eg council) rema-
ined basically unchanged competence. The imprecision, vagueness of statutory 
regulations or even fiction of some provisions prevented the effective operation 
and enforcement of the powers provided for by the Act and Regulations. Focusing 
educational policy on shaping the school-community relationship of parents took 
place in 2009, which was reflected in the definition of the so-called state requ-
irements for schools (the presence of parents in the school as active participants, 
implementers and co-organizers of educational processes was assumed). Despite 
the legal changes being introduced, the real development of the school-parents 
relationship remains similar: their participation in the life of educational institu-
tions is limited. This situation is currently being attempted to change, indicating 
as one of the priorities of the reform of education.
Keywords: parents, school, parents and school cooperation.
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Openness of students relations with parents and teachers

Family and school are important spaces for the acquisition of communication skills 
by pupils. The effectiveness of didactic and educational interactions can be discus-
sed on the condition of taking into account mutual relations existing in the system 
of pupils – teachers – parents. Each of these entities occupies a specific position 
in the development of children and youth. There are various interactions between 
entities and their quality determines school successes. The family satisfies the 
needs of children and at the same time supports them in fulfilling the role of the 
student. Teachers’ work should continue to meet the needs of students in a secon-
dary development context and take into account the family experience of children, 
which is a prerequisite for the effective implementation of the assumed educational 
set. Professional contacts between teachers, parents and students depend on open-
ness in the communication process, manifested during the exchange of informa-
tion between the interlocutors in everyday school situations. In proper relations 
with others, openness is a real dialogue between entities. Openness is characteri-
sed by bilateralism and reciprocity.

Bearing in mind the importance of openness in education, research was under-
taken on the students’ perception of the issues of openness in relations in two edu-
cational environments - family and school. The research was carried out among 
students of general secondary schools. The results were collected based on the 
Parental Attitude Scale in the study of M. Plopa (version for the youth) and the 
questionnaire for the diagnosis of openness developed on the basis of the dimen-
sions distinguished by D. W. Johnson. The obtained results indicate to what extent 
pupils show openness towards parents and teachers. In addition, the content and 
method of feedback were analyzed. The results of the research indicate that the 
perception of attitudes expressed by parents differentiates the level of students’ 
openness in interpersonal relations.
Keywords: pupil, parent, teacher,parental attitudes openness.
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The role of parents and school in education 
of children-expatriates following the example 

of The Tadeusz Kościuszko Polish School of Native Subject

The article presents the role of parents and school in educating children-expatriates 
following the example of the Polish School of Native Subjects in Ealing in London, 
which is one of the biggest schools of this kind in Europe and has operated ceaselessly 
for more than 60 years. The aim of the school is to maintain Polishness, to provide the 
children and teenagers with the basis of the Polish language, to share the knowledge 
about the history and geography of Poland, to bring up the young generation as well 
as to instil love to the homeland, to its culture and tradition. In  order to achieve the 
aims, the school closely cooperates with the students’ families.

The article presents different forms of the parents’ cooperation with the school 
in the process of education such as the cooperation with the teachers by taking 
part in parent-teacher meetings, helping children prepare for the lessons, being 
on duty during school breaks, supporting school celebrations, participating in the 
Parents’ Association Board and so on. Mutual cooperation and help of the above 
mentioned entities is essential to bring up the young generation of Polish emigrants 
in a patriotic way.
Keywords: patriotic upbringing, parents, children, emigration, school of native 
subjects.
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Parents in the role of educational and vocational counsellors

Transformations of the education system and constant changes occurring on the 
labour market cause that young people face huge problems that result from the 
necessity to make choices related to their own educational and professional future. 
When preparing for making decisions, the youth should be able to use the sup-
port of specialists – career advisers or other people prepared to help in this area. 
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However, the advisory assistance system does not always provide such opportuni-
ties. And often, young people themselves are not ready to use such help. Parents 
often act as advisers accompanying children in making decisions, although this is 
not an easy task for them. The purpose of the research was to determine the extent 
to which parents are involved in making decisions of their children, what help is 
expected by young people and how students assess the support received from their 
parents. It is important that decisions made by young people are autonomous, with 
the potential of young people but also the realities of the labour market taken into 
account. During this period, adults should not exert any pressure on them, but also 
not leave them alone. The role of adults is a rational accompaniment of young peo-
ple in this difficult situation. It is a big responsibility of parents.
Keywords: parents, young people, education and career decisions, counsellors.
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Motivation of achievements of high school students 
in the context of family life perception

Achievement motivation pertains both to attitudes and values shaped in home and 
in school. It constitutes defining one’s goals that derive from one’s personal inte-
rests, in an autonomous manner. It manifests itself in acting in a socially defined 
way and is a standard of our thoughts, attitudes and behaviors, which describe 
who we are and how we treat other people. It is a criterion of our evaluation, 
decisions and choices. The goal of the presented research is to describe the depen-
dency between the achievement motivation and the perception of family. After 
analyzing the results of the Family Relations Questionnaire – 1; Family Perception 
(by M. Plopa and P. Połomski) it becomes evident that family home, interpersonal 
communication and values conveyed there, set borders and family values, all have 
a great impact on the young person’s upbringing. Children’s upbringing, as well as 
preparing them for adult, autonomous life in the future, has always been the main 
family’s objective. The Achievement Motivation Inventory – LMI (by H. Schu-
ler, G. C. Thornton, A. Frintrup and M. Prochaski) describes the subject’s indivi-
dual profile. Achieving at least average level in the researched areas (self-control, 
ambition, confidence, independency, flexibility, competitiveness, fearlessness, 
dominance) significantly increased the likelihood of adopting proper behaviors 
pertaining to life and professional responsibilities after reaching the adulthood. 
The research included 100 high school students aged from 16 to 18, 54 from cities 
and 46 from the country. The dependencies between the achievement motiva-
tion, family perception. The results proved that the achievement motivation level 
is connected to the perception of family. Moreover, the use of the Achievement 
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Motivation Inventory allowed the tested youth to expand their knowledge of values 
and personal choices. It is presumed that their personal values may grow more 
independent from both the environment and the effects of upbringing in the future.

The dependencies obtained in the study indicate the need for independence. 
In addition, statistically significant, directly proportional correlations of weak 
strength between the degree of satisfaction with family communication and the 
general motivation of achievements and its following dimensions: self-control, 
perseverance, internalization, performance satisfaction, compensatory effort, goal 
orientation, enthusiasm for learning, tendencies to domination, faith in success, 
preference for difficult tasks, courage in predicting the effects of actions and flexi-
bility, allow to suppose that the studied youth strives to achieve a satisfying sense 
of identity and purpose - to take on the tasks posed by the school and early.
Keywords: Motivation of achievements, parental attitudes, youth, family.
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Training teachers for delivering FLE subject

Teachers working with children and the youth are required to have professional 
training in terms of its substance, methodology and competency development. 
Having regard to the type of the subject taught, teachers should still take care 
of their specialist knowledge. The subject itself, called the “Family life educa-
tion” (FLE), has its own characteristics and a lot of its content is derived from 
sociology, psychology, pedagogy, law, medicine, etc. As it entails interdisciplinary 
knowledge and skills, the use of activating methods of working with students is, 
therefore, compulsory. Moreover, such a teacher acts as a role model for young 
people in the sphere of social functioning as a spouse. It is worth remembering that 
educators primarily strive to properly introduce young people into the constructive 
functioning among the closest relatives.

The objective of the author’s own research is to establish the extent to which 
FLE teachers are properly trained to deliver the subject. In view of the above, 
40 educators implementing the acquired knowledge at primary schools have been 
examined. The following three research tools were applied: author’s own survey 
questionnaire, Family Communication Questionnaire and Attachment Style 
Questionnaire by M. Plopa.

Based on the obtained research results, key conclusions can be drawn as 
follows:

 – FLE teachers were externally motivated to undertake training in this regard;
 – women are far more frequently encouraged than men to deliver FLE subject;
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 – most of FLE teachers negatively evaluates the contents of the subject as speci-
fied by the curriculum;

 – teachers delivering FLE subject perceive both their resources and deficits in 
this regard;

 – examined persons see the necessity to develop in their students skills useful in 
the family and social life in an unconventional manner;

 – according to FLE teachers, the contents of the subject must be adjusted to cur-
rent individual needs of students;

 – most of the examined teachers inappropriately communicates with their life 
partners.

Keywords: FLE subject, education, family, young people, school.
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Changes in the educational function of the modern family – 
an attempt of interpretation in the light of the general system 

theory

The aim of the paper is to present selected changes related to the educational func-
tion of the modern family and their interpretation in the light of the general system 
theory. The paper refers to the subject literature and the results of own research, 
which were conducted over the parents’ knowledge about upbringing. The paper 
presents some issues related to changes in the educational function of the modern 
family. They refer to the educational functioning of parents. Conducted analyzes 
concern such aspects as: parental authority, parenting models, father’s participa-
tion in upbringing, psychological androgynia. They have a subjective character, 
they are related to the properties of an individual. At the same time, they are lar-
gely conditioned by external factors and socio-cultural changes. These aspects are 
important in the implementation of the educational function of the modern family 
and its (and others) participation should be taken into account all together. On the 
one hand, they are the result of socio-cultural changes, on the other hand, they con-
stitute a source of transformations in the process of family education. The paper 
points out that changes in family education related to the above aspects concern 
not only one relationship (for example a parent - child), but the entire family sys-
tem and its individual members. Therefore, they are important in changes taking 
place in the family as an educational environment. In addition, these changes in 
the pedagogical analysis and evaluation may not always be positively evaluated. 
Some limitations and difficulties in the field of the family upbringing process are 
connected with them.
Keywords: upbringing, family, parents, educational function, general system 
theory.
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Selected aspects of emotional functioning of a child in a modern 
emigrant family

Over the centuries, man has changed his places of residence. An example is eco-
nomic migration, which results from the desire to look for a job and a higher stand-
ard of living outside the country of origin. The decision of one or both parents or 
the whole family to leave is difficult, but its psychological consequences are felt 
mostly by children, because they lose their direct relationship with an absent par-
ent or try to adapt to a new reality in a foreign country. The aim of the study was to 
analyse the emotional consequences of economic migration on children, with par-
ticular emphasis on anxieties, fears, dissatisfaction with the quality and quantity 
of relationships with significant people (parents, other family members, peers) and 
a sense of loneliness. The psychological tests carried out on a sample of 320 chil-
dren from different types of emigrant families showed that the highest level of 
anxiety together with accompanying psychosomatic symptoms occurs in children 
temporarily separated from their mothers, and in children who went abroad with 
their parents and find it difficult to adapt to a new environment. The important 
factor was the duration of emigration. Most of the children in the sample, regard-
less of the type of a migration family, feel lonely, do not have strong ties with their 
relatives, do not consider themselves understood by them, do not feel included into 
a peer group. The results of the research are the basis for the proposals of practical 
activities.
Keywords: family, economic migration, emotional consequences of migration on 
children.
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Generational changes in the realisation of family functions 
based on research of students and their parents

Transformations of the family functions are made under the influence of political, 
economic, social and legislative changes. These changes make many of the tasks 
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previously performed by the family to be carried out outside of it. The process 
of taking over care, upbringing, education, through specialized state or private 
institutions, such as raising a child in nurseries and kindergartens (even round the 
clock), care for the elderly and disabled in nursing homes.

