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Wprowadzenie

Niniejsza książka jest próbą podjęcia teoretycznej refleksji 
nad problemami człowieka w jego różnych sytuacjach życiowych. 
Książka w  swej prostocie dotyka zatem newralgicznych proble-
mów z  zakresu rodziny, szkoły, grup rówieśniczych oraz wnika 
w problematykę zagrożeń społecznych. Na rodzące się dylematy 
w kontekście społeczeństwa europejskiego i polskiego autor sta-
ra się patrzeć przez pryzmat aksjologii katolickiej. Proponowana 
publikacja ma charakter interdyscyplinarny i  jest owocem pro-
wadzonych analiz dostępnej literatury przedmiotu ubogaconych 
konstatacjami autora powstałymi w  oparciu o  kilkunastoletnią 
pracę z młodzieżą akademicką.

Zamierzeniem autora było nie tyle odegranie roli „fotografa” 
ukazującego problemy zagrożeniowe we współczesnym społe-
czeństwie, ale przede wszystkim chodziło o  znalezienie odpo-
wiedniego klucza interpretacyjnego pomocnego w  zrozumieniu 
rzeczywistości, mechanizmów i  czynników determinujących 
kształt obecnej rodziny, szkoły czy grup rówieśniczych. W wie-
lu kwestiach dyskusyjnych podejmowanych na kartach niniej-
szej publikacji autor nie pozostaje osobą bezstronną, ale stara się 
w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka przedłożyć argumen-
tację i dorobek wielu badaczy z dziedziny nauk społecznych. Waż-
nym celem, jaki przyświecał tej pracy, było również dostarczenie 
czytelnikowi niezbędnych narzędzi do krytycznego spojrzenia na 
otaczające środowisko społeczne. Autor na swój sposób próbu-
je zdemaskować brak koherencji i  spójnego rozumienia nowych 
zjawisk rodzących się w  środowisku aspirującym do społeczeń-
stwa pluralistycznego. Książka ma charakter podręcznika akade-
mickiego dla studentów pedagogiki, z tego też względu w pub-
likacji autor przytacza epistemologiczne oczywistości, jakimi są 
np. funkcje rodziny, bieda, bezrobocie, bezdomność czy agresja 
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i przestępczość. Tytułowa deklaracja, że „człowiek jest w centrum” 
oraz rozważania jej towarzyszące lokują się w  personalistycznej 
wizji człowieka, a rekonstrukcja treści zawartych w niniejszej pub-
likacji nastąpi metodą analityczną.

W pierwszym rozdziale przybliżone zostanie, zatem współ-
czesne środowisko europejskie i polskie. Reminiscencje zachod-
niej rewolucji kulturowej, feministycznej i seksualnej posłużą do 
nakreślenia społeczeństwa poszukującego w nowych europejskich 
realiach swej tożsamości i racji bytu. Społeczeństwo, w którym żyje 
młodzież i dorośli, to pole ścierania się postaw zakotwiczonych 
w ideologii, w religii, w filozofii, dlatego też rozumienie współ-
czesnego środowiska jest warunkiem sine qua non do zrozumienia 
kryzysu, jaki przeżywa współczesna rodzina, zrozumienia postaw 
współczesnej młodzieży, przejawów patologii w życiu rodzinnym, 
szkolnym i społecznym.

W drugim rozdziale autor zgłębia zagadnienie człowieka żyją-
cego w postmodernizmie. Zamierzeniem tych refleksji jest ukaza-
nie związku pomiędzy antropologiczną wizją człowieka a mode-
lem wychowania promowanego w społeczeństwie. Chodzi zatem 
o eksplorowanie ewentualnej roli wizji antropologicznej człowieka 
w  tworzeniu polityki socjalnej i  oświatowej. Następne rozdziały 
zgłębiają konkretne środowiska wychowawcze i  przybliżają naj-
bardziej palące zagrożenia mające miejsce w przestrzeni społecz-
nej. I tak w rozdziale trzecim autor skupi swoją uwagę na rodzinie. 
Czasy nam współczesne, szczególnie sytuacja w Polsce po przemia-
nach w 1989 r. pokazuje nam cały tragizm rozgrywający się na łonie 
rodziny, kształtowanie się nowej hierarchii wartości, sytuacji zagro-
żeniowych itp. Ponowoczesne społeczeństwo jawi się jako mocno 
zideologizowane w duchu antyrodzinnym. Kreatorzy współczesne-
go porządku społecznego próbują zakwestionować centralną pozy-
cję rodziny w życiu społecznym. Współczesna rodzina borykająca 
się ze swymi problemami powoli traci między innymi swój charak-
ter wychowawczy. Dlatego usprawiedliwione wydają się być wysiłki, 
aby na nowo określić i analizować kondycję rodziny polskiej, ukazać 
nowe kierunki przemian oraz jej najważniejsze zagrożenia.

Na kartach kolejnego rozdziału nakreślny został identikit 
współczesnej młodzieży polskiej w ujęciu socjologicznym. Au-
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tor pochyli się nad problemami ludzi młodych w ich środowisku 
szkolnym. Jest to próba spojrzenia na dzieci i młodzież jako lu-
dzi pełnowartościowych, protagonistów gotowych podjąć trud 
samowychowania.

Grupy młodzieżowe będą przedmiotem rozważań V rozdziału. 
Fenomen subkultur młodzieżowych budzi w Polsce znaczne zain-
teresowanie nie tylko socjologów, ale też pedagogów i psychologów. 
W tej przestrzeni społecznej młodzież jest szczególnym aktorem, 
dlatego też autor wiele miejsca poświęci młodzieży utożsamiającej 
się z  różnymi ugrupowaniami subkulturowymi. Zostaną ukazane 
ich zapatrywania ideologiczne, postawy oraz niebezpieczeństwa 
wynikające z przynależności do omawianych grup.

W ostatniej części pracy autor opisuje liczne zjawiska zagroże-
niowe i problematyczne w środowisku społecznym. Swoją uwagę 
skupił on przede wszystkim na takich zagadnieniach społecz-
nych, jak: ubóstwo, przestępczość i agresja, bezrobocie, bezdom-
ność. Z należytą starannością przybliżone zostaną problemy ludzi 
w  podeszłym wieku. Publikację zakończą rozważania na temat 
zjawiska wielokulturowości w kontekście polskim.

Niniejsza publikacja adresowana jest do studentów pedagogiki 
i nauk pokrewnych. Swoim realizmem zaprasza także nauczycieli, 
wychowawców i rodziców do wspólnej refleksji nad zagadnienia-
mi często niepokojącymi, które poniekąd stają się dla współczes-
nego dorosłego, wyzwaniami edukacyjnymi, przed którymi nie 
można skapitulować.





Preface

This book is an attempt of a theoretical consideration upon 
the problems of human beings experienced in a variety of life si-
tuations. Hence, in its simplicity it touches crucial issues related 
to family, school or peer groups and it explores the area of social 
problems. The author tries to perceive the emerging dilemmas of 
the European and the Polish societies through the perspective of 
the Catholic axiology. Besides having an interdisciplinary cha-
racter, the presented publication is the outcome of the analyses 
of the available literature on the subject-matter, enriched with 
the author’s observations, developed in the course of a several 
years’ work with college youth. 

Rather than being a ‘photographer’ depicting the risk-bearing 
problems in the contemporary society, the author’s intention is 
to find a proper key for interpreting and understanding the rea-
lity, mechanisms and factors which determine the shape of mo-
dern families, school or peer groups. There are numerous issues 
undertaken in this book, in which the author - instead of acting 
as a neutral party - presents the arguments and achievements of 
other explorers of social sciences, in view of the Christian per-
ception of a human being. Also, one of the significant purposes 
of this book is to provide readers with necessary instruments for 
a critical outlook upon the surrounding social environment. In 
his own way, the author makes an attempt to disclose the lack 
of coherence and consistent understanding of new phenomena 
that emerge inside the environment that aspires to be a plurali-
stic society. This publication is intended to become an academic 
handbook for pedagogy students and that is why the author re-
fers to certain epistemological elements considered to be obvio-
us, such as the functions of a family, poverty, unemployment, 
homelessness or aggression and crime. The title declaration  
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“a human being is in the centre”, as well as the accompanying 
considerations can be found in the personalistic vision of the 
human being. The contents included in this publication will be 
reconstructed by means of the analytical method. 

The first chapter presents the contemporary European and 
Polish environments. The reminiscences of the Western cultu-
ral, feministic and sexual revolutions will serve as a basis for 
outlining the image of a society searching for its identity and 
justification of its existence in the new, European reality. The so-
ciety - being the place of living for youth and adults - is is a col-
lision field of attitudes anchored within ideologies, religion and 
philosophy. Therefore, the understanding of the contemporary 
environment is a sine qua non condition of grasping the crisis, 
experienced by the contemporary youth, as well as the pathology 
manifestations in families, schools and social life.

In the second chapter, the author examines the issue of a hu-
man being who live during the post-modernism era. The presen-
ted reflections aim to reveal the relation between the anthropo-
logical version of a human being and the model of upbringing 
promoted in the society. Thus, the purpose is to explore the 
potential role of the anthropological vision of a human being 
in the creation of social and educational policies. The following 
chapters delve into the specific educational environments and 
highlight the most urgent threats that occur in the social space. 
And thus, in the third chapter, the author focuses upon a fa-
mily. The contemporary times, and, in particular, the situation 
in Poland after the 1989 transformation, reveal to us the entire 
hardship affecting families, as well as the formation of new hie-
rarchies of values, risk-bearing situations, etc. The post-modern 
society appears as being strongly oriented against the family. The 
creators of the contemporary social order make attempts to que-
stion the central status of the family in the social life. Struggling 
with its own problems, the modern family is gradually losing, 
among other things, its upbringing dimension. Hence, the ef-
forts to outline and analyse the condition of the Polish families, 
as well as to display the new directions of changes and the most 
significant threats, seem to be justified.
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The following chapter depicts the identikit of the contem-
porary Polish youth in the sociological perspective. The author 
gives attention to the problems of young people in their school 
environment. It is an attempt to perceive children and adole-
scents as complete human beings and the protagonists, prepared 
and willing to undertake the effort of self-education.

The youth groups are the subject of considerations contained 
in the fifth chapter. The phenomenon of the youth subcultures 
arouses a considerable interest of sociologists, pedagogues and 
psychologists in Poland. The youth plays a particular role in this 
social field and that is why the author gives much attention to 
those young people who associate themselves with various sub-
culture groups. In addition, the chapter presents their ideologi-
cal views, attitudes and dangers arising from being part of the 
groups in question.

In the last part of the book, the author describes numerous 
risk-bearing and problematic phenomena in the social environ-
ment. He mainly concentrates upon such issues as poverty, crime 
and aggression, unemployment or homelessness. Also, the prob-
lems of the elderly and senile people will be a subject to a careful 
study. The publication will be concluded with a reflection upon 
the multiculturalism in the context of the Polish reality. 

This publication is addressed to students of pedagogy and si-
milar college majors. Having the quality of a significant realism, 
it welcomes teachers, tutors and parents to a common contem-
plation on the issues, often disturbing ones, which are somehow 
becoming the educational challenges to contemporary adults, 
who must not give in when facing such.
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1. zagrożony świat wartości

Tematyka aksjologiczna1 dotyka człowieka niemalże w  każ-
dym aspekcie jego życia. Dotyczy rzeczywistości religijnej, legis-
lacyjnej, artystycznej czy tej codziennej, prozaicznej. Wielu auto-
rów stwierdza, iż zdefiniowanie terminu „wartość” nasuwa wiele 
problemów. Niektóre dziedziny nauki, jak filozofia2, teologia3 czy 
psychologia4 próbowały wypracować własne pojęcie wartości. Da-
remny okazał się jednak trud ujednolicenia definicji wartości, na-
wet w obrębie jednej gałęzi wiedzy. Warto jednakże przytoczyć 
definicje najbardziej popularne. Znany polski filozof Roman In-
garden,  definiuje wartość jako „stan rzeczy czy przedmiot, który 
wzbudza emocje pozytywne i  ku któremu jednostka skierowuje 

1 Aksjologia: gr. axios – mający wartość, wartościowy, cenny; logos – teo-
ria, nauka. Aksjologia zajmowałaby się badaniem natury wartości, kryteriów 
wartości, jej rodzajów i hierarchii oraz natury i sposobu poznwania wartości, 
tj. wartościowania. Zob. T. Styczeń, Aksjologia, w: Encyklopedia katolicka, tom. I, 
red. F. Gryglewicz i inni, Lublin 1973, s. 256.

2 Słownik etyczny ujmuje wartość jako „wszystko, co cenne, godne po-
żądania lub wyboru, co stanowi ostateczny cel ludzkich dążeń”, w: Słowniki 
etyczny, red. S. Jedynak,  Lublin 1990, s. 258. Wśród twórców „filozofii warto-
ści” S. Kowalczyk wylicza takich filozofów, jak: H. Rickert, W. Windelband,  
R. Polin, R. Le Senne i L. Lavelle, a wśród polskich: R.  Ingarden, W. Ta-
tarkiewicz, T.  Czeżowski, P.  Siwek, M.  Gołaszewska, W.  Stróżewski.  Zob. 
S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, s. 143.

3 Próbę zdefiniowania pojęcia „wartości” na płaszczyźnie teologicznej 
podjął m.in. T.  Ślipko. Według niego, wartość to: „odpowiadające podsta-
wowym duchowym uzdolnieniom człowieka (rozum, wola) wyczucie pięk-
na idealne wzorce, doskonałości przedmiotów, które to wzorce odtworzone 
w rzeczach przyrody, dziełach lub działaniach człowieka wyrażają im właściwą 
wartościowość, dzięki czemu przedstawiają się człowiekowi jako lepsze od in-
nych, są przezeń cenione i wyzwalają w nim swoiste przeżycia i dążenia”. Zob. 
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 126.

4 Polski kodeks etyczny psychologa proponuje zapis mówiący, że „naczelną 
wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka” – Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, Warszawa 1992, s. 1.
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swe pragnienia i dążenia”5. Zaznacza też, iż do istoty wartości na-
leży, że „coś w nich skłania nas do wyboru, którą z nich należy 
zrealizować, gdy nie jest możliwa realizacja dwu różnych wartości, 
których warunki zaistnienia się wykluczają”6.

Człowiek żyje w świecie wartości, który po środowisku natu-
ralnym i  społecznym jest jego płaszczyzną odniesień, obejmuje 
życie rodzinne, zawodowe, religijne itp. „Człowiek jest istotą ak-
sjologiczną, czyli taką, która tworzy i wybiera sobie z  otaczają-
cego ją świata określone wartości oraz kieruje się nimi w swoich 
zachowaniach”7. Czyli mamy do czynienia z pewnymi standarda-
mi, które pozwalają ludziom osądzać pewne sytuacje i działania, 
ale też pozwalają, by budować własne życie w oparciu o wartości, 
z którymi człowiek się utożsamia, począwszy od wartości trans-
cendentalnych (czynienie dobra, miłość, łączność z Bogiem), po 
te najbardziej naturalne typu szacunek dla drugiego człowieka, 
respektowanie godności własnej i innych ludzi, tolerancja, dążenie 
do dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, religijnej.

W kontekście pedagogiki – zdaniem M. Dziewieckiego – war-
tości można określić jako „odkryte, w  oparciu o  doświadczenia 
psychopedagogiczne, normy i zasady postępowania, które umożli-
wiają rozwój wychowanka oraz osiągnięcie stałej satysfakcji z ży-
cia. Wartości powinny być, zatem określane w oparciu o doświad-
czenia pedagogiczne. Jest to możliwe, gdyż nie wszystkie sposoby 
postępowanie ze strony wychowanka prowadzą do jego rozwoju 
i do osiągnięcia satysfakcji. Wartości są, więc faktem empirycznym 
wynikającym z  analizy ludzkiego doświadczenia w  odniesieniu 
do procesów rozwoju i wychowania. Nie wynikają, zatem jedynie 
z założeń i postulatów filozoficznych, moralnych czy religijnych. 
Podlegają weryfikacji empirycznej, gdyż postępowanie sprzeczne 
z tymi wartościami prowadzi do zaburzeń rozwoju wychowanka, 
do wyrządzania krzywdy sobie i innym”8.

5 R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 64.
6 Tamże, s. 97.
7 B. Sztumska, J. Sztumski, Człowiek w świecie wartości, Katowice 2002, 

s. 14-15.
8 M. Dziewiecki, Wychowanie ku wartościom, „Wychowawca” 1998, nr 9, s. 4-6.
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Profesor Janusz Homplewicz porównuje wartości do płomy-
ków ognia, które trzeba chronić przed różnymi burzami, poto-
pem, by nie zgasły i przenieść do innych ludzi, by oni je przyjęli. 
„Ale wartości te trzeba najpierw odnaleźć w sobie, odgrzebać te 
iskry uśpione w  popiołach szarej codzienności. Trzeba je tak-
że doświadczyć w sferze własnych przeżyć, obejrzeć je w świat-
łach swego zrozumienia (…). Przyjęte wartości niepostrzeżenie 
rzeźbią, kształtują postawę człowieka i całe jego wnętrze, a tym 
bardziej jakże plastyczną, niewyrobioną jeszcze postawę i osobo-
wość dziecka. Wartości to cała arena dla kształtowania postawy 
i dojrzałości człowieka, to także cały program i perspektywa dla 
procesów wychowania. Poszczególne wartości wręcz przesądzają 
o wszystkim w wychowaniu religijnym, domowym czy szkolnym. 
Chodzi o to, by dane wartości, postawy, ideały ogarnąć poznaniem 
i przygarnąć uczuciem. Tak przyjęte i przeżyte wartości same za-
czynają żyć w tej przestrzeni, jaką człowiek jest w stanie dla nich 
stworzyć w sobie. On sam zaczyna żyć daną wartością”9.

Pytanie o wartość od zawsze było zakorzenione w ludzkiej po-
trzebie poszukiwania sensu życia i wychodzenia naprzeciw rzeczy-
wistości. Pojawiały się więc pytania odnośnie do istoty wartości. 
W jaki sposób one istnieją? Jak je realizować? W. Stróżewski pisze, 
że w różnych okresach naszych dziejów były różnie formułowane. 
W czasach starożytności – Platon i  jego kontynuatorzy akcento-
wali, że wartości najwyższe istnieją autonomicznie jako odrębne 
i niezależne od rzeczywistości byty. W średniowieczu twierdzono, 
że wartości najwyższe znajdują się w  pełni w  Bycie absolutnym, 
w Bogu, z którego istotą utożsamiają się, oraz że wartości najwyższe 
utożsamiają się z bytem; sam byt jest prawdziwy, dobry i piękny. 
W czasach nowożytnych uznano, że wartości najwyższe są jedynie 
towarem ludzkiego umysłu, pewnego rodzaju abstrakcją, nadbudo-
waną niejako nad określonymi wartościami szczegółowymi10.

Sprowadzenie wartości do wymiaru jedynie horyzontalnego, 
gdzie to człowiek jest „twórcą” wartości, decydując o nich w par-

9 J.  Homplewicz, Charakter kształtujących człowieka wartości, „Wycho-
wawca” 1999, nr 2, s. 7.

10 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 12-13.
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lamencie, poskutkowało tym, iż współczesne społeczeństwo od-
czuwa niezwykłe zagubienie od strony aksjologicznej11. Dokonuje 
ono wyborów niespójnych z własnym systemem wartości, tworzy 
deklaracje sprzeczne same w sobie (np. deklaruje, że życie ludzkie 
jest najważniejsze i przyzwala w imię doraźnych celów i ideolo-
gicznych rozgrywek na eutanazję).

Zdaniem W. Stróżewskiego,  „zatraciliśmy wrażliwość na war-
tości, zagubiliśmy ich smak. Zwłaszcza zaś pogubiliśmy się w od-
czytywaniu ich właściwej hierarchii. Kryzys sięga głębiej: dotyczy 
aksjologicznej struktury człowieka”12. Taka refleksja na temat „kry-
zysu wartości”, w pewnym sensie naprowadza nas na stwierdze-
nie, że korzenie tegoż kryzysu tkwią w samym człowieku, dlatego 
zmiana mentalności społeczeństwa, naprawa istniejącego stanu 
rzeczy w  strukturach szkolnych czy w  rodzinie będzie również 
uzależniona od tego, na ile sami wychowawcy i rodzice będą świa-
domi tychże problemów i na ile będą potrafili krytycznie spojrzeć 
na systemy wychowawcze i na istniejącą rzeczywistość13. Bez kul-
tury i wartości z nią związanych człowiek karłowacieje, dlatego 
słusznie zauważa W. Kawecki, że nie ma właściwie kryzysu war-
tości, a  jest tylko kryzys ich przeżywania, bo życie ograniczyło 
się jedynie do świata przedmiotu i  posiadania. W  tym wielkim 

11 P. Załęcki mówi o „detranscendentalizacji” postrzegania rzeczywistości. 
Ponadto zauważa, iż słabnące absolutne imperatywy moralne, ustanawiające 
nadrzędny sens, prowadzą do zachwiania siły oddziaływania tego, co w socjo-
logicznych analizach zwane bywa pierwotnym środowiskiem socjalizacyjnym. 
Por. P. Załęcki, Wspólnota religijna jako grupa kontrolna, „Kultura i społeczeń-
stwo” 1996, nr 1, s. 85-86.

12 W. Stróżewski, O wielkości, Kraków 2002, s. 168.
13 M.  Ledzińska mówiąc na temat tzw. metabolizmu informacyjnego, 

czyli o  zbieraniu i przetwarzaniu informacji, zauważa, że w ostatnich latach 
nastąpiło pewne zaburzenie dynamiki tej odmiany metabolizmu. Dostrzega 
pewną pogoń za nowością, co w rezultacie prowadzi do tzw. niepokoju infor-
macyjnego, oraz do uciekania się do ksero-kultury. Pospieszne zdobywanie 
informacji bez samodzielnej aktywności poznawczej, na którą składa się in-
tencjonalny wybór informacji, namysł, stałe ich porządkowanie oraz szukanie 
logicznych powiązań, prowadzi do „zadławienia”. Por. M. Ledzińska, Człowiek 
wobec czasu i techniki – refleksje psychologiczne, http://www.up.krakow.pl/ktime/
ref2010/ledzinsk.pdf (05.12.2011 r.).
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supermarkecie kultury i istniejących wartości, człowiek musi na-
uczyć się dokonywać dobrych wyborów, do czego potrzebna mu 
jest hierarchia wartości, poczucie zakorzenienia i bycia umocowa-
nym na odpowiednim fundamencie14.

2. Kryzys kulturalny, polityczny i prawny 
współczesnego społeczeństwa

Współczesne społeczeństwo żyje jeszcze skutkami tych prze-
mian zapoczątkowanych we Francji pod koniec XVIII wieku. 
Wielu światłych ludzi dostrzega, iż tzw. „osiągnięcia” encyklo-
pedystów, oświecenia, a  przede wszystkim rewolucji francuskiej 
wpłynęły nie tylko na mentalność współczesnego człowieka, ale 
zaczęły zmieniać całą rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną. 
Znany polski filozof zmarły kilka lat temu A.M. Krąpiec, tak oto 
powiedział: „Epoka nowożytna poczęła wprowadzać reformy re-
wolucyjne: w filozofii – subiektywizm; w teorii nauki – korzyść 
i tzw. postęp; w gospodarce liberalizm; w polityce – terror rewo-
lucji (rewolucja francuska i jej podobne „uszczęśliwiania” ludzko-
ści, zwłaszcza wielka rewolucja bolszewicka). Rozpoczęły się też 
nieustające reformy programów nauczania i wychowania według 
apriorycznych idei, mających uszczęśliwić człowieka. Reformy te 
powodują upadek kultury humanistycznej, albowiem narzucona 
ideologia nie przystaje do człowieka”15.

Współczesna kultura jest, zdaniem P.  Sztompki, pod wpły-
wem czterech wielkich procesów: globalizacji, integracji, zmiany 
pokoleń i transformacji ustrojowej16. Procesy te w pewien sposób 
wpływają na pewne negatywne trendy kształtujące współczes-

14 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, 
w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, 
s. 32.

15 Rozmowa ks. J. Sochonia z Mieczysławem A. Krąpcem, Porzucić świat 
absurdów, Lublin 2002, s. 46-47.

16 Por. P. Sztompka, Adres: Kultura (Opracowanie przygotowane na Kon-
gres Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku), Warszawa 2009, s. 10.
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ne społeczeństwo, jego mentalność, sposób wartościowania itp. 
Pierwszym z nich jest zatracanie sensu wspólnoty. Swego rodza-
ju mechanizmy, które gwarantowały od wieków przekaz tradycji 
i wartości, w chwili obecnej ulegają silnej korozji. Obserwuje się 
w społeczeństwie pewne zagubienie, osamotnienie osób. Relacje 
międzyludzkie bez autentycznych wyrazistych treści. Liczne spo-
soby i techniki komunikowania typu SMS, Internet, telefon itp., 
nie przyczyniają się do poprawienia jakości relacji pomiędzy ludź-
mi17. Do tego dodać należy osłabienie instytucji wychowawczych, 
zwyczajów i reguł, na których bazuje społeczeństwo. Społeczeń-
stwo w pewnym sensie prezentuje się jako agregacja indywiduów 
odizolowanych od siebie, gdzie relacje międzyludzkie coraz częś-
ciej przybierają formę formalnych, „legalistycznych”. Coraz częś-
ciej do głosu dochodzi indywidualizm egoistyczny charakteryzu-
jący się poszukiwaniem korzyści osobistych, a  relacje pomiędzy 
ludźmi uzależniane i alimentowane interesem prywatnym.

Z łatwością można zaobserwować liczne oznaki kryzysu 
w społeczeństwie: coraz to większą liczbę rozwodów przy male-
jącej liczbie zawieranych małżeństw, wzrastający odsetek matek 
samotnie wychowujących dzieci, rosnącą liczbę dzieci pozamał-
żeńskich, lansowane dość konsekwentnie przez środki przekazu, 
głównie te mainstreamowe, „mody” na zachowania homoseksual-
ne18 i biseksualne. Na płaszczyźnie politycznej obserwuje się pew-
ne zniechęcenie do świata polityki i instytucji politycznych. Nie-
którzy podkreślają również pewien kryzys demokracji, bowiem 

17 Zob. M. Kwapiszewska-Antas, Internet a wartości młodzieży, w: Warto-
ści a współczesne państwo, red. L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Piła 
2009, s. 129-141.

18 Jeszcze w  latach 60. ubiegłego wieku homoseksualizm uznawany był 
za głęboką patologię. Zob. Z. Lew-Starowicz, M. Lew-Starowicz, Homosek-
sualizm, Warszawa 1999, s. 79-80. W podręcznikach z  lat 80. omawiających 
zagadnienia seksualizmu człowieka, homoseksualizm określany był jako dewia-
cja seksualna. Zob. I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Warszawa 
1982, s.  163. W  latach 80. pod naciskiem lobby homoseksualnego, głównie 
w  USA, Światowa Organizacja Zdrowia wydaje w  1993 roku oświadczenie, 
w którym przyjmuje, iż „orientacja seksualna (hetero czy homoseksualna) nie 
może być rozpatrywana jako zaburzenie. Zob. Leksykon psychiatrii, red. S. Pu-
żyński, Warszawa 1993, s. 173.
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lud nie odczuwa, iż jest reprezentowany przez swoich polityków. 
Mówi się o wielkiej przepaści pomiędzy rządzącymi a rządzony-
mi. Z tego względu coraz częściej stawia się nacisk na demokrację 
partycypacyjną19.

Największym jednak problemem współczesnych społeczeństw 
kultury zachodniej jest zagubienie aksjologiczne i uzurpacje nie-
których środowisk do zaspokojenia każdego żądania, które au-
tomatycznie staje się „prawem do…”. Każda osoba połączona 
w grupę charakteryzującą się wspólnymi dążeniami, stara się, by 
jej pragnienia były zaspokojone. Każdy domaga się praw dosto-
sowanych do jego wizji i sposobu życia, do jego kultury. Sytuacja 
roszczeniowa każdego z osobna, a w konsekwencji każdej mniej-
szości, sprawia, że prawo ma odpowiadać i być podporządkowa-
ne interesom poszczególnych grup. Niechęć do oparcia prawa 
na uniwersalnych przesłaniach sprawia, że nie ma już żadnego 
powodu, aby nie zaspokoić grup domagających się „praw” party-
kularnych. Istnienie jednego prawa wymaga, by obywatele nadali 
pewną określoną treść dobru wspólnemu, by nie byli wpatrzeni 
tylko w  partykularne interesy własnej grupy. Uniwersalne tre-
ści mogą wynikać z  inspiracji moralnej, religijnej czy antropo-
logicznej lub pewnej wizji życia i  świata. W  mentalności czło-
wieka ponowoczesnego, gdzie subiektywizm i tolerancja urastają 
do rangi wartości nadrzędnych, trudno jest w tej sytuacji mówić 
o stworzeniu społeczeństwa, które miałoby odniesienie do jakiejś 
prawdy o człowieku w wymiarze szerszym niż ten horyzontalny20. 

19 Zob. S.  Mrozowska, Partycypacja polityczna jako wartość w  integrują-
cej się Europie, w: Wartości a współczesne państwo, red. L. Kacprzak, J. Knopek, 
D. Mierzejewski, Piła 2009, s. 121-128.

20 Problem tkwi również w tym, że zapomina się, iż nauka jest jedynie po-
chodną ludzkiego myślenia. Zarówno prawo pozytywne, jak i nauka są wytworem 
wtórnym wobec człowieka i jego myślenia. Dlatego zawsze stanowią pochodną 
jego wartości i poglądów. Wystarczy wspomnieć ingerencję państwowego apara-
tu ideologicznego w naukę, jakich dopuszczano się w nazistowskich Niemczech, 
ZSRR czy w  Polsce, aby zrozumieć konsekwencje takiego odwrócenia relacji 
człowiek-prawo. Tę tendencję narzucania światu kształtu własnego wyobrażenia 
zauważa A.M. Krąpiec. Rozróżnia on pomiędzy rozwojem myśli a rozumieniem 
realnej rzeczywistości. Jego zdaniem, ci tzw. wielcy filozofowie żyją logiką swoich 
myśli. Szerzej w: M.A. Krąpiec, Porzucić Świat Absurdów, dz. cyt.
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Opierając demokrację na tolerancji rozumianej jako przyznanie 
jednakowej wartości wszystkim poglądom, pcha społeczeństwo 
w  przekonanie, że jedyną wartością, którą uznają wszyscy jest 
materializm i  biologiczny dobrobyt. Dwudziestowieczny tota-
litaryzm podporządkował sobie jednostkę, nawet jeśli ta miała 
charakter konglomeratu. Zanegowano godność tych jednostek, 
pozbawiono podmiotowości, bo ograniczano bądź udaremniano 
wolności myśli i autonomii decydowania o sobie. Również spo-
łeczeństwa żyjące w ponowoczesności hołdują tendencjom, że to 
jednostka utwierdza świadomość zbiorową i unika przed własną 
odpowiedzialnością21. W pewnym sensie przypomina to totalita-
ryzm, gdyż „buduje kolektyw masy, a usuwa osobę, pozbawiając 
jednostkę właściwego stosunku do odrębności i wpisując ją w he-
teronomię grupy”22.

3. Religia i religijność w defensywie?

Społeczeństwo polskie od wieków zwykło budować swoje życie 
na wartościach chrześcijańskich, gdzie religia stawała się nośnikiem 
wartości zarówno tych transcendentnych (wertykalnych), jak rów-
nież wartości horyzontalnych kształtujących współżycie między-
ludzkie. Lansowana od wieków koncepcja człowieka wpisuje się 
w  tę opierającą się na filozofii chrześcijańskiej, personalistycznej, 
która postrzega człowieka jako byt przygodny (materialne ciało 
i nieśmiertelna dusza). Tak widziany człowiek posiada swoją tożsa-
mość i swoją godność jako byt stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga. Usytuowanie człowieka w perspektywie nadprzyrodzoności 
określa również jego cel i sens życia. Jest nim troska o formację su-
mienia, o  zdrowie duchowe, ukierunkowanie na dobro, doświad-
czanie i  dzielenie się miłością. Dążenie do wzrostu duchowego, 
doskonalenie swojej osobowości to wysoko postawiona poprzeczka 
w tym byciu człowiekiem, chrześcijaninem.

21 Zob. M. Maffesoli, L’Instant éternel, Paris 2000, s. 42.
22 Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. z j. fr. M. Ko-

walska, Kraków 2003, s. 148.
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Od wieków Europa jest terenem ścierania się z sobą chrześci-
jańskiej wizji życia z takimi, które w zależności od okresu histo-
rycznego przybierają różne zabarwienie i moc: od starożytnego 
Rzymu poprzez wizje oświeceniowe i te promowane w XIX i XX 
wieku (socjalizm, komunizm, nazizm itp.)23. Pierwsza dekada XXI 
wieku jest również świadkiem silnych prądów szerzącej się laicy-
zacji społeczeństwa. Zauważa się dość powszechne oznaki margi-
nalizowania czynnika religijnego w życiu człowieka i rugowania 
wartości chrześcijańskich z  przestrzeni społecznej24. Następuje 
świadome, przemyślane i  wyreżyserowane przez świat mediów 
wypieranie Boga z życia publicznego. Często rolę księdza spro-
wadza się do li tylko funkcji liturgicznej (odprawianie mszy św., 
nabożeństwa itp.). W takiej perspektywie rola duchownego ogra-
niczałaby się tylko do przysłowiowego okadzania. Religia spro-
wadzana do wymiaru ściśle socjologicznego byłaby interpretowa-
na jako jeden z przejawów działalności ludzkiej na płaszczyźnie 
horyzontalnej. Marginalizowanie prawdziwego znaczenia religii 
utrudniałoby w tym kontekście przylgnięcie do wartości nadprzy-
rodzonych i budowanie życia w oparciu o wspomniane wartości25. 
W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej mówi się o lansowa-
nej niegdyś przez F. Nietschego  „śmierci Boga”. Usunięcie Boga 

23 Zob. więcej na ten temat w: J. Maritain, The Twilight of Civilization, 
London 1946.

24 Zob. J.  Gowin, Zabobonna Europa, „Europatria  – Unia suwerennych 
ojczyzn” dodatek do Wprost z 25 września 2005, s. 19.

25 Religia (z j. łac.) – zjawisko określane jako relacja człowieka do sacrum. Wg 
Cycerona pojęcie religia pochodzi od łac. relegare – odczytywać ponownie, tzn. pilnie 
przestrzegać tego, co ma związek z czcią Bożą. Wg. Laktancjusza, religare (łac.) – 
ponowanie powiązać, czyli połączenie i związanie z Bogiem. Natomiast św. Augu-
styn przyjmował termin łac. reeligare –wybierać ponownie, w znaczeniu obierać so-
bie Boga za przedmiot czci. Św. Tomasz określa religię jako zjednoczenie, unię, więź 
z Bogiem (osobowe odniesienie człowieka do osobowego Boga. Religia manifestuje 
się w wymiarze doktrynalnym (wiara), w wymiarze liturgicznym tzn. czynności reli-
gijne (kult), w sferze organizacyjnej (wspólnota kościoła, diecezje itp.), oraz w sferze 
religijności indywidualnej (np. mistyka). W  nowożytnych i  współczesnych okre-
śleniach religii akcentuje się zwykle element subiektywny: poznawczy, wolitywny, 
emocjonalny. Zob. Z. Zdybicka, Transcendentne odniesienie człowieka, w: Wychowanie 
personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 71.
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z przestrzeni publicznej, z ludzkiego myślenia, wytwarza religijną 
pustkę, która na dłuższą metę jest nie do zniesienia26.

Proces wypierania Boga z przestrzeni publicznej sprzyja lanso-
waniu legalizmu prawnego, czyli prawo stworzone w parlamen-
cie, sejmie itd. ma pozostać na użytek człowieka bez klarownego 
odniesienia do wartości transcendentnych. Proces przewartoś-
ciowania prawa pozytywnego sprzyja wypieraniu prawa natu-
ralnego z życia współczesnego społeczeństwa (patrz lansowanie 
idei powszechnego wprowadzania aborcji czy eutanazji). Opie-
ranie życia społecznego tylko na prawie pozytywnym prowadzi 
w konsekwencji do marginalizowania znaczenia sumienia w życiu 
poszczególnych indywiduów, bowiem mają być oni jedynie wy-
konawcami prawa stanowionego przez człowieka, które staje się 
priorytetem27. Ciągłe próby gwałcenia klauzuli sumienia w  sto-
sunku do lekarzy są tego namacalnym przykładem28.

Innym przejawem kryzysu w sferze religijności w społeczeń-
stwie polskim są tendencje antyklerykalne, które często przybie-
rają formę wręcz otwartej walki z  wartościami, których religia 
jest nośnikiem. Paradoksem tychże sił antyklerykalnych jest fakt, 
że z jednej strony nawołują one do tolerancji różnych zachowań 

26 Zob. J. Mazur, Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana Pa-
wła Wielkiego, Częstochowa 2011, s. 79.

27 Coraz częściej autorzy z Zachodniej Europy mówią o marszu w kierunku 
totalitaryzmu. R. De Mattei w tym procesie wyróżnia trzy etapy: a) negacja prawa 
i prawdy obiektywnej, czego konsekwencjami jest fenomen zrównywania dobra ze 
złem, grzechu z cnotą itp.; b) instytucjonalizacja dewiacji moralnych, objawiająca 
się w przemianie prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę; c) wprowadzenie 
ostracyzmu społecznego i prawnej karalności dobra. Autor stwierdza, że „żyjemy 
w społeczeństwie hołdującym swoistemu antydekalogowi, w którym dozwolone 
jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności zasadom porządku na-
turalnego i chrześcijańskiego”. Zob. R. De Mattei, Dyktatura relatywizmu, tłum. 
z j. włoskiego P. Toboła-Pertkiewicz i E. Turlińska, Warszawa 2009, s. 44-45.

28 W tej perspektywie lekarz, będąc pracownikiem szpitala na podstawie 
umowy o  pracę, jest zobowiązany, zgodnie z  postanowieniami prawa pozy-
tywnego, do podporządkowania się pracodawcy. Ewidentne stają się więc tu-
taj tendencje do marginalizowania roli sumienia w życiu człowieka na rzecz 
odgórnych postanowień ustawodawców, co jest, najprościej ujmując, również 
pogwałceniem praw do wolności i światopoglądu człowieka.
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często sprzecznych z  prawem naturalnym (patrz homoseksua-
lizm, adopcja dzieci przez dwóch mężczyzn, którym przypisuje 
się miano rodziców itp.)29, a z drugiej strony nie tolerują w prze-
strzeni publicznej instytucji i  osób prawnie zarejestrowanych 
i  upoważnionych do sprawowania swojej działalności na rzecz 
innych w  obszarze państwa demokratycznego inspirującego się 
w swych ideowych deklaracjach na wartościach chrześcijańskich. 
W  obliczu tego typu mentalności pod znakiem zapytania staje 
klasyczna zasada i wymóg przestrzegania tolerancji, bowiem war-
tość ta sama w sobie oderwana od dobra, prawdy i piękna staje się 
zwykłym terminem ukutym na potrzeby ideologii czy grupy ludzi 
działających pod sztandarami różnego rodzaju lobby.

Reasumując, można stwierdzić, że wiele problemów współczes-
nego społeczeństwa europejskiego i  zarazem polskiego posiada 
wspólny mianownik. Jest nim dechrystianizacja jako efekt postępu-
jącej laicyzacji społeczeństwa zachodniego i powolne odchodzenie 
od chrześcijańskich korzeni naszej europejskiej cywilizacji. Dechry-
stianizacja niekoniecznie musi być wyjaśniana za pomocą ewolu-
cjonistycznych tez o  konieczności ewolucji ludzkości wynikającej 
z deterministycznych praw historii. Proces dechrystianizacji może 
być głównie postrzegany jako wynik wolnych i rozumnych działań 
człowieka. Powojenne zachłyśnięcie się rozwojem technologicznym 
i rosnącym dobrobytem z pewnością przyczyniło się do przyjmo-
wania postaw utylitarystycznych, subiektywistycznych i tych opar-
tych na relatywizmie. Dechrystianizacja, jak zauważa Jan Paweł II, 
nie tylko powoduje utratę wiary, sposobu patrzenia na świat przez 
pryzmat wartości chrześcijańskich, ale przede wszystkim pozbawia 
człowieka pewnego zmysłu moralnego, wyczulenia na dobro i zło, 
odrzucania w cień fundamentalnych zasad i wartości etycznych30. 
Trendy dechrystianizacyjne rodzą więc kryzys wartości bądź też, 
ściślej mówiąc, kryzys przeżywania tychże wartości, gdyż – jak uwa-
ża W.  Stróżewski – świat wartości to obiektywna, autonomiczna 

29 W Anglii oraz w Hiszpanii popularna już staje się terminologia, która 
określa dwie osoby tej samej płci, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem jako 
rodzic A i rodzic B.

30 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, Poznań 1993, nr 106.
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dziedzina rzeczywistości, rządząca się własnymi, dobrze ugrunto-
wanymi i nienaruszalnymi prawami. Prawda zawsze będzie prawdą, 
dobro dobrem, a piękno pięknem. Nie można, zatem mówić o kry-
zysie wartości, ale jedynie o kryzysie życia wg tych wartości31.

4. Rozdarcie pomiędzy etyką/moralnością 
a prawem pozytywnym stanowionym  

przez prawodawcę

Współczesne społeczeństwo europejskie i polskie zarazem zna-
mionuje coraz większy chaos w zakresie poglądów moralnych. Coraz 
częściej relatywizm głoszący, iż wartości moralne, etyczne, mają cha-
rakter względny, zależne są od sytuacji (mowa o etyce sytuacyjnej), 
okoliczności zmieniają się wraz z  ewoluowaniem myśli i  sytuacji 
społeczno-politycznej społeczeństwa. Na naszych oczach burzony 
jest ustalony porządek moralny i stabilne niegdyś wartości jako fun-
dament, na którym budowane były życiowe postawy32. Zmierza to 
do anarchii i podejmowania decyzji jedynie w oparciu o subiektyw-
ne odczucia. Wyłaniający się tutaj relatywizm wartości i ocen mo-
ralnych może stać się przyczynkiem do łatwego usprawiedliwiania 
rozwiązań, które będą szły w kierunku utylitarystycznych wizji życia 
(w imię własnych interesów i egoistycznych idei, pozwala się na za-
bójstwo nienarodzonych, dopuszcza się zdradę małżeńską itp.)33.

31 W. Stróżewski, O wielkości, dz. cyt., s. 168.
32 Do takiego stanu rzeczy walnie przyczyniły się poglądy J.  Dewey’a 

(1859-1952), E.  Fromma (1900-1980) oraz A.H.  Maslowa  (1908-1970). 
Wpisują się oni w tradycję stworzenia takiej humanistycznej i naturalistycznej 
etyki, która stałaby na stanowisku metaetycznego kognitywizmu, tzn. posia-
dałaby sens poznawczy i dawałaby się racjonalnie uzasadnić. Zob. J. Dewey, 
Human Nature and Conduct, The Middle Works of John Dewey, 1899-1924, 
Vol.  14, Carbondale and Edwardsville 1988; tenże, Theory of Valuation, [w:] 
tenże, The Later Works, 1925-1953, Vol. 13, Carbondale and Edwardsville 1991, 
s. 189-251; E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Szkice z psychologii etyki, tłum. 
R. Saciuk, Warszawa–Wrocław 1999; s. 13.

33 Zob. S. Kowalczyk, Współczesny neoliberalizm, „Ateneum Kapłańskie” 
1994, nr 122, s. 431.
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We współczesnym społeczeństwie polskim nie trudno jest 
dostrzec, iż zachodzi pewien proces rozrywania łączności pomię-
dzy etyką, moralnością społeczeństwa i konkretnych indywiduów 
a prawem stanowionym przez większość głosujących w sejmie34. 
Obie rzeczywistości są niejako antagonistycznie nastawione do 
siebie. Być może ma to swoje podłoże w  dość ciekawej kon-
cepcji społeczeństwa, gdzie polityka i moralność postrzegane są 
jako dwie odrębne, ale zachodzące na siebie dziedziny ludzkiej 
aktywności. Moralność jednak nie jest jakąś oderwaną dziedziną 
ludzkiej działalności. Stanowi ona uniwersalny wymiar naszego 
życia35. Zapomina się jednak, iż zasady moralne są „bezsilne”, jeśli 
nie mają swego przełożenia na zasady regulujące życie społecz-
ne, i na odwrót, ustawy, przepisy prawne bez swego zakorzenienia 
w etyce, moralności, bez odpowiedniej legitymizacji płynącej ze 
sfery aksjologicznej stają się bezdusznym prawem, a często rów-
nież i bezprawiem. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
dzisiaj mamy do czynienia z pewnym trendem przechodzenia od 
kultury inspirującej się na normach moralnych, do kultury opartej 
jedynie na normach prawa pozytywnego36.

34 W tym kontekście następuje w pewien sposób ścieranie się zwolenni-
ków prawa naturalnego i tych, którzy chcą oprzeć swoje ustawodawstwo tylko 
na prawie pozytywnym. Warto w tym miejscu wymienić kilka cech koncep-
cji prawa naturalnego: 1) powiązanie praw człowieka z naturą ludzką. Prawa 
człowieka służą realizacji dążeń, bez których zaspokojenia nie może człowiek 
być w  pełni istotą ludzką; 2) powszechność  – prawa człowieka przysługują 
w równym stopniu wszystkim ludziom, bez względu na kolor skóry, rasę, na-
rodowość, przynależność państwową, wyznawaną religię, płeć, pozycję społecz-
ną i inne; 3) niezmienność – czyli niezależność od warunków czasu i miejsca;  
4) nadrzędność w  stosunku do państwa, społeczeństwa; 5) sposób nabycia 
praw – człowiek nabywa te prawa od chwili poczęcia; 6) niezbywalność – praw 
człowieka nie można się prawomocnie zrzec na czyjąkolwiek korzyść. Zob. 
G. Kulik, Prawo naturalne, http://www.kns.gower.pl/filozofia/prawo_natural-
ne.htm (01.12.2011 r.).

35 Zob. J. Salij, Autonomia polityki a prawo moralne, http://www.nonpossu-
mus.pl/biblioteka/jacek_salij/wybierajmy_zycie/11a.php (09.03.2012 r.).

36 Wszystko, czego nie zabrania prawo pozytywne, jest dozwolone. Idąc 
tym tropem, należałoby przyjąć, iż czyn w wielu kulturach nieakceptowany np. 
zdrada małżeńska, byłby wedle tego stanowiska całkowicie do przyjęcia.
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Dobitnym przykładem wspomnianego rozdroża, na jakim 
znalazła się etyka i prawo, jest fenomen pozbawiania osoby swej 
podmiotowości. Widoczne jest to w procesie instytucjonalizacji 
i  biurokratyzacji bezosobowych procedur, ośrodków decyzji itp. 
Człowiek z  braku międzyosobowych relacji staje się uwikłany 
w  gąszcz przepisów, które ze swej strony generują bezosobowe 
procedury działania. Jednostka pozbawiona odpowiedzialności 
moralnej, bez odniesienia do sumienia staje się zwykłym urzędni-
kiem pozbawionym podmiotowości moralnej37.

Rozdarciu między etyką a  prawem pozytywnym przyświeca 
dogmatyzm pozytywistycznie stanowionego prawa38. Trend ten 
polega na tym, że prawodawca praktycznie uzurpuje sobie pra-
wo do bycia źródłem i kryterium dobra i zła39. W konsekwencji 
przekonania jednostki, jej odniesienie do sumienia zostają spy-
chane przez ideologię liberalno-pozytywistyczną do sfery czysto 

37 Patrz sytuacja sprzedawców pism pornograficznych, lekarz zmuszany 
do aborcji, student ginekologii zmuszany do uczenia się zabiegu aborcji, na-
uczyciel zmuszany do realizowania antyrodzinnego, dewiacyjnego programu 
wychowania.

38 Według pozytywistów, prawo to dzieło człowieka lub zespołu ludzi, a ści-
ślej, dzieło prawodawcy (organu władzy). W ten sposób może sterować społe-
czeństwem. Rozkazy – normy prawne – mają obiektywną treść, którą w procesie 
stosowania prawa ma ustalić prawnik. Prawo może być moralnie słuszne (dobre), 
ale gdyby słuszne (dobre) nie było, nie przestałoby być prawem. Prawo powinno 
być systemem, czyli układem uporządkowanym – niesprzecznym (nie powinno 
np. nakazywać i zakazywać tego samego zachowania) i wolnym od luk (powin-
no dawać możliwość oceny legalności każdego ludzkiego zachowania). Ponadto 
treść norm prawnych i reguł, przy pomocy, których można z jednych norm wy-
prowadzać inne normy jest lub powinna być możliwa do ustalenia za pomocą 
logicznego namysłu. Zob. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, ana-
liza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004, s. 28.

39 Dobitnym tego przykładem były Niemcy hitlerowskie. W świetle zasad 
pozytywizmu prawnego działania żołnierzy były legalne. Warto w tym miejscu 
przytoczyć wypowiedź o. Jacka Salij, który powołując się na o. Krąpca, mówi 
w  ten sposób: „Procesy norymberskie, były  – żeby zacytować ojca Krąpca  – 
głośnym przyznaniem się ponadnarodowego sumienia ludzkości do jakiegoś 
ponadpaństwowego naturalnego prawa, zakazującego realizować zło nawet 
w imię interesów państwa”. Zob. J. Salij, Prawo naturalne a prawo pozytywne, 
http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/eseje_tomistyczne/12.php 
(07.03.2012 r.).
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prywatnej. W ten sposób następuje uwalnianie jednostki od zbęd-
nego balastu sumienia i minimalizowanie zasad moralnych przez 
państwo, które usprawiedliwia swoje posunięcia z uwagi na to, iż 
powstają one w klimacie demokracji i praworządności40. Spór po-
między pozytywistami głoszącymi, iż niesprawiedliwość czy nie-
słuszność prawa nie ma wpływu na jego obowiązywanie (Dura lex 
sed lex), napotyka na opór nie-pozytywistów, którzy dostrzegają 
związek prawa i moralności i dowodzą tezy, iż prawo winno re-
spektować wartości moralne, a w razie rażącego braku ich posza-
nowania, prawo może przestać obowiązywać (Lex iniustissima non 
est lex). Ciekawą w  tej materii wydaje się być formuła G. Rad-
brucha. Twierdzi on, iż jeśli norma prawna w sposób wyjątkowo 
rażący narusza elementarne normy moralne, to tym samym traci 
ona moc obowiązującą i ani organy państwowe, ani obywatele nie 
są zobowiązani do jej stosowania i przestrzegania41. Tym samym 
sprzeciwia się on instrumentalizacji prawa za pomocą pozytywi-
zmu prawnego.

Tendencja pozytywizmu prawnego odżegnującego się od 
wpływu moralności na prawo stanowione wzmaga współczesne 
uzurpacje niektórych członków społeczeństwa do przestrzegania 
wymogu neutralności aksjologicznej, moralnej i religijnej państwa, 
którzy usprawiedliwiają owe wymogi standardami demokracji42. 
Takie promowanie wierności przepisom prawa, nawet, jeśli jest 
ono niezgodne w sumieniem danego obywatela, w samej rzeczy 
kreuje niebezpieczeństwo powstawania podwójnej osobowości. 
D.  Hildebrand mówi o  biurokracie moralnym, legaliście ślepo 
wykonującym polecenia prawa43. Takie promowanie neutralności 

40 Szerzej na temat niezgodności prawa z normami moralnymi (spór po-
zytywistów i niepozytywistów), zob. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, 
Toruń 2009.

41 G.  Radbruch, Ustawowe bezprawie i  ponadustawowe prawo, w: Zarys 
filozofii prawa, red. M. Szyszkowska, Białystok 2000, s. 256-266.

42 Więcej na ten temat w: H. Skorowski,  Spór o prawa człowieka, w: Spór 
o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. 
J. Nagórny, J. Gocko,  Lublin 2004, s. 139-153.

43 Zob. D. v. Hildebrand, Morality and situation ethics, Chicago–Illinois 
1966, s. 69.
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aksjologicznej w przestrzeni publicznej rodzi postawy moralności 
osobistej pozostawianej w domu, zgodnie z zaleceniami jurydycz-
nymi, a kierowaniem się w relacjach międzyludzkich przepisami 
prawa, nawet jeśli ono jest w niezgodzie z sumieniem danego oby-
watela. Mimo deklaracji neutralności państwa w kwestiach świa-
topoglądowych i w odniesieniu do świata wartości, trudno jednak 
nie zgodzić się z opinią, iż aksjologia danego państwa zależy od 
politycznej orientacji osób rządzących, partii dominujących itp., 
które obejmując władzę, nie kryją swojej opcji np. ateistycznej, 
lewicowej, prawicowej, antyklerykalnej, proaborcyjnej itp. Tak 
więc w praktyce trudno jest wyobrazić sobie państwo, które by-
łoby neutralne aksjologicznie, bowiem każda społeczność musi 
posiadać pewne nachylenie aksjologiczne, realizować ustawy, roz-
porządzenia w oparciu o pewną antropologiczną wizję człowie-
ka44. Mimo że demokratyczne państwo powołuje się na katalog 
wspólnych wartości, takich jak: np. godność człowieka, wolność 
sumienia i  wyznania, to jednak natychmiast wprowadza wielo-
znaczne rozumienie tych wartości tak, że w zależności od orienta-
cji aksjologicznej rządzącej opcji, pojęcia te przybierają publicznie 
przeróżne, często sprzeczne z sobą znaczenia. T. Biesaga ujmuje 
to zjawisko jako problem sumienia zagubionego w supermarkecie 
moralnym45. Zdaniem M. Focault’a, jednego z ojców założycieli 
ruchu poststrukturalistycznego, pozytywizm prawny z  jego od-
dzieleniem prawa od moralności jest korelatem metanarracyjnego 
mechanizmu wojny. Prawo w takiej perspektywie byłoby trakto-
wane jako instrument, oręż w walce z przeciwnikiem, a prawnik 
stawałby się czymś w rodzaju hired gun (z ang. najemną strzelbą, 

44 O.J. Salij przestrzega, że będąc zwolennikami pluralizmu, który wynika 
z  epistemologicznej kapitulacji w kwestii możliwości poznania jakiejkolwiek 
ostatecznej prawdy o człowieku, w tej sytuacji nie da się przekonująco uzasad-
nić praw człowieka. Toteż wydaje się, że jeśli nie osadzimy doktryny o prawach 
ludzki na jakimś solidnym fundamencie, prędzej czy później doprowadzi to 
do chaosu, którego może nie przetrwać sama nawet zasada demokracji. Patrz 
J. Salij, Prawo naturalne a prawo pozytywne, dz. cyt.

45 Zob. T. Biesaga, Zagrożenia sumienia w demokracji, http://biesaga.info/
wp-content/uploads/2009/12/Biesaga-T.-Zagro%C5%BCenia-sumienia-w-
-demokracji-Seminare-2011.pdf (01.12.2011 r.).
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rewolwerowcem), oddającym swe usługi temu, kto za nie zapła-
ci46. Krytycy praktyki ufundowanej na pozytywizmie zwracają 
również uwagę na to, iż niewybaczalny jest kult reguły. W opinii 
sztandarowego postmodernistycznego filozofa – Jacquesa Derri-
dy,  pozytywistyczna wierność regule zabija sens prawa, którym 
jest sprawiedliwość47.

5. Społeczeństwo polskie wobec konsekwencji 
zachodniej rewolucji kulturowej,  

feministycznej i seksualnej

Społeczeństwo polskie staje się mimowolnie świadkiem prze-
mian, które obserwujemy od kilkudziesięciu już lat w Europie za-
chodniej. Przemiany te nie mają precedensu w całej historii nowo-
żytnej Europy. W krótkim bowiem czasie ulegają przekształceniu 
najważniejsze sfery ludzkiej tożsamości, zmuszając tym samym 
ludzi do ponownego zdefiniowania od wieków niezmienionych 
sposobów postrzegania i  kategoryzowania świata. Etyka post-
modernizmu, bardziej służebna wobec świata ekonomii i techno-
logii, niż wobec człowieka jako indywiduum, jako bytu niepo-
wtarzalnego, powoduje upadek wartości, autorytetów, co gorsza 
następuje zatarcie pomiędzy sacrum a profanum48. Przyczynia się 
to jednocześnie do wdrażania konsumistycznej mentalności na-
wet w stosunkach międzyludzkich. Współczesny człowiek często 
mówi, iż „żyje w pośpiechu”, „cierpi z powodu braku czasu” itp. 
Postęp technologiczny w sposób drastyczny zmienił podejście do 
życia wielu ludzi. Zwracał uwagę na to już w latach 90. A. Toffler 
w swoich niezwykle trafnych i wnikliwych badaniach, gdzie zilu-
strował w zachodnim świecie dominujące trendy, ze zjawiskiem 

46 Por. D. Luban, The Fundamental Dilemma of Lawyering: The Ethics of 
the Hired Gun. The Adversary System Excuse, w: Lawyers: A Critical Reader, red. 
R. Abel,  bmw 1997, s. 3 i n.

47 Więcej na temat prawniczej myśli J.  Derridy zob. w: A.  Sulikowski, 
Derridiańska koncepcja prawa, Wałbrzych 2007.

48 Zob. N.  Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 
1995, s. 200.
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„przyspieszenia”, które niesie poważne następstwa w wymiarze in-
dywidualnym i społecznym49. Znany jest również proces sterowa-
nia społeczeństwem przez wpływowe media tzw. mainstreamowe, 
kreujące tzw. autorytety medialne, z dnia na dzień stają się kryte-
rium dobra i zła. Świat polityki, media czy lobby międzynarodowe 
w sposób konsekwentny wprowadzają ideologie, które w sposób 
często nachalny niszczą uniwersalne normy moralne. Lansowany 
subiektywizm i  indywidualizm z  jego konsekwencjami w  sferze 
etycznej (tzw. etyka wolnego wyboru), każe tzw. celebrytom bądź 
tzw. autorytetom moralnym zachęcać młodych do celebrowania 
seksualnych eksperymentów, bezkrytycznego podejścia do róż-
nych dewiacji seksualnych, zachęcania do rozwiązłości. Łatwy do-
stęp do pornografii, ukazywanie aborcji nieletnim jako elementu 
„radzenia sobie z ciążą”, brak zdolności i odwagi do budowania 
odpowiedzialnej więzi dwojga ludzi, utrata wiary w szczerą miłość 
pomiędzy kobietą a mężczyzną, w sposób zdecydowany zmienia 
oblicze świata młodych, wprowadza przeobrażenia w bastion sta-
bilności każdego systemu społecznego, jakim jest rodzina. Nie bez 
znaczenia jest również uzurpacja świata proaborcyjnego do decy-
dowania, które dziecko ma być poddane aborcji, a które można 
zostawić przy życiu (patrz tendencja w wielu krajach do dokony-
wania aborcji w przypadku dzieci z tzw. Zespołem Downa). In-
gerowanie w ludzkie sumienia idzie na tyle daleko, że chce się, by 
życie ludzkie było oparte jedynie na osiągnięciach techniki, bez 
odniesienia do sumienia i do aksjologii (patrz „matki zastępcze”, 
klonowanie, „sztuczne łono = in vitro”)50. Tego typu etyka consen-
susu prowadzi do rozkładu sumienia, które nie potrafi już odróż-
nić dobra od zła. Jan Paweł II mówi o przewrocie teizmu w an-
tropeizm, gdzie człowiek został sam: sam jako twórca własnych 
dziejów i własnej cywilizacji; sam jako ten, który stanowi o tym, 
co dobre, a co złe51. Są to skutki zachodniej rewolucji kulturowej, 

49 Zob. A. Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1998.
50 Zob. A.  Lewandowicz, Komitet bioetyki czy spółka lobbystów?, http://

www.stronaoinvitro.pl/aktual/185-komitet-bioetyki (16.04.2013 r.).
51 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, 

Kraków 2005, s. 19.
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które możemy obserwować również i w Polsce. F. Adamski mówi 
o  kilku elementach składowych, które konstytuują rozchwianie 
ładu społeczno-moralnego w polskim społeczeństwie. Podkreśla 
zatem upadek moralności w sferze gospodarczej – zanik związ-
ku pomiędzy obowiązkami a uprawnieniami w dziedzinie życia 
gospodarczego; w sferze społecznej – bezwład w życiu społecz-
nym, paraliż twórczej inicjatywy, bezsilność wobec wszechwładzy 
biurokracji (poszukiwanie tzw. „pleców”) działania wg zasady do 
ut des; oraz wreszcie upadek moralności jednostkowej (aborcja, al-
koholizm, narkomania, pospolity bandytyzm itp.)52.

Ową rewolucję bardzo dosadnie określiła Marguerite A. Pe-
eters, która wyjaśnia, że przeobrażenia te atakując samą struktu-
rę osoby ludzkiej, wywołują kataklizm antropologiczny. „Kultu-
ra zachodnia odeszła od rodziny w kierunku par i jednostek, od 
małżeństwa do wolnej miłości, od szczęścia do dobrego samopo-
czucia i jakości życia, od władzy rodzicielskiej do praw dzieci, od 
daru z  siebie do prawa do własnego ciała i kontroli nad swoim 
przeznaczeniem, od sumienia do wolnego wyboru, od komunii 
międzyosobowej do fuzji bezimiennych i  pozbawionych twarzy 
jednostek, od komplementarności mężczyzny i kobiety do umowy 
między płciami, od rodziców do reproduktorów, od prokreacji do 
reprodukcji, od wszelkich form prawowitej władzy do wzmocnie-
nia pozycji jednostek i dania im prawa do eksperymentowania.”53 

Rewolucja kulturowa zainicjowana w  Europie zachodniej 
kilkadziesiąt lat temu, w  sposób drastyczny przyczyniła się do 
dekonstrukcji antropologicznej człowieka również w  naszym 
społeczeństwie. Częsty zanik wiary i  odniesienia w  życiu do 
czynnika nadprzyrodzonego zachwiał czy też spowodował utra-
tę perspektywy transcendencji i sensu życia przez współczesne-

52 Zob. F. Adamski, Kulturowe i polityczne podłoże rozchwiania aksjonor-
matywnego ładu społeczno-moralnego, w: Edukacja wobec dylematów moralnych 
współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski,  Kraków 1999, s. 12-13.

53 Autorka nazywa to dramatycznym przesunięciem paradygmatu w języ-
ku. Zob. M.A. Peeters, Nowa etyka w dobie globalizacji: wyzwania dla Kościoła, 
Warszawa 2009. Zob. także dzieło tej samej autorki pt.: Globalizacja zachod-
niej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, tłum. z j. ang. 
G. Grygiel, Warszawa 2010.
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go Polaka. Rosnąca liczba rozwodów, cierpienie dzieci żyjących 
w  rodzinach niepełnych, rozpad relacji międzypokoleniowych, 
osamotnienie i porzucenie ludzi starszych, depresja, brak poczu-
cia bezpieczeństwa ze strony ludzi młodych (brak pracy, przy-
szłości, ucieczka w narkotyki, sekty, przemoc, seks), odchodze-
nie od tradycji kulturowych, religijnych, to tylko niektóre efekty 
zachłyśnięcia się Polaków tym wszystkim, co europejskie, za-
chodnie. Niektórzy badacze dostrzegają pewną niechęć szcze-
gólnie ludzi młodych do rozważania problemów kojarzonych 
z moralnością jako problemów o charakterze moralnym. Odno-
towuje się tendencję do unikania określeń, terminów mających 
ścisłe zabarwienie moralne, np. „wybory moralne”, „moralne 
postępowanie” itp., a zastępowanie tychże wyrażeń innymi bar-
dziej „łagodnymi” typu: „zachował się niezbyt ładnie”, „postą-
pił niemądrze”54. Temu wszystkiemu towarzyszy coraz mniejszy 
poziom refleksji i  autorefleksji nad zagadnieniami z  dziedziny 
etycznej. Tendencja idzie w kierunku przekonania, iż to włas-
ne sumienie jest głównym źródłem właściwych wyborów mo-
ralnych, bez odniesienia do tego, co na zewnątrz człowieka, do 
treści, zasad, autorytetów, powstałych w oparciu o niezmienne 
wartości etyczne55. Coraz częściej zauważalna jest rozbieżność 
pomiędzy moralnością prywatną polskiego społeczeństwa a mo-
ralnością publiczną56. Z całą pewnością ma to wpływ również na 
kreowanie pewnej wyrozumiałości w kwestiach moralnych doty-
czących tolerowania zachowań drugiej osoby, nawet jeśli owe za-
chowania jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były społecznie ak-
ceptowane. Niepokojącym zjawiskiem w skali społecznej może 
być również problem odrzucania pewnych ideałów moralnych, 

54 Zob. K. Kiciński, Orientacje moralne społeczeństwa polskiego, w: Kondycja 
moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2002, s. 369-403.

55 Postawa tego typu przekłada się na coraz częstsze faworyzowanie ety-
ki sytuacyjnej kosztem pryncypializmu moralnego, czyli następuje negowa-
nie istnienia zasad powszechnie obowiązujących jako zasady o  charakterze 
obligatoryjnym.

56 Zob. K. Kiciński, Moralność prywatna a moralność publiczna, w: Jedna 
Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojdera, Kraków 2007, 
s. 133-158.
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wzorców, autorytetów57. Cenione jest tylko to, co jest w pewnym 
sensie koherentne z  własną hierarchią wartości, odrzucane nato-
miast to, co wybiega poza nią58. Nowa moralność dostosowuje się 
lepiej do złożonej natury rzeczywistości, odchodzi od rygoryzmu 
i  pryncypializmu na rzecz relatywizmu, będącego próbą odnale-
zienia w społecznych sytuacjach wartości i ochrony tych wartości, 
zgodnie z wolnymi decyzjami moralnymi59. Tak więc ta projekcyjna 
postawa wobec wzorców, wartości, autorytetów jest reminiscencją 
tych idei, które w  sposób bezkrytyczny gloryfikują i  wynoszą do 
rangi absolutu ludzki subiektywizm. Człowiek bardziej nastawiony 
na osiągnięcie pragmatycznych celów (praca zawodowa, sport, sztu-
ka) niż na doskonalenie siebie od strony czysto moralnej. W sferze 
moralności osobistej wzrasta permisywizm, znajdujący usprawied-
liwienie w takich zachowaniach, jak: przygodne stosunki seksual-
ne, niewierność małżeńska, rozwody, homoseksualizm, zabijanie 
nienarodzonych, eutanazja60. Coraz bardziej widoczne jest starcie 
pomiędzy „kulturą życia” a „kulturą śmierci”. Ów konflikt jest wyni-
kiem dominacji „wynaturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolno-
ści” oraz osłabienia wrażliwości na Boga i na człowieka, co stanowi 
niewątpliwy owoc sekularyzmu61.

Opisane przemiany społeczno-kulturowe w  kontekście pol-
skim, bez wątpienia sprzyjają powstawaniu wzorców rodzi-
ny, życia, pracy nad sobą itp., które dalekie są od modelowego, 

57 „Jestem, jaki jestem” – znane powiedzenie pewnego piosenkarza, będące 
już w obiegu powszechnym. Wyrażenie to potocznie jest synonimem człowie-
ka, godzącego się na stagnację we własnym rozwoju, rezygnującego z dążenia 
do pracy nad swoją osobowością.

58 Wzrasta rygoryzm, jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące przestrzegania 
norm moralności obywatelskiej (potępianie oszustów podatkowych, przyjmo-
wania łapówek itp.). Zob. A. Jasińska-Kania, Orientacje aksjologiczne Polaków 
na tle europejskim, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. 
A. Kojdera, Kraków 2007, s. 116.

59 J.  Kopka, Jednostka wobec moralności  – subiektywna wizja przyszłości,  
w: Wartości postawy i  więzi moralne w  zmieniającym się społeczeństwie, red. 
J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008, s. 72.

60 Zob. A. Jasińska-Kania, Orientacje aksjologiczne Polaków na tle europej-
skim, dz. cyt., s. 116.

61 Zob. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 20-21.
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wypracowanego przez wieki wzorca małżeństwa heteroseksual-
nego, wzorca realizowania się jednostki w obrębie silnej pracy sa-
mowychowawczej.

Nieustająca debata zarówno w mediach, jak też i może bardziej 
fachowo, na łamach literatury naukowej, z  pewnością wskazuje 
na palącą potrzebę autentycznego dochodzenia do prawdy, posił-
kując się nie tyle ideologicznym przymusem, ile odniesieniem do 
ratio, którego celem winno być ujawnienie tego wszystkiego, co 
prawdziwe, piękne i  dobre. Nowe wyzwania mogą bowiem być 
realizowane przy jednoczesnym, autentycznym zrozumieniu czło-
wieka, jego struktury ontycznej, przy umiejscowieniu go w pewnej 
perspektywie antropologicznej, która uchroni jego samego przed 
krzywdzącymi stereotypami, manipulacją ze strony prądów post-
modernistycznych niemających wiele wspólnego z humanizmem 
postrzeganym w sposób klasyczny, z jego odniesieniem do warto-
ści nieprzemijających.
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Człowiek w postmodernizmie





1. Postmodernizm i jego wpływ na życie człowieka

Postmodernizm wyrasta jako sprzeciw wobec nowożytności, 
która racjonalizowała świat, uznawała rozum za siłę samodosko-
nalącą ludzkie życie, odrzucała religię. To właśnie w nauce po-
kładała wszystkie nadzieje. To nauka miała stać się panaceum na 
wszelkie zło62. Termin „postmodernizm”63 pojawił się u schyłku 
XIX wieku na gruncie krytyki artystycznej, oznaczając wszelkie 
ruchy awangardowe w sztuce oraz towarzyszące im przemiany 
w obyczajowości ( J.W. Chapman, R. Pannwitz)64. Na początku 
XX wieku termin ten jest już w użyciu przez Pannwitza w na-
wiązaniu do filozofii nietzscheańskiej. W zakresie filozofii ter-
min ten zaczął funkcjonować na przełomie lat 70. i 80. zeszłego 
stulecia65.

62 Kluczowym pojęciem modernizmu wg M.  Webera w  jego socjologii 
historycznej jest termin „odczarowanie” (z niem. Entzauberung), oznaczające 
sposób postrzegania świata wynikający z  utraty poczucia zdziwienia i  ufun-
dowany na przekonaniu, że każdy obserwowalny fakt, zarówno fizyczny, jak 
duchowy i społeczny, może być wyjaśniony naukowo.

63 Postmodernizm (łac. post – po, poza; modernus – nowoczesny, współ-
czesny. Nurt myślowy tradycji idealizmu następujący po modernizmie (racjo-
nalizmie). Postmodernizm jest współczesną odmianą irracjonalizmu filozo-
ficznego. Terminem postmodernizm opisuje się nowe tendencje obecne we 
współczesnej kulturze, przeciwstawiające się myśleniu mającemu swój począ-
tek w oświeceniu. Postmodernizm stał się modny w latach 60. ubiegłego wieku. 
Kierunek ten jest obecny w literaturze, sztuce, a także w filozofii. Zob. J. Króli-
kowska,  Postmodernizm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, red. 
T. Pilch, Warszawa 2005, s. 755-759.

64 Zob. P. Jaroszyński, Postmodernizm – ku rewolucji permanentnej, „Cywi-
lizacja” 2007, nr 23, s. 17.

65 Punktem wyjścia jest dzieło J.F. Lyotarda, La Condition postmoderne: 
Rapport sur le savoir, Paris 1979. Publikacja ta nakreśla nurt krytyczny wo-
bec modernizmu kojarzonego z  ideologią oświecenia, reprezentowaną przez 
racjonalizm, pozytywizm (scjentyzm) oraz utopizm. Postmoderniści są wy-
znawcami redukcjonistycznych antropologii i opresywnych wizji społecznych. 
Lyotard, J. Derrida, J. Habermas, K. Popper, O. Marquard, dokonują rozbicia 
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Postmodernizm w sposób znaczący determinuje wizję współ-
czesnego społeczeństwa. Od kilku dziesięcioleci lansuje się ideę, 
iż rzeczywistość, w której żyjemy, jest – najprościej mówiąc – two-
rem społecznym. To człowiek decyduje, co jest prawdą, a co fał-
szem. Prawda i rzeczywistość pozbawiane są swej trwałej i obiek-
tywnej treści. Otaczająca rzeczywistość jest więc wystawiona na 
ciągłą reinterpretację. Dla kultury postmodernistycznej nie ma 
znaczenia sposób interpretacji, nie liczy się również efekt, gdyż 
każda możliwa interpretacja jest równoważna innej. W postmo-
dernizmie dostrzega się też pewne zamknięcie się na to, co nie-
sie z sobą świat transcendencji66. Nie istnieje zatem nic, do czego 
można dojść na drodze rozumowej analizy, nie istnieją wartości, 
które można odkrywać przy pomocy nauk filozoficznych (np. 
ontologia). W konsekwencji wszystkie normy, struktury społecz-
ne, polityczne, postanowienia prawne, wartości horyzontalne i te 
duchowe itp. można dowolnie zdekonstruować w zależności od 
przemian społecznych, sił politycznych, ideologicznych i upodo-
bań wyborów w danym okresie rozwoju społeczeństwa. Postmo-
dernizm, odcinając się od tego wszystkiego, co wchodzi w skład 
wartości transcendentnych, w  sposób oczywisty musi dokonać 
pewnej apoteozy jednostki, wynosząc suwerenność tejże jednost-
ki do wartości absolutnej, gwarantując jej jednocześnie prawo od 
nieskrępowanego wyboru. Neguje się, więc istnienie prawa natu-
ralnego z uwagi na osobiste prawo wyboru. Stąd wynika, iż róż-
norodność postrzegana jest jako „wyzwolenie” dla człowieka spod 
uwarunkowań narzuconych mu przez Boga. W  tę ideę wpisują 
się wysiłki promowania wolności kulturowej, różnorodności opcji, 
różnorodności orientacji seksualnych itp.

modernistycznej metody „narracji filozoficznej“ i  uwalniają dyskurs kulturo-
wy od „hipoteki metafizycznej”. Patrz S. Wielgus, Postmodernizm, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/czekalski-kat-01.html (14.12.2011 r.).

