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prZeDMOWA

Dokonujące się globalne przemiany życia społecznego i kulturo-
wego, których niewątpliwym skutkiem jest kryzys wartości chrześci-
jańskich, wzbudzają wiele niepokojących refleksji i pytań dotyczących 
dziecka, jego rozwoju i  przyszłości. Potrzeba wielopłaszczyznowej 
dyskusji na proponowany temat wynika z wielu powodów. Na plan 
pierwszy wysuwa się fakt, iż minione stulecie ocenione zostało jako 
najgorsze w  dziejach ludzkości w  zakresie stosunku do dziecka1, 
choć – co może wydać się paradoksalne – XX wiek został jednocze-
śnie zawładnięty pojęciem d o b r a  d z i e c k a.

W obecnej dobie, sytuacja dziecka nadal nie napawa optymi-
zmem. Etos idyllicznego, szczęśliwego i  beztroskiego dzieciństwa 
ustępuje bowiem miejsca dzieciństwu w kryzysie, dzieciństwu zagro-
żonemu, zniewolonemu, opuszczonemu, osamotnionemu, zranione-
mu, czy też dzieciństwu gorszych szans, a samo dziecko – jak ujmuje 
Heinz Sünker – staje się „piłką w grze” w świecie mody, stosunków, 
koniunktur i rynków2.

Niewątpliwie, przeobrażenia życia społecznego, a  szczególnie 
rodzinnego, skutkujące dysfunkcjonalnością wychowawczą i  opie-
kuńczą, prowadzą do deprecjacji kategorii dzieciństwa. O kryzysie 
dzieciństwa pisał Neil Postman w dziele Zanikanie dzieciństwa, an-
tycypując, iż w  XXI wieku możemy utracić dzieciństwo, chyba że 
podejmiemy zdecydowane kroki, aby temu przeciwdziałać.

Uzasadniając potrzebę dyskusji skoncentrowanej wokół oso-
by dziecka i charakterystycznego dla niego okresu dzieciństwa, nie 

1 D. Waloszek, Dziecko, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, 
t. 1, Warszawa 2003, s. 892.

2 H. Sünker, Dzieciństwo — między indywidualizacją a instytucjonalizacją, w: 
Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Maryno-
wicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź 1998, s. 248-259.
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można pominąć także rangi samego zagadnienia, które niewątpliwie 
należy uznać za odwieczne i  pierwszoplanowe, domagające się, by 
wciąż na nowo je eksplorować. Poglądy na wychowanie człowieka 
odnajdujemy zarówno w wielkich systemach filozoficznych klasyków 
okresu greckiej paidei, jak i w dziełach składających się na współcze-
sną myśl antropologiczno-pedagogiczną. Wielki humanista XX wie-
ku, św. Jan Paweł II, dostrzegał w dziecku zadatek życia, przyszłość 
każdego społeczeństwa, wskazując jednocześnie, iż podstawowym 
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka jest troska o dziec-
ko – od pierwszej chwili poczęcia, aż do wieku młodzieńczego3,oraz 
jego ochrona, obrona i wychowanie w szacunku i miłości4.

W powyższym kontekście, niezmiernie aktualne wydaje się Kor-
czakowskie dociekanie: Czy dobrze jest być dzieckiem...? Pytanie to 
dzisiaj powinien postawić każdy z  nas: rodzic, nauczyciel, wycho-
wawca, lekarz, prawnik, socjolog. Wokół tego pytania koncentrują 
też własne rozważania autorzy niniejszego zbioru.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, składa się z trzech 
komplementarnych części. W pierwszej, zatytułowanej Istota dobra 
dziecka, autorzy podejmują próbę konceptualizacji kategorii pojęcio-
wej d o b r o  d z i e c k a  poprzez refleksję sięgającą filozoficznych 
koncepcji człowieka, dociekania metapedagogiczne, czy też dookre-
ślenie obiektywnych komponentów dobra dziecka z  perspektywy 
różnych dyscyplin naukowych. Zawarte w tej części teksty wprowa-
dzają Czytelnika w istotę kategorii pojęciowej dobro dziecka.