Therefore, getting to know the direction of changes of the modern family and 
the conditions of its functioning, are an important problem and area of interest in 
our time, both in perspective of an individual and the whole community.

The author will present the results of research carried out among students of 
pedagogy, in the scope of the family function, taking into account the own family 
and the family of origin.
Keywords: own family, family of origin, family functions, family changes.
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A big-city family as a space for socialisation and education 
of school-aged children. Research report

In its theoretical and empirical approach, the article discusses a big-city family, its 
characteristics as a space for socialisation of school-aged children (small family, 
with their own property, self-managed, economically independent, characterised by 
democratic and egalitarian relationships, fully aware of the need for child’s deve-
lopment and education). The above-mentioned characteristics define family resour-
ces which influence the image of childhood. The research findings involve parental 
roles and tasks connected to care, education and socialisation of children, 5th and 
6th year students. The empirical research results enabled us to answer the question: 
what kind of space – favourable or unfavourable for proper development of school-
-aged children – is provided by the examined families living in the big city.
Keywords: big-city family, space for socialisation and education, care and educa-
tion function, childhood.
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Experiencing anxiety and coping with stress by growing 
adolescents in the context of the motivation of achievements and 

the environment of origin

The way young people approach problem situations and the impact of methods 
of dealing with stress on their motivation to achieve the objectives were the main 
topics of this thesis. The survey covered 100 secondary school students, 14 girls 
and 86 boys from 16 to 18 years old. The thesis is an attempt to answer the question: 
do the motivation and its dimensions relate to the styles of dealing with stress 
among secondary school students? In order to obtain the study material, the follo-
wing research tools have been used: Achievement Motivation inventory developed 
by H. Schuler, G. C. Thornton, A. Frintrup and M. Prochaski in Polish adaptation 
of A. Sękowski and W. Klinkosz, Coping inventory for Stressful Situations (CISS) 
developed by N. S. Endler and J. D. A. Parker in Polish adaptation of J. Strelau, 
A. Jaworowska, K. Wrześniewski and P. Szczepaniak, State-Trait Anxiety inven-
tory (STAI) developed by C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch and R. E. Lushene in 
Polish adaptation of C. D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk and K. Wrześniew-
ski. After the analysis of survey results, it was determined that there are links 
between particular methods of dealing with stress and the following dimensions of 
achievements: fearlessness, internality, persistence, status orientation, self-control 
and flow. The survey results also proved the substantial relations between anxiety 
and the majority of achievement motivation dimensions among secondary school 
students. The achievement motivation level is slightly differentiated by the envi-
ronment of origin and the previously defined fear.
Keywords: anxiety, stress, environment of origin, motivation of achievements, 
adolescents, parental attitudes.
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Mindfulness practice in working with family. 
Experience of family counseling and therapy

The aim of this presentation is to demonstrate the practice of mindfulness in the 
family counseling. Family counseling as well as therapy offers a lot of possibilities. 
There are at least a couple of schools of therapeutic work with the family. Every 
school has its own theories as well as effective and validated techniques. In such 
practice, virtues of the counselor and the quality of his therapeutic alliance between 
him and the family are especially important. Both features are connected with the 
issue of special gravity, namely with therapist’s mindfulness, which includes ele-
mentary and spontaneous openness to experience. It can be as well understood as 
a virtue, characteristic feature, remarkable ability to continuous improvement.

The author referring to the source literature and his own experiences with 
working with families reflects upon the mindfulness of the therapist as a practice 
of upholding the non-judgemental attention, which fosters the process of accompa-
nying the family, building the relationship with them, helping them and achieving 
the desired changes.

The results demonstrate significance of the therapist’s mindfulness as an 
instrument facilitating better understanding of the family. The attitude of nur-
turing the attention, the art of insight and sympathy shaped by him supports the 
family in managing to get to the substance of the problem. Mindfulness in work 
with the whole family (or its part) is a special challenge for a therapist. He tries 
to share his attention with every member of the family system. His mindfulness 
stimulates the family to practice resignation from inattention. Thus, it constitutes 
a way to a mutual understanding as a consequence.
Keywords: mindfulness, family counseling, therapy.
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Parental attitudes and teenagers’ empathy and aggression

Aim: The purpose of this research was to investigate the relationship between 
parental attitudes, empathy and aggression of adolescent children. Two hundred 
and eighty Polish students age 16–18 participated in this study.

Methods: IRI (Davis, 1994) was used to measure empathy, Buss&Perry Aggres-
sion Questionnaire (1993) was used to measure aggression, and Polish scale KPR-
-Roc (Plopa, 2008) was used to measure retrospective parenting styles in terms 
of five attitudes: acceptance/rejection, requirements, autonomy, inconsistencies and 
protecting.

Results: The results of these studies show that there is a relationship between 
parenting styles and levels of empathy and aggressive behaviors in children. The 
father’s parental attitude has a stronger impact on children’s empathy, than the 
mother’s attitude. The mothers’ attitude strongly influences on the level of aggres-
sion of their children. There is a positive relationship between children not being 
able to take perspective of others (cognitive empathy) and father’s inconsistent 
attitude. We see similar relationship when it comes to emotional empathy in ado-
lescents. The higher level of protection, requirements and inconsistency in father’s 
behaviour the higher level of personal distress in a child. The results are oppo-
site in terms of aggression. The more acceptance and autonomy parents have for 
a child the less aggression in his behaviour. Inconsistency and excessive demands 
of both parents affect the children’s level of aggression.

Conclusions: Studies confirm that both mother and father play an important 
role in shaping the appropriate social skills of their child. There is a distinct rela-
tionship between mothers’ and fathers’ attitudes and behaviour of their children.
Keywords: Empathy, aggression, adolescence, parents, parental attitudes.
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Passivity among school pupils in the perspective of transactional 
analysis – the scale and form of the phenomenon and its family 

conditioning

The presentation will show the results of the research that characterises the pheno-
menon of passivity in the environment of school youth. Passivity will be included 
here in accordance with the assumptions of one of psychotherapeutic concepts – 
transactional analysis. This means that it should be understood as a lack of effi-
ciency in dealing with a problematic situation, which may manifest itself in several 
strategies: doing nothing, overadaptation, agitation, incapacitation or violence.

We learn how to deal with difficulties in childhood. Significant people (first of 
all parents), while giving us a specific vision of ourselves and the world (the so-cal-
led life position according to transactional analysis), to some extent determine our 
effectiveness in the face of difficulties and the dominant passive strategy. The con-
ducted research aims at finding out the scope of passivity use by students aged 
11–18 and the passive strategy prevailing among them. The presented results are 
part of a project financed by the Ministry of National Education “Raise a wise man” 
(project implementation: Open Education Society in cooperation with the Jan Dłu-
gosz University in Częstochowa). The research is conducted throughout Poland 
in primary, middle and high schools. The method of a diagnostic survey based on 
a questionnaire technique has been used. Proprietary research tools developed by 
the Educational Transactional Analysis Research Team at the Pedagogical Faculty 
of the Jan Długosz University in Częstochowa have been employed. Conclusions 
provided during the presentation will concern the scale of the passivity phenome-
non among young people, the scope of application of respective strategies and the 
search for the reasons of such a situation in the area of family relations.
Keywords: transactional analysis, passivity, doing nothing, overadaptation, agita-
tion, incapacitation or violence, family relationships.
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Family structure vs. risky behaviour and feeling of self-efficiency 
of youth in the period of late adolescence

Purpose. The purpose of this dissertation was to compare the frequency of the 
occurrence of risky behaviour and the level of feeling of self-efficiency among late 
adolescents brought up in families of different structure.

Results. The structure of a family turned out not to have an important correla-
tion with a general feeling of self-efficiency of the examined adolescents brought 
up in complete and incomplete families.

However, the averages obtained in the scope of this variable show the advan-
tage of high results among adolescents from complete families and average results 
among the examined teenagers from incomplete families.

Risky behaviour which includes missing classes and using intoxicating sub-
stances: nicotine, alcohol, drugs, legal highs differ crucially in the scope of fre-
quency of occurrence in the compared groups. The quantitative analysis of the 
results shows that nicotine and legal highs are more often used by teenagers 
brought up in complete families.

Conclusions. The results obtained did not prove the initial assumptions con-
cerning a greater exposure to the possibility of the occurrence of risky behaviour 
among adolescents brought up in incomplete families but they reveal that selected 
risky behaviour occurs more often among adolescents coming from families of 
compete structure which motivates to further examinations of factors determin-
ing this phenomenon. It seems especially important to take into consideration the 
additional variables which should include:

 – time devoted to young people by parents fulfilling educational tasks alone or 
with a partner;

 – parental attitudes presented by parents.
Keywords: family, feeling of self-efficiency, risky behaviour.
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Family with deaf sibilings in the light of Sibiling of Deaf Adult 
(SODA)

Up until now, in studies and research, in the Polish field, the focus was on the ana-
lysis of situation between deaf children, hearing parents of the deaf children, and 
hearing children of deaf parents (Children of Deaf Adults = CODA) or a situation 
of the Deaf in general sense.

Considering, however, it is a very specific situation that involves whole family 
of the deaf child or deaf adult, it’s obvious that his or hers condition/impairment 
affects not only their relationship with the parents, but other family members 
i.e. siblings.

In the analysis of the above issue, we can see a sound need to carry out a prac-
tical study on the hearing siblings of deaf brother or a sister (SODA = Sibling of 
a Deaf Adult).

The authors are stipulating that the study on the dynamics of such relation-
ship holds a great value for research on situation of the Deaf and Hard of hearing 
in general.