66 S. Wielgus mówi o antymetafizyczności w postmodernizmie, polega-
jącej na całkowitym odrzuceniu metafizyki, która przyjmuje istnienie oczywi-
stych zasad takich jak zasada niesprzeczności, tożsamości, przyczynowości, wy-
łączonego środka. Metafizyka szuka niezmiennej istoty rzeczy, która przyjmuje 
istnienie substancji, ducha, duszy, natury, osoby itd. Zob. S. Wielgus, Postmo-
dernizm, dz. cyt.
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Postmodernizm charakteryzuje się antyracjonalizmem i  od-
rzucaniem prawdy obiektywnej w dziedzinie poznawczej; neguje 
zależność wolności od prawdy, zmierzając tym samym do anty-
normatywizmu aksjologicznego; podkreśla skrajny relatywizm 
moralny oraz indywidualizm; absolutyzuje tolerancję i pluralizm, 
głosząc przewagę różnicy nad jednością. Postmodernizm ponadto 
głosi antyteleologiczną i nihilistyczną wizję moralności, antyin-
stytucjonalną i antydogmatyczną koncepcję religijności67.

To, co jest niezwykle charakterystyczne dla postmodernizmu, 
to wyraźny brak klarownych definicji odnoszących się do termi-
nów i wyrażeń, które wchodzą w skład postmodernistycznego sy-
stemu pojęciowego. Pozbawienie nowych terminów konkretnych 
znaczeń, dokładnie wpisuje się w ideę zwolenników postmoder-
nizmu, którzy nie chcą ograniczania możliwości wyboru, jakie po-
siada człowiek w odniesieniu do różnych interpretacji. W wyniku 
tego, nowe terminy i pojęcia nie mają trwałej, jednoznacznej tre-
ści: podlegają ciągłemu procesowi zmian. Mogą zwiększać swój 
zakres znaczeniowy w zależności od zmieniających się wartości, 
które pod wpływem przemian środowiska społecznego ulegają 
przedawnieniu lub wyparciu. Pojawiające się nowe możliwości 
wyboru i trendy sprzyjają, więc rozmazywaniu się pojęć, rozsze-
rzaniu zakresu interpretacyjnego, co prowadzi do ambiwalencji 
w rozumieniu tychże pojęć68.

Postmodernizm przekreśla nie tylko kulturę i naukę nowożyt-
ną, ale też w pewien sposób neguje dorobek filozofii całej nowo-

67 Zob. J. Bramorski, Postmodernizm jako wyzwanie dla moralności chrześ-
cijańskiej, „Collectanea Theologica” 2002, nr 3, s. 74.

68 Dla przybliżenia tego problemu można posłużyć się następującym 
przykładem: Kluczowym terminem Konferencji demograficznej w  Kairze 
w 1994 roku było pojęcie „zdrowia reprodukcyjnego”. Termin niejasny, ambi-
walentny, o  szerokim zakresie interpretacyjnym. Brak jednoznacznego rozu-
mienia terminu przez wszystkich dyskutantów i brak przejrzystości prowadzi 
do manipulacji, może posłużyć do lansowania najbardziej sprzecznych ze sobą 
interpretacji np. macierzyństwa, aborcji, antykoncepcji itp. Jednym warunkiem 
dającym przyzwolenie na powyższe zachowania jest zgoda partnerów, bezpie-
czeństwo, poszanowanie prawa do osobistego wyboru itp. W myśl tej zasady, 
usprawiedliwionym wydaje się dokonanie aborcji, jeśli tyko zostają spełnione 
powyższe warunki.
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żytności. Podcina korzenie całej cywilizacji zbudowanej na war-
tościach – obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. Odrzucając 
dobro i prawdę obiektywną, postmodernizm powołuje się na swo-
istą „etykę Kalego”, która eliminuje pojęcie dobra obiektywnego69. 
Odcinając się od metafizyki, próbuje realizować bliżej nieznaną 
nową utopię. Postmodernizm próbuje od wewnątrz rozbijać me-
tafizyczny obraz świata70. „Zamazuje” on wymiar moralny czło-
wieka, bo nie potrafi dostrzec, iż wymiar ten wymaga klarownych 
podstaw ontologicznych71. R. Legutko formułuje dość radykalną 
konkluzję, iż „postmodernizm proponuje chyba najbardziej tota-
litarny system społeczny, jaki pojawił się od początku znanej nam 
historii. Nie ma w nim, bowiem miejsca na wolność w dowolnym 
różnieniu się mimo mocnej deklaracji wolności. Jeżeli bowiem nie 
można z przekonaniem wypowiedzieć tego, co się myśli na temat 
prawdy i warunków wolności, jeżeli każdy mocny sąd musi zostać 
usunięty, to wolność ta ogranicza się do sfery mniemań”72.

2. Redukcjonistyczne antropologie  
postmodernistyczne

Wychowanie jest procesem ukazywania wartości, wskazywa-
nia na to, co dobre, piękne i prawdziwe. Jest zachętą, by wycho-
wanek budował swoją osobowość w oparciu zarówno o wartości 
horyzontalne, jak również i te odnoszące się do wymiaru werty-
kalnego. Trud wychowania wymaga więc, aby proces ten oprzeć 
na konkretnej wizji antropologicznej człowieka. Nie można wy-
chowywać bez ustalenia, kogo chcemy wychowywać, na jakich 
wartościach oprzeć owo wychowanie. Zasadnym więc wydaje się, 

69 S. Wielgus, Tragiczna alternatywa życia bez Boga, „Przegląd Uniwersy-
tecki” KUL 1997, nr 5(49), s. 3.

70 Zob. P. Jaroszyński, Postmodernizm – ku rewolucji permanentnej, dz. cyt., 
s. 18.

71 Por. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, dz. cyt., s. 26.
72 R.  Legutko, Europatria  – Unia suwerennych ojczyzn, dodatek do 

„Wprost” z 25 września 2005, s. 101.
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aby w naszych rozważaniach dokonać analizy kilku najważniej-
szych modeli antropologicznych postmodernistycznych. Czło-
wiek w postmodernizmie jest rozbity na wielu ludzi – jak to na-
zywa Cz. Bartnik73. Inaczej zachowuje się w domu, w urzędzie, na 
spotkaniu towarzyskim, a jeszcze inaczej w Kościele. Cz. Bartnik 
jest zdania, że współcześnie mamy do czynienia z przynajmniej 
trzema modelami antropologicznymi: heglowsko-marksistwskim 
(kolektywny panteistyczno-materialistyczny); liberalno-moderni-
stycznym (indywidualistyczny, materialistyczno-prakseologiczny); 
chrześcijańskim (personalistyczny, spirytualistyczny przechodzący 
w integralny, syntetyczny). Modele te pod wpływem pragmatyki, 
inteligencji naukowo-technicznej, porzucając refleksję filozoficz-
ną, religijną i etyczną, przybierają postać różnych wizji człowieka, 
trendów, które redukują jego samego do jakiegoś wymiaru, wypa-
czając jednocześnie jego pełny „obraz”.

2.1. Humanizm antyteistyczny

Od czasów Oświecenia toczy się spór pomiędzy dwiema 
odmianami humanizmu  – humanizmem religijnym i  humani-
zmem ateistycznym. Obydwa stanowiska uznają wyjątkowość 
człowieka w  stosunku do otaczającej przyrody, obydwie wizje 
kreślą człowieka jako istotę rozumną. Humanizm w  wydaniu 
postmodernistycznym nie uznaje bytu transcendentnego (Ab-
solutu), a  co za tym idzie – nie przykłada też wagi do warto-
ści duchowych. Wartość człowieka nie bierze się z  racji jego 
pochodzenia (stworzony przez Boga), ale z  faktu, że człowiek 
posiada wrodzone talenty. Człowiek jest widziany tylko w wy-
miarze materialnym, a nie duchowym. To, co posiada, zawdzię-
cza praktycznie samemu sobie. Również dobro jest postrzegane 
w kategoriach materialistycznych. Humanizm w pewnym sensie 
ubóstwia człowieka, dostrzega tylko jego znaczenie i  pokłada 
tylko w nim swoją nadzieję, co więcej, redukuje wizję życia do 
wymiaru czysto horyzontalnego. Człowiek w  tym kontekście 

73 Cz. Bartnik, Kultura i świat osoby, Lublin 1999, s. 89.
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jest głównym sprawcą i  bohaterem. Od kilkudziesięciu już lat 
promowana jest w Europie i w Polsce taka wizja człowieka, któ-
rą można nazwać humanizmem ateistycznym, czerpiącym swo-
je wzory w pedagogice z myśli J.J. Rousseau, a w psychologii, 
z poglądów C. Rogersa.  Humanizm antyteistyczny wpisuje się 
w  nurt egzystencjalizmu. Znanym przedstawicielem tego kie-
runku jest J.P. Sartre. W jego poglądach łatwo dostrzec niektó-
re pierwiastki antyteistyczne: np. to, że człowiek może istnieć 
i rozwijać się tylko pod warunkiem, że odrzuci Boga74. W huma-
nizmie antyteistycznym człowiek jest zredukowany do wymiaru 
cielesnego-emocjonalnego. Za najwyższe dobro uznaje się dąże-
nie do przyjemności (postawa hedonistyczna), najważniejszą zaś 
prawdą jest natomiast przekonanie, że nie ma żadnej obiektyw-
nej prawdy. W wizji człowieka tak pojętej, to nie sam człowiek 
staje się wartością, ale wszystko to, co jest poza nim (demokracja, 
tolerancja, bezdyskusyjna akceptacja własnych ułomności i po-
staw np. homoseksualizm). Człowiek więc może decydować, co 
można, a czego nie można, kogo można legalnie zabijać, a kogo 
trzeba chronić. Zbliżone idee do filozofii J.P. Sartre’a wygłaszał 
także A. Camus oraz M. Merleau-Ponty. Ten ostatni twierdził, 
że człowiek niknie, kiedy oddaje się jakiemukolwiek Absolutowi. 
Prawdziwa wielkośc człowieka objawi się tylko wówczas, kiedy 
zostanie usunięta hipoteza Boga, mającego stanowić przeszkodę 
wszelkiej prawdy i wartości75. Tak widziany humanizm ma też 
swoiste pojęcie, jeśli chodzi o wychowanie. Lansując mit o spon-
tanicznej samorealizacji, o wychowaniu bez stresów czy o struk-
turach szkolnych światopoglądowo neutralnych, praktycznie po-
mijana jest cała sfera duchowa, moralna i religijna człowieka, nie 
wspominając o  tej aksjologicznej i  o odniesieniach do miłości 
i  odpowiedzialności. Jakże odmienne stanowisko przyjmował 
humanizm w okresie odrodzenia, jak również i w późniejszych 
epokach. Istnienie człowieka wypływało z jego relacji do Boga. 
Humanizm odrodzeniowy podkreślał wielkość człowieka, gdyż 

74 Zob. W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Po-
znań 1985, s. 359-368.

75 Tamże, s. 369. 
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jego istnienie było zakorzenione w Bogu. Wychwala człowieka, 
ale wskazuje na Boga jako głównego Bohatera76. Współcześnie 
dostrzegamy pewną kontynuację humanizmu odrodzeniowego 
ujawniającego się pod nazwą humanizmu religijnego77. Począw-
szy od oświecenia, coraz bardziej eksponowany był obraz czło-
wieka skoncentrowanego na sobie samym, a nie tylko na Bogu 
lub universum. Mówiono w związku z tym o „człowieku koperni-
kańskim”, w sensie postawienia siebie w centrum, wokół którego 
miałoby się poruszać wszystko inne. Oddala się w  ten sposób 
perspektywa człowieka jako stworzenia, jako części wszech-
świata. Człowiek zostaje ubezwłasnowolniony przez technikę, 
prawa fizyki, chemii, biologii, co prowadzi do jego dehumani-
zacji78. Człowiek sam wywyższa swoją godność, podmiotowość 
i  staje się konstruktorem swojego przeznaczenia przez własne 
działanie i energię swojej racjonalności (homo faber, tzn. budow-
niczy, a nie wykonawca czy użytkownik jedynie tego świata)79. 
Człowiek rezygnując z transcendencji, ogranicza samego siebie, 
spłyca swoją egzystencję do wymiaru li tylko horyzontalnego, 
zrywa z duchowością, która jest charakterystyczna tylko dla istot 
ludzkich.

76 Dla zobrazowania idei Humanizmu odrodzeniowego wystarczy popa-
trzeć na dzieła kultury stworzone w tamtym okresie. Zarówno dzieła sztuki, ar-
chitektura jak też i literatura wskazują na wielkość człowieka, jego piękne rysy 
ciała, mądrość itp., ale jest to człowiek rozpatrywany w ścisłej relacji z Bytem 
absolutnym. Jemu zawdzięcza te przymioty i On staje się głównym ideałem 
i inspiratorem do tworzenia dobra.

77 Przykładem stanowiska humanizmu religijnego jest postać J.M.  Bo-
cheńskiego (1902-1995). Autor ten stwierdza: „Każdy człowiek jest istotą za-
sadniczo wyższą od wszystkich innych istot w świecie”. Ta wyższość ma też 
m.in. polegać na tym, iż człowiek jest istotą zasadniczo „bogatszą, lepszą, god-
niejszą od innych istot w świecie” – J.M. Bocheński, Przeciw humanizmowi, 
[w:] tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 25-26.

78 Zob. M. Bierdiajew,  Królestwo Ducha i królestwo cesarza, tłum. H. Pa-
procki, Kęty 2003, s. 25-29.

79 M.  Nowak, Filozofia człowieka podstawą filozofii wychowania, w: Wy-
chowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 147.
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2.2. Racjonalizm

W ujęciu chrześcijańskim rozum jest tym wymiarem człowie-
ka, który wyróżnia go od świata zwierząt. Zdolność logicznego 
myślenia, argumentowania, opierania swojej egzystencji o wytłu-
maczenia racjonalne to coś, co w pewnym sensie wywyższa czło-
wieka ponad świat zwierząt.

W racjonalizmie współczesnym rozum jest głównym źródłem 
i kryterium poznania. Wizja taka sprzyja przyjmowaniu postaw 
indywidualistycznych, podkreśla wagę mojego umysłu, jak też 
i  umysłu każdego człowieka z  osobna. Jednak niesie to z sobą 
pewne konsekwencje, a mianowicie racjonalizm odrzuca wszyst-
ko to, co nie daje się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Reduku-
je rolę wiary i mądrości. Zdaniem wyznawców tego poglądu, to, 
co najbardziej liczy się w człowieku, to właśnie rozum. Człowiek 
więc widziany jest i doceniany tylko przez pryzmat swojej racjo-
nalności. Ma to swoje reperkusje np. na polu etyki. Racjonaliści 
podtrzymują, że ostatnią instancją w ocenie czynu i wartościowa-
niu postępowania jest rozum, a nie odniesienie np. do prawa natu-
ralnego, które jest odczytywane czy też odkrywane przez intelekt.

Wielu pedagogów podtrzymuje tezę, iż patrzenie na człowieka 
tylko pod kątem jego racjonalności jest myśleniem niezmiernie 
redukującym istotę człowieka i człowieczeństwa. Człowieka bo-
wiem nie można utożsamiać z jednym z wymiarów jego człowie-
czeństwa, jakim są jego zdolności intelektualne, możliwości po-
znawcze i argumentacyjne.

2.3. Prawizm vs. legalizm

Prawizm uznaje istnienie i możliwości człowieka w odkrywa-
niu prawa naturalnego. To prawo jest wewnętrzne i  typowe dla 
każdego człowieka widzianego jako byt nieposiadający duszy. 
W prawiźmie każdy przedmiot moich pragnień staje się przed-
miotem żądań jako prawo „do”, prawo „by być” itp. Z tego wnosi 
się o respektowanie prawa wszystkich do wyboru, jeśli tylko staje 
się ono obiektem pożądania, pragnienia. I tak zabiega się o pra-
wa studentów, pracowników, homoseksualistów, prawa kobiet do 
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aborcji itp., gdyż każda naturalna skłonność do czegoś ma być 
respektowana przez osoby drugie. Człowiek zatem jest widziany 
jako ten, który tworzy prawo na własny użytek, zgodnie ze swoi-
mi zachciankami czy trendami obowiązującymi w społeczeństwie. 
Nierzadko tak postrzegany człowiek działa na życzenie lobby, 
które stara się forsować pewną wizję życia i hierarchię wartości 
w społeczeństwie, stara się jemu narzucić ową wizję poprzez roz-
wiązania prawne oparte na prawie pozytywnym. 

Prawizm można przyrównać do systemu linearnego, w którym 
poszczególne zasady, wartości, następują po sobie w sposób linio-
wy, jedna w oderwaniu od drugiej, bez wzajemnej współzależności. 
W prawiźmie nie jest istotna jedna, ustalona wizja antropologiczna 
człowieka, która byłaby odniesieniem do tworzenia prawa pozytyw-
nego. Brak spójności w wymiarze antropologicznym nie przeszka-
dza temu, by tworzyć prawo i ustawy, które będą oderwane od kon-
kretnej filozofii, a co za tym idzie – również od konkretnej aksjologii. 
Prawizm nie proponuje odniesienia do wartości transcendentnych, 
co może prowokować skrajny subiektywizm. W takim społeczeń-
stwie wartości przekazywane młodzieży, niemające odniesienia do 
transcendencji, nieumocowane w ściśle określonej etyce, w systemie 
filozoficznym, nieodnoszące się do spójnej wizji antropologicznej 
człowieka, mogą być silnie zabarwione ideologicznie80. Niedaw-
ne czasy PRL-u są dobitnym przykładem kontroli ideologicznej, 
obejmującej zarówno praktykę, jak i teorię pedagogiczną81. W tym 
okresie kształtowanie człowieka, jak chciał H. Muszyński, odbywa-
ło się bez odniesienia do transcendencji, zredukowano je do „pe-
dagogiki uprawianej partyjnie, z partyjną odpowiedzialnością, przy 
wiodącym udziale partyjnych pedagogów”82.

80 Warto zauważyć również, że lansowane ostatnio wartości europejskie 
pozostające bez odniesienia do konkretnej wizji antropologicznej wychowanka, 
a co gorsza, pozostające jedynie w wymiarze horyzontalnym, są narażone na 
częste zawirowania ideologiczno-partyjne ze strony grup sprawujących władzę.

81 Zob. W. Theiss, Pedagogika i cenzura. O książkach „niezgodnych z obec-
nym duchem” 1945-1956, w: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, 
red. F. Adamski, A.M. De Tchorzewski, Kraków 1999, s. 39-48.

82 H. Muszyński, Dyskusja – Partyjna Narada Pedagogów, Komitet Nauk Pe-
dagogicznych PAN, (03-04.12.1973), „Kwartalnik Pedagogiczny” 1974, nr 2, s. 64.
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Przeciwieństwem systemu linearnego w  koncepcji tworzenia 
rozwiązań prawnych w  społeczeństwie może okazać się system 
piramidalny. Logika tej koncepcji jest dość klarowna: wymaga się, 
aby społeczeństwo opowiedziało się za konkretną filozofią, która 
zapewni spójną wizję antropologiczną człowieka, poszanowanie 
jego godności i  prawa do życia83. Filozofia daje bowiem pewną 
bazę aksjologiczną, odniesienie do wartości. Na jej kanwie daje się 
stworzyć koherentną wizję człowieka, etyki, co w  konsekwencji 
przekłada się na aspekt praktyczny (dążenie do koherencji pomię-
dzy proponowanymi wartościami w  społeczeństwie, koncepcją 
życia, a konkretnymi rozwiązaniami prawnymi przyczyniającymi 
się do realnego budowania społeczeństwa w aspekcie legislacyj-
nym, kulturowym i moralnym).

2.4. Societaryzm i ekonomizm

Societaryzm lansuje ideę, iż człowiek jest produktem społe-
czeństwa. Jest swego rodzaju tabula rasa, na której społeczeństwo 
wyciska swe znamię, pisze historię tego człowieka. Człowiek był-
by więc tym, czym „zrobi” go społeczeństwo, jego otoczenie. W tej 
perspektywie nie ma miejsca na wymiar duchowy życia, na trans-
cendencję. To społeczeństwo spełnia rolę Boga, jest tym moto-
rem animującym człowieka. Społeczeństwo jest pojmowane jako 
skupisko ludzkie w wymiarze czysto ekonomicznym. Dostrzega 
się w tej wizji echa K. Marksa,  który twierdził, iż to byt określa 
sumienie, świadomość. Takie spojrzenie na społeczeństwo uto-
rowało drogę również do ekonomizmu, w którym człowiek jest 
postrzegany jako główny zaangażowany, by przygotować sobie 
źródła ekonomiczne. Homo sapiens w tej opcji przechodzi w homo 

83 Każdorazowe „wyciągnięcie cegiełki”, tzn. wyeliminowanie jakiejś 
wartości fundamentalnej z tej piramidy, powoduje, iż system ten staje się sam 
w sobie sprzeczny, niestabilny, poszczególne elementy nie petryfikują tej „bu-
dowli”, nie są tożsame z pozostałymi wartościami i w efekcie nie może być 
mowy o spójnej myśli aksjologicznej w tworzeniu tego społeczeństwa. Chaos 
w aspekcie aksjologicznym, jaki może towarzyszyć w zmaganiach budowania 
społeczeństwa demokratycznego, z  pewnością rzutuje na jakość tworzonych 
ustaw, jakoś wychowania młodego pokolenia itp.
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oeconomicus84. Już w szkicach antropologicznych K. Wojtyła sta-
wia retoryczne pytanie, czy niebezpieczeństwo alienacji nie za-
graża całej cywilizacji zachodniej ze względu na same jej podsta-
wowe zasady, a mianowicie prymat interesu i prymat techniki85. 
Zjawisko globalizacji przyspieszyło usamodzielnianie się sfery 
ekonomicznej wobec społecznych i  politycznych instrumentów 
kontroli. Efektem tego procesu może być rodzaj „ekonomiczno-
-teoretycznego fundamentalizmu”, który uzurpuje sobie prawo do 
roli teorii wyczerpująco wyjaśniającej ludzką rzeczywistość. Teoria 
ta pojmuje człowieka właśnie jako homo oeconomicus. Oczywiście 
pojęcie to nie zostało stworzone po to, by wyczerpująco opisać 
istotę człowieka, a miało być jedynie jednym z modeli ludzkiego 
działania, mającym sens w perspektywie pewnej dziedziny nauki. 
Wg J.S. Milla ekonomia polityczna rozważa człowieka jako zaan-
gażowanego jedynie w pozyskiwanie i konsumowanie bogactwa, 
człowieka chcącego wzbogacić się jak najkrótszą pracą i niewiel-
kim wyrzeczeniem. Ekonomizm wywyższa rolę rzeczywistości 
związanej z ekonomią, biznesem. To ona ma za zadanie określać 
człowieka, tworzyć doświadczenie człowieka kolektywistyczne-
go86. Celem ludzkości w tak widzianej perspektywie byłby sukces 
ekonomiczny. Człowiek w ekonomizmie byłby istotą ekonomicz-
nie racjonalną, tzn. jest racjonalny w sensie instrumentalnym, bo-
wiem wybiera odpowiednie środki do realizacji swoich celów, czy 
też dąży do maksymalizacji swej funkcji użyteczności, oraz kieru-
je się motywami egoistycznymi, interesuje go tylko pomnażanie 

84 Termin „economic man” pojawił się po raz pierwszy pod koniec XIX wie-
ku jako krytyczna reakcja na pracę Johna Stuarta Milla.  Jego idee zostały zro-
zumiane jako odnoszące się nie do realnego, lecz wyimaginowanego człowieka, 
będącego tzw. maszynką do robienia pieniędzy. Podwaliny koncepcji homo oeco-
nomicus pojawiają się już w pracach A. Smitha i D. Ricardo. 

85 Por. K.  Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja, w: Osoba i  czyn oraz inne 
studia antropologiczne, tenże, Lublin 2000, s. 456.

86 Anglia jako pierwsza weszła na drogę industrializacji, dlatego też, 
ta idea znalazła bardzo szybko pożywkę na gruncie Wysp Brytyjskich. Do 
wzbogacenia charakterystyki terminu homo oeconomicus w  znacznym stopniu 
przyczyniła się praca Theory of games and economic behaviour, J. von Neumann 
i O. Morgenstern, wydana przez Princeton University Press w 1944 r.
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swojego dobra. Cechuje go działanie oparte na kalkulowaniu na-
kładów i efektów oraz dążenie do uzyskiwania optymalnych re-
zultatów. Jeżeli jest producentem, dąży do maksymalizacji zysku, 
jeżeli jest konsumentem, dąży do maksymalizacji użyteczności87. 
Kiedy zanikają uniwersalne wartości i sens życia zbiorowego, cel 
życia jawi się w kategoriach materialistycznych (większy komfort 
życia, większe zarobki itp.). Po części takiego stanu rzeczy nale-
ży upatrywać w marginalizowaniu ideałów, ośmieszaniu symboli, 
z których składa się świat kulturowy, w lansowaniu przekonania, 
że człowiek stanowi swoją własną podstawę. Odbierając wartości 
wszystkiemu, co nierynkowe, wyłączną wartością staje się rynek 
i ekonomia88.

2.5. animalizm i seksualizm

Te dwie wizje wpisują się z całą pewnością w perspektywę natu-
ralistyczną, wedle której człowiek nie jest celem Wszechświata89. 
Animalizm postrzega człowieka jako część świata zwierząt. Jest 
on zatem wytworem ewolucji biologicznej. Do głównych przed-
stawicieli tej wizji należy C.  Sagan i  A.  Druyan. Ich zdaniem, 
człowiek jest istotą dobrze wyewoluowaną, przeważa nad zwie-
rzętami, ale pozostanie zawsze w świecie zwierząt i praktycznie 
nic go od nich nie odróżnia. Dla zwolenników takiej wizji antro-
pologicznej, człowiek pozostawałby bytem bez duszy, byłby częś-

87 www. http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3912509 
(20.11.2011 r.).

88 Tę tezę zdają się potwierdzać ogólne tendencje międzynarodowe 
w Europie: ekonomiczny regionalizm każe buntować się przeciwko biedniej-
szym (patrz sytuacja w Belgii, Flandria nie chce pomagać finansowo Walonki; 
w Niemczech – bogata Bawaria ociąga się z płaceniem na odbudowę wschod-
nich landów; Włochy – bogata Północ pragnie porzucić kosztowniejsze Połu-
dnie Półwyspu Apenińskiego; dla Francuzów Korsyka również staje się cięża-
rem. Zdaniem Pascala Boniface’a, motorem secesji nie jest obrona tożsamości, 
ale chęć odrzucenia wspólnego życia z  innymi, jeśli to jest niekorzystne dla 
siebie. Zob. P. Boniface, La Volonté d’impuissance, Seuil, Paris 1996, s. 115-116.

89 Zob. H.  von Ditfurth, Dzieci Wszechświata, tłum. A.D.  Tauszyńska, 
Warszawa 1976, s. 405.
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cią procesów materialnych ziemi i świata, które generują i określa-
ją życie biologiczne. Człowiek myśli i działa, ale pozostanie ciągle 
w szeregu zwierząt wysokorozwiniętych. W tej perspektywie Bóg, 
Absolut wyłączony jest z jego egzystencji90. Ograniczają jego role 
do wprawienia wszechświata w ruch oraz do ustalenia praw przy-
rody. Uczyniwszy to, wycofał się z tego świata i nie bierze odpo-
wiedzialności za rozwój wydarzeń. Jesteśmy zatem pozostawieni 
samym sobie91.

Wizję antropologiczną człowieka bez odniesienia do trans-
cendencji lansują również zwolennicy seksualizmu. Liczne ba-
dania potwierdzają, że seksualność człowieka kształtuje się pod 
wpływem różnych czynników: biologicznych, psychologicznych, 
socjoekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, 
prawnych, religijnych itp. W postmodernizmie dostrzega się nie-
pokojący fenomen upubliczniania seksualności. Praktycznie stała 
się ona ikoną naszych czasów. Tłumiona i skrywana w ostatnich 
dziesięcioleciach, obecnie seksualność ludzka stała się towarem. 
W ostatnich latach mamy do czynienia z wyjściem seksualności 
z obszaru sacrum i wprowadzeniem jej w świat komercji. Sprzyja 
temu również kultura obnażania lansowana przez środki przeka-
zu. Angażowani w ten sposób artyści i aktorzy czy nawet zwykli 
uczestnicy programów telewizyjnych skłaniani są do publicznego 
ujawniania intymnych szczegółów dotyczących uczuć i cielesno-
ści. Przestrzeń medialna sprzyja zatem trywializowaniu sfery in-
tymnej człowieka. Kultura zwierzeń lansowana przez programy 
talk-show, w pewien sposób odsłania wszystko to, co w sensie fi-
zycznym i psychicznym przynależy do człowieka i jego intymne-
go świata92. Tego typu klimat sprzyja postrzeganiu człowieka jako 
istota jedynie reprodukująca się, którego celem byłoby przedłuże-
nie swojego gatunku, promowanie siebie jako indywiduum. Z tego 
punktu widzenia działanie czy relacje człowieka byłyby rozważa-
ne jedynie w aspekcie jego seksualności. Seks byłby więc tą siłą 

90 Zob. C. Sagan, A. Druyan, Cienie zapomnianych przodków, tłum. J. Bie-
roń, Poznań 2000.

91 Zob. tamże, s. 68.
92 Zob. R.J. Kijak, Seks i niepełnosprawność, Kraków 2010.
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napędową, tym, co animuje życie ludzkie. Egzystencja i  funkcje 
duszy są zastąpione seksualnością i funkcjami seksualnymi czło-
wieka. W tym wszystkim człowiek widziany jest w perspektywie 
deterministycznej, pchany ciągłym popędem do „autoprodukcji”. 
Seksualizm praktycznie nie dostrzega roli wolnej woli człowie-
ka, jego możliwości dokonywania wyborów, podejmowania racjo-
nalnych decyzji. Sfera uczuć wyższych wyrugowana zostaje pod 
wpływem ślepej siły popędu seksualnego i wewnętrznego pędu do 
przedłużenia życia (autoprodukcja).

2.6. ideologia genderowska

Od niedawna, szczególnie w  krajach anglosaskich, niektóre 
ośrodki naukowe rozwijają teorię gender. Genderowska idea wska-
zuje, iż cechy uznawane za genetycznie przypisane kobiecie lub 
mężczyźnie wynikają z  uwarunkowania kulturowego lub presji 
społecznej93. W odróżnieniu od płci biologicznej (ang. sex), płeć 
społeczno-kulturowa dla WHO jest zdefiniowana jako „stworzo-
ne przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, 
jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn 
i kobiet”94. Pojęcie płci kulturowej było kluczowym zagadnieniem 
konferencji w Pekinie w 1995 r. Od tej chwili również w Polsce 
coraz większego znaczenia nabierają słowa Simone de Beauvoir, 
że „nikt nie rodzi się kobietą, lecz się nią staje”95. Uczeni zgodnie 
uważają, że należy rozróżnić płeć biologiczną (sex) i płeć kulturo-
wą (gender)96. Płeć biologiczna (sex) definiowana jest jako biolo-

93 J. Butler, Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex, „Yale French 
Studies” 1986, nr 72, s. 35-49.

94 Patrz http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=13:gender&catid=1:gender&Itemid=2 (25.11.2011 r.).

95 S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2003. Simone de Beauvoir (1908- 
-1986), jedna z  największych francuskich egzystencjalistek, filozof i  pisarz. 
Współpracowała z  innymi znanymi egzystencjalistami, takimi jak J.P. Sartre 
czy A. Camus. 

96 Jutta Burggraf mówi, iż przed ustaleniem relacji, jaka jest pomiędzy ter-
minami „płeć” i „gender”, należałoby wcześniej zbadać proces formowania się 
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giczny aspekt życia człowieka – czy dana osoba jest pod względem 
anatomicznym mężczyzną czy kobietą. Sex odnosi się do cech 
wrodzonych (biologicznych), przede wszystkim do anatomicz-
nych cech narządów płciowych, a także do chromosomów płcio-
wych (allosomów) i hormonów płciowych. Płeć kulturową definiu-
je się jako zespół atrybutów i zachowań przydanych kobiecie lub 
mężczyźnie. Te atrybuty i zachowania związane z płcią kulturową 
są wytworem społeczeństwa i kultury, w przeciwieństwie do płci 
w znaczeniu biologicznym. Gender, czyli rodzaj, dotyczy cech na-
bytych – to zespół cech, postaw, ról społecznych i zachowań przy-
pisany mężczyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. 
Rozróżnienie pomiędzy pojęciami „płci” i  „rodzaju” jest bardzo 
istotne, ponieważ biologiczne różnice płciowe, poza przypadkami 
interwencji chirurgicznej, są niezmienne, natomiast różnice mię-
dzy rodzajami są uwarunkowane społecznie i mogą być zmien-
ne, np. zmieniać może się sposób, w jaki społeczeństwa określają 
właściwe zachowania „kobiece” czy „męskie”97.

Wracając do S. de Beauvoir, trzeba stwierdzić, że w całej jej 
działalności dominującym kierunkiem był egzystencjalizm atei-
styczny zaadaptowany jako metoda i etyka myślenia98. Twórczość 
Simone de Beauvoir zawsze była interpretowana w  kontekście 
dzieła Sartre’a99.  Samą autorkę uznano za przedstawicielkę i kon-
tynuatorkę sartreyzmu. Dostrzegała ona, iż w różnych kulturach 
kobieta została wykluczona lub uprzedmiotowiona100. Jednakże, 
jak dostrzegają naukowcy, teoria płci kulturowej jako społeczny 
konstrukt, który podlega zmianom w trakcie życia, nijak się ma do 

w człowieku tożsamości płciowej męskiej i żeńskiej. Dlatego trzeba wskazać, 
że w tym procesie ważną rolę odgrywają trzy elementy: płciowość biologiczna, 
płciowość psychologiczna oraz płciowość społeczna. Zob. J. Burggraf, Gender. 
Wokół nowego sposobu mówienia, http://barbakan.edu.pl/index.php/czytelnia-
-artykuy-mainmenu-33/36-artykule/50-gender-woko-nowego-sposobu-mo-
wienia- (01.12.2011 r.).

97 L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym 
społeczeństwie, „Seminare” 2008, nr 25, s. 267-279, tutaj s. 267.

98 Zob. J. Burggraf, Gender. Wokół nowego sposobu mówienia, dz. cyt.
99 http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/Tuszynska.pdf (22.11.2011 r.).
100 http://www.iep.utm.edu/beauvoir/ (24.11.2011 r.).
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osiągnięć nauki. Przypomina bardziej forsowanie idei pod wypły-
wem ideologii radykalnego feminizmu niż merytoryczne rozwi-
janie problemu płci101. Dlatego też, zdaniem naukowców, gender 
sprzyja dekonstrukcji osoby ludzkiej jako mężczyzny i kobiety, co 
prowadzi do powstania społeczeństwa aseksualnego, społeczeń-
stwa „neutralnego”, pozbawionego męskości i  kobiecości, które 
w centrum prawa stawia popęd seksualny102. „Podczas gdy wpro-
wadzenie dwuznaczności do terminu gender jest pretekstem do-
chodzenia samowystarczalności, płciowość ludzka oznacza zdecy-
dowane skierowanie ku drugiemu. Pokazuje, że pełnia człowieka 
znajduje się właśnie w relacji, w byciu-dla-drugiego. Pobudza do 
wyjścia z siebie samego, w poszukiwaniu drugiego i radości z jego 
obecności”103.

3. Skutki redukcjonistycznych antropologii 
postmodernistycznych

Redukcjonistyczne antropologie to określenie, w  którym 
wielu badaczy dopatruje się zgubnego wpływu wcześniej przy-
bliżonych wizji antropologicznych nie tylko na życie pojedyn-
czego człowieka w wymiarze indywidualnym, ale także na życie 
i funkcjonowanie całej społeczności. Dzisiejszy spór cywilizacyj-
ny o człowieka w gruncie rzeczy toczy się pomiędzy indywidu-
alizmem a personalizmem. Jest to spór o rodzinę, wychowanie, 
rozwiązania prawne dotyczące np. ludzi chorych, starszych itp. 
Już w latach 60. ubiegłego wieku powrócił obraz człowieka bez 
odniesienia do transcendencji. Człowiek widziany w ten sposób 
poddaje się całkowicie mocy i potędze nauki, technologii, praw 
ekonomii. W tamtym okresie nastąpiła też swego rodzaju ideo-

101 Notabene: indagacje nt. istoty osoby, płciowości itp. bez odniesienia do 
ontologii, nieubłaganie szukają swego uzasadnienia w różnego rodzaju prądach 
ideologicznych.

102 Wywiad A. Cichobłazińskiej z D. Oko, Gender – ideologia totalitarna, 
w: http://www.niedziela.pl/artykul/106423/nd/ (11.06.2013 r.).

103 J. Burggraf, Gender. Wokół nowego sposobu mówienia, dz. cyt.
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logizacja zmian w społeczeństwie (podmiotem historii stawały 
się kolejno proletariat, ludzie Trzeciego Świata, kobieta, margi-
nes społeczeństwa). Był to rodzaj zeświecczonej religii wierzącej 
w nieograniczony rozwój człowieka, otwarty na horyzonty wy-
zwolenia i szczęśliwości wszystkich w „królestwie wolności”104. 
Zafałszowana wizja człowieka sprzyja procesowi legalizowania 
egoizmu, faworyzowaniu amoralności społeczeństwa, pozba-
wianiu człowieka odpowiedzialności osobistej za podejmowane 
czyny105. Coraz modniejsze autorozgrzeszanie jest pokłosiem tej 
idei, która chciałaby zredukować człowieka li tylko do wymiaru 
cielesno-seksualnego. Mowa tutaj też o biologizującej koncepcji 
człowieka i o przeświadczeniu, że nasze zachowanie zdomino-
wane jest przez impulsy natury biologicznej. Według Z. Freuda, 
najsilniejsze z tych impulsów to popęd seksualny oraz agresja106. 
W tym ujęciu winę, mówiąc najogólniej, za nieuporządkowane 
czyny człowieka (patrz molestowanie, wykorzystanie seksualne, 
nieodpowiedzialne rozbudzanie uczuć w drugiej osobie), pono-
szą sentymenty, ciało, emocje, popęd seksualny, ale nie konkret-
na osoba jako indywiduum107. Emocje czy sentymenty, które są 
przejawem funkcjonowania osoby, utożsamiane są w tym przy-
padku z całą osobą. Wyodrębnienie w człowieku takich właśnie 
pokładów działających niezależnie od siebie, bez integralnej wi-
zji osoby ludzkiej, sprzyja redukowaniu tejże osoby do spełnia-
nia pewnej tylko funkcji. Stąd już bardzo łatwo wpaść w proces 

104 Zob. C.  Nanni, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, Roma 1986, 
s. 71-75.

105 Postmodernistyczne idee dotyczące człowieka popadają w  całkowitą 
sprzeczność z sobą. Paradoks polega na tym, że jednocześnie broni się praw 
człowieka i  przekreśla jego transcendencję w  stosunku do przyrody. Mowa 
w tym miejscu o ekologach, obrońcach praw zwierząt, którzy nie wahają się 
użyć drastycznych metod przemocy przeciwko człowiekowi w obronie fauny 
i flory.

106 Por. S. Freud, Opere, Torino 1976, s. 403.
107 Zob. Ch. Delsol, Godność osoby ludzkiej a polityczna poprawność (tłum. 

z  j. fr. U.  Paprocka-Piotrowska), w: Europa wspólnych wartości. Chrześcijań-
skie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy. Materiały II Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej. KUL 24-26 września 2004, Lublin 2004, s. 180-182.
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reifikacji człowieka, sprowadzając osobę do roli przedmiotu108. 
Tak więc człowiek staje się narzędziem, następuje strumentali-
zacja osoby, co może przejawiać się w jej egoistycznym wykorzy-
staniu nie tylko na płaszczyźnie seksualnej. Uprzedmiotowie-
nie człowieka niesie z sobą również przeakcentowanie w sferze 
„mieć” i „być”. Pogoń za bogactwem, pragnienie posiadania staje 
się celem samym w sobie. Łatwo dostrzec w tym momencie echa 
ekonomizmu z jego kultem pieniądza i wszystkiego, co wiąże się 
z zyskiem.

Postmodernistyczne antropologie sprzyjają ponadto temu, by 
człowiek szedł w kierunku hedonistycznej wizji życia (carpe diem), 
opowiadając się za nową hierarchią wartości, która stawia przy-
jemność ponad miłość, zdrowie, godność osoby, świętość życia czy 
macierzyństwo. W tym chaosie aksjologicznym zatraca się również 
znaczenie sumienia w życiu człowieka. Demokracja urastająca do 
rangi wartości absolutnej w pewnym sensie neguje wszystko to, 
co nie jest prawnie ustalone, przekreślając jednocześnie całą sferę 
duchową człowieka z jego zdolnościami osądu i wartościowania 
przy użyciu swojego sumienia. Powoływanie się tylko na formal-
ne zapisy prawne sporządzone w zaciszu ministerialnych gabine-
tów i  legalnie przegłosowanych w imię demokratycznych zasad, 
bezsprzecznie redukuje człowieka do roli „zniewolonego przez 
prawo”, odbiera mu możliwość osądu zgodnie z jego sumieniem, 
a w ostatecznym rozrachunku odbiera mu możliwość realizowa-
nia swojej wolności109. Nie można bowiem mówić o wolności, gdy 

108 Termin reifikacja (łac. res, dopełniacz rei – rzecz) oznacza w filozofii 
nadawanie czemuś, co nie jest rzeczą, charakteru rzeczy. W antropologii filozo-
ficznej mówi się o urzeczowieniu osoby ludzkiej.

109 Historia uczy, że często demokracja i tak zwana większość, czyli 50% 
plus 1, może przyczynić się również do rozwoju systemu totalitarnego. Demo-
kracja bowiem bez odniesienia do wartości staje się czystym totalitaryzmem 
(patrz sytuacja Niemiec w  latach 30. ubiegłego wieku prowadzonych przez 
A.  Hitlera).  Zob. także znamienną wypowiedź Jana Pawła II  – „demokra-
cja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system 
totalitarny. Państwo nie jest już ‘wspólnym domem’, gdzie wszyscy mogą żyć 
zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo 
tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bez-
bronnych, dzieci jeszcze nienarodzonych, w imię pożytku społecznego, który 
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dochodzi do samozniewolenia, zdrady swego sumienia, zdrady 
siebie i innych członków społeczeństwa110. S. Ruciński wskazuje 
na zgubne owoce uwewnętrznienia wartości i norm w społeczeń-
stwie. Taki proces, zdaniem badacza, ma charakter indoktrynacji 
ideologicznej, której celem byłoby stwarzanie w jednostkach no-
wej świadomości, bardziej przydatnej z punktu widzenia społecz-
nego interesu111.

Ułomność antropologii postmodernistycznych dostrzega tak-
że między innymi M. Dziewiecki, który podkreśla, że wywierają 
one swój negatywny wpływ przede wszystkim na polu wycho-
wawczym, profilaktycznym112. Te dwa procesy są możliwe tylko 
wtedy, gdy wiemy, kogo i jak chcemy wychowywać, jakie wartości 
proponować, przed czym chronić młodego człowieka. Niestety, 
postmodernistyczne antropologie zawodzą, szczególnie podczas 
tworzenia programów profilaktycznych opartych na moralizowa-
niu, apelowaniu do sumienia i wolności wychowanków oraz na 
przeświadczeniu, że człowiek funkcjonuje według jego potrzeb 
psychicznych zwłaszcza emocjonalnych.

Reasumując należy podkreślić, że omawiane antropologie 
posiadają jedną cechę, która je w pewien sposób jednoczy. Otóż 
rozpatrują one człowieka, podając jeden aspekt, właściwość, która 
miałaby determinować jego człowieczeństwo. I  tak, upatruje się 
istoty człowieka w jego bycie materialnym, w jego autonomii, wol-
ności, w jego działaniu poprzez impulsy i zaangażowaniu w pra-
cę113. Próbom dotarcia do istoty osoby towarzyszy zasada pars 

w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy” – Jan Paweł II, Encykli-
ka Evangelium vitae, dz. cyt., nr 20.

110 Zob. T. Styczeń, Wolność w prawdzie, w: tenże, Wprowadzenie do etyki, 
Lublin 1993, s. 87 i nast.

111 Por. S. Ruciński, Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia, w: 
Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. De 
Tchorzewski, Kraków 1999, s. 25.

112 Por. M. Dziewiecki, Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, 
w: Od konfrontacji do dialogu, red. V. Kmiecik, Lublin 2003, s. 187-202.

113 Zob. ciekawą krytykę niektórych teorii człowieka w: M.A.  Krąpiec, 
Człowiek – dramat natury i osoby, w: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, 
red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 25-31.
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pro toto114. Sytuacja paradoksalna polega jednak na tym, że osoba 
ludzka pozbawiona autonomii traciłaby status człowieka115. Wo-
bec powyższego, raz jeszcze wybrzmiewa konieczność docierania 
do teorii dotyczącej bytu człowieka jako osoby, jako jedności nie-
redukowalnej do swoich cech i określeń116, do jakiegoś aspektu by-
cia człowiekiem, przejawu jego funkcjonowania117. Człowieka nie 
można postrzegać jedynie przez jego wymiar cielesny, bowiem jest 
on ciałem, czyli materią uduchowioną i duchem obecnym w ma-
terii. Materia i dusza są dwoma podstawowymi współczynnika-
mi bytu ludzkiego, tworzące i stanowiące wspólnie jedną istotę118. 
Tak rozumiany człowiek zachowuje swoją godność, autonomię, 
jednym słowem zachowuje swoje człowieczeństwo, nawet wtedy, 
gdy traci zdolności intelektualne, wolność, atrybuty społeczne119.

4. Relatywizm i jego wpływ na „modelowanie” 
człowieka i wychowania

W nauce można wyróżnić wiele odmian relatywizmu: po-
znawczy, językowy, kulturowy, aksjologiczny. Generalnie, relaty-
wizmem można nazwać każdą doktrynę, która utrzymuje, że coś 

114 Z języka łac.: przyjmowanie części za całość; wyrażanie całości przez 
jej część.

115 Noworodek, człowiek umierający, ułomny, w pewnym sensie nie po-
siada swojej autonomii. Człowiek chory umysłowo lub starzec borykający się 
z problemem sklerozy na skutek twardnienia naczyń krwionośnych i dalszego 
obumierania neuronów odpowiedzialnych za pamięć, uczucia, koordynację ru-
chową, nie posiada w pełni władzy nad intelektem czy umiejętnością porusza-
nia się. Brak świadomości, handicap etc. nie oznacza jednak, że człowiek traci 
swoją godność i przestaje być człowiekiem.

116 Zob. M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, dz. cyt., s. 33-40.
117 Najlepiej ideę tę oddaje łacińska zasada Pars pro toto, polegająca na za-

stąpieniu, podawaniu do wiadomości jedynie jakiejś części informacji, prawdy, 
uwzględnianiu jakiegoś tylko aspektu stanowiącego o człowieku, przy jedno-
czesnym sugerowaniu, że ten element wyraża całą prawdę o nim.

118 Zob. R. Darowski, Cielesno-duchowy wymiar człowieka, w: Wychowanie 
personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 41-42.

119 Por. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, dz. cyt., s. 22.
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istnieje niesamoistnie, jest prawdziwe tylko w  relacji do czegoś 
innego120. Prawdziwość zatem danego stwierdzenia można oce-
niać jedynie w kontekście systemu, w którym jest ono wyartykuło-
wane. Tak więc prawdziwość dowolnego sądu zależy od założeń, 
jakie przyjmiemy. W relatywizmie poznawczym nie istnieje jed-
na prawda. Nie istnieje też obiektywna rzeczywistość. Wszystko 
jest zdeterminowane przez poszczególne okresy dziejów, kultury, 
społeczeństwa, osoby. Relatywizm w  wersji skrajnej utrzymuje, 
że prawdziwe są wszystkie przeświadczenia. Tym samym rela-
tywizm sprzeciwia się koncepcji prawdy w  ujęciu absolutnym, 
zgodnie z którym prawda ma charakter bezwzględny (absolutny), 
a więc nie jest zależna ani od człowieka, ani też od czynników, 
które mogą na nią wpływać. Według teorii relatywizmu, nie jest 
możliwe, aby móc zdefiniować, co jest dobre, a co złe. To, co istot-
ne, to tylko osobista opinia danej osoby. Dany sąd jest wyłącznie 
prawdziwy „dla kogoś”. W tej perspektywie, mówiąc kolokwialnie, 
każdy może stać się „małą republiką”. Błąd w koncepcji relatywi-
stycznej polega na tym, że skoro wszystko jest relatywne, to i sama 
teoria relatywizmu, która zawiera w sobie tę „prawdę” musi być 
relatywna (teoria sprzeczna sama z sobą – tzw. błędne koło).

Ważnym z punktu widzenia pedagogiki społecznej jest wzięcie 
pod uwagę relatywizmu aksjologicznego. Utrzymuje on, że nie ma 
obiektywnego standardu wartości i norm. To, co dla jednego jest 
złe, dla drugiego może objawiać się jako coś dobrego. Dobro i zło 
zatem w swym statusie ontycznym zaczynają zależeć od subiek-
tywnej opinii, mniemania. Wszelkie opinie moralne na temat np. 
danego czynu obiektywnie złego, mogą być jednakowo słuszne121. 
Za tragedię naszych czasów autorzy uznają przyjmowanie relaty-
wizmu aksjologicznego za wzorzec na poziomie systemu etyczne-
go, co w konsekwencji prowadzi to do aksjologicznego indyferen-
tyzmu, który charakteryzuje się zacieraniem się różnicy między 
dobrem a złem.

120 Zob. A.R. Lacey,  Słownik filozoficzny, tłum. R. Matuszewski, Poznań 
1999.

121 Por. I. Lazari-Pawłowska,  Etyka: pisma wybrane. Wybór, oprac. i red. 
naukowa P.J. Smoczyński, Wrocław 1992, s. 110.
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W społeczeństwie polskim od czasu transformacji ustrojowej 
lansuje się relatywizm jako nurt wiodący, w którym tylko ten, kto 
neguje istnienie obiektywnej prawdy, uznawany jest za wolnego 
od uprzedzeń, otwartego mentalnie, tolerancyjnego, oświeconego 
Europejczyka. Natomiast człowiek, który wierzy w rzeczywistość 
prawdy obiektywnej jest powszechnie uznany przede wszystkim 
przez media mainstreamowe za fanatyka religijnego, ekstremistę 
politycznego. Towarzyszy temu pewna nagonka ze strony me-
diów, zmierzająca do wygenerowania pokolenia „moherowych be-
retów”, bigotów rodem ze średniowiecza utożsamianych właśnie 
z nurtem mało postępowym122.

Współczesne społeczeństwo we własnym łonie przeżywa tak-
że problemy człowieka interpretowane i modelowane wedle teo-
rii relatywizmu kulturowego. To właśnie ten relatywizm miałby 
być racją ostateczną dla relatywizmu aksjologicznego. Ten błąd 
współczesnej filozofii był już podejmowany na początku XX wie-
ku przez Maxa Schelera, który próbował wykazać, że z relatywi-
zmu kulturowego nie wynika relatywizm aksjologiczny. Jednym 
słowem z wielości kultur i związanych z nimi etosów życia nie wy-
nika ich aksjologiczna równorzędność, czyli, że muszą być akcep-
towane w równym stopniu. Co więcej, z wielości i różnorodności 
kultur nie musi wynikać równoprawność różnych systemów i hie-
rarchii wartości. Przyjmując relatywizm aksjologiczny jako na-
stępstwo relatywizmu kulturowego, musielibyśmy usprawiedliwić 
rasizm, ludobójstwo, bestialstwo, niewolnictwo, gdyż wszystkie te 
fenomeny w różnych kulturach uchodzą za aksjologicznie dozwo-
lone. Idea wiary w równość w relatywizmu kulturowego może być 
eksponowana na wielu płaszczyznach, np. w sztuce, w literaturze, 
w antropologii. Każda, więc rzecz, nawet kicz w postaci obrazu, 
ma swoją wartość, gdyż, że nie istnieją kryteria obiektywne po-
zwalające ocenić dany przedmiot lub rzeczywistość. Wyrugowa-

122 Sukces etykiety słownej „moherowe berety” wypływa z  chwytu ery-
stycznego A. Schopenhauera, który nosi nazwę argument ad personam. Dla wy-
grania sporu nie ważne są przesłanki ani dowód, który należałoby udowodnić, 
ale wystarczające jest tylko upowszechnienie etykiety budzącej śmiech lub po-
gardę w oczach innych. Zob. A. Schopenhauera, Erystyka, czyli sztuka prowa-
dzenia sporów, Warszawa 1986, s. 58 i 88.
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nie z dyskursu społecznego kryteriów obiektywnych mogących 
przyczynić się do oceny przedmiotu bądź czynu, daje wolną dro-
gę do subiektywnej oceny rzeczywistości, a więc oceny opartej 
na przesłankach mających swój fundament w relatywizmie. Brak 
przyjęcia kryteriów obiektywnych mogących posłużyć meryto-
rycznej ocenie, powoduje zaadaptowanie kryteriów własnych. 
Dobitnym tego przykładem jest kwitnący proceder pornografii, 
która dla pewnej grupy ludzi urasta do rangi sztuki, a dla dru-
gich, aplikujących konkretną aksjologię i kryteria wartościowa-
nia, staje się zwykłym wynaturzeniem i naruszeniem godności 
ciała ludzkiego.

Przyjmując myślenie relatywistyczne za wzorcowe może być 
jednym ze źródeł współczesnego kryzysu w  sferze wychowania 
młodzieży. Mniemanie, że człowiek sam dla siebie może stać się 
największym autorytetem, przypisywanie relatywizmowi prymar-
nej roli w sferze kształtowania kultury i wychowania, może za-
przepaścić wielowiekowe doświadczenie i mądrość wypracowaną 
przez pokolenia ludzi oddanych wychowaniu i nauce. Pożegnanie 
idei starożytnej paidei, która koncentrowała się na kształtowaniu 
osobowości, ukierunkowaniu na wartości, może przyspieszyć pro-
ces permisywizmu w sferze wartości. Bez odniesienia do prawdy, 
dobra i piękna jako wyznaczników człowieczeństwa trudno bę-
dzie mówić o kształtowaniu prawdziwie wolnego i  świadomego 
człowieka123.

123 Por. Z. Kalita,  Filozofia paidei – historia i współczesność, w: Pasja czy 
misja? O uczeniu filozofii, red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, Często-
chowa 2001.





Rozdział iii

Rodzina jako główny komponent  
środowiska wychowawczego





1. Pojęcie rodziny

Z terminem „rodzina” można spotkać się zarówno w  języku 
potocznym, jak też i w życiu społecznym, czy w terminologii róż-
nych dziedzin nauki. Już w okresie Platona  (V w. przed Chrystu-
sem), próbowano zdefiniować rodzinę. On sam postrzegał ją jako 
podstawową komórkę życia społecznego i główną instytucję wy-
chowawczą124. Arystoteles  (IV w. przed Chr.), który w pewnym 
sensie inspirował się naukami Platona, podkreślał, że rodzina jest 
podstawowym, elementarnym środowiskiem dla młodego czło-
wieka. Podstawowym czynnikiem bogatego rozwoju uczuciowego 
człowieka, czynnikiem wzbogacającym jego działalność125. Jako 
jeden z pierwszych zaczął nakreślać też funkcje rodziny: rozrod-
czą, wychowawczą i produkcyjną126. Potocznie pojęcie rodziny jest 
używane in sensu largo jako grupa ludzi spokrewnionych z sobą, 
natomiast in sensu stricto traktuje się rodzinę jako podstawową 
grupę, w skład której wchodzą rodzice, dzieci i dziadkowie. Rodzi-
na jest najmniejszą grupą społeczną, w której dziecko przychodzi 
na świat i z którą połączone jest wielorakimi więzami. Rodzina od 
najdawniejszych czasów stanowiła przedmiot dociekań najpierw 
filozofów greckich, potem różnych przedstawicieli, począwszy od 
nauk teologicznych, po humanistyczne włącznie. Jest też przed-
miotem badań medycyny, prawa, ekonomii czy demografii. Każda 
z tych nauk, korzysta z odrębnej metodologii badań, ma inny cel 
i  obiera sobie inny przedmiot badań odnoszący się do różnych 

124 Zob. M. Kowalczyk, Społeczny kontekst zagrożeń przebiegu procesu wy-
chowania w rodzinie- literatura i stan badań, w: M. Kowalczyk, Determinanty 
zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, Kraków 2004, 
s. 11

125 Por. H.  Izdebska, Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzie-
ckiem, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 32.

126 Więcej na temat koncepcji rodziny u  Platona i  Arystotelesa zob. 
Z. Pańpuch, Rodzina w pismach Platona i Arystotelesa, „Cywilizacja” 2010, nr 
34, s. 75-87.
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aspektów życia rodziny, tak więc również i sformułowane w obrę-
bie każdej z tych dziedzin definicje będą różnić się między sobą.

W zależności od typu społeczeństwa, kultury istnieje wie-
le sposobów definiowania rodziny127; generalnie można wyróż-
nić cztery: strukturalny, funkcjonalny, inkluzywny i uniwersalny. 
Podejście strukturalne akcentuje sam fakt członkostwa w rodzi-
nie, wspólne zamieszkiwanie. Podejście funkcjonalne podkreśla 
cele i  funkcje rodziny. „Definicja ta ma bardziej instytucjonalny 
charakter i  odnosi się do społecznej organizacji lub grupy, któ-
ra uważana jest przez większość społeczeństwa za podstawę dla 
spełnienia istotnych funkcji oraz dla osiągnięcia indywidualnego 
i  społecznego powodzenia”128. Definicja opierająca się na inklu-
zywnym podejściu podkreśla bardziej znaczenie relacji pomię-
dzy członkami przynależącymi do tej samej rodziny. Uwzględnia 
zatem nie tyle instytucjonalny wymiar rodziny, co widzi rodzinę 
jako dobrowolną grupę społeczną powstałą z prywatnej inicjatywy 
dwojga ludzi. Uniwersalne podejście natomiast koncentruje się na 
rodzinie jako grupie o określonym pokrewieństwie normatywnie 
określonym. Za rodzinę więc uznaje się rodziny monoparentalne, 
z dziećmi adoptowanymi i poczętymi w związku129. Rozważania 
zaproponowane poniżej wpisują się w wymienione sposoby defi-
niowania rodziny.

Trzeba przyznać, że nie jest łatwo zdefiniować pojęcie rodzi-
ny, ze względu na różnorodność i ciągłe przemiany, jakie doko-
nują się na łonie rodziny. Niektórzy uważają, że definicja rodzi-
ny winna obejmować wszystkie typy rodzin powstałe w wyniku 
ciągłych zmian, powinny być uwzględniane rodziny zarówno te 
z dziećmi adoptowanymi, jak i rodziny zastępcze130. W naukach 

127 Najbardziej znanymi polskimi familiologami zajmującymi się małżeń-
stwem i rodziną byli m.in. F. Adamski, L. Dyczewski, Z. Tyszka, M. Ziemska, 
J. Szczepański, B. Łobodzińska. 

128 K.  Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w  ponowo-
czesnym świecie, Kraków 2002, s. 79-80.

129 Tamże, s. 79-81.
130 M. Ochmański, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i  szkolna dzieci, 

Lublin 2001, s. 115.
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społecznych rodzina jest traktowana jako podstawowa komórka 
społeczna, definiowana jako grupa lub instytucja społeczna131. 
Stanowi ona duchowe zjednoczenie grona osób, skupionych we 
wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opie-
ki, oparte na wierze w prawdziwą łączność między poszczegól-
nymi członkami, oparte na tradycji rodzinnej i społecznej. Wielu 
socjologów, psychologów i pedagogów określa rodzinę jako grono 
z sobą spokrewnionych osób, gdzie wielką rolę odgrywa proces 
socjalizacji pomiędzy członkami tejże rodziny132. Zagłębiając się 
w to, jak definiuje się rodzinę, warto zauważyć, że w większości są 
to określenia o charakterze sprawozdawczym, wyjaśniające cechy 
rodziny. Z pewnością każdy badacz, mający za sobą pewną już wi-
zję życia i człowieka, dostrzega w rodzinie jakiś inny aspekt, taki, 
który często nie jest zauważony przez innych. 

Twórca socjologii, August Comte, twierdzi, że rodzina jest 
tym pomostem pomiędzy jednostką a  społeczeństwem, wska-
zując w ten sposób na jej podstawową rolę w społeczeństwie133. 
W. Okoń określa rodzinę jako małą grupę społeczną składającą 
się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Autor podkreśla, iż rodzi-
ców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodziciel-
ska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również 
więź formalna określająca obowiązki rodziców i  dzieci wzglę-
dem siebie134. 

Autorzy znanych i  cenionych prac z zakresu socjologii, po-
dejmując problematykę rodziny, ujmują ją w  kategorii grupy 
społecznej (patrz np. Z. Tyszka, J. Szczepański).  J. Szczepański 
rozumie rodzinę na zasadzie łączności osób, rodziców w rozu-
mieniu społeczno-prawnym135. O  rodzinie decyduje nie tylko 

131 Zob. A.M. Tchorzewski, Funkcje edukacyjne rodziny. Studium diagno-
styczno-anagnostyczne, Bydgoszcz 1990, s. 8.

132 Por. S. Głaz, Rodzina a jednostka, Kraków 1998, s. 6.
133 Por. L. Albański, Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny, Je-

lenia Góra 2001, s. 12.
134 Por. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975, s. 248.
135 Zob. J.  Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, 

s. 300.
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małżeństwo, ale też stopień pokrewieństwa136. Autor zwraca 
uwagę na to, iż rodzina opiera się na biologicznych podstawach: 
stałość popędu seksualnego, jego różne formy sublimacji, cała 
otoczka emocjonalna, to wszystko stanowi zespół czynników 
biopsychicznych stanowiących podstawę małżeństwa rodziny 
człowieczej. Uważa rodzinę za ,,pierwszą i  bardzo ważną in-
stytucję nie tylko wychowania naturalnego, spontanicznego, 
ale spełnia ważne zadanie w nauczaniu i kształceniu. W okre-
sie przedszkolnym wprowadza ona dziecko w  mowę ojczystą, 
uczy słów, dzięki którym możliwe jest poznanie i identyfikowa-
nie przedmiotów świata zewnętrznego, pobudza intelektualnie 
i  dostarcza elementarnego zasobu wiedzy umożliwiającej spo-
strzeganie i interpretację zjawisk zachodzących w bezpośrednim 
otoczeniu”137. Z. Tyszka natomiast mówi, że rodzina „jest insty-
tucją ogólnoludzką, spotykaną we wszystkich epokach i kultu-
rach. Do jej uniwersalnych i wszędzie spotykanych zadań należy: 
zaspokajanie popędu seksualnego, zaspokajanie elementarnych, 
materialnych potrzeb życiowych oraz rodzenie i wychowywanie 
dzieci”138. Rodzinę traktuje jako swoisty mikrosystem społeczny, 
oparty na małżeństwie i umowie małżeńskiej, włączając uznanie 
praw rodzicielskich i powinności, wspólne zamieszkiwanie, eko-
nomiczne zobowiązania itp.139 W tym przypadku akcent byłby 
położony na osoby wchodzące w skład rodziny, relacje panują-
ce między nimi oraz na funkcjonowanie szerszej rzeczywistości 
społeczno-kulturowej.

Zbliżony do socjologów mają również pogląd pedagodzy 
i  psychologowie zajmujący się badaniem rodziny (Z.  Zabo-
rowski, M. Ziemska, R. Wroczyński, H. Izdebska, S. Kawula). 
R. Wroczyński określa rodzinę, jako środowisko naturalne, do 
którego przynależność wynika z samego faktu urodzenia. Twier-

136 Zob. A.M. Tchorzewski, Funkcje edukacyjne rodziny. Studium diagno-
styczno- anagnostyczne, dz. cyt., s. 8.

137 J. Szczepański, Refleksje nad oświatą, Warszawa 1983, s. 123.
138 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 74.
139 Zob. Z. Tyszka, Analiza wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich, Po-

znań 1990, s. 695.
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dzi, że jest ona: „instytucją równie dawną jak społeczne życie 
człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia spo-
łecznego. W literaturze pedagogicznej rodzina jest też pojmowa-
na jako środowisko wychowawcze, które „w sposób zamierzony 
i niezamierzony, zracjonalizowany i  spontaniczny oddziałujące 
na osobowość dziecka, wytycza i utrwala (przez siebie uznawany 
i  preferowany) zestaw wartości, które w  wyniku interioryzacji 
stają się dla dziecka „azymutami”, ukierunkowującymi jego ak-
tywność i  postępowanie przez cale życie140. Według Z.  Zabo-
rowskiego, „rodzina wprowadza dziecko w świat wartości kultu-
rowych i społecznych. W rodzinie po raz pierwszy dziecko styka 
się z pojęciami dobra i zła, rzeczy dozwolonych, pochwalanych 
i  potępianych. Rodzice swoim zachowaniem i  ocenami ujaw-
niają mu, co w  życiu jest ważne, z  czym należy się liczyć, jak 
należy odnosić się do ludzi. Rodzice, chcąc czy nie chcąc, bez-
wiednie przekazują dzieciom określoną hierarchię wartości”141. 
Także H. Izdebska podkreśla fakt, że ,,w rodzinie rozwijają się 
pierwsze wyobrażenia o  własnym miejscu w  życiu społeczeń-
stwa, kształtują się podstawowe cechy charakterologiczne, jak: 
uczynność, obowiązkowość, krytycyzm i  samokrytycyzm, po-
trzeba odczuwania własnej wartości i  użyteczności społecznej, 
takt, delikatność, poczucie godności osobistej”142. Rodzina jest 
środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka. Stanowi 
integralną część każdego społeczeństwa. W  rodzinie człowiek 
przychodzi na świat, w niej łączą go wielorakie związki. Człon-
kostwo w takiej grupie pierwotnej jest autentyczne, dobrowolne 
i w zasadzie nierozerwalne (za wyjątkiem porzucenia, rozwodu 
itp.)143. Według M. Ziemskiej, rodzina to mała naturalna gru-
pa społeczna, w której centralnymi rolami są rola matki i ojca, 

140 M. Winiarski, Rodzina – ujęcie genetyczno-funkcjonalne, w: Elementarne poję-
cie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 241.

141 Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 
1980, s. 5-6; 100-104.

142 H. Izbebska, Funkcjonowanie rodziny, a zadania opieki nad dzieckiem, 
dz. cyt., s. 36.

143 S. Kawula i inni, Pedagogika rodziny, Toruń 2007, s. 49.
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która stanowi całość względnie trwałą, podlegającą dynamicz-
nym przekształceniom związanym głównie z życiem jednostek 
wchodzących w jej skład144. L. Dyczewski rodzinę określa jako 
wspólnotę osób, instytucję społeczną opartą na miłości i  wol-
nym wyborze mężczyzny i kobiety połączonych z sobą węzłem 
małżeńskim, którzy odpowiadając wzajemnie za siebie, biorą na 
siebie również obowiązek wychowania potomstwa145.

Różne definicje rodziny łączy jedna wspólna cecha – jej zna-
czenie, zarówno w indywidualnym życiu jednostki, jak i w życiu 
narodu, społeczeństwa. Rodzina jest środowiskiem życiowym 
i wychowawczym niemal każdego człowieka. Stanowi integralną 
część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i pod-
stawową komórkę. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że rodzina jest 
najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na 
świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. W li-
teraturze przedmiotu rodzina jest określana jako grupa natural-
na, pierwotna, podstawowa146. Odznacza się międzypokolenio-
wą i wielopokoleniową trwałością więzi. Wychowanie w takiej 
grupie ma charakter naturalny, tzn. że odbywa się codziennie, 
poprzez panujący klimat miłości i odpowiednie stosunki między 
rodzicami i dziećmi.

2. Małżeństwo i rodzina w Polsce –  
ujęcie statystyczne

Badania socjologiczne lat 80. wskazują, iż rodzina zajmowała 
trwałe miejsce w  uznawanej hierarchii wartości147. Także w  la-
tach 90. najczęściej eksponowaną wartością przez młodzież była 

144 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1979, s. 10.
145 Zob. L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 27.
146 Zob. P. Czarnek – M. Dobrowolski, Rodzina w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej, „Cywilizacja” 2010, nr 34, s. 50-51.
147 Zob. J.  Koralewicz, E.  Wnuk-Lipiński, Życie rodzinne, towarzyskie 

publiczne. Wartości i deprawacje. Raport z badania. Nierówności społeczne – poczu-
cie więzi – wiara w siebie, Warszawa 1987, s. 207-259.
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przyjaźń, miłość i  rodzina148. Z  deklaracji słownych młodzieży 
szkół ponadpodstawowych wynika, że rodzina stanowiła istoty cel 
życia149. Po przekształceniach polityczno-społecznych końca lat 
80., rodzina w oczach badanych jest w dalszym ciągu wartością 
stawianą na pierwszym miejscu. Według sondażu CBOS z roku 
2004, aż 97% dorosłych Polaków deklarowało, że rodzina, mał-
żeństwo i dzieci są ważne w życiu osobistym150. Oczywistą rze-
czą jest, iż przylgnięcie do wartości zależy w głównej mierze od 
środowiska i  wieku człowieka, dlatego też, w  nieco mniejszym 
stopniu rodzina jest wartością dla osób w  wieku 18-24 (61%). 
W  opisie ważnych wyznaczników wartości życia, małżeństwo 
i  rodzina zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości nie tyl-
ko osób młodych, ale również dorosłych151. Rzeczywistość spo-
łeczna ostatnich kilkunastu lat zdaje się nie być jednak tak opty-
mistyczna. Ogólne stwierdzenia na temat małżeństwa i  rodziny 
jako wartości nie idą w  parze z  rzeczywistą kondycją moralną. 
Małżeństwo i  rodzina przeżywa głęboki kryzys. Niepokojąco 
szybko spada liczba zawieranych małżeństw. Oprócz tego istnieje 
tendencja opóźniania wieku zawierania małżeństwa. W  2006  r. 
zawarto w kraju 226.2  tys. małżeństw. Zdecydowaną większość 
zawieranych w Polsce małżeństw stanowią związki wyznaniowe. 
Bardzo niepokojący jest fakt znaczącego wzrostu liczby rozwo-
dów i separacji. O ile w latach 2000-2003 liczba orzekanych roz-
wodów rosła z roku na rok średnio o 7%, o tyle w latach 2004-

148 Zob. A. Wojciechowska-Misztalska, Młode pokolenie a  świat wartości 
życia rodzinnego, w: Młodzi Łodzianie w latach osiemdziesiątych, red. W. Warzy-
woda-Kruszyńska, Łódź 1991, s. 57-71.

149 Zob. K. Pawlina, Polska młodzież przełomu wieków, Warszawa 1998, 
s. 111.

150 Zob. M.  Wenzel, Wartości życiowe. Komunikat z  badań CBOS, 
BS/98/2004, Warszawa 2004, s. 2-6.

151 Zob. J.  Poleszczuk, Rodzina, małżeństwo, prokreacja: racjonalizacja 
strategii reprodukcyjnych, w: Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa 
polskiego na tle innych krajów europejskich, red. A. Jasińska-Kania, M. Marody, 
Warszawa 2002, s. 259 i 277; A. Grzesik, P. Grygiel, Przemiany wartości proro-
dzinnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologicz-
no-Historyczna” 2004, nr 16, s. 151.
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2006 średnioroczny wzrost wyniósł 25,4%152. Podobnie wygląda 
obraz zmian skali separacji. Najczęściej rozpadają się małżeństwa 
po 15 latach pożycia małżeńskiego. W  pewnym sensie rozwód 
stał się czymś modnym, sposobem na rozwiązywanie kryzysów 
małżeńskich. W latach 1989-2006 orzeczono w Polsce 871 tys. 
rozwodów, w tym 82,2% przypadało na rozwody w mieście (717 
tys.). Początek okresu ekonomicznej transformacji charaktery-
zował się dynamicznym spadkiem liczby rozwodów od poziomu 
47,2 tys. w roku 1989 do 27,9 tys. w cztery lata później. W latach 
1994-1998 liczba rozwodów zwiększyła się z 31,6 tys. do 45,2 tys. 
Kolejne lata przyniosły znaczący wzrost liczby par rozwodzących 
się do 48,6 tys. w 2003 r. i 71,9 tys. w roku 2006153.

Systematyczne rozpadanie się istniejących par małżeńskich 
prowadzi do powstawania ogromnej ilości dzieci osieroconych 
w  wyniku rozwodów154. Są to szczególnie dzieci przedszkolne 
i  uczniowie szkół podstawowych. W  rodzinach niepełnych wy-
chowuje się półtora miliona dzieci – co stanowi 13% ogółu dzieci 
do lat 24 będących na utrzymaniu rodziców155.

Omawiając zagadnienie rodziny, warto zwrócić uwagę również 
na inne zjawisko, a  mianowicie problem spadku liczby urodzeń 
a w konsekwencji małego przyrostu naturalnego. W rekordowym 
roku 1955 przyrost naturalny wynosił 18,5%, zaś w roku 2000 – na-
stąpiło praktycznie zrównanie liczby urodzeń i zgonów, w związku, 

152 Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 
2006-2007, Warszawa 2007, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_ra-
port_2006-2007.pdf (02.10.2012 r.).

153 Szczegółowe informacje o  liczbie i  natężeniu rozwodów w  latach 
1989-2006 ilustruje tab.16 w: Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demogra-
ficzna Polski. Raport 2006-2007, dz. cyt.

154 W kontekście włoskiem problem wychowania dzieci po rozwodzie po-
dejmuje Ch. Sirignano, La mediazione educativa familiare. Una risorsa formativa 
per le famiglie separate, divorziate e ricostituite, Roma 2010. Autorka twierdzi, że 
mimo rozpadu małżeństwa, zanika związek od strony formalnej, niemniej jed-
nak istnieje dalej konieczność odkrycia na nowo i dowartościowania swojego 
statusu bycia rodzicem, który nie ustaje wraz z rozpadem małżeństwa.