Pracę otwiera niezwykle ważny artykuł, stanowiący wprowadze-
nie do całości rozważań niniejszej monografii, zatytułowany Dobro 
dziecka jako wartość najwyższa w  relacji nauczyciel–uczeń. Konteksty 
transdyscyplinarne, autorstwa Mirosława Koralewskiego, w  którym 
autor przedstawia różnorodność rozumienia kategorii pojęciowej 
dobro dziecka, starając się jednocześnie wyodrębnić wspólne cechy 
oraz ideę przewodnią pojęcia.

3 Jan Paweł II, Przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjedno-
czonych, 21 (2 października 1979 r.): AAS 71 (1979), 1159, za: Adhortacja Apostol-
ska Familiaris consortio, n. 26, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_
exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#m3c 
[dostęp: 21.01.2016].

4 Jan Paweł II, Dziecku należy się najwyższe poszanowanie, www. info.wiara.pl 
[dostęp: 7.05.2016].
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Poniekąd do rozważań tych nawiązuje w kolejnym tekście Wie-
sław Czuba. Autor, odwołując się do myśli socjologiczno-peda-
gogicznej, podjął próbę wyjaśnienia istoty dobra dziecka, a  także 
wskazania działań służących i zagrażających dobru dziecka. Szcze-
gólne znaczenie przypisuje procesowi wychowania dokonującemu 
się w różnych środowiskach wychowawczych, sposobom planowania 
pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz poszanowaniu praw dziecka.

Nietuzinkowe spojrzenie na dobro dziecka w  (dobrej) szko-
le przedstawił Marek Lachowicz. Wywodząc rozumienie kategorii 
pojęciowej dobro dziecka z dyskursu filozoficznego, autor wyjaśnia 
potrzebę oparcia relacji z dzieckiem na wartości dobra. Podsumo-
waniem rozważań jest propozycja tworzenia Szkoły Dobra, odkry-
wającej potencjał drzemiący w uczniu, poszukującej właśnie w nim 
dobra, w której nauczanie odbywa się w szczerym i otwartym dia-
logu. W  myśl autora, w  pierwszej kolejności powinniśmy jednak 
dać dziecku możliwość upewnienia się w tym, że samo w sobie jest 
dobrem.

Kolejny rozdział pt. „Dzieci radością serca”. Troska Jana Pawła II 
o  dobro dzieci, zawiera refleksję Radosława Janicy nad nauczaniem 
Jana Pawła II w sprawach dziecka. Autor podjął próbę usystematy-
zowania papieskich rozważań na temat wartości i godności dziecka, 
przytaczając liczne fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego, w których 
papież głosił afirmację osoby ludzkiej ze względu na jej niezwykłą 
godność.