There are some questions stemming from the analysis of their family relations, 
which are referring to their preferred communication method, the feeling of belon-
ging and to the way the entire family cell is functioning on daily basis

An intriguing point in this study would certainly be the family members’ atti-
tude and understanding of the deaf/hard of hearing sibling’s impairment and its 
impact on all involved.

In the set-out study the researchers wanted to focus on the above aspects from 
the perspective of Sibling Of a Deaf Adult (SODA).

The research’s main points were: social functioning, their functioning within 
the family cell, the relations between deaf/hearing siblings (taken as both commu-
nications and understanding of his/hers impairment in a wider aspect).

The prospective study will be of subjective nature and the tools used for collec-
tion of required data will be both the survey and a self-made interview program.

The outcome of this study and its conclusions will be presented by the authors 
at the seminar.
Keywords: hearing siblings, deaf siblings, SODA, siblings, communication, family.
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Families benefiting from social assistance

The presentation aims to characterize the situation of families benefiting from 
social assistance in Poland. One of the main purposes is to outline the roles of men 
and women in poverty reduction in families receiving social assistance. The author 
also identifies activities of family members in order to limit the poverty. The aim 
of research is to indicate the main barriers which need to be overcome in order to 
gain self-reliance by the families benefiting from social assistance. The important 
aspect of presentation is also intergenerational transmission of poverty.

The author carried out research of qualitative and quantitative nature with 
social workers employed in social welfare centers throughout Poland. Qualitative 
research was conducted by individual in-depth interviews IDI with 90 social wor-
kers. Quantitative surveying was done using CATI technique with 500 social wor-
kers. The surveyed employees represented social assistance institutions located 
in large, big, medium and small towns and in rural areas. Social workers in their 
day-to-day work collaborate with families and individuals who are in a difficult 
situation and are unable to overcome it on their own.

The results of the research show that the families receiving assistance often 
represent a model of a family with fixed roles, where gender is the main criterion 
for the division of tasks in the household. The adult members of families bene-
fiting from social assistance undertake a number of activities aimed at reducing 
poverty. This activities have a passive or active form and they are associated with 
the roles in family. The main barriers to empowerment families benefiting from 
social assistance are diverse due to their place of residence, type of household, 
problems they face.
Keywords: family, poverty, social assistance, social workers, gender.
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Propositions of changes in family policy – research report

In the European Union there are 4 models of family policy: 1) the liberal model 
(Ireland, the United Kingdom), in which the government responsibility is limited 
and the bulk of the responsibility for the situation of families lies with the citi-
zens; 2) the conservative model (Germany, France) which combines responsibility 
of the family with strong government regulation; 3) the social-democratic model 
(Finland, Sweden) in which the state plays the decisive role, offering numerous 
social benefits connected with the policy of increasing the citizens’ activity and 
employment; 4) the Southern-European model (Greece, Italy), with powerful 
familiarity and aimed to protect the traditional model and structure of the family 
and to preserve the integrity of the family and powerful family bonds (Balcerzak-
-Paradowska, 2009). The aim of the conducted research was to develop a diagno-
sis of the assessment of the Polish model of family policy. That is why a survey 
was conducted on a sample of 3074 representatives of Polish households. In the 
present paper the propositions of changes to the family policy in Poland made by 
the respondents are discussed.
Keywords: model of family policy, social services, diagnosis of Polish citizens’ 
expectations as to family policy.
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The Role of Community Centres in Providing Support 
for Families. Work Goals, Forms and Methods, 

Efficiency of Undertaken Activities

Activities aimed at supporting families are a difficult and complex, especially in 
modern times, when a number of substantial changes in the area of a family life are 
taking place. A contemporary family is not what it used to be even several years 
ago. Therefore, if the problem of supporting families is analysed, it is important to 
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consider the difficulties a family has to tackle. Civilisation development and world 
changing pace have families face the new care and upbringing challenges. Still, 
one thing remains unchanged – a family is one of the substantial social groups 
which should be assisted.

The paper presents the results of surveys conducted among the pupils of the 
“4 kąty” community centres in Kielce. The method of a diagnostic survey allowed 
for collecting information about the situation in pupils’ families and at school, but 
also about the effects of attending centres and the quality of centres’ functioning, 
which pupils evaluated by pointing at the areas which they thought were lacking 
in specific aspects.

This enables to formulate conclusions about the role of community centres in 
supporting families – both in the scope of centres’ functioning legitimacy as well 
as possible modifications of their work forms which could improve their opera-
tional efficiency.
Keywords: family, support.
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The role of parent-type care and educational facility 
and relations of orphans with their parents and guardians

For a number years orphanhood had been associated with lack one or both parents 
as a result of death. Today this term has new, complex meaning, by including the 
term “social orphanhood”, which refers to these children, who are deprived pro-
per care and protect at on the part of parents, as a deprivation of affiliate needs. 
The article is aimed at analysis and interpretation known experiences of foster 
children of Parent Type and Educational Facility in Włoszczowa. Using the quality 
method gave the opportunity to meet situations, problems and future plans the 
youth staying in it for many years. Study and literature connected with these pro-
blems let establish the causes and reasons of social ophanhood this group of chil-
dren. All this allowed to specify concrete conclusions, which might be basis to pro-
per implementation of assigned family functions, which, by many causes, aren’t 
implemented. Instead of them majority of this functions are implemented by social 
care institutions, as a family form of protection for children and youth experienced 
the result of social orphanhood.
Keywords: foster care, social orphanhood.
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Help and support perspective in parents’ kidnapping in the view 
of particular mediation procedures

The project refers to the issue of parental child abductions as the phenomena being 
the part of contemporary reality and the result of ongoing changes. Distinction 
between definitions of ravishment and parental abduction of a child was made, 
as well as several difficulties regarding this problem and its various determinants 
were presented.

The fact that the aforementioned phenomenon may be identified with parent-
hood crisis but also with insufficient maturity or pedagogic awareness of parents 
was of the main focus. Therefore, the question that arises concerns the opportu-
nity to prevent the risk of occurrence of these types of problems on larger scale. 
The purpose of this article is to present abductions as the element of crisis and 
indicate possible methods of support.

Excerpts of parents’ statements who face such a situation shall be examples of 
the described problem. Various means of assistance and support available in Polish 
and international law were analyzed, as well. Theoretical analysis of needs within 
the range of increasing support for families facing the described problem was of 
the main focus. This refers both to advisory services addressed to individual mem-
bers of a family, as well as taking actions aiming at improvement of communica-
tion and childcare in case of single parenthood. Particular attention was paid to 
mediation in the event of parental abduction, as optimum type of support which 
improves communication and is of huge potential in case of preventing abductions 
in the future. The conclusions refer to the suggestion of improving assistance and 
preventive procedures in case of the described problem.
Keywords: parental kidnapping, parental abduction, family crisis, single parent-
ing, mediation, help.
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Parenting styles of professional foster parents

Professional foster families have functioned in the Polish child care and family 
support system for over a decade. One form of professional foster care is emer-
gency shelter family. In our system the development of this type of foster care 
is most robust. To a very large extent it stems from a very high demand for fos-
ter family services. Emergency shelter families provide, most of all, measures of 
intervention type, which aim to provide care for children up to the age of ten, in 
situations of direct hazard to their life and health. The time of children’s stay at 
such families has been determined as eight months. The legislator’s intention is 
that this time should allow such child’s family to stabilise their life situation and 
undertake specific measures allowing them to have their full custody of a child 
restored. In that period the tasks of foster parents are related to providing support 
for the process of restoring the child to their natural family and conducting the 
custodial and educational function, inherent to every family.

The objective of the presented study is to specify the parenting styles by pro-
fessional foster parents. In order to conduct the assumed objective the Analysis 
of a parenting style in a family. Own family (OF), questionnaire by Maria Ryś 
was applied.

The study covered 76 foster families (152 parents) of an emergency shelter 
nature, which exercise custodial and educational tasks within the following pro-
vinces: Silesian and Małopolskie. The study results indicate that a definite majo-
rity of foster parents participating in the study prefer a democratic and liberal 
loving parenting style. Such regularity is independent of the gender of the parent. 
The differences become noticeable with respect to the subjects’ level of education.
Keywords: professional foster family, family parenting, parenting styles.
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The dialog in foster care (on the example of Biala Podlaska 
poviat)

The aim of the study was the analysis of the problem of verbal communication in 
care and educational institutions and family-run children’s homes. The primary 
means of communication is language. Dialogue is one of the forms of educational 
impact. Speech development, which has genetic basis and depends on innate attri-
butes, is possible only in the context of social environment.

The material for the article was created as part of the project “Education, leve-
ling developmental and educational deficits of charges of family-run children’s 
houses and care and educational institutions (based on the example of Biała Podla-
ska poviat)” implemented by the Department of Pedagogy of Higher State School 
in Biała Podlaska. Two methods: diagnostic survey and study of individual cases 
were used in the research, using proprietary questionnaires for charges, interview 
questionnaires with educators of care and educational centers and family facilities, 
an observation sheet and talks with coordinators and directors of the examined 
institutions. The research was carried out in Biała Podlaska poviat in three care 
and educational centers and three family-run children’s homes. The main aim of 
this article is to discuss the issue of verbal communication in the foster care.

The occurrence of numerous problems refer to the development of verbal com-
munication both in care and educational centers and family-run children’s houses. 
This function is performed more advantageous in a family home.
Keywords: dialog, speech, communication, foster care.
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Forms of social assistance provided by PCK (Polish Red Cross) 
to the family

The family over the centuries has changed, it is no longer as traditional and stable 
as it used to be. The dynamically changing reality generates new, difficult and crisis 
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situations, with the family alone cope. He touches her with a series of problems 
and problems, such as; poverty, disability, large-scale family violence, unemploy-
ment, family migrations, divorce rates, informal relationships, and aging. In 2014 
below the minimum subsistence level, i.e. in extreme poverty, 7.4% of the popula-
tion lived. The minimum of existence needed, short-sighted, inactive. That means 
about 2,800,000 people in need of food and housing

The needs in these packages are the same as non-government ones, e.g. PCK 
(Polish Red Cross). At the PCK branch in the Home Country in a difficult life 
situation. In the enterprise since 2015–2017, the 1st District Branch in the District 
District PCK in Kraśnik.