155 Zob. F. Adamski, Kondycja społeczno-moralna rodziny, w: Kondycja mo-
ralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, WAM, PAN Komitet Socjolo-
gii, Kraków 2002, s. 409-415.
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z czym przyrost naturalny wynosił 0%156. Polska należy do państw 
o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie. Prosta zastępo-
walność pokoleń ma miejsce przy wskaźniku dzietności 2,1. Taki 
wskaźnik został po raz ostatni osiągnięty w Polsce w roku 1988. 
W ciągu następnych kilkunastu lat spadł do poziomu 1,2, co ozna-
cza, że pokolenie dzieci urodzonych w tym czasie jest o ok. 40% 
mniej liczne od pokolenia rodziców157. Z opracowań statystycznych 
wynika, że w okresie od 1988 do 2007 w dużym stopniu zmalała 
liczba dzieci w wieku 0-2, 3-6 oraz 7-12 i 13-15 lat. Po 2002 zbio-
rowość osób wieku pogimnazjalnego wyraźnie maleje. Również 
w ostatnich latach można zauważyć powolne zmniejszanie się sta-
nu liczebnego populacji młodzieży szkół wyższych158.

3. Katolicka wizja małżeństwa i rodziny

Nowotestamentalne przesłanie na temat małżeństwa i rodzi-
ny stanowi kontynuację, a  jednocześnie rozwinięcie i  poszerze-
nie nauki zawartej w Starym Testamencie159. Trzeba stwierdzić, 
że Pismo Święte nie podaje systematycznej doktryny na temat 
małżeństwa, jednak porusza różne aspekty tego zagadnienia160. 
Idea główna, jaka wyrasta z przesłania ewangelicznego na temat 
małżeństwa i  rodziny kładzie akcent na to, iż ma ona wyrastać 
z obiektywnej prawdy o człowieku, afirmując przy tym godność 
osoby ludzkiej161. Rodzina w ujęciu katolickim jest społecznością 

156 Zob. tamże, s. 409-415.
157 Zob. rys. 2, w: Sytuacja demograficzna Polski na tle świata i Europy, w: 

http://www.3plus.pl/upload/PolskaRodzina.pdf (02.10.2012 r.).
158 Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 

2006-2007, dz. cyt.
159 Zob. także L. Pawlak, Małżeństwo i rodzina w Biblii, „Studia nad ro-

dziną” 2001, nr 1, s. 65-74.
160 Zob. więcej w: J. Niewęgłowski,  Małżeństwo i rodzina według nauki 

Kościoła Katolickiego, w: Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, red. 
K. Gryżeń, Warszawa 2009.

161 Oryginalny przykład refleksji nad małżeństwem i  rodziną moż-
na znaleźć u K. Wojtyły. Swoje rozważania umiejscawia na gruncie normy  
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osób, będących z sobą we właściwy im sposób –„komunia” (com-
munio personarum)162. Rodzina bierze swój początek z małżeńskiej 
wspólnoty, którą Sobór Watykański II określił jako „przymierze”. 
To przymierze oznacza, iż mężczyzna i kobieta wzajemnie się so-
bie oddają i przyjmują163. W Liście do Rodzin Gratissimam Sane 
Jana Pawła II, pojawiają się dwa pojęcia, które są bliskie sobie, ale 
nie tożsame. Jedno to pojęcie „komunii” oraz pojęcie „wspólnoty”. 
Tak, więc małżeństwo jest postrzegane jako „komunia” dwojga 
ludzi, „ja” i „ty”. „Wspólnota” natomiast zdaje się ten układ prze-
kraczać w kierunku „społeczności”, w kierunku jakiegoś „my”. Ro-
dzina w tej perspektywie byłaby wspólnotą osób i równocześnie 
pierwszą ludzką „społecznością”164.

W koncepcji katolickiej rodzina widziana jest jako wspólnota, 
w której urzeczywistnia się przymierze dwojga ludzi przypieczę-
towane przysięgą małżeńską. Otwierają się oni na miłość, obdaro-
wują się miłością, otwierając się również na zrodzenie potomstwa. 
Tak też komunia dwojga ludzi daje początek wspólnocie, jaką 
jest rodzina165. Jan Paweł II swoje przemyślenia na temat rodzi-
ny umiejscawia na gruncie antropologii biblijnej, z odniesieniami 
do ojcostwa samego Boga. Autentycznym źródłem małżeństwa 
winna być miłość oblubieńcza, która przeradza się we wspólno-
tę trwania166. Dzięki miłości oblubieńczej, następuje powolne 

personalistycznej. Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, [wyd. 3], Lublin 
1982, s. 190.

162 Zob. K. Wojtyła, Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpre-
tacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 1974, nr 66, t. 83, s. 355.

163 „Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną 
tak ściśle, że stają się jednym ciałem” – (Księga Rodzaju 2, 24). Jan Paweł II 
mówi o wymianie darów pomiędzy małżonkami, wskazując na znaczenie za-
istnienia „daru bezinteresownego”. Zob. K. Wojtyła, Rodzina jako „communio 
personarum”, dz. cyt., s. 355.

164 Zob. Jan Paweł II, List do Rodzin, Częstochowa 1994, nr 7.
165 „Rodzina, złożona i ożywiona przez miłość, jest wspólnotą osób: męż-

czyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i  krewnych” – Jan Paweł 
II,  Adhortacja Apostolska, „Familiaris consortio”, Komentarz pod red. T. Stycznia 
SDS, Lublin 1987, nr 18 i 21.

166 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 89.
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odkrywanie dobra zarówno we współmałżonku, jak i w samym 
sobie. To pozwala na to, by małżeństwo i życie razem traktować 
jako dar z siebie, jako wspólne poszukiwanie dobra, pomnażanie 
tego dobra167. Stawanie się jednym ciałem (Rdz 2, 24) wskazuje 
nie tylko na duchową jedność małżonków, ale też na wymiar cie-
lesny, bowiem poprzez swoją płciowość wyrażają również swoją 
miłość oblubieńczą, dzielą się wszystkim, co posiadają, również 
w wymiarze cielesnym168.

Rodzina (łac. nascere – rodzić) to miejsce zrodzenia potomstwa, 
rozwoju biologicznego oraz wychowywania człowieka. Głównym, 
zatem celem małżeństwa jest potomstwo i  jego dobro, a  więc 
nie tylko sam fakt zrodzenia dziecka, ale także wychowania go, 
stworzenia koniecznych warunków dla zaistnienia oraz rozwoju 
fizycznego i  duchowego człowieka169. Akt rodzenia jest najbar-
dziej twórczym aktem życia małżeńskiego, jest to realne pomaga-
nie Bogu w stwarzaniu, bo prowadzi do zaistnienia realnego bytu 
(nowe dziecko). Etymologia słowa „rodzina” wskazuje właśnie na 
rodzenie. Rodzina realizuje się przez wydanie na świat potom-
stwa, utrzymania dzieci i wychowania ich170. W rodzinie ma więc 
początek wychowywania i  prowadzenia ku pełni człowieczeń-
stwa. Papież Pius XI w encyklice, nazywanej kartą konstytucyjną 
Kościoła, „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży” zauważa, że 
wychowanie jest dziełem społecznym, a nie jednostki. Człowiek 
przychodzi na świat najpierw w  rodzinie, następnie rozwija się 
i znajduje swe miejsce w szerszej grupie ludzi, w społeczeństwie, 
natomiast do tego, by żyć i  być zainspirowanym wartościami 
nadprzyrodzonymi potrzebuje wspólnoty Kościoła, która przez 

167 Zob. B. Czupryn, Obiektywna prawda o człowieku fundamentem rodzi-
ny, „Cywilizacja” 2005, nr 13, s. 18.

168 Istnieje wiele publikacji podkreślających wymiar erotyczny życia mał-
żeńskiego w duchu Nauki Kościoła katolickiego. Warto w tym miejscu przy-
toczyć tylko niektóre pozycje książkowe: K. Knotz, Akt małżeński szansą spot-
kania z Bogiem i współmałżonkiem, Kraków 2001; tenże, Seks jakiego nie znacie. 
Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa 2009.

169 Zob. W. Piwowarski, Rodzina jako społeczność naturalna według św. To-
masza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” 1960, nr 8, s. 89-111.

170 Zob. tamże, s. 89.



84 Rozdział iii

chrzest daje mu możliwość rozwoju duchowego i ukierunkowania 
na życie nadnaturalne. W związku z tym, młody człowiek, aby móc 
dorastać w sposób integralny z uwzględnieniem wymiaru fizycz-
nego, intelektualnego i duchowego, potrzebuje do swojego wzrostu 
i  wychowania trzech społeczności. Tymi społecznościami, które 
pomagają dziecku w  jego integralnym rozwoju, są rodzina, pań-
stwo ze swymi instytucjami oraz Kościół. Rodzina więc ma swoje 
naturalne prawo do wychowywania dzieci. Niemniej jednak ro-
dzina zawsze jest wcześniejsza niż społeczeństwo, naród, państwo. 
O rodzinie w „Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej” pisał Jan Pa-
weł II: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, 
niezbywalne prawo i  pierwszeństwo do wychowania potomstwa 
i  dlatego muszą być uznani za pierwszych i  głównych jego wy-
chowawców (...)”171. Papież Polak podczas swojej pielgrzymki do 
Ojczyzny w 1999 roku w Toruniu powiedział także, że rodzice są 
pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Zachęcał do tego, by 
byli dla nich obrazem Bożej miłości i  przebaczenia, starając się, 
by budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Nauczanie papieskie 
idzie więc w kierunku dowartościowania rodziny i jej prawa natu-
ralnego do wychowania dzieci. Z całą stanowczością podkreśla się, 
że prawo to jest wcześniejsze od prawa państwa, które powinno wy-
chodzić naprzeciw problemom rodziny, pomagać w jej zadaniach, 
ale nie zastępować lub konstruować swego rodzaju instytucje czy 
rozporządzenia, które byłyby konkurencyjne dla instytucji rodzi-
ny. K. Wojtyła podkreślał, że małżeństwo to „trwałe zjednoczenie 
osób, oparte na wzajemnej afirmacji wartości osoby”172. Jako takie 
winno służyć przede wszystkim osobowemu zjednoczeniu dwojga 
małżonków. „Wewnętrzna i istotna racja bytu małżeństwa nie leży, 
bowiem tylko w tym, by stawać się rodziną, ale przede wszystkim 
rodziców tym, by stanowić trwałe zjednoczenie osobowe mężczy-
zny i kobiety oparte na miłości”173. M.A. Krąpiec w oparciu o na-
turę człowieka i charakter właściwego mu rozwoju podkreślał nie-

171 Karta Praw Rodziny  – dokument Stolicy Apostolskiej ogłoszony 
w 1982 roku, w: „L’Osserwatore Romano” wersja polska, 1983, nr 10.

172 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 190.
173 Tamże, s. 190.
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zastąpioną wartość rodziny monogamicznej i  trwałej. Podkreślał, 
że rodzina przez „szczególny wgląd w psychikę swych członków, 
poprzez długoletnie wspólne przeżywanie, poprzez wyznawane 
wspólne ideały, wspólne przeżycia religijne i obyczajowe – jedy-
na  – jest władna pokierować skutecznie pożądanym rozwojem 
człowieka”174. Z powyższych rozważań wynika, że fundamentem 
prawdziwej rodziny musi być właściwie rozumiana i  przeżywa-
na miłość oblubieńcza, która domaga się właściwie przeżywanej 
płciowości i prokreacji. Zadania rodziców w związku z wychowa-
niem dzieci dotyczą nie tylko zapewnienia najmłodszym rozwoju 
fizycznego, czyli troski na poziomie egzystencjalnym, ale również 
zagwarantowanie im odpowiedniego rozwoju intelektualnego, 
religijnego i moralnego175. W tym to właśnie duchu tworzone są 
dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz wypowiedzi papieskie, 
zmierzając do tego, by uwydatnić fakt konieczności określenia ro-
dziny podstawowym środowiskiem wychowawczym, ale też i ka-
techetycznym, a więc takim, w którym młody człowiek dojrzewa 
od strony moralnej i religijnej176. W tym duchu też powstają róż-
ne instytucje, których celem jest wspieranie i apostolstwo rodzin 
w świetle nauki Kościoła. Komitet ds. Rodziny ustanowiony przez 
Pawła VI w 1973 r., Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodzi-
ną ustanowiony w 1982 r. przez Jana Pawła II, Papieska Akademia 
Życia – Pro Vita powołana do życia w 1994 r.

Wielu badaczy dostrzega współcześnie ogromny kryzys rodzi-
ny. Składają się na to nie tylko czynniki kulturowe, ale także te 

174 M.A. Krąpiec, O ludzką politykę!, Katowice 1993, s. 66.
175 ONZ, a  także Kościół proklamował rok 1994 Międzynarodowym 

Rokiem Rodziny. Jest to oznaką tego, iż dostrzeżono wiele niebezpieczeństw 
czyhających na rodzinę. W ten sposób chciano też zwrócić uwagę na te nie-
bezpieczeństwa w  celu uwrażliwienia państw i  instytucji na zmobilizowanie 
działań ukierunkowanie działań na rzecz rodziny.

176 Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, iż rodzice mają zadanie 
i przywilej ewangelizowania swoich dzieci (KKK 2225). Stąd też rodzina staje 
się pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i szkołą bogatszego człowieczeń-
stwa (KKK 1657), wspólnotą, w której od najmłodszych lat można uczyć się 
i wzrastać wg wartości moralnych (KKK 2207) – Katechizm Kościoła Katolickie-
go, Poznań 1994.
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związane z ogólnymi trendami życia w społeczeństwie oraz czyn-
niki polityczne. Podważa się i poddaje się w wątpliwość samą ideę 
rodziny i prokreacji (macierzyństwo, ojcostwo)177. Wartość niero-
zerwalności małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona, żąda się 
prawnego uznania związków np. homoseksualnych, zrównując je 
z prawomocnym małżeństwem. Próbuje się narzucać takie wzorce 
związku osób, w których zaciera się różnica pomiędzy płciami178. 
W  czasach współczesnych proponuje się, by uznać małżeństwo 
zawarte pomiędzy mężczyzną i kobietą za coś w rodzaju konwen-
cji, umowy, pomiędzy dwiema osobami, odrzucając tym samym 
niezmienność natury ludzkiej i  istnienia prawa naturalnego179. 
Stanowisko Kościoła katolickiego w  kwestii nierozerwalności 
i monogamiczności małżeństwa jest jednoznaczne180. Oparte ono 
jest o  prawno naturalne wpisane w  ludzką naturę181. Człowiek, 

177 Zob. A.  Zwoliński, Dzieci  – zachcianki, „Pedagogika katolicka” 
2011, nr 8, s. 172-185. Autor uwydatnia problem nowoczesnych techno-
logii i  technik, które umożliwiają tzw. genetyczną dyskryminacje rasową, 
czyli dążenie do możliwości „redukowania” istot ludzkich wyselekcjono-
wanych według kryteriów rasowych lub jakichkolwiek innych. Autor ten 
fenomen nazywa współczesną formą odradzania się rasizmu eugenicznego. 
W  artykule autor stara się przybliżyć ponadto problem etyczny wynika-
jący z  reprodukcji asystowanej heterologicznie (zerwana więź z  natural-
nym ojcem). Piętnuje w  ten sposób pogwałcenie prawa dziecka do bycia 
wychowywanym przez własnych rodziców i  problem uprzedmiotowienia 
dziecka – dziecko za wszelką cenę.

178 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego 
Jana Pawła II, t. 2: 1996-2003, red. M. Romanek, Kraków 2006, nr 90.

179 Według M.A. Krąpca „monogamia i nierozerwalność małżeńska nie 
jest dziełem konwencji, lecz przejawem prawa naturalnego, (…) może być 
uzasadniona jedynie na tle dobra wspólnego, jakie realizuje właśnie rodzina. 
W uzasadnieniu bierze się pod uwagę realne dobro człowieka, członka rodziny, 
a przede wszystkim dobro osób najsłabszych, potrzebujących szczególnej troski 
prawnej. Chodzi tu zwłaszcza o dzieci, ich zdrowie biologiczne i psychiczne” – 
M.A. Krąpiec, O ludzką politykę!, dz. cyt., s. 62.

180 Istnieje wiele dokumentów Kościoła katolickiego zawierających treści 
związane z teologią małżeństwa i rodziny. Warto w tymi miejscu przytoczyć 
następującą pozycję: Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 
dz. cyt., oraz Jan Paweł II, List do Rodzin, dz. cyt.

181 M.A. Krąpiec, O ludzką politykę!, dz. cyt., s. 62.
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Kościół, odczytuje naturę ludzką. Ta wiedza jest oczywistością 
zdrowego rozsądku i rezultatem wielu nauk o człowieku: filozofii, 
psychologii, pedagogiki, medycyny, socjologii itp. Żadna władza 
ludzka nie ma prawa korygować ani zmieniać samej natury ludz-
kiej182. Tak postrzegane małżeństwo na stałe weszło do cywilizacji 
łacińskiej. W pewnym sensie negacja nierozerwalności i monoga-
mii staje się uderzeniem nie tylko w tradycję kultury chrześcijań-
skiej, ale również w fundament cywilizacji łacińskiej183.

4. dziedziny wychowawczego  
oddziaływania rodziny

Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest podstawową jednost-
ką społeczeństwa zabezpieczającą rozwój i  wzrastanie każdego 
dziecka dorastającego w tej rodzinie. Chodzi nie tylko o rozwój 
fizy czny, ale także emocjonalny, intelektualny i duchowy. Rodzina 
jest glebą, która zaspakaja potrzeby emocjonalne swoich człon-
ków, przy równoczesnym wzbogacaniu ich życia uczuciowego, 
rozwijaniu w młodych ludziach pozytywnych dyspozycji i prze-
łamywaniu tych negatywnych, takich jak: egocentryzm, egoizm, 
brak wrażliwości na potrzeby i  krzywdy innych. Chodzi więc 
o znalezienie pewnej równowagi pomiędzy tendencją dziecka do 
własnej autonomii a pozostawaniem w orbicie zależności od ro-
dziców. Rodzina jest miejscem, gdzie następuje rozwój poczucia 
własnego „ja”. Młody człowiek wdrażany jest w kulturę własnego 
społeczeństwa, grupy społecznej, z którą najbardziej jest związa-
ny. To w rodzinie następuje rozbudzanie zainteresowań i potrzeb 
kulturowych184. To ona jest miejscem, gdzie dziecko asymiluje 

182 Zob. M.A.  Krąpiec, Człowiek i  prawo naturalne, Lublin 1993, 
s. 201-216.

183 Zob. P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność czło-
wieka. Na kanwie rozważań Feliksa Konecznego, „Człowiek w Kulturze” 1998, 
nr 11, s. 203-235.

184 Por. E. Gaweł-Luty, Pedagogika społeczna, Szczecin 2004, s. 45.
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pewne postawy, odniesienia do wartości185. Od najmłodszych lat 
wpajane są dziecku zasady, normy moralne i społeczne, które stają 
się z biegiem lat fundamentem, kręgosłupem moralnym człowie-
ka186. Ważną sprawą jest również rozbudzanie u dziecka poczucia 
godności osobistej, narodowej, rozwijanie uczuć patriotycznych, 
uczenie szacunku do tradycji narodowych, postawy gotowości 
do walki o bezpieczeństwo i dobre imię własnego narodu i pań-
stwa. To w rodzinie dziecko formułuje pierwsze sądy o otocze-
niu, poddawane jest uspołecznieniu poprzez kształtowanie posta-
wy otwartej na problemy otaczającego świata. Dziecko zaczyna 
postrzegać najbliższe środowisko jako pole ścierania się różnych 
wizji życia, miejsce odwiecznego zmagania się dobra ze złem. Ro-
dzina staje się miejscem uczenia tolerancji w stosunku do ludzi 
o odmiennych poglądach. Rodzina w pewien sposób gwarantuje, 
iż w tym środowisku będą rodzić się ambicje i aspiracje życiowe. 
To w  rodzinie wreszcie de facto następuje rozwijanie dyspozycji 
do doskonalenia siebie, do hartowania swojego charakteru i silnej 
woli, uodparniania się na niepowodzenia i trudności187. Może być 
postrzegana jako wspólnota osób ułatwiająca człowiekowi odna-
lezienie swojego miejsca w świecie, zaspokojenie poczucia bezpie-
czeństwa dla młodego człowieka188.

Innym wymiarem wychowawczym rodziny jest podtrzymywa-
nie tradycji, zacieśnianie więzi rodzinnych. Każda rodzina może 
wychowywać młode pokolenie również przez ukazywanie swojej 
historii, przywiązując wagę do pamiątek rodzinnych, pielęgnując 
więź genealogiczną, przeżywając święta i uroczystości bezpośred-
nio związane z rodziną. Ważnym elementem wychowawczego od-

185 Pojęciu sprawności moralnych i ich ćwiczeniu wiele uwagi poświęcał 
J. Woroniecki. Zob. m.in. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 
1986.

186 H.  Gajdamowicz, Rodzina jako środowisko wychowania moralno-spo-
łecznego, w: Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dzie-
cka, red. T. Rostowska, J. Rostowski, Łódź 2006, s. 129-131.

187 B. Kiereś, Rodzina jako miejsce kształtowania charakteru człowieka, „Cy-
wilizacja” 2008, nr 26, s. 86-92.

188 Zob. F.  Adamski, Socjologia małżeństwa i  rodziny, Warszawa 1984, 
s. 25.
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działywania na dziecko jest zwracanie uwagi na zwyczaje, trady-
cje, język jako elementy kultury narodowej. L. Dyczewski trafnie 
zauważa, że to właśnie w nich „zawierają się dzieje, ideały, dąże-
nia, wierzenia. Dlatego też ich kultywowanie jest przejawem kon-
tynuacji kultury narodowej. Pielęgnowanie tradycji i  zwyczajów 
w rodzinie powoduje zakorzenienie dzieci głęboko we wszystko 
to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym rodziny i narodu”189.

5. Symptomy kryzysu rodziny u schyłku  
XX i początku XXi wieku

Przeobrażenia współczesnej rodziny były tematem dociekań 
wielu badaczy, którzy podejmowali to zagadnienie z  różnych 
punktów widzenia. Z. Tyszka prezentuje podejście strukturalno-
-funkcjonalne190. Ujęcie socjologiczne zostało najlepiej usystema-
tyzowane przez F. Adamskiego191. Ciekawie na tle innych teorii 
prezentuje się również dorobek G. Beckera ze swoją teorią racjo-
nalnego wyboru192. Teoria ta zakłada, że zmiany na łonie rodziny 
dokonują się pod wpływem presji zewnętrznych uwarunkowań 
(rozwój przemysłu, urbanizacja itp.). Problem rodziny, zdaniem 
G. Beckera, można analizować w  ramach struktur społecznych, 
dostarczanych przez współczesną teorię ekonomii. I  tak zawar-
cie małżeństwa, zgodnie z  teorią racjonalnego wyboru, byłoby 
uzależnione od oczekiwanej użyteczności tegoż posunięcia (za 
i przeciw pozostania wolnym). Wyłania się czynnik ekonomicz-
ny jako dominujący nad tym społecznym i demograficznym czy 
też socjalizacyjno-wychowawczym, mającym niemały wpływ na 
przemiany współczesnej rodziny.

Najogólniej można stwierdzić, że podstawowymi symptoma-
mi w  destabilizacji rodziny są przede wszystkim zmiany w  sa-

189 Por. L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, dz. cyt., s. 118.
190 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
191 F. Adamski, Rodzinna socjalizacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, tom V, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 393-396.
192 Zob. G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
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mej strukturze rodziny (zmiana modelu rodziny). Chodzi zatem 
o zmiany mentalne dotyczące relacji pomiędzy członkami rodziny, 
spowodowane „pęknięciem łańcucha tradycji” oraz rozbiciem war-
tości osobowych w rodzinie przez kulturę konsumpcjonizmu193.

Istotne przeobrażenia XX wieku miały głównie miejsce po 
II wojnie światowej. Rozwój przemysłowy, technologiczny, który 
nastąpił w  okresie powojennym, bez wątpienia wywarł ogrom-
ny wpływ również na życie rodziny. Automatyzacja i  robotyza-
cja produkcji wygenerowała nowych bezrobotnych, a  co za tym 
idzie – ludzi niedowartościowanych, często sfrustrowanych bez 
większych perspektyw na rozwój osobisty i  profesjonalny. Nie 
mniejsze znaczenie na życie w  rodzinie ma również ruchliwość 
geograficzna, wyjazdy zagraniczne, długotrwała nieobecność ro-
dzica w  domu194. W  konsekwencji następuje rozluźnienie wię-
zi społecznych. Praktycznie od kilkudziesięciu lat obserwuje się 
swoisty dysonans pomiędzy modelem-wzorcem rodziny opartej 
na wartościach tradycyjnych a modelem rodziny nowoczesnej195. 
Na tym tle powstają spory o zasięg radykalizmu, ale i permisy-
wizmu w przeobrażeniach życia rodzinnego. Niemało zamiesza-
nia wokół rodziny rodzi też wylansowana podczas wspomnianej 
Konferencji w  Pekinie ideologia gender, która twierdzi, że role, 
jakie odgrywają kobieta i mężczyzna, zależą od kultury i historii 
i mogą być wymienne. Zdaniem teoretyków ideologii płci, nale-

193 Szerzej na ten temat w S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynni-
kach patogennych, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, 
Toruń 2007.

194 Zob. B.  Stańkowski, Zarobkowe migracje rodziców za granicę, „Ruch 
Pedagogiczny” 2006, nr 1-2, s. 51-66.

195 Wydarzeniem determinującym sposób postrzegania rodziny była 
Konferencja w Pekinie (1995) poświęcona kobiecie, zamieniająca całkowicie 
znaczenie pojęcia „rodzina”. Deklaracja ONZ z 1948 r. praktycznie podtrzy-
mująca klasyczną wizję rodziny, zgodną z opisem Arystotelesa, a więc rodzina 
heteroseksualna i monogamiczna, została zmieniona właśnie w Pekinie. Odtąd 
słowo „rodzina” może oznaczać nie tylko rodzinę tradycyjną (mąż, żona, dzieci), 
ale także może określać związki homoseksualne, lesbijskie oraz tzw. rodziny 
monorodzicielskie (matki samotnie wychowujące dziecko – mężczyzna w tej 
sytuacji jest tylko dawcą spermy). Od połowy lat 90. rodzina stała się polimor-
ficzna, a sam termin stał się polisemantyczny.
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ży dokonać nowej rewolucji kulturowej, która zniosłaby wszelką 
odmienność, wszelkie różnice196. Rodzina klasyczna, tradycyjna 
byłaby więc produktem przestarzałej kultury.

Jedną z najbardziej charakterystycznych, obserwowalnych cech 
współczesnej rodziny jest osłabienie tradycyjnych więzi rodzinnych 
pod wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej197. Niepokoi 
zmniejszający się wskaźnik rodzin trójpokoleniowych198. Zmiany 
końca lat 80. i  idące za nimi nowe wyzwania wychowawcze po-
wodują, iż na łonie rodziny rodzą się napięcia, konflikty, a nawet 
brutalizacja życia. Dostrzega się jej rozpad, zanik więzi emocjonal-
nych, daleko posunięta indywidualizacja życia i osłabienie kontaktu 
pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, coraz rzadsze dzia-
łania o wymiarze wspólnotowym199. Wielu badaczy zwraca uwa-
gę, że przebywanie razem w tym samym pomieszczeniu przed TV, 
może być tylko oznaką pozornej integracji, obecnością „obok siebie” 
sprowadzaną jedynie do wymiaru fizycznego200.

Na przełomie wieków dostrzega się kryzys rodziny związany 
z  rozwojem medycyny. Wszechobecne i  tak chętnie lansowane 
przez media środki antykoncepcyjne (szczególnie te produkowane 
w oparciu o składniki chemiczne), w końcowym rozrachunku stwa-
rzają problemy bezpłodności u kobiet. Do tego należy dołożyć kry-
stalizowanie się nowej hierarchii celów w życiu rodziny. Wzrastają 

196 Dla zrozumienia ideologii gender trzeba wrócić do marksistowskiej 
teorii walki klas. Dla K. Marksa walka klas była walką panów i podwładnych, 
właścicieli i proletariuszy. F. Engels poszedł dalej, na nowo zinterpretował tę 
teorię, twierdząc, że prawdziwa walka klas to ta, która przeciwstawia sobie 
mężczyznę i kobietę. Kobieta powinna wyzwolić się z ucisku doznawanego za 
sprawą mężczyzny, za sprawą instytucji rodziny, za sprawą macierzyństwa, po 
to, by zdobyć swoje miejsce w społeczeństwie opartym na produkcji i kapitale.

197 T. Szlendak, Rodzina, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, 
s. 316-317.

198 Zob. M.  Śnieżyński, Zjawiska i  tendencje przemian dokonujących się 
w polskiej rodzinie, „Horyzonty Wychowania” 2010, nr 10, s. 226.

199 Zob. A. Rożnowska, Wybrane aspekty wychowania w rodzinie, Słupsk 
1998, s. 5-6.

200 Zob. J. Izdebska, Współczesna rodzina w kontekście zagrożeń globalizacji 
i ponowoczesności, w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, 
red. W. Danilewicz, Warszawa 2009, s. 178.
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wymagania małżonków, co do jakości życia: nowe perspektywy 
związane z rozwojem profesjonalnym, zmiana akcentu z instytucjo-
nalnego aspektu rodziny (rodziny wielodzietne, długotrwała opieka 
nad dziećmi, poświęcanie się wychowaniu potomstwa) i przejście 
do aspektu promującego jakość pożycia małżeńskiego (satysfakcja 
seksualna, szukanie głębszego sensu bycia razem, konieczność rea-
lizowania siebie w każdym wymiarze życia rodzinnego). Ceniona 
jest zatem jakość przeżyć oraz pełna satysfakcja seksualna obojga 
małżonków. Wspomniany obszar staje się więc bardziej konflikto-
gennym niż w przeszłości i może przesądzić o losach małżeństwa201.

Niebagatelny wpływ na destrukcję rodziny mają też czynniki, 
które skrywane są pod hasłami postmodernizmu, ideologii femi-
nizmu czy przemian kulturowych202. Szerząca się erotyzacja kul-
tury, przejawiającą się zasadniczo w propagowaniu pełnej swobo-
dy seksualnej („seks stosowany dla rekreacji, a nie dla prokreacji”), 
to tylko niektóre symptomy ideologii liberalistycznej203. Takie 
podejście do sfery seksualnej człowieka rodzi również w małżeń-
stwie powstawanie postaw hedonistycznych (seks jako narzędzie 
hedonistycznego modelu życia). Takie nastawienie obniża rangę 
współżycia seksualnego, gdyż przestaje być ono wyrazem wzajem-
nej miłości małżonków. Zarówno propagowana swoboda seksu-
alna, jak też i instrumentalne podejście do sfery seksualnej rodzi 
nieprzychylny klimat dla wierności małżeńskiej204.

201 Zob. B. Maj, Rodzina współczesna – kierunki przemian oraz nowe ob-
szary zadań socjalnych, w: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej ro-
dziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. M. Ciczkowska-
-Giedziun, E. Kantowicz, Toruń 2010, s. 104.

202 Zob. A.  Brudniak, M.  Babiarz, Dziecko + „singiel” = rodzina?, w: 
Człowiek  – Przewodnik  – Mędrzec, red. M.  Franz, P.  Semków, Toruń 2011, 
s. 221-230.

203 Zob. W. Daszkiewicz, Małżeństwo i rodzina w badaniach antropologii 
kulturowej, „Cywilizacja” 2010, nr 34, s. 30.

204 „Główną, rejestrowaną przez sądy, przyczyną rozwodów jest niezgod-
ność charakterów (1/3 wszystkich rozwodów). Drugą podawaną przyczyną 
rozwodów jest niedochowanie wierności (1/4 rozwodów), a na miejscu trzecim 
lokuje się alkoholizm współmałżonka (22%)” – K. Slany, Trwałość współczesnej 
rodziny polskiej, w: Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań nauko-
wych Janusza Mariańskiego, red. J. Baniak, Poznań 2010, s. 110.
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Analiza dostępnej literatury pozwala nam stwierdzić, że kry-
zys rodziny bierze się również z faktu, iż w jej łonie zauważa się 
autonomizację jednostki (postępująca indywidualizacja człon-
ków rodziny)205. Przejawia się to w dążeniu jednostki do uzyska-
nia swej autonomii włącznie z tą finansową, realizowania swoich 
indywidualnych celów. Większe możliwości decydowania o  so-
bie, o swoich losach, powodują większe ryzyko narastania postaw 
egoistycznych, indywidualne cele stają się nadrzędne w stosunku 
do celu całej rodziny, co może w konsekwencji prowadzić do jej 
rozbicia. Proces indywidualizacji i  odchodzenia od ideałów na 
rzecz wygody, korzyści materialnych, poszukiwania „uczucia”, 
pogłębia kryzys i  zagubienie rodziny. Maleje skłonność do po-
święceń nie tylko w wymiarze społecznym i patriotycznym, ale 
także w wymiarze rodzinnym. W rodzinie zauważalny jest pro-
ces obniżania autorytetu rodziców206; niejednokrotnie został on 
zamieniony na autorytet idoli i celebrytów wylansowanych przez 
media207.

Rodzina nuklearna odchodzi od patriarchalnego modelu wła-
dzy i opiera się na partnerstwie budowanym na zasadach zbli-
żonych do demokratycznych reguł208. Jak podkreślają badacze 
zjawisk dotyczących rodziny, współczesne formy życia rodzinno-
-małżeńskiego opierają się coraz częściej właśnie na zasadzie 
umowy, kontraktu, intercyzy czy zasady racjonalnego wyboru209. 
Jednakże, jak zauważa S. Kawula, zarówno związki formalne, jak 
również i  te czasowe, stają się dla dzieci miejscem opieki, wy-
chowania i socjalizacji, czyli domową wspólnotą, podstawowym 

205 Zob. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierun-
ki przemian, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, 
M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008, s. 189.

206 Zob. K. Wrońska, Kondycja współczesnej rodziny w kontekście przemian 
(kryzysu) autorytetu, w: Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, red. 
H. Cudak, H. Marzec, Mysłowice 2005, s. 53-54.

207 Zob. M.  Śnieżyński, Zjawiska i  tendencje przemian dokonujących się 
w polskiej rodzinie, dz. cyt., s. 227.

208 T. Szlendak, Rodzina, dz. cyt., s. 316-317.
209 Zob. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w pono-

woczesnym świecie, dz. cyt., s. 5.
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środowiskiem, gdzie zostają wypełnione najważniejsze funkcje 
rodziny210. Wśród wielu badaczy istnieje jednak obawa, czy spo-
łeczeństwo przełomu wieków będzie w stanie zapewnić ciągłość 
biologiczną czy kulturową wyłącznie poprzez rodzinę, która 
może nie stanowić już spójnej zintegrowanej grupy nacechowa-
nej atmosferą socjalizacji i wychowania211.

Kwestią decydującą w  dużej mierze o  kształcie rodziny jest 
jej standard życia materialnego. Bezrobocie jednego bądź obojga 
rodziców może być tym czynnikiem zespalającym, integrującym 
rodzinę, ale też może zwiększać niebezpieczeństwo niewydol-
ności wychowawczej, utraty zdrowia fizycznego czy załamania 
psychicznego212. Coraz trudniejsze warunki startu życiowego 
młodych małżeństw zdecydowanie osłabiają tzw. skłonności do 
zakładania rodziny213. Nawet jeśli w  Polsce tradycyjne związki 
małżeńskie i przywiązanie do rodziny zajmują wysokie miejsce 
w hierarchii deklarowanych wartości, to jednak w ostatnich la-
tach daje się zauważyć malejący trend zawieranych małżeństw214.

Na ważną kwestię dotyczącą współczesnej rodziny zwraca 
uwagę również S. Kawula. Jego zdaniem, należy uznać, iż obecnie 
mamy do czynienia nie tylko z kryzysem rodziny i małżeństwa, 

210 Zob. S. Kawula, J. Brągiel, A.W.  Janke, Pedagogika rodziny. Obszary 
i panorama problematyki, Toruń 2007, s. 59.

211 Zob. Z. Tyszka, Kryzys rodziny współczesnej? Zagrożenia, szanse prze-
trwania, w: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród mło-
dzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. H. Machel, K. Wszebo-
rowski, Gdańsk 1999.

212 Zob. A. Roter, Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społeczne-
go, Katowice 2005, s. 10-15.

213 Zob. A. Roter, Dominujące koncepcje etyki społecznej wobec współczesnych 
problemów rodziny, w: Rodzina polska u progu XXI wieku, red. H. Cudak, Ło-
wicz 1997, s. 107-108.

214 Wyczerpujących danych statystycznych w kwestii zmian intensywno-
ści zawieranych małżeństw dostarcza Raport z lat 2006-2007. Patrz Rządowa 
Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007, Warsza-
wa 2007, s. 43-47. Dla przykładu w 2000  r. na 1000 kobiet w wieku 20-24 
lat małżeństwo zawarło średnio 71, a na 1000 mężczyzn w tej grupie wieku – 
przeciętnie 53. Do roku 2004 współczynniki te uległy dalszemu istotnemu ob-
niżeniu do odpowiednio 55‰ i 34‰.
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ale także z kryzysem myślenia o małżeństwie i o rodzinie. Autor 
wskazując więc na te aktualne i nośne kwestie rodziny, podkre-
śla, iż konieczny jest sam proces uświadamiania potrzeby rozwoju 
kierunków studiów określanych jako „nauki o  rodzinie” czy też 
„wiedza o rodzinie”215. Niestety, jak zauważa R. Buttiglione, tren-
dy istniejące w samym sercu Unii Europejskiej nie są przychylne 
rodzinie. Podkreśla on rolę brukselskich lobby, które pragną na-
rzucić wszystkim państwom członkowskim np. uznanie małżeń-
stwa między osobami tej samej płci oraz tzw. „pro-active action”, 
to znaczy aktywną promocję ze strony państwa homoseksualnego 
stylu życia216. Włoski filozof i polityk zauważa, że dzisiaj Euro-
pa przeżywa kryzys demograficzny, gdyż dominująca ideologia 
zachęca młodych ludzi do cynizmu, do braku wiary w miłość re-
dukowaną jedynie do wymiaru seksualnego. Stwierdza, że współ-
czesna Europa potrzebuje specyficznego klimatu kulturowego, 
który zachęci młodych ludzi do życiowej przygody, jaką jest ro-
dzina. Wskazuje na potrzebę budowania polityki rodzinnej, która 
pomoże z  jednej strony dowartościować umiejętności zawodo-
we kobiety, a z drugiej, da jej prawo do pełnej realizacji swojego  
macierzyństwa217.

6. Realizacja i proces przeobrażeń funkcji rodziny

Funkcje rodziny związane są z  zaspokojeniem najbardziej 
podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży dorastającej w rodzi-
nie. Zasadniczo można je określić jako wyspecjalizowane oraz 
permanentne działania i współdziałania członków rodziny, wy-
nikające z bardziej lub mniej uświadomionych sobie przez nich 
zadań, podejmowanych w  ramach wyznaczonych przez obo-
wiązujące normy, a prowadzących do zaspokajania określonych 

215 Zob. S. Kawula, Rodzina współczesna – przeobrażenia i przyszłość a wy-
zwania pedagogiki rodziny, Olsztyn 2007, s. 84.

216 Por. R. Buttiglione, Prymat sumienia w polityce, http://arkapana.repub-
lika.pl/Buttiglione.htm (11.01.2012 r.).

217 Por. tamże. 
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potrzeb218. Warto w  tym miejscu chociażby przywołać takie 
nazwiska, jak: F.  Adamski, S.  Kawula, H.  Cudak, Z.  Tyszka, 
M. Ziemska, którzy w ostatnich dziesięcioleciach zajmowali się 
problematyką rodziny.

Literatura przedmiotu obfituje w różne opracowania dotyczą-
ce funkcji rodziny. Różnią się one liczbą wymienianych funkcji, 
zasadami podziału, terminologią i opisem219. Sposób realizowania 
funkcji rodziny uwarunkowany jest przede wszystkim składem 
rodziny, jej strukturą, postrzeganiem ról, jakie mają do spełnienia 
jej członkowie, oraz charakterem więzi panującym wewnątrz sa-
mej rodziny220. S. Kawula zwrócił uwagę na mnogość funkcji, jakie 
przypisuje się rodzinie, dlatego też dostrzega niebezpieczeństwo 
zacierania się obrazu podstawowych funkcji i pochodnych221.

Zdaniem F. Adamskiego, pojęcie funkcji rodziny obejmuje cele, 
do których zmierza życie i działalność rodziny oraz zadania, które 
pełni rodzina dążąca do zaspokojenia potrzeb swych członków222. 
Podobne stanowisko przyjmuje H. Cudak, który podkreśla, że ro-
dzina działa zarówno w  interesie społeczeństwa, jak i  jednostki, 
zaspakajając potrzeby biologiczne i psychiczne jej członków. War-
to w tym miejscu zgłębić problem funkcji i przybliżyć je w spo-
sób bardziej uporządkowany. Za podstawę przyjmuję tutaj doro-
bek Z. Tyszki, który w sposób wyczerpujący dokonał klasyfikacji 
funkcji, wyróżniając najważniejsze cztery grupy223:

1. Funkcja biopsychiczna
 a) funkcja prokreacyjna
 b) funkcja seksualna

218 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki 
i społeczeństwa, w: Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 
1995, s. 147-152.

219 Zob. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
220 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym, dz. cyt., s. 137-152.
221 Zob. S. Kawula, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej, w: Pe-

dagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2007, s. 57.
222 Zob. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 46-47.
223 Zob. Z.  Tyszka, Analiza wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich, 

dz. cyt., s. 15-18.
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2. Funkcja ekonomiczna
 a) funkcja materialno-ekonomiczna
 b) funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca
3. Funkcje społeczno-wyznaczające
 a) funkcja stratyfikacyjna
 b) funkcja legalizacyjno-kontrolna
4. Funkcje socjopsychologiczne
 a) funkcja socjalizacyjna
 b) funkcja kulturalna
 c) funkcja religijna
 e) funkcja rekreacyjno-towarzyska
 f ) funkcja emocjonalno-ekspresyjna.

6.1. Funkcja biopsychiczna

Wymienione funkcje rodziny we współczesnym społeczeń-
stwie ulegają znacznym przeobrażeniom. Funkcja seksualna, zwana 
również przez Z. Tyszkę więzią seksualną, wyraża się w zaspoka-
janiu potrzeby bliskości i  doznań seksualnych przez małżonków. 
Funkcja prokreacyjna związana jest z wyżej wspomnianą i łączy się 
z potrzebą zaspokojenia macierzyństwa i ojcostwa, a  tym samym 
zapewnienia przekazywania życia i podtrzymywania ciągłości bio-
logicznej w  społeczeństwie. W ostatnich latach w zakresie funk-
cji biopsychicznej obserwuje się pewien rozłam pomiędzy funkcją 
prokreacyjną a seksualną. Z jednej strony bardziej dowartościowuje 
się współżycie seksualne małżonków, czerpanie z tego aktu więk-
szej satysfakcji seksualnej, ale z  drugiej jednak strony zauważal-
na jest tendencja, iż brak wspomnianej satysfakcji we współżyciu 
płciowym może być wystarczającym czynnikiem konfliktogennym 
prowadzącym do rozwodu. Pewne przewartościowanie w podejściu 
do sfery seksu, w połączeniu z desakralizacją instytucji małżeństwa 
owocuje tym, iż małżonkom coraz trudniej jest myśleć o wspólnym 
potomstwie. Liczba dzieci w polskich rodzinach jest ograniczana 
nie tylko z powodów ekonomicznych224, ale także z przyczyn re-

224 Warto w tym momencie wsłuchać się w głos publicysty Jana Jackow-
skiego, który już w latach 90. dostrzegał, że istotą problemu jest antyrodzinny 
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alizowania swojej profesji czy nawet z powodów czysto hedo-
nistycznych. Dostrzega się ponadto pewne osłabienie wartości 
osobowych wskutek fascynacji dobrami materialnymi. Docho-
dzą do tego również wśród małżonków przeobrażenia w sferze 
aksjologicznej, co rodzi permisywizm, przyzwolenie na poza-
małżeńskie kontakty seksualne, co w efekcie przyczynia się do 
odrzucenia małżonka i  wszczęcia procedury rozwodowej. Ła-
two zatem dostrzec pewne zmiany jakościowe we współczes-
nych rodzinach: indywidualizacja poczucia sukcesu i  wzrost 
znaczenia hedonistycznych orientacji życiowych225. Poczucie 
wolności i upowszechniana coraz bardziej postawa subiektywi-
zmu potęguje indywidualizm w  postawach i  zachowaniach226. 
Dążenie małżonków do samorealizacji, postrzeganie małżeń-
stwa jako związku „do czasu” z pewnością nie sprzyja głębszemu 
angażowaniu się małżonków, postrzeganiu związku jako defi-
nitywnego ze swoimi konsekwencjami w sferze seksualnej i tej  
prokreacyjnej.

6.2. Funkcja ekonomiczna

Drugą grupę funkcji rodziny tworzą funkcje ekonomiczne: 
materialno-ekonomiczna i opiekuńczo-zabezpieczająca. Pierwsza 
z nich służy zaspokajaniu potrzeb materialnych członków rodziny. 
Składa się na nią sfera produkcyjna (utrzymanie się rodziny z pra-
cy); zarobkowa  (poszukiwanie źródeł finansowych koniecznych 
do utrzymania rodziny); gospodarcza  (zaopatrywanie rodziny 
w dobra materialne potrzebne do normalnej egzystencji); usługo-
wo-konsumpcyjna  (wykonywanie prac usługowych koniecznych 
do funkcjonowania członków rodziny). Funkcja opiekuńczo- 

system podatkowy, który nie uwzględniał faktu posiadania dzieci oraz ich licz-
by. Zob. J.M. Jackowski,  Bitwa o Polskę, Warszawa 1993, s. 167.

225 Zob. W.  Danilewicz, Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów,  
w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. W. Danile-
wicz, Warszawa 2009, s. 191.

226 Por. M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach. 
Interpretacja sensów i znaczeń, Wrocław 2006, s. 32.
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-zabezpieczająca dotyczy opieki i  zabezpieczenia materialnego 
w stosunku do członków rodziny wymagających szczególnej opie-
ki z racji swojego wieku lub stanu zdrowia.

Pierwsza z wymienionych funkcji bardzo często w kontek-
ście rodziny polskiej nie jest zaspakajana w  wystarczającym 
wymiarze. W  połowie pierwszej dekady roku 2000 na grani-
cy minimum socjalnego egzystowało blisko 40% rodzin. Nie-
wydolność ekonomiczna stawała się jednym z  podstawowych 
czynników konfliktogennych w  małżeństwie. Słabnące więzi 
międzyludzkie i międzypokoleniowe przyczyniały się do nara-
stania sytuacji patologicznych w rodzinie. Wspomniana funkcja 
ulega przeobrażeniom głównie dlatego, że następuje powolne 
wzajemne uniezależnianie się finansowe małżonków (osobna 
praca, osobne konto bankowe). Postępująca partykularyzacja 
dochodów członków rodziny wzmacnia nastawienia egoistycz-
ne względem innych domowników. Uzyskanie pewnej niezależ-
ności finansowej staje się również jednym z priorytetów mło-
dych małżeństw. Sprzyja to tworzeniu wydatków promujących 
indywidualne cele.

Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca ma organizować dogod-
ne warunki do prawidłowego rozwoju członka rodziny. Dzia-
łalność opiekuńczą podejmuje się zasadniczo z kilku powodów:  
a) organizowanie normalnych warunków do prawidłowego roz-
woju fizycznego (np. żywienie, higiena, wypoczynek); b) likwi-
dowanie sytuacji zagrażających rozwojowi dziecka; c) działalność 
stymulująca związana z określonym stanem możliwości i potrzeb 
opiekuńczych dzieci; d) działalność asekuracyjna, gdy rodzice 
uświadamiają sobie występowanie pewnych nieprawidłowości, 
które mogą zagrażać rozwojowi dziecka; e) działalność o charak-
terze kompensacyjnym (wyrównywanie dostrzeżonych braków 
w rozwoju najmłodszych członków rodziny).

Analiza literatury pedagogicznej dostarcza nam ponadto innych 
wyznaczników, które będą konkretyzować, jakie zadania stoją przed 
rodziną w  zabezpieczaniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
Podkreślana jest więc sfera materialno-zdrowotna, emocjonalna 
(wyrażanie uczuć, umiejętność rozumienia i współdziałania z inny-
mi), wdrażanie do pracy, do poczucia odpowiedzialności i przygo-
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towania do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie227.

6.3. Funkcja społeczno-wyznaczająca

W skład funkcji społeczno-wyznaczającej wchodzi funkcja 
klasowa i legalizacyjno-kontrolna. Funkcja klasowa określa pozy-
cję społeczną członków rodziny w strukturze społeczeństwa. Naj-
częściej to przynależność klasowa ojca rodziny jest podstawą do 
określenia przynależności klasowej wszystkich członków rodziny. 
Funkcja legalizacyjno-kontrolna, najogólniej rzecz biorąc, sank-
cjonuje zachowania i  działania uznawane za niewłaściwe poza 
rodziną, kontroluje poczynania członków rodziny według przyję-
tego wzorca etycznego. Wszystko to w pewien sposób działa pre-
wencyjnie na członków rodziny, gdyż zapobiega odchodzeniu od 
norm, od zasad postępowania opartych na wspólnie wyznawanej 
hierarchii wartości. Kolokwialnie mówiąc, funkcja legalizacyjno-
-kontrolna sprawia, że małżonkowie, rodzice, „kontrolują” się wza-
jemnie. Rodzina jako instytucja i jako miejsce życia staje się swo-
istym regulatorem zachowań i postaw dla wszystkich członków 
rodziny. Współczesna rodzina napotyka jednak na wiele trudności 
w realizacji wspomnianej funkcji. Zmniejsza się nieformalna kon-
trola rodziny z uwagi na autonomizację poszczególnych jej człon-
ków. Anonimowość względem sąsiadów, mobilność, ruchliwość 
geograficzna, wyjazdy zagraniczne sprzyjają wyjściu małżonków 
spod kontroli samej rodziny i najbliższego otoczenia.

6.4. Funkcje socjopsychologiczne

Ważna grupa funkcji socjopsychologicznych obejmuje na-
stępujące funkcje: socjalizacyjną, kulturalna, rekreacyjno-towa-
rzyską oraz emocjonalno-ekspresyjną228. Funkcja socjalizacyjna 
wiąże się z przygotowaniem dziecka do pełnienia ról społecz-
nych, wprowadzania go w  środowisko, w  świat kultury. Nale-

227 Zob. H. Szpiczko, Opiekuńcze problemy współczesnej rodziny, w: Funkcje 
wychowawcze współczesnej rodziny, red. M. Gnatowski, Białystok 1981, s. 59.

228 Zob. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, dz. cyt., s. 218.
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ży zauważyć, że zwiększanie zakresu oddziaływania instytu-
cji wychowawczych, brutalizacja treści w  środkach masowego 
przekazu, większa emancypacja dzieci w  rodzinie, wszystko to 
niezmiernie utrudnia skuteczne wypełnianie przez rodzinę jej 
funkcji socjalizacyjnej.

Za pomocą funkcji kulturalnej rodzice przekazują dzieciom 
wszystko to, co wchodzi w skład dziedzictwa kulturowego najbliż-
szego otoczenia i społeczeństwa. Uczą dzieci, jak korzystać z treści 
kulturowych, jak im przybliżać wartości i wyczulać na kulturę wyż-
szą, jak za pomocą przeżyć estetycznych zachęcać je do głębszych 
przemyśleń i umiłowania rzeczy pozamaterialnych. Rodzina w tej 
perspektywie staje się niezastąpionym źródłem wartości, norm po-
stępowania, wzorów zachowań. To dzięki niej młody człowiek for-
mułuje pierwsze oceny otaczającego go środowiska. Zaniedbanie 
lub niewydolność w sferze socjalizacyjnej i kulturotwórczej może 
być źródłem wielu zachowań patologicznych.

Funkcja rekreacyjno-towarzyska sprowadza dom rodzinny do 
miejsca, gdzie oprócz swojej funkcji wychowawczej będą widoczne 
również działania, które sprzyjają wypoczynkowi i kreowaniu dobrej 
domowej atmosfery. Organizowanie czasu dla wszystkich członków 
rodziny, spędzanie chwil na zwiedzaniu czy wyjściu na wycieczkę 
w plener sprzyja rozładowaniu napięć psychicznych powstałych za-
równo w  kontekście poza rodzinnym (praca, szkoła), jak również 
w sytuacjach stwarzanych przez codzienne funkcjonowanie rodziny.

Ostatnią z  omawianych funkcji socjopsychologicznych jest 
funkcja emocjonalno-ekspresyjna. Pozwala ona zaspokoić zarów-
no potrzeby emocjonalne wszystkich członków rodziny, jak też 
i  te, za pomocą których każdy domownik wyraża swoją osobo-
wość. Funkcja ta zapewnia członkom rodziny przede wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, gdyż mogą oni liczyć na wza-
jemną pomoc natury materialnej, psychicznej i duchowej ze strony 
innych członków rodziny. Jak ważną okazuje się ta funkcja, można 
zorientować się w świetle dzisiejszych przemian na łonie rodziny. 
Częsta fizyczna nieobecność rodziców w domu (wyjazdy zagra-
niczne, delegacje etc.) prowadzi do zachwiania prawidłowego pro-
cesu dojrzewania młodych ludzi. Warto w tym kontekście zwrócić 
również uwagę na bezpośredni związek między nieprawidłowym 
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wypełnianiem funkcji emocjonalno-ekspresyjnej a  brakiem po-
czucia bezpieczeństwa ze strony dzieci oraz ich zaburzoną higieną 
psychiczną.

7. Najważniejsze tendencje przemian  
i zagrożenia współczesnej rodziny polskiej

Naukowcy dowodzą, że przemiany społeczno-kulturowe, eko-
nomiczne i polityczne, bezpośrednio oddziałują na funkcjonowa-
nie rodziny i  na powstawanie sytuacji kryzysowych w  rodzinie. 
Zasadnym zatem wydaje się postawienie sobie następującego py-
tania: Jakie są konsekwencje procesów transformacyjnych w Pol-
sce po 1989 roku i czy dostrzegalne są z perspektywy ponad 20 
lat pewne trwalsze procesy, tendencje pozwalające na dokonanie 
bliższych teoretycznych uogólnień?

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wyraźne wyłaniają się 
dwie tendencje: a) narastanie czynników, które destabilizują, de-
komponują polską rodzinę; b) nagły wzrost liczby instytucji i osób, 
pełniących funkcje wychowawcze, zajmujących się głównie korygo-
waniem problemów społecznych. Skupiając się na czynnikach de-
stabilizujących rodzinę, trzeba uwypuklić kilka czynników nie tylko 
tych z zakresu patologii i zaburzeń wychowawczych dzieci, ale też 
tych ogólnokulturowych229. Przede wszystkim należy stwierdzić, 
że rodzina pod wpływem industrializacji, urbanizacji i wzmożonej 
ruchliwości społecznej staje się coraz bardziej odizolowana od spo-
łeczności lokalnej. Następuje znaczna indywidualizacja członków 
rodziny230. Prądy wolnościowe, rozluźnienie struktury rodziny oraz 

229 Dojrzałym dziełem w  zakresie teorii rozwoju i  sposobów funkcjo-
nowania nowoczesnej rodziny jest książka B.M. Nowak, która w sposób bły-
skotliwy i  erudycyjny, interpretując uzyskane wyniki badań, trafnie wskazuje 
na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej 
autokreacji tożsamości społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje część piąta 
pracy poświęcona zagadnieniom rozwiązań modelowych. Zob. B.M. Nowak, 
Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012, s. 275-310.

230 Zob. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierun-
ki przemian, dz. cyt., s. 189.
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brak koniecznego balansu pomiędzy realizacją osobistych planów 
życiowych a dążeniami wszystkich członków rodziny, wszystko to 
potęguje wzrost indywidualizmu i przyczynia się do coraz większe-
go partykularyzmu poszczególnych członków rodziny231.

Od wielu już lat mamy do czynienia z  zabiegami podważa-
jącymi instytucję małżeństwa, wspomaganymi przez kampanię 
na rzecz rozwodów, oraz z  zabarwionymi ideologicznie próba-
mi ograniczania praw rodziny232. Brak również zadawalających 
regulacji prawnych w  kwestii prorodzinnej, w  sposób znaczący 
wpływa na losy wielu rodzin oraz na samo „projektowanie” przy-
szłej rodziny przez młodych ludzi233. Wspomniane zjawiska stały 
się swego rodzaju przygrywką do daleko idących zmian na ło-
nie instytucji małżeństwa i  rodziny. W  społeczeństwie polskim 
upowszechniona opinia dotycząca zasad i form życia rodzinnego 
dotychczas uważana za nienaruszalną, obecnie ulega powolnemu 
procesowi zmian. Proces ten można naświetlić na przykładzie kil-
ku kierunków zmian: od rodziny jako instytucji gwarantowanej 
prawem kościelnym i cywilnym, do rodziny opartej na więziach 
prywatnej umowy; od małżeństwa sakramentalnego do związków 
kohabitacyjnych; od struktury hierarchicznej do związków part-
nerskich; od instytucji małżeństwa i rodziny pojmowanej jako po-
winność, zobowiązanie i odpowiedzialność względem społeczeń-
stwa, do środowiska samorealizacji i realizacji prywatnych celów; 
od związku rodzicielskiego upatrującego swój priorytet w prze-
kazaniu życia do związku małżeńskiego opóźniającego lub świa-
domie rezygnującego z  potomstwa. Wyżej nakreślone kierunki 
przemian zostaną teraz pokrótce przybliżone czytelnikowi.

Model rodziny sakramentalnej obowiązywał w społeczeństwie 
polskim niemalże przez całe wieki. W  przeszłości rodziny bez  

231 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym, dz. cyt., s. 140-146.
232 Zob. P.T. Nowakowski, Rozważania o rodzinie funkcjonalnej i dysfunk-

cjonalnej, „Cywilizacja” 2005, nr 13, s. 50-51.
233 Dziwi fakt, że w wielu środowiskach, fakt posiadania dzieci jest pry-

watną sprawą małżonków. Nie dostrzega się związku pomiędzy dzietnością ro-
dzin a funkcją odtwórczą społeczeństwa. Zob. J.M. Jackowski, Bitwa o Polskę, 
dz. cyt., s. 81-83; 164-167.
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sakramentalnego związku małżeńskiego nie miały aprobaty ro-
dzinnej i  społecznej. Traktowano je jako życiową konieczność. 
Wejście w  erę postindustrialną, dokonujące się zmiany w men-
talności nowego pokolenia, zmiany w postrzeganiu seksualności 
człowieka, prokreacji, antykoncepcji, powodują, iż społeczeństwo 
z  coraz większą tolerancją podchodzi do norm obyczajowych 
i moralnych odnoszących się do sfery małżeństwa i rodziny. Mo-
del rodziny oparty na nierozerwalnym związku, z wyraźnym po-
działem ról pomiędzy kobietą i mężczyzną, wprawdzie jest nadal 
dominującym w społeczeństwie polskim, ale obok niego tworzą 
się również rodziny na zasadzie wspólnego zamieszkiwania na 
wzór formy rodzinnej, jednak bez jednoznacznej formalnej dekla-
racji przed urzędnikami państwowymi. Mowa tutaj o związkach 
kohabitacyjnych, w których kobieta i mężczyzna żyją bez żadnego 
formalnego związku małżeńskiego234. W Polsce tego typu związki 
wyrastają zazwyczaj z przyczyn upadku wcześniejszego małżeń-
stwa. W krajach zachodnich, ta forma życia rodzinnego jest bar-
dziej rozpowszechniona235. Tendencja tworzenia związków koha-
bitacyjnych i konkubinatów przybrała na sile szczególnie w latach 
90. XX w.236 K. Slany przytacza różne opinie badaczy i dowodzi 
na przykładzie wielu badań z  zakresu socjologii, iż związki za-
równo formalne, jak i nieformalne osób uwikłanych kiedykolwiek 
w kohabitację są nietrwałe. Im dłuższa kohabitacja przedmałżeń-
ska, tym większe prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa237. 
Kohabitacja, zdaniem badaczy, zmniejsza zaangażowanie dwoj-
ga ludzi w małżeństwo pojmowane jako instytucja238. Związki te 
mają najczęściej odmienny charakter od tych, które pojawiały się 

234 Z  j. łac. cohabitare ‘współmieszkać’ w: Słownik wyrazów obcych, red. 
W. Kopaliński, Warszawa 1988, s. 266.

235 Por. L. Dyczewski, Rodzina. Karty Praw Rodziny w kontekście społe-
czeństwa polskiego, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Krycz-
ka, Lublin 1997 s.143-160.

236 K.  Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w  ponowo-
czesnym świecie, dz. cyt., s. 146 i nast.

237 Tamże, s. 146-147. 
238 Tamże, s. 149. 
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w przeszłości, gdyż były one niejednokrotnie efektem wcześniej-
szych nieudanych małżeństw239. Obecnie kohabitanci to z reguły 
ludzie młodzi, którzy odkładając zawarcie małżeństwa na później, 
tworzącą się relację traktują jako przejściową, wstępną do przy-
szłego małżeństwa240.

Analiza zarówno demograficzna, jak też i  doniesienia socjo-
logów pozwalają na zaobserwowanie innych ważnych zjawisk 
na łonie rodziny. Dostrzega się odchodzenie od jednorodne-
go wzorca małżeństwa i  rodziny, tj. patriarchalnego, sakralnego 
w  kierunku pluralistycznego, różnorodnego charakteryzującego 
się większą akceptacją i  przyzwoleniem241. Przeobrażenia ostat-
nich kilkunastu lat w wymiarze demograficznym i obyczajowym 
bez wątpienia pozostawiają swoje piętno na kształtowaniu się 
modelu przyszłej rodziny. Wśród subiektywnych przyczyn obec-
nych zjawisk demograficznych należy wskazać przede wszystkim 
na mentalność społeczeństwa. Coraz częściej mamy bowiem do 
czynienia z sytuacjami, w których młodzi ludzie nie decydują się 
na posiadanie potomstwa z  powodu kariery lub własnej wygo-
dy. Posiadaniu potomstwa nie sprzyja także wizerunek kobiety 
lansowany w  środkach przekazu242. Rozluźniają się tradycyjne 
więzy rodzinne. Z  polskiego horyzontu znikają powoli rodziny 
wielodzietne i  wielopokoleniowe, zaczynają natomiast domino-
wać rodziny z  jednym lub z  dwojgiem dzieci. We wzajemnych 
relacjach życia rodzinnego coraz częściej są akcentowane takie 
cechy, jak komunikatywność, zrozumienie, sprawiedliwsze rozło-
żenie obowiązków życia codziennego (partnerstwo), empatia czy 
samorealizacja. Badania potwierdzają, że zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy przypisują więcej pozytywnych cech relacjom ze swo-
imi matkami. Niestety, ojcowie nadal dość często są przyczyną 

239 Z. Dąbrowska-Caban, Nietypowe związki małżeńskie w Polsce. Donie-
sienia badawcze, „Problemy Rodziny” 2001, nr 3, s. 32-40.

240 K.  Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w  ponowo-
czesnym świecie, dz. cyt., s. 147.

241 K. Slany, Trwałość współczesnej rodziny polskiej, dz. cyt., s. 107.
242 K.  Slany, I.  Szczepaniak-Wiecha, Bezdzietność jako nowy fenomen 

w nowoczesnym świecie, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 1, s. 23.
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konfliktów i  wprowadzania złej atmosfery do rodziny. Dzieje 
się to najczęściej z powodu złych cech osobowościowych (prob-
lemy z  alkoholem, agresja)243. Jednoznacznie trzeba odnotować, 
że w polskim społeczeństwie zanika patriarchat, a ojciec zaczyna 
kojarzyć się z osobą, z którą można nawiązać partnerskie relacje. 
Wyraźnie mężowie dostrzegają, iż podział ról nie jest korzystny 
dla kobiet. Przyznają, że kobiety mogą czuć się przeciążone swo-
imi obowiązkami244.

Kolejną przemianą i  jednocześnie zagrożeniem dla prawdzi-
wego małżeństwa jest propagowanie związków partnerskich osób 
tej samej płci, tak chętnie lansowanych i  znajdujących prawne 
potwierdzenie w wielu państwach245. Jeszcze Z. Freud w  swych 
późniejszych dziełach postrzegał homoseksualizm jako zdegene-
rowany, wypaczony heteroseksualizm. W homoseksualizmie do-
strzegał szkodliwe zaburzenie rozwojowe246. American Psychia-
tric Association skreśliło w roku 1973 homoseksualizm ze swego 
wykazu zaburzeń psychicznych i począwszy od wydania trzeciego 
(1980 r.) Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, nie 

243 M. Ogryzko-Wiewiórska, Rodzina w oczach młodego człowieka, w: Ro-
dzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 1999, s. 116-122.

244 G. Mikołajczyk-Lerman, Relacje między małżonkami w różnych fazach 
cyklu życia rodziny, w: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, 
red. Z. Tyszka, Poznań 2001, s. 187-188.

245 Homoseksualizm wyrasta na przeświadczeniu, że istotą człowieka jest 
jego seksualizm, czyli o tożsamości człowieka nie decydowałaby jego rozum-
ność, wolność czy zdolność do wyrażania i obdarzania miłością, ale skupienie 
się na seksualności, kierowanie się popędem seksualnym. W takiej koncepcji 
to seks jest nadrzędnym regulatorem postępowania. Oderwanie popędu sek-
sualnego od ludzkiej płciowości i płodności, redukuje człowieka do reproduk-
tora. Podejmowana dzisiaj dyskusja na temat homoseksualizmu jest w dużej 
mierze dyskusją o  człowieku jako istocie seksualnej. Przy obecnym wpływie 
lobby i zwolenników homoseksualizmu na kreowaną wizję człowieka widzia-
nego przez pryzmat materializmu, dyskusja nie jest łatwa, niemniej jednak jest 
możliwa, ale tylko, jeśli będzie chęć odwoływania się do filozofii człowieka, 
jego antropologii czy miejsca seksualności w  strukturze osobowej człowieka. 
Zob. B. Kurdybacha, Człowiek istotą seksualną, w: Wychowanie personalistyczne. 
Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 109.

246 Por. S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur und andere kulturtheoretische 
Schriften, Frankfurt a/M, 1996, s. 119.
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wymienia się wśród nich homoseksualizmu247. W kontekście pol-
skim nasila się tendencja, aby zjawisko homoseksualizmu nie za-
liczać do patologii, ale do nietypowych zachowań seksualnych248. 
W Europie istnieje kilka krajów dopuszczających istnienie związ-
ków partnerskich. Ustawodawstwo europejskie zrezygnowało 
z karania zachowań homoseksualnych i wprowadziło zakaz dys-
kryminacji homoseksualistów. Decyzje te spotkały się ze zdecy-
dowanym sprzeciwem ówczesnego papieża Jana Pawła II, który 
skrytykował rezolucję, argumentując to tym, iż wprowadza ona 
nieład moralny. Parlament w  sposób nieuprawniony nadał wa-
lor prawny zachowaniom dewiacyjnym, niegodnych z zamysłem 
Bożym249. Również w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) 
można przeczytać stwierdzenie, że aktywność homoseksualna jest 
aktem niemoralnym, trudnym doświadczeniem, a osoby znajdu-
jące się we wspomnianej kondycji muszą być otoczone opieką, 
szacunkiem, współczuciem i delikatnością250. Związki homosek-
sualne, zdaniem Jana Pawła II, wyraźnie stanowią zagrożenie dla 
rodziny, gdyż obniżają wartość daru z siebie, negatywnie wpływają 
na klimat budowania miłości oblubieńczej251.

Homoseksualizm sprowadza rozumienie płciowości jedynie do 
drugorzędnych cech (poziom użytecznościowy) bądź emocjonal-
ny). Ponadto stanowi pewne zagrożenie, które wiąże się z odrzu-
ceniem niezmienności natury ludzkiej i istnienia prawa naturalne-
go252. Realistyczna refleksja nad człowiekiem ukazuje nam także, 

247 Wymienia się tam homoseksualizm jedynie wtedy, gdy chodzi o osoby, 
które cierpią z powodu homoseksualizmu: J. Marmur, Homosexuality and the 
Issue of Mental Illness, w: Homosexual behavior. A modern reappraisal, red. J. Mar-
mur, New York 1980, s. 391-401.

248 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 209 i nast. oraz 
224 i nast.

249 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie z 20.02.1994, w: „L’Osservatore Ro-
mano (wyd. polskie), 4(1994), s. 39.

250 KKK, nr 2358.
251 Zob. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, dz. cyt.,  nr 90.
252 Przeświadczenie, iż prawo naturalne uzależnione jest od kultury dane-

go społeczeństwa wydaje się być błędem, gdyż człowiek odkrywa to prawo nie 
w relacji „ja” – kultura, ale dlatego, iż wpisane jest ono w jego ludzką naturę. 
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że płciowość jest spotkaniem się osobowym z  drugim człowie-
kiem w celu ubogacenia się, określenia swojej tożsamości osobo-
wej. W tej perspektywie związek homoseksualny nie służy osobo-
wemu rozwojowi człowieka253. Ponadto autorzy podkreślają fakt, 
że związki homoseksualne jako alternatywne dla heteroseksual-
nych nie są w stanie przekazać życia, gdyż tylko więź pomiędzy 
mężczyzną i kobietą jest naturalnym gwarantem przekazywania 
życia i istnienia społeczeństwa. Żadna społeczność zainteresowa-
na przetrwaniem gatunku i przedłużeniem swojej egzystencji nie 
może uznać relacji homoseksualnych za równorzędne i  równo-
ważne z relacjami heteroseksualnymi. Związki homoseksualne nie 
tylko nie są społecznotwórcze, ale są jedynie jakąś formą szukania 
doznań zmysłowych254. Obecne tendencje idą jednak w kierunku 
zmiany definicji małżeństwa, zatarcia symboliki, zmiany paradyg-
matu uznawanego na całym świecie za oczywistość, iż małżeń-
stwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, których prawnie łączy 
forma współżycia zorientowana na prokreację. Ten paradygmat 
został zachwiany, ale nie zniesiony255. Widoczna jest też uzurpa-
cja par homoseksualnych w sprawie adopcji dzieci. W świetle po-
wyższych rozważań nie znajduje ona jednak potwierdzenia, gdyż 

Odkrywanie tego prawa odbywa się zatem nie na płaszczyźnie kulturowej, ale 
na płaszczyźnie ontologicznej.

253 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 129 i nast.
254 K. Meissner, Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludz-

kiej, „Folia Pomeraniae” 1997, nr 2, s. 27-55.
255 Zob. R. Sobański, Związki partnerskie, w: Wspólnota Kościoła a jedność 

Europy, red. A. Czaja, V. Kmiecik, Lublin 2006, s. 365-368. Autor oznajmia, 
że „głównym argumentem wysuwanym za prawnym uznaniem związków part-
nerskich i  całkowitym ich zrównaniem z  małżeństwem to konieczność za-
niechania dyskryminacji homoseksualistów i  lesbijek.” Dalej mówi: „Trudno 
nie zgodzić się, ze zdaniem, że nikogo, w tym oczywiście homoseksualisty czy 
lesbijki, nie wolno dyskryminować. Ale też nie ma w Europie prawa, które za-
braniałoby im zawrzeć małżeństwo. Jednak oni nie chcą zawrzeć małżeństwa 
(„tradycyjnego”, „heteronomicznego”), lecz domagają się, by związek, jaki oni 
chcą zawrzeć, nazywać małżeństwem. Czy to, że komuś małżeństwo nie odpo-
wiada lub preferuje związek innego rodzaju lub nawet uważa się za niezdolne-
go do związku z osobą płci odmiennej, może być wystarczającym powodem do 
zmiany definicji małżeństwa?” (s. 368).
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dziecko nie jest własnością ani rodziców, ani społeczeństwa256. 
Dziecko jest owocem miłości i  związku dwojga ludzi odmien-
nej płci, jest naturalną konsekwencją współżycia seksualnego257. 
Dziecko ponadto nie może stać się przedmiotem w ręku par, które 
uzurpują sobie prawo do adopcji dziecka ze względów osobistych 
(chęć wychowania, realizacji siebie jako „ojca” itp.)258. 