Pojęciem „dobro dziecka” posługują się przedstawiciele różnych 
dziedzin nauki i  praktycy, w  szczególności psycholodzy, pedago-
dzy, ale termin ten nie jest również obcy przedstawicielom innych 
gałęzi nauk, na co wskazano w II części monografii, zatytułowanej 
„Zasada dobra dziecka w  świetle standardów obowiązującego pra-
wa”. W  czterech artykułach o  tematyce prawniczej przedstawiono 
rolę i znaczenie zasady dobra dziecka w obowiązujących przepisach 
prawa. Autorzy dokonali wielopłaszczyznowej analizy unormowań 
prawnych dotyczących dobra dziecka oraz poglądów wypowiada-
nych w doktrynie i judykaturze. Michał Ożóg w artykule pt. Dobro 
dziecka, czyli poszanowanie jego podmiotowości prawnej w świetle wy-
branych przepisów prawa polskiego, przybliża wybrane przepisy prawa 
polskiego dotyczące statusu prawnego rodziców i dzieci w procesie 
wychowawczym. Autor bardzo rzetelnie, z dużą dozą spostrzegaw-
czości omawia uregulowania prawne wyłaniające się na obszarach 
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praw dzieci. W  konkluzji wnioskuje, że zasadniczo dobro dziecka 
rozumiane jako poszanowanie jego podmiotowości prawnej jest re-
spektowane w prawie polskim, wskazując jednocześnie de lege ferenda 
na konieczność uzupełnienia braku regulacji dotyczącej prawa dziec-
ka do bycia wysłuchanym w toku postępowania administracyjnego. 
Kolejna autorka, Katarzyna Kanafek, w  bardzo przejrzysty sposób 
dokonuje analizy prawnej kontaktów z  dzieckiem w  kontekście 
prawnoporównawczym. Analiza dotyczy dwóch stanów prawnych 
funkcjonujących w  Kodeksie rodzinnym i  opiekuńczym, tj. przed 
i po 2008 r., kiedy to wprowadzono znaczące zmiany do tego ko-
deksu, mocą tzw. ustawy nowelizującej z  dnia 6 listopada 2008 r. 
W konkluzji autorka formułuje pozytywną ocenę wprowadzonych 
zmian stawiając tezę, iż obecne unormowania w sposób prawidłowy 
chronią pozycję dziecka, jak i relacje rodzinne, przy tym odpowia-
dają szerokim zmianom zachodzącym w  polskim społeczeństwie. 
W artykule Jolanty Szydlik-Brudny znajdziemy omówienie regulacji 
dotyczących przesłuchania małoletniego dziecka, gdy staje się stroną 
bądź świadkiem w postępowaniu karnym. Autorka dokonuje analizy 
uregulowań, między innymi Kodeksu postępowania karnego, poka-
zując, w jaki sposób ustawodawca zapewnia ochronę psychologiczną 
dziecka w toku jego przesłuchania na podstawie art. 185a kpk i 185b 
kpk. Autor ostatniego artykułu tej części monografii, Tomasz Gur-
dak, jako praktyk przedstawia nie tyle przepisy gwarantujące udział 
prokuratora w działaniach pozakarnych na gruncie prawa rodzinne-
go i opiekuńczego, ale także zarys metod pracy prokuratora w tego 
typu sprawach. W  konkluzji zwraca uwagę na niedocenianą rolę 
prokuratora w działaniach podejmowanych na rzecz dobra dziecka 
oraz na wagę tych czynności. Dla zobrazowania skali zagadnienia 
przedstawia również stosowne dane statystyczne.