Conclusions: 1) There is a noticeable upward trend in the families who come 
to families. Among them, there are increasingly older seniors, including single 
women. 2) K and with technical assistance. 3) Beneficence, more and more often 
calculated claims in the scope of recei ving PCK. 4) The offered material assistance 
is characterized by a wider, varied assortment and better quality.
Keywords: communities, non-governmental institutions, material help, support.
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A talented child in foster care (on the example 
of Biała Podlaska poviat)

The purpose of the studies was to establish if there are talented children in the 
foster care, if so, how often does it happen? What actions are taken towards them?

The material for the article was created as part of the project “Education, level-
ling developmental and educational deficits of charges of family-run children’s 
houses and care and educational institutions (based on the example of Biała Podla-
ska poviat)” implemented by the Department of Pedagogy of Higher State School 
in Biała Podlaska. Two methods: diagnostic survey and study of individual cases 
were used in the research, using proprietary questionnaires for charges, interview 
questionnaires with educators of care and educational centres and family facilities, 
an observation sheet and talks with coordinators and directors of the examined 
institutions. The research was carried out in Biała Podlaska poviat in three care 
and educational centres and three family-run children’s homes.

The analysis of the results of the studies allowed to state that every third charge 
of an educational care institution and every second charge of a family-run childre-
n’s house has interests and passions but their development is disadvantaged due 
to the location of the institution in the rural area. Rural area hinders an access to 
extra classes, to compensatory, complementing and developing classes. Even older 
charges who could commute to the classes autonomously have no possibility due 
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to lack of transportation as long as trains and buses operate till afternoon hours 
only . Moreover, the statements of the care providers and the tutors imply that the 
distance from a village to a city makes it difficult to gain volunteers and tutors. 
A talented child in a foster care is a rarity, a bit more often there are capable chil-
dren, at sport or at art. The ultimate goal in working with a capable child from 
a foster care is to maintain his/her cognitive curiosity, to develop his/her interests 
and passions, to motivate him/her to work and to broaden his/her aspirations.
Keywords: foster care, a talented child, Biala Podlaska poviat.
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What is wrong with my family? Family life script versus 
the reality of a changing world

The modern family is seldom traditional (extended). It is often the nuclear family 
(conjugal) a family group consisting of two parents and their children (one or more). 
Even in a single-generation family, the family system extends to many generations 
through models, norms of conduct and family history. The concept of life scripts in 
the transactional analysis is one of many concepts showing the transgenerity of the 
family. By implementing the life scenario printed in childhood, we transfer both 
functional and dysfunctional behaviours.

The aim of the research is to determine the proportion between the real func-
tions of contemporary families and those that are carried by the script route and 
have a dysfunctional character. The research is conducted in a qualitative metho-
dology, based on the principle of grounded theory. The area of the research is 
provided by information on online forums and blogs dedicated to family problems.

Conclusions. The life script contains information indicating the appropriate 
rules of action in specific situations. Much of this information is anachronistic 
and most importantly destructive for the family. If we are not aware that we are 
executing script records, we can duplicate a destructive life scenario. You may be 
able to transfer violent behaviours, addictions or at least in ways of defining and 
implementing life goals. The conceptual language of transactional analysis makes 
it possible to diagnose scripting records based on how and in what language family 
problems are described. Understanding your own script is one of the first steps to 
take corrective action within your family.
Keywords: life script, transactional analysis, family.



187

Dr hab. prof. nadzw. Agnieszka LEWICKA-ZELENT
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, POLSKA

agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl

Mgr Agnieszka PYTKA
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI NAUKI I ROZWOJU TYGIEL, POLSKA

agnieszkaapytka@gmail.com

Child upbringing in the family in the context of its 
sense of safety

Upbringing in the mainstream of humanistic psychology boils down to the child 
being provided with proper conditions for the development and his needs being 
adequately supported. One of the most important needs, regardless of human age, 
is that of physical and psychological safety. In light of the above, the objective of 
the author’s own research is to assess the extent to which the examined primary 
school students experience a sense of safety in the immediate milieu.

This objective may be accomplished thanks to the application of author’s own 
survey questionnaire consisting of both closed and open-ended questions.

The research was conducted in 2018 among the third-fifth form students of 
primary schools from Lublin Province.

The obtained results allow for the following thesis to be formulated: upbrin-
ging methods closely correlate with a strong sense of safety both in the real and 
virtual world. The study carried out among seventh form primary school students 
from Lublin revealed that children feel safe both at school and in the classroom. 
Relatively rarely do they witness physical or psychological violence. The examined 
pupils have also declared that they can count on the support of their parents, the 
headmaster and guidance counselor if any problems appear. Thus, for the purposes 
of the current study, it was assumed that children are to choose the answer perta-
ining to them feeling fairly safe.

Nonetheless, it turns out that guidance counselors are obliged to address the 
issue of students using mobile phones and the Internet as it exposes them to nega-
tive social and emotional consequences. The lack of proper support on the part of 
their parents contributes to children being involved in the violence, at which point 
their sense of safety is considerably reduced.
Keywords: safety, family, upbringing, Internet, school.
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Graphical presentations of family made by children 
at pre-school and early school age

Both children and parents adopt certain roles in the family as a natural environ-
ment of life and upbringing for a child, which has an influence on the child’s per-
sonality, the system of values and social attitude. A strong bond between children 
and their mother and father, as people providing the sense of security, is closely 
related to art works concerning family made by the children. The drawings pre-
sented family became the subject of this study. Collected research material was 
the subject of quantitative and qualitative analysis, which enabled to answer the 
question concerning the way of presenting their own family by children. It was 
important to determine the sequence of the drawn figures of particular members 
of the family, proportions between them and their location on the paper in relation 
to the figure of the child as well as the color used and details characteristic of each 
person. The analyses of the drawings allowed to notice that the way of perce-
iving family through the prism of relations experienced by the child (e.g. reversing 
proportions) was additional information about the members of the family. In the 
drawings of children it is natural to use transformations that do not correspond to 
the reality as they are their subjective assessment, for example in the categories: 
important, less important. A variety of means of expressions used by children and 
elements that accompanied the figures are not only evidences of knowledge on par-
ticular topic, but they also express feelings, emotions or even expectations. Obse-
rvations of children’s drawings made by adults, supported by the knowledge about 
stages of development and careful listening to children’s explanations concerning 
seemingly illegible fragments of particular drawing, provide a lot of information 
about the family.
Keywords: graphical presentations, analysis, family, pre-school age, early 
school age.
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The Forming of Responsible Attitude Toward Paternity 
of the Students of University

Family is an integral part of society and its value can’t be reduced. Neither nation, 
nor civilized society ever goes without family. The future society won’t exist 
without family. For each person the family is the core. Only healthy, happy fami-
lies can positively effect on human, and thus on society. Realization of all family 
functions requires considerable effort and certain qualities of the person. Forming 
the skills of responsible parenting for young people is an important condition for 
a strong family.

Оne of important problems of educative work, which higher educational estab-
lishments opens up, is the problem of preparation of students for the future domes-
tic life and forming in them the adequate pictures of responsible attitude toward 
implementation of roles of parents. Educative work is directed on system prepa-
ration of students to the use of the roles repertoire (citizen, patriot, professional, 
family man, transmitter of culture) which is needed for life in society (professional 
and personality aspects). Тhe system vision of forming of responsible attitude 
toward paternity allows to select components (purpose, task, table of contents, 
factors, forms, methods and result), analyze all variety of connections and rela-
tions between them. Efficiency of the system from forming of responsible relation 
to paternity depends on effectiveness of each of the components and competence 
of subjects, called to organize and carry out this work.
Keywords: family, paternity, responsible paternity, responsible relation, to pater-
nity, forming of responsible relation to paternity.
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About a (non-) ideal wife at time of dynamic changes – 
difficulties and challenges

The currently observed dynamic transformations affecting all aspects of the social 
reality, including the changing family life models, gender configurations, decon-
struction of existing family and marital roles together with the appearance of new 
ones, increased expectations about the quality of marriage at the expense of its 
durability, etc., give rise to a number of questions and lead to diverse theses being 
made. As an example, according to I. Przybył and A. Żurek “it is justifiable (...) to 
make a thesis assuming the coexistence of two processes which constitute relation-
ships among family members, namely, the creation of family roles and adaptation 
of old models of familism to new challenges which families face” (I. Przybył. 
A. Żurek 2016, p. 11). Therefore, it is also relevant to seek answers to a question 
concerning dilemmas and challenges resulting from the above processes. In this 
paper the exploration is reduced to the model of consciousness of an ideal wife and 
difficulties (and their causes) in fulfilling wife-related roles by modern women. 
The conclusion assuming there are many ideal wife models – from a model high-
lighting the viability of a traditional view on wife-related roles to a post-modern 
model – as well as factors determining them and diverse dilemmas and challenges 
their fulfilment entails was based on subject literature, research on the issue in 
question, including results of own studies (77 questionnaire interviews with mar-
ried women, target choice).
Keywords: family, ideal wife model, difficulties in fulfilling wife-related roles.
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Education of mothers as environmental determinant 
of children’s behaviour from transnational families

The aim of this text is to show the relation between the behaviour of children 
from transnational families in the area of the school they attended and their 
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mothers’ education. At the same time, the analysed kinds of behaviour refer to 
selected school standards outlined by those institutions.

The research problem was formulated as a question: How are particular types 
of behaviour related to selected norms included in school documents formed in 
terms of the education of mothers of the examined children. The diagnostic survey 
method was used in the research.

The research analysis proved that the school standards were not fully accepted 
and obeyed by children from transnational families. A norm that was often not 
respected was the one about creating students’ situations to obtain a positive asses-
sment through illegal and therefore inconsistent with the norm behaviour. The 
majority of forms of behaviour violating school norms were displayed by children 
whose mothers had basic or vocational education, however, it should be emphasi-
zed that the children of mothers with higher education in addition to normal beha-
viour, consistent with school norms and principles, also demonstrated antisocial 
attitudes but there were fewer of them.

The family environment is the key factor in the development of children and 
adolescents. It generates, among others, decisions about the education of the child, 
it also affects the type of behavior of the offspring. It should be noted that the level 
of parents’ education is related to the degree of education their offspring will reach, 
especially in the era of globalisation and the development of new information and 
communication technologies.
Keywords: Transnational family, social norms, school, parents’ education.
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Women reaching adulthood on the educational role of a mother

The issue of the educational role of a mother as viewed by women reaching adul-
thood is the subject of this paper. The stage of reaching adulthood occurring 
between 18 and around 25–29 years of age was pinpointed due to the fact that in 
modern societies it is becoming more and more noticeable that young people do 
not undertake the developmental tasks which are suitable for their age. In con-
temporary times the undergoing labour market transitions or prolonged periods of 
education influence self-reliance and gaining financial independence from parents, 
getting married or taking on the role of a mother or of a father; in the way that they 
are performed by increasingly older people.