Od lat lansowanie przez media pewnych rozwiązań prawnych 
i obyczajowości według standardów tzw. nowoczesności, ukształ-
towało swoistą wizję małżeństwa w jego wymiarze pozalegalnym 
(związki niemające żadnego prawnego potwierdzenia). Wydaje się, 
że tego typu związki wyrażają postawę pewnej ucieczki od odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka. Układy na próbę otwierają 
pewną furtkę, są wygodne, gdyż zabezpieczają w końcowym roz-
rachunku interes własny. Podobnie jak układy biznesowe podle-
gają zmianie, bez definitywnych rozwiązań. Można przekształcić 
je w  zależności od sytuacji gospodarczej, społecznej itp. Zmiany 
w spostrzeganiu małżeństwa i rodziny zapoczątkowane pod koniec 
lat 60. w Europie zachodniej, zyskały w naukach o ludności miano 
„drugiego przejścia demograficznego”. Teorię tę sformułował w la-
tach 80. wybitny holenderski demograf Dirk van de Kaa. Użył on 
sformułowania „przejście indywidualistyczne”, co oznaczało proces 

256 Zob. B. Kiereś, Od małżeństwa do rodziny, „Cywilizacja” 2010, nr 34, s. 36.
257 Zob. M.A. Krąpiec, O ludzką politykę, dz. cyt., s. 63-64.
258 Wśród medialnego zgiełku na temat praw par homoseksualnych do adop-

cji dzieci, często zapomina się, iż promowanie tego typu postaw jest wyrazem bra-
ku spójności i koherencji, jakiej wymaga pedagogia uwzględniająca dobro dziecka. 
Z jednej strony bowiem zabiega się o to, by było ono otaczane przez wzorzec ojca 
i matki, tzn. przez rodzinę jako naturalne środowisko rozwoju, gwarantujące w ten 
sposób prawidłowy wzrost psycho-społeczny, a z drugiej strony burzy się ów wzo-
rzec, przekonując, iż w wychowaniu nie ma znaczenia, czy chodzi o „rodzica” A i B, 
czy też o ojca i matkę. Tak więc nie jest brana pod uwagę odmienność i komplemen-
tarność ról rodzicielskich ojca i matki. W tej perspektywie trudno jest zaprzeczyć 
z wychowawczego punktu widzenia, iż nadrzędną rolę do prawidłowego rozwoju 
dziecka nie tylko w aspekcie płciowości, ale też rozwoju psychicznego i religijnego, 
posiada obecność ojca i matki jako osób różnej płci. Dla rozszerzenia tej kwestii 
zob. m.in. J. Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowa-
niu własnej seksualności, wyd. 2 popr, Kraków 1995; W. Półtawska, Przygotowanie do 
małżeństwa, wyd. 2, Kraków 2000.
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atomizacji społeczeństw, alienowania się jednostek, myślenia egoi-
stycznego jedynie o własnych potrzebach259. Trafnie problem rodzi-
ny i społeczeństwa ujmuje J. Jóźwiak, mówiąc, że „w postindustrial-
nych społeczeństwach standard życia jednostki w dużym stopniu 
został zdeterminowanych przez poziom i jakość jej edukacji, a tak-
że przez stopień motywacji do rozwijania i wykorzystania własnego 
talentu. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i  mężczyzn. Wstąpienie 
w związek małżeński i posiadanie dzieci implikuje znaczące koszty 
alternatywne, szczególnie dla kobiet. Emocjonalna satysfakcja z ro-
dzicielstwa może być osiągnięta w oszczędny sposób przez posiada-
nie jednego, maksymalnie dwojga dzieci. Wczesne zaangażowanie 
się w związek z partnerem ogranicza elastyczność i mobilność je-
dnostki, rozsądne wydaje się utrzymywanie otwartych możliwości. 
Jeśli małżeństwo staje się ciężarem, rozwód staje się akceptowalną 
opcją. Ponadto dostępność nowoczesnych środków antykoncepcyj-
nych pozwala oddzielić małżeństwo i  seksualność”260. Nakreślony 
klimat, który towarzyszy małżeństwu i  rodzinie, niejednokrotnie 
jest przyczyną poszukiwania alternatywnych wizji rodziny bądź sta-
je się wręcz zalążkiem patologicznych koncepcji rodziny. Praktycz-
nym surogatem małżeństwa w kulturze postnowoczesnej staje się 
kohabitacja (wspólne zamieszkiwanie) jako okazja do bliższego po-
znania się i przygotowania do formalnego małżeństwa. Wydaje się 
jednak, iż zwiększająca się liczba rozwodów par, które praktykowały 
„związki na próbę”, świadczy jedynie o tym, iż ten rodzaj testowania 
się przed ślubem nie spełnia pokładanych nadziei, gdyż praktycz-
nie procesowi sprawdzenia podlega jedynie jedna sfera wspólne-
go życia: seksualność. Bez wątpienia sfera ta jest niezwykle ważna, 
ale jednak nie wyczerpuje całego bogactwa wynikającego z relacji 
małżeńskiej. W małżeństwie na kształt kohabitacji, zmianie ulega 
również sam sposób postrzegania dzieci. W tym przypadku cho-
dziłoby nie tyle o to, iż to właśnie dziecko jest z rodzicami, ale o to, 
że rodzina pojmowana jest jako „rodzice z dzieckiem”261.

259 Zob. J. Jóźwiak, Laudacja, „Studia Demograficzne” 2003, nr 1, s. 25.
260 Tamże, s 25.
261 Zob. I.E. Kotowska, Recenzja osiągnięć i dorobku profesora Dirka J. van 

de Kaa, „Studia Demograficzne” 2003, nr 1, s. 44.
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Osobną kwestią dotyczącą przemian w postrzeganiu rodziny 
jest problem odkładania w czasie zawierania związków małżeń-
skich. Wydawać by się mogło, że wspomniana postawa jest prze-
jawem dojrzałości i  rozsądku, gdyż małżeństwo jest poważnym 
przedsięwzięciem dwojga ludzi, wymagającym uprzedniego przy-
gotowania się zarówno pod względem materialnym, jak i świado-
mościowym. Jednak, bardzo często odkładanie małżeństwa nie 
wynika z  troski o przyszłość, ale z  faktu, że jest ono postrzega-
ne jako przeszkoda na drodze do kariery zawodowej, politycznej. 
W  tej perspektywie druga osoba postrzegana jest jako czynnik 
obcy, przeszkadzający w realizacji doraźnych, egoistycznych celów. 
Mowa tutaj o tzw. byciu singlem. Z pewnością termin ten zado-
mowił się już w naszym języku i nie posiada odcienia pejoratyw-
nego w stosunku do wcześniejszych określeń typu „stara panna” 
czy „stary kawaler”. W kulturze ponowoczesności termin singiel, 
ma konotację pozytywną, oznacza nową jakość, jaką jest nowo-
czesność, brak zobowiązań, możliwość samotnego spełnienia się 
i samorozwoju. Jednakże, jak w sposób trafny zauważa K. Slany, 
pokolenie to przypomina żeglarzy mających w wielu portach licz-
nych przyjaciół; ich sposób bycia nie sprzyja formowaniu trady-
cyjnie rozumianego małżeństwa i rodziny262. 

Konkludując, należy stwierdzić, że zmiany w obrębie życia ro-
dzinnego przynoszą negatywne konsekwencje dostrzegalne na 
wielu płaszczyznach (brak stabilności relacji, rozluźnianie więzi, 
mała dzietność rodzin, rozpad rodziny itp.). Dla jednych obserwa-
torów są to symptomy schyłku rodziny, dla innych bardziej umiar-
kowanych, są to oznaki przemian rodziny, nieoznaczające upadku, 
ale będące przejawem pewnego braku dominacji wcześniej ugrun-
towanego modelu rodziny263. Mowa jest zatem o pewnych zamia-
nach w sferach życia rodzinnego, które nie mają determinującego 
wpływu na tradycyjny obraz rodziny.

262 Por. K. Slany, Modele życia rodzinnego, „Znak” 2005, nr 2, s. 36.
263 Zob. M.  Marody, A.  Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. 

Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004, s. 184.
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8. zagrożenia rodziny w ujęciu Jana Pawła ii

Niezwykle trafną charakterystykę kondycji współczesnej ro-
dziny odnajdujemy w adhortacji Jana Pawła II Familiaris consor-
tio. Papież dokonał pogłębionej analizy odnośnie do czynników 
współczesnej cywilizacji, które bezpośrednio wpływają na kształt 
i  rozwój rodziny. Do pozytywnych czynników naszej cywilizacji 
zaliczył między innymi żywsze poczucie wolności człowieka, po-
czucie godności zarówno kobiety, jak i  mężczyzny w  wymiarze 
małżeńskim i społecznym, zwrócenie uwagi na lepsze więzi miło-
ści w małżeństwie oraz większy akcent na odpowiedzialne rodzi-
cielstwo i wychowanie dzieci264. We wspomnianym dokumencie 
Papież zwraca jednak uwagę na wiele czynników, które wpływają 
w sposób destrukcyjny na rodzinę. Mówi wprost o degradacji nie-
których podstawowych wartości małżeństwa i rodziny265. Wymie-
nia na pierwszym miejscu błędne pojmowanie niezależności mał-
żonków we wzajemnych relacjach. Na drugim miejscu wymienia 
zamęt w pojmowaniu autorytetów rodziców i dzieci. Wskazuje na 
fenomen odchodzenia rodziców od obowiązku bycia podstawo-
wym autorytetem dla dziecka. To zjawisko łączy się bezpośred-
nio zarówno z zaangażowaniem rodziców w sfery pozarodzinne 
(biznes, kariera itp.), jak również i  z trudnością w przekazywa-
niu wartości (rozchwianie aksjologiczne, promocja relatywizmu 
etycznego, subiektywizm). Kolejnym zagrożeniem, na jaki wska-
zuje dokument, jest plaga rozwodów. Są one często owocem nie-
dojrzałości osobowej, braku ofiarnego zaangażowania na rzecz 
dobra wspólnego całej rodziny. Papież podkreśla również pewne 
mankamenty w przygotowaniu do małżeństwa. Zauważa, że od-
kładanie ślubu na późniejsze lata, czy moda na związki na próbę, 
nie wnosi niczego konstruktywnego dla dwojga ludzi, bowiem 
kreują jedynie przymus sytuacyjny, który uniemożliwia w  pełni 
podjęcie wolnej decyzji przez młodych ludzi. Na końcu wspo-
mnianego dokumentu Jan Paweł II zwraca uwagę na niepokojące 

264 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska, „Familiaris consortio”, dz. cyt., nr 6. 
265 Tamże, nr 6. 
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zjawisko aborcji i sterylizacji. Zachodzące zmiany na płaszczyźnie 
obyczajowej, jak również w  ramach rozwiązań instytucjonalno-
-prawnych z pewnością pogłębiają owe przejawy kryzysu uderza-
jącego w same fundamenty rodziny.

Innym ważnym dokumentem Jana Pawła II jest List do rodzin, 
w  którym ujawnia zagrożenia rodziny płynące z  postnowożyt-
nego racjonalizmu, utylitaryzmu czy agnostycyzmu. Papież pod-
kreśla, że nasza cywilizacja, mimo iż posiada wiele osiągnięć po-
zytywnych, to jednak jako całość pod wieloma względami może 
być postrzegana jako cywilizacja chora, będąca źródłem wielu 
schorzeń dla współczesnego człowieka266. Główną przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest przede wszystkim oderwanie człowieka 
od prawdy o sobie samym, o tym, kim jest kobieta i mężczyzna 
jako istota ludzka zdolna do prawdziwej miłości i  autentyczne-
go rodzicielstwa267. Człowiek w naszej współczesnej kulturze zo-
staje w  pewnym sensie „rozerwany” na duszę i  ciało. To duali-
styczne pojmowanie człowieka otwiera furtkę, zdaniem Papieża, 
do tworzenia rozdziałów pomiędzy tym, co duchowe, a  tym, co 
materialne w  człowieku. W konsekwencji ciało człowieka trak-
towane jest w  kategoriach podobieństwa do wszystkich innych 
ciał w przyrodzie, które człowiek traktuje jako tworzywo dla pro-
dukcji dóbr konsumpcyjnych268. „Kiedy ciało ludzkie oderwane 
od ducha i myśli staje się tworzywem podobnie jak ciała zwie-
rząt, kiedy dokonuje się manipulacji na embrionach i  płodach, 
trzeba wówczas przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej klęski 
etycznej”269. Niestety, szybki rozwój nauk przyrodniczych spowo-
dował, iż człowieka zaczęto traktować w sposób materialistyczny. 
Taki stan rzeczy pogłębiały także niektóre prądy filozoficzne od-
rzucające wymiar wertykalny życia ludzkiego z  klarownym od-
niesieniem do Absolutu. Człowiek w takiej perspektywie trakto-
wany jest jako zlepek cząstek pulsujących życiem. Przyrodnicze 
podejście do człowieka, szukanie jedynie psychicznych, cielesnych 

266 Jan Paweł II, List do rodzin, dz. cyt., nr 20.
267 Tamże, nr 20.
268 Tamże, nr 19.
269 Tamże, nr 19
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doznań, spowodowało, że człowiek zaczął postrzegać swoje życie 
w sposób utylitarystyczny. Kultura produkowania dóbr konsump-
cyjnych i kultura użycia, obróciła się przeciwko samemu człowie-
kowi, bowiem on sam stał się rzeczą, która może być używana 
przez innych. W  takiej perspektywie, człowiekowi trudno jest 
zrozumieć, czym jest w małżeństwie dar z siebie, na czym polega 
miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo. Błędne ujęcie cielesności 
powoduje, że człowiek nie jest osobą, nie jest podmiotem, ale wy-
łącznie przedmiotem, rzeczą, zespołem instynktów, które trzeba 
zaspokoić względnie eksploatować dla pomnożenia własnych zy-
sków270. Zepchnięcie człowieka do wymiaru horyzontalnego, roz-
ważanie jego egzystencji w oderwaniu od metafizyki, nieubłaganie 
prowadzi do triumfu filozofii egzystencjalnej i materialistycznej. 
Tylko rozum myślący metafizycznie zdolny jest do obiektywne-
go poznania otaczającej go rzeczywistości i do tworzenia kultury 
godnej jego istoty oraz jego osobowego istnienia271. Dokument 
podkreśla także wpływ apersonalistycznego ujęcia płciowości na 
postawy antynatalistyczne i  antyrodzinne (anty-life mentalisty). 
Rezygnacja z  rozumnego kierowania seksualnością człowieka 
(patrz wychodzenie naprzeciw interesom koncernów produku-
jących środki antykoncepcyjne), postrzeganie seksualności jako 
fatum, bezosobowej siły trudnej do opanowania, wszystko to 
daje początek procesowi dehumanizacji seksualności. Rezultatem  
finalnym owego procesu jest uprzedmiotowienie zarówno kobie-
ty, jak i dziecka. Kobieta w takiej perspektywie sprowadzona jest 
do przedmiotu użycia, a dziecko jest traktowane nie jako owoc 
miłości, ale jako owoc biologicznej siły, niechciany produkt „uży-
cia” kobiety. Dehumanizacja seksualności potęgowana jest ponad-
to mentalnością technicznego opanowania seksualności (interesy 
związane z  promowaniem środków antykoncepcyjnych, steryli-
zacją czy aborcją). Papież piętnuje również tzw. „wolną miłość”, 
która jest zaprzeczeniem miłości rozumianej jako dar z siebie272. 

270 Tamże, nr 19.
271 Zob. T. Guz, O prawie wiecznym, naturalnym i pozytywnym, „Cywili-

zacja” 2013, nr 44, s. 96.
272 Jan Paweł II, List do rodzin, dz. cyt., nr 14.
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Zagrożeniem dla małżeństwa i  rodziny, zdaniem Papieża, jest 
również złudna nadzieja na przejście od homo faber, przez homo 
oeconomicus do homo Deus. Utopijna idea, która sugerowała, jakoby 
przez produkcję i rozwój ekonomiczny można osiągnąć ostatecz-
ne szczęście, wraz z upadkiem socjalizmu, w pewien sposób dała 
do zrozumienia współczesnej rodzinie, że ostatecznego szczęścia 
nie może zapewnić ani społeczeństwo, ani wysoki rozwój techno-
logiczny.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zasadnicze zagrożenia do-
tyczące rodziny mają swoje źródło w  niewłaściwym ujęciu myśli 
postnowożytnej dotyczącej prawdy o człowieku, o jego płciowości, 
więzi małżeńskiej. Rozbicie człowieka na ducha i ciało, w sposób 
nieunikniony prowadzi do materialistycznego traktowania jego cie-
lesności. Stąd też niebezpieczeństwo postrzegania płciowości czło-
wieka jako siły bezosobowej, przyrodniczej, nad którą jest się w sta-
nie zapanować za pomocą nowych zdobyczy techniki. Mentalność 
apersonalistyczna dotycząca instynktu płciowego, sprzyja więc kul-
turze użycia, którą może być zainfekowana również rodzina.

9. aktualna polityka prorodzinna w Polsce273

Realizacja polityki prorodzinnej w warunkach polskich wydaje 
się być zadaniem wyjątkowo prostym, gdyż w systemie wartości 
polskiego społeczeństwa najważniejszą i najtrwalszą deklarowa-
ną wartością jest rodzina, małżeństwo, wychowanie potomstwa 
itp274. Również Polski system konstytucyjny zawiera wyjątkowo 
rozbudowane gwarancje ochrony rodziny. Najistotniejsze znacze-

273 Pojęcie „polityka prorodzinna” jest terminem potocznym, przy pomocy, 
którego oceniamy politykę społeczną państwa wobec rodziny. Nie występu-
je ono samodzielnie w  literaturze przedmiotu z  zakresu polityki społecznej. 
Polityka społeczna państwa może być uznana za politykę prorodzinną, jeśli 
realizuje ona jasno wytyczone cele, które państwo chce realizować w  zakre-
sie tworzenia warunków dla rozwoju rodziny i zaspokajania potrzeb bytowych 
i kulturalnych rodziny.

274 Zob. D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. 
Uwarunkowania demograficzne i społeczne, Warszawa 2004.
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nie mają art. 18. i 71. Konstytucji, gwarantujące rodzinie ochronę 
i opiekę Rzeczypospolitej Polskiej oraz że „rodziny wielodzietne 
mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych”, a „pań-
stwo w swojej polityce gospodarczej i społecznej uwzględnia do-
bro rodziny”. Regulacje te mają rangę konstytucyjną, dlatego też 
wszelkie przepisy prawne muszą być z nimi zgodne, także przepi-
sy prawa podatkowego. Niektórzy autorzy zastanawiają się zatem, 
dlaczego polityka społeczna wobec rodzin w naszym kraju jest tak 
mało wydolna275.

Prasa codzienna w Polsce bije na alarm. Przytaczane są infor-
macje, według których co trzecie polskie dziecko żyje poniżej lub 
blisko ustawowego progu ubóstwa. Kraj przeznacza na wsparcie 
rodzin najmniejszą część PKB w całej Unii Europejskiej, mniejszą 
nawet niż Ukraina czy Rosja. Średni dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym z trojgiem dzieci wynosi 717 zł i jest o 40% 
niższy niż średnia krajowa276. Dotychczasowy system polityki 
rodzinnej w  Polsce można określić jako model redystrybucyjny 
z dużą dozą centralizacji i biurokracji. Niestety, priorytety kolej-
nych rządów cechowały się na tym polu ciągłą zmiennością. Nie-
wielkie nakłady wraz z niską koncentracją działań skutkują niską 
jakością usług i  brakiem efektywności wsparcia. Przekazywanie 
świadczeń socjalnych niekiedy skutkowało efektem odwrotnym 
do zamierzonego i uzależnieniem beneficjentów od pomocy.

Pierwsze działania o  charakterze polityki rodzinnej wynika-
ły z  przesłanek natury demograficznej i  ekonomicznej związa-
nych z niskim przyrostem naturalnym i ubóstwem wielu rodzin. 
Z  czasem w europejskiej polityce rodzinnej przesunięto akcent, 

275 Wielu przeciwstawia się tezie, jakoby istniała opozycja pomiędzy opo-
datkowaniem rodziny i równowagą budżetową. Opodatkowanie uwzględnia-
jące interesy rodziny nie może być, bowiem przeciwstawne interesom budżetu 
państwa. Patrz L. Bosek, Neutralny czy prorodzinny system podatkowy?, w: Sytu-
acja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna, red. J. Krynicka, J. Rudz-
ka, Warszawa 2006, s. 35.

276 Zob. T.  Elbanowski, Polityka prorodzinna, czyli powód do wstydu, 
http://www.rp.pl/artykul/9157,882585-Polityka-prorodzinna--czyli-powod-
-do-wstydu.html (24.10.2012 r.).



117Rodzina jako główny komponent środowiska wychowawczego 

wysuwając na plan pierwszy jakościowy aspekt rozwoju rodziny277. 
Następnie scharakteryzowane zostały główne modele polityki 
społecznej w ich odniesieniu do rodziny, jakie występują zarówno 
w krajach kapitalistycznych, jak i socjalistycznych. W istniejących 
strukturach gospodarki rynkowej na świecie wykształciły się trzy 
podstawowe modele (strategie) polityki społecznej: liberalny, so-
cjaldemokratyczny i konserwatywny278.

Model liberalny jest najbardziej bliski klasycznym teoriom 
kapitalizmu. Zakłada on poddanie wszystkich dziedzin usług 
i  świadczeń społecznych procesom komercjalizacji i urynkowie-
nia. Zwolennicy takiego modelu są przeświadczeni, że najlepszą 
polityką społeczną jest dobra polityka gospodarcza oparta na wol-
nym rynku i własnej przedsiębiorczości obywateli. Postuluje się 
jak najmniejszą ingerencję państwa w sferę życia rodzinnego. Po-
moc państwa powinna ograniczać się tylko do osób najbardziej 
potrzebujących, a w świadczeniu tej pomocy dużą rolę mają pełnić 
instytucje charytatywne. Wynika stąd, że polityka rodzinna po-
winna być prowadzona poprzez stosowanie świadczeń selektyw-
nych, adresowanych do najuboższych.

Koncepcja socjaldemokratyczna jest zgoła odmiennym podej-
ściem do zadań państwa wobec rodziny. W tym modelu zakłada 
się, że państwo winno przejąć dużą część odpowiedzialności za 
sytuację, w jakiej znajdują się obywatele. Zwolennicy tego modelu 
nie podzielają zdania jakoby wolny rynek był najskuteczniejszym 
sposobem zaspokojenia potrzeb obywateli. Z  tego powodu lan-
sowana jest idea, iż to państwo ma być podstawowym podmio-
tem polityki społecznej, odpowiadające za dostarczanie świadczeń 
i  usług wszystkim obywatelom na zasadzie redystrybucji pozy-
skanych dochodów. Celem polityki rodzinnej w tej perspektywie 
byłoby nie tylko dobro rodziny jako instytucji, ile dobro poszcze-
gólnych jej członków. W omawianym modelu państwo miałoby, 
zatem prawo i obowiązek ingerować w życie rodzinne tam, gdzie 
występuje w nim przemoc i dominacja.

277 Zob. B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna między dwoma mode-
lami, Opracowania PBZ, z. 10, Warszawa 1999.

278 Zob. M. Księżopolski, Modele polityki społecznej, Warszawa 1999.
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Modelem poniekąd łączącym wymienione wyżej rozwiązania 
byłby model konserwatywno-korporacyjny. Odwołuje się on do 
tradycyjnych wartości rodziny jako grupy pierwotnej, o wyraźnym 
podziale ról społecznych jej członków. Podobnie, jak w modelu 
liberalnym, wychodzi się tutaj z  założenia indywidualnej odpo-
wiedzialności każdego za zaspokojenie własnych potrzeb, przy 
czym jednostka byłaby odgórnie motywowana do pewnych dzia-
łań zabezpieczających na wypadek ryzyka życiowego. Optuje się 
za prorodzinną polityką społeczną państwa. W  tym kontekście 
byłoby ono niezbędnym elementem ładu ekonomicznego i  po-
litycznego łagodzącym zbytnie różnice i  destrukcyjne nastroje 
społeczne. Potrzeby rodziny, jej rozwój i trwanie stanowią prymat 
wobec potrzeb jednostki. Nie chodzi, więc o wyręczanie rodziny, 
lecz o to, by ją wspierać i aby jak najlepiej funkcjonowała w spo-
łeczeństwie279.

W okresie po 1989 r. w Polsce nastąpiły istotne zmiany, które 
stały się przesłankami do wykreowania nowej polityki rodzinnej 
państwa. Z. Tyszka wyróżnił trzy okresy w sytuacji rodzin w Pol-
sce w okresie po transformacji ustrojowej:

a) lata 1989-1994 – okres „szokowy”. W tym czasie przeciętna 
polska rodzina zmaga się z wysoką inflacją, z dużym bezrobociem, 
wzrostem ubóstwa rodzin, początkiem problemu spadku urodzin, 
pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin;

b) lata 1995-1998 – okres „adaptacyjny”. Rodziny zmuszone 
są do dostosowania się do nowych reguł funkcjonowania w życiu 
społecznym. Następuje spadek bezrobocia i  inflacji, zauważalny 
jest postępujący proces rozwarstwienia dochodowego społeczeń-
stwa, dalsza kontynuacja niekorzystnych trendów demograficz-
nych, polityka rodzinna ograniczona głównie do wydawania za-
siłków rodzinnych;

c) lata 1999 aż do chwili obecnej – okres narastających róż-
nic i piętrzących się rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami ogó-
łu społeczeństwa, a rzeczywistą kondycją rodzin. Obok pewnych 
oznak pozytywnych zmian, można dostrzec rozczarowanie, niski 

279 Zob. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierun-
ki przemian, dz. cyt., s. 195.
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stan służby zdrowia, niewielkie wsparcie ze strony państwa, spa-
dek liczby urodzeń oraz liczby zawieranych małżeństw280.

W latach 1989-2006 w Polsce wielokrotnie zmieniały się prio-
rytety polityki rodzinnej. Syntetyczna analiza instrumentów poli-
tyki rodzinnej stosowanych w latach 1989-2010 może wskazywać 
na następujące formy działań:

1) świadczenia pieniężne (zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu nie-
pełnosprawności dzieci, dodatki z racji urlopu macierzyńskiego czy 
samotnego wychowywania dziecka, świadczenia z okazji podjęcia 
nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania, becikowe)281;

2) instrumenty umożliwiające godzenie obowiązków zawodo-
wych i rodzinnych (urlop i zasiłek macierzyński, zasiłek wycho-
wawczy, opiekuńczy);

3) ulgi podatkowe (wspólne opodatkowanie małżonków oraz 
osób samotnie wychowujących dzieci, zwolnienie od podatku 
świadczeń rodzinnych);

4) usługi społeczne (opieka zdrowotna, usługi edukacyjne 
i opiekuńcze – żłobek, przedszkole, szkoły, placówki oświatowo-
-kulturalne, służba zdrowia)282.

Warto zauważyć, że w pierwszym okresie transformacji, przy-
padającym na lata 1989-1993, podjęcie radykalnych reform go-
spodarczych wiązało się ze zmianami o  charakterze liberalnym. 
Popieranie wolnego rynku i  wolnej konkurencji prowadziło do 
koniecznej restrukturyzacji państwowych zakładów pracy oraz li-
kwidacji wielu instytucji, które pracowały na rzecz rodziny. W tym 
okresie państwo zaczęło wycofywać się z pomocy rodzinie oraz 
ograniczać ingerencję i  odpowiedzialność instytucji zewnętrz-
nych w stosunku do rodziny. Realizacja modelu liberalnego w po-
lityce społecznej ograniczona była niewielką stopą zamożności 
społeczeństwa. Zachowywano, więc wiele świadczeń rodzinnych 

280 Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek prze-
mian, Poznań, 2004, s. 19-22.

281 Patrz B. Kłos, J. Szymańczyk,  Świadczenia na rzecz rodziny w latach 
1990-1996, Raport nr 111, Warszawa 1997.

282 Zob. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierun-
ki przemian, dz. cyt., s. 196-197.
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gwarantowanych przez państwo. Do najbardziej charakterystycz-
nych cech polityki rodzinnej lat 90. w Polsce należy zaliczyć m.in.: 
a) zmienność priorytetów rządowych programów polityki rodzin-
nej; b) selektywność przyznawanych świadczeń; c) koncentrację 
na ochronie socjalnej rodzin najuboższych283.

Rozpoczęty w  Polsce proces decentralizacji, doprowadził do 
podziału kompetencji instytucji państwowych w polityce rodzin-
nej. Częściowo przejęły je samorządy, organizacje pozarządowe, 
wreszcie same rodziny. Bardzo duże znaczenie w tym względzie 
miała przeprowadzona w  1992 roku reforma administracyjna, 
która w drugiej części (1999), doprowadziła do trójstopniowego 
podziału administracyjnego kraju, co z punktu widzenia polityki 
rodzinnej było bardzo pozytywne (powołano Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie).

Z dostępnej literatury wynika, że procesom transformacji ustro-
jowych aż do 2001 roku, nie towarzyszyła spójna wizja urzeczy-
wistniania polityki rodzinnej odpowiadająca nowym realiom poli-
tycznym, społecznym i ekonomicznym. Brało się to stąd, że w tym 
okresie w centrum uwagi były przede wszystkim problemy gospo-
darcze, natomiast znacznie mniej uwagi poświęcano problemom 
polityki społecznej. Innym ważnym mankamentem było również 
to, iż u steru władzy stawali wciąż nowi zwolennicy przemian, za-
równo spadkobiercy dawnego socjalistycznego ustroju, jak również 
politycy odnoszący się w  swej działalności do wartości tradycyj-
nych. Dowodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że analiza sytua-
cji polskich rodzin w postaci Raportu powstała dopiero w 1995, 
a spójny program polityki rodzinnej opracowano w 1997 roku.

Od kilku już lat w Polsce trwają zabiegi, aby stworzyć opty-
malny model polityki rodzinnej, sprzyjającej zarówno wydajności 
ekonomicznej, zaspokojeniu aspiracji życiowych obojga rodzi-
ców, a  jednocześnie optymalnej z punktu widzenia potrzeb wy-
chowawczych284. W  okresie ostatnich kilku lat powstało szereg 

283 Zob. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierun-
ki przemian, dz. cyt., s. 195.

284 W ostatnich latach w kontekście pracy socjalnej pojawiły się w Polsce 
różne koncepcje odwołujące się do mocnych stron grup i społeczności. Nacisk 



121Rodzina jako główny komponent środowiska wychowawczego 

rozwiązań: warto chociażby w tym miejscu wspomnieć o ustawie 
wprowadzającej nowe formy opieki nad dziećmi do 3 roku życia, 
czy też wprowadzenie do polskiego systemu prawa dwutygodnio-
wego urlopu ojcowskiego285.

Kierunek, w  jakim winna iść obecnie polska polityka proro-
dzinna, wiąże się przede wszystkim ze zmianami umożliwiają-
cymi dalszą rozbudowę infrastruktury opieki nad dzieckiem. 
W debacie publicznej i naukowej nie brakuje głosów dotyczących 
potrzeby krajowego programu polityki prorodzinnej, która po-
zwoliłaby na lepsze łączenie życia rodzinnego z pracą zawodową. 
Zdaniem prof. I.E. Kotowskiej, polityka rodzinna po 1989 r. cha-
rakteryzuje się niedostatkiem opieki instytucjonalnej. Zauważal-
ne jest wciąż przypisywanie ról opiekuńczych niemal wyłącznie 
kobietom, a państwo nie dba o stworzenie rozwiązań prawnych 
pozwalających na zrównoważenie odpowiedzialności za opiekę na 
mężczyznę i kobietę. Autorka wskazuje też na fakt, że dominuje 
model rodziny z tzw. podwójnym obciążeniem kobiet (najpierw 
praca, potem dziecko). B. Balcerzak-Paradowska zauważa, że pra-
wie połowa samorządów nie jest zadowolona z lokalnej polityki 
rodzinnej. Pomoc rodzinom oferują Caritas i PCK, brakuje jed-
nak organizacji tworzonych przez samych mieszkańców, którzy 
najlepiej znają swoje problemy286.

kładzie się, zatem na to, by koncentrować się na mocnych stronach rodziny, 
która znajduje się w  sytuacji problemowej. Zob. M.  Ciczkowska-Giedziun, 
Wydobywanie mocnych stron rodziny znajdującej się w  sytuacji problemowej,  
w: Między negacją a  afirmacją  – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych?, red. 
J. Rutkowiak, D. Wajsprych, Kraków 2012, s. 112-117.

285 Zob. M. Rusewicz, Polska polityka prorodzinna – wyzwania i zagroże-
nia, http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/polska_polityka_pro-
rodzinna__wyzwania_i_zagrozenia_ (24.10.2012 r.).

286 Redakcja KAI, Specjaliści debatowali o polityce prorodzinnej, http://ekai.
pl/wydarzenia/polska/x23724/specjalisci-debatowali-o-polityce-prorodzinnej/ 
(25.10.2012 r.).





Rozdział iV

Młodzież w szkolnym środowisku  
wychowawczym





1. ogólna charakterystyka młodzieży polskiej 
na przełomie wieków

Renesans to okres zwrócenia się ku człowiekowi, także ku dzie-
cku. Panuje przekonanie, że wiek XVI był czasem „wynalezienia 
dzieciństwa”287. Od tego czasu rozpoczyna się obserwacja zacho-
wań „wynalezionego” dzieciństwa. Przychodzi wiek XVIII i po-
jawia się w wychowaniu idea urabiania, rozumiana jako dążenie 
do podporządkowania sobie dziecka woli dorosłych288. Natomiast 
w wieku XIX pojawia się odpowiednie podłoże do dalszej refleksji 
nad dzieckiem (H. Pestalozzi, M. Montessori, E. Key, J. Bosko). 
Dostrzega się wartość dzieciństwa, które rządzi się własnymi pra-
wami i nie jest jedynie „treningiem” przed oczekiwaną dorosłością. 
Wiek XX określany jest jako stulecie dziecka289. W pewien sposób 
chce się naprawić zło wyrządzone dzieciom na przestrzeni kilku 
wieków. Dochodzimy wreszcie do XXI wieku, który poniekąd sta-
je się okresem, w którym dzieciństwo zostaje zawłaszczone bądź 
sprzedane korporacjom, producentom, politykom. Dostrzega się 
zachowania mające na celu manipulowanie młodym człowiekiem. 
Coraz więcej dzieci i młodzieży jest opuszczonych i zaniedbywa-
nych. Rodzina, nie spełniając swych podstawowych funkcji, przy-
czynia się do marginalizacji coraz większej liczby młodych ludzi. 
Niemniej jednak aktualnie dostrzega się ciągłe poszukiwanie ta-
kich rozwiązań i  postaw u wychowanków, które faworyzowały-
by ich protagonizm, ideę pełnowartościowych podmiotów, nie-
zawładniętych przez dorosłych290. Zmiany społeczno-polityczne 

287 Zob. D. Waloszek, Ontologia dzieciństwa, w: Edukacja w przebiegu ży-
cia. Od dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak, Kraków 2010, s. 15.

288 Zob. tamże, s. 16.; J.B. Watson wołał wraz z innymi jezuitami: „Dajcie 
nam dziecko na pierwszych siedem lat życia, a oddamy wam człowieka”.

289 Zob. E. Key, Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczeńska, Warszawa 2005.
290 Zob. W. Puślecki, Pełnomocność uczniów w poglądach pedagogicznych El-

len Key, w: Nowe stulecie dziecka, red. D. Waloszek, Zielona Góra 2001, s. 40-53.
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zainicjowane w Polsce pod koniec lat 80. ubiegłego wieku zachę-
cają do analizy pokoleniowych zmian wśród polskiej młodzieży. 
Przemiany cywilizacyjno-ustrojowe sięgają nie tylko płaszczyzny 
gospodarczej, politycznej czy kulturalnej, ale również wpływają na 
tworzenie się pewnej wizji człowieka od strony antropologicznej. 
Rozważania te będą więc szły w kierunku udzielenia odpowiedzi 
na pytania: Jaka jest dzisiejsza młodzież? Według jakich warto-
ści stara się żyć? Jakie priorytety posiada w życiu? Jakie są nurty 
dominujące, które kształtują zachowanie się młodego człowieka?

Naukowcy zgodnie przyznają, że młodzież lat siedemdzie-
siątych, osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych posiada wspólną 
cechę, jaką jest tendencja do wycofywania się z życia społeczno-
-politycznego oraz nieufność wobec władz czy instytucji. Jest to 
młodzież czasu kryzysu i  reform. Badania prowadzone wśród 
młodych ludzi dowiodły, że pokolenie to posiada minimalistyczny 
model dążeń życiowych, strach przed dorosłością, obawę przed 
podejmowaniem ról typowych dla ludzi dorosłych (założenie 
rodziny, praca zawodowa)291. Dominuje wśród młodzieży nasta-
wienie na „mieć”, młodzi ludzie świadomi są realiów życia przy 
równoczesnym ujawnianiu takich cech pozytywnych, z jak spryt 
życiowy, przedsiębiorczość czy zaradność. W ujęciu wielu auto-
rów jest to młodzież, która pragnie dostatku i wygody292, zmalały 
życiowe aspiracje293. Młodzi ludzie urodzeni pod koniec lat 70.  
i w latach 80. nazywani są również dziećmi wolnego rynku („Poko-
lenie 2000”). Nie posiadają doświadczeń komunizmu, natomiast 
łączy ich dorastanie w nowych realiach ustrojowych294. Charakte-
ryzuje ich wspólna chęć naśladowania zachodnich wzorów mody, 
ale też i większa pewność siebie bez okazywania kompleksów niż-

291 Zob. A. Cudowska, Orientacje życiowe współczesnych studentów, Biały-
stok 1997, s. 55-66.

292 Zob. M. Balcerek, G. Nowacki, M. Szymaniczak (red.), Młode pokole-
nie czasu kryzysu i reform: Polska Młodzież ’87, Warszawa 1988.

293 Zob. J. Bogusz, Zainteresowania edukacyjne młodzieży w świetle badań, 
„Oświata Dorosłych” 1985, nr 8.

294 Zob. P. Wujec, Na wyspie skarbów, w: Młodzi końca wieku, red. M. Pia-
secki, Warszawa 1999, s. 11.
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szości w stosunku do innych rówieśników z UE. Młodzież tego 
okresu jest pierwszym pokoleniem „aktywnych konsumentów”, 
którzy przywiązują wagę do reklam i marki produktu.

Młodzież lat 90. to już „pokolenie transformacji”. Wśród 
wniosków z  badań dotyczących młodzieży można, znaleźć ta-
kie określenia, które ujmują tę grupę ludzi jako tych mających 
nastawienie konformistyczne. Pokolenie to nazywane jest często 
pokoleniem „Nic”, które charakteryzuje się zobojętnieniem wo-
bec tego, co dzieje się w najbliższym środowisku295. Powszechny 
jest pogląd, że lata 90. to wyrastanie pokolenia bez zasad, noś-
nych wartości i potrzeby bliższych kontaktów. Młodzież wyco-
fała się z aktywności społecznej i politycznej, co wynika również 
z  badań H.  Świdy-Ziemby296. Dorastający w  latach 90. to nie 
tylko blokersi, pseudokibice czy dresiarze, ale również młodzież 
mająca pewne ideały, chęć zdobywania wiedzy. Prawdą jest, iż 
często nastawieni są na wartości konsumpcyjne, a  co za tym 
idzie – zmienia się również przekonanie, co do udanego życia 
rodzinnego (mieszkanie, pieniądze)297. Badania przeprowadzo-
ne na początku lat 90. dotyczące uczestnictwa młodzieży w kul-
turze, wykazują, że preferowane zajęcia w czasie wolnym mają 
głównie charakter rekreacyjny, relaksacyjny, ludyczny, rozrywko-
wy298. Pod koniec lat 90. wśród młodzieży daje się zaobserwować 
narastającą niechęć wobec uczestnictwa w zbiorowych formach 
konsumpcji kulturalnej (kino, teatr), na korzyść „udomowionej 
kultury” (oglądanie filmów video i słuchanie muzyki w warun-
kach domowych). Barierą w kontakcie z kulturą okazały się wa-
runki ekonomiczne czy czynniki infrastrukturalne. Dominowała 

295 Znamienną powieścią tamtego okresu była książka T. Tryzna, Panna 
Nikt, Warszawa 1995.

296 H. Świda-Ziemba, Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, 
w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Poznań 2002.

297 Zob. A. Przecławska, Kontakty kulturalne nastolatków w Polsce drugiej 
połowy lat dziewięćdziesiątych – zróżnicowanie, uwarunkowania, w: Nastolatki 
i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, red. A. Przecławska, L. Ro-
wicki, Warszawa 2000, s. 28-52.

298 Zob. W. Pielasińska (red.), Edukacja kulturalna w środowisku wsi i ma-
łego miasta, Warszawa 1997.
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rozrywka związana z „kulturą obrazkową” (film) i muzyką mło-
dzieżową. Dał się zauważyć znaczny wpływ subkultur młodzie-
żowych. Wg E. Zamojskiej, poza totalnym odrzuceniem świata 
dorosłych, nie istniała żadna pozytywna idea, która mogłaby po-
rwać i zjednoczyć młodzież299.

Początek wieku XXI to również okres wielkiego rozwoju tech-
nologii informacyjnej, a  więc i  społeczeństwa informatycznego. 
Coraz częściej mówi się o tzw. „Net-pokoleniu” (dzieci i młodzież 
wykorzystują Internet zarówno jako sposób na spędzenie wolne-
go czasu, jak też do celów edukacyjnych). Badacze dostrzegają, 
że bunt, tak charakterystyczny dla młodego pokolenia, znajduje 
swoje ujście i ucieczkę poprzez wejście w wirtualny świat Interne-
tu, komputera, gier, używek300. Z drugiej jednak strony, podkreśla 
się, że tego typu kontakt z Internetem wyrabia ciekawość w mło-
dym człowieku, stanowczość i krytycyzm301. Nie wszyscy jednak 
tak entuzjastycznie postrzegają tego rodzaju kontakt z wirtualną 
rzeczywistością. Mówi się o zagrożeniach polegających na izolacji 
społecznej młodzieży, co może mieć oddźwięk w rozwoju osobo-
wości młodych ludzi302. „Zauważa się, iż „technologiczna logika 
zniszczyła nawyk i  umiejętność głębokiego myślenia, które nas 
czyni ludźmi. A rezygnując z głębokiego myślenia człowiek stał 
się bezradny wobec własnej, ludzkiej rzeczywistości. Coraz lepiej 
rozumiemy i kontrolujemy materią, a coraz gorzej siebie”303.

Pokrótce przedstawiona charakterystyka przemian zachodzą-
cych w mentalności i zachowaniu młodych Polaków w ostatnich 
kilkudziesięciu latach potwierdza, iż proces przeobrażeń nie jest 

299 Zob. E. Zamojska, Kulturowa tożsamość młodzieży. Studium empiryczne 
z badań nad młodzieżą ze szkół średnich, Poznań-Toruń 1998, s. 6.

300 O dominacji cyberprzestrzeni w życiu nastolatków XXI wieku pisze 
A.  Przecławska, Kontakty kulturalne nastolatków w  Polsce drugiej połowy lat 
dziewięćdziesiątych – zróżnicowanie, uwarunkowania, dz. cyt.

301 Zob. S.  Juszczyk, Człowiek w  świecie elektronicznych mediów, w: Wy-
zwania pedagogiki medialnej-nowe perspektywy XXI w., red. M.  Sokołowski, 
Olsztyn 2001, s. 21.

302 Zob. N. Postman, Technopol: triumf techniki nad kulturą, dz. cyt.
303 T. Gadacz, J. Żakowski, Nie ma szczęścia bez myślenia, „Polityka”, dod. 

Niezbędnik inteligenta, 2005, nr 5, s. 5.
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zakończony i że zmiany te mają determinujący wpływ na wycho-
wanie i postawy młodzieży.

2. Młodzież w ujęciu socjologicznym

2.1. Młodzież i jej problemy z utożsamianiem się 
w społeczeństwie

Młodzież bacznie obserwuje świat dorosłych. Interesuje ją, jak 
starsze pokolenie korzysta ze swego systemu symbolicznego, jakie 
niekonsekwencje, rozbieżności panują pomiędzy normami kultu-
rowymi a rzeczywistym zachowaniem dorosłych w społeczeństwie. 
Często prowadzi to do konfliktów i nieporozumień, gdyż młodzież 
zazwyczaj jest słabiej przygotowana do interpretacji wzorów przy-
pisanych i należących do świata ludzi dorosłych. W społeczeństwie 
polskim podlegającym radykalnym zmianom młodzież poszukuje 
swojej tożsamości, odkrywa sens własnego życia, myśli z  trwogą 
o  karierze zawodowej, kształtuje swój światopogląd i  wizję ładu 
społecznego. Okres transformacji i  zawirowań aksjologicznych 
spowodował, że świat życiowy młodzieży stał się mniej przejrzy-
sty, bardziej zróżnicowany i niejednoznaczny304. Życie współczesnej 
młodzieży polskiej niektórzy socjologowie i  pedagodzy określają 
jako życie w kulturze karnawałowej. Już kilka lat temu W. Irek mó-
wił o trudnych uwarunkowaniach społecznych młodego pokolenia 
Polaków. Wskazywał, iż młodzi ludzie są dotknięci „syndromem 
Piotrusia Pana”, zagubionego w świecie, gdzie każdy właściwie ma 
jakiś dom, ale nie każdy ma się gdzie schronić305. W wiekach wcześ-
niejszych, np. w  średniowieczu, zabawa czy związany z nią okres 

304 H.M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży, Kraków 1996, s. 15.
305 Por. Wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. prof. W. Irka, Mło-

dzież jako kategoria socjologiczna, podczas Sympozjum na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu w dniach 27-29 kwietnia 2009 r. nt. „Stan Pol-
skiej Młodzieży”, http://www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl/index.php/com-
ponent/content/article/52-pokolenie-jp2-i-b16-sympozjum-we-wrocawiu 
(16.04.2013 r.).
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karnawału miał swoje ścisłe ramy chronologiczne. Rozrywka i od-
poczynek były postrzegane również jako elementy wspomagania 
sił duchowych człowieka306. We współczesnej kulturze młodzież 
ulega nawoływaniu do nieustannej zabawy. Charakterystycznym 
rysem współczesnej rozrywki, również w kręgach młodzieżowych, 
jest jej komercjalizacja (sport, muzyka itp.). Zabawa ma pomóc 
człowiekowi oderwać się od codzienności, stworzyć poniekąd ilu-
zję bezproblemowej rzeczywistości307, w efekcie staje się ona często 
pretekstem do pozbywania się kolejnych norm i łamania kolejnych 
tabu. Młodzież ponadto często traktuje życie na wzór supermar-
ketu. Wybiera w życiu to, co podoba się najbardziej, to, co sprawia 
przyjemność, często nie robiąc odniesień do wartości wyższych czy 
też do powszechnie uznawanych autorytetów. Współczesna cywi-
lizacja proponuje młodemu pokoleniu najczęściej wartości mate-
rialne i konsumpcyjne, pozbawiając go w  ten sposób wrażliwości 
i przyczyniając się do zaniku w ich życiu wartości i uczuć wyższych. 
W takiej perspektywie młodzież przeżywa opór, by zaakceptować 
autorytety. Styl życia i myślenia kształtowanego na bazie idei spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego, w którym „mieć” i „posiadać” znaczy 
więcej niż „realizować siebie”, przyczynia się do nasilenia postaw 
egoistycznych, gdzie własna tożsamość zostaje budowana na typ 
„supermarketu”. Rzeczywistość byłaby ponadto postrzegana przez 
młode pokolenie w kategoriach „oferty”308.

Młodym ludziom przyszło żyć w  okresie tzw. postmoderni-
zmu. Na naszych oczach dokonuje się swoistego rodzaju deifikacji 
człowieka. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż istota ludzka, wyzbyw-
szy się wszelkich więzów z  transcendencją, sama stara się zająć 
miejsce Boga. W konsekwencji, młodym ludziom przedstawia się 
taką wizję życia, w której nie ma odniesień do wartości wyższych, 
a etykę sprowadza się do „tworu” całkowicie podległego człowie-
kowi, gdzie on sam jest źródłem i ostatecznym kryterium norm 
moralnych. Reifikacja sprowadzająca człowieka to roli przedmio-

306 Zob. D. Zalewski, Ludyczność, „Cywilizacja” 2009, nr 29, s. 29.
307 Zob. tamże, s. 30.
308 Zob. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migota-

nie znaczeń, Kraków 1998, s. 63.
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tu staje się pochodną „nowego humanizmu”. W ten sposób czło-
wiek wyalienowany i zakotwiczony jedynie w wymiarze egzysten-
cjalnym zaczyna traktować drugą osobę jako przeciwnika, którego 
należy zniszczyć. Młodzi ludzie, wzrastając w  takim klimacie, 
nie tylko nie mogą prawidłowo dojrzewać do spełniania swoich 
funkcji w społeczeństwie, ale też nie mogą prawidłowo rozwijać 
swojego bycia indywidualnością, a co za tym idzie – mają wielkie 
trudności w reorganizacji swojego systemu wartości309.

2.2. dylematy aksjologiczne młodzieży polskiej

W ostatnich latach można odnotować diametralne zmiany 
dotyczące sposobu „dziedziczenia” wartości przez młode poko-
lenie. Wydaje się, iż odwieczny proces polegający na przekazy-
waniu wartości z dziadków i rodziców na dzieci ulega znaczne-
mu zachwianiu. W  tym kontekście Polska młodzież okresu po 
1989  roku wydaje się być zagubiona w  orientacji normatywnej. 
Era postindustrialna ze swoim relatywizmem moralnym i  su-
biektywizmem umacnia młodego człowieka w przekonaniu, że to 
on sam jest twórcą wartości. Za taką postawą idą nowe sposoby 
wartościowania i  postrzegania swojego życia oraz otaczającego 
świata. Młodzież o  słabo ukształtowanej tożsamości najbardziej 
odczuwa tempo przemian społecznych. Współczesne pokolenie 
młodych w literaturze określane jest jako pokolenie X., które skła-
da się z osób biernych, nieufnych i unikających odpowiedzialno-
ści za swoje postępowanie i(lub) wykazujących powszechny brak 
zainteresowania aktywnością własną310. Coraz rzadziej utożsamia 
się ono z  wartościami przekazywanymi przez pokolenie doro-
słych (zjawisko anomii społecznej)311. W  kwestii aksjologicznej 

309 Zob. D.  Wajsprych, Reifikacja jako przejaw kryzysu wychowania,  
w: Między negacją a  afirmacją  – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych?, red. 
J. Rutkowiak, D. Wajsprych, dz. cyt., s. 41-55.

310 Zob. T. Thorne,  Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, 
fascynacje, tłum. Z. Batko, Warszawa 1995, s. 67.

311 Zob. E. Michałowska, Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec 
zjawisk patologii społecznej, Łódź 2010, s. 40.
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dużą rolę odgrywa również wszechobecna kultura „instant”, któ-
ra wzmaga przekonanie wśród młodzieży, że życie ma sens, jeśli 
zostaną skonsumowane ad hoc dobra materialne, relacje między-
osobowe. Człowiek w kulturze „instant” przeżywa swego rodzaju 
ubóstwianie ciała („kult ciała), co doskonale sprzyja rozwijaniu się 
mentalności, która wyrażana jest za pomocą trójmianu: fast food, 
fast sex, fast car312. Ta współczesna triada wartości, zdaniem wielu 
badaczy, zastępuje tę hellenistyczno-rzymską opartą na prawdzie, 
dobru i pięknie313. M. Konopczyński podkreśla także, że prymat 
natychmiastowości we współczesnej kulturze ma ogromny wpływ 
na styl życia młodzieży, a przez to także na kształtowanie parame-
trów jej tożsamości314.

W obliczu tylu dylematów, przed młodzieżą stoi jednak niema-
łe zadanie – mozolne konstruowanie siebie poprzez autoedukację. 
To, co jednak wydaje się być najtrudniejszym, to konieczność do-
konania przez młodego człowieka swego rodzaju syntezy, stwo-
rzenia silnego kręgosłupa moralnego w oparciu o wartości wynie-
sione z domu, ze środowiska (media, religia etc.), oraz w oparciu 
o podpowiedzi własnego sumienia315. Sumienie człowieka jednak-
że, posiadając wartościująco-imperatywny charakter, chcąc ustrzec 
się przed sytuacjonizmem etycznym, w pewien sposób musi uznać 

312 Fast z j. ang. oznacza natychmiastowość. Fast food – konsumowanie na-
tychmiastowe posiłków, szybko, bez „celebracji” (np. McDonald). Fast sex – dąże-
nie do zadowolenia seksualnego pozbawionego uczucia, miłości, odpowiedzial-
ności. Fast car – szybki samochód jako symbol natychmiastowej komunikacji 
z innymi, budowania globalnej wioski kosztem jakości relacji, przypadkowości 
i fragmentaryczności doświadczeń spotkania i dialogu z drugim człowiekiem. 
Por. J. Łach, Przekraczać samego siebie, w: Człowiek a wychowanie. Europejskie 
możliwości i zagrożenia, red. J. Łach, Rzeszów 2007, s. 67-70.

313 Zob. tamże, s. 69.
314 M. Konopczyński, W poszukiwaniu parametrów tożsamości młodzieży. 

Refleksje wokół przeprowadzonych badań, w: Zagrożenia współczesnej młodzieży 
polskiej. W poszukiwaniu tożsamości…, red. B. Bykowska i M. Szulc, Gdańsk 
2006, s. 188.

315 Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Wychowanie su-
mienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dzie-
cko w  poznawanie i  praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego 
przez sumienie” – KKK 1784.
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za podstawę swych osądów, ogólne zasady moralne, tzn. istnie-
nie obiektywnego i absolutnego porządku moralnego w szerszym, 
rozciągającym się na normy dekalogowe zakresie316.

2.3. Młodzi a rzeczywistość medialna

Media są nazywane pierwszym areopagiem współczesnego 
świata317. Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, iż media mają niewy-
obrażalny wpływ na różne sfery życia człowieka318. Stały się narzę-
dziem kierującym i inspirującym postawy indywidualne, rodzin-
ne i społeczne. Media stały się też narzędziem w ręku wewnątrz 
ideologicznie urządzonego systemu społecznego319. Środki prze-
kazu pomagają młodym ludziom w poznawaniu świata, poszerza-
ją wiedzę, dostarczają informacji o faktach i wydarzeniach z dzie-
dziny kultury, życia społecznego, politycznego, przyrodniczego. 
Niemniej jednak trzeba przyznać, że najczęstszym mankamen-
tem mediów, szczególnie tych komercyjnych, jest to, iż narzucają 
one młodemu człowiekowi pewną wizję szczęścia oderwanego 
od realiów życia. Dość systematycznie i konsekwentnie produko-
wany jest i podawany młodym ludziom cel i sens życia w ujęciu 
fragmentarycznym. Ponieważ w mediach komercyjnych następuje 
dość specyficzny dobór treści i  form do celów komercji, dlatego 
trudno nie zauważyć, że na porządku dziennym są reklamowa-
ne i dostarczane młodzieży najbardziej podatnej na manipulację, 
gotowe recepty na szczęście. Innym czynnikiem działającym zgo-
ła destrukcyjnie na młodzież jest proces tzw. uśredniania. Polega 
on na tym, że ujednolica się potrzeby wszystkich odbiorców, co 
powoduje zaniżanie wymagań, zanik wzorców wychowania. Cią-

316 Zob. T. Ślipko, Spacerem po etyce, Kraków 2010, s. 111-141.
317 Jan Paweł II, Szybki rozwój: list apostolski do odpowiedzialnych za środki 

społecznego przekazu, Katowice 2005, s. 3.
318 Zob. R. Kowal, Pozytywne i negatywne aspekty oddziaływania mediów 

na funkcjonowanie młodego pokolenia, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjali-
zacji, red. S. Bębas, Radom 2011, s. 99-114.

319 A. Mamcarz-Plisiecki, Media w  służbie ideologii, „Cywilizacja” 2006, 
nr 19, s. 119.
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głe kreowanie sztucznych światów medialnych za pomocą zaba-
wy, prześcigania się w proponowaniu programów rozrywkowych, 
promowania tzw. celebrytów, wszystko to powoduje, że rozrywka 
staje się jedynym formatem życia320. Zdaniem wielu badaczy, me-
dia ze swej istoty prowadzą do kulturowego lenistwa. Dzieje się to 
między innymi dlatego, że przekazywane komunikaty są krótkie, 
schematyczne, często oparte na stereotypach, uproszczone, nie-
wymagające większego wysiłku intelektualnego321. Współczesny 
młody człowiek w ten sposób staje się coraz bardziej intelektu-
alnym i duchowym tłuściochem322. Badacze podkreślają również 
fakt, że media uzurpują sobie prawo do wkraczania w sferę aksjo-
logiczną. Stają się swoistego rodzaju matrycą323, dawcami norm 
moralnych i wzorców. Środki przekazu mówią, co jest wartościo-
we, co dobre, a co złe. Nie nazywając rzeczy po imieniu, dokonu-
je się banalizacji zła, co w umysłach młodych ludzi prowadzi do 
swoistego chaosu aksjologicznego. Przykładem może być proceder 
podglądania innych zainicjowany i usankcjonowany szczególnie 
przez telewizję komercyjną. Przekraczanie granic dobrego smaku, 
lansowanie kultury obnażania często wyreżyserowanego na po-
kaz, daje do zrozumienia dorastającemu człowiekowi, że wszystko 
może być płynne, relatywne i dozwolone. Tym samym pozbawia 
się młodzież wyjścia ku szerokim horyzontom życia, pozbawia się 
ją wymiaru transcendentnego, który nobilituje człowieka. Rów-
nież ideę wolności media sytuują w oderwaniu od dobra i zła. Wi-
zja ta pasuje do schematu inteligencji komputerowej, która jest 
wyzwolona z własnej historii, pozbawiona zdolności do cierpienia 
i nie kieruje się żadną moralnością. Ponowoczesny młody człowiek 

320 Trafnej diagnozy na temat roli i znaczenia mediów we współczesnej 
przestrzeni społeczno-kulturowej dokonała E.  Stachowska, Religia i  media 
w warunkach polskich, w: Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podo-
bieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, red. E. Fir-
lit, M. Hainz i in., Kraków 2012, s. 351-369.

321 Więcej na ten temat patrz P.T. Nowakowski, Fast food dla mózgu czyli 
telewizja i okolice, Tychy 2002.

322 A. Mamcarz-Plisiecki, Media w służbie ideologii, dz. cyt., s. 102.
323 Zob. M.  Drożdż, Media dla człowieka, http://www.wychowawca.pl/

miesiecznik_nowy/2006/09-2006/01.htm (27.01.2012 r.).
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kreowany w  duchu inteligencji komputerowej postrzegany jest jako 
bezproblemowo funkcjonująca maszyna, uwolniona z normatywno-
-moralnej świadomości324.

2.4. Młodzież a wartości religijne i moralne

Polska literatura przedmiotu obfituje w szereg publikacji z za-
kresu badań nad wartościami młodego pokolenia, przeprowadzo-
nymi przede wszystkim przez środowiska naukowe KUL-u i ATK 
w oparciu o narzędzie badawcze przygotowane przez zespół ta-
kich badaczy, jak: W. Piwowarski, J. Mariański, W. Zdaniewicz, 
K. Ryczan i A. Tomkiewicz)325. Ogólnopolskie badania nad war-
tościami religijnymi i moralnymi młodzieży zostały zrealizowane 
w 1991 r. przez zespół J. Mariańskiego i W. Zdaniewicza326. 

Jak zauważył już pod koniec lat 90. ks. prof. J.  Mariański, 
w  warunkach radykalnych zmian społecznych, problemy mło-
dzieży ujawniają ukryte lub przyszłe problemy całego społeczeń-
stwa  – młodzież w  tym sensie stawałaby się nośnikiem i  baro-
metrem przemian327. Te przemiany w  chwili obecnej wpływają 
bezpośrednio na najmłodsze pokolenie Polaków. Modelują one 
nie tylko samo postrzeganie religii, ale także wpływają na spo-
sób wartościowania i kształtowania własnych postaw moralnych. 
Wielu badaczy konstatuje, iż to ponowoczesność wraz z  rozpa-
dem dotychczasowych tradycyjnych systemów aksjologicznych 

324 J.  Mazur, Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana Pawła 
Wielkiego, dz. cyt., s. 80.

325 J.  Mariański, Religijność współczesnej młodzieży polskiej, w: „CTh” 
1988, nr 58, fasc. III s. 5-31; W. Piwowarski, Młodzież a wartości podstawowe,  
w: Religia w dobie przełomu w Polsce, red L. Adamczuk, Warszawa 1991, s. 106- 
-134; J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991; 
J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków, War-
szawa 1991; K. Ryczan, Wartości katolików a typ środowiska miejskiego, Lublin 
1992.

326 J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Pola-
ków, dz. cyt., s. 76.

327 Zob. J. Mariański, Między nadzieją a zwątpieniem. Sens życia w świa-
domości młodzieży szkolnej, Lublin 1998, s. 7.
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zmusza niejako do reorientacji wartości moralnych w wymiarze 
religijnym. Człowiek ponowoczesny nie jest obojętny religijnie. 
Często wierzy, ale nie widzi konieczności poddawania się rygo-
rom praktyk religijnych. W  religii taki człowiek nie poszukuje 
kryterium dobra i zła. Przesłanie, jakie płynie z ponowoczesności, 
można odczytać jako radykalną negację wszelkich wartości istot-
nych dla tradycyjnej kultury328.

Jakie więc główne mankamenty można dostrzec w sferze reli-
gijnej i moralnej, z którymi borykają się młodzi ludzie? Fakt za-
kwestionowania przeszłości i przyszłości w sensie odrzucenia tzw. 
wielkich metanarracji oznacza, że młody człowiek koncentruje się 
jedynie na teraźniejszości, a przyszłość widziana jest jako rozsze-
rzona teraźniejszość329. Zdaniem J. Mariańskiego, konsekwencji 
praktycznych należy spodziewać się w następujących sytuacjach330:

a) oddalaniu się ludzi od religii w jej wymiarze instytucjonalnym;
b) zakwestionowaniu tradycyjnego systemu wartości i norm;
c) zmniejszaniu się znaczenia autorytetów i opinii innych ludzi;
d) relatywizowaniu wartości moralnych;
e) indywidualizacji podejmowanych decyzji życiowych;
f ) atomizacji w relacjach międzyludzkich;
g) komercjalizacji życia społecznego i rozwoju postaw konsump-

cyjnych.
W ciągu dziesięcioleci powstały różnorakie opracowania doty-

czące postaw młodzieży wobec wartości religijnych i moralnych. 
Uwypuklają one najbardziej ważkie problemy, z którymi boryka 
się młode pokolenie. I tak dostrzega się przede wszystkim pewne 
przemiany w sposobie wyrażania swojej religijności. Często koś-
ciół (nie tylko katolicki), traktowany jest jako supermarket (moż-
na sobie wybrać przykładowo jakiś sakrament, można wybrać 
jakieś przeżycie religijne, bez głębszego zaangażowania się i apli-

328 Zob. R.  Kuligowski, Współczesny człowiek  – między cywilizacją życia 
a cywilizacją śmierci, w: Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, red. A. Massalski, 
K. Wiatr, Warszawa 2009, s. 58.

329 Por. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium 
socjologiczne, Lublin, 2001, s. 34.

330 Por. tamże, s. 37.
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kowania wymagań religii w życiu osobistym). Kościół zatrzymuje 
młodzież na chwilę, dając intensywne przeżycie czegoś w rodzaju 
Spotkania Lednickiego czy noworocznych spotkań wspólnot Ta-
izé. Nawet doznania duchowe stają się produktem331. Nie moż-
na jednak podważać faktu, że cała ta „zewnętrzność” przeżywana 
często „gromadnie” (np. Światowe Dni Młodzieży, koncerty mu-
zyki religijnej itp.), może służyć wywołaniu i wzmocnieniu prze-
żyć religijnych w wymiarze indywidualnym. Coraz częściej mówi 
się o pewnym fenomenie przechodzenia młodzieży od religijno-
ści dziedziczonej do religii akceptowanej na zasadzie świadomego, 
osobistego wyboru332. W kulturze pluralizmu i wolności wiara co-
raz częściej nie jest już kwestią kulturowego dziedziczenia i wyni-
kiem wpływu środowiska społecznego czy rodzinnego, ale staje się 
owocem świadomej, osobistej decyzji młodego człowieka. Coraz 
mniejszy wpływ ma proces „dziedziczenia”, przekazywania religii 
z ojca na syna333. Ch. Delsol zauważa również inny powód takiego 
stanu rzeczy. A mianowicie mówi, że „ojciec nie przekazał dzie-
cku wiary religijnej, ponieważ nie wiedział już, jak ją uzasadnić, 
i ponieważ w jego życiu wiara stała się jakby serią rytuałów po-
zbawionych znaczenia”334. J. Mariański zauważa, że współczesne 
rodziny częściowo same bądź pod wpływem rozwiązań prawnych 
pozbywają się funkcji wychowawczej, a co za tym idzie – również 
możliwości oddziaływania na dzieci od strony religijnej. Zdaniem 
badacza, nie ma jednak radykalnego przełomu pomiędzy tym, co 
stare i  tym, co nowe. Tradycyjna rodzina katolicka funkcjonuje 
dalej w wielu obszarach, pomimo mocno zsekularyzowanej i zin-
dywidualizowanej religijności i moralności335.

331 Zob. K. Pawlina, Religijność polskiej młodzieży, http://wychowawca.pl/
miesiecznik/11_119/05.htm (29.01.2012 r.).

332 Zob. tamże.
333 Zob. W. Osial, Wybrane cechy współczesnej religijności i ich wyzwania dla 

edukacji religijnej, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, 
Warszawa 2011, s. 126.

334 Autor przytacza interpretację Listu do ojca F.  Kafki, zamieszczoną 
w: S. Mosès, L’Ange de l ’histoire, Seuil, Paris 1992, s. 211 i nast.

335 Por. J. Mariański, Między sekularyzacją a ewangelizacją. Wartości proro-
dzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003, s. 485.
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Jeśli chodzi o  stosunek młodzieży do różnych wartości, to 
należy zauważyć, że największym źródłem sensu życia staje się 
wiara w  Boga. Ta motywacja religijna staje się niejako funda-
mentem, na którym budowane są inne wartości: miłość, życie 
rodzinne, szczęście osobiste, przyjaźń, pomoc względem innych 
ludzi, praca itp.336 Proces laicyzacji i  relatywizacji z pewnością 
uaktywnił się szczególnie po 1989 roku, ale – zdaniem J. Ma-
riańskiego – relatywizm moralny dotyczy bardziej płaszczyzny 
norm moralnych, niż sfery samych wartości337. Tak więc trudno 
też określić, czy młodzieży bardziej bliższa jest etyka rygory-
styczna i  uniwersalistyczna (nauczana przez Kościół), czy też 
bardziej etyka relatywistyczna i  sytuacyjna będąca przedłuże-
niem ponowoczesności. Z pewnością zagubienie moralne ludzi 
młodych jest najczęściej nie tylko wyrazem ich powierzchownej 
religijności, ale przede wszystkim niewłaściwego „przykładu ży-
cia” samych dorosłych, zarówno rodziców, jak i wychowawców 
czy duszpasterzy338. Badacze podkreślają, że to osobista więź 
z Bogiem dostarcza młodym ludziom kryteriów, które pozwala-
ją rozstrzygać ich problemy moralne. Jednakże okres dorastania 
ma decydujący wpływ na dalszą postawę i stosunek do Absolu-
tu. Występująca wtedy postawa krytyczna dotyczy również życia 
religijnego, w wyniku czego może dojść do przyjęcia przez mło-
dych postawy sceptycznej bądź zgoła agnostycznej339. Sygnały 
rozejścia się moralności i  religijności, niekoniecznie, zdaniem 
J. Mariańskiego, muszą potwierdzać się w rzeczywistości, gdyż 
wartości te nie zawsze układają się w  strukturę hierarchiczną 
z dominującą rolą wartości religijnych. „Często mamy do czy-
nienia z układem poziomym, w którym nie istnieje relacja nad-

336 J. Mariański, Między nadzieją a zwątpieniem, dz. cyt. s. 272.
337 Zob. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium 

socjologiczne, dz. cyt., s. 210.
338 Zob. J. Augustyn, Młodzi w kontekście współczesnej kultury, „Horyzonty 

Wychowania” 2011, nr 10, s. 230.
339 Por. D. Musiał, Młodzież a  religia, w: Bogactwo młodości wyzwaniem 

dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin 2010, s. 72-74.
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rzędności czy podrzędności pomiędzy wartościami”340. Swoisty 
paradoks dostrzega także K. Pawlina, który zauważa, że ta sama 
młodzież, która opowiada się za liberalnym życiem intymnym, 
jako cel życia na pierwszym miejscu stawia szczęśliwe życie ro-
dzinne i wielką odwzajemnioną miłość341. Zdaniem badaczy, Pol-
ska, mimo wszystko, pozostaje w mocno zlaicyzowanej Europie 
jakąś oazą, ze szczególnie znaczącą rolą religii i Kościoła w ży-
ciu społecznym. Z pewnością teza o „pożegnaniu z katolickim 
krajem” w odniesieniu do Polski jest chybiona, także biorąc pod 
uwagę sytuację współczesnej młodzieży polskiej342. Potwierdzają 
to wnioski z badań przeprowadzanych w różnych środowiskach. 
Od strony praktycznej zauważalny jest fakt, że niedzielna msza 
św. dla ponad 30% młodych traci moc obowiązującą. Jednak ten 
wskaźnik różni się znacząco od tych w krajach zachodnich. Nie-
pokoić może też pewne odejście od indywidualnej spowiedzi ro-
zumianej jako formalne „wyliczanie” grzechów.

Ulega zmianie także nastawienie młodych ludzi do Kościoła 
i hierarchii343. Wielu badaczy dostrzega problem, iż model Koś-
cioła jako „nakazu”, charakteryzującego się wyraźną normatyw-
nością, w chwili obecnej przeżywa kryzys. W skali całego społe-
czeństwa trudno jest mówić o „modzie na ateizm”, ale z pewnością 
łatwo są dostrzegalne postawy krytycznego spojrzenia w stosunku 
do poczynań Kościoła. Pojawiają się coraz częściej, niejednokrot-
nie podsycane przez media, oczekiwania liberalizacji stanowiska 

340 J. Mariański, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjolo-
giczno-pastoralne, Lublin 2005, s. 57.

341 Zob. K. Pawlina, Religijność polskiej młodzieży, dz. cyt.
342 Zdaniem J.  Mariańskiego, „Dekalog jako podstawowa kodyfikacja 

norm moralnych (…) jest w szerokim zakresie akceptowany, (…) a jego funda-
mentalne zasady nie straciły nośności społecznej”. Sprawą bardziej niepokojącą 
jest nie tyle negacja przykazań, ile raczej stopnia ich akceptacji. Zob. J. Mariań-
ski, Dylematy moralne młodzieży polskiej, w: Wartości i postawy młodzieży polskiej, 
red. D. Walczak-Duraj, tom 1, Łódź 2009, s. 19.

343 Najczęściej zarzuca się księżom materializm, niewłaściwe relacje 
z  wiernymi, traktowanie parafian „z góry”, brak zgodności własnego życia 
z głoszonymi ideami. Zob. J. Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność mło-
dzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008, s. 450.
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Kościoła w kwestiach moralnych (antykoncepcja, rozwody, współ-
życie przedmałżeńskie młodzieży itp.)344.

Podsumowując ogólny stan religijności i stosunku do wartości 
moralnych młodzieży, należy zauważyć, że ogólny stan praktyk 
religijnych może ulec w przyszłości pewnemu dalszemu osłabie-
niu. Wiele zależy od motywacji, od środowiska społecznego, od 
osobistego zaangażowania. Z  pewnością religijność kulturowa 
i związana z nią moralność, osadzona w strukturach społecznych, 
ugruntowana przez masowe uczestnictwo w  życiu religijnym, 
będzie ulegać przemianom. Trudno na dzień dzisiejszy określić, 
jaki zaistnieje kierunek tychże zmian. J. Mariański zauważa, że 
istnieje w naszym kraju pewna tendencja do przedstawiania spo-
łeczeństwa w jak najbardziej czarnych i ponurych barwach. Bada-
nia socjologiczne wskazują, że moralność chrześcijańska w społe-
czeństwie polskim nie znajduje się w wyraźnym odwrocie, chociaż 
pewne zmiany są już zauważalne345. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że społeczeństwo jest w kryzysie i im bardziej negatywne opinie 
wypowiada się o społeczeństwie, tym istnieje większe ryzyko po-
zyskania posłuchu w ośrodkach decyzyjnych i opiniotwórczych346. 
Wyżej przeprowadzone refleksje na temat sytuacji młodzieży od 
strony religijnej i moralnej prowokują wysunięcie pewnych postu-
latów, aby w życiu młodego człowieka, nie tylko lekcja religii, ale 
cała działalność szkoły, szły w kierunku kształtowania autentycz-
nych postaw religijnych i moralnych, a co za tym idzie – również 
osobistej odpowiedzialności młodego człowieka przed społeczeń-
stwem i najbliższym otoczeniem, w którym żyje347. Chodziłoby 

344 Zob. J. Mariański, Między sekularyzacją a ewangelizacją, dz. cyt., s. 311.
345 J. Mariański, Tendencje rozwojowe religijności katolickiej w Polsce, w: Po-

między sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemia-
nach religijnych w Polsce i w Niemczech, red. E. Firlit, M. Hainz i in., Kraków 
2012, s. 35.

346 Zob. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium 
socjologiczne, dz. cyt., s. 422.

347 Zob. ciekawy artykuł J. Augustyna, który omawia te cechy ludzi mło-
dych, na które wychowawcy i duszpasterze winni zwrócić szczególną uwagę 
w bezpośredniej pracy. Autor wymienia następujące wymiary: a) wielkodusz-
ność i szlachetność młodych; b) emocjonalna otwartość młodych; c) pragnienie 
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też o docenienie „idealizmu młodzieńczego”, który wynika z jed-
nej strony z odrzucania świata ludzi dorosłych, a z drugiej strony 
z faktu, że w młodym człowieku jest naturalne pragnienia porząd-
ku, ładu, autorytetu, realizowania celów wyższych. Młodzież jest 
wrażliwa, poszukuje intuicyjnie dobra, piękna i prawdy. Idealizm 
młodzieńczy rzutuje na różne dziedziny życia młodego człowieka 
(na miłość, przyjaźń, wybór zawodu, wejście w świat społeczności 
i polityki). Respektowanie idealizmu młodzieńczego sprzyja za-
tem w docieraniu do wartości wyższych oraz pomaga młodzień-
cowi skonkretyzować świat, w którym przyszło mu żyć348.

3. Nauczyciel we współczesnej szkole

Zawód nauczyciela jest szczególnie trudny, gdyż w  każdej 
chwili poddawany jest wnikliwej ocenie zarówno ze strony mło-
dzieży, jak też i  szkoły czy rodziców. Na zawód nauczyciela czy 
wychowawcy składa się jego postawa, kultura osobista, odpowie-
dzialność, wrażliwość, samokrytycyzm, uczciwość, wyznawane 
wartości. Wszystko to zwie się etosem nauczyciela, gdyż mamy 
do czynienia ze zbiorem jasno określonych ideałów, które go obo-
wiązują i podlegają realizacji w związku z jego działalnością wy-
chowawczą. W ramach dalszych rozważań zatrzymamy się teraz 
nad figurą nauczyciela we współczesnej szkole.

Komunikacja nauczyciela z  uczniem może być niesłychanie 
trudną kwestią. Wynika to przede wszystkim z bariery wiekowej, 
dojrzałości emocjonalnej i  psychicznej, zasobu słownictwa itp. 
Głównym czynnikiem interakcji pomiędzy nauczycielem a ucz-
niem jest efektywna komunikacja, która wpływa na pracę dy-
daktyczną i wychowawczą. Wychowawca jest osobą znaczącą dla 

wolności; d) wrażliwość i kruchość psychiczna; e) kryzys autorytetu; f ) zagro-
żenie cynizmem. Zob. J.  Augustyn, Młodzi w  kontekście współczesnej kultury, 
dz. cyt., s. 218-231.