Martin Heidegger w wykładzie zatytułowanym Co zwie się my-
śleniem stwierdził, iż o dziecku jeszcze nigdy nie wiedziano tak wie-
lu i tak różnych rzeczy, jak współcześnie, ale też żadna inna epoka 
nie wiedziała o  dziecku mniej, niż wiemy aktualnie. Warto zatem 
podejmować trud poznania i  zrozumienia dziecka  – jego potrzeb, 
pragnień, dążeń, by móc jak najpełniej optymalizować działania 
edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze czy terapeutyczne. Stąd też 
w trzeciej części niniejszego zbioru, zatytułowanej W poszukiwaniu 
dobra dziecka, autorzy, sytuując osobę dziecka oraz predyktory jego 
dobra w centrum rozważań empirycznych i praktycznych, dociekają 
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jego sytuacji zdrowotnej, edukacyjnej, wychowawczej, prawnej, pre-
zentując metodologie prowadzonych badań naukowych oraz przed-
stawiając korzystne i efektywne rozwiązania metodyczne w obszarze 
praktyk społecznych. Tę część monografii otwiera artykuł pt. Wczesna 
umiejętność pisania i czytania dzieci w edukacji przedszkolnej, w którym 
Simoneta Babiaková oraz Jana Venzelová przybliżają teoretyczne 
i metodologiczne podłoże prowadzonych badań, których celem była 
ocena efektywności innowacyjnego programu rozwijania kompeten-
cji komunikacyjnych, niezbędnych w procesie nabywania umiejętno-
ści czytania i pisania. Praktyczną implikacją podjętych przez autorki 
działań będzie opracowanie głównych standardów edukacji przed-
szkolnej w Słowacji. Nie budzi wątpliwości fakt, iż jednym z najważ-
niejszych momentów w życiu dziecka jest rozpoczęcie przez niego 
nauki w szkole. Alena Doušková oraz Tatiana Homoľová podejmują 
zagadnienie adaptacji dziecka w nowym środowisku, jakim jest szko-
ła. Celem prowadzonych przez nie badań było określenie problemów 
związanych z procesem adaptacji uczniów w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej oraz wskazanie wpływu wybranych zmiennych pod-
miotowych i kontekstualnych na jego poziom. W kolejnym tekście, 
pt. Wpływ środowiska wychowawczego i  kontekstu socjokulturowego 
na kształtowanie hierarchii wartości moralnych u  dzieci, Bronislava 
Kasáčová oraz Ingrida Krnáčová analizują czynniki determinujące 
rozwój moralny dziecka, jak również prezentują metodologię badań, 
która obrazuje hierarchię wartości moralnych dzieci w wieku 9 lat.

Wiedza dotycząca jakości życia dzieci coraz częściej wykorzy-
stywana jest jako istotne źródło działań pedagogicznych. Ocena su-
biektywnego komponentu jakości życia uczniów oraz jej implikacje 
dla praktyki pedagogicznej zostały zaprezentowane przez Elżbietę 
Włodek i Zbigniewa Solaka. W części pierwszej artykułu autorzy 
kreślą tło teoretyczne omawianego zagadnienia, podejmując jedno-
cześnie próbę ukazania związku pomiędzy terminem „dobro dziecka” 
a  pojęciami „rozwój” i  „jakość życia”.  Część druga tekstu stanowi 
egzemplifikację rozważań teoretycznych i prezentuje wyniki badań, 
których celem było poznanie subiektywnych odczuć dzieci i  mło-
dzieży w  wieku 10–12 lat, dotyczących poziomu zadowolenia ze 
swojego zdrowia. Po ustaleniach terminologicznych oraz empirycz-
nych, pożądane i wartościowe wydaje się przybliżenie działań eduka-
cyjnych podejmowanych w trosce o dobro dziecka. Terézia Vaníko-
vá w  artykule zamykającym monografię naświetla dwie koncepcje 
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reformy edukacji na Słowacji: „Duch szkoły” i  „Millennium”, któ-
re wniosły do systemu edukacji myśl humanistyczną oraz stały się 
fundamentem rozwoju edukacji włączającej. W  swoich rozważa-
niach autorka wskazuje różnice pomiędzy integracją i inkluzją oraz 
ich znaczenie w procesie edukacji. W konkluzji stwierdza, iż dobro 
dziecka w szkole włączającej oznacza nie tylko zrozumienie potrzeb 
ucznia, ale także tolerancję, brak uprzedzeń oraz równość w dostę-
pie do nauki dla mniejszości narodowych i innych. Nowy program 
edukacji powinien we wszystkich szkołach kłaść nacisk na rozwijanie 
inteligencji emocjonalnej uczniów, funkcjonowanie społeczne oraz 
kształtować wartości etyczne.

Lektura niniejszej monografii w sensie naukowym stanowi zwar-
tą całość. Uwzględnione zostały zarówno rozważania teoretyczne, 
empiryczne, jak i  normatywne. Ufamy, że zaprezentowane teksty 
dostarczą podstaw do dalszych refleksji, poszukiwań badawczych, 
a  przede wszystkim pozwolą optymalizować wszelkie działania 
praktyczne tak, by jak najpełniej służyły dobru dziecka.
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