The complexity of this stage of life, especially the issues of taking a stance 
on starting a family, taking on parental roles, reflection on the offspring and their 
education in this stage of life has made it particularly interesting for the underta-
ken study.
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Assuming that the parental roles comprise a fundamental dimension of an 
adult’s functioning, the aim of the study was to describe the basic attributes of an 
educational role of a mother as perceived and imagined by young women. Within 
the study, the written responses of the female participants regarding the question: 
“What do you consider as typical for the educational role of a mother?” were ana-
lysed, mainly qualitatively. Having analysed the responses, certain generalisations 
concerning their content were made. Summarising the most significant results of 
the study, young women perceive the role of their mothers in the context of, among 
others, the following content categories: love, feeling of community, transmission 
of values and standards, care and educational concern.
Keywords: Role of a mother, educational role of a mother, attributes of educatio-
nal role of a mother, maternal love, stage of reaching adulthood.
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Historical discourse on family

Dr hab. Mariusz NOWAK
JANUSZ KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE, POLAND

mnowak0@ autograf.pl

Families of Polish landowners and the social and cultural 
challenges of the first decades of the 20th century

Aim of the research: presentation of the influence of social and economic changes 
of the beginning of the 20th century on the traditions of landowners and the family 
model preferred in this environment.

Materials and methods: the source of the analysis comprised of archival mate-
rials (private correspondence) and landowners’ memoirs (diaries, written memories).

Conclusions: The paper shall present slow changes in the patriarchal model 
of landowners’ families and the weakening of the family “matrimonial strategy”. 
The changes were influenced by emancipation of women, changes in traditions 
and economy, resulting in the forming of new type of marriage, based on part-
nership and a free choice of the spouse, appearing alongside the still prevalent 
traditional model.
Keywords: landowners, 20th century, traditions, family.

Dr Marek BABIK
AKADEMIA IGNATIANUM IN KRAKÓW, POLAND

mbabik@poczta.onet.pl

The views of Polish pedagogues of the first half 
of the 20th century on the role of parents in sex education 

of children and youth

The aim of the paper is to present the views of Polish pedagogues of the first half 
of the 20th century on the role of parents in sex education of children and youth.
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For a number of years I have studied the problem of sex education in Poland 
in the first half of the 20th century. In 2010 I published a broad monograph titled 
“The Polish ideas of sex education in the years 1900–1939”. The presented pro-
position of a paper is the result of a continuation of my studies into the subject. 
On the basis of the analysis of source materials such as books, press, and legal acts 
I have attempted to answer the question: what did Polish pedagogues of the first 
half of the 20th century think of the role of parents in sex education of children and 
youth? I shall present the views of, among others, I. Moszczęńska, S. Kurkiewicz, 
A. Herzen, and A. Karwowski. A thorough analysis of a course book of school 
hygiene and a booklet for male youth recommended by the Ministry of Religious 
Denominations and Public Enlightenment (1920) shall be presented.

Conclusions:
1. The pedagogical discussion on the subject of sex education of children and 

youth started at the turn of the 19th and 20th century was concluded in 1920 by the 
introduction of the problems of sex into Polish school curriculum as part of the 
school subject of hygiene.

2. Discussion on the role of the parents in sex education of children resulted 
from the polarity of the then prevalent political ideas and worldviews.

3. In the interwar period publications in which methods alternative to the tradi-
tional forms of family life were proposed, in the form of collegial marriages, were 
issued in Poland. The presentation of such ideas presented sex education with new 
challenges.
Keywords: sex education, pedagogy of sex, family upbringing.
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Family and upbringing in the memories of KL Stutthof 
concentration camp survivors

The article’s target is presenting the picture of family and upbringing, recon-
structed upon the basis of the narration of KL Stuthoff ex-prisoners (1939–1945), 
from the linguistic point of view. The article examines video recordings of memo-
ries of ca. 100 witnesses, men and women, coming from various environments 
and regions, telling about their generations’ experiences. The article examines 
also a sociological questionnaire, concerning the experiences of ex- concentra-
tion camps prisoners and their families. The recordings come from 2008-2009 
and present the picture of the whole life of the witnesses, from birth, upbringing 
at home and school, adolescence, World War II and the time after the war.The 
reconstructed picture, examined from Lakoff and Johnson cognitive theory of 
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metaphor point of view, shows that upbringing at home and school was one of the 
most important life stagess and that it had an important influence upon the perso-
nality of the last witnesses.
Keywords: memory, narration, witnesses of the Holocaust, family and upbringing 
from the linguistic point of view, values.

Dr Agnieszka PAWLAK
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
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Family in the view of the labour migration yesterday and today 
– comparison of the functioning of migrants’ families 

in 1918 and 2018

The aim of the survey: Family as a basic social unit is subject to continuous chan-
ges and transformations of the society it is a part of. In a familiar micro-society 
one can observe the influence of some macro-structural factors, such as a labour 
migration in a global world, on the way of functioning of the individuals and rela-
tionships between them and the external environment. The beginning of the 21st 

century, alike as the beginning of the 20th one, is the time of the massive and 
diverse migration to the European countries and the USA. The aim of my survey 
is to compare both migrations and the changes they caused as far as families are 
concerned. Does the development, enabling faster and almost immediate commu-
nication with relatives from all over the world, make the migration easier for the 
family life?Or perhaps there are some new socio-psychological consequences for 
families working abroad?

Materials and methods: What is to analyse - there is mainly the source litera-
ture, including results of the stuides of Poles’ migration at the turn of the 20th and 
21st centuries. As far as contemporary migration is concerned - also the surveys of 
the author, conducted since 2010, were taken into account.

Conclusions: Labour migration in the beginning of the 20th century was com-
pletely different from the one nowadays. Exodus was long lasting and often defini-
tive. The whole families left their homelands to live abroad for good. It caused the 
termination of relations with their native societies and culture and began the pro-
cess of integration with the new ones. All these changes, however, didn’t affect the 
family life and had little influence on the parental roles, which were still ingrained 
in their countries of origin. 21st century migration has mainly circular character 
and is connected with frequent arrivals to home. The migrants usually travel alone, 
that shapes some new roles of transnational mother or father.
Keywords: family, labour migration, cultural integration, transnational parenthood.
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A braid, headgear and its symbolism as an element of traditional 
girls upbringing in Ukraine on the turn of XIX and XX century

This article examines different braid styling techniques and women’s headgear as 
an element of traditional, national costume of girls and women throughout XIX 
and XX century in different areas of Ukraine. In this paper a historical outline and 
ethno-cultural factors have been described that play significant roles in shaping 
women’s headdress since the time of Kievan Ruthenia. The symbolism and impor-
tance of the braid and the headgear of young girls and married women have been 
presented as well, beginning from the discussion of flower wreath and garland, 
“lopatushka”, “namitka” – wimple, ochipok, “peremitka”, “ubrus” and headscarf 
ways of wearing.

The women’s and girls’ headdress has been depicted as a phenomenon of craft 
culture and handmade materials output. A lot of pieces of owner/holder informa-
tion being provided, including but not limited things such as belonging to the social 
group, creed and social position, material status or indicating personal or marital 
status as well. Such a headgear wearing has been focusing on different aims and 
goals beginning from aesthetic feature to having protective and magical function.

The article includes a plenty of pictures with women’s headdress being typical 
and characteristic of the following regions (oblasts) in Ukraine: Ivano-Frankivsk 
oblast, Pokuttya, Werhovyna, Hutsul, Carpathian Ruthenia and Bukovyna regions; 
Chernihiv, Kyiv, Odessa, Zhytomyr, Cherkasy oblast.
Keywords: wreath (garland) – wianek, namitka (намітка) -wimple, очіпок (oczi-
pok) ochipok, “peremitka”,”ubrus”, chusta-headscarf.
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The problems of family upbringing in selected pedagogical 
journals

The aim of the conducted research is to learn of the problems of everyday lives 
of families in the interwar period and the solutions which editors and publicists 
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of family journals proposed in the situation of upbringing difficulties and other 
hazards in the development of the young generation.

An analysis was conducted on the basis of source material from a number of 
leading pedagogical journals of the interwar period, including “Przegląd Peda-
gogiczny” [“Pedagogical Review”], “Rocznik Pedagogiczny” [“The Pedagogi-
cal Yearly”], and “Kwartalnik Pedagogiczny” [“The Pedagogical Quarterly”]. 
The chronology/problem method was employed.

After regaining independence the Polish society found itself in an entirely new 
situation. It was no longer necessary to fight for freedom, but everyday lives needed 
to be organised in order to make up for the losses and the arrearages resulting from 
over 100 years of enslavement as soon as possible. Naturally, questions of admini-
stration and new organisation of nearly all the aspects of social and economic life 
were crucial, however, it was required to pay particular attention to the upbringing 
of the young generation. Therefore, not only were all the levels of schooling orga-
nised, but also the family was not forgotten. Pedagogues and publicists of nume-
rous journals appreciated the role of the family in upbringing children, and they 
would notice the problems appearing in the new reality. They would, therefore, 
emphasize the necessity to undertake actions supporting the parents facing the dif-
ficult challenges. Crucial were the material problems and the questions of securing 
proper education for children, nevertheless, upbringing problems would frequently 
be prevalent. They resulted from, among others, parents’ mistakes in upbringing 
and the youth’s negative experiences connected with participation in secret edu-
cation, conspiration, the necessity to stand against the occupation government, to 
protect the families at all cost, including lies. The aim was to teach children and 
their parents to live in an independent state.
Keywords: family in the interwar period, problems of family life in the Second 
Republic of Poland, pedagogical journals.
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Practical Guides for Upbringing. The issue of parenting guides 
in the years 1900–1989

The subject of the analysis are the guides for parents that were published 
in Poland in years 1900–1989. The aim of this research is to characterize the 
20th-century publishers of parenting books and, most importantly, to systematize 
the problems covered in those guides. The aim of this research is also to find the 
origin of advice concerning upbringing. The reconstruction and comparison of 
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the particular tips and their merits will show the changes in people’s perception 
of upbringing that took place during an almost hundred-year period of develop-
ment of parenting guides.

The territorial scope of this research includes Polish territory under occu-
pation, the territory of the Second Republic of Poland, and the territory of the 
People’s Republic of Poland. The reason is that in the analyzed period parenting 
guides were published by the publishing centers all over Polish lands.