348 Zob. B. Kiereś, Między idealizmem młodzieży a materializmem współ-
czesnej kultury, w: Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, 
red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin 2010, s. 105-106.
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młodego człowieka. Oddziaływanie osobowości nauczyciela ma 
szczególny wpływ w pierwszych latach nauki szkolnej. W ostat-
nich kilkunastu latach lansowany jest nowy model oświaty, w któ-
rym zmienia się również rola nauczyciela i ucznia w procesie dy-
daktyczno-wychowawczym. Nauczyciel przestaje pełnić główną 
rolę w zakresie przekazywania wiedzy. Jego rola sprowadzana jest 
bardziej do funkcji specjalisty, eksperta, diagnostyka i terapeuty349. 
W nowym zamyśle nauczyciel winien więc powoli odchodzić od 
roli „przekaziciela wiedzy”, a  stawać się tym, który optymalizu-
je proces uczenia się dzięki temu, że młodzi ludzie odkrywają 
własne metody uczenia się, poznawania, odkrywania świata. Tym 
sposobem nauczyciel stwarza uczniom warunki do ich podmio-
towego funkcjonowania, rozwija poczucie autonomii uczniów350. 
Ogłoszony w 1996 r. Kodeks Etyki Nauczycielskiej opowiada się 
za partnerskim kształtem wzajemnych relacji nauczyciela i ucz-
nia. Nauczyciel powinien zatem szanować godność ucznia jako 
osoby, a także respektować przysługujące mu prawa351. Traktując 
ucznia podmiotowo nauczyciel czyni jego samego współtwórcą 
i współuczestnikiem własnego rozwoju integralnego i doskonale-
nia. Już w latach 80. J. Chałasiński stwierdzał, że rola nauczyciela 
nie może być sprowadzana li tylko do procesu nauczania, ale jako 
działacz społeczny, nauczyciel winien stwarzać uczniom warunki 
sprzyjające zdobywaniu wiedzy, rozbudzaniu wielostronnych za-
interesowań, zamiłowania do pracy twórczej i  wykazywania się 
inicjatywą352. Służąc poprzez rozliczne działania pedagogiczne 
oraz własną postawę wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojo-
wi ucznia, nauczyciel winien wspierać go w sferze intelektualnej, 
duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. Pod-

349 Zob. J. Jastrząb, Rola i zadania nauczyciela terapeuty, www.ptd.edu.pl/
content/download/284/1152/.../Rola_i_zadania.pdf (15.10.2012 r.).

350 Zob. J. Sempryk, Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu, „Perspec-
tiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2006, nr 2, s. 109-121.

351 Zob. B.  Stańkowski, Konflikt nauczyciel-uczeń. Uzdrawianie relacji 
w świetle Reguły 5R, Kraków 2009, s. 35-37.

352 Zob. J. Chałasiński, Przyjaciołom nauczycielom trochę wspomnień, w: Pa-
miętniki nauczycieli, red. J. Chałasiński, Warszawa 1980, s. 23.
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kreśla się także w życiu ucznia naturalną potrzebę wzorca, auto-
rytetu. Mówiąc o etosie nauczyciela początku XXI wieku, trzeba 
podkreślić, że w opinii wielu postrzegany jest on jako mistrz, prze-
wodnik o szerokich horyzontach353. Rola mistrza, który ukazuje 
nowe horyzonty rozwoju, rola bycia autorytetem oraz stawania się 
przyjacielem jest więc jednym z najtrudniejszych zadań stojących 
przed nauczycielem354. Kolejnym ważnym elementem omawia-
nego etosu nauczyciela jest bycie człowiekiem otwartym, czło-
wiekiem szerokich perspektyw („open mind”). W ramach swoich 
zajęć, nauczyciel i wychowawca ma prowadzić młodego człowieka 
do pełni rozwoju, zachęcając do podjęcia trudnych wyborów, być 
doradcą, uczyć samodzielności, stawania się protagonistą i głów-
nym bohaterem swojego życia355.

Współczesny nauczyciel musi niejako ciągle przepracowywać 
wizję bycia dla młodzieży. W pewnym sensie bycie nauczycielem 
jest tajemnicą życia osobowego i, jak każdy dar, można go chronić, 
wspomagać, rozwijać i kultywować356. Wiele prac z zakresu peda-
gogiki, raportów edukacyjnych i  oficjalnych źródeł dotyczących 
edukacji podkreśla, że podstawowym zadaniem wychowawcy-
-nauczyciela powinno być kształtowanie myślenia młodych ludzi, 
umiejętności spojrzenia na problemy teraźniejszości i przyszłości. 
Stąd nauczyciel winien stawać się podmiotem wychowującym, 
wraz z rodzicami odkrywać wartość człowieka, zdolności ucznia 
do odczuwania powinności moralnych oraz kierowania się nimi 
zarówno w życiu osobistym, jak też i społecznym357. Współczesne 

353 Zob. M.  Rusiecki, Ethos nauczycielski, http://www.wychowawca.pl/
miesiecznik/2_110/02.htm (15.10.2012 r.).

354 Prof. M. Rusiecki dowodzi, że w naszej kulturze narodowej etos na-
uczycielski wyrasta z etosu chrześcijańskiego, a to oznacza, że jego podstawę 
stanowi Dekalog. Patrz M. Rusiecki, Ethos nauczycielski, dz. cyt.

355 Zob. Z.  Kwieciński, Zmienić kształcenie nauczycieli, w: Edukacja na-
uczycielska w perspektywie zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, 
H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Warszawa 1998.

356 M. Sawicki, Rozważania o szkole, Warszawa 2005, s. 22.
357 Zob. A.M. Tchorzewski, Dyskurs wokół wartości i powinności moralnych 

nauczyciela, w: Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości 
profesjonalnej nauczycieli, red. A.M. Tchorzewski, Bydgoszcz 1994, s. 8.
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społeczeństwo przesiąknięte procesem dehumanizacji, kiedy to 
bardzo często dominującą wartością jest tolerancja wobec każdej 
postawy bez względu na zabarwienie etyczne, ma potrzebę, aby 
zarówno nauczyciele, jak i  rodzice ściśle z sobą współpracowali, 
pokonując w ten sposób kryzys relatywizmu w kwestii moralnej 
i obyczajowej358.

4. Kryzys wychowania w szkole

Współczesnej szkole polskiej towarzyszy wiele problemów359. 
Są one subiektywnie dostrzegane i  piętnowane także przez lu-
dzi młodych. Niejednokrotnie aktualna sytuacja w polskiej szkole 
znajduje swoje odzwierciedlenie w metaforach. I tak, szkoła przy-
równywana jest do więzienia, gdzie młodzież czuje się zniewolona, 
mająca ustawiczne poczucie zagrożenia360. Szkoła postrzegana jest 
także jako nudny obowiązek, chociaż, jak wskazują badacze, znu-
dzenie jest nieuchronnie wpisane w prozę uczniowskiego życia361. 
Lęk i nudę w polskiej szkole akcentują inni badacze362. W szko-
le porównywanej do rajskiego horroru, uczniowie żyją strachem. 
Z literatury przedmiotu wynika, że źródeł szkolnych lęków może 
być wiele, niemniej jednak najbardziej dokuczliwym okazuje się 
lęk przed nauczycielem. Uczniowie zwykle mają odczucie pod-
ległości, zniewolenia oraz dominacji nauczyciela363. Barwny opis 

358 Zob. W.  Cichosz, Pasja etosu nauczyciela, „Universitas Gedanensis” 
2001, nr 2, s. 49-57.

359 Nauczyciel-Wychowawca-Pedagog. Szkolne wyzwania, red. K. Jagielska, 
J. Łukasik, R. Solecki, Kielce 2013.

360 Zob. W.  Martyniuk, Uczniowskie metafory szkoły, „Teraźniejszość 
Człowiek Edukacja” 2010, nr 2, s. 67-78.

361 Zob. M.  Dudzikowa, Pomyśl sobie…Minieseje dla wychowawcy klasy, 
Gdańsk 2007, s. 234; 237.

362 Zob. J. Gęsicki, Szanse w reformie. Szanse na reformę. Szanse reformy, 
Warszawa 1994, s. 23.

363 Zob. B. Karolczak-Biernacka, Stres szkolny ucznia, w: Człowiek w sytu-
acji trudnej, red. B. Hołyst, Warszawa 1991, s. 132.
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realiów polskiej szkoły przytaczany jest także przez innych ba-
daczy, którzy akcentują wpływ telewizji, filmu, Internetu na re-
lacje z  rodzicami i  nauczycielami. Badacze dowodzą, iż kolejne 
pokolenie nastolatków, dorastając w  przestrzeni zdominowanej 
przez środki masowego przekazu, ma coraz mniejsze szanse na 
budowanie właściwych relacji międzypokoleniowych364. Jak wy-
nika z  analiz przeprowadzony przez wielu badaczy, środowisko 
szkolne staje się okazją do zaprezentowania swojego ubioru i cia-
ła. Kultura konsumpcji wdarła się również do szkoły. Cogito ergo 
sum ustępuje miejsca innemu przesłaniu: Corpus habeo ergo sum – 
mam ciało, więc jestem. Badacze, zatem podkreślają fakt, iż szkoła 
staje się miejscem, gdzie można wyeksponować walory własnej 
powierzchowności. Ubiór, gadżety stają się formą kategoryzo-
wania uczniów365. Słusznie zatem J. Bruner stwierdzał, że szkoła 
wraz z jej uczniowską społecznością nie jest odrębnym światem, 
ale częścią rzeczywistości wtopionej w  określony kontekst spo-
łeczno-kulturowy366.

Przyjrzyjmy się w  sposób bardziej szczegółowy dzisiejszej 
szkole. Mówi się wiele na temat postępującej jej biurokratyzacji, 
zarzuca się ogólnikowość celów wychowawczych367, skandalicz-
nie niski poziom merytoryczny testów egzaminacyjnych zarówno 
w blokach humanistycznym, jak również w bloku matematyczno-
-przyrodniczym368. Powszechne jest stwierdzenie, że przyczyną 
kryzysu współczesnej szkoły polskiej jest brak szerokiego opar-
cia wychowania na pozytywnych wartościach. Niejednokrotnie 
media młodzieżowe, pozostając mocno skomercjalizowane, idące 
kierunku gloryfikacji zabawy, promocji seksu oraz apoteozy cieles-
ności, ukazują szkołę bardziej jako miejsce luźnej zabawy, przeglą-

364 Zob. N.  Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w  epoce 
show-biznesu, Warszawa 2006, s. 26; 118-119.

365 Zob. Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza, Poznań-Toruń 1996, s. 103.
366 Por. J. Bruner, Kultura edukacji, Kraków 2006, s. 27.
367 Zob. B. Kiereś, Współczesna szkołą –wychowywać czy eksperymentować?, 

http://www.cywilizacja.ien.pl/?id=468 (01.02.2012 r.).
368 Zob. M. Sawicki, Problematyczność reformy szkolnej, „Cywilizacja” 2005, 

nr 14, s. 95-96.
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du mody, towarzyskich spotkań, niż jako miejsce realizacji jej za-
sadniczej funkcji, jaką jest kształcenie i wychowanie369. Niemniej 
jednak źródeł samego kryzysu szkoły należy upatrywać głównie 
w  przemianach społeczno-kulturowych naszego społeczeństwa. 
Zmieniające się postawy moralno-etyczne dorosłych są w głów-
nej mierze wynikiem naruszonej hierarchii wartości w społeczeń-
stwie, dostarczając wzorców i błędnych wizji życia370.

Kryzys wychowania w szkole wiąże się też z kwestią postrze-
gania samej wiedzy szczególnie przez przekazujących ją nauczy-
cieli371. Nie ma wątpliwości, że wiedza dla każdego człowieka jest 
wartością. Pytanie jednak, jakie rodzi się w tym momencie, to czy 
wspomniana wiedza jest wartością autoteliczną czy też instrumen-
talną. Wiedza autoteliczna oznaczałoby, że jest ona wartością samą 
w  sobie. Wiedza byłaby, więc dążeniem do Prawdy, obok Dobra 
i Piękna, jako najwyższych wartości ludzkich. Dociekanie do praw-
dy, poszukiwanie prawdy, jeśli jest rzetelne, prowadzone w oparciu 
o dobrze dobraną metodologię, prowadzi do odkrywania praw, do 
ustalania zjawisk, prawidłowości, respektowania praw moralnych. 
Wiedza byłaby więc wartością, bo sam proces eksploracji, dążenia 
do prawdy staje się wartością. Wiedza może też mieć charakter in-
strumentalny. Może być „użyteczna”, „przydatna”, być „środkiem 
do…”. Tak pojmowana wiedza staje się użytecznym środkiem słu-
żącym do osiągnięcia innych wartości. Wiedza zatem byłaby czymś 
podrzędnym wobec celu wyższego, byłaby środkiem do realizacji 
wartości zaliczanych w danej kulturze do wartości niższego rzędu. 

369 Zob. P.T. Nowakowski, Nauczyciel i szkoła na łamach pism młodzieżo-
wych, „Cywilizacja” 2005, nr 14, s. 109-115.

370 J. Czerny mówi o przesunięciu aksjologicznym polegającym na nad-
miernej gloryfikacji wartości materialnych i marginalizacji wartości humani-
stycznych, duchowych. Zob. J. Czerny, Zagrożenia wychowawcze we współczes-
nym świecie, Katowice 1999, s. 33.

371 Niektórzy pracownicy nauki posuwają się nawet od stwierdzenia, iż we 
współczesnej szkole mamy do czynienia zarówno z „pozorowaniem” roli ucznia 
jako podmiotu zdobywającego wiedzę, jak i z „pozorowaniem” roli nauczyciela 
jako podmiotu przekazującego wiedzę. Zob. W. Ambrozik, K. Przyszczypkow-
ski, Czy współczesna szkoła jeszcze wychowuje? w: Zagrożenia wychowawcze XXI 
wieku, red. A. Massalski, K. Wiatr, Warszawa 2009, s. 22.
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Traktowanie wiedzy jako wartości najwyższej (autotelicznej), nie 
przekreśla jej i nie wyklucza samej wiedzy jako narzędzia do odkry-
wania i poszukiwania innych rozwiązań praktycznych w  różnych 
dziedzinach działalności. Wydaje się, iż jednym z czynników po-
wodujących kryzys w naszej szkole jest właśnie samo podejście do 
wiedzy. Nie jest ona traktowana jako autoteliczna, ale bardziej jako 
wartość instrumentalna (zdobyć zawód, umieć obsługiwać taki czy 
inny program komputerowy, znać język obcy po to, by więcej zara-
biać itp.). Wiedza jako wartość autoteliczna ustępuje więc miejsca 
wiedzy jako wartości instrumentalnej. Młody człowiek pozbawiany 
jest możliwości, aby wiedza dla niego stawała się wartością, a war-
tość ze swej strony kształtowała i wychowywała go. Bez tej wza-
jemnej współzależności: wiedza, wartość i wychowanie, trudno jest 
mówić o tym, by szkoła spełniała swoją funkcję wychowawczą.

Kryzys wychowania w  szkole ma swoje źródło także w  nie-
ostrej koncepcji wychowania. Termin edukacja pochodzi od cza-
sownika łac. ex-ducere, wyciągać, wyprowadzać. Wychowawca jest 
więc tym, który wydobywa z młodego człowieka to, co najcenniej-
sze, wynosi go na wyższy poziom istnienia, godniejszą egzystencję 
w wymiarze horyzontalnym372. Ex-ducere, oznaczałoby, więc wy-
dobywanie z człowieka tych najpiękniejszych cech i odkrywanie 
wszystkich jego talentów służących temu, aby stawał się prawdzi-
wym człowiekiem373. Wychowania zatem nie można redukować 
do zwykłego „chowania”, jak to ma miejsce w  przypadku zwie-
rząt374. Wychowanie oznacza bowiem spotkanie dwóch podmio-
tów, fascynację mistrzem375. Nie ma wychowania bez osobowego 
spotkania między „ja” i  „ty”. Musi zatem nastąpić dialog, który 

372 Por. M.  Dziewiecki, Szkoła a  wychowanie, http://www.wychowawca.
pl/miesiecznik/11-131/07.htm (18.10.2011 r.).

373 W tym kontekście warto przywołać słowa z notesu R. Kapuścińskiego: 
„czy być człowiekiem to coś oczywistego, co dzieje się samo przez się czy też 
trzeba ciągle do tego zmierzać, nakłaniać się stale, wzbudzać w sobie chęć bycia 
człowiekiem” – R. Kapuściński, Busz po polsku; Notes, Warszawa 1988, s. 154.

374 Zob. Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, 
Warszawa 1964, s. 247.

375 Zob. B. Lulek, Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, Kra-
ków 2000, s. 97-98.
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jest warunkiem zaistnienia relacji wychowawczej. W tej perspek-
tywie wychowawca staje się towarzyszem376, co zakłada ewidentną 
wspólnotę wychowawcy i wychowanka, nawiązanie bliskiej relacji 
wzajemności, która nie ogranicza się tylko do pracy z wychowan-
kiem, do kształtowania go, ale głównie skupia się na stwarzaniu 
sprzyjających warunków do rozwoju integralnego wychowanka.

Kryzys polskiej szkoły pogłębia się szczególnie w  ostatnim 
dziesięcioleciu377. Dostrzega się powolne odzieranie edukacji z jej 
wymiaru wychowawczego. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo 
indoktrynacji i  „kształtowania” wychowanków zgodnie ze stan-
dardami panującymi w  danym momencie w  społeczeństwie, co 
sprowadza się wobec dużej mierze do uległości wobec modnej po-
prawności politycznej. 378 F. Adamski zauważa, że o „rozdrożach” 
pomiędzy wychowaniem a  edukacją mówiono już w  latach 60. 
XX wieku379. Głównych przyczyn tego rozejścia się upatrywano 

376 Zob. K. Biel, Towarzyszenie, czyli o postawie wychowawcy resocjalizu-
jącego, resocjalizującego, w: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w  Krakowie, red. W.  Kubik, Kraków 
2004, s. 143-144.

377 B. Śliwerski wylicza kilkanaście paradoksów, które można zaobserwo-
wać w polskiej polityce oświatowej. Do najbardziej znamiennych należą: a) pa-
radoks permanencji oceniania i klasyfikowania uczniów oraz narzucania im ak-
tywności rywalizacyjnej; b) paradoks standaryzacji i wymierności tego, co jest 
niewymierne; c) paradoks neutralności politycznej systemu edukacji publicznej 
w Polsce; d) paradoks niespełniania przez szkołę założonej funkcji wychowaw-
czej i emancypacyjnej; e) paradoks dyskredytowania przez szkołę samouctwa, 
naturalnej skłonności każdego człowieka do uczenia się i do samorealizacji oraz 
pozbawiania jednostek odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy; f ) pa-
radoks niesprzyjania przez szkołę kształcenia i sprawiedliwości społecznej oraz 
pozbawiania uczniów praw do swobód obywatelskich; g) paradoks otwartości 
i  dialogiczności edukacji w  sytuacji tworzenia przestrzeni zamkniętych, nie-
dostępnych dla uczniów i  ich rodziców. Zob. B. Śliwerski, Paradoksy polityki 
oświatowej w Polsce, „Studia Edukacyjne” 2011, nr 16, s. 19-39.

378 Patrz konsekwencje postmodernizmu i narzędzia tej ideologii, jakim 
jest poprawność polityczna, w wychowaniu młodego pokolenia, w: A.E. Szoł-
tysek, Postmodernistyczna „dekompozycja” zdrowego rozsądku w  edukacji (część 
pierwsza), „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 3, s. 9-25.

379 Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. 
F. Adamski, Kraków 1999.
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między innymi w tym, iż nastąpił odwrót od aksjologii, nie tylko 
na płaszczyźnie teoretycznej, ale także w praktyce (zaniedbanie 
przekazu wartości młodemu pokoleniu)380. Prawdą jest, iż w Eu-
ropie po II wojnie światowej nastąpiła pewna dezorientacja aksjo-
logiczna społeczeństwa, szczególnie w krajach środkowowschod-
niej Europy zdominowanej przez komunizm. Owe „rozdroże” 
było więc owocem ścierania się dwóch wizji życia: chrześcijań-
skiej i świeckiej zdominowanej przez „moralność socjalistyczną”. 
Odgórne lansowanie zaprogramowanej ateizacji doprowadzi-
ło w  społeczeństwach bloku wschodniego w  tym w  Polsce, do 
ukształtowania się wśród społeczeństwa mentalności polegającej 
na podwójnej moralności381. F.  Adamski bardziej szczegółowo 
wchodząc w problem rozdroża wychowania i edukacji, podkreśla, 
że na taki stan rzeczy miały wpływ następujące czynniki: a) redu-
kowanie wychowanka do jednego wymiaru (spojrzenie aspekto-
we) – to powoduje, iż zamyka się drogę do poznania całej prawdy 
o młodym człowieku; b) niedocenianie filozofii personalistycznej, 
a co za tym idzie również brak adekwatnej wizji wychowanka jako 
osoby wolnej, decydującej o  swoich wyborach życiowych, egzy-
stencjalnie ukierunkowanej również na drugich382; c) brak wycho-
wania do wolności; wybór osobisty dokonywany bez odniesienia 
do sfery aksjologicznej; d) instrumentalizacja nie tylko samym 
procesem wychowania, ale również instytucjami zajmującymi się 
wychowaniem383.

Innym niepokojącym zjawiskiem nie tylko w Polsce, ale i w ca-
łej Europie jest podporządkowywanie sobie edukacji przez polity-

380 J. Łach, Wychowanie a etyka na przełomie wieków XX/XXI, w: Człowiek 
a kultura, tenże, Rzeszów 2004, s. 255.

381 Tamże, s. 256.
382 „Personalizm, jako filozoficzna podstawa wychowania, w  pełni roz-

patruje tajniki ludzkiej egzystencji, biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty: 
intelektualną, moralną, psychiczną i społeczną, wysuwając jako cel wychowa-
nia – pełny rozwój jednostki ludzkiej: zarówno osoby, jak i członka społeczeń-
stwa” – F. Adamski, Słowo wstępne, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna 
filozofia wychowania, dz. cyt., s. 7-8.

383 F. Adamski, Słowo wstępne, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistycz-
na filozofia wychowania, dz. cyt., s. 8.
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kę, a ściślej mówiąc przez ekonomię. Odchodzenie od klasycznej 
wizji wychowania i kształcenia inspirującego się na filozofii, etyce, 
nieuchronnie prowadzi do zatracania wszechstronnego rozwoju 
człowieka, koncentrując się bardziej na tym, by młody człowiek 
nabył umiejętności „przydatnych społecznie”, by był wdrażany 
w role bezwolnych uczestników społecznej organizacji384. Reali-
zowanie określonych dyrektyw politycznych jako celów wycho-
wania sprawia, że wychowanek staje się nieuchronnie narzędziem 
w ręku sprawujących władzę385. Stąd Z. Kwieciński jako przejaw 
niewydolności systemu szkolnego wskazuje również na fenomen 
wtłaczania uczniów w ideologiczne schematy interpretacyjne386.

Od jakiegoś czasu w polskim szkolnictwie pokutuje także idea 
F.W. Taylora, który uważał, że podstawowym celem ludzkiej pracy 
i myśli jest wydajność. Teoria ta przeniesiona na grunt pedagogiki 
i wychowania sprawiła, że z procesu uczenia się i wychowywania 
uczyniono mierzalny produkt ludzkiej aktywności w kategoriach 
jej efektywności, co w prostej linii prowadzi do totalnej techno-
kracji. O wychowankach więc mówi się jako o  „zasobach ludz-
kich”, próbując wszystko zmierzyć i policzyć387. Obserwuje się co-
raz więcej wykorzystywanych testów jako narzędzi technicznych 
w  edukacji, które miałyby eliminować wszelkie dwuznaczności 
i wątpliwości, jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów. Paradoksem jest, 
więc, że coraz częściej ufa się wykresom, liczbom, statystykom, 
a coraz mniej wychowankowi i temu wszystkiemu, co on z sobą 

384 Zob. Z. Kwieciński, Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjope-
dagogiczne, Wrocław 2007, s. 9-21.

385 Zob. D. Zalewski, Nauczyciel na usługach systemu, „Cywilizacja” 2004, 
nr 10, s.  164. Autor wnikliwie przygląda się Białej Księdze Komisji Europej-
skiej, dokonuje krytycznej analizy dokumentu i nie ukrywa rozgoryczenia, gdyż 
wizerunek „nowego nauczyciela” i wychowania, jaki wyłania się z tego doku-
mentu, świadczy o  marginalizowaniu tzw. wiedzy humanistycznej na rzecz 
doraźnych kierunków technicznych, przekształcania szkół w „wielofunkcyjne 
ośrodki edukacyjne” itp.

386 Z. Kwieciński, Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedago-
giczne, dz. cyt., s. 9-21.

387 B. Śliwerski mówi o paradoksie standaryzacji i wymierności tego, co 
jest niewymierne. Zob. B.  Śliwerski, Paradoksy polityki oświatowej w  Polsce, 
dz. cyt., s. 26.
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niesie388. Szkoła popada w coraz większy kryzys, gdyż ogranicza się 
często do kształcenia intelektualnego, przekazuje jedynie wiedzę 
konieczną do zaliczenia testu (patrz testy kompetencyjne), uczy 
uczniów „wstrzeliwać się w klucz interpretacyjny” stworzony na 
użytek tychże właśnie testów389. Niemałe kontrowersje budzi też 
wczesne profilowanie polegające na „specjalizowaniu” ucznia jest 
w okresie gimnazjum390. Dominuje technologiczny model szkoły 
nastawionej przede wszystkim na efektywność kształcenia. Nie 
bez winy w tym wszystkim jest też encyklopedyzm, który nadal 
dominuje w naszym szkolnictwie i w pozaszkolnych systemach 
edukacyjnych391. Sprzyja on gromadzeniu wiedzy fizycznie do-
stępnej na nośnikach papierowych lub elektronicznych. Ważniej-
szym jednak, obok gromadzenia wiedzy, zapamiętywania termi-
nów, dat, definicji itp. (wymiar mnemoniczny nauczania), byłoby 
stawanie się świadomym tego, co powinno się wiedzieć, jak szukać 
oraz przyswajać sobie wiedzę, jak ją wykorzystywać w rozwiązy-
waniu problemów intelektualnych i praktycznych. Wyniki egza-

388 Stosując testy dydaktyczne, których jednostki zadaniowe są tzw. prob-
lemami zamkniętymi, możemy rzeczywiście uzyskać procedury rangowania 
uczniów na skali liczbowej. Problem w tym, że rangowanie dotyczy informacji 
o faktach, a nie aktów i procesów umysłowych, w których zawsze jest uwikłane 
rozumienie sensów i znaczeń. Zob. M. Sawicki, Problematyczność reformy szkol-
nej, dz. cyt., s. 96-97.

389 Podstawową trudność sprawia gimnazjalistom analizowanie i  inter-
pretowanie tekstów, np. z języka polskiego. Generalnie uczniowie nie potrafią 
wykorzystać zdobytej wiedzy, by odwołać się do prostych kontekstów kulturo-
wych i społecznych. Także w części matematyczno-przyrodniczej, gimnazjali-
ści wykazują ewidentne braki, jeśli chodzi o umiejętności opisywania prawid-
łowości w  procesach i  funkcjonowaniu poznanych systemów, wykorzystania 
zdobytych prawd i  zasad do interpretacji zjawisk, stosowania zintegrowanej 
wiedzy do analizowania przyczyn i  skutków zagrożeń cywilizacyjnych. Patrz 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna i matematyczno-przyrod-
nicza, Raport OKE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 24-25 i 32-33.

390 Zob. M. Sagan, Szkoła – kuźnią talentów czy zaprzepaszczonych szans, 
w: Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, 
K. Stępień, Lublin 2010, s. 157.

391 Zob. Dz. Jankowski, Postawa wobec wiedzy i własnego rozwoju w pono-
woczesnym świecie, w: Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, 
red. P. Frąckowiak, Gniezno 2011, s. 76.



152 Rozdział iV

minów gimnazjalnych wskazują, iż wiedza, z  jaką uczniowie są 
zapoznawani w szkole, nie jest postrzegana przez nich w perspek-
tywie uwarunkowań cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych. 
Encyklopedyzm oderwany od rzeczywistości powoduje, iż szkoła 
nie tylko nie w pełni uczy, aby wiedzieć, ale przede wszystkim nie 
uczy, by działać392.

Zasygnalizowane niedomagania i  niewydolności szkoły były 
przez cały okres po 1989 roku przedmiotem reform. Jednakże ich 
mankamentem było to, że powstawały one w  zaciszu gabinetów 
ludzi poświęcających się polityce393. Odgórne zarządzenia i okól-
niki nie przyczyniły się do wymiernego sukcesu reform w systemie 
szkolnictwa. Zabrakło oddolnych inicjatyw ze strony rodziców, na-
uczycieli i dyrektorów szkół. Brak badań diagnostycznych, margi-
nalizowanie przez siły polityczne środowisk akademickich w do-
starczaniu rozwiązań dotyczących problemów szkoły, wszystko to 
sprawia, iż dotychczasowe reformy szkolnictwa kończą się porażką.

5. zadania szkoły początku XXi wieku

Zadania szkoły nakreślone poniżej, nawiązują do idei pedago-
giki personalistycznej, która wskazuje na człowieka jako osobę, 
niezależnie od tego, czy jest wierząca, czy też ma inne zapatry-
wania światopoglądowe, czy posiada taki czy inny kolor skóry itp. 
Osoba ta realizuje swoje człowieczeństwo, swoją osobową naturę 
poprzez poznanie, miłość, wolność. Nakreśleniu zadań stojących 
przed szkołą przyświeca więc myśl, iż współczesna szkoła ma „bu-
dować człowieczeństwo w wychowanku”. Wychowanie byłoby, jak 

392 Zob. oczekiwania sformułowane w odniesieniu do współczesnej szkoły 
w: Edukacja. Jest w  niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej 
Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, War-
szawa 1998.

393 Osobną sprawą jest tutaj też pewna zakulisowość i  niejawność prac 
koncepcyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M. Sawicki dostrzega, iż 
w kwestii doboru narzędzi, za pomocą, których proponuje się wartości kształ-
cące i wychowawcze, praktycznie ignorowana jest opinia środowisk naukowych. 
Zob. M. Sawicki, Problematyczność reformy szkolnej, dz. cyt., s. 94.
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mawiał K. Scheller, „całokształtem sposobów i procesów poma-
gających istocie ludzkiej, zwłaszcza przez interakcję, urzeczywist-
niać swoje człowieczeństwo”394.W tym procesie to wychowaw-
ca prowadzi wychowanka ku pełni doskonałości, jest dla niego 
autorytetem, świadkiem dobra i  prawdy395. Nie stoi z  boku, ale 
umiejętnie staje się Mistrzem dla swojego wychowanka. W takiej 
właśnie perspektywie zostają nakreślone niektóre zadania, jakie 
ma do spełnienia szkoła wkraczająca w XXI wiek.

5.1. Przekaz wartości

We współczesnej myśli pedagogicznej dobitnie podkreśla się, 
iż istotą wychowania i całego procesu dydaktycznego jest przekaz 
wartości396. S. Ruciński wyraża pogląd, że wychowanie pozbawio-
ne aksjologicznego odniesienia przestaje być wychowaniem397. 
Zdaniem A.M.  De Tchorzewskiego, nie sposób jest odłączyć 
współczesne wychowanie i pracę szkoły od problematyki aksjolo-
gicznej398. Zdanie to również podziela B. Milerski, który twierdzi, 
że edukacja nie opiera się jedynie na przekazie wiedzy, ale także 
związana jest z poświadczeniem przekonań i afirmacją określonej 
rzeczywistości399. Wychowania bowiem nie można sprowadzić je-

394 Por. W. Papugowa, Wychowanie do człowieczeństwa, „Cywilizacja” 2011, 
nr 38, s. 165-169.

395 Por. J. Łukasik,  Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, w: Teoretyczne 
i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, red. A. Guzik, R.M. Sigva, Kraków 
2009, s. 185-197.

396 Por. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996, s. 158.
397 Por. S.  Ruciński, Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia, 

dz. cyt., s. 25.
398 Zob. A.M. De Tchorzewski, Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości, w: 

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de 
Tchorzewski, Kraków 1999, s. 33-37.

399 Dla B. Milerskiego mówienie o całkowitej neutralności światopoglą-
dowej szkoły jest iluzją. Zob. B. Milerski, Edukacja religijna w szkole neutralnej 
światopoglądowo, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja – współczesność – nowe 
wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010, s. 38.
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dynie do wymiaru technicznego informowania, ale trzeba kłaść 
nacisk także na afirmację określonych postaw i wartości400.W tej 
perspektywie wychowanie młodego człowieka miałoby wpisaną 
programowo zasadę, wedle której osoba ludzka jest zawsze celem, 
a  nie środkiem działania. Tak więc chodzi o  określenie miejsca 
oraz jakości lansowanych wartości w wychowaniu. Taki punkt wi-
dzenia prezentuje K. Denek, podkreślając fakt, iż dla optymalnego 
procesu dydaktyczno-wychowawczego wartości i cele edukacyjne 
w  szkole są nadrzędnymi punktami odniesienia401. U  podstaw, 
bowiem stoi zrozumienie natury procesu wychowania, co wiąże 
się z wydobyciem jego aspektów aksjologicznych i antropologicz-
nych. W. Cichoń wskazuje na wartości moralne jako te najbar-
dziej pożądane wychowawczo we współczesnej szkole402. Również 
S. Kunowski u podstaw współczesnego wychowania stawia war-
tości typu miłość, prawda, wolność, prawa człowieka, demokracja, 
uwypuklając jednocześnie rolę wartości chrześcijańskich w prze-
obrażaniu jednostki egoistycznej w człowieka uduchowionego403. 
M.  Łobocki natomiast przestrzega przed dewaluacją wartości 
moralnych w  warunkach instrumentalnego traktowania czło-
wieka404. Młody człowiek zastaje świat wraz z jego wartościami. 
Wiele z nich podlega procesowi internalizacji świadomej, czyniąc 
je immanentną częścią własnej osobowości. Wychowanek utożsa-
mia się z tymi wartościami, czuje się w obowiązku, by je aplikować 
w swoim życiu405. Wychowanie w szkole przyszłości polegałoby 
na takim przekazie wartości, aby pomóc młodym ludziom z jed-
nej strony zbudować swoją dojrzałą osobowość, a z drugiej strony 
pomóc mu odpowiedzialnie wejść w społeczeństwo i otaczający 
go świat, respektując wolność sumienia i wyznania.

400 Zob. tamże, s. 38.
401 Por. K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań – Toruń 1994, s. 6.
402 Por. W. Cichoń, Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, w: Człowiek – 

wychowanie – kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 119-121.
403 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 95-105.
404 Por. M. Łobocki,  Co utrudnia wychowanie do altruizmu w dobie współ-

czesnej, „Dydaktyka Literatury” 1996, Tom XVI, s. 91-95.
405 M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s. 86.
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Elementem godnym uwagi w kwestii przekazu wartości mło-
demu pokoleniu jest dążenie ostatnimi laty środowisk liberalnych 
do uznania przez demokratyczne państwo neutralności światopo-
glądowej państwa i jego instytucji. Chodzi o to, by takie państwo 
nie prowadziło żadnej indoktrynacji swoich obywateli, nie popie-
rało określonej koncepcji życia, nie preferowało żadnych orientacji 
filozoficznych, politycznych, kulturalnych czy religijnych. Neutral-
ność światopoglądowa nakazuje państwu w  pewnym sensie uz-
nanie absolutnej równości wobec prawa wszystkich opcji i opinii 
religijnych lub światopoglądowych406. Do neutralności światopo-
glądowej państwa polskiego nawiązuje art.  25 ust.  2. konstytucji 
z 1997 r. – „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w  sprawach przekonań religijnych, światopoglądo-
wych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w ży-
ciu publicznym”. Na pierwszy rzut oka hasła opowiadające się za 
świeckim państwem, w którym nikt nie jest dyskryminowany ze 
względu na swój światopogląd, a władze publiczne są w tej spra-
wie bezstronne, wydają się być dobrym rozwiązaniem, potwierdzo-
nym, co ciekawsze w konstytucjach wielu państw europejskich (np. 
Niemcy, Francja, Portugalia, Republika Czeska). Jednak, jak wyka-
zuje R. Stefański, deklaracje zapisane w konstytucji odnośnie do 
zasady neutralności światopoglądowej państwa napotykają na wiele 
sprzecznych artykułów zapisanych w tej samej konstytucji. Powo-
ływanie się bowiem ustawodawcy na moralność, wolność, prawa 
człowieka, implikuje konieczność odwołania się do określonego sy-
stemu wartości, a tego z kolei nie można oddzielić od światopoglą-
du. Trudno wyobrazić sobie wolność człowieka bez określonej wizji 
antropologicznej tegoż człowieka. Bez zdefiniowania istoty czło-
wieczeństwa, określonej wizji świata i przyjęcia konkretnego świa-
topoglądu, trudno jest mówić o godności człowieka i jego prawie 
do wolności i ludzkiego traktowania407. Do powyższych wniosków 

406 Zob. Rozmowa Cz. J z M. Pietrzakiem, Neutralność światopoglądowa jest 
cechą państwa świeckiego, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2397 (19.05.2012 r.).

407 Zob. R. Stefański, Neutralność światopoglądowa państwa jako wyraz po-
prawności politycznej, w: Poprawność polityczna – równość czy wolność, red. tenże, 
Toruń – Kielce 2007, s. 119-124.
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dochodzi również A. Wierciński, który neguje możliwość neutral-
ności światopoglądowej państwa, gdyż idea ta jest sprzeczna z samą 
ideą istnienia państwa, którego ustrój społeczno-polityczny budo-
wany jest w  oparciu ideologię ufundowaną na określonym typie 
światopoglądu408.

W świetle powyższych rozważań, promowanie państwa neu-
tralnego światopoglądowo, oznaczałoby narażanie szkoły i innych 
środowisk wychowawczych na niebezpieczeństwo swego rodza-
ju schizofrenii aksjologicznej. Działania Ministerstwa Edukacji 
usankcjonowane postawą neutralnego państwa i  rządu mogłyby 
szybko przerodzić się w rodzaj „zakamuflowanej indoktrynacji”. 
Trudno nie zgodzić się z  opinią, że przepoczwarzona edukacja 
pozwalająca na wszystko, co jest zgodne z prawem i z regułami 
demokracji często pojętej jako dyktatura większości, nie oglądając 
się na porządek moralny, mogłaby w końcowym rozrachunku stać 
się narzędziem zniewolenia w ręku panującej ideologii. 

5.2. Promowanie protagonizmu wychowanka

Idea protagonizmu wychowanka z trudem przedziera się przez 
mentalność dzisiejszych szkół409. A  przecież już ponad 150 lat 
temu ks. Bosko, znany wychowawca młodzieży, promował ideę 
protagonizmu w życiu młodego człowieka410. Współcześni wycho-
wawcy zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe wychowanie rozu-
miane jako przekaz norm, obowiązków, poleceń czy teoretycznych 
wiadomości ulega przedawnieniu. Dzisiejsza mentalność i kultura 

408 Ideę tę wyjaśnia schemat nakreślony przez A. Wiercińskiego, Magia 
i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994, s. 89.

409 Termin protagonista (gr. prôtagônistes), oznaczał w starożytnym teatrze 
greckim pierwszego aktora, prowadzącego dialog z chórem. Określenie to w ję-
zyku polskim oznacza człowieka walczącego o coś, przodującego, przywódcę. 
Na gruncie pedagogiki odnosi się do wychowanka, który ma stać się głównym 
bohaterem swojego życia, swojego wychowania, głównym odpowiedzialnym za 
swoją przyszłość.

410 Zob. J. Marszałek, Personalizm i pedagogia prewencyjna Ks. Jana Bosko, 
Kraków – Warszawa 2010, s. 540-548.
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wymusza niejako gotowość do ciągłych zmian w zakresie nauki, 
techniki itd. To sprawia, że idea wychowania opartego na przeka-
zie, posłuszeństwie, biernym przyjmowaniu treści nie zdaje egza-
minu i staje się w obecnym kontekście nieużyteczna i bezowocna. 
Zachodzi zatem konieczność, aby odstąpić od koncepcji „przeka-
zu”, nakazu, i zwrócić się ku wychowankowi z propozycją, iż on 
sam ma poznawać pewne procesy i  dynamizmy prowadzące do 
przyswajania nowych wartości, kroczenia ku nowym horyzontom, 
które pozwolą rozwinąć jego człowieczeństwo411. W obrębie tych 
trendów pojawia się nowa wizja ról zarówno nauczyciela, jak też 
i  rodziców. W  dotychczasowej konwencji wychowanie polegało 
na wypełnianiu funkcji zwierzchniczej w  relacjach z wychowan-
kami, często w  sposób autorytarny. Współczesna myśl i  zadania 
szkoły winny iść w  kierunku wsparcia i  pomocy w  stwarzaniu 
najkorzystniejszych warunków dla wychowanka do tego, by on 
sam stawał się bohaterem swojego życia, zatroskany o  swój roz-
wój, by on sam wydobywał z siebie to, co najpiękniejsze412. W tej 
perspektywie, zaczynając od wewnątrzszkolnych dyskusji i samo-
kształcenia nauczycieli oraz osiągając consensus kadry wychowu-
jącej, szkoła winna starać się stopniowo zmieniać style kierowania 
wychowawczego. I  tak, dotychczas rozpowszechniony styl pater-
nalistyczny powinna zastępować stylem partnerskim, rozumianym 
nie jako spoufalanie się ucznia względem nauczyciela i vice versa, 
co mogłoby potęgować pewną blokadę w sferze akceptacji zasad 
i wartości, ale rozumianym jako dowartościowanie idei protagoni-
zmu w życiu wychowanka, otwarcie się na jego inicjatywę, inwen-
cję i ducha odpowiedzialności za własną przyszłość. Wychowanie 
to jak zwykł określać W. Chudy,  metafizyka pomocy, czyli takie 

411 Niektórzy autorzy mówią wręcz o  procesie depersonalizacji przez 
szkoły niemające jednolitej antropologii pedagogicznej opartej na wspólnym 
trzonie filozoficznym. Zob. E. Osewska, Personalizm, dz. cyt., s. 85.

412 Współczesność „funduje” młodym ludziom to, iż w przyszłości będzie 
konieczna zmiana zawodu czy specjalizacji kilka razy, zanim człowiek osiągnie 
wiek emerytalny. Konieczny, zatem jest nacisk na naukę myślenia, ciekawości 
świata, otwartości na innych, na nowe wyzwania. Zob. K. Zajdel, Znaczenie edu-
kacji w środowisku wiejskiej społeczności lokalnej, w: Edukacja w przebiegu życia. Od 
dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak,  Kraków 2010, s. 47.
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postępowanie z wychowankiem, by ten sam przejął odpowiedzial-
ność za swoje życie. Dlatego uzasadnionym wydaje się, by począt-
kowa faza wychowania charakteryzująca się postawą „idź, zrób to”, 
powinna przeistaczać się w stopniowe uzyskiwanie samodzielności 
przez wychowanka, przy wydatnej współpracy wychowawcy413.

5.3. Powrót do idei samowychowania

Idea samowychowania była szeroko opisywana i propagowa-
na w  okresie II Rzeczypospolitej. Z  kolej po II wojnie świato-
wej, przez długie lata stała się zapomnianym reliktem przeszłości, 
głównie ze względu na zawirowania ideologiczne i  wpływ pe-
dagogiki marksistowskiej na wychowanie młodzieży polskiej414. 
W okresie komunizmu oficjalnym władzom nie zależało na wy-
chowaniu ludzi samodzielnie myślących, odważnych, mających 
sprecyzowane życiowe cele i konkretne ideały w życiu. Wynikało 
to z przyjęcia aksjomatu o zewnątrzsterowności człowieka i z za-
negowania istnienia woli w jego władzach umysłowych. Obecnie 
coraz częściej używa się stwierdzenia, że nie ma wychowania bez 
samowychowania, czyli czynnik samowychowania byłoby wa-
runkiem sine qua non pełnego wychowania młodego człowieka. 
W literaturze przedmiotu dla określenia pojęcia samowychowa-
nia używa się różnych wyrażeń: „autorealizacja”, „autoformacja”, 
„samokierowanie”, „kształcenie charakteru”, „praca nad sobą”, czy 
wreszcie „bycie wychowawcą samego siebie”415. Najogólniej przez 
samowychowanie rozumie się „wszelkie procesy wychowawcze, 
w których wychowanek dąży do akceptacji przekazywanych treści 
i dokonuje, przy zaangażowaniu własnej woli i decyzji zmiany czy 

413 Zob. A. Szudra, Wychowanie w szkole współczesnej, „Cywilizacja” 2008, 
nr 26, s. 113.

414 Por. T. Kukołowicz, Wychowanie do samowychowania warunkiem osiąg-
nięcia dojrzałej osobowości, w: Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkie-
wicz, Rzeszów 1997, s. 49-57.

415 Zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w in-
spiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999, s. 276. 282-287, 445 i nast.
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modyfikacji własnych nastawień, poglądów, zachowań”416. Współ-
czesna myśl idzie w  kierunku wsparcia i  pomocy w  stwarzaniu 
najkorzystniejszych warunków dla wychowanka do jego samo-
realizacji i  do podjęcia procesu autoedukacji417. T.  Kukołowicz 
określa samowychowanie jako proces mający na celu nabycie siły 
wewnętrznej, pozwalającej młodemu człowiekowi na ukierunko-
wanie jego ciała, myśli, uczuć i działań. Proces ten wymaga za-
angażowania w pracę nad sobą418. Jan Paweł II mówi o wielkim 
bogactwie, jakim jest młodość, i o wielkiej odpowiedzialności, jaka 
stoi przed młodym człowiekiem wezwanym do budowania swo-
jego człowieczeństwa poprzez własną wolę i  czyny419. W  Liście 
do Rodzin, omawiając zagadnienie wychowania, potwierdził myśl 
pedagogiczną Kościoła w zakresie samowychowania, podkreśla-
jąc konieczność osiągnięcia pewnego stopnia dojrzałości psycho-
fizycznej i wejście w proces autoedukacji420. Warto przypomnieć 
w tym miejscu jego pamiętne słowa na Westerplatte: „Musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”421.

Ciekawą w swym dorobku naukowym ideę samowychowania 
posiada F.W.  Foerster. Dla omawianego autora wychowanie to 
„poddanie się podmiotu ładowi przedmiotowej prawdy”, dlatego 
też tylko takie wychowanie ma sens, które ukierunkowane jest na 
„wzbudzenie odpowiedzialności wychowawczej wychowanka”422. 
W  kwestii wychowania z  akcentem położonym na inicjatywę 

416 A. Zellma, Samowychowanie, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Ro-
gowski, Warszawa 2007, s. 698.

417 Zob. P. Braido, Filosofia dell ’educazione, Zurich 1967, s. 190.
418 T. Kukołowicz, Wychowanie do samowychowania warunkiem osiągnięcia 

dojrzałej osobowości, dz. cyt., s. 54.
419 Por. P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w naucza-

niu Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 124.
420 Jan Paweł II, List do Rodzin, dz. cyt., nr 16.
421 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży 

zgromadzonej na Westerplatte, http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.
htm (16.04.2013 r.).

422 Zob. E. Smołka, Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhel-
ma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, 
Tychy, 2005.
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wychowanka, szczególnie inspirującą ideą jest myśl ks. Bosko.  
Dostrzegał on, że wychowanek posiada determinujący wpływ 
na kształt swojej osobowości. Stąd wskazywanie na konieczność 
idei samowychowania kierowanego, gdzie wychowanek staje się 
prawdziwym protagonistą, podmiotem aktywnie zaangażowanym 
w promocję własnego rozwoju423. W autoedukacji Jana Bosko na-
leży podkreślić rolę zbieżności zarówno czynnika autonomicznego 
(wychowanek), jak też i  tego heteronomicznego (wychowawca), 
współpracujących na rzecz promocji wychowanka424. Ks. Tischner 
natomiast promuje ideę samowychowania ze wskazaniem na ota-
czające wartości. Jego koncepcja człowieka agatologicznego, czyli 
człowieka stającego się, tworzącego samego siebie, odpowiadają-
cego na spotkane dobro, stała się podstawą oryginalnej paidei oraz 
ufundowanej na niej pedagogii agatologicznej425. W  podobnym 
kierunku idą rozważania B.  Nawroczyńskiego, który uważa, że 
samowychowanie to proces urabiania przez wychowanka własnej 
struktury wewnętrznej dzięki specyficznemu sposobowi obcowa-
nia ze światem wartości, dóbr kulturalnych, których przekazicie-
lem jest szkoła i wychowawca426. Duże zadanie, stoi zatem przed 
szkołą, aby kreować takie dynamizmy, by wychowanek sam stawał 
się autorem własnego rozwoju427. Nie można zapominać o  tym, 
że wychowanie to nie tylko wysiłek wychowawcy czy instytucji 
wychowującej, ale głównie aktywność własna młodego człowieka, 

423 Zob. L. Cian, Il sistema preventivo di Don Bosco e i lineamenti caratteri-
stici del suo stile, Torino 1985, s. 199.

424 Zob. P. Braido, Filosofia dell ’educazione, dz. cyt., s. 190.
425 Zob. P.  Walczak, Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozo-

fia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Kraków 2007. Zob. także 
D. Wajsprych, Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne pro-
jektu etycznego Józefa Tischnera, Toruń-Olsztyn 2011.

426 Por. B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków – 
Warszawa 1947, s. 144.

427 Uzupełnieniem takiej wizji samowychowania mogą być rozważania 
B. Stańkowskiego, który w rodzinie widzi czynnik wspomagający autoedukację 
młodego człowieka. Zob. B. Stańkowski, Samowychowanie i protagonizm mło-
dzieży – rodzina jako czynnik wspomagający autoedukację, w: Z teorii i praktyki 
pracy socjalnej, red. M. Banach, J. Matejek,  Levoča 2012, s. 5-23.
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pragnącego jak najlepiej wykorzystać możliwości swojej natury428. 
Zadaniem wychowawcy jest takie przygotowanie młodego czło-
wieka, by mógł samodzielnie kierować rozwojem swojej osobo-
wości, by mógł na bazie obranej hierarchii wartości dokonywać 
wyborów, z którymi będzie się utożsamiał429. 

5.4. Jedność kształcenia

Nie są odosobnione głosy podtrzymujące opinię, że współczes-
na szkoła polska kształci jedynie procedernika430. Nawet programy 
szkolne coraz częściej oparte są o zasadę kształcenia funkcjonalne-
go (uczeń ma spełniać określone funkcje w społeczeństwie). W ta-
kich programach brak jest „podejścia mądrościowego”, czyli takiego, 
które wskazywałoby na cel i sens życia, na istotne wartości, które 
decydują o pełnym rozwoju człowieka431. Także portale internetowe 
coraz krytyczniej podchodzą do naszego systemu oświaty. Również 
liczne komentarze zamieszczane przez czytelników dotyczą fak-
tu, iż chce się wychować osoby przyuczone do wykonywania ściśle 
ograniczonych czynności. Jest to efektem pewnej wizji człowieka 
zredukowanego do wymiaru materialistycznego, poddanego sil-
nemu procesowi konsumizmu i  relatywizmu. Zatrzymanie się na 
horyzoncie ludzkim, typowo somatycznym, powoduje, iż człowiek 
postrzegany jest jednostronnie, a  działania edukacyjne ogranicza 
się jedynie do rozwoju zdolności naturalnych bez uwzględnienia 
integralnego rozwoju wychowanka432. Wychowanie szkolne często 

428 Por. J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycz-
nym,, w: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 
2005, s. 157.

429 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 211-214; J. Tarnowski, 
Człowiek – dialog –wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno – eg-
zystencjalnej, „Znak” 1991, nr 436, s. 69.

430 Zob. D.  Zalewski, Powrót do niewolnictwa, http://www.poloniachri-
stiana.pl/tresc,24,0,698,1,PCH,numer.html (30.09. 2011 r.).

431 Zob. J. Nagórny, Posłannictwo szkoły – posłannictwo nauczyciela, „Cywi-
lizacja” 2005, nr 14, s. 15.

432 Por. F. Tomášek, Cristo è lo scopo dell ’educazione, „La Nuova Europa” 
1996, nr 6, s. 19.
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przypomina pogoń za osiągnięciami, bycie najlepszym, rywaliza-
cja kosztem drugiej osoby433. Ogólna tendencja jest taka, że szuka 
się zajęć, proponuje się nowości technologiczne, które mają na celu 
przyciągnięcie jak największej liczby uczniów. Nauczyciele poświę-
cają coraz mniej czasu dla swoich wychowanków. Następuje po-
wolne ich wycofywanie się z funkcji wychowawczej, nie tylko pod 
wpływem trudności dyscyplinarnych uczniów, ale także na skutek 
licznych procedur formalnych, które zniechęcają wychowawców 
do podtrzymywania normalnych relacji wychowawczych w szko-
le. Coraz mniejszy wpływ mają wychowawcy na rozwiązywanie 
nurtujących problemów, pytań egzystencjalnych, jakie pojawiają się 
u młodych ludzi w wieku dorastania. Zaniedbanie głębszych roz-
mów, brak odpowiedzi na nurtujące pytania z dziedziny moralnej, 
religijnej, wszystko to powoduje, że wychowanek pozostaje jedynie 
w wymiarze horyzontalnym swojego życia. Redukuje to wychowa-
nie do instruktażu, zdobywania umiejętności językowych, informa-
tycznych czy technicznych.

Wobec sytuacji wyżej nakreślonej, wydaje się, iż jednym z wielu 
zadań współczesnej szkoły będzie dowartościowanie i wspieranie 
rozwoju integralnego wychowanków z ich sferą umysłową, fizycz-
na434 i  religijną435. Chodzi więc o  to, by uznać w praktyce zasadę 
jedności kształcenia i wychowania, nie tyle przez sztuczne łączenie 
treści intelektualnych z treściami odnoszącymi się do sfery etyczno-
-moralnej, społecznej, ale chodzi o traktowanie osobowości ludzkiej 
jako procesu integralnego, gdzie zostanie uwzględniony zarówno 
wymiar fizyczny wychowania, jak też intelektualny i  duchowy436. 

433 A.  Fabris, Tre aspetti dell ’odierna sfida educativa, “Pedagogia e Vita” 
2010, nr 2, s. 90.

434 Zob. inspirująca rola sportu w  kształtowaniu postaw współczesnego 
wychowanka i w jego dążeniu do rozwoju oraz doskonalenia osobowości w: 
M.  Gwozda, Od kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej, w: Edukacja 
w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak,  Kra-
ków 2010, s. 68-70.

435 Zob. Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach wg nau-
czania Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 458.

436 Zdaniem K. Wojcieszek, wiek XXI będzie wiekiem zmagań intelektu-
alnych wokół problemu religii, natury człowieka, antropologii kulturowej, du-
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Zdaniem badaczy, wysiłki szkoły winny iść w kierunku dopro-
wadzania wychowanka do wewnętrznej harmonii z samym sobą. 
Ważna jest integracja osobowości, stworzenie harmonii pomię-
dzy wszystkimi jej elementami (pomiędzy pragnieniami a dzia-
łaniami, postawami, ideami, wartościami, potrzebami, uczucia-
mi itp.)437. Jedność kształcenia winna zatem stawać się jednym 
z priorytetów szkoły XXI wieku438. Chodzi o spójne odniesienie 
do wartości, koherentną wizję antropologiczną wychowanka  – 
kim jest, jaki jest cel życia człowieka, sens egzystencji, wartości, 
które stają się jego punktem odniesienia w podejmowaniu waż-
nych decyzji439. Rezygnacja z  całościowej wizji człowieka, od-
niesienie go jedynie do jednego określonego wymiaru, niszczy 
jego integralną koncepcję. Gubi się prawdę o człowieku. W tej 
perspektywie nie jest istotne pytanie, kim jest człowiek, kim 
chce być w przyszłości, ale jak winien funkcjonować w  społe-
czeństwie440. M. Dziewiecki słusznie zauważył, iż tym, co prze-
szkadza w  procesie wychowania, jest pewna ludzka skłonność 
do myślenia i  postępowania według modeli, które najbardziej 
korespondują z  osobistymi zapatrywaniami czy z  osobistymi 
wyborami w sferze moralnej. Dla przykładu, jeśli wychowawca 
w swej pracy, podchodzi do problemu w sposób nieuczciwy, ma 
problemy w sferze moralnej, to staje się bardzo prawdopodobne, 
że nie będzie korzystał z  dorobku antropologów, którzy pod-
kreślają rolę sumienia, odpowiedzialności i uczciwości w swoim 
postępowaniu. U źródeł tego wszystkie stoi, zdaniem M Dzie-
wieckiego, ułomna antropologia, która prowadzi do ułomnego 

chowości, etyki. Patrz K. Wojcieszek, O profilaktyce w XXI wieku, „Remedium” 
2001, nr 1, s. 2.

437 Jan Paweł II, Familiaris consortio, dz. cyt., nr 55-62.
438 Niektórzy autorzy uważają, że edukacja w rękach polityków unijnych 

zamiast wszechstronnie rozwijać człowieka, staje się narzędziem służącym 
w  doraźnej polityce i  służy osiągnięciu celów ekonomicznych, sprowadzając 
kształcenie do wymiaru praktycznego i ideologicznego. Zob. D. Zalewski, Na-
uczyciel na usługach systemu, dz. cyt., s. 168.

439 Zob. E. Osewska, Personalizm jako fundament wychowania w szkole, w: Wy-
chowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 82.

440 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 102-124.
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myślenia, ułomnych więzi, ułomnej hierarchii wartości, a także 
do ułomnego wychowania i ułomnej profilaktyki441. Pożądanym 
jest zatem, aby pedagodzy czy profilaktycy opierali swoją pra-
cę i sposoby oddziaływania na takich modelach antropologicz-
nych, które najbardziej korespondują z  ich postępowaniem442. 
Wspomniany autor zauważa, że większość programów profilak-
tycznych w  przeszłości była konstruowana w  oparciu o  którąś 
wersję ułomnej antropologii. W konsekwencji oddziaływanie na 
młodzież sprowadzało się bardziej do moralizowania, intelek-
tualizowania (przeświadczenie, że sam sposób myślenia miałby 
w decydujący sposób wpływać na zachowanie człowieka). Inne 
programy oparte były na psychologizowaniu, czyli na założeniu, 
że głównym bodźcem do ludzkiego działania są jego potrzeby 
psychiczne. Reasumując, trzeba przyznać, że wszystkie progra-
my z  perspektywy czasu okazały się mało efektywne, dlatego 
też współczesna szkoła i placówki wychowawcze potrzebują jak 
nigdy nowego spojrzenia na człowieka. Konieczna jest zatem 
jedność kształcenia, w której pierwszoplanową rolę będzie od-
grywać spójne odniesienie do wartości, koherentna antropolo-
giczna wizja człowieka. W tym miejscu warto zaznaczyć wielkie 
znaczenie antropologii realistycznej i integralnej w wychowaniu, 
a przede wszystkim w profilaktyce, bowiem programy profilak-
tyczne oparte na realistycznej antropologii stawiają w centrum 
oddziaływań wychowanka nie tyle wiedzę np. na temat narkoty-
ków, co samego wychowanka, który stawałby się głównym boha-
terem swojego życia, troszcząc się o własny rozwój we wszystkich 
dziedzinach życia443. Tak widziany wychowanek byłby gotowy 
do tego, aby skutecznie móc przeciwstawiać się negatywnym 
wpływom środowiska zewnętrznego, a także, by móc walczyć ze 
swoimi słabościami444.

441 Por. M. Dziewiecki, Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, 
dz. cyt., s. 187-202.

442 Por. M. Dziewiecki, Państwo, światopogląd i wychowanie, „Wychowaw-
ca” 2001, nr 11, s. 5-6.

443 Por. K. Wojcieszek, O profilaktyce w XXI wieku, dz. cyt., s. 2.
444 Por. M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2000, 

s. 181-209.
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5.5. Poszukiwanie autorytetów vs. wzrastanie

Wychowanie dla wielu autorów jest spotkaniem osób: mistrza 
i  ucznia, które dążą do prawdy, dobra i  piękna445. To spotkanie 
odbywa się na płaszczyźnie podmiotowego odniesienia do wy-
chowanka oraz opiera się na zaufaniu ucznia do wychowawcy. 
Tym, co stwarza zaufanie i rozwija je, jest rzeczywistość nazywana 
autorytetem wychowawcy. Zasadnym wydaje się, aby w tym mo-
mencie przybliżyć niektóre pojęcia zawarte w terminie autorytet. 
Po pierwsze słowo „autorytet” odnosi się do władzy w wymiarze 
jurydycznym (tzn. ktoś ma autorytet, bo otrzymuje od kogoś takie 
prawo np. prezydent, przełożony itp.). Czyli jest tu mowa o po-
rządku hierarchicznym. Po drugie, autorytet jest równoznaczny 
z władzą faktyczną osoby mającej pewne predyspozycje osobowe 
do dzielenia się tym swoim darem. Wreszcie po trzecie: autorytet 
byłby utożsamiany z  pewną wartością, która narzuca się innym 
jako wartość (mówimy, że np. ktoś ma autorytet w dziedzinie na-
ukowej). Od strony etymologicznej natomiast, termin autorytet 
wywodzi się od łacińskiego augeo – pozwolić rosnąć, powiększać, 
wzbogacić, uszczęśliwić (patrz również auctoritas, auctor – porę-
czyciel, doradca, inicjator, świadek). Tym, co w każdym tych słów 
jest zawarte, to rzeczywistość wzrostu. Stąd podstawowym ele-
mentem autorytetu jest pomoc we wzroście, przyczynianie się do 
wzrostu drugiej osoby (np. przyjaciel jest autorytetem, bo przy-
czynia się do naszego wzrostu)446.

Autorytet rodziców łączy się bezpośrednio z autorytetem na-
uczycieli niczym na zasadzie naczyń połączonych. Jeśli rodzic 
przestaje być autorytetem dla dziecka, to jest mało prawdopo-
dobne, by w  warunkach szkolnych nauczyciel był postrzegany 
jako autorytet. Życie i  wychowanie wydaje się niemożliwe bez 
odniesienia do autorytetów. Młody człowiek oczekuje nie tylko 
wsparcia materialnego, ale przede wszystkim tego, by ktoś pomógł 
mu „odradzać się”, wzrastać, ubogacać się o nowe wartości. Takim 
pierwszym autorytetem moralnym i  „naukowym” dla młodego 

445 Por. S. Chrobak, Obraz ucznia w ujęciu personalizmu, w: Szkoła katolicka 
na przełomie wieków, red. A.J. Sowiński, A. Dymer, Szczecin 2001, s. 43.

446 Por. R. Buttiglione, Prymat sumienia w polityce, dz. cyt.
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człowieka jest rodzic. Z biegiem lat autorytet przenosi się z ro-
dziców na nauczycieli, którzy dysponują szerszą wiedzą z danej 
dziedziny. Nieco inaczej sprawa się kształtuje, jeśli chodzi o auto-
rytet moralny. Dzieci często nie potrafią sprecyzować, co to zna-
czy uczciwość, odwaga, patriotyzm, ale podświadomie rozumieją 
te wartości. Wybaczają swoim rodzicom brak wykształcenia, ale 
nie znoszą braku koherencji pomiędzy tym, co rodzic deklaruje 
i czego wymaga, a tym, czym żyje, na co dzień.

Współczesna kultura chętniej odwołuje się do idoli, celebrytów 
niż do autorytetów, bohaterów i świętych. Celebryci bardzo często 
mają rozgłos tylko dlatego, że pojawiają się w środkach masowego 
przekazu447. Młodzi ludzie ulegają pseudo-autorytetom, gdyż po-
szukują ideałów, wzorców, a nie zawsze potrafią je dostrzec w środo-
wisku rodzinnym czy szkolnym. Obserwując dzisiejsze społeczeń-
stwo, trudno się nie zgodzić z opinią, iż kondycja rodziców i wielu 
nauczycieli nie jest korzystna. Mówi się o konieczności odbudowy 
autorytetu wychowawców, co łączy się ściśle z  przemianami wy-
chowawczymi. Wskazuje się, iż kierunek tych przemian powinien 
zmierzać od pedagogiki urabiania według sztywnych, tradycyjnych 
celów edukacyjnych do pedagogiki spotkania, dialogu, motywacji 
widzianej jako ciąg zadań, wartości, możliwości i metod pedago-
gicznych448. Istotnym wydaje się zatem, aby współczesna szkoła szła 
również w kierunku dowartościowania autorytetu poprzez wypra-
cowaną strategię tak, by wychowawcy i rodzice stawali się dla mło-
dych auctorem, co oznacza nie tyle nośnikiem własnych wartości, 
co świadkiem wartości wyższych, gdyż osoba sama w swoim życiu 
doświadczyła ich wielkości i pragnie się nimi dzielić.

5.6. Współpraca w relacjach szkoła – rodzice
Skuteczna współpraca szkoły i rodziny to jeden z priorytetów 

edukacyjnych i  wymóg szkoły XXI wieku. Różnorodne formy 
współpracy mają prowadzić do jednego celu. W  wielu krajach 

447 Por. W. Godzic, Znani z tego, że są znani: Celebryci w kulturze tabloi-
dów, Warszawa 2007.

448 R. Łukaszewicz, Edukacja dialektyczna i szkoła przyszłości, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1991.
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demokratycznych reprezentacje rodziców mają prawnie zagwa-
rantowaną możliwość współdecydowania o  szkole, o  rodzaju 
wychowania, programach nauczania itp. W  niektórych krajach 
europejskich rodzice mają zagwarantowane samodzielne miejsce 
w  szkole (rady rodziców np. w  Anglii). W  Holandii czy Danii 
rady szkół omawiają wraz z  wychowawcami kierunki rozwoju 
szkoły, zatwierdzają plany rozwoju (wydatki, remonty itp.). W na-
szym kontekście liczne szkoły na swoich stronach internetowych 
zamieszczają różne oczekiwania rodziców względem szkoły, które 
dotyczą między innymi: a) przekazywania wiedzy; b) fachowych 
prelekcji w zakresie wychowania i pokonywania trudności; c) po-
szanowania prywatności; d) bieżących informacji o  postępach 
i problemach dziecka; e) dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne 
uczniów; f ) opieka nad dziećmi ubogimi; dbanie o wyposażenie 
szkoły, remonty; g) stwarzanie okazji do obserwacji swojego dzie-
cka przez rodziców; h) nacisk na nauczanie indywidualne.

Warto zauważyć, że obecne reformy i zmiany w szkolnictwie 
sprzyjają zmianom w  koncepcji prowadzenia szkoły, rozwijaniu 
orientacji pedagogicznych rodziców. Najprostszymi formami 
współpracy zinstytucjonalizowanej jest rada rodziców i rady kla-
sowe. Doraźne inicjatywy natomiast mogą polegać na organi-
zowaniu wywiadówek, okolicznościowych spotkań np. z eksper-
tem, komunikowaniu się za pośrednictwem dzienniczka ucznia, 
rozmowie osobistej449. Szkoła w ramach współpracy z rodzicami 
może organizować różnego rodzaju prelekcje, odczyty, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, propagować pogadanki dotyczące profilak-
tyki wychowawczej etc.450 Badacze wskazują też na konieczność 
współpracy rodziców i  szkoły w aspekcie ukazywania sensu eg-
zystencji młodym ludziom. Problemy młodych rodzą się tam, 
gdzie wychowanek nie posiada jasno sprecyzowanego celu swo-
jego życia, nie widzi sensu czynienia wyrzeczeń dla celów wyż-
szych. Pozostawanie na poziomie horyzontalnym zamyka drogę 

449 Por. A. Dzikowska – Kucharz, Pedagogizacja rodziców – zadania szkoły, 
„Edukacja i Dialog” 2001, nr 3, s. 12 i nast.

450 Zob. A. Skreczko, Współpraca nauczyciela z rodzicami w kształtowaniu 
kultury pedagogicznej, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretycz-
no-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 319-322.
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do zrozumienia najtrudniejszych pytań egzystencjalnych: Jaki jest 
sens mojego życia? Jaki jest sens pracy, wysiłku, cierpienia? Nowe 
technologie, gry, kółka zainteresowań nie rozwiązują kwestii za-
sadniczej: czy wychowanek jednoznacznie ukierunkował swoje 
życie. W  wychowaniu istnieje potrzeba wynoszenia egzystencji 
wychowanka na wyższy poziom, ze swojej przygodności, niedo-
skonałości ku pełni człowieczeństwa, ku doskonałości ludzkiej. 
Jest ono procesem otwierania człowieka na nowe wartości, na 
nową wizję życia możliwą do zrealizowania451. W tym kontekście 
ważnym jest, aby współpraca rodzic-szkoła szła w takim kierunku 
wskazywania sensu i umiejętności życia452.

Z przeprowadzonych rozważań dochodzimy do wniosku, że 
istnieje jednak konieczność większego zaangażowania się rodzi-
ców i szkoły na rzecz wychowania i wzięcia odpowiedzialności za 
ten proces również w murach szkolnych. Coraz częściej mówi się 
o naglącej potrzebie pedagogizacji rodziców, zaangażowaniu ich sa-
mych w proces podnoszenia własnej świadomości pedagogicznej453. 
W tym kontekście nauczyciel staje się doradcą rodziców, pomaga 
ujednolicić wizję stanowisk, jeśli chodzi o wychowanie, może za-
chęcić do refleksji, wskazywać na pewne zagrożenia, których sami 
rodzice nie są w stanie ani wysondować ani też wyartykułować454. 
Pedagogizacja rodziców byłaby, więc szansą włączenia ich w nurt 
pracy nad poprawą efektywności nauczania i wychowania, a także 
szansą stwarzania optymalnych warunków rozwoju dzieci455.

451 Zob. D.  Waloszek, Czy szkoła może być miejscem wzajemności poro-
zumienia się nauczycieli – rodziców – uczniów?, w: Współprzestrzenie edukacji. 
Szkoła – Rodzina – Społeczeństwo – Kultura, red. M. Wyczaj-Drąg i M. Gła-
żewski, Kraków 2005, s. 140.

452 Zob. L. Krzętowska, Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym i lo-
kalnym, w: Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej, red. 
J. Stochmiałka, Częstochowa 1993.

453 Por. S. Kawula, Pedagogizacja rodziców, w: Encyklopedia pedagogiczna, 
red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 581.

454 Zob. R. Bieleń, Kościół katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultu-
ry pedagogicznej rodziców, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy 
i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 386-387.

455 Por. W. Kuśmierz, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w realizacji no-
wych zadań szkoły, „Życie Szkoły” 2001, nr 3, s. 142 i nast.
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Grupy młodzieżowe  
zagrożeniowe – subkultury





1. Etiologia powstawania subkultur

Nie jest łatwo zdefiniować pojęcie subkultury. Zazwyczaj po-
jęcie to odnosi się do patologii społecznej, nieprzystosowania 
lub podważania obowiązujących norm i  niskiej jakości sposobu 
uczestnictwa w kulturze456. Subkultura nie neguje całościowo ist-
niejącej kultury, lecz na jej bazie stara się stopniowo wprowadzać 
w życie własne wartości, wytwory i wzory zachowań. W  latach 
60. ubiegłego wieku na terenie Wielkiej Brytanii, a  szczególnie 
w Londynie rozwinął się silny tzw. underground, obejmujący róż-
norakie formy kontestacji młodzieżowej i całe spektrum grup sub-
kulturowych. Podobne ruchy na innym gruncie pojawiły się nieco 
później457. Był to proces krystalizowania się kategorii społecznej 
młodzieży, wynikiem którego było wyłonienie się subkultury jako 
grupy manifestacji, ekspresji kultury młodzieżowej.

Zdaniem N.  Goodmana, niemal każda grupa o  odpowied-
niej liczebności, która ma społeczne przekonania, wartości, nor-
my i styl życia inne niż całe społeczeństwo, może być uznana za 
subkulturę458. Wielu autorów źródeł powstawania współczesnych 
subkultur upatruje w pewnych aspektach koncepcji nowoczesno-
ści. Postępujący indywidualizm, wielość wyborów, odchodzenie 
od postrzegania świata przez pryzmat tradycji – wszystko to daje 
podwaliny pod nowe ruchy subkulturowe459. Indywidualizm czę-
sto jest pojmowany jako uwolnienie, emancypacja od tradycyjnych 
zależności460. Jednak jak stwierdza A. Giddens, człowiek poprzez 

456 Por. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, 
Warszawa 1993, s. 133.

457 Zob. T. Paleczny, Grupy subkultury młodzieżowej. Próba analizy – pro-
pozycje teoretyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3, s. 187.

458 Zob. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 45.
459 Zob. tamże, s. 362.
460 Zob. Z.  Bokszański, Indywidualizm a  zmiana społeczna, Warszawa 

2007, s. 77.
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to uwolnienie stracił tradycyjne drogowskazy, wyznaczniki toż-
samości461. Inni badacze wskazują także na dystans międzypo-
koleniowy, pewien fenomen przemiany pokoleniowej462. Należy 
ponadto pamiętać, że rodzenie się subkultur młodzieżowych jest 
nie tylko odbiciem procesów społeczno-ekonomicznych, ale rów-
nież wynika z potrzeby współczesnej młodzieży, aby w ten sposób 
realizować własną autonomię463.

Fenomen subkultur młodzieżowych w  Polsce od wielu już 
lat budzi znaczne zainteresowanie socjologów, pedagogów 
i  psychologów. Z  tego też względu powstało wiele odmien-
nych pojęć464. Pojęcie subkultury znajduje szerokie zastoso-
wanie w  socjologii dewiacji, a  szczególnie w  badaniach kultur 
młodzieżowych465. Jedną z propozycji rozumienia istoty terminu 
subkultura jest stanowisko, które reprezentował M. Pączek, de-
finiując ją jako „względnie spójną grupę społeczną, pozostającą 
na marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia 
społecznego, wyrażającą swoją odrębność poprzez zanegowa-
nie lub podważanie utrwalonych i powszechnie akceptowanych 
wzorów kultury”466. Potocznie rozumieć można subkulturę jako 
„zagrażające porządkowi społecznemu prymitywny lub co naj-
mniej niekonwencjonalny sposób uczestniczenia w kulturze”467. 
W ocenie M. Jędrzejewskiego „subkultury młodzieżowe stano-
wią integralny składnik kultury alternatywnej w  zakresie po-
staw i  wzorców charakterystycznych dla wyodrębnienia małej 

461 Zob. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 52 i nast.
462 Zob. T. Bąk, Młodzież a  subkultury w realiach polskiego społeczeństwa, 

w: Kultura Polska. Kierunki i dynamika zmian, red. T. Bąk, W. Majkowski, War-
szawa 2009, s. 78-79.

463 Zob. T. Bąk, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżo-
wych, Warszawa 2008, s. 15-16.

464 Szerzej na fenomen subkultur spogląda S. Kozak, Patologie wśród dzieci 
i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

465 Por. hasło: Subkultura, w: Słownik socjologii i  nauk społecznych, red. 
G. Marshall, Warszawa 2005, s. 370.

466 M.  Pączek, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, 
s. 112.

467 Zob. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, Warszawa 2003, s. 9.
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grupy”468. W  ujęciu opisowym, subkulturą może być zgodnie 
z  kryterium etnicznym, zawodowym, religijnym, demograficz-
nym, pewien segment życia społecznego i jego kultura (np. sub-
kultura świadków Jehowy, nauczycieli, górali, subkultura mło-
dzieży itp.). Inni badacze pod pojęciem subkultury rozumieją 
pewną grupę podkreślającą swoją odrębność, w której obowiązu-
ją zasady i wzorce odmienne od wyznawanych powszechnie469. 
Podstawowymi wyznacznikami takiej subkultury byłaby zatem 
ideologia, symbolika, wygląd zewnętrzny, sposób wyrażania się 
(język) oraz w wielu przypadkach również muzyka470.

Subkultury młodzieżowe są szczególnego rodzaju aktorami 
społecznymi, biorącymi udział w  „grze o  przestrzeń społeczną” 
szczególnie miejską. Zdaniem F.N.  Tennbrucka, młodzież ma 
własną subkulturę (Teilkultur). W socjologicznych teoriach mło-
dzieży termin subkultura pojawia się zarówno w odniesieniu do 
całej kategorii młodzieży, jak i w odniesieniu do wybranych pod-
grup, ruchów młodzieżowych czy form kultury młodzieżowej. 
Subkultury młodzieżowe stanowią element tzw. kultury alterna-
tywnej w zakresie wartości, postaw i wzorców zachowań obowią-
zujących w małej grupie społecznej471. Przynależność grup mło-
dzieży do subkultury daje wyraz swojego stosunku do wartości 
przekazywanych w ramach tzw. oficjalnej kultury, polityki, orga-
nizacji społecznych itp.472 Dla M. Jędrzejewskiego typologia sub-
kultur młodzieżowych przybiera następującą postać: a) subkultury 

468 M.  Jędrzejewski, Subkultury a  przemoc w  perspektywie psychoedukacji, 
socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 2001, s. 18-19.

469 Por. B.  Prejs, Subkultury młodzieżowe: bunt nie przemija, Katowice 
2005, s. 9.

470 Por. tamże, s. 9.
471 B. Urban wykazuje związek pomiędzy stopniem hierarchizacji warto-

ści a prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu wartości w młodym czło-
wieku. Zob. B.  Urban, Zaburzenia w  zachowaniu i  przestępczości młodzieży, 
Kraków 2000, s. 60.

472 Zob. A. Gąsior, Subkultury młodzieżowe a świadomość uczniów i nauczy-
cieli, w: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród dzieci 
i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, red. J. Kuźma, Z. Szarota, 
Tom 1., Kraków 1998, s. 229.
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alternatywne (religijno-terapeutyczne; ekologiczno-pacyfistycz-
ne); b) subkultury buntu i ucieczki (bunt na tle obyczajowym, izo-
lacja od społeczeństwa itp.); c) kreacyjne (subkultury działalności 
happeningowej, autokreacji artystycznej etc.)473.

Warto w tym momencie skupić się na kilku znanych koncep-
cjach wyjaśniających fenomen subkultur o  charakterze dewia-
cyjnym. Albert Cohen opracował teorię, w  której zaznaczył, że 
ponieważ funkcjonowanie człowieka w  świecie polega na nie-
ustannym rozwiązywaniu problemów, dlatego też subkultura za-
czyna się tworzyć, gdy dochodzi do interakcji jednostek mających 
problemy z przystosowaniem się do środowiska. Podstawowymi 
cechami subkultur młodzieżowych w opinii A. Cohena są: bez-
celowość (akty wandalizmu, kradzieży itp.); złośliwość (to efekt 
wrogości wobec autorytetów w świecie dorosłych i rówieśników); 
negatywizm (odrzucanie przez członków subkultur powszechnie 
uznawanych i akceptowanych norm i wartości)474. R.A. Cloward 
i L.E. Ohlin powstawanie i działalność subkultur wyjaśniali teorią 
zróżnicowanych możliwości. Początkiem zaistnienia dewiacji jest 
doświadczenie niepowodzeń na drodze do osiągnięcia celu, co jest 
w wielu kulturach synonimem powodzenia i sukcesu. Zdarza się, 
że młody człowiek winą za brak sukcesu obarcza istniejący porzą-
dek społeczny. Jest to pierwszy czynnik sprzyjający powstawaniu 
zaangażowania dewiacyjnego. Następnym krokiem jest zazwy-
czaj próba obejścia barier społecznych poprzez odebranie prawo-
mocności normom, uważanym za niesprawiedliwe, nieużyteczne 
w konkretnej sytuacji życiowej młodego człowieka475. W kontek-
ście polskim próbę klasyfikacji przyczyn środowiskowych zrze-
szania się młodzieży w  subkulturach podjęła T. Sołtysiak. Pod-
kreśliła, że środowisko rodzinne, konflikty pokoleń rodzice-dzieci, 
brak możliwości zaspokajania potrzeb w rodzinie, nieprawidłowa 
realizacja funkcji rodziny przez rodziców  – to jedne z  najważ-
niejszych czynników zainteresowania się subkulturami młodzie-

473 Por. M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, 
Warszawa 1999, s. 86-87.

474 Por. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 15-16.
475 Zob. szerzej w: tamże.
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żowymi476. Trzeba pamiętać, że domeną młodego pokolenia jest 
dążenie do uzyskania samodzielności i  unikanie kontroli doro-
słych częstokroć poprzez zrzeszanie się w określonym ruchu mło-
dzieżowym477. Ruchy subkulturowe są „drogą poszukiwań włas-
nej tożsamości i możliwości autonomicznego działania”478. Dają 
możliwość zaspokojenia potrzeb niezaspokojonych w warunkach 
życia sformalizowanego.

2. Wybrane subkultury w polskim  
kontekście społecznym

Rozwój subkultury młodzieżowej wydaje się być czymś natu-
ralnym ze względu na specyficzny okres życia młodego człowie-
ka. Młodzi ludzie w fazie dorastania mają potrzebę odróżniania 
się od reszty społeczeństwa. Czynią to głównie za pomocą od-
rębnego stylu ubierania się, spędzania wolnego czasu, stosowania 
swoistego języka młodzieżowego, slangu etc. Młodzież uświa-
damia sobie, iż jest nowym pokoleniem. Rodzi się odrębność 
pokoleniowa i kulturowa, bunt przeciwko zastanym wartościom 
i  zasadom funkcjonowania społeczeństwa. Nierzadko krytyce 
zostają poddane fundamenty funkcjonowania świata opartego 
na wartościach materialnych i zysku.

Poniżej przybliżonych zostanie kilka grup subkulturowych. 
Wybór został podyktowany przede wszystkim względami meto-
dologicznymi. Nakreślony zostanie zatem zarys grup subkulturo-
wych najbardziej widocznych w przestrzeni społecznej szczegól-
nie polskich miast.

476 Zob. T. Sołtysiak, Młodzież o podkulturach, Bydgoszcz 1993, s. 26.
477 Zob. J. Gęsicki, Świadomościowe uwarunkowania podkultury młodzieżo-

wej. Okolice subkultury, Warszawa 1987, s. 23.
478 Zob. tamże, s. 7.
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2.1. Skinheadzi

Skinhead479 to subkultura młodzieżowa powstała na początku 
lat 60. ubiegłego wieku na Jamajce, a następnie zadomowiła się 
w Wielkiej Brytanii. Duży rozkwit grupy nastąpił w  latach 70. 
XX w. W Polsce pojawili się w latach 80.480 Istnieje wiele odłamów 
skinów, grupa zatem nie jest jednorodna. Ich charakterystyczny 
strój to obcisłe dżinsy, ciężkie wojskowe, kolejarskie buty, czar-
ne skórzane kurtki481. Badacze podkreślają, że grupa ta, odznacza 
się szczególną agresywnością zachowań. Często z  tą subkulturą 
związane są grupy neofaszystowskie482. W  kontekście polskim 
podstawowymi założeniami skinheadów jest szeroko rozumia-
na ideologia narodowa (od patriotycznych po nacjonalistyczne 
i skrajnie szowinistyczne postawy). Polską specyfiką jest również 
prochrześcijańska orientacja skinheadów, nawet jeśli część z nich 
nie przywiązuje żadnej wagi do religii katolickiej483.

2.2. Punk484

Początki tej subkultury młodzieżowej sięgają lat 70. XX wie-
ku. Ruch dynamicznie rozwinął się w Anglii. Był on odpowiedzią 
na sytuację społeczno-ekonomiczną. W krajach zachodnich ruch 
ten przybrał nastawienie antykapitalistyczne, zaś w Polsce był to 
przede wszystkim ruch antykomunistyczny485. Ruch punkowy był 
w zasadzie ruchem apolitycznym, jednakże z upływem czasu prze-
kształcał się w ruch społeczno-polityczny wymierzony przeciwko 

479 Z języka angielskiego: skin – skóra; head – głowa. Chodzi, więc o bar-
dzo krótko wygoloną głowę.

480 Zob. M.  Pęczak, M.  Janicki, Polska siła: skini, narodowcy, chuligani, 
Warszawa 1994.

481 T. Sołtysiak, Młodzież o podkulturach, dz. cyt., s. 30-31.
482 Zob. tamże, s. 35.
483 Por. M. Pęczak, M. Janicki, Polska siła, dz. cyt., s. 21.
484 Słowo punk w j. ang. oznacza śmieci, rzeczy bezwartościowe, tandetne.
485 Zob. P. Gliński, Polscy zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Bia-

łystok-Warszawa 1997.
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instytucjom, które – zdaniem członków ruchu – ograniczały ich 
wolność i niezależność. Charakterystyczne cechy ideologii punków 
to: a) odrzucanie tradycyjnego systemu społecznego; b) kwestio-
nowanie wszelkich autorytetów; c) sprzeciw wobec dyskryminacji, 
rasizmu; d) sprzeciw wobec tradycyjnych wartości i instytucji i or-
ganizacji hierarchicznych (wojsko, policja, Kościół); e) negowanie 
przeszłości i  przyszłości486. Charakterystyczne dla tej subkultury 
jest stosowanie prowokacji poprzez swoisty sposób ubierania się: 
ciężkie buty, tzw. glany, połatane spodnie, czarne kurtki ponabijane 
ćwiekami. Ruch punkowy dziś w Polsce istnieje w stanie szcząt-
kowym. Atrakcyjność innych subkultur, zmieniająca się sytuacja 
społeczno-polityczna wymusiła niejako nowe preferencje. Symbo-
licznym była likwidacja festiwalu rockowego w Jarocinie, który był 
przez lata miejscem zlotów i mekką punkowców.

2.3. Heavy Metal (Metalowcy)

Początki tego ruchu rozpoczynają się w  latach 70. XX w. 
Największą popularność ruch ten zdobył w latach 80., zarówno 
w Europie Zachodniej, jak i w Polsce. Był to kolejny sposób na 
walkę młodzieży z codzienną szarością komunizmu. Zwolennicy 
Heavy metalu nie formułują odrębnej, właściwej dla nich ideo-
logii. W Polsce metalowcy wpisali się w krajobraz subkultur, wy-
różniając się podobnie jak na zachodzie głównie strojem i fascy-
nacjami muzycznymi. Heavy metal propagował ostrego rocka, 
którego cechą charakterystyczną było nie tylko sam ciężki po-
sępny utwór, ale również sposób ubierania się i przyjęta symboli-
ka (obcisłe, łatane dżinsy, skórzane kurtki, długie włosy, metalo-
we znaczki, czasem kolczyki, motocykl)487. Metalowcy stworzyli 
charakterystyczną i wyizolowaną od społeczeństwa grupę, która 
odznaczała się swoimi wspólnymi wartościami, normami zacho-
wań, wyglądem. Tę subkulturę spaja ulubiona muzyka. Teksty 
piosenek metalowców zazwyczaj podkreślają kult szatana, zła, 

486 Zob. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 68.
487 Zob. tamże, s. 84.
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apoteozę negatywnych sił, stąd utożsamiani są z  satanistami. 
Wśród metalowców można spotkać młodzież o wszelkich moż-
liwych poglądach. Popularne nurty to mitologiczny, który na-
wiązuje do ery przedchrześcijańskiej kultury germańskiej, cel-
tyckiej lub do średniowiecza, oraz nurt satanistyczny, któremu 
odpowiada fascynacja śmiercią, zainteresowanie czarną magią, 
okultyzmem. Zwolennicy tego nurtu posługują się symbolami 
satanistycznymi. Spotkać można też wiele zespołów, które od-
wołują się wprost do chrześcijaństwa lub do idei lewicowych488. 
Dużo częściej niż w  innych subkulturach można tutaj spotkać 
zjawisko satanizmu czy tendencje neopogańskie.

2.4. Sataniści

W XX wieku największy wpływ na rozwój satanizmu, rozumia-
nego jako sekta i ruch subkulturowy, miał Anton Sandor La Vey. 
W roku 1966 w San Francisco założył on Kościół Szatana, mia-
nując się Arcykapłanem. Założenia ideologiczne satanizmu zawarł 
w wydanej dwa lata później „Czarnej Biblii”489. Książka ta zawiera 
swoisty antydekalog, w którym opisano naturę Szatana i zalecenia, 
dotyczące sposobu życia członków satanizmu490. A.S. La Vey sfor-
mułował też zasady współczesnego diabolizmu w „Biblii Szatana”, 
którą wydał w 1968 r. Biblia satanistyczna zawiera zbiór założeń, 
myśli i twierdzeń o charakterze światopoglądu. Niektóre rozdziały 
tej biblii noszą szokujące wprost tytuły, np. diabeł i  jak sprzedać 
swoją duszę, czarna msza, satanistyczny seks. Sataniści mają szcze-
gólnie rozwiniętą symbolikę: odwrócony krzyż, wizerunek diabła 
lub kozła, napisy o treści np. „Salve Imperator Hades”. Posługują 
się również innymi znakami typu pentagram, trzy koła połączone 
z sobą, swastyka, trójkąt itd.491

488 Zob. Metalowcy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Metalowcy (09.03.2013 r.).
489 Zob. B. Barton, The Secred Life of a Satanist: The Authorized Biography of 

Anton La Vey, Los Angeles 1992, s. 27.
490 Zob. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 76.
491 Zob. tamże, s. 77.
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Ruch satanistyczny w  Polsce nasilił się w  połowie lat 80.492 
W roku 1987 ujawnił się publicznie na Festiwalu Muzyki Rocko-
wej w Jarocinie, gdzie członkowie zespołu Test Fobii Kreon, przy 
dźwiękach muzyki heavy metal, na scenie połamali krzyż, a na-
stępnie go spalili, śpiewając przy tym „jesteśmy dziećmi szatana”. 
Po tym incydencie wzrósł proceder odprawiania czarnych mszy 
na cmentarzach (bezczeszczenie ludzkich szczątków, składanie 
zwierząt w  ofierze szatanowi). Subkultura satanistów zyskała 
ponurą sławę, z uwagi na działania o charakterze przestępczym: 
dewastowanie cmentarzy, profanacje zwłok, akty wandalizmu 
szczególnie w kościołach. Sataniści stali się symbolem subkultu-
ry dewiacyjnej o  charakterze kryminogennym. Przeprowadzone 
przez T. Sołtysiak badania wykazały, że młode pokolenie, dekla-
rując przynależność do satanistów, nie tylko niszczy i dewastuje 
miejsca spoczynku zmarłych i wszelkie symbole wiary chrześci-
jańskiej, lecz także krzywdzi innych ludzi, dokonując brutalnych 
rozboi, kradzieży itp.493

Reasumując, satanizm to obrzęd, zbiór przepisów rytualnych, 
pewien styl życia w kontekście przyjętych idei związanych z wiarą 
w  istnienie szatana. Ruch ten propaguje destrukcyjny styl życia 
spośród wszystkich subkultur młodzieżowych, dlatego bez wąt-
pienia można stwierdzić, ze sataniści stanowią największe zagro-
żenia dla dzieci i młodzieży494. Cz. Cekiera jako znawca tego za-
gadnienia twierdzi wręcz, iż idee tego ruchu godzą w najbardziej 
szlachetne wymiary osoby ludzkiej, przestrzegając przed przystą-
pieniem do tego ruchu, gdyż odejście może kosztować życie495.

492 Zob. A. Sołtysiak, Współczesne grupy i organizacje satanistyczne, w: The 
Pecularity of Man. Tom 3. Cywilizacja współczesna. Trendy pozytywne i negatyw-
ne, Warszawa – Kielce 1998, s. 125-152.

493 Zob. T. Sołtysiak, Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiek-
tywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach, Bydgoszcz 1995, s. 243-244.

494 Zob. ciekawą analizę dotyczącą satanizmu w: M. Gajewski, Satanizm 
w Polsce i na świecie, Tychy 2001.

495 Zob. Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Lublin 2001.
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2.5. Środowisko kibiców stadionowych

Badania socjologiczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne, nie 
wykazują specjalnych różnic w zachowaniu kibiców. Poczucie by-
cia w masie, zanik indywidualizacji w myśleniu, ubiór czy też wro-
gie nastawienie do obcej drużyny są w całej piłkarskiej Europie 
takie same496. Kibice sportowi szczególnie piłki nożnej nie są gru-
pą jednorodną. Badacze wyodrębniają kilka grup kibiców, uczest-
ników imprez masowych. Zgłębiając literaturę polską opisującą 
środowiska kibicowskie, można spotkać bardzo szczegółowy po-
dział dokonany przez R. Kowalskiego.  Wyszczególnił on 7 grup 
kibiców: animals, zadymiarze, official hooligans, ultras, szali-
kowcy, kibice, fanatycy497. Na podstawie takiego podziału można 
precyzyjniej określać, z  jakiego rodzaju kibicowaniem mamy do 
czynienia. Taki podział może być swoistym punktem odniesienia 
dla innych prób usystematyzowania tego zagadnienia498. W litera-
turze przedmiotu mowa jest też o tzw. konsumentach – kibicach 
o dojrzałej osobowości, dobrej pozycji, przychodzącej na stadion, 
by uczestniczyć w dobrym widowisku. Druga grupa to tzw. szali-
kowcy, których cechuje pewne emocjonalne zaangażowanie w wi-
dowisko sportowe, dla których porażka ulubionego zespołu jest 
rozpatrywana w kategoriach osobistej porażki. W tej subkulturze 
wykształciła się także grupa tzw. ultrasów. Trzecią grupę stanowią 
tzw. hools – chuligani, pseudokibice, którzy z założenia w swoim 
postępowaniu wykorzystują przemoc, uczestnictwo w  konfron-
tacjach siłowych499. Zaproponowane podziały dobitnie świadczą 
o tym, że nie wszystkie formy kibicowania są naganne i wymagają 

496 Zob. J. Dudała, Fani-chuligani, rzecz o polskich kibolach. Studium socjo-
logiczne, Warszawa 2004, s. 36.

497 Zob. R. Kowalski, Potomkowie Hooligana – Szalikowcy. Społeczno-kul-
turowe źródła agresji widowni sportowych, Toruń 2002, s. 33-35.

498 Zob. próbę usystematyzowania i scharakteryzowania grup kibiców w: 
S. Kawula, Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży, w: Pedagogika 
społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, red. S. Kawula, Toruń 2001, 
s. 388-389.

499 Zob. P.  Piotrowski, Szalikowcy: o  zachowaniach dewiacyjnych kibiców 
sportowych, Toruń 2000, s. 9.
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działań profilaktycznych. W niniejszych rozważaniach przybliżo-
ny zostanie ostatni podział skupiający się wokół kibiców hools, 
szalikowców oraz ultras.

Subkultura związana ze światem kibiców piłkarskich, tak zwa-
ny ruch „hools”, dotarł do Polski w  latach 80. ubiegłego wieku. 
Subkultura ta czerpała głównie wzorce od kibiców z krajów za-
chodnioeuropejskich (Anglia, Francja, Włochy, Niemcy). Chuli-
gani mają często swój własny „kodeks honorowy”, ustalone zasa-
dy działania500. Znaną formą walki kibiców są tzw. ustawki501. Ta 
forma chuligaństwa objęła również nasz kraj i coraz częściej sta-
nowi podstawową formę konfrontacji pomiędzy pseudokibicami, 
wzorowaną na turniejach rycerskich502. Obserwacja tego zjawiska 
pozwala stwierdzić, że fenomen ten w dużym stopniu oderwany 
został od stadionów i uległ daleko posuniętej autonomizacji503.

Szalikowcy są subkulturą kibiców sportowych opisywanych jako 
miłośnicy sportu. To młodzież wywodząca się przede wszystkim ze 
środowisk o niskim standardzie społecznym i  kulturowym, która 
nie ma określonego statusu społecznego. Badacze stwierdzili, że do 
szalikowców należą również uczniowie tzw. renomowanych szkół. 
U  szalikowców, podczas wspólnego kibicowania, zanika poczu-
cie odrębności indywidualnej, a wzrasta aktywność zbiorowa. To, 
co ich charakteryzuje, to wspólny styl, skandowanie, strój, specy-
ficzny, często wulgarny język. Ważnym czynnikiem decydującym 
o funkcjonowaniu grupy jest także znaczenie terenu i wynikające 
z tego zjawiska wojny na graffiti, napisy czy wlepki504. Sporadycznie 

500 J. Dworzecki, Subkultury na Śląsku, w: W kręgu resocjalizacji i wybra-
nych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka, red. I. Bień-
kowska, Gliwice – Kraków 2011, s. 164.

501 Termin „ustawka” nie jest terminem naukowym, lecz przyjętym ze śro-
dowiska pseudokibiców. Jego upowszechnienie nastąpiło na skutek stosowania 
go w mediach. Zob. P. Chlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawno-karnej, 
„Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, s. 149.

502 T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuligaństwa stadiono-
wego, „Sport Wyczynowy” 2002, nr 7-8, s. 80.

503 Zob. P.  Chlebowicz, Przemoc stadionowa w  ocenie prawno-karnej, 
dz. cyt., s. 149.

504 Zob. M. Babik, Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Wyższa Szkoła 
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków 2010, s. 46-58.
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można odnotować ich aktywność w bójkach związanych z imprezą 
sportową, Niemniej jednak zdarzają się wśród tej grupy zachowania 
agresywne, awantury, prowokacyjne bójki przy pomocy groźnych 
przedmiotów. Częstym sposobem wywołania wściekłości u prze-
ciwników jest śpiew, mający na celu obrazić i poniżyć przeciwni-
ka505. Najistotniejszymi cechami szalikowców są: miejski charakter 
(społeczność dzielnic i osiedli); przekaz tradycji kibicowania swo-
jemu klubowi. Subkultura szalikowców ma strukturę plemienną. 
Na szczycie są wodzowie, na dole społeczność, czyli zwykli kibice. 
Każda większa grupa kibiców ma radę starszych, która decyduje, 
z kim będzie zawierany pokój, układ czy z kim będzie prowadzona 
wojna506.

Kolejną podgrupę stanowią ultrasi, którzy skupiają się na do-
pingu piłkarzy i tworzeniu atmosfery na stadionie. Postacią klu-
czową jest tzw. dyrygent, który z gniazda (specjalnego miejsca dla 
kibica) prowadzi doping507. Przygotowanie specjalnych pokazów 
wiąże się z dużym zaangażowaniem i pomysłowością. To właśnie 
oni nadają kolorytu rozgrywkom piłkarskim. Ultrasi wykorzystu-
ją flagi, transparenty, lubują się również w pirotechnice, używając 
rac, świec dymnych etc.

2.6. Dresiarze

W Polsce subkultura dresiarzy pojawiła się w  latach 90. XX 
wieku. Młodzież utożsamiająca się z subkulturą dresiarzy często 
pochodzi z rodzin patologicznych, rozbitych lub z tzw. „dobrych 
domów”, w  których nie brakuje pieniędzy, ale nie ma miłości, 
dialogu. Potocznie dresiarz kojarzy się ze światem przestępczym, 
z gangiem. W Polsce funkcjonuje też stereotyp dresiarza pasera 
lub kieszonkowca508. Dresiarze nie posiadają jakiejś myśli prze-

505 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 97-98.
506 Więcej na temat szalikowców zob. Cz. Cekiera, Subkultury młodzieżo-

we: szalikowcy, „Problemy Alkoholizmu” 1994, nr 11, s. VI-VII.
507 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 100-101.
508 Zob. M. Gwozda, Dresiarze – konsumenci bez skrupułów, w: Subkultury 

młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 181.
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wodniej. Jest to subkultura bez programu, bez podłoża filozoficz-
nego, charakteryzująca się doborem wyszukanego stroju (najlepiej 
firmowego), luźnego, sportowego (zazwyczaj dres)509. Ważne są 
gadżety typu komórka, samochód, ładna dziewczyna. Dla tych 
młodych ludzi do osiągnięcia życiowego sukcesu nie jest ważne 
wykształcenie i praca. Charakteryzują się niskim poziomem kul-
tury, wulgarnym słownictwem. Środki materialne pozyskują po-
przez nielegalne interesy, wiążąc się często z grupami przestęp-
czymi. W grupie zazwyczaj dochodzi do nadużywania substancji 
uzależniających, alkoholu. Lekceważenie szkoły i wszelkich norm 
społecznych, agresywność wpisane są w  „filozofię życia” tychże 
ludzi510. Dresiarze bywają zagorzałymi kibicami, uczęszczając na 
stadiony, wszczynają przy okazji awantury w  czasie meczu. Ba-
dacze skłonni są bardziej nazywać te grupy gangami niż subkul-
turami, gdyż nie posiadając sprecyzowanej ideologii, nawołują 
do przyjmowania zachowań agresywnych. Dresiarze świadomie 
zaprzeczają oficjalnym wartościom zarówno tym promowanym 
przez instytucje państwowe, jak i  tym, które promuje kultura 
chrześcijańska. Obecnie jest to jedna z najbardziej popularnych 
subkultur w Polsce511.

2.7. New age – Nowa Era

Ruch New Age powstał w USA w latach 60. XX wieku, a do 
Europy przeniknął w  1985 roku. Jest on różnie określany, jeśli 
chodzi o program działania: nowa religia, religia przyszłości, nowa 
orientacja, nowa filozofia życia. Jest to trend w  cywilizacji Za-
chodu, który wyrasta z zanegowania tradycyjnej religii, filozofii, 
kultury, proponując zastępcze idee oparte zasadniczo na zachwy-
cie myślą Wschodu, którą próbuje się wyrazić językiem zrozu-

509 Zob. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 88.
510 Por. J. Dąbrowski, O  tym, dlaczego dresiarze noszą dresy. Rozważania 

nad antropologią odzieży sportowej w subkulturach chuligańskich, „Dialogi Poli-
tyczne” 2005, nr 5-6.

511 Zob. więcej K. Łaszkiewicz, Subkultury oraz inne formy młodzieżowej 
kontestacji w świetle zjawisk kryminogennych, Słupsk 1999.
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miałym dla współczesnego człowieka512. New Age nie ma ściśle 
określonego systemu doktrynalnego. B. Dobroczyński podaje, że 
„New Age jawi się w  postaci niezbyt może koherentnej, ale za 
to dającej się dosyć łatwo zidentyfikować, mieszanki poglądów, 
na którą składają się idee wypracowane w obrębie kontrkultury 
i kontestacji oraz niektóre aspekty medycyny alternatywnej, femi-
nizmu, tzw. ekologii głębokiej czy niekonwencjonalnie pojmowa-
nej religijności”513. G. Danneels twierdzi natomiast, że New Age 
nie jest ani religią, ani filozofią, ani nauką. Jest mgławicą zawie-
rającą ezoteryzm, okultyzm, myśl mistyczną i magiczną, szczyptę 
chrześcijaństwa, odwołującą się do idei astrofizyki514. Odmienne 
stanowisko wobec wyżej zaprezentowanych definicji prezentuje 
M. Lacroix. Jego zdaniem, „New Age nie jest bynajmniej, wbrew 
obiegowym sądom, dziwaczną mieszanką rozmaitych teorii i prak-
tyk, lamusem idei, lecz koncepcją całkowicie spójną. Nie jest rów-
nież umysłową modą, przelotną i powierzchowną, gdyż zajmuje 
trwałe miejsce we współczesnym życiu kulturalnym, wpływając 
znacząco na sposób myślenia i działania wielu osób”515. Spośród 
wielu definicji New Age za najbardziej wyważoną można uznać 
definicję J. Prokopiuka mówiącą, iż: „Ruch Nowej Ery jest to ruch 
umysłowy i społeczny, inspirujący się praktyką i ideami ezotery-
ki (gnozy, mistyki, magii), będących rdzeniem wszystkich religii 
świata i zmierzający do radykalnej, choć ewolucyjnej transforma-
cji człowieka (jako istoty duchowej, psychicznej i fizycznej) w jego 
aspekcie nie tyle jednostkowym, co społecznym, oraz przemia-
ny jego kultury i cywilizacji; przemiana ta pojmowana jest tutaj 
jako etap kosmicznego procesu wyzwolenia, względnie zbawienia 
człowieka w jego drodze do Bóstwa”516.

512 Zob. A. Zwoliński, Sekty…Dlaczego?, Warszawa 1998, s. 41.
513 B. Dobroczyński, Proteuszowe oblicze Wodnika, „Znak” 1991, nr 434, s. 71.
514 Por. G. Danneels, New Age. Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara, Kra-

ków 1992, s. 9.
515 M. Lacroix, Ideologia New Age. Więcej wiedzieć. Odkrywać siebie i świat, 

Katowice 1999, s. 8.
516 J. Prokopiuk, Główne kategorie pojęciowe New Age (Ruch Nowej Ery), 

w:  Oblicza Nowej Duchowości: dyskusja o  funkcjach dobra, piękna i  prawdy na 
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Zgłębiając ruch New Age, nie sposób nie zatrzymać się w tym 
miejscu nad zagadnieniem antropologicznej wizji człowieka lan-
sowanej przez tę nową wizję świata. Według myślicieli New Age, 
to co w człowieku wielkie, wspaniałe, altruistyczne, nie zależy od 
Boga i jego łaskawości, ale od niego samego, jego transcendencji517. 
Takie założenie wprowadza kolejny element nowej wizji człowie-
ka, którą jest koncepcja naturalnej boskości człowieka. Według 
tej idei, ludzie mogą liczyć tylko na swoje własne siły. W kon-
sekwencji nie muszą uznawać żadnych autorytetów moralnych 
i duchowych. Dzięki pracy nad sobą człowiek może stać się istotą 
boską. Człowiek sam staje się punktem odniesienia do wszystkich 
wartości, praw, całego jestestwa. Łączy się to z ideą samozbawie-
nia. „Zbawienie człowieka polega na doświadczalnym poznawa-
niu własnej natury Boskiej, którą osiąga dzięki gnozie i różnym 
technikom ezoterycznym”518. Nadrzędny cel w wychowaniu No-
wej Ery pełni postulat samorealizacji, czyli realizowania własnej 
natury i „stawania się sobą”. Samorealizacja rozumiana jest tutaj 
nie tylko jako ujawnienie i  rozwój indywidualnego ja, lecz jako 
odsłanianie się czegoś, co jest od niego niezależne i „wyższe”. Po-
przez samorealizację – zdaniem myślicieli New Age – uzyskuje się 
pełniejszą więź z innymi ludźmi, ze społeczeństwem jako całością, 
wreszcie z wyższą całością – Kosmosem, Absolutem. Proces sa-
morealizacji prowadzi do zwiększenia mocy sprawczej jednostki 
w odniesieniu do niej samej, a także do wydarzeń zewnętrznych 
i  związane z  tym przesunięcie uwagi z  psychologicznej funkcji 
samorealizacji na jej rolę magiczną519. Autorzy z kręgu New Age 
wielką wagę przykładają do psychologii. Właściwie psychologię 
uznaje się w New Age jako religię i religię jako psychologię. Wy-

przełomie tysiącleci: materiały z XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego 
New Age, Kraków – Mogilny 1995, red. M. Gołaszewskiej, Kraków 1995, s. 43.

517 Por. M.W.  Poznańska, Pedagogika alternatywna New Age. Propozycje 
pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania, Toruń 1998, s. 52-53.

518 A.O. Pennesi, Chrystus a New Age. Studium krytyczne, Warszawa 2003, 
s. 65.

519 Por. B. Szymańska, New Age i postulat samorealizacji, w: Oblicza nowej 
duchowości, dz. cyt., s. 181.
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nika to z traktowania ludzkiego „ja” jako absolutnie dobrego, bo-
skiego, bez żadnych ograniczeń. „Ogólnie rzecz ujmując «osobisty 
wzrost» może być rozumiany jako rodzaj «religijnego zbawienia» 
proponowanego przez New Age. Uważa ono bowiem, że uwolnie-
nie od ludzkiego cierpienia i słabości będzie rezultatem rozwija-
nia naszego potencjału, gdyż rozwój ten prowadzi do zwiększenia 
kontaktu z naszą wewnętrzną boskością”520. Psychologia New Age 
zamazuje różnice pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Istota ludzka 
została „ubóstwiona”, wyniesiona do rangi najwyższej, a głównym 
zadaniem człowieka jest rozwój potencjału. Ruch New Age posia-
da też swoiste spojrzenie na chorobę człowieka. Zwolennicy ru-
chu chorobę traktują jako wynik procesu, w którym niematerialne 
substancje, takie jak: strach, nienawiść, nieukojony żal po stracie 
ukochanej osoby, przekładają się na substancję w postaci właśnie 
choroby. „Choroba według New Age jest wynikiem braku harmo-
nii pomiędzy umysłem, ciałem, duchem i  sferą społeczną czło-
wieka, co nadaje holizmowi również aspekt duchowy.”521 W ujęciu 
New Age człowiek nie może być słaby i niedoskonały, może na-
tomiast stać się boski, dokonać harmonii ze światem, kosmosem.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że w  realizacji zadań New 
Age korzysta z nowoczesnych osiągnięć socjotechniki i psycho-
logii, z  mass mediów i  technik manipulowania informacjami. 
Wmawianą człowiekowi wolność, niezależność i wielkość kończy 
się często pustka egzystencjonalną, sięganiem po alkohol czy nar-
kotyki bądź próbą samobójczą. Idee tego ruchu nie są w  stanie 
uszczęśliwić człowieka, bo nie są zdolne zaspokoić potrzeb ludz-
kiego serca. Przynoszą natomiast zamęt w myśleniu, wzmożony 
lęk i objawy nerwic oraz zachowania z pogranicza patologii oparte 
nie na rzetelnej wiedzy, ale na okultyzmie i  astrologii522. „Prze-

520 A. Posacki, Psychologia i New Age, dz. cyt. s. 27.
521 S.A. Wariacki, Źródła i natura ruchu New Age, w: New Age. Idee i impli-

kacje, red. A. Wańka, Szczecin 2005, s. 26.
522 Zob. obszerną krytykę tego ruchu w dokumencie Watykanu z 2003 r. – 

Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, 
Jezus Chrystus Dawcą wody żywej – Chrześcijańska refleksja na temat New Age, 
Kraków 2003.
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ciwnicy ruchu, zwłaszcza z kręgów chrześcijańskich i konserwa-
tywnych, zarzucają mu płytkość i naiwność, a nawet utopijność, 
znaczny irracjonalizm, ubóstwo intelektualne, brak wewnętrznej 
spójności oraz eklektyzm. Oprócz licznych sekt religijnych i ru-
chów kultowych wpisujących się w mozaikę New Age, jego idee 
realizują ruchy ekologiczne, proetniczne, posthipisowskie i  gru-
py artystyczne, zwłaszcza muzyczne, wykorzystujące w  swojej 
twórczości elementy rozmaitych, nierzadko rekonstruowanych, 
folklorów”523. Ideologię ruchu New Age można uznać za jedną 
z głównych płaszczyzn, stanowiących największe zagrożenie du-
chowe dla współczesnej młodzieży524. Ruch ten jest podłożem 
propagowania i  promocji praktyk, które określane są mianem 
groźniejszych od konsekwencji ingerencji ze strony demonicz-
nych sekt525. Ocena New Age w  świetle nauki chrześcijańskiej 
pozwoliła na wskazanie zasadniczych rozbieżności między prze-
słaniem Ewangelii a ideami Nowej Ery526. Spustoszenia zarówno 
na płaszczyźnie duchowej, jak i fizycznej czy psychicznej, które są 
następstwem stosowania proponowanych przez New Age metod, 
są dziś elementami ogromnej ilości świadectw, ostrzeżeń egzorcy-
stów, a także apelów stowarzyszeń chrześcijańskich527.

523 Hasło New Age, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3946943/new-age.
html (24.03.2013 r.).

524 P.  Descouvemont powodzenie ruchu New Age upatruje w  tym, że 
Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II zaniedbał zainteresowania się 
młodzieżą. Zaniżono ponadto standardy życia religijnego (brak ascezy, milcze-
nia i medytacji). Wszystkie te aspekty młodzi odnajdują w grupie New Age. 
Patrz P. Descouvemont, Dlaczego dzisiaj sekty cieszą się tak wielkim powodze-
niem?, Kraków 1992, s. 11-23.

525 Por. Ł.  Kasper, New Age większym zagrożeniem niż sekty, http://
ekai.pl/wydarzenia/x12803/new-age-wiekszym-zagrozeniem-niz-sekty/ 
(24.03.2013 r.).

526 Prof. A. Zwoliński zwraca uwagę na rozbieżności dotyczące między 
innymi: a) rozumienia roli Chrystusa w dziejach świata; b) koncepcji zła i grze-
chu; c) rozumienia zbawienia; d) koncepcji Boga; e) rozumieniu roli modlitwy 
w życiu człowieka; f ) wizji dziejów świata. Zob. A. Zwoliński, Sekty…Dlacze-
go?, dz. cyt., s. 59-60.

527 Zob. obszerną krytykę ruchu New Age pióra A.  Siemieniewskiego, 
Współczesne zagrożenia duchowości w świetle dokumentu watykańskiego Chrześ-
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2.8. Subkultura Emo

Subkultura Emo to jedna z najmłodszych subkultur młodzie-
żowych i najdynamiczniej rozwijająca się grupa w  świecie ludzi 
młodych. Emo to dwuznaczny termin slangowy używany w od-
niesieniu do mody, stylu i  postawy połączonej z  muzyką post-
-hardcore, pop punk, a  także metalcore. Skrót Emo od słowa 
emotional hardcore, może też opisywać zarówno muzykę, jak i stan 
emocjonalny. Subkultura Emo powstała w połowie lat 80. w Sta-
nach Zjednoczonych i  zaliczana jest do kontrkultury, ponieważ 
jej pojawienie się było wyrazem sprzeciwu wobec agresywnego 
materializmu, wulgarnego stylu życia amerykańskich raperów. 
Jest więc swoistą reakcją na przepełniony przemocą, agresją oraz 
pogonią za dobrami materialnymi świat raperów. Zwolennicy tej 
subkultury sprzeciwiają się agresji, zażywaniu narkotyków i na-
stawieniu na konsumpcyjny styl życia. Swoim zachowaniem na-
wiązują do dziewiętnastowiecznej filozofii romantycznej, która 
stawiała nacisk na akceptowanie uczuć i emocji, na przeżycia we-
wnętrzne i indywidualizm. Młodzież utożsamiająca się z subkul-
turą Emo to osoby o dość depresyjnym charakterze, introwertycy, 
raczej zamknięci w sobie, przeżywający swój ból egzystencjalny na 
osobności, mające poczucie niezrozumienia przez współczesnych 
ludzi, zazwyczaj krytycznie nastawione do otaczającej ich rzeczy-
wistości. Jak wynika z przeprowadzanych badań, subkultura Emo 
jest zdominowana przez płeć żeńską. W związku z tym w funkcjo-
nowaniu jej członków będą przeważały silne reakcje emocjonalne, 
które są charakterystyczne dla nastolatek. Młodzież z grupy Emo 
pochodzi głównie ze średnich warstw intelektualnych, charakte-
ryzujących się przeciętnym poziomem wartości i motywacji edu-
kacyjnych528. Większość polskich Emo nastolatków wyraża przy-

cijańska refleksja o  New Age? Jezus Chrystus dawcą wody żywej, http://www.
tillit.pl/siema.1/index.php?option=com_content&view=article&id=137:wsp
oczesne-zagroenia-duchowoci-w-wietle-dokumentu-watykaskiego-chrzeci-
jaska-refleksja-o-new-age-jezus-chrystus-dawc-wody-ywej&catid=35:new-
-age&Itemid=53 (24.03.2013 r.).

528 Zob. M. Chęć, E. Łodygowska, Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży 
należącej do subkultury Emo, w: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzin-
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należność do subkultury głównie poprzez wygląd zewnętrzny oraz 
charakterystyczny język529. Sposób ubierania się schludny (spodnie 
tzw. rurki w kolorze zazwyczaj czarnym, ale też fiolet, czerwień), 
ciasne T-shirty, paski z ćwiekami, buty trapery lub trampki. Maki-
jaż (ciemne obramowanie oczu), fryzura zadbana, kolczyki w nosie, 
na języku, na brwiach. Preferowana muzyka nawiązuje do nieod-
wzajemnionej miłości i problemów emocjonalnych przeżywanych 
w relacji z drugą osobą. Idolem Emo jest niemiecki zespół Tokyo 
Hotel. Klasycznymi zespołami gatunku Emo są Nation of Ulys-
ses i Heroin. W Polsce zwolennicy Emo słuchają muzyki zespołu 
Blog 27. W ostatnich latach grono zainteresowanych tą subkulturą 
szybko rośnie530. Jednym z powodów takiej popularności może być 
fakt, iż subkultura ta budzi wiele kontrowersji: biseksualizm, sa-
mobójstwa, okaleczanie się itp. to tylko niektóre aspekty stylu by-
cia Emo531. B. Skarżyska zauważa, że analizując wpływ subkultury 
Emo na wychowanie młodzieży, należałoby krytycznie spojrzeć na 
treść i  przekaz utworów muzycznych propagujących negatywne 
stany emocjonalne, a czasem wprost zachęcające do zachowań pa-
tologicznych, np. do samobójstwa532.

2.9. Hip-hopowcy

Pierwsze symptomy świadczące o  pojawianiu się hip hopu 
w Polsce datują się od początku lat 90. ubiegłego wieku. Dzię-
ki mediom, płytom muzycznym amerykańscy i polscy „blokersi” 

nego, red. T. Rostowska, A. Jarmołowska, Warszawa 2010, s. 269.
529 Zob. K.  Drążek, Pokolenie dzieci emo, http://polskalokalna.pl/news/

pokolenie-dzieci-emo,1123372 (06.04.2013 r.).
530 Moda na Emo stała się prawdziwą żyłą złota dla producentów i han-

dlowców zajmujących się przede wszystkim odzieżą. Zob. J.  Demiańczuk, 
Emo, czyli depresja nastolatków, http://kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/
artykuly/74066,emo-czyli-depresja-nastolatkow.html (06.04.2013 r.).

531 Zob. Subkultura Emo, http://pl.cybergoth.wikia.com/wiki/Subkultu-
ra_Emo (06.04.2013 r.).

532 Zob. B.  Skarżyńska, Emo  – nowa fascynacja młodzieży gimnazjalnej 
modą kulturową, „Katecheta” 2010, nr 10, s. 51-57.
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stają się swoistą subkulturą młodzieży, która została dotknięta 
skutkami bezrobocia, przemian społeczno-ekonomicznych533. 
Sfrustrowana młodzież zaczęła tworzyć monologii utrzymane 
w  jednostajnym rytmie. W  ten sposób powstaje rap, ekspre-
syjna muzyka stworzona przez mniejszość afroamerykańską 
w USA. Odmiana piosenek o charakterze protestacyjnym, bę-
dących wyrazem sprzeciwu osób zaniedbanych mieszkających 
w  zdegradowanych dzielnicach. Słownik W.  Kopalińskiego 
zawiera definicję, która głosi, że hip hop jest subkulturą czarnej 
młodzieży nowojorskiej, powstałą u  schyłku 70. lat XX w., a  na-
stępnie wyszedł poza granice gett murzyńskich534. Hip hop stał się 
sposobem życia dużej części młodzieży w  Polsce. Teksty wy-
konywanych przez nich utworów łączą ich osobiste doświad-
czenia z  pragnieniem odmiany życia. Społeczny i  kulturowy 
wymiar funkcjonowania hip hopu nie jest łatwy do określenia. 
Hip hop to nie tylko muzyka. To także teatr, graffiti, pokazy 
deskorolkarzy, slam poetry (poezja uliczna)535. Badacze zgodnie 
przyjmują, że hip hop jest ważnym zjawiskiem kulturowym i ję-
zykowym w Polsce536. To właśnie w biednych rodzinach, dziel-
nicach – blokowiskach hip hop zadomowił się, stając się głosem 
wszystkich opuszczonych, niechcianych przez społeczeństwo 
przedstawicieli młodego pokolenia537. Kultura hiphopowa trafia 

533 Blokers to termin, który stosunkowo niedawno pojawił się w  języku 
polskim. Oznacza mieszkańca osiedla, blokowiska, który swój czas spędza na 
ławce, na klatce schodowe. Kultura blokersów najczęściej oparta jest na muzyce 
Hip-Hop, tańcu breakdance oraz graffiti.

534 W.  Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i  legend XX w., Warszawa 
1999, s. 15-16.

535 Zob. K.  Moritz, M.  Baran, Hip hop na legalu, „Gazeta Wyborcza” 
z 24.06.2005.

536 Zob. analizę kulturowo-językową około 500 utworów rapowych z lat 
1996-2005, napisanych i deklamowanych przez czołowych polskich raperów, 
w: W. Moch, Hip hop – kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, 
Bydgoszcz 2008. Notabene: piosenki hiphopowe doczekały się nawet analiz 
przy okazji opracowywania tematów do egzaminu maturalnego.

537 Próby sportretowania polskiego hiphopu dokonał reżyser Sylwester 
Latkowski w filmie „Blokersi” z 2001 roku. Film ten zadaje kłam jakoby hip 
hop było subkulturą patologiczną. Autor zaprzecza stereotypom, pokazując 
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w tych miejscach na podatny grunt. Daje możliwości kreatyw-
nego spędzenia czasu, rozwoju osobowego. Zdaniem R.  Ma-
ciejewskiego, hip hop stał się w  naturalny sposób alternatywą 
dla blokowiskowej nudy i obojętności538. To, co charakteryzuje 
twórczość „kultury podwórek”, to często podkreślana informa-
cja o  przynależności do miejsca zamieszkania. Młodzi ludzie 
utożsamiają się z kulturą i  artystami rapowymi. Są pierwszym 
pokoleniem, które nie pamięta czasów kryzysu i stanu wojenne-
go, ale powoli świadomi są problemów ustroju, w którym przy-
szło im żyć. Jako pierwsi doświadczyli skutków rozwarstwienia 
majątkowego, lepszych szkół dla bogatych kolegów, bezrobocia 
rodziców. Obserwując raperów, analizując ich teksty i obecność 
w mediach, można stwierdzić, że zaadaptowali się do nowej rze-
czywistości, ale nie w pełni akceptują panujące zasady i normy 
społeczne. Kluczowym terminem dla zrozumienia środowiska 
hiphopowców jest tzw. „szacunek”, rozumiany poniekąd na za-
sadzie więziennej grypserki, gdzie system wartości odbiega od 
powszechnie przyjętego w społeczeństwie. Tylko artyści orygi-
nalni, zdolni, nieugięci i mocni charakterem mogą liczyć na sza-
cunek ze strony całego środowiska subkultury539. Zastanawiając 
się nad hiphopowym systemem wartości, trzeba zauważyć pew-
ną niejednorodność tegoż systemu. W  hierarchii zasad i  war-
tości wysoko stawiają pride, czyli dumę, dobre imię. Wykazują 
się także wieloma innymi pozytywnymi postawami (lansowa-
nie przyjaźni, szczerości, lojalności), wiara w  Boga, ale z  dru-
giej strony odrzucanie instytucji Kościoła i chęć wprowadzania 
w życie własnej moralności, praw, zachowań540. R. Maciejewski 
uważa, że „zewsząd otaczająca żądza pieniądza wygenerowała 

jednocześnie otoczenie jako nacechowane patologią i  korupcją. Zob. http://
pl.wikipedia.org/wiki/Blokersi_(film) (10.04.2013 r.).

538 Zob. R. Maciejewski, Hip hop, czyli czy rewolucja jest blisko?, „Kultura 
Współczesna”, 2004, nr 3, s. 176-189.

539 Śpiew blokowisk, http://kultura.newsweek.pl/spiew-blokowisk,29617,1,1.
html (10.04.2013 r.).

540 Zob. R. Maciejewski, Hip hop, czyli czy rewolucja jest blisko?, „Kultura 
Współczesna” 2004, nr 3, s. 176-189.
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w  tym pokoleniu instynktowną ocenę najważniejszych warto-
ści w życiu i w sposobie dotarcia do nich”. Zdaniem socjologa, 
hiphopowcy są przekonani, że „dobre wykształcenie i  pienią-
dze (…) nie gwarantują wysokiego poziomu życia. Osiągnięcie 
tego celu zależy od nich samych i wyników ich działalności”541. 
Hiphopowscy akceptują większość wartości, które funkcjonują 
w polskim społeczeństwie, w przeciwieństwie do przedstawicie-
li innych subkultur typu hipisi, skinheadzi. Podważają jednak-
że ustawy narzucone przez polityków, którym nie ufają542. Za 
antywartość uważają funkcjonujący system władzy państwowej, 
który – ich zdaniem – utrwala nierówności społeczne, utrudnia 
życiowy start młodym543. Utożsamiają się natomiast z marzenia-
mi dorosłej części społeczeństwa dotyczącymi lepszego życia, 
wartości materialnych itp.544

3. oddziaływania profilaktyczne  
w stosunku do subkultur młodzieżowych –  

ogólny zarys problemu

Przedłożone wyżej analizy i  refleksje przybliżające działalność 
subkultur w Polsce pozwalają na stwierdzenie, iż zazwyczaj z sub-
kulturą utożsamiają się osoby mające problemy w rodzinie, trudno-
ści ze swoimi rówieśnikami czy wreszcie osoby, które nie wykazują 
oznak przystosowania społecznego. Subkultury mają zarówno po-
zytywny, jak i negatywny wpływ na młodzież. W tych to grupach 
młodzi ludzie odnajdują poczucie bezpieczeństwa właśnie w  sy-
tuacji, kiedy pozostają odtrąceni lub samotni. Dają one ponadto 
poczucie akceptacji, bycia zauważonym, potrzebnym. Niemniej 

541 Tamże, s. 189.
542 Zob. tamże, s. 176-189.
543 Zob. tamże, s. 183.
544 Pogłębioną analizę dotyczącą subkultury hiphopowej znajdziemy 

w: J. Rychła, Ucieczka, bunt, twórczość: subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu 
autentycznego stylu życia, Impuls, Kraków 2005.
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jednak należy także podkreślić fakt, iż wiele subkultur propaguje 
aktywność dewiacyjną, agresywny styl życia, sprzeciw wobec norm 
etycznych, kulturowych i  prawnych. Przynależność do subkultur 
nierzadko rozpatrywana jest w kategoriach zachowań problemo-
wych lub czynników ryzyka545. Autorzy zazwyczaj podchodzą do 
zagadnienia subkultury en bloc. Jednakże generalizowanie w  od-
niesieniu do subkultur młodzieżowych nie wydaje się uprawnione, 
gdyż w zależności od wyznawanego światopoglądu, siły identyfika-
cji z grupą, przynależność do jednej grupy może być zaliczana do 
ryzykownych, a w przypadku powierzchownej identyfikacji z inną 
subkulturą, może to być uznawane za mało szkodliwe546.

Przepisy prawa polskiego nie zezwalają na rejestrację człon-
ków subkultur. Sama przynależność do takich grup nie jest 
sprzeczna z  prawem, problem pojawia się w  momencie, gdy 
członkowie danej subkultury w  związku z  przyjętym kodem 
postępowania i wyznawaną ideologią, dokonują czynów zabro-
nionych. Na terenie naszego kraju obserwuje się zróżnicowaną 
aktywność grup subkulturowych. Po roku 2002 aktywność tra-
dycyjnych subkultur zdaje się zanikać (metalowcy, punki, hippisi 
itp.). Jednakże badacze ciągle podkreślają fakt, iż funkcjonowa-
nie subkultur może być bezpośrednim zagrożeniem dla otocze-
nia. Wskazuje się przede wszystkim na takie destrukcyjne ele-
menty oddziaływania, jak:

 ● sprzeciw wobec obowiązującego porządku prawnego;
 ● zachęcanie do stosowania używek (alkoholu, narkotyków itp.);
 ● lansowanie przestępczych form zachowań;
 ● brak szacunku dla drugiego człowieka, jego godności, życia, 

własności, wolności;
 ● promowanie różnorodnych form perwersji seksualnej547.

545 Por. W. Lesner,  Patologiczne formy spędzania czasu wolnego – wybrane 
subkultury młodzieżowe, w: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i  oczekiwań 
społecznych, red. I. Surina, Kraków 2012, s. 147.

546 Zob. M.  Sochocki, Kosmologia subkultur i  profilaktyki, „Remedium” 
2004, nr 2, s. 1-3.

547 Por. Cz. Cekiera, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. IV.
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W tym kontekście identyfikacja młodych ludzi z  subkulturą 
młodzieżową może powodować poważne konsekwencje dla roz-
woju osobowości danej osoby. Bezkrytyczna akceptacja wzorców 
zachowań od innych członków grupy może rodzić poważne skut-
ki w postaci zachowań548.

Koniecznym warunkiem wdrażania skutecznych oddziały-
wań profilaktycznych jest uprzednie przeprowadzenie dokładnej 
diagnozy zjawiska. Proces ten jest wieloetapowy i  opiera się na 
współpracy zarówno wychowawców, jak i  psychologów, pedago-
gów. Z pewnością podchodząc do problemu grup subkulturowych 
i  oddziaływań profilaktycznych względem młodzieży zagrożonej, 
trzeba także określić, z jaką grupą i z jakim zagrożeniem mamy do 
czynienia. Jest to niezwykle trudne, gdyż w praktyce przynależność 
młodzieży do poszczególnych grup nie zawsze jest klarowna. Prob-
lem jest również w tym, że poszczególne ugrupowania subkulturo-
we nakładają się na siebie, powstają przeróżne odłamy czy frakcje. 
Niemniej jednak ważne jest, by przyjąć postawę otwartą, starając 
się o możliwie jak najszybsze poznanie światopoglądu i rodzaju za-
angażowania w  grupę subkulturową młodego człowieka. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu młodzież nie stanowi grupy jednoli-
tej. Autorzy mówią o tzw. etosowcach, plebejuszach i olewaczach549. 
Inni zauważają, że dla jednej młodzieży subkulturowa identyfikacja 
jest przede wszystkim wyborem światopoglądowym, dla drugiej to 
uczestnictwo w subkulturze w sposób bardziej powierzchowny.

Młodzież subkulturowa nie garnie się do współpracy z  doro-
słymi w ramach działań profilaktycznych, niemniej jednak profe-
sjonalne oddziaływanie winno koncentrować się na tych rzeczach, 
które są istotne dla danej grupy młodzieży. Należy stawiać nacisk 
na samorealizację młodzieży poprzez promowanie zachowań twór-
czych, a zarazem akceptowanych społecznie. Ważnym czynnikiem 
profilaktycznym jest tworzenie instytucji spędzania wolnego czasu 
dostępnych dla większości młodzieży, a zarazem wnoszące w życie 
pewne wartości i przeżycia. Specyficzną cechą ideologii subkultur 
jest horyzontalna postawa wobec sfery wartości, zarówno tych este-

548 Zob. J. Moczydłowska, I. Pełszyńska, Profilaktyka w szkole dla młodzie-
ży niedostosowanej społecznie, Rzeszów 2004, s.49.

549 Zob. M. Sochocki, Kosmologia subkultur i profilaktyki, dz. cyt., s. 1-3.
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tycznych, etycznych jak i  religijnych. Oznacza to niebezpieczeń-
stwo odrzucenia jakiegokolwiek autorytetu określającego, co jest 
w obszarze wartości dobre, wartościowe, a co złe550. Zadaniem pro-
filaktyki byłoby zatem poszukiwanie nowych dróg dotarcia do mło-
dzieży na płaszczyźnie aksjologicznej551. W edukacji konieczne jest 
wprowadzenie młodego człowieka w świat wartości przez kształto-
wanie określonych postaw i upodobań, pobudzanie dociekliwości, 
umiejętność rozróżniania rzeczy dobrych od złych. Bardzo istotne 
jest kształtowanie postawy aksjologicznej, czyli umiejętności doko-
nywania wyboru wartości kształtujących osobowość552.

Ciekawą inicjatywą adresowaną do młodzieży w  ramach 
działań profilaktycznych są programy wczesnej interwencji rea-
lizowane z  dziećmi i  młodzieżą z  tzw. grupy wysokiego ryzyka 
(chodzi o osoby, które porzucają szkołę, uciekają z domu, znaj-
dują się w  trudnej sytuacji ekonomicznej, wychowują się w  ro-
dzinach patologicznych, doświadczają przemocy fizycznej, psy-
chicznej, seksualnej itp.). Program taki przewiduje kolejne etapy 
pracy z młodzieżą: a) identyfikacja młodzieży, która przynależy 
do grupy wysokiego ryzyka; b) opracowanie programu pomocy, 
który obejmuje działania zarówno na poziomie indywidualnym, 
rodzinnym oraz poradnictwo i działania w placówkach wyspecja-
lizowanych; c) ostatnim etapem jest ocena skuteczności progra-
mu polegająca na oszacowaniu zmian, które nastąpiły w wyniku 
interwencji. Badacze dowodzą, iż skuteczność takich programów 
jest zadowalająca. U młodzieży, która wywodzi się z grup ryzyka, 
dostrzega się obniżenie poziomu agresji fizycznej, wzrasta poziom 
samoakceptacji oraz poczucia kontroli wewnętrznej. Maleje po-
nadto poziom poczucia alienacji553.

550 Zob. M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 1999, s. 100.
551 Zob. A. Ryss, System wartości w oddziaływaniach profilaktycznych wobec 

młodzieży, http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/system-wartosci-oddzia-
lywaniach-profilaktycznych-wobec-mlodziezy (22.03.2013 r.).

552 Zob. H. Drewniak, Współczesne zagrożenia kultury, w: Myśl i prakty-
ka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom 1. Człowiek i wychowanie 
w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, red. K. Szmyd, E. Harnaś-Ba-
ran i inni, Rzeszów 2012, s. 263.

553 Zob. P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, dz. cyt., s. 120-124.





Rozdział Vi

Sytuacje zagrożeniowe człowieka  
w społeczeństwie





1. zmiana społeczna i jej skutki

Społeczeństwo polskie po 1989 r. weszło na drogę transforma-
cji ustrojowej (zmiany ekonomiczno-polityczne, społeczne, men-
talne, strukturalne). W każdej zbiorowości można zaobserwować 
towarzyszące napięcia, konflikty, a także pewne zaburzenia i prze-
miany transformacyjne. Owe zmiany mogą mieć charakter ewolu-
cyjny bądź bardziej radykalny (mowa wtedy o tzw. społeczeństwie 
ruchu – ang. movement society). Wśród najważniejszych wskaźni-
ków procesów transformacyjnych, które wskazują na pewne ozna-
ki postępu w różnych sferach ludzkiego życia, można wymienić: 
a) proces demokratyzacji (tworzenie mechanizmów prawnych 
dających podstawy funkcjonowania państwa prawa i  społeczeń-
stwa obywatelskiego); b) przechodzenie od zmian chaotycznych, 
nieprzejrzystych i żywiołowych do zmian przemyślanych i celo-
wych; c) zagrożenia na poziomie egzystencjalnym, uwarunkowa-
ne brakiem transparentności układów politycznych, zmianą reguł 
funkcjonujących w gospodarce, co prowadzi do bezrobocia, mar-
ginalizacji, poczucia bezużyteczności; d) narzucanie reguł doty-
czących liberalizmu gospodarczego przy równoczesnym ograni-
czaniu świadczeń socjalnych554.

Zmiany dotyczą także ewolucji systemu politycznego. Prob-
lem ten można rozpatrywać w kilku aspektach: 1) inkluzja po-
lityczna  – rozwój społeczeństwa w  dużej mierze oparty jest na 
wydarzeniach politycznych. W tej kwestii można zaobserwować 
coraz większe uzależnienie rozwoju społecznego od polityki. In-
kluzja polityczna niesie za sobą niebezpieczeństwo ubezwłasno-
wolnienia oraz infantylizacji obywateli z  powodu niemożności 
podejmowania przez tzw. „laików” polemiki z ekspertami nauko-
wymi (specyficzna terminologia, wysoki poziom naukowy de-
baty itp.);  2) Państwo opiekuńcze  – model państwa socjalnego  

554 Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy, red. S. Ka-
wula, Toruń 2009, s. 625-638.
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obejmującego swym zasięgiem coraz szersze dziedziny życia 
społecznego, również prywatnego obywateli. Pojawia się pojęcie 
„państwa terapeutycznego”, tzn. takiego, które za pomocą różnego 
rodzaju pracowników socjalnych ingeruje w sferę prywatną życia 
obywateli (sprawuje nadzór nad życiem osobistym, rodzinnym, 
organizuje wypoczynek itp.). Owa ingerencja może dotyczyć tak-
że opiekunów społecznych, kuratorów, sprawujących nadzór nad 
życiem osobistym i  rodzinnym; 3) Jurydyzacja życia społeczne-
go  – najogólniej mówiąc jest to proces, w  którym coraz więcej 
dziedzin życia społecznego jest regulowanych jedynie przez pra-
wo pozytywne555. Chodzi tutaj o coraz głębszą ingerencję prawa 
w życie obywateli i wypieranie norm moralnych, religijnych i oby-
czajowych przez prawo pozytywne stanowione przez człowieka. 
W tego typu poczynaniach można dopatrywać się niebezpieczeń-
stwa totalizacji życia społecznego. W takim klimacie nieuchronne 
są sprzeczności np. pomiędzy deklarowaną wolnością w sferze re-
ligijnej a zakazem manifestowania symboli swojej wiary; pomię-
dzy negowaniem lekarzowi skorzystania z klauzuli sumienia a ko-
niecznością wypełniania przez niego obowiązków służbowych. 
Jurydyzacja posługuje się więc prawem jako narzędziem w rękach 
władzy służącym do sterowania społeczeństwem.

2. Wybrane zjawiska społeczne przedmiotem 
współczesnej pedagogiki społecznej

2.1. Ubóstwo 

Ubóstwo jest zjawiskiem społecznym, które nasiliło się w spo-
sób szczególny w okresie transformacji ustrojowej. Wtedy to ujaw-
niło się wiele zjawisk, które do tej pory pozostawały na marginesie 
życia społecznego bądź były ukrywane przez sprawujących władzę 
w PRL-u. Zjawisko ubóstwa jest postrzegane jako niebezpieczne, 

555 Postępująca jurydyzacja życia społecznego największe rozmiary przy-
brała w USA oraz w społeczeństwach zachodnich. Zob. P.L. Berger, Rewolucja 
kapitalistyczna, Warszawa 1995, s. 194-195.
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gdyż powiększa dysonans pomiędzy poszczególnymi warstwami 
społecznymi, prowadzi do frustracji z  racji braku zaspokojenia 
często podstawowych potrzeb materialnych. W  zależności od 
opcji doktrynalnej, liberalny czy socjalistycznej, odmienna będzie 
zarówno sama definicja, jak i pogląd odnoszący się do przyczyn 
i instytucjonalnych sposobów radzenia sobie z ubóstwem.

Bieda, niedostatek, pauperyzacja są doświadczane przez 
wszystkie społeczeństwa. Zjawisko to rozpatrywane jednak 
w sensie materialnym jest szczególnie obecne w kontekście pol-
skim zwłaszcza po drastycznych zmianach w latach 90. ubiegłego 
wieku. Jeśli za barometr kondycji społeczeństwa i wskaźnik po-
ziomu jego rozwoju społecznego przyjąć udział ludzi biednych, 
to w Polsce istnieje silna potrzeba przeciwdziałania pauperyzacji 
społeczeństwa556.

W badaniach nad ubóstwem stosuje się zazwyczaj agregatowe 
indeksy ubóstwa. Są to formuły statystyczne agregujące indywidu-
alne mierniki ubóstwa (dotyczące pojedynczych gospodarstw do-
mowych) umożliwiające oceny tego zjawiska w skali kraju, w prze-
krojach terytorialnych czy też dla grup typologicznych gospodarstw 
domowych. Z uwagi na fakt, że nie istnieje uniwersalna formuła 
w tym zakresie, w badaniach dotyczących ubóstwa stosuje się róż-
ne formuły indeksów agregatowych, które dostarczają niezbędnych 
informacji o  różnych aspektach ubóstwa. Indeksy ubóstwa kon-
centrują się na czterech jego podstawowych aspektach: a) zasięgu; 
b) głębokości; c) intensywności; d) dotkliwości ubóstwa557.

Pomimo pozytywnego trendu obniżania się zakresu ubóstwa 
w połowie lat 90., w 2011 dało się zauważyć wzrost zagrożenia558. 
Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce w marcu 2011 r. 

556 W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Bieda wśród dzieci 
(diagnoza na poziomie globalnym i lokalnym), w: Prawo dziecka do godziwych wa-
runków socjalnych, red. M. Kaczmarek, Warszawa 2002, s. 17.

557 Zob. T. Panek,  Wykluczenie społeczne, w: Diagnoza społeczna 2011. Wa-
runki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monito-
ringu Społecznego, Warszawa 2011, s.  328, http://www.diagnoza.com/pliki/
raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (20.05.2013 r.).

558 GUS, Ubóstwo w  Polsce w  2011  r., w: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf. (26.05.2013 r.).
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ok.  4.0% gospodarstw domowych (wg ujęcia obiektywnego), 
a poniżej granicy niedostatku (wg ujęcia subiektywnego) 36.8% 
gospodarstw559.

2.1.1. Definicja ubóstwa

„Ubóstwo” to termin, który funkcjonuje w świadomości społecz-
nej oznaczający brak dostatecznych środków materialnych do ży-
cia, jako bieda, niedostatek. Encyklopedia PWN definiuje ubóstwo 
jako „zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środ-
ków materialnych dla zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki 
lub rodziny”560. Jest to „stan poniżej pewnego zmiennego w czasie 
progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do 
jednostki, rodziny lub grupy społecznej”561. W terminologii peda-
gogiki społecznej funkcjonują dwa terminy na określenie zjawiska 
ubóstwa: pierwszy z nich rozpatrywany jest w znaczeniu węższym 
i oznacza stan niezaspokojenia minimalnych biologicznych potrzeb 
organizmu ludzkiego (ubóstwo absolutne)562. Kryterium to zastoso-
wano w amerykańskiej granicy oficjalnego ubóstwa (official poverty 
line)563. Nieco inne stanowisko przyjmują zwolennicy interpretacji 
ubóstwa jako zjawiska względnego. Łączą je bowiem z sytuacją na-
ruszenia zasad sprawiedliwości społecznej poprzez istnienie nad-
miernego dysonansu pomiędzy poziomem życia poszczególnych 
grup ludności (ujęcie relatywne).

Powyższe stwierdzenia potwierdzają opinię, że zdefiniowanie 
ubóstwa nie należy do rzeczy łatwych, podobnie jak określenie 

559 Zob. T. Panek,  Wykluczenie społeczne, dz. cyt.
560 Ubóstwo, w: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3990730/ubostwo.html 

(02.09.2013 r.).
561 W. Toczyski (red.), Natura i kwestia ubóstwa, Gdańsk-Warszawa 1991, s. 12.
562 Zob. R.  Szarfenberg, Ubóstwo, marginalność i  wykluczenie społeczne, 

w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-
-Skoczny, Warszawa 2008, s. 318-320.

563 J. Boczoń, W. Toczyski, A. Zielińska, Ubóstwo jako zjawisko społeczne 
oraz przedmiot pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym 
się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, wyd. drugie, Warszawa 1995, s. 342.
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wielu innych zjawisk społecznych. We współczesnym społeczeń-
stwie ubóstwo jest poważnym problemem społecznym, z tego też 
powodu w pracy dogłębniej przyjrzymy się temu zjawisku, kre-
śląc jego przyczyny oraz zastanawiając się nad sposobami redukcji 
tego zjawiska w społeczeństwie.

2.1.2. Przyczyny ubóstwa

Ubóstwo w  Polsce bardzo często jest następstwem: a) alko-
holizmu w rodzinie; b) inwalidztwa; c) wielodzietności rodziny; 
d)  niskich emerytur; e) słabo wynagradzanej pracy; f ) niskich 
kwalifikacji zawodowych; g) niskiego wykształcenia. Na zjawisko 
ubóstwa ma wpływ również polityka państwa: zła alokacja docho-
dów, nieodpowiedni system podatkowy i kredytowy, system sub-
wencji generujący życie na koszt innych, upaństwowienie życia 
społecznego i gospodarczego (zawładnięcie każdą dziedziną życia 
powoduje brak inicjatywy ze strony obywateli, nie wyzwala się 
obywatelska odpowiedzialność za własny los). Upadek rolnictwa 
w wielu regionach i zakładów przemysłowych również wpłynął na 
ubożenie polskich rodzin. Wzajemne powiązanie trzech dopeł-
niających się systemów zabezpieczenia: państwo, rynek i rodzina 
wykazuje w swoich badaniach W. Warzywoda-Kruszyńska. Au-
torka twierdzi, iż te trzy filary winny być uwzględniane w obsza-
rze polityki społecznej państwa i poszczególnych służb564.

W zasadzie trudno jest dokonać podziału pomiędzy przyczy-
nami a konsekwencjami ubóstwa, gdyż zjawisko to ma charakter 
przyczynowo-skutkowy. W  anglosaskich naukach społecznych 
występują trzy nurty badawcze, dotyczące przyczyn ubóstwa:

a) kulturowy  – tłumaczący, iż ubóstwo wynika z  zachowań 
indywidualnych o charakterze patologicznym i kryminogennym 
oraz z mechanicznego dziedziczenia nędzy.

b) liberalny – źródeł ubóstwa dopatruje się w działaniach me-
chanizmów rynkowych.

564 W.  Warzywoda-Kruszyńska, J.  Grotowska-Leder, Okoliczności popa-
dania w biedę w wielkim mieście na przykładzie Łodzi i Katowic, w: Acta Uni-
versitatis Ludziensis. Folia Sociologica 27. Fenomeny społeczne końca wieku, red. 
E. Lewandowski, Łódź 1998, s. 82.
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c) strukturalny – system kapitalistyczny blokuje szanse ekonomicz-
ne niższych warstw, zamykając przed nimi możliwości rozwoju565.

Ze względu na etiologię, pochodzenie i podłoże, ubóstwo dzie-
li się najczęściej w literaturze przedmiotu na zawinione i niezawi-
nione. Pierwsze z nich byłoby więc udziałem ludzi pochodzących 
z tzw. marginesu społecznego (alkoholicy, narkomani, bezrobotni, 
osoby unikający pracy itp.). Z  kolei ubóstwo niezawinione do-
tykałoby między innymi takich osób, jak emerytów, rencistów, 
członków z rodzin rozbitych i patologicznych czy wreszcie duże 
grono ludzi bezrobotnych. Ubóstwo można skonstatować także 
na przykładzie indywidualnych sytuacji życiowych: wielodziet-
ność, popadanie w  uzależnienia typu narkomania i  alkoholizm, 
niepełnosprawność nie tylko fizyczna, ale też i  umysłowa, psy-
chiczna, wreszcie osamotnienie, niski status społeczny wynikający 
z braku wykształcenia czy przewlekła choroba566. Warto zauwa-
żyć, że w  wielu przypadkach problemy te nie występują spora-
dycznie, ale zespołowo i nawarstwiają się, stawiając poszczególne 
osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Ciekawego podziału dokonał B.R.  Schiller, który w  kwestii 
przyczyn ubóstwa ukazuje trzy stanowiska:

 ● teoria skażonych charakterów;
 ● teoria ograniczonych możliwości;
 ● teoria Wielkiego Brata567.

Pierwsza teoria mówi, że ubóstwo uważane jest za wynik indy-
widualnych wad, ułomności i defektów (np. brak aspiracji, zdol-
ności czy też możliwości). Teoria ta, tłumacząca przyczyny ubó-
stwa, odwołuje się do szkoły jako pierwotnego miejsca, w którym 
kreuje się przyszłość jednostki. Kto nie miał motywacji do nauki, 
będzie cierpiał biedę. Biedny, bo głupi, głupi, bo biedny – to naj-
krótsza formuła wczesnego liberalizmu, która w sposób niezwykle 
uproszczony oddaje istotę tej teorii.

565 W. Toczyski (red.), Natura i kwestia ubóstwa, dz. cyt., s. 52.
566 Por. F.  Villa, Polityka społeczna, demokracja i  praca socjalna, Kraków 

1997, s. 94.
567 B.R.  Schiller, The Economics of Poverty Discrimination, Englewood 

Cliffs 1989, s. 2-10.
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Teoria ograniczonych możliwości wskazuje na to, iż ubożenie 
społeczeństwa może być rezultatem sił pozostających poza kon-
trolą jednostki. Biednym można być dlatego, że nie ma się równe-
go dostępu do szkół czy do miejsc pracy etc. Bieda może wynikać 
także z braku przywilejów czy subwencji na rzecz ludzi ubogich 
(brak zastosowania przez rząd odpowiedniej polityki protekcjoni-
zmu wobec ludzi ekonomicznie najniżej sytuowanych).