The source material for this research will include the guides from the periods 
of partition of Poland (from 1900), the Second Republic of Poland, and the People’s 
Republic of Poland (until 1989). All of them discuss the question of upbringing, 
especially when it comes to family upbringing and parental responsibilities.
Keywords: guidebook, children, upbringing, hygiene, the Second Polish Republic, 
the Polish People’s Republic.

Dr Ewa BARNAŚ-BARAN
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Popularization of children’s books in the „Pedagogical 
Movement” in the years 1912–1939 among parents

In connection with the changes that took place in the field of literature for children 
and youth at the beginning of the 20th century, the editors of the magazine “Ruch 
Pedagogiczny” - „Pedagogical Movement” took the initiative to promote reading 
of books intended for the younger generation. In 1912, the „Pedagogical Move-
ment” announced the opening of a permanent column, which was to contain com-
ments and assessments of books written by people with appropriate preparation 
and pedagogical knowledge. The aim of this action was to change the perception 
of the book and to move away from its treatment by parents as a so-called “star 
product”. It should also be used by those who, when choosing a book and buying it 
in bookstores, did not want to be guided only by the instructions of the sellers, rich 
graphic design or price. An important event was the opening of the „Exhibition of 
Books for Children and Young People” in Krakow, which was organized thanks 
to the efforts of the People’s University and the Pedological Section of the „Fire-
place”. The paper, based on the analysis of particular issues of the magazine from 
1912-1939 and bookshop catalogues, will present the effects of the designed action. 
This analysis will allow us to present the ways of presenting publications, the argu-
ments used to popularize them, especially those addressed to parents, and most of 
all the titles of recommended items, most of which have not lost their value to this 
day. It should be added that the monthly „Pedagogical Movement”, published in 
Krakow in 1912, was to be „an advisor and companion of the teaching profession”. 
Therefore, the initiative to help teachers and parents to select the right literature 
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and to shape the skills of the right choice of books was valuable. The timeless value 
of the content concerning reading for children and young people, which was to 
be supported by parents and teachers, is evidenced by today’s actions, which are 
a continuation of the models developed in the previous period.
Keywords: reading, children’s books, Galicia.
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Róża Czacka and the Franciscan Cross Servants – 
the beginnings of institutionalised custody of the blind in Laski

Analysing in a historical perspective a range of aspects connected with functioning 
of the family we cannot omit the role of various supporting institutions which pro-
vide occasional or systematic assistance to the family in difficult moments. Such 
a difficulty definitely occurs at the time when the family is confronted with its 
member’s disability, especially a child’s being stricken with a temporary or chro-
nic illness. The present paper is going to enter upon the issue of the beginnings of 
institutionalised custody of the blind in Laski near Warsaw, which is associated 
with Róża Czacka. Her creation is to this very day a unique supporting project ini-
tiated on the verge of Poland’s independence. We must remember about Czacka’s 
deep intention which was not creating another shelter for the blind but forming the 
institution which could restore blind people’s dignity and meaning of life. The aim 
of this paper is to show- from a historical viewpoint- the way Róża Czacka’s perso-
nal experience became her inspiration for providing the blind with systematic aid. 
What the paper is going to focus on is also the beginnings of the Franciscan Cross 
Servants in 1918 as well as their fundamental spiritual principles at work. It was, 
from a practical point of view, par excellence a key tool enabling to form what we 
now call Laski Creation, the institution helping the blind, both children and adults, 
for over a century now. What is more, priest Władysław Korniłowicz’s role in the 
formation of both the new religious order and the whole idea of so called Triuno 
will be shown in the paper.
Keywords: Laski Creation, Triuno, helping the blind, Róża Czacka, the Francis-
can Cross Servants.
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Family in intergenerational 
dialogue

Dr hab. prof. UJK Bożena ZAWADZKA
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bozenazawadzka@interia.pl

Family support versus health behaviours among adolescents

The research, which has been conducted since 1980s, proves a relationship between 
social support and the state of health. Moreover, it allows predicting the state of 
health and the death rate in human population.

For young people in adolescence, which is often referred to as a critical period 
in the process of human development, the two environments namely home and 
school as support environments are natural and impossible to replace by the media 
or computers, which is confirmed by the respondents themselves.

Adolescents aged 14-18 try to be gradually more independent form parents. 
Social exclusion, which is currently becoming more and more frequent, along with 
a lack of family support often lead to self-destructive behaviours, including suicide 
among young people.

The aim of the research is to identify a relationship between family support 
and risky health behaviours among adolescents.

Material and method: the research examines 1662 young people aged 14–18 
from both rural and urban areas. The method of diagnostic survey was employed. 
An international questionnaire on health behaviours was used as a tool.

Conclusions: Support and strong family bonds will serve as a guard protec-
ting adolescents from potentially pathogenic influence of the environment. Family 
environment, as the most important in one’s life, crucially determines health beha-
viours and the state of health of children and youth.
Keywords: family support, health, health behaviours, adolescents.
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Intergenerational relations of young people with their parents 
in the context of selected realms of social memory

The empirical material presented in the lecture comes from “The study of the atti-
tudes of secondary school students towards the history of Poland in the twentieth 
century” carried out by the sociologists (including the author) and historians from 
the University of Rzeszów, as well as the WYG PSDB company. The project was 
carried out for the Educational Research Institute in the years 2014–2015 and was 
financed from the Human Capital Operational Programme 2007–2013. The objec-
tives of the research included determining the attitudes of secondary school stu-
dents towards the history of Poland in the twentieth century and, on this basis, 
creating a typology of attitudes, determining the prevalence of particular attitu-
des, as well as other dependencies affecting the formulation of a given attitude. 
The respondents were 3,744 students of second grades of secondary schools who 
filled in an electronic questionnaire – CASI (Computer Assisted Self Interviewing). 
Six types of attitudes towards the past were distinguished, including family-monu-
mental one, indicating the role of the family in the process of upbringing.

The questions about the frequency of respondents’ activities carried out toge-
ther with their parents were also asked in the study. The most often indicated ones 
were eating meals together, casual chats with parents, as well as conversations 
about books, movies, music, politics and social problems. The students were the 
least likely to mention parents’ talks about family history and discussions about 
history lessons.

Overall, there are good intergenerational relations in the respondents’ fami-
lies, nevertheless, as pointed out by Pierre Nora, remembrance sites exist because 
there are no communities (families) constituting the seats of memory. If the family 
memory of the past should fade away, the memory implants will preserve it.
Keywords: colletive memory, familly, communications, sociology.
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The image of old age and the elderly among primary school 
pupils from rural areas

Due to dynamic changes in the demographics in Poland, the population of the 
elderly is growing, whereas the birthrate is falling. Therefore, the issue of old age 
becomes crucial not only in the demographic but also medical, economic, and most 
importantly social dimension.

Aim: The aim of the research is an attempt to identify the image of old age and 
the elderly among primary school pupils in rural areas.

Method and material: The method of diagnostic survey was employed. An ori-
ginal qualitative-quantitative questionnaire was used as a tool. The sample consi-
sted of 167 pupils from grades 4–7 in a primary school in the rural area.

Conclusions: The examined pupils perceive old age primarily from medical 
and biological perspectives and establish its threshold at 60 years old. Interestin-
gly, the image of old age among these pupils is negative, whereas the image of the 
elderly is positive and built mainly on the basis of family experience. The pupils 
declare exclusively positive attitude to the elderly, which is consistent with their 
urban peers’ declarations. Additionally, it was revealed that the potential of school 
in delivering knowledge on old age is unfulfilled, whereas the role of a family in 
experiencing and preparing to old age is underestimated.
Keywords: image, old age, the elderly, adolescents.
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Upbringing in the family – between the traditional model and 
transgression of educational actions

The purpose of this analysis of the problem of family education is to indicate the 
specificity of family education before the systemic transformation, ie 1990, and the 
modernized (transgressive) model of educational interactions in the family after 
this time. Later on, the elements stigmatizing the process of family upbringing 
are analyzed and interpreted through the prism of, for example, family functions 



203

and their implementation, family roles, etc. The final part of the material is a com-
parative analysis of the traditional model of family education with a modernized 
(transgressive) family after 1990 year and indication of systemic support of the 
contemporary family.
Keywords: family in the cycle of systemic transformation, family education, 
socialization in the family, transgressive dimension of family education, objec-
tivity and subjectivity in family education, personalization and axiologization of 
educational interactions, educational holism, family support.
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The psychological analysis of factors influencing 
the development of intergenerational relationships in family

Globalization and modernization process in the modern world with widespread 
multiculturalism draws an attention as priority in the development of society, 
including in management of modern family and intra-family relationships. Given 
that the family is an important place for the formation and development of per-
sonality, then there will be a need to treat the problems within ethnic-psycholo-
gical context of the relationship. To rear the children, grandchildren without any 
discrimination by inspiring them with national identity of both nations, to bring 
up them as useful persons for people, mankind is basic principles, and there are 
thousands of such samples.

Objective of the study is to reveal the common spectral ethno-psychological 
characteristics of Azerbaijani family. Self-assessment scale method was used to 
carry out experimental and practical aspects of the research. The test of Karelin on 
nature of the relationship between husband and wife in conflict situations has been 
used for this purpose. In general, experimental psychological study of the problem 
was conducted among 381 families. Out of them 144 families live together with 
the third generation. And in the rest 237 families members of the third generation 
do not live.