Teoria Wielkiego Brata  – ubożenie społeczeństwa wynika 
z tego, że rząd niszczy bodźce do umacniania niezależności eko-
nomicznej rodziny. Rządzący poprzez wysokie podatki i  liczne 
programy socjalne, prowadzą do tego, że rodziny nie mają mo-
tywacji do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i bardzo często 
uzależniają się od struktur i instytucji państwowych. Życie na za-
sadzie pobierania zapomogi staje się dla wielu rodzin w tej sytu-
acji bardzo wygodne. B.R. Schiller dość złośliwie pisze, że „życie 
z zapomogą jest całkiem miłe, gdy nie masz żadnej odpowiedzial-
ności ani ambicji. Politycy zaś będą lamentować nad twoim losem, 
państwo zapewni matce dodatek na nieślubne dziecko, a jeśli się 
je odpowiednio zaniedba  – może otrzymać wystarczająco duży 
dodatek, co pozwoli jej samej i przyjacielowi nadal nie odmawiać 
sobie wina i ginu”568. Kuriozalne stwierdzenie, które z pewnością 
ukazuje dramat ludzi, gdyż środki przemyślane jako pomoc ubo-
gim w rzeczywistości nader często niszczą ich chęć do pracy i po-
wodują powstawanie „subkultury dobroczynności”.

Skrajnie liberalne poglądy na temat źródeł ubóstwa głosi 
G.  Gilder569. Jest ona zdania, że ubodzy pracują mniej, gdyż sy-
stemy pomocy powodują akceptację zapomogi, a  to z  kolei pro-
wadzi do subkultury dobroczynności. Inną przyczyną ubóstwa jest 
rozpad monogamicznego małżeństwa i osłabienie roli mężczyzny 
jako głowy rodziny, co zmniejsza możliwości poszukiwania i walki 
o lepszą przyszłość. Gdy mężczyzna nie ponosi odpowiedzialności 
za rodzinę, wtedy spadają jego dochody, on zaś wykazuje o wiele 
większe skłonności do picia, do wejścia na drogę przestępczości. 
Trzeci czynnik to utrata wiary, brak nadziei w handlu czy w bizne-

568 Tamże, s. 2-10.
569 G. Gilder, Bogactwo i ubóstwo, Warszawa 1988, s. 92-96.
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sie, co powoduje upadek ducha pracy i przedsiębiorczości, niepowo-
dzenia, frustracje i w rezultacie – ubóstwo. Według G. Gildera, do 
upadku pracy, rodziny i wiary, a tym samym do poszerzenia się sfery 
ubóstwa przyczynia się także nadmiernie rozwinięty system opie-
kuńczy państwa. „Zasiłek dla bezrobotnych stymuluje bezrobocie. 
Zasiłki rodzinne (...) stymulują wzrost liczby rodzin zależnych 
i niepełnych. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy (...) zachęca 
do przemiany małych schorzeń w czasową niezdolność, a częścio-
wą niezdolność w niezdolność całkowitą (...). Wszystkie programy 
uzależniające pomoc społeczną od sytuacji majątkowo-dochodowej 
(przeznaczone wyłącznie dla ubogich) nadają wartość „byciu ubo-
gim” i w ten sposób utrwalają i zapewniają kontynuację ubóstwa”570.

2.1.3. Skutki i walka z ubóstwem

Ubóstwo, jak każda sytuacja dyskomfortowa, wkrada się w sfe-
rę doznań psychicznych ludzi ubogich, wywołując często stany 
depresyjne, nerwicowe, wzrost zachorowań czy permanentne 
uczucie rezygnacji i frustracji. Ubóstwo jest wielkim problemem 
społecznym, gdyż ukazuje pewne dysproporcje panujące w obrę-
bie danej społeczności, a  to z  kolei niejednokrotnie przyczynia 
się do powstawania innych zjawisk patologicznych. Innymi kon-
sekwencjami bezpośrednio powiązanymi ze zjawiskiem ubóstwa 
jest ryzyko uzależnienia szczególnie osób młodych od substancji 
chemicznych jako oznaka ucieczki od niesprzyjających warunków 
egzystencjalnych. Borykanie się z ubóstwem wśród młodych po-
tęguje chęć poszukiwania lepszych perspektyw życiowych za gra-
nicą, co niejednokrotnie przyczynia się do zrywania więzi rodzin-
nych oraz rozpadu młodych małżeństw. Badacze wskazują też 
na bezpośredni związek, jaki istnieje pomiędzy ubóstwem a wy-
kluczeniem społecznym. Ubóstwo głównie w sensie relatywnym, 
powiązane z szerszym problemem nierówności, uznawane jest za 
zjawisko groźne dla integracji i spoistości społeczeństwa571.

570 Tamże, s. 123.
571 Zob. R.  Szarfenberg, Ubóstwo, marginalność i  wykluczenie społeczne, 

dz. cyt., s. 324-327.
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W związku z doświadczaną biedą, badacze wyodrębnili różne 
typy postaw572:

a) stan bezradności wobec zagrożenia ubóstwem – jest to po-
stawa typowa dla ludzi nieposiadających prac dodatkowych, z naj-
niższym poziomem dochodów;

b) postawa nieaktywna, na przetrwanie – dotyczy to grup czyn-
nych zawodowo, ale narzucających sobie pewien reżim oszczęd-
nościowy w obrębie swojego gospodarstwa;

c) brak poczucia zagrożenia biedą przy świadomości obniżania 
swojej pozycji materialnej;

d) postawa „jestem spokojny o swój byt materialny” – świadczy 
o braku poczucia zagrożenia i optymizmie w ocenie własnej sytu-
acji materialnej.

Warto w  tym momencie zwrócić uwagę na różne aspekty 
walki z tym problemem społecznym, jakim jest ubóstwo. Libe-
rałowie są zdania, że należy dążyć do likwidacji ubóstwa jedynie 
w  wymiarze absolutnym, tzn. zapewnić wszystkim minimalny 
poziom dochodów. W pozostałe nierówności nie należy nato-
miast ingerować, gdyż są one odzwierciedleniem różnic w pro-
duktywności. Polityka redystrybucyjna odbiera bodźce do pracy 
i osłabia gospodarkę, szkodząc w ten sposób zarówno biednym, 
jak i  bogatszym. Większość autorów tego nurtu przychyla się 
bardziej ku dobroczynności prywatnej, niż ku posługiwaniu się 
narzędziami redystrybucji państwowej573.

Zwolennicy ubóstwa względnego są zdania, że taki stan sy-
tuacji jest skutkiem niesprawiedliwego, rynkowego systemu 
gospodarczego. Podział dochodów dokonywany poprzez rynek 
powoduje nadmierne zróżnicowanie warunków życia i dlatego 
wymaga daleko idącej korekty ze strony państwa. „Narzędzia-
mi redystrybucji mają być wysokie, silne progresywne podat-
ki, rozbudowany system świadczeń społecznych, kontrola cen, 
zagwarantowanie płacy minimalnej, dążenie do pełnego za-

572 Zob. więcej w: A. Radziewicz-Winnicki, Emeryci i renciści wobec sytu-
acji społecznego ubóstwa, Katowice 1997.

573 J. Boczoń, W. Toczyski, A. Zielińska, Ubóstwo jako zjawisko społeczne 
oraz przedmiot pracy socjalnej, dz. cyt., s. 359-360.
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trudnienia, dotowanie przez państwo oświaty, służby zdrowia,  
mieszkalnictwa itd.”574.

Należy podkreślić przede wszystkim, że walka z  ubóstwem 
jest bardzo trudna ze względu na złożone przyczyny i samą na-
turę ubóstwa. Zgodnie ze stanowiskiem UE należałoby zmieniać 
świadomość i  nastawienie poszczególnych ludzi oraz grup spo-
łecznych do fenomenu ubóstwa. Swą rolę mieliby tutaj do odegra-
nia przede wszystkim nauczyciele oraz środki masowego przeka-
zu. Popularnym stało się hasło, że walka z ubóstwem powinna być 
wspierana działaniami oświaty. To szkoła winna stwarzać warunki 
socjalne do umacniania w dziecku dążenia do sukcesu i poszuki-
wania w przyszłości satysfakcjonującej pracy. To właśnie kształce-
nie zawodowe, zdaniem UE, powinno odgrywać fundamentalną 
rolę w socjalizacji zawodowej i społecznej.

Eksperci z UE sugerują powolne odchodzenie od zwalczania 
ubóstwa za pomocą środków charytatywnych i  państwowych, 
a stawianie bardziej na społeczne rozwiązania575. W polskiej rze-
czywistości główny ciężar walki z ubóstwem spoczywa na samo-
rządach terytorialnych. Jednak nie do końca są one zdolne wyjść 
naprzeciw problemom ludzi ubogich. Co najwyżej łagodzą prze-
jawy rażącego ubóstwa. Dlatego zgodnie z założeniami unijnych 
ekspertów, trzeba uwydatnić, że w walce z ubóstwem należy prze-
de wszystkim dążyć do przełamywania izolacji środowisk ubogich 
do środowisk bardziej zasobnych i aktywnych.

Konkludując, warto jeszcze zauważyć, że dysproporcje zwią-
zane ze stanem posiadania stale są obecne w każdym środowisku, 
i jedynie dobrze zorganizowany i rozwijający się system państwo-
wy jest w stanie częściowo przeciwdziałać szerzeniu się ubóstwa 
i patologiom jemu związanym.

574 Tamże, s. 360.
575 S. Kawula opracował w ramach zadań pedagogiki społecznej, pentago-

nalny model wsparcia społecznego (Państwo, Glokalność, Lokalność, Rodzina, 
Jednostka). W tym modelu pomocniczości i wsparcia społecznego osób dużą 
rolę kładzie się na podmiotowość uczestników tychże modeli pomocy społecz-
nej. Zob. S.  Kawula,  Pomocniczość i  wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, 
Olsztyn 2002, s. 90.
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2.2. zjawisko przestępczości

2.2.1. Definicja pojęcia przestępczości

Przestępczość towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. 
Występuje ona we wszystkich znanych społeczeństwach, choć 
zmienny jest krąg zachowań określony tym mianem576. Przestęp-
stwo jest zjawiskiem społecznie szkodliwym577. Kryzysy polityczne 
i  ekonomiczne, kryzysy instytucji edukacyjnych, dysfunkcyjność 
rodziny mogą przyczyniać się do powstawania dysfunkcjonalności 
instytucji społecznych, co z kolei prowadzi do nieładu społeczne-
go (bezkarność przestępców, złe funkcjonowanie sądów i proku-
ratur itp.). Występujące w Polsce od wielu lat tendencje rozwoju 
zjawiska przestępczości budzą niepokój i stawiają nowe zadania 
zarówno przed wychowawcami, jak i przed badaczami, politykami 
i ludźmi zaangażowanymi w życie społeczne578. Przestępczość nie 
jest już przywilejem środowisk spatologizowanych, ale zaczyna 
angażować również młodzież środowisk o średnim statusie eko-
nomiczno-społecznym.

Przestępczość może być rozpatrywana z  wielu punktów wi-
dzenia (naturalnego, prawnego, społecznego etc.). Najprostsza 
definicja określa to zjawisko jako naruszenie pewnego ładu spo-
łecznego, pewnej umowy społecznej. Przestępstwo jest rodzajem 
zachowania, które narusza normy oraz pociąga za sobą sankcje 
karne. B.  Hołyst definiuje to pojęcie jako zbiór czynów zabro-
nionych przez ustawę pod groźbą kary579. Przestępczość jest  

576 Zob. E.  Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968, 
s. 100-101.

577 E. Durkheim utrzymywał jednak, że przestępczość może spełniać również 
pozytywną rolę, gdyż może być nośnikiem postępu społecznego, antycypacją przy-
szłej moralności. Zob. E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, dz. cyt., s. 103.

578 Zob. udział młodzieży w  przestępczości (ujęcie statystyczne), http:/
www.kgp.gov.pl/statys/przest.htm (10.05.2012 r.).

579 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1989, s. 47. Zob. podobną defini-
cję u A. Krukowskiego, Znaczenie praktyczne i poznawcze studiów nad patologią 
społeczną, w: Polska 2000. Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich prze-
zwyciężania, cz. II, Wrocław 1986, s. 316.
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zatem czynem, który wiąże się nie tylko z aspektem prawnym, ale 
również społecznym (dezaprobata społeczeństwa), gdyż narusza 
ogólne zasady przyjętego kodu postępowania w cywilizowanym 
społeczeństwie.

Przestępczość jest umiejscawiana pośród zjawisk patologii 
społecznej. Przez niektórych autorów postrzegana ona jest jako 
jeden z rodzajów dewiacji społecznej580. Inni twierdzą, iż zjawisko 
przestępczości jest bezpośrednim wynikiem braku socjalizacji ze 
strony jednostki581. Lansowane są również koncepcje, które w ra-
mach teorii dotyczącej dezorganizacji społecznej twierdzą, iż pro-
cesy zmian społecznych warunkują powstawanie przestępczości 
w społeczeństwie582.

2.2.2. Przyczyny brutalizacji/przestępczości  
we współczesnym społeczeństwie polskim

Istnieje wiele przyczyn zachowań przestępczych. Najogólniej 
można je podzielić na czynniki makrospołeczne, osobowościo-
we, aksjologiczne, środowisko rodzinne, szkolne i  środowisko 
rówieśnicze.

a) czynniki makrospołeczne w kontekście  
procesów transformacyjnych

W badaniach nad przyczynami wzrostu skali zachowań nie-
zgodnych z  prawem, a  także innych zachowań patologicznych 
w  Polsce w  latach 1990-2005 szczególną uwagę zwraca się na 
rolę czynników makrospołecznych. Każda zmiana społeczna na-

580 Zob. L. Wieczorek, Przestępczość nieletnich jako jeden z przejawów pa-
tologii społecznej w Polsce końca XX wieku, w: Wybrane zjawiska powodujące za-
grożenia społeczne: (rozpoznawanie i przeciwdziałanie), red. A. Nowak, Kraków 
2000.

581 K.W. Frieske, Dewiacje społeczne, w: Socjologia. Problemy podstawowe, 
red. Z. Krawczyk, K. Morawski, Warszawa 1991.

582 J. Wódz, Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne. Wyni-
ki badań empirycznych w Nowej Hucie, Wrocław, Gdańsk 1973.
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stępująca pod wpływem gwałtownych bodźców (migracje zagra-
niczne i  wewnętrzne, sytuacja ekonomiczna, klęski żywiołowe, 
wojny etc.), powoduje naruszenie istniejącego układu stosunków 
w społeczeństwie. Szybkie tempo przemian uważane jest za głów-
ny czynnik zwiększający prawdopodobieństwo zachowań patolo-
gicznych583. W wyniku skumulowanych napięć i konfliktów ujaw-
niają się nierówności społeczne w  różnych układach ludzkiego 
życia (nierówności w dostępie do dóbr kultury, edukacji, zdrowia, 
dyskryminacja grup religijnych, etnicznych etc.). Nierówności 
społeczne, chęć szybkiego i często nielegalnego zdobycia środków 
stają się genezą zachowań przestępczych. Ekonomiczne położe-
nie ludzi, szczególnie młodych, wyznacza zatem podstawową de-
terminantę przestępczości584.

Praktycznie od początku lat 90. mamy do czynienia z  osła-
bianiem wartości tradycyjnych. Proces ten wraz z  transformacją 
ustrojową sprawił, że miejsce tradycyjnych wartości często przy-
pisywanych socjalizmowi, takich jak: solidarność, równość, opieka 
socjalna gwarantowana przez państwo, zaczęły zajmować nowe 
wartości: sukces, efektywność, indywidualizm. Przejście do nowe-
go systemu społecznego wiąże się z powstaniem pewnego chaosu 
normatywnego, gdyż część społeczeństwa dalej przestrzega stare 
normy, część natomiast bezrefleksyjnie akceptuje nowe. Zmiana 
kodeksu zachowań sprzyja relatywizacji postaw wobec przestrze-
gania przepisów prawa. W kontekście życia młodego pokolenia 
mówi się o stanie tzw. anomii, która charakteryzuje się rozpadem 
więzi społecznych i  dezorientacją ludzi, co do obowiązujących 
norm zachowania, prowadzi do ujawniania się egoistycznych ten-
dencji w człowieku, czego wynikiem jest wzrost zachowań dewia-
cyjnych m.in. przestępczości. Anomia wynika z  braku identyfi-
kowania się młodego pokolenia z wartościami przekazywanymi 
przez starsze pokolenie. Następuje zatem przerwanie ciągłości 

583 M. Jarosz, Patologia społeczna, w: Socjologia w Polsce, red. Z. Krawczyk, 
K. Sowa, Rzeszów 1998.

584 Zob. więcej w: B. Urban, Przestępczość gwałtowna współczesnej młodzie-
ży, w: Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia, red. T. Sołtysiak, M. Kowal-
czyk-Jamnicka, Bydgoszcz 1999.
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w  przekazie wartości585. W  Polsce po zmianie systemu ekono-
miczno-politycznego w  1989  r. obserwujemy coraz dotkliwszy 
brak dostatecznej kontroli społecznej, rozbite rodziny, niewiel-
kie możliwości życiowe, nierówności społeczne. Już w latach 70. 
L. Lernell pisał, że tego typu zjawiska mogą prowadzić do two-
rzenia się autonomicznych społeczności młodzieżowych, a w dal-
szej konsekwencji do powstawania zachowań przestępczych586.

b) czynniki osobowościowe

Wielu badaczy źródeł zachowań dewiacyjnych, a w szczegól-
ności przestępczych upatruje w strukturze osobowości. Studia nad 
osobowością człowieka przyczyniły się do wnikliwszego wysiłku 
zmierzającego do ustalenia, które z elementów osobowości mogą 
być odpowiedzialne za przestępcze zachowania człowieka. Zda-
niem K. Ostrowskiej, wadliwy rozwój ego i superego może być też 
powodem popełniania przestępstw587. Autorka wiąże przestęp-
czość z  nastawieniem antyspołecznym jednostki. Człowiek po-
pełnia także czyny przestępcze, aby w ten sposób uzyskać rekom-
pensatę za niemożność zaspokajania swoich potrzeb w  ramach 
związków rodzinnych. Jung pisał, że w osobowości pewnych jed-
nostek istnieje kilka dróg, które zbiegają się w taki sposób, iż mogą 
wytwarzać zachowanie przestępcze. Niektórzy koncentrują się 
wokół takich struktur osobowości, jak postawy, potrzeby, system 
wartości, obraz siebie, samoakceptacja, poczucie sensu życia oraz 
poczucie tożsamości588. J.K. Gierowski, badając dorosłych prze-

585 Zob. B. Hołyst, Kryminologia, dz. cyt. Autor w tym opracowaniu przy-
tacza między innymi kilka teorii kryminologicznych w ujęciu socjologicznym: 
teoria anomii, teorie ekonomiczne, teoria zróżnicowanych powiązań (kieru-
nek funkcjonalistyczny), teoria podkultur, teoria kontroli Hirschiego, teoria 
samokontroli Godfersona i Hirschiego, teoria kontroli społecznej Sampsona 
i Lauba, teoria społecznego uczenia się zachowań agresywnych, teoria rozwoju 
społeczno-moralnego jednostki wg Kohlberga.

586 L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1973, s. 221.
587 K. Ostrowska, Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. 

Analiza kryminologiczna, Warszawa 1981.
588 Zob. B. Hołyst, Przestępczość nieletnich, dz. cyt.
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stępców zauważył, że sprawcy czynów mogą działać z  różnych 
pobudek. Wyróżnił dwie zmienne: osobowościowe i  sytuacyjne 
tło motywacyjne. Osobowościowe tło motywacyjne obejmuje 
poszczególne cechy osobowości człowieka: cechy temperamen-
talne, życie emocjonalne, potrzeby, dążenia, poziom sprawności 
procesów poznawczych, system wartości, obraz siebie i otaczają-
cego środowiska. Diagnoza uwzględniająca wspomniane czynniki 
może być punktem wyjścia dla czynności, które pozwoliłyby zre-
konstruować proces motywacyjny zachowania przestępczego589. 
Związek między agresją a przestępczością ujawniły wyniki badań 
przeprowadzonych przez D.  Kubacką  – Jasiecką, J.M.  Stanika, 
K.  Ostrowską, K.  Pospiszyla. D.  Kubacka-Jasiecka stwierdzi-
ła u  jednostek agresywnych nieadekwatny, ambiwalentny obraz 
siebie, uwarunkowany niedojrzałością emocjonalną590. K. Pospi-
szyl wyodrębnia pewne cechy najbardziej charakterystyczne dla 
zachowania przestępczego, gdzie podstawowym czynnikiem jest 
agresja. Autor uważa, że agresja wykazuje tendencję do utrwa-
lania się jako bardziej lub mniej stała cecha charakteru, posiada 
ona bowiem właściwości katartyczne, oczyszczające591. Zdaniem 
J.  Szałańskiego, agresywne zachowanie młodzieży jest swoistą 
prowokacją obronną. Odtrącenie od rodziców i nieudany proces 
identyfikacji prowadzi w konsekwencji do niskiego poczucia winy 
lub całkowitego jego braku. Nasilenie agresywności powoduje 
osłabienie mechanizmów kontroli wewnętrznej, co prowadzi do 
niedostatecznego przewidywania własnych czynów592.

Ważną rolę wśród osobowościowych determinantów zacho-
wań przestępczych pełni pojęcie własnego „ja” i ustosunkowanie 
się wobec samego siebie. Współczesne badania nad samooceną 

589 J.K. Gierowski, Rola biegłego psychologa w opiniowaniu o poczytalności, 
w: Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie: wybrane za-
gadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, Kraków 1996, s. 205-207.

590 Zob. D. Kubacka-Jasiecka, Struktura „ja” a związek między agresywnoś-
cią i lękiem, red. J.K. Gierowski, A. Szymusik, Kraków 1986.

591 K. Pospiszyl, Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych mło-
dzieży, Warszawa 1973.

592 Zob. J.  Szałański, Resocjalizacja w  zakładzie poprawczym, Warszawa 
1978.



214 Rozdział Vi

nieletnich w zakładach poprawczych oraz uczestniczących w sub-
kulturach ujawniają związek samooceny ze skłonnościami do wy-
kroczeń prawnych, a w konsekwencji do wykolejenia593. Również 
M. Braun-Gałkowska wskazuje, że osoby deklarujące przynależ-
ność do ruchu satanistycznego mają wyraźnie negatywną samo-
ocenę. Autorka jest zdania, że człowiek z  poczuciem niższości 
odczuwa stały niepokój, odtrącenie i często reaguje agresją594.

c) system wartości w życiu nieletnich a problem przestępczości

Warto na wstępie zaobserwować, iż coraz częściej w  społe-
czeństwach zachodnich, w tym także w Polsce, obserwuje się nie-
kończący się zgiełk medialny faworyzujący relatywizm moralny, 
podważanie autorytetów i kreowanie nowych w oparciu o prawa 
showbiznesu, apoteozę prawa stanowionego przez człowieka, za-
chwianie wzorców moralnych i  edukacyjnych wśród młodzieży. 
Taka rzeczywistość determinuje proces kreowania własnego sy-
stemu wartości przez młodego człowieka. Elementem koniecz-
nym w życiu każdego człowieka jest proces wartościowania. Spra-
wia on, że człowiek w ten sposób partycypuje w doborze wartości 
poprzez ukierunkowanie zachowań w  sytuacjach społecznych. 
Literatura psychologiczna wyodrębnia trzy podstawowe znacze-
nia pojęcia „wartość”. Autorzy mówią o wartości przedmiotowej, 
podmiotowej i  wartości subiektywnej595. Wartość subiektywna, 
przez teoretyków motywacji, utożsamiana jest z  użytecznością, 
która to zależna jest od sytuacji i aktualnych potrzeb człowieka. 
Wartość podmiotowa odnosi się do postawy, jaką wyraża dana 
osoba. W tym sensie wartość będzie więc odgrywać rolę kryte-
rium, za pomocą, którego człowiek-podmiot może dokonywać 

593 Zob. J. Szałański (red.),  Wina-kara-nadzieja-przemiana, Łódź –War-
szawa-Kalisz 1998.

594 Zob. M.  Braun-Gałkowska, za Gawda B,  Poczucie niskiej wartości 
u młodzieży przestępczej na podstawie analizy pism, w: Drogi samorealizacji mło-
dzieży dorastającej, red. L. Niebrzydowski, Łódź 1997.

595 Zob. J. Reykowski,  Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość, War-
szawa 1986, s. 67.
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pozytywnej lub negatywnej oceny przedmiotów. Wartość pod-
miotowa służy więc do wyrażania opinii, sądów, przekonań doty-
czących wizji życiowych, celów działania oraz sposobów realizacji 
tychże celów życiowych. Badacze podkreślają, że wartości mogą 
spełniać nie tylko funkcję motywacyjną ludzkich zachowań, ale 
także mogą posiadać regulacyjny wpływ na zachowanie człowie-
ka. M.  Kosewski wyrażał pogląd, iż zinterioryzowane wartości 
moralne wpływają na postępowanie człowieka596. Działanie uzna-
ne za wartościowe powoduje, że jednostka odczuwa satysfakcję 
i znajduje się w stanie dobrego samopoczucia. W chwili rozbież-
ności ze standardem wartości, człowiek odczuwa tzw. dysonans 
poznawczy. Na podstawie literatury przedmiotu można również 
stwierdzić, że kształtowanie hierarchii wartości jest bardzo ściśle 
związane z rozwojem moralnym człowieka597. J. Piaget odnosząc 
się do rozwoju moralnego człowieka, stwierdził, że po charaktery-
stycznym dla dzieciństwa stadium realizmu moralnego, w okresie 
dorastania, młodzi ludzie osiągają stadium autonomii moralnej. 
Okres ten charakteryzuje się uniezależnieniem się od opinii śro-
dowiska i przejściem do wyznaczania sobie subiektywnej odpo-
wiedzialności598. Według W. Szewczuka,  interioryzacja wartości 
ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania człowieka w  społe-
czeństwie599. Decydują one o podejmowanych działaniach, regu-
lują w pewien sposób zachowania, oraz stanowią podstawę życia 
i działania zgodnego z własnym sumieniem600.

596 Zob. M. Kosewski, Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia, Warszawa 
1985.

597 Zob. J.  Piaget,  Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa 1967; 
L. Kohlberg, The psychology of moral development, New York 1984; J. Trempała,  
Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

598 Zob. J. Piaget,  Rozwój ocen moralnych dziecka, dz. cyt.
599 Zob. W. Szewczuk, Sumienie. Studium psychologiczne, Warszawa 1988, 

s. 253.
600 S. Hessen w sformułowanym przez siebie projekcie pedagogiki perso-

nalistycznej przedstawił dialektykę procesu wychowania w sekwencji: od ano-
mii we wczesnym dzieciństwie, czyli od istnienia niezdolnego do uznawania 
prawa, przez heteronomię, czyli posłuszeństwo prawu pochodzącemu z  ze-
wnątrz, do autonomii, czyli posłuszeństwa prawu pochodzącemu z własnego 
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Warto w  tym momencie wskazać na pewne związki, jakie 
istnieją pomiędzy systemem wartości człowieka a  przemocą 
i przestępczością. Chodzi więc o determinanty zachowań prze-
stępczych wśród młodych. J.K.  Gierowski analizując związek 
pomiędzy wyznawanymi wartościami a  przestępczością, zwra-
ca uwagę, iż przestępstwo może być motywowane w  sposób 
sprzeczny z obranymi wartościami przez jednostkę601. Może to 
wynikać zarówno ze zmiennych psychopatologicznych, jak też 
i być efektem silnej presji wielorakich czynników sytuacyjnych. 
Związek między wartością i  normą a  postępowaniem czło-
wieka nie jest łatwy do wykazania. System uznawanych przez 
człowieka wartości jest bardzo ważny w  regulacji zachowania. 
Można sądzić, że w  miarę jak jednostka rozwija się moralnie, 
wzrasta też jej poziom przystosowania do otoczenia społeczne-
go. K. Ostrowska, wychodząc z założenia, że znajomość systemu 
wartości jako czynnika determinującego zachowania może być 
istotna dla szukania przyczyn zachowania naruszającego prawo. 
Z  tego względu autorka badała, jaki system wartości preferuje 
młodzież będąca w  konflikcie z  prawem oraz młodzież, która 
nie była karana sądownie. Na podstawie otrzymanych wyników 
badań można dojść do wniosku, że przestępcy preferują inny sy-
stem wartości niż osoby, które nie wchodziły w konflikt z pra-
wem. Przestępcy w zakresie celów życiowych i dążeń wyróżniają 
zabawę, ryzyko, zmianę. Badania wykazały, że jednostki, które 
nie włączały w system wartości dobra innych, częściej naruszały 
obowiązujące normy społeczne602.

wyboru. Zob. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia 
pedagogiki personalistycznej, Warszawa 1997.

601 Zob. J.K. Gierowski, Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, w: Psy-
chologia, t. II, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 204.

602 Zob. K. Ostrowska,  Psychologiczne determinanty przestępczości młodo-
cianych, Warszawa 1981.
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2.3. Przemoc i agresja wśród młodzieży

2.3.1. Zjawisko agresji – próba zdefiniowania

Przemoc i  agresja są wpisane w  funkcjonowanie społeczeń-
stwa, są niejako nieodłącznym elementem sankcjonowanym przez 
prawo. Zdefiniowanie pojęcia agresja jest czynnością złożoną, 
gdyż obok terminu agresja używa się również innych, takich jak: 
„wrogość”, „wojowniczość”, „destrukcyjność”. Terminy te okre-
ślają tendencję czy też samą skłonność do działania przeciwko 
komuś lub czemuś603. Potocznie termin agresja oznacza „wrogie 
ruchy i zachowania, mające na celu wyrządzenie komuś szkody, 
straty czy bólu”604. Etymologicznie agresja oznacza napaść, najazd, 
natarcie605. Słownik języka polskiego terminem agresja wyjaśnia 
zachowania, które zmierzają do wyładowania swojego niezado-
wolenia lub gniewu na osobach i rzeczach. Może ona przybierać 
napastliwą formę wobec drugiej osoby w  postaci agresji fizycz-
nej lub słownej606. W literaturze problemu obok terminu agresja, 
funkcjonują również inne tożsame lub pokrewne: przemoc, de-
struktywność, czynności agresywne. E. Aronson działanie agre-
sywne widzi jako „zachowanie, którego celem jest spowodowanie 
psychicznej lub fizycznej szkody”607. W literaturze polskiej prob-
lem agresji ujmowany jest często jako podjęcie i realizacja czynno-
ści agresywnych w stosunku do innych, efektem których może być 
krzywda fizyczna, ból oraz krzywda moralna608. Z. Skorny określa 

603 Zob. J. Grochulska, Agresja u dzieci, Warszawa 1993, s. 8.
604 K.  Kmiecik-Baran, Młodzież i  przemoc. Mechanizmy socjologiczno- 

-psychologiczne, Warszawa 1999, s. 19.
605 W języku łac. gressus oznacza krok, chód, aktywność. Aggredior – zbli-

żać się do czegoś, starać się pozyskać, na kogoś napadać. Zob. K. Kumaniecki, 
Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1974.

606 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I., Warszawa 1978.
607 E.  Aronson, T.D.  Wilson, R.M.  Alert, Psychologia społeczna. Serce 

i umysł, Poznań 1997, s. 497.
608 A.  Frączek, Studia nad uwarunkowaniami regulacją agresji interper-

sonalnej, sprawozdanie z  badań i  rozprawy, Wrocław 1986, s.  12; Zob. także 
Z. Skorny, Psychologiczna analiza agresywnego działania, Warszawa 1968, s. 144.
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mianem dzieci agresywnych te, „u których występują częste i licz-
ne zachowania agresywne, zaś agresywność jest istotnym skład-
nikiem osobowości”. Uważa też, że „agresywność jest swoistym 
odpowiednikiem ujemnych emocji, takich jak gniew, lęk, złość, 
chęć dokuczenia i szkodzenia innym609.

W socjologii agresja definiowana jest jako zachowanie, któ-
re ma na celu wyrządzenie krzywdy lub przykrości drugiej oso-
bie. Ze względu na przedmiot agresji można mówić o  agresji, 
której adresatem jest inna osoba, społeczeństwo jako takie lub 
czynność wymierzona przeciw samemu sobie (autoagresja)610. 
Typowym objawem autoagresji jawnej jest powtarzające się 
okaleczenie własnego ciała, natomiast przy autoagresji ukrytej 
charakterystyczną cechą jest to, że sprawca symuluje czy też 
sztucznie wywołuje wszelkie symptomy psychicznej czy fizycz-
nej dolegliwości611.

Słownik Psychologiczny agresję definiuje jako „wszelkie dzia-
łanie fizyczne lub słowne, którego celem jest wyrządzenie krzyw-
dy fizycznej lub psychicznej – rzeczywistej lub symbolicznej ja-
kiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje. Jest to zazwyczaj reakcja 
na frustrację, może to też być przejaw wrogości612. W polskiej lite-
raturze przedmiotu pojęcie agresji często używane jest zamiennie 
z pojęciem przemocy. Takie stanowisko prezentuje A. Frątczak, 
wskazując, że pojęcia agresja i przemoc są używane również dla 
określenia aktywności grup społecznych (np. walki między gan-
gami i walki między grupami etnicznymi)613.

609 Z.  Skorny, Dziecko agresywne  – objawy, przyczyny, przeciwdziałanie, 
w: Vademecum dla rodziców, red. W. Pomykało, Warszawa 1987, s. 97-98.

610 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1972, s. 97.
611 Zob. A. Eckhard, Autoagresja, Warszawa 1998, s. 21.
612 W.  Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, s.  11. 

Zob. też podobną definicję, którą stosuje W.  Okoń, Słownik Pedagogiczny, 
dz. cyt., s. 13.

613 Zob. A. Frączek, I. Pufal-Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży. Per-
spektywa psychoedukacyjna, Kielce 1996, s. 37.
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2.3.2. Przyczyny i formy zachowań  
agresywnych młodzieży

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost 
agresji w szkołach, placówkach wychowawczych, a nawet przed-
szkolach czy osiedlowych ulicach. Zachowania agresywne dzie-
ci i młodzieży przybierają zazwyczaj formę agresji fizycznej lub 
słownej. Najczęstszym objawem przy agresji fizycznej są ude-
rzenia, pobicia, uszkodzenia ciała, kopanie, wymuszanie pienię-
dzy, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności, plucie 
etc.)614. Przejawami agresji fizycznej, według Z.  Skornego, jest 
„wszczynanie przez dziecko bójek, uderzenia, kopnięcia lub ukłu-
cia, zamierzone niszczenie przedmiotów, znęcanie się nad zwie-
rzętami, łamanie roślin. Oprócz agresji fizycznej bardzo popularną 
formą jest również agresja werbalna, najczęściej stosowana przez 
dorastającą młodzież (przezywania, straszenie, grożenie, poniża-
nie godności osobistej rówieśnika, wyśmiewanie etc.)”615.

Wokół fenomenu agresji zbudowano już wiele teorii. Zosta-
ną teraz skrótowo zaprezentowane niektóre przyczyny zjawiska 
agresji.

agresja jako instynkt

Głównym przedstawicielem tego kierunku jest Z.  Freud. 
W świetle jego koncepcji agresja jest niezbędna do przetrwania 
i przedłużenia gatunku. Człowiek posiada w sobie instynkt walki. 
Twierdził też, że w człowieku są dwa przeciwstawne instynkty: 
instynkt życia i  śmierci (eros i  thanatos). Instynkt życia wpływa 
na to, że człowiek rozwija się i pragnie utrzymać się przy życiu, 
natomiast instynkt śmierci działałby w kierunku samozniszczenia 
jednostki. Ten instynkt często może być ukierunkowany przeciw-
ko otaczającemu światu, przybierając w ten sposób formę agresji 

614 Zob. B. Kobusińska, Co powinniśmy wiedzieć o agresji? „Warsztaty Po-
lonistyczne” 1997, nr 1, s. 114.

615 Z.  Skorny, Dziecko agresywne  – objawy, przyczyny, przeciwdziałanie, 
dz. cyt., s. 97.



220 Rozdział Vi

wobec innych ludzi616. Teoria Z. Freuda nie wyjaśnia jednak, jakie 
czynniki mogą wywoływać agresję, dlatego też jest ona obiektem 
krytyki. Przedstawiciele teorii instynktowej są zdania, że agresja 
jest wrodzona i  niezmienna, natomiast zachowania agresywne, 
które z kolei są rozbudzone przez instynkt mogą być podatne na 
wpływy zewnętrzne i mogą być modyfikowane przez wychowa-
nie. Warto uściślić, że współczesne nauki biologiczne wysunęły 
pogląd, iż agresja rodzi się w momencie, gdy chodzi o zachowanie 
gatunku, a więc ma ona charakter instynktowy. W pewnym sen-
sie prawidłowości w świecie zwierząt, są odnoszone do człowieka, 
jednakże agresja dla każdego gatunku przedstawia się w sposób 
niejednorodny. Według P.G.  Zimbardo i  F.L.  Ruch „niektóre 
zachowania agresywne u człowieka związane są z zaburzeniami 
organicznymi ośrodkowego układu nerwowego (np. uszkodzenie 
układu limnicznego czy płatu skroniowego, co prowadzi do utra-
ty kontroli – brutalność zachowania patologiczne, dewiacje sek-
sualne etc.)617. Zdaniem badaczy, nauka nie przedstawia jedno-
znacznych dowodów na to, iż agresja ma charakter instynktowny. 
Bardziej widziana jest jako funkcja odruchów na zespół bodźców 
zewnętrznych, a w jej powstawaniu szczególną rolę odgrywałaby 
przeszłość i doświadczenie społeczne618.

agresja jako popęd nabyty

Pod koniec lat 30. ubiegłego wieku J. Dollard i  jego współ-
pracownicy sformułowali tezę, że agresja jest popędem będącym 
reakcją na frustrację. Człowiek realizując pewien swój cel, zawsze 
jest narażony na frustrację, która z  kolei prowadzi do napięcia 
emocjonalnego, a to w prostej linii prowadzi do agresji619. Istnieje 
kilka koncepcji, które ukazują rolę nabytego popędu w powstawa-

616 Zob. K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologicz-
no – psychologiczne, dz. cyt., s. 15.

617 Zob. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1996, 
s. 585.

618 Zob. J. Ranschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993, s. 99.
619 Zob. K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologicz-

no – psychologiczne, dz. cyt., s. 17.
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niu zachowań agresywnych. Jedne z nich uwypuklają rolę gnie-
wu, inne rolę oczekiwań dotyczących wzmocnienia zachowania 
agresywnego. Można spotkać się z poglądem, że „agresja jest zja-
wiskiem reaktywnym związanym z popędami”620. Ciekawe spo-
strzeżenia w tej materii prezentuje A.H. Buss, który twierdzi, że 
„jedynym aspektem agresji jako popędu jest emocjonalna reak-
cja gniewu. Jeżeli agresja nie ma charakteru gniewnej agresji, to 
nie można jej interpretować jako popędu. Przez gniewną agresję 
autor rozumie agresję na tle frustracji wiążącej się z doznanymi 
niepowodzeniami w działaniu”621. Najczęściej u młodego człowie-
ka, kiedy nastąpi frustracja, jego pierwszym odruchem jest agre-
sja skierowana na źródło frustracji. Znane są próby szukania tzw. 
kozłów ofiarnych (osoby słabsze w  społeczeństwie), które mają 
obniżoną zdolność do samoobrony.

agresja jako zachowanie wyuczone

Zdaniem A. Bandury i R.H. Waltersa, zachowanie agresywne 
może być wyuczone i że w procesie uczenia agresji najsilniejszą 
rolę odgrywa obserwacja, naśladownictwo i  osobiste doświad-
czenia622. Nie ma wątpliwości, że dziecko agresywnych rodziców 
wychowujące się w  agresywnym środowisku, również staje się 
agresywne do tego stopnia, że zachowanie to może stać się na-
wykiem, z  tendencją do stałości, szczególnie po 8 roku życia623. 
Badacze twierdzą, że zachowania agresywne mają na celu zaspo-
kojenie określonej potrzeby, co w efekcie bardzo często prowadzi 
do utrwalenia zachowania agresywnego jako skutecznego sposobu 
zachowania. Skuteczność procesu uczenia się zachowań agresyw-

620 Zob. I. Kalisz, Dzieci agresywne wymagają szczególnej troski, „Wycho-
wanie w Przedszkolu” 1983, nr 7-8, s. 416.

621 K.  Kmiecik  – Baran, Młodzież i  przemoc. Mechanizmy socjologiczno- 
-psychologiczne, dz. cyt., s. 18.

622 Zob. A. Bandura, R.H. Walters, Agresja w okresie dorastania: wpływ 
praktyk wychowawczych i  stosunków rodzinnych, tłum. C.  Czapów, Warszawa 
1968.

623 Zob. L.R. Huesmann, Przemoc na ekranie a przemoc w życiu, „Nowiny 
Psychologiczne” 2001, nr 4, s. 5-33.
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nych zależna jest od kilku czynników: od skuteczności zacho-
wania agresora (na ile agresor zdominuje drugą osobę, wymusi 
pewne zachowanie itp.); od możliwości identyfikacji z agresorem 
poprzez więzi, podobieństwo cech; od tworzenia sytuacji opresyj-
nych, prowokowania do agresji; od traktowania agresji jako bodź-
ca wyzwalającego (samowzmocnienie); od nagradzania naślado-
wania zachowań agresywnych. Badania empiryczne dostarczyły 
badaczom także innych wniosków, a  mianowicie, że imitacyjne 
uczenie się jest wyjątkowo trwałe i niepodatne na wygaszanie624.

Mass media a kreowanie agresji wśród młodzieży

Wzrost agresywności młodzieży zbiega się z  upowszechnia-
niem mass mediów (telewizja, czasopisma dla nastolatków, Inter-
net, gry komputerowe). Nie ulega wątpliwości, że media posiada-
ją wychowawcze oddziaływanie na proces wychowania młodych 
ludzi, właściwie traktowane mogą stać się wartościowym narzę-
dziem nauczania poprzez programy telewizyjne, wprowadze-
nie dzieci i młodzieży w świat przyrody, nauki, kultury, sztuki625. 
Łatwo jest dostrzec, iż współczesne media deformują rzeczywi-
stość, często demonstrują przemoc, co może prowadzić do trwa-
łego wzrostu wrogości i zachowań agresywnych wśród młodych. 
Wielokierunkowe badania potwierdzają, że obserwowanie agre-
sji w  środkach przekazu powoduje istotny wzrost agresji dzieci 
i  młodzieży. Wybitny agresolog L.R.  Huesmann potwierdził 
znaczenie przemocy w mediach (szczególnie TV), w rozwijaniu 
stałych dyspozycji do zachowań agresywnych. Badacz wykazał, że 
związek pomiędzy oglądaniem programów telewizyjnych zawie-
rających sceny przemocy, w wieku 8 lat, a agresywnością w wieku 
18-19 lat był bardzo wysoki. Osoby, które w dzieciństwie oglądały 
przemoc w TV, były w wieku 30 lat nie tylko agresywne wobec 
małżonków, ale też częściej popełniały przestępstwa i  inne for-

624 Zob. L.R.  Huesmann i  inni, The stability of aggression over time and 
generations, „Developmental Psychology” 1984, nr 6, s. 1120-1134.

625 Zob. M. Łakomski, Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole, 
Kraków 2004.
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my naruszania norm626. Według badań z połowy lat 90., przemoc 
dominuje w ośmiu programach na dziesięć. Na godzinę przypa-
da 5-6 brutalnych epizodów, a najwięcej przemocy jest w filmach 
rysunkowych627. W  2009  r. cztery amerykańskie stowarzyszenia 
ochrony zdrowia opublikowały oświadczenie w sprawie przemocy 
medialnej na podstawie prowadzonych przez 20 lat badań stwier-
dziły, że długotrwałe oglądanie scen przemocy czy to w telewizji, 
czy na ekranie komputera, może prowadzić do trwałego wzrostu 
wrogości i  agresywnych zachowań oraz zobojętnienia na prze-
moc w życiu codziennym. Zdaniem I. Ulfik-Jaworskiej, najbar-
dziej jednak niebezpieczne są gry i filmy ze scenami. Spośród 50 
najpopularniejszych gier komputerowych, tylko 16% nie zawiera 
scen przemocy628. Badaczka dochodzi do wniosku, że z uwagi na 
fakt, że w Polsce nie ma przepisów prawych, które zakazywały-
by rozpowszechniania scen brutalnych, dlatego też ogromną rolę 
w kwestii uświadamiania dzieci i młodzieży oraz w sprawie ucze-
nia młodych rozsądnego i krytycznego korzystania z gier kompu-
terowych posiadają rodzice i wychowawcy629.

Badania psychologiczne nad wpływem gier zawierających 
przemoc na młodych ludzi, pokazują, że zaangażowanie w tego 
rodzaju gry podwyższa poziom agresywności graczy630. Polskie 
badania nad oddziaływaniem gier komputerowych prowadzone 
w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, pokazu-
ją, że chłopcy 12-14 lat korzystający z gier, które angażują gracza 
w akty przemocy, byli bardziej impulsywni w działaniu, nastawieni 
na podporządkowanie sobie innych, wykazywali większe tenden-
cje do egocentryzmu oraz niższy poziom empatii. Inne badania 
wykazały, że chłopcy zajmujący się grami komputerowymi mają 

626 Zob. L.R. Huesmann, Przemoc na ekranie a przemoc w życiu, dz. cyt., 
s. 5-33.

627 Zob. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995.
628 Zob. I. Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne, w: 

http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/12_108/06.htm (10.10.2012 r.). 
629 Zob. tamże.
630 Zob. M. Braun-Gałkowska, A. Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska, Zabawa 

w zabijanie, „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1, s. 113-121.
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poważne trudności w kontaktach społecznych, są bardziej narcy-
styczni, nastawieni na rywalizację niż współpracę z innymi631.

Jednym z mechanizmów oddziaływania mediów jest modelo-
wanie. Jest ono związane z istnieniem tzw. modela, czyli bohatera 
filmu, kreskówki, gry komputerowej itp. Mechanizm modelowa-
nia pojawia się, gdy obserwator zachowuje się, mówi, ubiera czy 
postępuje w taki sposób, jaki zaobserwował na ekranie. Objaśnia-
jąc mechanizm modelowania, warto zauważyć, jak behawioryści 
objaśniali to zjawisko. Otóż twierdzili oni, iż do powstania wspo-
mnianego zjawiska konieczne jest, aby zachowania naśladowcze 
zostały nagrodzone. Satysfakcją może być rozładowanie złości, 
poczucie bycia lepszym, bardziej wpływowym czy też po prostu 
otrzymanie nagrody materialnej632. Rozpatrując zjawisko mode-
lowania w  aspekcie mediów, trzeba też uwzględnić właściwości 
młodego człowieka: indywidualną podatność na modelowanie, 
wcześniejsze doświadczenia, poziom rozwoju umysłowego, sa-
moocena i jego poziom lęku633. W badaniach dowiedziono, iż im 
brutalniejsze sceny człowiek ogląda w dzieciństwie, tym częściej 
jako nastolatek lub jako dorosły wykorzystuje niejako te sceny do 
„programowania” własnej przemocy względem innych. Stwier-
dzono istnienie wysokiej korelacji między liczbą oglądanych fil-
mów a skłonnością do zachowań agresywnych634.

agresja młodzieży a problem własnej tożsamości

Agresja wśród młodzieży to efekt nie tylko chaosu norma-
tywnego w społeczeństwie, czy też wzrostu brutalności w  środ-
kach masowego przekazu, ale także jest to fenomen powiązany 
z okresem dojrzewania u nastolatków. Jest to niewątpliwie kry-

631 Zob. A. Gała, Agresywne gry komputerowe a kontakty społeczne, w: Od-
działywanie „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dzieci, red. A. Gała, 
I. Ulfik-Jaworska, Lublin 2000, s. 25-37.

632 Zob. J. Strykowska, Modelowanie jako mechanizm wyjaśniający oddzia-
ływanie mediów, „Edukacja medialna” 2000, nr 2, s. 38-41.

633 Zob. M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, War-
szawa 1981.

634 Zob. E. Aronson i inni, Psychologia społeczna – serce i umysł, dz. cyt.
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tyczny moment dla kształtowania własnej tożsamości, poszuki-
wania sensu istnienia, odrębności itp.635 W okresie rozwoju młody 
człowiek wyraża potrzebę zdefiniowania siebie, posiadania spój-
nego, logicznego obrazu środowiska i świata, kształtowania sfery 
wartości, norm osobistych i samosterowności. W przypadku, gdy 
socjalizacja przebiega w niekorzystnym środowisku wychowaw-
czym, wówczas nastolatek może nie dysponować odpowiednim 
zasobem wiedzy i  umiejętności koniecznym do kształtowania 
wizji samego siebie, swojej tożsamości636. W perspektywie trud-
ności budowania własnej tożsamości, w chwili kryzysu dojrzewa-
nia, w którym wzmagają się postawy buntownicze, agresja może 
właśnie stać się sposobem na rozwiązywanie problemów tożsa-
mości. Staje się ona drogą do uzyskania własnej, wcześniej nie-
ukształtowanej tożsamości, zdobycia poczucia wartości i kontroli 
nad sytuacjami, które wcześniej były trudne do opanowania. W tej 
sytuacji badacze wskazują na znaczenie konstruktywnych źródeł 
budowania poczucia własnej wartości jako alternatywy dla zacho-
wań dewiacyjnych637.

odrzucenie rówieśnicze a agresja młodzieży

Poczucie przynależności do określonej wspólnoty jest niewąt-
pliwie jednym z  najważniejszych narzędzi kontroli społecznej. 
Wiele zależy od tego, w jakiej grupie młody człowiek funkcjonuje 
i z jaką jest związany. Grupa rówieśnicza odgrywa niezwykle waż-
ną rolę w procesie kształtowania standardów osobistych i społecz-
nych młodzieży. Trudno jest nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
grupa rówieśnicza zaspakaja takie potrzeby psychiczne nieletnie-
go, jak potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, rekompensuje przykre 
przeżycia, wzmacnia poczucie wartości. Jednym z  największych 
problemów w okresie konstruowania własnej tożsamości jest nie-
jasność identyfikacyjna grupy odniesienia. Trudności identyfika-

635 Zob. A. Oleszkowicz, Bunt dorastania – jego mechanizmy i funkcje, „Psy-
chologia Wychowawcza” 1996, nr 5, s. 394-402.

636 Zob. K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980.
637 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 123.
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cyjne stanowią zatem jedną z przyczyn powstawania agresji. To 
grupa może stać się miejscem „uczenia się” niebezpiecznych tech-
nik przestępczych, łamania norm, popadania w uzależnienia etc. 
Znaczenie grupy odniesienia staje się ważne, gdy w środowisku 
pojawia się inna grupa, zagrażająca jej spójności lub mogąca nie-
jako rozmyć jej wyrazistość. Szczególnie niebezpieczne z punktu 
widzenia rozwojowego może być to, iż środowisko jawi się jako 
niekonsekwentne, obniżające odporność psychiczną jednostki, 
oraz środowisko dostarczające negatywnych wzorców zachowania 
sprzecznych z normami ogólnie przyjętymi.

Niezwykle ważnym problemem w  kontekście agresji mło-
dzieży jest sprawa odrzucenia rówieśniczego. Jedną z pierwszych 
pozycji w polskiej literaturze naukowej traktującą o odrzuceniu 
rówieśniczym jest książka K. Musialskiej pt. Odrzucenie rówieś-
nicze w klasie szkolnej. Publikacja ta ujmuje problem odrzucenia 
rówieśniczego w sposób całościowy, a więc obejmuje zagadnienia 
środowiska odrzucenia rówieśniczego, zgłębia rodzaje i status od-
rzucenia w grupie, porusza determinanty i konsekwencje wspo-
mnianego odrzucenia638. Przez odrzucenie rówieśnicze rozumie 
się negatywny stosunek grupy do danej osoby. Najczęściej grupa 
rówieśnicza postrzega taką osobą jako niegodną przyjęcia i  ak-
ceptacji. Warto zastanowić się w  tym miejscu nad przyczynami 
odrzucenia rówieśniczego oraz zmianami rozwojowymi młodych 
ludzi, wywołanymi przez ten czynnik. B. Urban jest zdania, że do 
odrzucenia rówieśniczego prowadzą cztery typy problemów be-
hawioralnych: a) niski poziom zachowań prospołecznych; b) wy-
soki poziom agresji; c) wysoki poziom nieuwagi i niedojrzałości 
zachowań; d) wysoki poziom lęku-unikania639.

W badaniach polskich pracowników nauki autorzy skupiają 
się głównie na związkach pomiędzy problemem odrzucenia ró-
wieśniczego, które może przyczynić się do zaburzeń w  rozwoju 

638 Zob. K.  Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w  klasie szkolnej, Kraków 
2011.

639 Zob. B. Urban, Powiązania między agresją i odrzuceniem rówieśniczym – 
inspiracje dla profilaktyki i praktyki, w: Sukcesy i porażki poprawiania niepopraw-
nych, red. I. Pospiszyl, Kielce 2009.
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młodego człowieka a  zjawiskiem zachowań agresywnych wśród 
dzieci i młodzieży640. Publikacje zgłębiają zatem związek pomię-
dzy odrzuceniem rówieśniczym a późniejszym problemem niedo-
stosowania społecznego ludzi młodych.

Klimat szkoły a zachowania agresywne młodzieży

W ostatnich latach można zaobserwować, że coraz młodsze 
dzieci są uczestnikami bójek, znęcania się nad słabszymi, są świad-
kami wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, niszczą mienie 
cudze i społeczne. Szerzące się zjawisko zachowań agresywnych 
wśród młodzieży i  dzieci to wynik wielu czynników, od braku 
odpowiedniej opieki i zaniedbań wychowawczych w rodzinie, po 
zanik odpowiedniego klimatu szkoły. Termin klimat szkoły jest 
często używany zamiennie z  innymi terminami: atmosfera, śro-
dowisko szkoły, etos szkoły, duch szkoły i klasy, jakość życia szko-
ły. Analizując wszystkie terminy opisujące klimat szkoły, można 
powiedzieć, że klimat to złożona sfera posiadająca własną struk-
turę. Jest to pewien proces, w  którym zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie oraz inni pracownicy szkoły, będący we wzajemnych 
kontaktach, tworzą pewne środowisko społeczne, w którym mło-
dy człowiek żyje, które na niego wpływa, do którego w większym 
lub mniejszym stopniu dostosowuje się641. Zdaniem M. Kuleszy, 
klimat szkoły to konfiguracja najważniejszych relacji wychowaw-
czych pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz samymi uczniami, 
jak i właściwości atmosfery edukacyjno-wychowawczej642. Anali-
zy klimatu szkoły uwzględniają bardzo szerokie spektrum przypi-
sywanych mu oddziaływań. Do najczęściej podejmowanych prób 
ujęcia zależności panującego klimatu w szkole należą analizy jego 
wpływu na osiągnięcia uczniów w nauce, wpływu na osobowość 
i postawy uczniów, wpływu na określone formy zachowań uczniów 

640 Zob. B. Urban, Agresja młodzieży i  odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 
2012.

641 Zob. E. Petlak, Klimat szkoły klimat klasy, Warszawa 2007.
642 Zob. M.  Kulesza, Klimat szkoły a  zachowania przemocowe uczniów 

w świetle wybranych badań empirycznych, „Seminare” 2007, nr 24, s. 261-277.
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(zwłaszcza zachowania dewiacyjne)643. Na zależność pomiędzy 
natężeniem zachowań agresywnych a klimatem szkoły wskazuje 
A. Bałandynowicz, który dokonał przeglądu badań europejskich 
na ten temat. Co prawda, najsilniejsze zależności wystąpiły mię-
dzy osiągnięciami szkolnymi uczniów a ich zachowaniami dewia-
cyjnymi, jednak wszystkie wymienione elementy składają się na 
klimat szkoły644. Inni badacze jednoznacznie stwierdzają, że ist-
nieje związek między wpływem elementów klimatu szkoły a sto-
sowaniem przemocy przez uczniów. I  tak np. stosunki uczniów 
i nauczycieli oparte na zaufaniu i akceptacji korzystnie wpływają 
na właściwe relacje między uczniami, zaś negatywnie odbierane 
zaangażowanie nauczycieli wpływa bezpośrednio na stosowanie 
przemocy fizycznej i wandalizmu645.

2.4. Problemy społeczne w sferze pracy – bezrobocie

Problem bezrobocia należy do najbardziej dotkliwych zjawisk 
społecznych wieku XX i XXI. Rozpoczęta po 1989 roku przebudowa 
gospodarki polskiej, spowodowała radykalne zmiany w dotychczaso-
wych procesach gospodarczych i społecznych, których konsekwen-
cją było pojawienie się istotnych rozmiarów bezrobocia. Bezrobocie 
jest stosunkowo nowym zjawiskiem w  Polsce, które pojawiło się 
wraz z  wdrażaniem systemu gospodarki rynkowej. Poprzedni sy-
stem centralnego sterowania obowiązujący w PRL-u nie dopuszczał 
do rozwijania bezrobocia, gdyż wynikało to z założeń ideologicz-
nych (system miał zapewnić każdemu obywatelowi miejsce pracy, 
co nieuchronnie prowadziło do powstawania zjawisk negatywnych 
tzw. przerost zatrudnienia, co wpływało na efektywność pracy)646. 

643 Zob. tamże, s. 261-277.
644 Zob. A. Bałandynowicz, Uczeń, szkoła i przestępczość nieletnich, w: De-

wiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, red. B. Urban, Kraków 
2001, s. 259-273.

645 Zob. M.  Kulesza, Klimat szkoły a  zachowania przemocowe uczniów 
w świetle wybranych badań empirycznych, dz. cyt., s. 261-277.

646 Zob. Z  Zioło, Przemiany krajowych i  regionalnych struktur bezrobocia 
w Polsce,w: Krajowe, regionalne i lokalne rynki pracy w Polsce na początku lat dzie-
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Problem bezrobocia dotknął ogół społeczeństwa, a szczególnie do-
tkliwie mieszkańców obszarów wiejskich. W Polsce ponad 38% 
ludności żyje na terenach wiejskich, a spośród nich wywodzi się 
blisko połowa bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. 
W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się problematy-
ce bezrobocia647. W pracach tych akcentuje się przede wszystkim 
skutki oraz metody zapobiegania temu zjawisku648. Problematyce 
bezrobocia poświęcają wiele miejsca czasopisma naukowe m.in. 
„Polityka społeczna”, „Praca i zabezpieczenie społeczne”. W Pol-
sce mamy dwa źródła wiedzy o  bezrobociu: bieżąca rejestracja 
w rejonowych biurach pracy oraz wyniki badań aktywności eko-
nomicznej ludności przeprowadzanych na grupie reprezentacyj-
nej przez GUS. Zjawisko bezrobocia zwyczajowo mierzy się za 
pomocą stopy bezrobocia, która oznacza procentowy udział osób 
bezrobotnych w grupie aktywnych zawodowo, czyli łącznie pra-
cujących i bezrobotnych649.

2.4.1. Definicja bezrobocia

Obowiązująca od 2004 roku Ustawa o  promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy szczegółowo definiuje, kogo można 
uznać za osobę bezrobotną. „Bezrobotnym jest osoba niezatrud-
niona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązu-
jącym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej 
(a jeżeli jest osobą niepełnosprawną: zdolna i gotowa do podjęcia 
zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), 
nieucząca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub osoby 

więćdziesiątych, „Biuletyn PAN” 1993, nr 161, s. 41-61.
647 Zob. W.  Padowicz, Rosnące bezrobocie i  kryzys zatrudnienia w  Polsce 

(przyczyny i uwarunkowania), „Praca i zabezpieczenie społeczne” 2002, nr 1, 
s. 2-11; W. Grzywacz, Podstawy makroekonomii, Warszawa 2002.

648 Zob. M.  Nasiłowski, System rynkowy, Warszawa 2002, s.  294-320; 
B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 1999.

649 Zob. L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bie-
da i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011, s. 100-107.
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przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły 
lub ucząca się w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocz-
nym lub eksternistycznym) zarejestrowana we właściwym dla miej-
sca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie 
pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”650.

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji po-
jęcia „bezrobocie”. Może być ono rozpatrywane w ujęciu ekono-
micznym651, socjologicznym652, formalno-prawnym. Najczęściej 
tym terminem określa się zjawisko ekonomiczne, występujące 
w mniejszym lub większym stopniu w gospodarce danego pań-
stwa. Najogólniej bezrobocie oznacza sytuację, w  której popyt 
na siłę roboczą jest mniejszy od możliwości, jakie oferuje rynek 
pracy653. O bezrobociu mówimy zatem w sytuacji, gdy w gospo-
darce występują osoby, które pozostają bez pracy mimo aktyw-
nego poszukiwania jej na dostępnym rynku (liczba chętnych 
do pracy przekracza liczbę miejsc pracy)654. W tym kontekście 
osobę uznaje się za bezrobotną, jeżeli wbrew własnej woli po-
zbawiona jest płatnego zatrudnienia lub zarobkowego zajęcia655.

Bezrobocie można traktować w ujęciu przedmiotowym i pod-
miotowym. Pierwszy sposób podejścia mamy wówczas, gdy bez-
robocie traktowane jest jako kategoria analityczna rynku pracy 
i  oznacza niezrealizowana podaż pracy, która jest efektem braku 

650 Ustawa o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy: Dz. 
U. 2004, Nr 99, poz. 1001 z p. zm.).

651 Zob. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekono-
mii, dz. cyt., s. 287-288.

652 Zob. I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, Katowice 1999, s. 11-12.
653 T. Buczyńska, Makroekonomia, Warszawa-Łódź 2000, s. 40.
654 Zob. A. Giddens, Socjologia, dz. cyt., s. 430.
655 Zob. I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, dz. cyt., s. 12. Głów-

ną przyczyną nieposzukiwania pracy przez znaczą część bezrobotnych zare-
jestrowanych jest w  przypadku kobiet opieka nad dziećmi (50,8%) i  ogólne 
obowiązki domowe (16,6%). W przypadku mężczyzn niechęć do poszukiwa-
nia pracy wynika głównie z utraty wiary w możliwość jej znalezienia (24,2%), 
a  w dalszej kolejności, z  powodu stanu zdrowia (22,9%). Zob. J.  Czapiński,  
Bezrobocie, w: Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 
red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 337, http://www.diagnoza.com/
pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (20.05.2013 r.).
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równowagi miedzy zasobami ludzkimi (siłą roboczą) a popytem na 
pracę. To podejście jest charakterystyczne dla nauk ekonomicznych, 
wskazuje, bowiem na przyczyny wspomnianego zjawiska i  pod-
chodzi do bezrobocia w kategoriach problemu ekonomicznego656. 
W  ujęciu podmiotowym, bezrobocie jest rozpatrywane jako stan 
bezczynności zawodowej osób, które w  dalszym ciągu są zdolne 
zawodowo do pracy oraz zgłaszają gotowość podjęcia zatrudnie-
nia. Podmiotowa definicja bezrobocia w przytaczanym brzmieniu, 
może okazać się zbyt wąska, sugeruje bowiem, że świat bezrobocia, 
to świat jedynie ludzi bezrobotnych, z ich konkretnymi problema-
mi, jakie napotykają oni sami i  ich rodziny657. Dla socjologa czy 
pedagoga, w odróżnieniu od ekonomisty, ważniejsze będzie ujęcie 
podmiotowe bezrobocia, rozpatrywane w kategoriach dotkliwości, 
jakie powoduje owo bezrobocie w stosunku do osób pozostających 
bez pracy. Pedagodzy zajmują się więc bezrobociem pod kątem 
przygotowania ludzi do podjęcia właściwych życiowych decyzji, 
do radzenia sobie ze swoją karierą, a także pod kątem właściwego 
wzoru osobowego bezrobotnego rodzica658. Bezrobocie pozostaje 
również w kręgu zainteresowań psychologów z uwagi na poważne 
następstwa psychiczne u ludzi dotkniętych brakiem pracy659.

2.4.2. Bezrobocie w Polsce – ujęcie statystyczne

Bezrobocie w  Polsce po 1989  r. stało się zjawiskiem nowym. 
W  Polsce stopa bezrobocia szybko rosła od 6,1% w  końcu roku 
1990, do 13% w grudniu 1993 r. i aż 16,9% w lipcu 1994. W roku 
2004 szacowano na ok. 20%. Najświeższe statystyki ze stycznia 2012 
donoszą, że miesiąc ten był okresem, w którym odnotowano wzrost 
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w stosunku do 2011. Liczba 

656 Zob. B. Juraś-Krawczyk, Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia (na 
przykładzie dużego miasta), Łódź 2000, s. 38.

657 Zob. więcej w: T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, 
Warszawa 1996.

658 Zob. W.  Furmanek, Zarys humanistycznej teorii pracy. Z  perspektywy 
pedagogiki pracy, Toruń 2008; Z. Wołk, Kultura pracy etyka i kariera zawodowa, 
Radom 2009.

659 Zob. Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa 2007.
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bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycz-
nia 2012 wynosiła ponad 2 mln 100 tys. osób (w tym ponad 1 mln 
100 tys. kobiet)660. W  ujęciu rocznym nastąpił wzrost bezrobocia 
ponad 7%. W stosunku do grudnia 2011 r. wzrost liczby bezrobot-
nych odnotowano we wszystkich województwach. Najtrudniejszą 
sytuację odnotowano w woj. lubuskim (9,3%), śląskim (8,2%), opol-
skim i wielkopolskim po 8,1% oraz pomorskim 7,4%. Bezrobotni 
zarejestrowani w urzędach pracy pod koniec 2012 r. stanowili 12,4% 
cywilnej ludności aktywnej zawodowo. W końcu I kwartału 2012 r. 
prawa do zasiłku nie posiadało 83,1% ogółu zarejestrowanych bez-
robotnych. Spośród tej grupy bezrobotnych 44,5% to mieszkańcy 
wsi661. Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. 
W końcu I kwartału 2012 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,8%). Osoby w wieku do 24 
lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 20,4%. Odsetek zare-
jestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 19,1%, 45- 
-54 lat – 19,2%, a powyżej 55 lat – 11,5%662. W wielu krajach Euro-
py, w tym także w Polsce, stopa bezrobocia ludzi młodych utrzymuje 
się na poziomie wyższym od wartości wskaźnika dla ogółu obywa-
teli. Walka z bezrobociem wśród najmłodszych uczestników rynku 
pracy skupia się wokół specjalnych projektów, które mają zwiększyć 
szanse młodzieży na zdobycie zatrudnienia663.

2.4.3. Rodzaje bezrobocia

Problematyka bezrobocia w ostatnich 20 latach na stałe wpisa-
ła się przedmiot badań ekonomistów. Obecnie badacze wyróżnia-
ją kilka rodzajów bezrobocia664:

660 Zob. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_miesie_inf_o_
bezrob_rejestr_w_polsce_09m_2012.pdf (19.10.2012 r.).

661 GUS, Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2012 r., Warszawa 2012, s. 17.
662 Tamże, s. 18.
663 Zob. A. Strojek, Młodzież aktywna czy do aktywacji? Bezrobocie wśród 

młodych Polaków, http://www.rynekpracy.pl (20.11.2012 r.).
664 Zob. M. Szylko-Skoczny, Problemy społeczne w sferze pracy, w: Polity-

ka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, 
Warszawa 2008, s. 217-219.
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1. Frykcyjne (niemożliwe do obniżenia, gdyż pewien poziom 
bezrobocia występuje w każdej gospodarce). Ma ono charakter 
przemijający i wynika z niedoskonałości rynku pracy. Bezrobo-
cie to dotyczy zwłaszcza młodszych pracowników, którzy w po-
szukiwaniu dla siebie odpowiedniej pracy, zmieniają kilkakrot-
nie miejsce swojego zatrudnienia. Dużą rolę w  takiej sytuacji 
spełniają pośrednicy, którzy dostarczają stosownych informacji 
pozwalających potencjalnemu pracownikowi na podjęcie pracy.

2. Strukturalne – opiera się na założeniu, że siła robocza nie 
jest kategorią jednorodną, a strumienie popytu i podaży nie są 
kompatybilne. Wiąże się to ze specjalizacją pracowników i po-
trzebą zmian kwalifikacji, wywołanych innowacjami technolo-
gicznymi lub zmianami względnej konkurencyjności w  danej 
branży. Bezrobocie to może być niezwykle niebezpieczne, szcze-
gólnie na obszarach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, 
z  uwagi na zastój gospodarczy, nieopłacalność zbiorów, zamy-
kanie kopalń etc.

3. Koniunkturalne (zwane keynesowskim), związane jest z za-
leżnością pomiędzy stopą bezrobocia a  inflacją. Wywołane jest, 
zatem przez szeroko zakrojoną obniżkę ogólnego poziomu wydat-
ków w gospodarce (spadek koniunktury gospodarczej). Według 
teorii J. Keynesa stopa bezrobocia jest zależna od popytu global-
nego na dobra i usługi. Bezrobocie to zwane również cyklicznym 
występuje, gdy popyt globalny spada, zmniejsza się produkcja, na-
stępuje recesja gospodarcza, która pociąga za sobą spadek popy-
tu na siłę roboczą. Ekonomiści uważają, że jest to najgroźniejszy 
rodzaj bezrobocia dla gospodarki każdego kraju665.

4. Monopolistyczne – jest zjawiskiem nieco rzadszym, zwią-
zanym z występowaniem monopolu na rynku pracy. Tworzą go 
bowiem związki zawodowe i korporacje, które decydują o przyna-
leżności do struktur i warunków pracy. Wedle teorii „insider-out-
sider” grupy tego typu dbają przede wszystkim o swoich człon-
ków, co w konsekwencji prowadzi do ograniczania zatrudnienia 
osobom postronnym.

665 Zob. E.  Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 
2002, s. 58-59.
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5. Dobrowolne  – zwie się również klasycznym. Pojawia się 
ono wówczas, gdy mimo wolnych miejsc pracy, osoby należące 
do przedziału ludzi aktywnych profesjonalnie, nie wykazują chęci 
podjęcia zatrudnienia. Może to wynikać z braku motywacji, wy-
górowanych ambicji, przekonania o niskich zarobkach etc.

6. Sezonowe – wynika z faktu, że niektóre działy gospodarki 
posiadają produkcję sezonową, która pośrednio bądź bezpośred-
nio uzależniona jest od warunków klimatycznych. Mowa zatem 
o  niektórych usługach turystycznych, budownictwie, pracach 
w  sadownictwie czy w  rolnictwie. Zatrudnienie sezonowe poza 
wskazanym okresem, nie oferuje zatrudnienia dla szerokiego ogó-
łu ludności, dlatego też tworzy się tzw. sezon „martwy”, w którym 
rynek nie jest w stanie zaoferować miejsc pracy.

7.  Bezrobocie ukryte – w myśl ustawy, osoby nie mogą zareje-
strować się jako bezrobotne. Fenomen ten dotyka przede wszyst-
kim terenów wiejskich. Bezrobocie ukryte obejmuje „nadmiar rąk 
do pracy” w gospodarstwach rolnych, wszystkich zatrudnionych 
ponad rzeczywiste potrzeby, pracujących w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, zatrudnionych na stanowiskach, które wymagają niż-
szych kwalifikacji oraz tych, którzy zaprzestali aktywnego poszu-
kiwania pracy wobec braku realnych szans na jej uzyskanie666.

2.4.4. Główne przyczyny bezrobocia w Polsce

Przyczyny bezrobocia związane są z  różnorakimi procesami, 
od tych globalizacyjnych począwszy, a skończywszy na procesach 
związanych ze zmianami demograficznymi, z rozwojem nowych 
technologii, zmianami wywołanymi urynkowieniem gospodarki. 
W literaturze wskazuje się na kilka głównych czynników wywo-
łujących bezrobocie:

Czynniki ekonomiczne
Za podstawowe przyczyny powstawania zjawiska bezrobocia 

w Polsce uznaje się załamanie się nie tylko popytu konsumpcyjne-

666 Zob. B. Rysz-Kowalczyk, Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, 
s. 20-21.
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go na skutek obniżenia się realnych dochodów ludności, ale także 
popytu inwestycyjnego na skutek utrudnionej dostępności i wy-
sokiego oprocentowania kredytów. Po 1989 roku zaobserwowano 
ponadto załamanie się eksportu, zwłaszcza do krajów byłego blo-
ku wschodniego. W tym czasie wzrasta konkurencyjność między-
narodowa, nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. 
Upadek RWPG spowodował także deficyt w międzynarodowych 
obrotach towarowych i przejście na rozliczenia dolarowe. Libe-
ralizacja handlu zagranicznego w połączeniu z niską konkuren-
cyjnością cenową postawiła rodzime produkty na straconej po-
zycji667. Wzrosła wydajność pracy, co miało również bezpośredni 
wpływ na wskaźnik bezrobocia. Zlikwidowano czy też poważnie 
zredukowano niektóre gałęzie przemysłu (górnictwo, hutnictwo, 
stocznie). Z uwagi na likwidację przedsiębiorstw znacząco spada-
ła ilość miejsc pracy. Niektóre regiony dotknięte zostały większym 
niedorozwojem gospodarczym np. tzw. Ściana Wschodnia. Proce-
sy te w połączeniu z likwidacją PGR-ów powodują ujawnienie się 
także wysokiego bezrobocia agrarnego na terenach wiejskich668.

Czynniki demograficzne i społeczno-prawne

W okresie przed 1989 r. obserwowaliśmy w Polsce wyż demo-
graficzny, co przyczyniło się do wzrostu zasobów pracy. W latach 
90. wzrosły one o 150 tys., a w okresie następnych pięciu lat aż 
pięciokrotnie. W odniesieniu do czynników społeczno-prawnych 
należy wspomnieć o niedostatecznej skuteczności programów po-
budzających aktywność życiową i zawodową bezrobotnych. Warto 
zwrócić uwagę także na zbyt atrakcyjne systemy osłon socjalnych 
dla bezrobotnych, na zmiany w systemie regulacji prawnych, nad-
miernie liberalizujące sytuacje bezrobotnego. W tej grupie czyn-
ników jest także niska aktywność i  kreatywność bezrobotnych 
zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy669. Osłabienie ak-

667 J. Pilch, Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, w: Pedagogika społeczna. 
Człowiek w  zmieniającym się świecie, red. T.  Pilch, I.  Nepalczyk, Warszawa 
1995, s. 372.

668 Zob. A. Hrebenda, Socjologia bezrobocia, Katowice 1999, s. 110.
669 Zob. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, dz. cyt.
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tywności wynika często ze zbyt małej różnicy między możliwym 
do uzyskania zarobkiem, szczególnie przez osoby o niskich kwali-
fikacjach, a wysokością zasiłku dla bezrobotnych, przy jednoczes-
nej perspektywie zatrudnienia „na czarno”.