Survey results indicate that there is a very significant positive relationship. 
This applies both for representatives of third generation and parents. By raising the 
level of literacy in family elders proportionally more teenagers get the adequate 
and/or high level self- assessment.
Keywords: family, behavior, tension, anxiety, multiculturalism, temperament, 
character, communication, conflict.
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Teaching children values in the contemporary family

Transformations at the end of the 20th and the beginning of the 21st century influen-
ced significantly the shape and functioning of modern family. Cultural and social 
changes caused huge transformations of everyday life of a Polish family. The chan-
ges referred to the structure of the family, relationships and the way of paren-
thood. More and more often we hear about the decline in universal values, gro-
wing importance of anti-values and preferring them by the parents in upbringing 
of their children. It is the contemporary family, its model and educational values 
that are commonly perceived as the reason for the increase of aggression and dan-
gerous behaviors among young people. Therefore, the aim of undertaken studies 
was to analyze which values were followed by the modern family and in which 
way the family tried to expose them in its educational activity. For this purpose 
the survey studies were conducted among parents of children at various pre-school 
age. The questionnaire consisted of 24 questions, which concerned the parents’ 
understanding of the notion of values, types of values considered as important, 
the values exposed in upbringing and ways to introduce children into the world of 
values preferred by themselves. As a result of initial analysis it is possible to state 
that the parents respect universal values and try to expose them in the process of 
upbringing. Thus, we can conclude the modern family in the process of upbrin-
ging, despite many transformations, still prefers values that form the basis for nor-
mal child’s development, shaping his/her appropriate attitudes and behaviors as 
well as building good social relationships.
Keywords: dzieci, wartości, wychowanie, rodzina; children, values, education, 
family.
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Body value education in the family

The family is a natural environment for the human development in which both 
the child and the adult satisfy their needs. From the very beginning the family 
circle becomes the source of safety, love and acceptance for the child. It is also 
the place where the human being learns to function within the society, fulfill spe-
cific social roles and develop one’s own identity. However, the family, founded 
on constant values and norms, is subjected to changes in terms of its structure, 
intra-family model, and the functions that it performs. The end of the nineteenth 
century and the twentieth century are the period when families were influenced 
by industrialisation and urbanisation processes, as well as the rapid development 
of science and education. The twentieth century also includes the period of chan-
ges in the area of sexuality. In the 1960s and 1970s a sexual revolution occurred, 
which started the transformations in the image of the human being’s sexuality and 
carnality. The processes referred to above, being strongly interdependent, bore an 
influence on various areas of human life, including the family environment.

Currently, there are two extreme approaches towards carnality and sexuality 
in the social discourse. As the study results show, on the one hand, we are dealing 
with nudity taboo in the educational process in the family and school, and on the 
other hand, we come across body exposure in popculture messages, particularly 
the media. The order of the speech will be to analyze the family’s socialisation 
function in the context of body value education in the era of sexual revolution. 
The issue will focus on the presentation of challenges and tasks which the family 
environment faces, regarding the contemporary changes in the perception of 
the human body.
Keywords: Family, body value education, upbringing, body.
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Family facing challenges 
and threats
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Implementation of biological-care functions in foster care 
(on the example of Biała Podlaska poviat)

The aim of the study was the analysis of the performance of the biological-care 
function in care and educational institutions and family-run children’s houses.

The material for the article was created as part of the project “Education, lev-
elling developmental and educational deficits of charges of family-run children’s 
houses and care and educational institutions (based on the example of Biała Pod-
laska poviat)” implemented by the Department of Pedagogy of Higher State School 
in Biała Podlaska. Two methods: diagnostic survey and study of individual cases 
were used in the research, using proprietary questionnaires for charges, interview 
questionnaires with educators of care and educational centres and family facili-
ties, an observation sheet and talks with coordinators and directors of the exam-
ined institutions. The research was carried out in Biała Podlaska poviat in three 
care and educational centres and three family-run children’s homes. The subject 
of interest of the authors of this article is the performance of the biological-care 
function in the foster care.

The occurrence of numerous deficiencies in the performance of the biologi-
cal-care function both in care and educational centers and family-run children’s 
houses. This function is performed more advantageous in a family home. Among 
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the basic problems, which make proper implementation of care and educational 
function in the foster care difficult, there are insufficient number of meals and 
hours to rest.
Keywords: Ffoster care; Biała Podlaska poviat; the biological-care function.
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Features of the work of specialists with children of internally 
displaced families

The presentation examines the problems faced by children of internally displa-
ced persons in the psychological, educational, medical, social and legal spheres. 
Migrant children are children of social security and the quality of public social 
services of this category of people. According to UNICEF, in February 2017, there 
were officially registered 1 626 137 internally displaced persons, including 225 866 
children.

In each conflict, the most vulnerable is one category of the population - chil-
dren suffer the most. They face significant social and emotional difficulties asso-
ciated with environmental change and the ordinary social circle, especially if such 
migration is caused by war.

Traumatic stress is considered a normal reaction to abnormal circumstances 
(events that go beyond the usual human life experience).

Children of preschool and school age reflect everything that happens around 
the game. Playing for them is an opportunity to cope with a situation that has alre-
ady occurred or is happening now.

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is formed as a delayed and / or chro-
nic response to stressful events or situations (short or long), extremely dangerous 
or catastrophic. According to WOZ, about 80% of victims in extreme situations 
effectively cope with traumatic stress and only 20% express post-traumatic stress, 
which changes post-traumatic stress disorder as a disease in which physiological 
and psychological symptoms are visible.

The presentation used research projects implemented in Ukraine with the sup-
port of UNICEF and the American National Center for PTSR.

Proposals were made on possible ways to improve the social security of chil-
dren of internally displaced persons.Diagrams and graphs are provided.
Keywords: internally displaced persons, exclusion of children, psychoemotional 
disorders, social support, traumatic stress, adaptation to school.
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Family environment, as the main determinant in the etiology of 
the social maladjustment and crime of children and adolescent – 

criminological terms

Criminologists, on the basis of empirical research, distinguish some of the most 
common factors, as a result of which the child enters the criminal path, and later 
often continues a criminal career. Moreover, they claim that the earlier the begin-
nings of the derailment and its significant weight are, the greater the likelihood of 
continuing such a path.

Researchers underline that among the most important demoralizing factors 
for minors is the unfavorable educational situation in the family, especially when 
children are brought up in criminal family environments in which alcohol was 
abused and in which their care and education roles were not properly performed. 
Researchers emphasize that incorrect, inappropriate socialization, and in particu-
lar primary socialization, is the main cause of deviant behavior of children and 
adolescents.

The child’s life is focused around three social groups: family, school and peer 
groups. It should be stated that these groups have the greatest impact in the process 
of socialization. Nonetheless, the most important of them is the family, which is 
an irreplaceable environment for the proper development of the personality of the 
individual and the adaptation of the minor to life in society. It is the first and cer-
tainly the most important educational environment. In the family, the individual 
experiences his most important period of life, in which his personality, lifestyle, 
system of preferred values and norms, view of the world are shaped

Family environment, its structure, values and norms it represents, ways and 
methods of raising children, and with it parent-child relations are direct factors 
affecting the individual in the process of socialization. Unfortunately, when a child 
is brought up in a family with a low moral level, demoralized, presenting negative 
behavior patterns - they cause that a juvenile who identifies with the family mimics 
this type of behavior, and that’s how often he goes on the criminal path.
Keywords: environmental conditioning, family environment, socialization, social 
maladjustment, crime of children and adolescent
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Family Risk Factors of Youth’s Social Maladjustment

Family background has fundamental function in socialization of children and 
youth, which makes it a perfect area for social maladjustment factors. Several stu-
dies pay attention to the meaning of socioeconomic variables such as: family struc-
ture, parents‘ level of education, possessions, social origin (van Domburgh et al. 
2011), however, the influence of these variables is not evident since they are modi-
fied by parents’ and children’s individual variables and the quality of interpersonal 
relations. The strongest predictors are symptoms of family’s pathology as: addic-
tions, delinquency and violence (Ibane et al. 2013, Murray, Farrington 2005).

The aim of the research was to analyse the influence of family variables on 
social skills in delinquent juveniles residing in probation centres for youth. The 
comparative group consits of siblings without symptoms of social maladjustment. 
Two groups were investigated by structured environmental interview, Question-
naire of Social Competence (Matczak 2001) and Questionnaire of Social Skills 
(Goldstein 2004).

Obtained results indicate the lack of significant differences in regard to socio-
economic variables but significant differences exist in regard to delinquency, alco-
holism and individual features of juveniles. The results inspire conclusions con-
cerning the diagnosis of social maladjustment symptoms and indicators of family’s 
disfunctionality.
Keywords: risk factors of social maladjustment, delinquency, social skills.
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Self-esteem of adolescents from families with alcohol-related 
problems

Families with alcohol-related problems are characterized by specific aspects of 
functioning, resulting, among others, from exposure to chronic life stress. Chil-
dren growing up in such families face a number of negative life experiences which 
increase their susceptibility to various developmental problems, manifested in 
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decreased educational achievement, emotional and social problems and tendency 
towards risky behaviour. Children from families with alcohol-related problems 
are a real challenge for professional psychological and pedagogical counsellors 
as well as for teachers. The knowledge concerning the specific functioning of 
children of addicted parents is definitively a necessary condition for successful 
action. The aim of the present study was to analyse the level of self-assessment 
among teenagers raised in families with alcohol problem. A diagnostic survey was 
used to examine students of secondary schools. The group in question consisted of 
teenagers selected on the basis of CAST (Children of Alcoholics Screening Test). 
To measure self-assessment, a standardized research tool was used – Rosenberg 
Self-Esteem Rate (Polish adaptation by I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek 
i M. Łaguna). The obtained results clearly show that children from families with 
alcohol problem are a heterogeneous population and many of them, despite expo-
sure to chronic life stress, function properly. The present study constitutes the first 
stage in a broader exploration of the issue of self-assessment among teenagers 
from families with alcohol-related problems.
Keywords: family with alcohol-related problem, self-esteem, children, adolescents.
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Parental attitudes of parents with movement disability 
in the perception of their children

Family, as a primary upbringing environment, contributes significantly to a chil-
dren ś development in various spheres, including cognitive, social and emotional 
ones. It fulfills the needs of children and introduces them into a world of values 
and norms.

Attitudes towards children determine emotional relationship of parents and 
their offspring, have influence on the atmosphere of the upbringing and the way 
a child is treated.

Disability of one of the parents is a factor that changes the way the whole 
system, that is family, functions. It hinders the fulfillment of parental roles as it 
constitutes psychological burden and requires more effort.

For this reason, the aim of the research is to determine which parental attitudes 
are adopted by parents with movement disability in the perception of their chil-
dren. The method which have been used is a diagnostic survey including Parent- 
Child Relationship Questionnaire of A. Roe and M. Siegelman. It is divided into 
two parts: the first one examines mother ś attitudes towards a child whereas the 
second one father ś attitudes.



211

Disabled parents experience the same fears as non-disabled ones but their fears 
are multiplied by additional factors resulting from physical limitations. However, 
the way parents with disability will function in a relationship with their own chil-
dren depends on the attitude they adopt. If parents are able to fulfill their roles 
properly and show positive parental attitudes they can develop cognitive curiosity 
in their children, build their sense of security and faith in their own abilities. They 
can also allow them to make independent decisions and support their efforts to 
build their identity.
Keywords: parental attitudes, family, movement disability.
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The role of a father in the modern family

This article is to draw attention to the role of the father in the family. For correct 
learning of social roles, the child needs both parents, because each of them gives 
him other values   needed to shape his identity. The love they give their child is also 
different.

Women usually fulfill their role.
Unfortunately, not all men can reconcile the traditional role of the father of 

the breadwinner with the new role of the guardian’s father. It is more and more 
often that fathers leave their families. This is reflected in economic emigration 
and divorces.

The lack of proper fathers’ involvement in playing the role of father as well as 
raising children by single mothers has an impact on children’s development due to 
often difficult situations that mothers and their children can not cope with.

Lack of a father in the family may, among others, cause a loss of a sense of 
security, negatively affect the self-esteem of children, causes seeking support in 
peer groups and, as a consequence, leads to crime.

The article presents the results of research on women’s opinions about the role 
of father in a contemporary family. The research was carried out by means of 
a diagnostic survey among 100 female students of the Pedagogy of WSB in Cho-
rzów. The analysis of test results confirms the thesis that: regardless of the chan-
ging position and role of the father in the family, at the time when he takes part in 
raising the child, he has the feeling that he “has a father”. Although he does not 
always accept his behavior, he knows who he is. Through which he can build an 
image of the ideal of a man by confirming or denying the characteristics of his 
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own father. The image of the father is necessarily needed to develop the child’s 
sexuality, as well as to prepare for the roles of the father and husband as well as the 
mother and wife in the future.
Keywords: social change, father’s role, no father.
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Father – what should he be like? Relationship between father 
and criminal as well as non-criminal youth

The theoretical findings indicate that the man as a person as well as the role which 
he may perform – being a father is an important factor in the appropriate fami-
ly’s life, especially when we talk about bringing up children. The presented rese-
arch focused on children’ perception, what father is like and what is the relation 
between children and father. The extremely important question is what the picture 
of the father by juvenile criminal is and whether their perception is different from 
non-criminal youth.

Considering the above findings, the research was carried out on two groups of 
boys. The basic one was juvenile criminals who stay at Youth Educational Cen-
ter while the control group was non-criminal youth. Both groups were 49-people, 
in the similar age from 13 to 17 years old. The research was done by survey method 
– the questionnaire.

The presented findings let us assume that perception of father is different in 
both groups. Despite the fact that father is mostly evaluated positively, he is phy-
sical as well as mentally absent particularly in the perception of criminal youth. 
What is more, criminal youth more often indicates father as not important person 
and who cannot be a role model. The picture of the father is usually wishful and 
inadequate to reality. What was repeated is dreaming about spending time with 
father while in fact he is addicted to alcohol or imprisoned. The wishful thinking 
protects them from being hurt as well as being abandoned what they have already 
experienced.
Keywords: father, role model, authority, relationship, perception.
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Determinants of the sense of marital happiness in the opinion 
of men and women

Proper, satisfactory functioning of the family depends to a large extent on the 
relationships that occur between the spouses. These relationships are conditioned 
by marital satisfaction, also known as the sense of marital happiness. The sense of 
marital happiness affects the quality of family life. Over the centuries, and even 
over generations, these relationships have changed just as the family functions, 
structure and model have changed. Together with these changes, the spouses’ 
expectations have also changed. When these expectations are not realized, they 
cause tensions and conflicts not only marital but also family ones. This implies 
the specificity of interaction and mutual relations between family members. The 
assessment of one’s functioning in the marital relationship manifests itself mainly 
on the cognitive level that includes the sphere of fulfillment and satisfaction in the 
relationship as well as the emotional sphere that expresses itself in the emotional 
reactions to the events of everyday life. Nowadays, the media in addition to tradi-
tional environments have a great influence on creating a family image. Very often 
the media show the institution of marriage in a pejorative way. What is the value 
of marriage then, for the modern generation and what determines the sense of 
happiness of the spouses?

The aim of this article is an attempt to diagnose the conditions of the sense 
of marital happiness in the perception of men and women. At the same time, the 
problem of marital happiness in the theoretical approach was attempted. As a rese-
arch method, a diagnostic survey using a questionnaire as a research technique 
was used. The conducted research allowed to establish and compare the factors 
determining the image of marital happiness in the opinion of women as well as 
men. The research shows that the image of marriage in the perception of women 
and men is similar, while the perception of happiness by women and men is sligh-
tly different. Detailed results of the research were presented and discussed in the 
presented article.
Keywords: family, marriage, marital happiness.
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Single parenthood according to mothers

The article discusses the analysis of mothers’s opinion regarding single parent-
hood. The significant purpose of the research was the attempt to find the answer 
to the question how single mothers perceive their parenthood, how they assess 
their situation and what kind of difficulties concerning single upbringing of a child 
and running a household they indicate. The research based on diagnostic survey 
method and a questionnaire were conducted within the group of 153 women. The 
article presents results of the research concerning the economic situation of one-
parent families and problems and difficulties resulting from single-motherhood. 
Free comments of respondents concerning single parenthood are supplement 
information to the article. These comments were arranged according to catego-
ries which prove how single mothers perceive their life situation. These opinions 
were divided into the following categories: single motherhood as the source of 
financial problems and renunciations, single motherhood as the source of social 
discrimination and problems concerning insufficient assistance provided to moth-
ers, single motherhood as no father’s support, single motherhood by choice, single 
motherhood as the challenge and happiness. According to the conducted research 
the following conclusions have been reached: single mothers lack the relevant sup-
port adjusted to their own real needs and the needs of their families. The research 
presented in this article has not been completed, yet. Still, the inquiries are being 
conducted, the purpose of which is to extend the knowledge regarding existence 
of single-mother families and to develop the methods of assistance which will pro-
vide women with support so that their life and independent decisions concerning 
themselves and their children would not be interrupted.
Keywords: single motherhood, social support, problems of single-parent families.
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Living single in the opinion of young adults

Modern family undergoes numerous transformations, including development of 
alternative forms of marital and family life. One of such alternatives is living sin-
gle. This life style is often chosen by young adults as their own deliberate choice, 
associated with independence and freedom, inclusive of freedom from the family 
bonds. In many cases living single is a necessity caused by the lack of appropriate 
partner or by depending on one’s parents financially. The fact that young adults 
live single changes the picture of the family and its functions.

The paper presents the results of my own research referring to living single in 
the opinion of young adults, including, but not limited to, acceptance of such a life 
style, reasons for choosing such a form of family life and pros and cons of living 
without one’s life partner.
Keywords: Living single, young adults.
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Child in a parental role – confused family roles. 
World and Polish reports on parentification

This review paper aims to present the phenomenon of parentification, its deter-
minants and outcomes. Parentification is usually defined as a reversal of family 
roles, when a child assumes the role of a parent and the parent takes on the role of 
a child. Parentification occurs when a parent partially, or entirely abdicates his, or 
her parental tasks and duties. The parent’s abdication sets in motion the process of 
parentification, in which a child, usually the eldest in the family, feels obliged to 
take on the role of a parent in various spheres of family life. The care and duties 
rendered by the child can be instrumental, or emotional in character. The paren-
tified child may suffer various costs and his, or her correct development may be 
endangered.
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Although the results of many international and the few Polish studies indicate 
that parentification is a very complex and multi-faceted phenomenon, they often 
point out both the immediate and long term consequences of the reversal of roles 
in the family.

This paper reviews information from various studies - quantitative as well as 
qualitative. It also presents the conclusions from the authors’ own studies conduc-
ted over several years. They indicate that parentification is a complex phenomenon 
and that the negative transformation which the Polish family currently undergoes 
plays a significant role in generating this phenomenon.

Despite increased interest in parentification in the recent years, the literature 
on the subject, particularly in Poland, is fairly limited, which hinders the finding 
and dissemination of any specific solutions for assisting families in which role 
reversal takes place.
Keywords: parentification confusion, inversed parenting role, role inversion, role.
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Reversing family roles as a biographical experience

The concept of parentification was created by two psychiatrists: Ivan Boszorme-
nyi-Nagy and Geraldine Spark, in order to describe specific phenomena occurring 
in family life, consisting of the change in family roles – when the child under-
takes the responsibility for the entire family: fulfillment of needs and protecting 
feelings of the family members. Thus the child takes up actions exceeding his 
or her own powers, actions usually not ascribed to the role of a child. This issue 
was also tackled by Salvador Minuchin, Nancy D. Chase, Gregory J. Jurkovic and 
Lisa Hooper, who pointed out the specific aspects of this phenomenon and distin-
guished its forms: instrumental and emotional parentification, destructive (nega-
tive) and adaptational (positive) parentification.

Circumstances fostering the occurrence of parentification include: substance 
addiction in the family (to alcohol and drugs), disability, physical or mental chronic 
illness of the parents and/ or siblings, mono-parental families, conflicts between 
the parents, divorce, foster families, immigrant families.

The aim of undertaken biographical research is description, explanation of 
the nature, course and effects of the parentification experience. The proposed pre-
sentation concerns preliminary analyses of the reversal of intra-familial roles in 
childhood. The experience of parentification as a family phenomenon is on the 
one hand the result (understood as a consequence) of certain internal and exter-
nal circumstances, and on the other hand, it is the source of further processes or 
problems. The individual experiencing them assigns meanings and interprets and 
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determines these meanings. The chosen way to reach the answers to the questions 
posed here is the biographical method, because – as M. Gorzko says – the basic 
way to get to know the social reality lies in the personal relationships through 
which the individual expresses his experiences and communicates ways of under-
standing the social reality.
Keywords: Parentification, biographical methods.
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Narrative training in family

The aim of the presentation is to show the family as an important environment for 
developing the narrative competence of children. Narrative competence is under-
stood here as the ability to properly understand, reproduce and create stories, 
taking into account their linguistic complexity and relational character. It is an 
important element contributing to the well-being of children.

The regularities regarding the stimulating nature of family exchanges for the 
proper development of children will be described based on the literature. The 
figure of a „good parent”, who through proper storytelling and listening contri-
butes to the harmonious development of a child, will be characterized. It will be 
also underlined that in the case of families with more than one child, the narrative 
training takes place also in contact with siblings.

As a material illustrating the course of family narrative training narrations 
of two brothers (4 and 8 years old) collected in natural environment will be used.

Conclusions from both literature analysis and preliminary empirical research 
suggest that we should pay more attention to the figure of „good enough” sibling 
as an important (and relatively neglected in the research context) part of the family 
system influencing human narrative development.
Keywords: family, narrative competence, development, siblings.