Inni autorzy wskazują także na nadmierny fiskalizm wobec 
pracodawców, mały zakres wolności gospodarczej, co wyni-
ka głównie z  administracyjnych ograniczeń w  rozwoju przed-
siębiorczości670, oraz na wysokie pozapłacowe koszty pracy671. 
Ważnym czynnikiem sprzyjającym bezrobociu jest także nie-
dopasowanie poziomu i charakteru kwalifikacji do potrzeb pra-
codawców. Wynika to między innymi z  tego, że stary system 
oświaty „produkował” absolwentów nieprzydatnych na rynku 
pracy. System oświaty dostarczał wysoko i nisko wykwalifikowa-
nych absolwentów uzależnionych zawodowo od starego systemu 
produkcji i niezdolnych w krótkim czasie do przekwalifikowania 
się672. Ponadto warto zwrócić uwagę również na szybki postęp 
techniczny i technologiczny, który zastępuje człowieka (np. au-
tomatyczne linie produkcyjne) oraz na restrukturyzację gospo-
darki prowadzącą do przyspieszonego rozwoju nowoczesnych 
gałęzi i  branż produkcji (np. przemysł elektroniczny, lotniczy, 
samochodowy)673.

670 Badania zasadniczo stwierdzają, że kraje posiadające uciążliwe regu-
lacje posiadają większą szarą strefę, wyższe bezrobocie oraz niższy poziom 
wzrostu gospodarczego. Zob. Raport Banku Światowego, Doing business 2009, 
Washington 2008, s. 7

671 W Polsce w latach 2004-2005 wysoki klin podatkowy stanowił istot-
ną barierę rozwoju dla prawie 90% badanych firm. Zob. Polska Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych (PKPP), Konkurencyjność Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw 2006. Monitoring kondycji sektora MSP 2006, Raport z badań 
M.  Starczewska-Krzysztoszek, http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/Kon-
kurencyjnosc%20Sektora%20MSP%202006.pdf (19.11.2012 r.).

672 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, 
Warszawa 2001, s. 39.

673 Zob. M. Socha, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa 
2000, s. 291-293.
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2.4.5. Wielopłaszczyznowe skutki bezrobocia

Umiarkowana stopa bezrobocia jest stanem naturalnym, acz-
kolwiek czymś niepożądanym i  z pewnością wywołującym ne-
gatywne skutki szczególnie w sferze osobistej i rodzinnej. W li-
teraturze przedmiotu i  w badaniach ukazywane są następstwa 
bezrobocia najczęściej w wymiarze indywidualnym i społecznym. 
Warto jednak analizować skutki tego problemu w sposób wielo-
płaszczyznowy:

indywidualne skutki bezrobocia

Indywidualną konsekwencją bezrobocia dla większości osób 
pozostających bez pracy jest między innymi pogorszenie się 
standardu życia674. Oprócz tego występują inne indywidualne 
następstwa: poczucie obniżenia swojego statusu, redukcja bądź 
wycofywanie się z  życia towarzyskiego, z  aktywności kultural-
nej, politycznej i  społecznej675. Bezrobotny zostaje pozbawiony 
możliwości nabywania dóbr, co prowadzi do obniżania samooce-
ny pozycji społecznej. Dłuższy stan bezrobocia pogłębia izolację 
społeczną, poczucie zagrożenia676 oraz przyczynia się do spadku 
aktywności. Badacze wykazali bezpośredni związek bezrobocia 
z kondycją psychiczną osoby pozostającej bez pracy677. Bezrobot-
ni doświadczają negatywnych napięć i  emocji, wykazują niższy 
poziom szczęścia i  zadowolenia z  życia. Towarzyszy temu fru-
stracja, obojętność, zahamowanie integralnego rozwoju osoby678, 
obniżenie aspiracji edukacyjnych oraz niepokój o  przyszłość679. 
Bezradność i uleganie wyobrażeniom o tym, jak inni postrzegają 

674 Zob. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, dz. cyt., s. 82-99.
675 Zob. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, dz. cyt.
676 Zob. A. Chudzicka-Czupała, Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, Kato-

wice 2004, s. 19.
677 Zob. M. Bochniak, Bezrobocie a zdrowie psychiczne – przegląd badań, 

„Pedagogika Pracy” 2008, nr 53, s. 79-94.
678 Zob. M. Chrząstowska, Bezrobocie a kwestia integralnego rozwoju osoby, 

„Społeczeństwo i Kościół” 2011, nr 8, s. 11-23.
679 Zob. J. Pilch, Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, dz. cyt., s. 374.
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bezrobotnego, prowadzi także do poczucia napiętnowania680. Bez-
robotny ma też uzasadnioną obawę przed zachowaniami praco-
dawcy, który swoje działania może opierać o stereotypy681. Bez-
robotni częściej także popadają w konflikt z  prawem682. Często 
doświadczają oni szoku, który może przerodzić się w  depresję, 
głęboki pesymizm i niezadowolenie z siebie683.

Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia

Bezrobocie jako zjawisko strukturalne gospodarki wolnoryn-
kowej ma bezpośredni związek ze zmniejszonymi dochodami bu-
dżetowymi państwa wynikającymi z niepłacenia podatków przez 
bezrobotnych oraz ze zmniejszonej zdolności nabywczej osób po-
zostających bez pracy. Osoby bezrobotne wyłączone są ze sfery 
wytwarzania, a przechodzą do sfery podziału (pomoc społeczna 
etc.)684. Sprzyja to dość poważnemu zjawisku drenażu finansów 
publicznych. Bezrobocie narusza interes ekonomiczny państwa 
i obywateli, gdyż zużywa bezproduktywnie środki, które w nor-
malnej sytuacji mogłyby być przeznaczone na inne cele, np. wyż-
sze emerytury, rozwój nowoczesnego szkolnictwa etc. Wysokie 
bezrobocie i związane z nim budżetowe wydatki socjalne państwa 
są hamulcem rozwoju gospodarczego, powodują jednostronny 
przepływ siły roboczej z Polski do innych krajów, szczególnie do 

680 Zob. I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, dz. cyt.
681 Zob. I.  Reszke, Bezrobocie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 

t. 1, Warszawa 2003, s. 352.
682 „Badania przeprowadzone na zamówienie Parlamentu Europejskiego 

dowodzą, że absolwenci pozostający ponad 2 lata bez pracy aż w 38% popadają 
w konflikt z prawem, a co 8 nigdy nie podejmuje trwałego zarobkowania oraz 
ma kłopoty z założeniem rodziny” – K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Społe-
czeństwo i polityka, Warszawa 2003, s. 530.

683 Zob. A. Giddens, Socjologia, dz. cyt., s. 432.
684 Warto przypomnieć, że ustawa o zatrudnieniu z 1989 r. dotycząca bez-

robocia i zasiłków dla bezrobotnych była nadmiernie liberalna, gdyż nie brała 
pod uwagę zależności pomiędzy prawem do zasiłku a poprzednim zatrudnie-
niem, oraz nie ograniczała czasu pobierania miesięcznych zasiłków, co kreowa-
ło furtkę do możliwych nadużyć. Zob. I. Reszke, Stereotypy bezrobotnych i opinie 
o bezrobociu w Polsce, Warszawa 1995, s. 5.
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UE (np. emigracja zarobkowa młodych ludzi). W tym wymiarze 
bezrobocie staje się również zaczątkiem marnotrawstwa kapitału 
ludzkiego, powodując obniżkę produktu krajowego brutto685.

Drugim aspektem bezrobocia jest jego wymiar społeczny. 
Fakt pozostawania osobą bezrobotną jest trudnym przeżyciem 
psychicznym, jest swego rodzaju katastrofą życiową. Skutki ma-
sowego bezrobocia dotkliwie odczuwa całe społeczeństwo (pod-
wyższone podatki, nasilenie się patologii społecznej, trudności 
z  wychowaniem młodych ludzi w  rodzinach bezrobotnych)686. 
Badacze wykazują bezpośredni wpływ bezrobocia na zachowa-
nia patologiczne, które najczęściej są związane z  alkoholizmem 
i  prostytucją687. Sytuacja bezrobocia stwarza także warunki dla 
rozwoju przestępczości688. Dostrzega się silny związek pomiędzy 
poziomem bezrobocia a liczbą napadów, włamań, gwałtów. Bada-
nia wykazują także zależność między liczbą samobójstw a pozio-
mem bezrobocia. Trzeba podkreślić, że utrzymujące się masowe 
bezrobocie może powodować powstawanie napięć i  konfliktów 
społecznych689.

Realizacja funkcji rodziny w obliczu bezrobocia

Skutki bezrobocia dotykają nie tylko jednostkę pozostającą bez 
stałego zatrudnienia, ale niejednokrotnie całą rodzinę690. Bezrobo-
cie załamuje przede wszystkim realizację funkcji ekonomiczno-
-konsumpcyjnej. Z  polskich badań wynika, że prawie wszystkie 
rodziny, które zostały dotknięte bezrobociem, nie są w stanie uzy-

685 Zob. K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego u progu członko-
stwa w Unii Europejskiej, Radom 2004, s. 58.

686 Zob. Z. Dach, Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 1993, nr 2.

687 Zob. J. Moczydłowska, Warunki materialne rodziny a prostytuowanie się 
nieletnich dziewcząt, „Problemy Alkoholizmu”, 6(1997), s. 6-7.

688 Zob. J. Pilch, Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, dz. cyt., s. 375.
689 Zob. K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego u progu członko-

stwa w Unii Europejskiej, dz. cyt. s. 56-57.
690 Zob. G. Kowalska, Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje, „Edu-

kacja” 2(2006), s. 20-27.
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skać dochodów na poziomie minimum socjalnego. W szczególnie 
trudnej sytuacji znajdują się samotne matki. Prawidłowa realizacja 
tej funkcji w rodzinie bezrobotnej odnosi się do zaspokojenia po-
trzeb fizjologicznych dzieci. W sferze konsumpcji w rodzinach bez-
robotnych następują zasadnicze ograniczenia, opisywane przez nie 
jako rezygnacja nawet z rzeczy pierwszej potrzeby691. Sygnalizowa-
ne są przypadki konsumowania tylko jednego posiłku dziennie692. 
W rodzinach z problemem bezrobocia ograniczane zostają wydatki 
na kulturę, wypoczynek i turystykę693. Zubożenie rodzin powoduje 
niemożliwość korzystania z pozarodzinnych form rekreacji i zaspa-
kajania potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Badania K.  Zubowicz 
wskazują, że dzieci z  rodzin bezrobotnych nie mają określonych 
zainteresowań, zamiłowań, pasji. Ograniczają się najczęściej do słu-
chania muzyki i  wielogodzinnego oglądania telewizji694. Pojawia 
się problem rezygnacji z racjonalnego wykorzystania wolnego cza-
su przez dzieci i młodzież. Wielu młodych ludzi przeznacza swój 
wolny czas na pomoc w gospodarstwie, czasem na pracę dorywczą.

Degradacja materialna wpływa również na trudności w reali-
zacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Większość ludzi 
bezrobotnych to osoby w wieku aktywnego rodzicielstwa. Utrata 
pracy wymusza zmianę formy opieki nad dzieckiem (np. rezyg-
nacja z  przedszkola z  uwagi na ponoszone koszty). Bezrobocie 
rodziców i związane z nim ubóstwo wymuszają na dzieciach po-
dejmowanie dorywczej pracy zarobkowej695. W rodzinach o dłu-

691 Zob. D. Graniewska, Rodzina – bezrobocie – sytuacja w Polsce, w: Współ-
czesne rodziny polskie ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001, 
s. 339.

692 Zob. M. Kotomska, Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej zamieszka-
łej na terenie miasta Kielce, „Praca Socjalna” 2000, nr 1, s. 69.

693 Zob. A. Kotlarska-Michalska, Rodzina w sytuacji bezrobocia, w: Bezro-
bocie i pomoc społeczna, red. Z. Galor, B. Bittner, Poznań 1994, s. 13.

694 Zob. K. Zubowicz, Warunki socjalne, kulturalne i  edukacyjne miejskich 
rodzin bezrobotnych. Możliwość socjalnego i psychopedagogicznego ich wspomaga-
nia, w: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia 
i źródła z pedagogiki społecznej, red. J. Izdebska, Białystok 2003, s. 167.

695 Zob. D. Głogosz, Zasiłki rodzinne jako forma pomocy rodzinom z dzieć-
mi w krajach europejskich, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4, s. 24.
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gotrwałym bezrobociu można zaobserwować obniżanie się aspi-
racji edukacyjnych dzieci bądź całkowitą rezygnację z  dalszego 
kształcenia. Wyniki w nauce osiągane przez dzieci bezrobotnych 
są gorsze niż ich rówieśników. Ponadto dzieci te często nie mają 
kompletu podręczników i podstawowego wyposażenia, co staje się 
przyczyną konfliktów w szkole. Ich kontakty zostają ograniczone, 
bardzo często z tego względu, że wstydzą się swojej sytuacji696.

Bezrobocie ma również wpływ na funkcje emocjonalno-
-ekspresyjną rodziny, która jest niezmiernie ważna dla spójności 
i  trwałości rodziny. Badania wykazują, że w  pierwszym okresie 
bezrobocia następuje konsolidacja członków rodziny, zacieśnianie 
i  wzrost więzów rodzinnych, po upływie czasu natomiast, wraz 
z wydłużaniem się okresu bezrobocia tworzy się coraz większa ba-
riera psychiczna, narastają konflikty na tle problemów związanych 
z  utrzymaniem rodziny697. Potrzeby podsycane są często atrak-
cyjnymi ofertami świata handlu wspieranego reklamą, a niemoż-
liwe do zaspokojenia ze względu na trudną sytuację materialną 
rodziny, prowadzą do zaburzonych relacji698. Do trudnych relacji 
pomiędzy rodzicami dochodzą także źle układające się stosunki 
rodziców z dziećmi (obniżanie się autorytetu rodzica bezrobotne-
go, problemy z zaspokojeniem oczekiwań konsumpcyjnych dzieci 
etc.). Duża część młodych ludzi wywodzących się z rodzin bezro-
botnych nie zaprasza do siebie znajomych, nie utrzymuje kontak-
tów koleżeńskich, co jest bardzo często przyczyną zachwiania się 
równowagi emocjonalnej i  zdrowia fizycznego699. W  większości 
przypadków brak pracy w rodzinie powoduje nasilenie się stanów 
lękowych i  niepewności rodziców. Temu wszystkiemu dzieciom 
towarzyszy także poczucie winy, bezradności i osamotnienia700.

696 Zob. B. Matyjas, Rodzina i jej wspomaganie, Kielce 2005, s. 68.
697 Zob. D. Graniewska, Ubóstwo a realizacja podstawowych funkcji rodzi-

ny, „Polityka społeczna” 1994, nr 3, s. 10-12.
698 Zob. M. Kotomska, Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej zamieszka-

łej na terenie miasta Kielce, dz. cyt., s. 73.
699 Komunikat z badań, Warszawa 1994.
700 Zob. B. Matyjas, Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku ma-

łego miasta, Kielce 2003, s. 36.
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Funkcja prokreacyjna w  rodzinach z  problemem bezrobocia 
jest realizowana w warunkach braku pewnej stabilizacji material-
nej. Wielu młodych ludzi deklaruje zamiar rezygnacji z zawarcia 
małżeństwa i  przesunięcia w  czasie decyzji urodzenia dziecka. 
Badacze jednak twierdzą, że nie należy spodziewać się ograniczo-
nej prokreacji w rodzinach już istniejących, gdyż niedostateczna 
znajomość regulacji poczęć bądź stosowane metody, które często 
są skuteczne jedynie w małym stopniu, może prowadzić do „wy-
muszonych urodzeń” w rodzinach bezrobotnych i biednych701.

Z przedstawionych analiz, wyraźnie widać, że bezrobocie jest 
patologią społeczną, która zagraża funkcjonowaniu rodziny i po-
woduje bardzo często jej rozkład lub rozpad. Bezrobocie jest zja-
wiskiem negatywnym, wpływającym niekorzystnie na wszystkie 
sfery życia rodziny, powodując zachwianie realizacji jej podstawo-
wych funkcji i zadań. Naraża ją na liczne niedogodności, niewłaś-
ciwe kształtowanie osobowości jej członków i inne groźne skutki 
społeczne702.

2.4.6. Polityka społeczna wobec bezrobocia

W literaturze przedmiotu można spotkać różne kwalifikacje 
polityki państwa wobec bezrobocia. Wynikają one przede wszyst-
kim z  istnienia różnych typów bezrobocia oraz odmiennych 
sposobów ich ograniczania. Do najważniejszych klasyfikacji po-
lityki państwa w dziedzinie ograniczania bezrobocia zalicza się:  
a) oddziaływanie na popyt na pracę, podaż pracy; b) oddziały-
wanie na bezrobocie równowagi i  bezrobocie nierównowagi;  
c) metody polityki ekonomicznej w  układzie instrumentalnym 
i  segmentowym; d) politykę makroekonomiczną i mikroekono-
miczną; e) politykę zatrudnienia i politykę na rynku pracy; f ) po-

701 Zob. A.  Suchocka, Bezrobocie jako patologia społeczna zagrażająca 
funkcjonowaniu rodziny, w: Człowiek – Przewodnik – Mędrzec, red. M. Franz, 
P. Semków, Toruń 2011, s. 409.

702 Zob. D. Głogosz, Sytuacja dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem, 
„Polityka Społeczna” 1994, nr 3, s. 32.
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litykę popytową i podażową703. Polityka państwa wobec problemu 
bezrobocia, najogólniej ujmując, idzie w kierunku działań makro-
ekonomicznych i mikroekonomicznych704. Polityka makroekono-
miczna ma na celu ograniczanie bezrobocia charakterystycznego 
dla nierównowagi na rynku pracy. Polityka mikroekonomiczna 
obejmuje natomiast zespół instrumentów zmierzających do po-
prawy funkcjonowania rynku pracy oraz redukcję bezrobocia 
w określonych grupach siły roboczej. Do jej instrumentów zalicza 
się: realizowanie publicznych programów zatrudnienia, subsydio-
wanie zatrudnienia, przeprowadzanie szkoleń celem poprawienia 
kwalifikacji pracowników, świadczenie usług pośrednictwa pracy 
itp.

Masowy i  trwały charakter bezrobocia wymusił w  pewnym 
sensie i stał się wyzwaniem dla polityki społecznej. Zadania po-
lityki społecznej w walce z bezrobociem koncentrują się w trzech 
głównych obszarach: ochrona pracowników przed utratą zatrud-
nienia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym 
oraz aktywizowanie bezrobotnych i stwarzanie szans na poprawę 
znalezienia zatrudnienia705. Realizację zadań polityki społecznej 
wobec bezrobocia wyznaczają stworzone przez państwo ramy 
instytucjonalno-prawne. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na 
dwie ustawy: a) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. RP. nr 1 z dn. 6.01.1995 r.);  
b) ustawa o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 
(ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 – Dz. U.  z 2004 roku Nr 99, 
poz.  1001)706. W  wymienionych ustawach prawodawca określił 

703 Zob. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, dz. cyt., s. 233-234.
704 Zob. E. Kwiatkowski, Bezrobocie, w: Podstawy ekonomii, red. R. Milew-

skiego, Warszawa 2000, s. 547-548.
705 Szerzej: M.  Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia 

w  Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; M.  Kabaj, Strategie i  programy 
przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2004.

706 Zob. także Konstytucję RP z 1997 r., która w art. 24 stanowi, że praca 
znajduje się pod ochroną RP, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami wy-
konywania pracy. W przypadku niezdolności do pracy lub pozostawania bez 
pracy nie z własnej woli, obywatel niemający innych środków utrzymania ma 
prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 67).



244 Rozdział Vi

zadania i kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za wykony-
wanie zadań państwa w społecznej sferze walki z bezrobociem oraz 
sposób ich finansowania. W świetle tych dokumentów bezrobotny 
ma prawo do korzystania z pośrednictwa pracy i poradnictwa za-
wodowego prowadzonego przez rejonowe urzędy pracy. W przy-
padku braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiednie-
go zatrudnienia, rejonowe urzędy pracy mają prawo i obowiązek 
podejmować i  realizować różne formy przeciwdziałania bezrobo-
ciu. W obszarze edukacji pomoc świadczona jest między innymi 
w formie dostępności do kształcenia ustawicznego, inicjowanie i fi-
nansowanie szkoleń, których celem jest dostosowanie kwalifikacji 
bezrobotnego do aktualnych potrzeb rynku pracy. System szkoleń 
i przekwalifikowań pełni rolę instrumentu adresowanego do osób 
poszukujących pracy i posiadających status bezrobotnego. Stosowa-
ny jest w sytuacji braku propozycji pracy dla bezrobotnego wynika-
jącego z jego zbyt niskich kwalifikacji w stosunku do wymaganych, 
braku adekwatnych dla niego ofert bądź w przypadku utraty przez 
niego zdolności wykonywania zawodu, na przykład ze względu na 
stan zdrowia. Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życio-
wej z  powodu między innymi bezrobocia, udzielana jest pomoc 
finansowa w  postaci świadczeń społecznych (środki finansowe, 
usługi, dobra rzeczowe)707. Państwo ma wspierać osoby pozostające 
bez pracy, nie tylko wypłacając im zasiłki708. Przepisy akcentują ta-
kie formy pomocy, jak choćby stwarzanie optymalnych warunków 
dla prac interwencyjnych lub robót publicznych. Na mocy ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu funkcjonuje Fundusz 
Pracy. Jest to finansowy instrument państwa służący finansowaniu 
zasiłków dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenie społecz-
ne od tych zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, za-
siłków szkoleniowych, kosztów związanych z robotami publiczny-
mi i pracami inwestycyjnymi709.

707 Zob. R. Gierszewska, J. Łopatko, Zamożność, dochody, ubóstwo, świad-
czenia społeczne, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit, M. Szylko-Skoczny, War-
szawa 2007, s. 244-245.

708 Zob. Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 65.
709 Art. 57 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
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Z myślą o  ludziach bezrobotnych, szczególnie młodych, 
funkcjonuje wiele programów przeciwdziałania bezrobociu: a) 
Program Pierwsza Praca; b) Krajowy Program Aktywizacji Za-
wodowej Absolwentów „Absolwent”; c) Moja Pierwsza Firma;  
d) Program „Zielone Miejsca Pracy”; e) Program „Promocja Za-
wodowa Dziewcząt” realizowany przez Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej i Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa710. Dla 
mieszkańców obszarów wiejskich przeznaczone są inne programy 
aktywizacji zawodowej: a) Program Aktywizacji Obszarów Wiej-
skich; b) Program Aktywizacji Osób w  Wieku Przedemerytal-
nym „50+”; c) Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów 
Ludzkich”711.

2.5. Bezdomność

Bezdomność jest najbardziej ekstremalną formą wykluczenia 
społecznego. W Polsce pod koniec lat 50. zlikwidowano świeckie 
i  kościelne instytucje wyspecjalizowane w  świadczeniu pomocy 
osobom bezdomnym. Samo zjawisko bezdomności objęto zapi-
sem cenzury, ukrywając je poprzez zrównanie tej kategorii z inny-
mi podmiotami pomocy społecznej i objęcie ich zakresem ujed-
noliconych świadczeń socjalnych.

Problem bezdomności jako fenomenu transformacji ustrojowej 
pojawił się w Polsce na nowo u początku lat 90.712. Bezdomność 
jest zjawiskiem bardzo złożonym, gdyż obejmuje swym zasięgiem 
zarówno pojedyncze osoby, jak też i całe rodziny. Bezdomności nie 
da się też zredukować do wymiaru psychologicznego, społecznego, 
kulturowego, etycznego czy ekonomicznego. Zatem teoria zjawi-
ska bezdomności winna być budowana wokół tezy, iż przynale-
ży ona do takich zagadnień, które wymagają pokonywania barier 

710 Zob. K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego u progu członko-
stwa w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 70-75.

711 Zob. tamże, 75-77.
712 Zob. R.  Babiarz, Wartość pracy w  życiu bezdomnych, „Roczniki Nauk 

Społecznych”, t. XXVIII-XXIX, z. 2, 2001-2002, s. 122.
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międzydyscyplinarnych713. Nasilenie się negatywnych zjawisk spo-
łecznych w  tym bezdomności, która prowadzi do marginalizacji 
i wykluczenia osób ubogich, starszych, chorych, sprawia, że istnieje 
coraz większa potrzeba i  konieczność odpowiedzialnego zaanga-
żowania na rzecz wszystkich, którzy potrzebują opieki socjalnej 
i prawnej714. Obecna koncepcja odbudowy struktury instytucji po-
mocy ludziom bezdomnym inspirowana jest na tradycyjnych wzor-
cach i łączy w sobie instytucje państwowe, kościelne i społeczne. 

2.5.1. Pojęcie bezdomności

W literaturze przedmiotu funkcjonują różne definicje do-
tyczące bezdomności. Ta różnorodność jest spowodowana nie 
tylko złożonością samego zjawiska, ale także łączy się z  antro-
pologią, która wskazuje nie tyle na sam fenomen bezdomności, 
ile na problem, który dotyczy konkretnej osoby bezdomnej715. 
Prawna definicja zawarta w Ustawie o pomocy społecznej za osobę 
bezdomną uważa „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym 
w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów i mieszkaniowym 
zasobie gminy i  niezameldowaną na pobyt stały, w  rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”716. W uję-
ciu encyklopedycznym bezdomność określana jest jako „zjawisko 
społeczne, polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu 
gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, 
zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb na po-
ziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający”717. 
Jak zauważamy, bezdomność jest pojęciem trudnym do opisania, 
co przekłada się na pewne nieścisłości definicyjne. M.  Oliwa- 

713 Zob. D.M. Piekut-Brodzka, Bezdomność, Warszawa 2006, s. 11.
714 Zob. M.  Nowak, O  pedagogikę wrażliwą na osobę i  wspólnoty osób, 

„Roczniki Nauk Społecznych”, t. XXIV, z. 2, 1996, s. 41.
715 Zob. M. Abucewicz-Szcześniak, Bezdomność we współczesnej literatu-

rze przedmiotu, „Polityka Społeczna” 2001, nr 1, s. 16.
716 Dz. U. 2008, nr 115, poz. 728, z późn. zm.
717 Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2001, s. 508.
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-Ciesielska przyjmuje, że „bezdomny to człowiek nieposiadają-
cy własnego mieszkania ani środków na jego zdobycie, niema-
jący możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania 
(bezdomny z przymusu), bezdomny to człowiek, który odrzucił 
normy społeczne, typ wiecznego wędrowca realizującego wybrany 
styl życia (bezdomny z wyboru)”718. Z kolei M. Brodzińska-Pata-
las stwierdza, że bezdomnym jest człowiek, który zarówno w od-
czuciu własnym, a także faktycznie (obiektywnie) nie ma stałego 
miejsca zamieszkania, do którego mógłby powracać  – miejsca, 
które sam uważa za własne719. Natomiast z socjologicznego punk-
tu widzenia niezwykle klarowna wydaje się być definicja zapropo-
nowana przez A. Przymeńskiego. Określa on bezdomność jako 
sytuację osób, które w danym czasie nie posiadają i jednocześnie 
nie mogą zapewnić sobie schronienia, które spełniałoby mini-
malne wymogi pomieszczenia mieszkalnego720. Warto nadmie-
nić, że A. Przemieński dokonał możliwie pełnej operacjonalizacji 
użytych pojęć tak, by uczynić swoją definicję w pełni użyteczną 
w przestrzeni naukowej. Wielu innych badaczy problemu czyni tę 
definicję punktem wyjścia do własnych propozycji będących w ja-
kimś stopniu jej modyfikacją. Z faktu, iż wysiłki definicyjne podej-
mowane w kręgu nauki polskiej są wciąż bezowocne P. Poławski 
wyprowadza wniosek, że „zamiast o budowaniu obiektywnej de-
finicji, rozsądniej jest mówić o definiowaniu zjawiska, jako o pro-
cesie społecznym, w który zaangażowane są wszystkie podmioty 
mające bezdomność w polu swoich o oddziaływań. Zachodzi on 
m.in. w  oparciu o  ciągle jeszcze kształtujący się system wiedzy 
o  bezdomności”721. Pożądanym efektem tego procesu, powinno 
być jednak powstanie spójnego i podzielanego obrazu omawiane-

718 M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzystosowania – studium o wyizolowa-
niu społecznym bezdomnych, Poznań 2006, s. 21-22.

719 Zob. M. Brodzińska-Patalas, Bezdomni, „Polityka Społeczna” 1994, nr 
11-12, s. 9.

720 Zob. A. Przymeński, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współ-
czesnej, Poznań 2001, s. 7 i nast.

721 P. Poławski P., Obrazy bezdomnych i bezdomności. Instytucjonalizacja re-
akcji na problem społeczny, „Polityka Społeczna” 2001, nr 1, s. 5.
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go zjawiska, co przekładałoby się na skuteczne sposoby łagodzenia 
czy przeciwdziałania temu problemowi. W takim kontekście wyso-
ką rangę zyskuje niedawna inicjatywa kilku znaczących organizacji 
pozarządowych, które wspólnie zarekomendowały uzgodnioną de-
finicję „osoby bezdomnej” w celu stworzenia lepszych perspektyw 
dla mierzenia skali i badania charakteru bezdomności, co w kon-
sekwencji służyć ma rozwojowi polityki społecznej722. Treść tej de-
finicji jest następująca: „Osoba bezdomna to taka, która z różnych 
przyczyn, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, czasowo 
lub trwale nie jest w stanie zapewnić sobie schronienia spełniają-
cego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie 
mieszkalne. Miejsce spełniające warunki mieszkalne to takie, które 
nadaje się do stałego przebywania bez narażania zdrowia, i które 
umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych: noc-
legu, zachowania higieny osobistej, sporządzania posiłków”723. Za-
proponowana definicja stanowi nieznacznie przeformułowane uję-
cia definicyjnego A. Przymeńskiego, tyle że jest bardziej opisowa, 
co utrudniać może precyzyjną operacjonalizację. Niektórzy bada-
cze są zdania, że brak jest jednoznacznych kryteriów definicyjnych, 
z uwagi na wcześniejsze trudności metodologiczne724.

2.5.2. Typologia osób bezdomnych

W literaturze przedmiotu, zwłaszcza na gruncie socjologii wy-
różnia się bezdomność sensu stricte, postrzegana jako rzeczywista 
bądź jawna. Oznacza brak własnego mieszkania i  jednocześnie 
jakiegokolwiek innego, możliwie stałego, choćby traktowanego 
zastępczo schronienia przeznaczonego do zamieszkania725. Nato-
miast bezdomność w sensie szerokim (sensu largo), nazywana tak-

722 Zob. Ł. Browarczyk, M. Dębski (red.), Forum o bezdomności bez lęku, 
Gdańsk 2010, s. 176.

723 P. Poławski, Obrazy bezdomnych i bezdomności. Instytucjonalizacja reak-
cji na problem społeczny, dz. cyt., s. 5.

724 Por. K.  Piotrowska-Marczak, K.  Kietlińska, Rola sektora Non-profit 
w opiece nad bezdomnymi, „Polityka Społeczna” 1994, nr 10, s. 28.

725 Zob. K. Głąbicka, Polityka społeczna państwa polskiego u progu członko-
stwa w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 180.
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że utajoną lub społeczną, opiera się na ocenie posiadanego lokum 
jako niespełniającego kryteriów mieszkania ze względu na jaskra-
we odstępstwo od minimalnych standardów mieszkaniowych726. 
Osoby należące do pierwszej kategorii przebywają najczęściej 
w  placówkach pomocy bezdomnym bądź „na ulicy”, natomiast 
ludzie zaliczani do drugiej kategorii to najczęściej oczekujący 
na wyrok o eksmisji, wychowankowie domów dziecka lub pod-
opieczni zakładów karnych.

Inna typologia opiera się na specyficznych predyspozycjach 
osobowościowych i  przekonaniach oraz uwarunkowaniach eko-
nomicznych, które stanowią podstawę podziału osób na bez-
domnych z wyboru (osoby takie mają specyficzne predyspozycje 
osobowościowe i przekonania, które powodują, iż człowiek kon-
testuje lub odrzuca normy oraz powszechnie respektowane wzor-
ce obyczajów, co efekcie doprowadza go do głębokiej destrukcji. 
Bezdomność jest przez nich przyjmowana z obojętnością, a nawet 
skłonni są dopatrywać się w niej cech pozytywnych)727.

Mamy też do czynienia z osobami bezdomnymi z konieczno-
ści  – „z przymusu” (bezdomność dosięga człowieka wbrew jego 
woli, z  jakiejś życiowej konieczności, jest odczuwana jako psy-
chiczny stan frustracji i deprywacji oraz jako przejaw wykluczenia 
społecznego bądź patologii społecznej)728. Ta forma bezdomno-
ści w  zależności od zróżnicowanych czynników środowiskowych 
i predyspozycji osobowościowych, może mieć charakter przejścio-
wy, epizodyczny lub długotrwały729. Wymuszona bezdomność ma 
miejsce również wtedy, gdy utrata domu następuje na skutek wy-
stąpienia klęsk żywiołowych. J.  Śledzianowski w  obszernej pracy 

726 Zob. tamże, s. 180.
727 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 303-304.
728 Zob. M. Porowski, Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bez-

domnych, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w  zmieniającym się świecie, red. 
T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1997, s. 440-442.

729 Warto zaznaczyć, że długotrwałe pozostawanie osobą bezdomną 
powoduje internalizację wartości i norm grypy, w której dana osoba przeby-
wa. M. Jaździkowski mówi w tym przypadku o powolnym „wsiąkaniu” osoby 
w bezdomność. Zob. M. Jaździkowski, Syndrom Bezdomności, w: Pomost. O bez-
domności bez lęku. Pismo samopomocy, Gdańsk 2000, s. 9 i nast.
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poświęconej bezdomności konstatuje, że konkretny czas, w którym 
żyje społeczeństwo, „produkuje” swoich bezdomnych730. Bezdom-
ność z konieczności dotyka człowieka wbrew jego woli, potrzebom 
i  aspiracjom, jest odczuwana jako stan frustrującej deprywacji ze 
wszystkimi tego konsekwencjami psychicznymi i traktowana jako 
wyraz upośledzenia społecznego czy dyskryminacji731.

W badaniach sytuacji życiowej osób dotkniętych bezdomnością 
czynnik czasu zaleca uwzględnić m.in. T. Kamiński.  Autor utrzy-
muje, że nie wszyscy bezdomni pozbawieni są dachu nad głową 
trwale i bez jakichkolwiek szans na poprawę swego losu. W wie-
lu przypadkach mamy do czynienia z bezdomnością tymczasową 
(kryzys w relacjach z bliskimi w miejscu stałego pobytu wyrażający 
się niemożnością przebywania z rodziną pod jednym dachem w ja-
kimś dystansie czasowym). Są w  tej kategorii kobiety uciekające 
z domu przed znęcającym się mężem, niezamężne kobiety w ciąży 
uciekające przed presją najbliższego otoczenia lub też wyrzucone 
z  domu przez rodzinę732. L.  Stankiewicz w  swoich publikacjach 
wychodzi z założenia, że wchodzenie w bezdomność związane jest 
z konkretną sekwencją zdarzeń, które są powiązane z sobą i z siebie 
wynikają. Autor mówi o załamaniu się planu życiowego i rozpadzie 
rodziny jako przyczynach wchodzenia w stan bezdomności733.

2.5.3. Pomoc osobom bezdomnym

Zgłębiając literaturę przedmiotu, dostrzegamy, że większość 
autorów skupia się bardziej na opisie problemu bezdomności, niż 
na problemie radzenia sobie i na proponowaniu nowych dróg wy-
chodzenia z tej sytuacji734. System pomocy osobom bezdomnym 

730 Zob. J.  Śledzianowski, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
a Bezdomność, Wrocław 1995, s. 266.

731 Zob. M.  Porowski, Bezdomność-obraz zjawiska i  populacji ludzi bez-
domnych, dz. cyt., s. 434.

732 Zob. T. Kamiński, Wokół pojęcia bezdomności, „Roczniki Naukowe Ca-
ritas” 1997, rok I, s. 24-25.

733 Zob. L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002, s. 73-78.
734 Ciekawe rekomendacje kierunków działań w  praktyce pracy z  bez-

domnymi można znaleźć w publikacji pod red. M. Dębski, S. Retowski, Psy-
chospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk, 2008.
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opiera się w Polsce na dwóch filarach: samorządowym (państwo-
wym) i pozarządowym. Zasadniczym aktem prawym, który bez-
pośrednio odnosi się do problemu bezdomności jest Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.735 Szczegółowe zaś zasady udzie-
lania pomocy osobom bezdomnym reguluje ustawa o  pomocy 
społecznej, która wymienia bezdomność na trzeciej pozycji wśród 
przesłanek uprawniających do udzielenia pomocy społecznej (Dz. 
U. 2004, nr 64, poz. 593).

W Polsce można wyróżnić trzy główne formy działań pomo-
cowych w stosunku do osób bezdomnych736. Mają one charakter: 
a) profilaktyczny (przeciwdziałają utrwalaniu się i  poszerzaniu 
zjawiska bezdomności; b) aktywizujący (chodzi o wyprowadzenie 
z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących 
perspektywy przezwyciężenia sytuacji kryzysowej737; c) osłono-
wy (celem tych działań jest zapobieganie degradacji biologicznej 
i  społecznej każdej kategorii osób bezdomnych, uwzględniając 
możliwe świadczenia pomocy społecznej i pracy socjalnej738.

W naszym kraju funkcjonuje ponad 850 placówek dla osób 
bezdomnych739. Większość usług jest świadczona przez podmio-
ty trzeciego sektora, tzn. stowarzyszenia, fundacje oraz placów-
ki umiejscowione w  strukturze Kościoła katolickiego oraz rza-

735 Art. 67 przyznaje prawo zabezpieczenia społecznego obywatelom po-
zbawionym środków utrzymania, bezrobotnemu, niezdolnym do pracy. Patrz 
także art. 75 ust. 1 „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspoko-
jeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli w szczególności przeciwdziałają bez-
domności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego, oraz popierają działania 
obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania” – Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., http://www.sejm.gov.pl/prawo/
konst/polski/kon1.htm (20.03.2013 r.).

736 Zob. S. Kowolik, Polityka państwa wobec bezdomności, w: Bezdomność. 
Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur, 
Lublin 2006, s. 62-63.

737 Zob. L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność, dz. cyt., s. 45.
738 Zob. tamże, s. 42-44.
739 Zob. S. Słowik, Informator o placówkach pomagających osobom bezdom-

nym, Kielce 2005, s.  41-301. Zob. także aktualny informator internetowy, 
http://www.bratalbert.org.pl/portal/informator/ (01.12.2012 r.).
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dziej innych Kościołów czy związków wyznaniowych740. Osoby 
bezdomne korzystają także ze świadczeń przyznawanych przez 
ośrodki pomocy społecznej. Zadaniem i celem instytucji pomo-
cy społecznej wobec bezdomnych jest wyprowadzenie ze stanu 
bezdomności, udzielenie tym osobom takiego wsparcia, by umoż-
liwić im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie (art. 3 ust.  
1 i  2 ustawy o  pomocy społecznej)741. Ostatnie lata przynoszą 
ożywienie środowisk lokalnych dla ograniczania skutków bez-
domności. Coraz popularniejszy staje się zawód pracowników 
socjalnych, szczególnie jeśli chodzi o zaangażowanie w tzw. stre-
etworking. Działania pracowników ulicy mają na celu dotarcie 
do podopiecznych, obserwację, nawiązanie kontaktu, podjęcie 
działań interwencyjnych, wzbudzanie motywacji itd.742 Ważnym 
aspektem w pomocy osobom bezdomnym jest reintegracja tychże 
osób. Sukces reintegracji w procesie wychodzenia z bezdomności, 
zdaniem A. Dębskiej-Cenian, zależy przede wszystkim od kom-
pleksowego i  holistycznego oddziaływania na osobę bezdomną, 
uwzględniając sześć najważniejszych sfer życia: a) sferę psycholo-
giczną; b) sferę zawodową; c) zdrowotną; d) socjalno-bytową; e) 
mieszkaniową; f ) sferę społeczną743. A. Pindral w swych poszu-
kiwaniach naukowych dochodzi do wniosku, że proces wycho-
dzenia z bezdomności można podzielić na cztery główne etapy: 

740 Zob. np. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, które realizuje swoją 
działalność poprzez prowadzenie kuchni-jadłodajni, schronisk dla bezdomnych, 
mieszkań adaptacyjnych itp. Zob. D. Bis, Bezdomność jako powód marginalizacji 
i wykluczenia społecznego, w: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, 
grup i regionów, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów 2011, s. 222-223.

741 Wbrew powszechnej opinii, osoby bezdomne w początkowych fazach 
szukają nie tyle pomocy w  aktywizacji zawodowej, zdobyciu mieszkania czy 
wyjścia z nałogu, ale przede wszystkim potrzebują pomocy w przetrwaniu i za-
spokojeniu elementarnych potrzeb. Zob. D.M.  Piekut-Brodzka, Korzystanie 
z pomocy w okresie bezdomności – wyniki badania, w: Przestrzenie pracy socjalnej, 
red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 371.

742 Zob. B. Szulz, Streetworking w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, 
„Społeczeństwo i Rodzina” 2008, nr 17, s. 56-57.

743 Zob. A.  Dębska-Cenian, Sfery oddziaływania jako odpowiedź na wy-
zwania społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych, w: Od ulicy do samo-
dzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych 
w sześciu sferach, red. P. Olech, A. Dębska-Cenian, Gdańsk 2008, s. 18 i nast.
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a) uzyskanie niezależności mieszkaniowej od placówki; b) samo-
dzielność życiowa; c) budowanie nowej tożsamości społecznej; d) 
pełne uczestnictwo społeczne. W ujęciu autora, praca z osobą bez-
domną oznacza podejmowanie licznych działań zmierzających do 
kompleksowego oddziaływania na różne sfery życia człowieka744.

Omawiając problem bezdomności, należy wspomnieć rów-
nież o programach operacyjnych wdrażanych w Polsce w ramach 
funduszy UE. Do najważniejszych priorytetów można zaliczyć: 
a)  zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku 
pracy; b) zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mło-
dych; c) zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się 
w  szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; d) zwiększenie 
poziomu zatrudnienia wśród osób starszych745. W ostatnich kil-
kunastu latach problem bezdomności dotknął szczególnie ludzi 
młodych (uciekinierzy pochodzący ze środowisk konfliktowych, 
poszukiwacze przygód, włóczędzy – dzieci ulicy, buntownicy bez 
szczególnych powodów, galerianki). Mimo że są to zjawiska dość 
nowe, to jednak w  literaturze istnieje wiele opracowań i  prób 
kategoryzacji problemu746. Powstaje wiele inicjatyw, programów 
pracy pedagogów z tego typu bezdomnością wśród nastolatków 
i dzieci. Coraz popularniejsze stają się zawody pedagoga ulicy czy 
pedagoga podwórkowego747.

2.6. Problemy ludzi w podeszłym wieku

Starość jest okresem trudnym, często traumatycznym dla czło-
wieka. Jest rodzajem wyzwania dla jednostki, która musi zmagać 
się z procesami życiowymi, wpisanymi w naturę biologii. Psycho-

744 Zob. A. Pindral, Uwarunkowania procesu demarginalizacji osób bezdomnych 
w Polsce, http://www.bezdomnosc.edu.pl/content/view/42/42/ (04.01.2013 r.).

745 Z.  Bajko, B.  Jóźwik, Programy operacyjne polityki spójności dla celu 
Konwergencja, w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, red. 
Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Lublin 2008, s. 164-167.

746 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 305-309.
747 Zob. I.  Pospiszyl, M.  Konopczyński (red.), Resocjalizacja  – w  stronę 

środowiska otwartego, Warszawa 2007; D. Cueff, Dziecko na ulicy, Grupa Peda-
gogiki i Animacji Społecznej, Warszawa 2006.
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logowie mówią o kryzysie starości748. W tym okresie życia nastę-
puje najczęściej szybsza utrata zdrowia i sił witalnych, zmniejsza 
się atrakcyjność fizyczna. Wraz z przejściem na emeryturę, powoli 
maleje prestiż zawodowy, niejednokrotnie pogarsza się status eko-
nomiczny, co z kolei rodzi dyskomfort psychiczny, ograniczenie 
relacji międzyludzkich i  izolację w  społeczeństwie749. Starzenie 
się jest naturalnym, długotrwałym i  nieodwracalnym procesem 
fizjologicznym zachodzącym w rozwoju każdej osoby. Kryteriami 
periodyzacji życia ludzkiego, zdaniem Z. Szaroty, mogą być czyn-
niki psychologiczne (stopień rozwoju psychicznego, społecznego 
jednostki, jej potrzeby, motywy, zainteresowania i postawy) oraz 
czynniki pedagogiczne lub inaczej instytucjonalne (np. czas szkoły, 
emerytury)750. Próbę określenia faz starości podejmowali różni ba-
dacze. Ze względu na zróżnicowany przebieg procesu starzenia się 
osobniczego niezbędne staje się wprowadzenie umownego progu 
starości751. Za początek starości przyjmuje się moment osiągnięcia 
wieku 65 lat752. Starość jest ukoronowaniem ludzkiego życia, na-
cechowana mądrością i doświadczeniem753. Może też być czasem 
twórczych odkryć i  intensywnej działalności związanej z  zawo-
dem czy pasją. Starość najczęściej kojarzy się z ograniczeniami, 
niedołężnością, z biedą czy nawet z bezużytecznością. W naszych 
rozważaniach pójdziemy w kierunku dowartościowania starości. 
Autor będzie starał się zatem odejść od stereotypowego myślenia 
o starości, od stygmatyzacji osób starszych, ukazując ten wiek jako 
dar, szansę zbierania owoców swojej pracy.

748 Zob. M.  Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się,  
w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Tom 
2., Warszawa 2001, s. 263-292.

749 Zob. tamże, s. 263-292.
750 Zob. Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, 

Kraków 2004, s. 24.
751 Zob. tamże, s. 27.
752 Zob. W. Pędich, Ludzie starzy, Warszawa 1996, s. 5-7.
753 Zob. S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka stare-

go, w: Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualności, perspektywy, red. S. Kawula, 
Toruń 2003, s. 555.
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2.6.1. Gerontologia i geragogika – ustalenie pojęć

W roku 1903 dyrektor Instytutu Pasteura w Paryżu Ilia Miecz-
nikow zaproponował nazwę gerontologia754 dla tej dziedziny nauki, 
która zajmuje się szeroko pojętymi aspektami starzenia się i staro-
ści. J. Piotrowski, definiując gerontologię, twierdzi, że jest to nau-
ka o starzeniu się i starości żywych organizmów, głównie człowieka. 
Bada procesy starzenia się, aby poznać i zrozumieć istotę starości, 
jej źródła, przyczyny oraz skutki postępów starości dla jednostek 
i  społeczeństwa755. Posiada ona cechy nauki interdyscyplinarnej, 
gdyż korzysta z  takich nauk, jak: biologia, medycyna, psycholo-
gia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa. Nie można jej my-
lić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego756. 
W pedagogice społecznej mamy do czynienia przede wszystkim 
z  zagadnieniem gerontologii społecznej, która jest integralną 
częścią gerontologii. Jako dyscyplina powstała stosunkowo nie-
dawno. Status samodzielnej dyscypliny uzyskała dopiero w latach 
50. ubiegłego wieku. Współczesne zmiany demograficzne, jakie 
nasiliły się po zakończeniu II wojny światowej, spowodowały 
dynamiczny rozwój tejże dyscypliny. Analizuje ona wzajemne 
związki zachodzące między zjawiskami demograficznymi, świad-
czącymi o starzeniu się społeczeństw, a ich społecznym podłożem. 
Obszar zainteresowań tej dziedziny obejmuje zagadnienia osobo-
wości ludzi starych, ich społecznej roli, zajmowanej pozycji, sto-
sunki z najbliższym otoczeniem, jakim jest rodzina i społeczność 
lokalna. Jej celem jest maksymalne zwiększenie sił życiowych, ich 
rewitalizacja oraz zwielokrotnienie możliwości czerpania korzyści 
i radości z życia przez konkretną osobę i najbliższe otoczenie757.

754 Etymologia terminu z j. gr. gérōn - starzec, géras – starość.
755 Zob. Piotrowski J., Gerontologia i geriatria, w: Encyklopedia seniora, red. 

F.W. Sawicka, B. Maryanska, E. Stańczuk, Warszawa 1986. s. 15.
756 Historia polskiej myśli gerontologicznej i Polskiego Towarzystwa Geronto-

logicznego, http://www.gerontologia.org.pl/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=2&Itemid=4 (05.01.2013 r.).

757 Por. J. Leśniak, Gerontologia, w: Encyklopedia kultury i oświaty dorosłych, 
red. K. Wojciechowski, Wrocław-Warszawa 1986, s. 86.
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W Europie wschodniej, w  tym również w  Polsce, w  odróż-
nieniu od krajów zachodnich, dość późno zajęto się procesami 
starzenia demograficznego społeczeństwa. Pierwsze publikacje 
o  tematyce gerontologicznej zaczęły pojawiać się w  roku 1946 
nakładem Polskiej Akademii Umiejętności758. Jesienią 1973 roku 
z inicjatywy prof. Jerzego Piotrowskiego powstało Polskie Towa-
rzystwo Gerontologiczne (PTG) jako interdyscyplinarne stowa-
rzyszenie naukowe skupiające przedstawicieli różnych dziedzin: 
socjologów, psychologów, lekarzy, demografów etc.759

W naszych rozważaniach spotkamy się też z nauką o wycho-
waniu ludzi starszych. Określenia „geragogika”, w znaczeniu wy-
chowanie ludzi starzejących się, użył po raz pierwszy w 1956 r. 
Hans Mieskes. Pojęcie geragogika (gerontogogika) w znaczeniu 
„nauka o  wychowaniu ludzi starych” wprowadził w  roku 1962 
O.F. Bollonow760. Geragogika ma wiele innych synonimów, np.: 
gerontologia wychowawcza, andragogika podeszłego wieku, ge-
rontopedagogika. Geragog winien głównie pełnić rolę diagnosty, 
doradcy, pośrednika, organizatora761. Przed geragogiką stoi wiele 
zadań. Badania, zdaniem A.A. Zycha, winny skupiać się na diag-
nozowaniu potrzeb ludzi starszych, na profilaktyce i prewencji pa-
tologizacji życia osób starszych, na poradnictwie, na terapii i reha-
bilitacji oraz na różnego rodzaju formach aktywizacji, rewitalizacji 
i waloryzacji starości762.

758 Zob. J. Mruk, Zmiany nadnerczy w wieku starczym, Kraków 1946.
759 Historia polskiej myśli gerontologicznej i Polskiego Towarzystwa Geronto-

logicznego, dz. cyt.
760 Zob. A.A. Zych, R. Bartel, Zur lebenssituation alterer Menschen in Polen 

und in der Bundesrepublik Deutschland – eine komparative Survey-Studie (Sytuac-
ja życiowa ludzi starszych w Polsce i RFN), Giessen 1988, s. 3, 28.

761 Zob. A. Aleksander, Z. Szarota, Diagnoza potrzeb edukacyjnych geronto-
logicznych kadr systemu pomocy społecznej, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka 
w okresie przemian, red. J. Saran, Lublin 2000, s. 316-329.

762 Zob. A.A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, 
Katowice 1999, s. 22-24.



257Sytuacje zagrożeniowe człowieka w społeczeństwie 

2.6.2. Człowiek stary w dzisiejszym  
społeczeństwie polskim

W dobie powszechnego kultu okresu młodości, trudno jest 
określić wiek, od którego zaczyna się starość. Wielu autorów 
stara się unikać pojęcia „człowiek stary”, zastępując innym okre-
śleniem: „senior”, „osoby trzeciego, czwartego, późnego wieku” 
etc.763 Niedawna refleksja Jana Pawła II dotycząca obecności 
człowieka starego w społeczeństwie i w rodzinie w pewien spo-
sób na nowo zachęciła nas do pochylenia się nad problemem 
starości. Papież wyraził niepokój o dzisiejsze postrzeganie staro-
ści, stwierdzając, że w przeszłości otaczano ludzi starych głębo-
kim szacunkiem. Łaciński poeta Owidiusz pisał, że „wielka była 
niegdyś cześć dla siwej głowy”764. Patrząc na sytuację dzisiejszą, 
trzeba stwierdzić, że w niektórych społecznościach starość jest 
nadal ceniona i otaczana poważaniem, w innych zaś, szczegól-
nie w społeczeństwach zachodnich, panuje mentalność stawia-
jąca na pierwszym miejscu młodość, wydajność człowieka, jego 
przydatność w pomnażaniu dóbr, dlatego też ludzie starsi spy-
chani są na margines, często traktowani jako niepotrzebny balast 
dla społeczeństwa (zob. chociażby problem wzrostu liczby osób 
starszych i konieczności wypłacania świadczeń emerytalnych)765. 
M. Kielar mówi wprost o deprecjacji starości766. W statystycz-
nie przeciętnej polskiej rodzinie jest coraz więcej ludzi starszych 
(dziadków, pradziadków), a coraz mniej wnuków. O wzajemnej 
relacji między liczbą wnuków i dziadków w skali całej populacji 
kraju informuje tzw. wskaźnik starości demograficznej Sauvy’ego, 
określający relację pomiędzy liczbą osób w wieku 0-19 lat w sto-

763 Zob. J. Hrynkiewicz, O sytuacji ludzi starszych, Warszawa 2012, s. 11.
764 Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Poznań 1999, nr 9.
765 W tej sytuacji Biskupi Polscy stwierdzają, że pogarda dla ludzi starych 

i słabych oraz obojętność na ich los jest znakiem „niebezpiecznej dehumani-
zacji społeczeństwa” – zob. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, 
Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2009, nr 115.

766 Zob. M. Kielar, Potrzeby w zakresie opieki i pomocy ludziom starym a za-
dania gerontologii społecznej, w: Pedagogika społeczna u schyłku XX w. Zagadnie-
nia wybrane, (red) A. Radziewicz-Winnicki, Katowice 1992, s. 563
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sunku do liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Dla zobrazowania, 
w  Polsce na początku XX wieku na 100 wnuków przypadało 
13 dziadków, a już w roku 1995 liczba ta wzrosła do 51. Bada-
nia przeprowadzone przez GUS odnośnie do prognozy ludności 
według biologicznych grup wieku ukazują, że ilość osób powyżej 
65 roku życia wzrośnie z 13,5% w 2010 r. do 18,4% w 2020 i do 
23,2% w roku 2035767.

Wraz ze zmianami demograficznymi coraz bardziej piętrzą się 
problemy dotyczące wymiany pokoleniowej. Niski poziom uro-
dzeń w  Polsce w  ostatnich kilkudziesięciu latach nie zapewnia 
prostej zastępowalności pokoleń, co w konsekwencji prowadzi do 
zmniejszania potencjału opiekuńczego rodzin768. Badania z roku 
2011 potwierdziły, że w  Polsce opieka nad osobą starą i  niesa-
modzielną „należy w dalszym ciągu do rodziny”. W świadomo-
ści lokalnych samorządów, problem opieki nad ludźmi starymi 
to sprawa rodziny769. Trzeba jednak zaznaczyć, że procesy zmian 
społecznych i  ekonomicznych wywołują głębokie zmiany rów-
nież w świadomości Polaków. Trudności w rodzinach, emigracja 
zarobkowa, bezrobocie, wszystko to coraz bardziej wymusza na 
rodzinie, aby szukać rozwiązań opieki nad osobą starszą w ośrod-
kach specjalistycznych z rozbudowaną infrastrukturą i zaangażo-
waniem służb opieki medycznej. Współczesna obserwacja życia 
rodzinnego dostarcza nam informacji o  braku właściwej opieki 
nad człowiekiem starym. Ma to swoje korzenie również w dzisiej-
szej kulturze, w której człowiek stary jest postrzegany jako bez-
użyteczny ciężar i bywa pozostawiany samemu sobie770. Przejawa-
mi negatywnego traktowania ludzi starszych w rodzinach mogą 
być chociażby sytuacje, kiedy odbiera się prawo osobie starszej do 
pozostawania w  rodzinie lub też umieszcza się ją w warunkach 
materialnych dużo gorszych od dzieci czy opiekunów. W rodzinie 
ponadto mogą mieć miejsce różne formy izolacji wspomnianych 

767 Zob. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficz-
nych, Prognoza ludności na lata 2008-2035, s. 204 i 219.

768 Zob. J. Hrynkiewicz, O sytuacji ludzi starszych, dz. cyt., s. 13.
769 Zob. tamże, s. 13.
770 Jan Paweł II, Familiaris consortio, dz. cyt., nr 27.
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osób. Nierzadko dochodzi także do smutnego problemu przemo-
cy wobec ludzi starszych771.

2.6.3. Postawy i strategie życia ludzi starszych

D.B. Bromley wyróżnił pięć typów postaw i przystosowania się 
człowieka do starości. Jest to jedna z najbardziej popularnych ty-
pologii, która obrazuje zachowania ludzi wobec starości, począw-
szy od tych najbardziej konstruktywnych, aż po te o charakterze 
destruktywnym772.

1. Postawa konstruktywna – przyjaźnie nastawiony do innych 
ludzi, akceptujący siebie i  w miarę możliwości starszy człowiek 
pozostaje aktywny. Cechuje się faktem pogodzenia się ze starością 
lub ewentualną śmiercią. Jest z  siebie zadowolony, podtrzymuje 
dalsze kontakty z innymi. Wykazuje się optymizmem i wewnętrz-
nym zintegrowaniem.

2. Postawa zależności – dobrze czuje się głównie w środowisku 
rodzinnym, które ma mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Ce-
chuje się biernością, zależnością od innych, wycofaniem się z pra-
cy zawodowej.

3. Postawa obronna – typ „opancerzonego”, odznacza się samo-
wystarczalnością i odrzucaniem pomocy ze strony innych. Aktywny, 
nielubiący bezczynności. Raczej pesymistycznie patrzy na starość, 
starając się zagłuszyć ten proces wzmożoną aktywnością własną.

4. Postawa wrogości, szczególnie wobec otoczenia – osoba jest 
niezadowolona ze swych kontaktów z innymi. Odznacza się agre-
sywnością i podejrzliwością wobec innych, nie akceptuje własnej 
starości i  zbliżającego się kresu życia. Zazdrosny i wrogi wobec 
młodych ludzi. Odizolowany od otoczenia. Samowystarczalny 
i aktywny na polu zawodowym.

5. Postawa pasywności – wrogości skierowanej na samego sie-
bie. Nie wykazuje inicjatywy, pesymistycznie patrzy na swoje życie 

771 Zob. K. Sygit (red.), Zarys gerontologii, Szczecin 2008, s. 89.
772 Zob. D.B.  Bromley, Psychologia starzenia się, tłum. Z.  Zakrzewska, 

Warszawa 1969.
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i starość. Śmierć postrzega jako wyzwolenie od cierpienia. Ogól-
nie wykazuje się brakiem zadowolenia z życia.

Dla dokonania pełniejszej charakterystyki ludzi starszych, 
warto obok postaw przybieranych przez te osoby ukazać także 
strategie życia ludzi starszych (strategie pedagogiczne w obliczu 
starości). S. Kawula nazywa je „typami starości”773.

a) pełen entuzjazmu: dokształca się, podróżuje, chce zrobić wię-
cej niż pozwalają mu na to jego siły fizyczne. Niepowodzenia wy-
nikające z własnej ułomności wprawiają go w stan przygnębienia;

b) zrzędliwy starzec: osoba pouczająca innych, gdyż uważa się 
za bardziej doświadczoną, mądrą. Głosi katastroficzne przepo-
wiednie, opowiada przebrzmiałe dowcipy, zanudza opowieściami 
ciągle powtarzanymi, moralizuje i patrzy wstecz;

c) osobnik o niespełnionych planach i aspiracjach: obwinia in-
nych za swoje niepowodzenia, podkreśla swe zasługi, kolekcjonuje 
odznaczenia itp., „ogląda się wstecz”;

d) hipochondryk: niemal zawsze opowiada o przebytych cho-
robach i  swoich dramatycznych przeżyciach (także domniema-
nych). Wynajduje nowe choroby i oczekuje od innych współczucia 
z powodu swojej mizernej sytuacji;

e) osoba przyjmująca styl życia oparty na regresywnie pojętych 
rolach społecznych  – tak zwany „typ fircyka” przejawiający się 
w anomaliach związanych z zachowaniem lub ubiorem. Sposób 
bycia i ubierania się wyluzowany, typowy dla ludzi młodych.

2.6.4. Rola polityki społecznej i pracy socjalnej wobec 
ludzi starszych

Nowoczesne społeczeństwa podejmują pewne zadania wzglę-
dem ludzi starszych. Sprowadzają się one do kilku płaszczyzn:  
a) optymalizowanie ekonomicznych warunków bytu ludzi star-
szych (np. ubezpieczenia); b) zapewnienie opieki medycznej 
i socjalnej; c) organizacja czasu wolnego (tworzenie warunków);  

773 Zob. S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka stare-
go, dz. cyt., s. 556.
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d) organizacja infrastruktury socjalnej, kulturalnej, oświatowej 
i  rekreacyjnej; e) kształcenie wyspecjalizowanych kadr zawodo-
wych w  dziedzinie gerontologii; f ) edukacja do starości, obej-
mująca wszystkie pokolenia; g) umożliwienie pracy i aktywności 
wszystkim osobom zainteresowanym.

W naszym społeczeństwie w  ostatnich latach obserwujemy 
niedowartościowanie stanu starczego (zakaz pracy dla osób, które 
poszły na wcześniejszą emeryturę, zlikwidowanie ulg mieszkanio-
wych, utrudnienia w służbie zdrowia itp.). Starsze osoby wymagają 
opieki ze strony innych ludzi częściej niż młodsze. Pomocy stałej 
potrzebuje nieomal 30% ogółu osób po 60 roku życia, by przekro-
czyć 60% w wieku powyżej 80 roku życia774. Patrząc wstecz, trzeba 
stwierdzić, że Polacy posiadają bogate tradycje w zakresie orga-
nizowania opieki i pomocy społecznej (patrz dzieła miłosierdzia, 
filantropia etc.)775. Po 1 stycznia 1999 roku organizacja polskiej 
pomocy społecznej została powierzona administracji rządowej 
(urzędowi wojewody), samorządom terytorialnym oraz sektorowi 
pozarządowemu (fundacje, stowarzyszenia, organizacje pomoco-
we, Kościoły i związki wyznaniowe).

W polskim systemie pomocy społecznej przewiduje się równo-
ległe funkcjonowanie wielu placówek służącym osobom starszym. 
Uwzględniając profil ich usług, można wymienić kilka form po-
mocy instytucjonalnej:

domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej (DPS) są to państwowe zakła-
dy budżetowe lub prywatne placówki pobytu stałego, które za-
pewniają całodobową opiekę osobom starszym776. Działają na 

774 Seniorzy w  polskim społeczeństwie, red. M.  Kuciarska-Ciesielska, 
G. Marciniak, Warszawa 1999, s. 116.

775 Zob. Z.  Szarota, Ewolucja opieki i  pomocy społecznej w  Krakowie,  
w: Opieka i wychowanie w Polsce – problemy u progu XXI wieku, red. Z. Brańka, 
Kraków 1999, s. 155-175.

776 A.  Grudziński,  Organizacja opieki nad osobami starszymi w  Polsce 
w wybranych instytucjach pomocy społecznej, w: Z teorii i praktyki pracy socjalnej, 
red. M. Banach, J. Matejek, Levoča 2012, s. 272-275.
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podstawie nadanego przez wojewodę statusu, określającego typ 
domu, zasady funkcjonowania, zakres świadczeń777. DPS działają 
na mocy rozporządzenia z 1993 r., według którego „zakres i po-
ziom świadczeń domu powinien uwzględniać stopień psychicz-
nej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego, 
godnego życia, ochronę dóbr osobistych oraz możliwość zacho-
wania samodzielności”778. W 2009 roku w Polsce funkcjonowało 
1040 DPS-ów, w których mieszkało ponad 96 tys. osób starszych, 
chorych i  niesamodzielnych779. M.  Bińczycka-Anholcer zwraca 
uwagę na to, iż ważnym aspektem opieki nad ludźmi starszy-
mi powinno być stworzenie im odpowiednich warunków życia 
i  opieki780. Domy pomocy społecznej winny zabezpieczyć pod-
stawowe potrzeby podopiecznych (wyżywienie, opieka medyczna, 
pokój mieszkalny)781. W DPS-ach opieka prowadzona jest przez 
wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny i  powinna realizować: 
usługi opiekuńcze, pielęgnację, terapię zajęciową, rehabilitację, 
psychoterapię, pracę socjalną782. Winny one także realizować po-

777 Zob. Z. Szarota, Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla 
osób starszych, Kraków 1998.

778 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 2 lutego 1993, 
Dz. U. 1993, nr 13, poz. 63.

779 Zob. Z. Szweda-Lewandowska,  Prognoza zapotrzebowania na miej-
sca w domach pomocy społecznej dla osób w wieku 75 lat i więcej, w: Starzenie się 
ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowalewski, 
P. Szukalski,  Łódź 2008, s. 137-139.

780 Por. M. Bieńczycka-Anholcer,  Holistyczne-interdyscyplinarne podejście 
do problemu niepełnosprawności osób w wieku podeszłym, Materiały Konferencji 
„Ergonomia Niepełnosprawnym”, Łódź 1997, s. 13-24.

781 Niektórzy badacze z bólem stwierdzają, że dbałość o wygodę i dobro 
podopiecznych nie idzie w  parze z  naturalną potrzebą uczestniczenia ludzi 
starszych w  zagospodarowaniu swojej przestrzeni życiowej, ukierunkowaniu 
ich aktywności. Gotowy produkt nie zadawala osób starszych, pragną aktywnie 
decydować o „swoim domu”. Zob. D. Parlak, Przestrzeń życiowe ludzi starszych 
w domach pomocy społecznej (przestrzeń fizyczna domów pomocy społecznej a psy-
chiczne i społeczne funkcjonowanie mieszkańców), w: Przestrzeń życiowa i społecz-
na ludzi starszych, red. M. Dzięgielewska, Łódź 2000, s. 180.

782 Zob. P.  Krakowiak,  Wolontariat w  opiece u  kresu życia, Toruń 2012, 
s. 192-193.
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trzeby wyższe mieszkańców poprzez atrakcyjną ofertę kulturalną 
(taniec, muzykoterapia, wizyty w muzeach, wyjście do filharmonii, 
etc.) oraz poprzez rekreację, angażowanie osób starszych w życie 
środowiska lokalnego783. Zdarza się, że w DPS-ach działają ze-
społy domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, niemniej jednak 
ze względów finansowych i organizacyjnych ta forma współpracy 
nie jest tak powszechna jak w innych krajach. Jeśli chodzi o za-
angażowanie wolontariuszy w DPS-ach to należy stwierdzić, że 
ta forma pomocy nie jest powszechna w tego typu placówkach. 
Niemniej jednak warto podkreślić, że istnieją przykłady zaanga-
żowania społecznego młodych ludzi do wsparcia osób starszych 
na zasadach wolontariatu.

dzienne i rodzinne domy pomocy

Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS) są propozycją 
opieki dziennej względem osób niesamodzielnych czy przewlekle 
chorych. Są one utrzymywane przez opiekę społeczną i samorzą-
dy lokalne. Pozytywne doświadczenie innych krajów szczególnie 
Europy Zachodniej wskazały na potrzebę promowania takiej for-
my pomocy także w kontekście polskim784. Osoby starsze przeby-
wają DDPS-ach w ciągu dnia, a potrzebujący otrzymują posiłek 
i odpowiednią pomoc. Jest to forma łącząca opiekę czasową z kre-
owaniem i  zaspokajaniem zainteresowań i potrzeb wolnoczaso-
wych seniorów. W tego typu ośrodkach może odbywać się terapia 
zajęciowa i rekreacyjna. Mogą też być prowadzone zajęcia o cha-
rakterze rehabilitacyjnym785.

783 Zob. Z. Zaorska, Dodać życia do lat: materiały metodyczne ułatwiają-
ce organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych, 
Lublin 1999.

784 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z dnia 
15 kwietnia 2004, Nr 64, poz. 593. Art. 51.1. 1. „Osobom, które ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i  po-
mocy w  zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone 
w ośrodku wsparcia”.

785 Zob. M. Kielar, Potrzeby w zakresie opieki i pomocy ludziom starym a za-
dania gerontologii społecznej, dz. cyt., s.566-567.



264 Rozdział Vi

Nowatorskim rozwiązaniem w  kwestii opieki nad osobami 
starszymi w Polsce jest Rodzinny Dom Pomocy (RDP), do które-
go kierowani są ludzie wymagający całodobowej opieki, zarówno 
na pobyt stały, jak i na okresowe pobyty opieki wyręczającej786. Po-
stuluje się, aby osoby odpowiedzialne za tę formę opieki kontak-
towały się z zespołem opieki domowej, nawiązywały współpracę 
ze specjalistami opieki paliatywno-hospicyjnej. Sugeruje się tak-
że, aby do tego typu opieki kierować wolontariuszy odpowiednio 
wcześniej przygotowanych787.

Na koniec warto wspomnieć o nowej profesji w obszarze pracy 
socjalnej, a  jest nią asystent rodziny mający za zadanie wspierać 
rodzinę poprzez towarzyszenie oraz profesjonalną pomoc788. Owa 
pomoc ma obejmować następujące obszary: bezpośrednia praca 
z rodzicami, praca z dziećmi, działania pośrednie realizowana na 
rzecz dziecka i rodziny. Autorzy wymieniają kilka funkcji asysten-
ta rodziny: wsparcie psychiczno-emocjonalne, diagnostyczno-
-monitorujące, opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, wychowawcze, 
motywująco-aktywizujące, koordynowanie działań skierowanych 
na rodzinę789.

Pozostałe formy opieki

Chociaż pierwsze próby wskazania na potrzeby wszystkich 
chorych u kresu życia w Polsce pojawiły się w literaturze przed-
miotu pod koniec lat 90., to dopiero wraz z wejściem Polski do 
UE, podjęto działania związane z poprawą systemu opieki u kresu 
życia i dostosowaniem go do standardów europejskich. W Pol-

786 Por. A. Mielczarek, Człowiek stary w domu opieki społecznej. Z perspek-
tywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń 2010, s. 99.

787 Zob. P. Krakowiak,  Wolontariat w opiece u kresu życia, dz. cyt., s. 195.
788 Por. A. Kotlarska-Michalska,  Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla 

rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, 
w: Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. 
Od opieki do wsparcia, red. A. Żukiewicz,  Kraków 2011, s. 62-72.

789 Zob. J.A.  Malinowski,  Role, funkcje i  zadania asystenta rodzinnego,  
w: Asystent rodzinny. Nowych zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. 
Od opieki do wsparcia, dz. cyt., s. 40.



265Sytuacje zagrożeniowe człowieka w społeczeństwie 

sce jedynie 7% osób w wieku powyżej 75 roku życia nie zgłasza 
żadnych schorzeń przewlekłych790. Aktualnie opieka u kresu życia 
stanowi wyzwanie dla organizatorów ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. W Polsce Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest 
odpowiedzialna za sytuację zdrowotną wszystkich osób w Polsce, 
w tym za osoby starsze, przewlekle chore oraz te u kresu życia791. 
W tym systemie dużą rolę do spełnienia posiada lekarz rodzinny, 
jednak w praktyce istnieje małe zainteresowanie lub brak współ-
pracy lekarzy rodzinnych z  zespołami opieki domowej. Kolejną 
osobą pełniącą ważną funkcję w opiece nad pacjentami przewlekle 
chorymi i starszymi u kresu życia jest pielęgniarka rodzinna/śro-
dowiskowa. Jej zadaniem jest rozpoznanie i ocena potrzeb zdro-
wotnych podopiecznych, świadczenie usług w zakresie promocji 
zdrowia i  działań zapobiegawczych, diagnostyka, rehabilitacja, 
współpraca z  organizacjami pozarządowymi. Innym rodzajem 
świadczenia medycznego jest pielęgniarska opieka długotermino-
wa w domu pacjenta. Zazwyczaj pełni ją zespół interdyscyplinar-
ny, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci 
i  inni specjaliści792. Kolejną formą, w której osoby starsze mogą 
znaleźć wsparcie, są hospicja. Ruch ten został zapoczątkowa-
ny w Polsce w  latach 80. XX wieku. Formami pracy hospicjów 
są przede wszystkim poradnie opieki paliatywnej, hospitalizacja 
domowa, opieka dzienna (chory przyjeżdża na oddział i korzy-
sta z zajęć relaksacyjnych). W tych działaniach oprócz personelu 
medycznego towarzyszą często wolontariusze793. Przez hospita-
lizację domową (HD) rozumie się świadczenia obejmujące ak-
tywne leczenie, realizowane przez klinicystów w domu pacjenta, 
w  przypadku schorzeń, które zwykle wymagają leczenia w  od-

790 Zob. K. Szczerbińska, Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce 
i Europie, Kraków 2004.

791 Zob. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., nr 210, poz.  2135),  
w: http:/www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-210-2135 (20.03.2012 r.).

792 Dz. U. Nr 210, poz. 2135.
793 Zob. M. Kielar, Potrzeby w zakresie opieki i pomocy ludziom starym a za-

dania gerontologii społecznej, dz. cyt., s. 566-567.
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dziale szpitalnym794. W  praktyce pomocowej osobom starszym 
działają także Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), które za-
pewniają według standardów NFZ całodobową opiekę lekarską 
i pielęgniarską, przeznaczoną dla pacjentów wymagających dłu-
gotrwałego leczenia i  pielęgnacji poza szpitalem. W  ZOL-ach 
raczej sporadycznie można dostrzec obecność odpowiednio prze-
szkolonych wolontariuszy, których obecność w stacjonarnej opie-
ce paliatywno-hospicyjnej jest bardziej znacząca. Kolejną formą 
opieki instytucjonalnej względem pacjentów u kresu życia są Za-
kłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO). Pobyt pacjentów w tych 
placówkach ma charakter tymczasowy, a opieka obejmuje świad-
czenia o charakterze pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym, opiekuń-
czym, uwzględniającym również możliwość kontynuacji leczenia 
farmakologicznego795. Warto wspomnieć także o Pensjonatach dla 
ludzi starszych finansowanych przez samorządy lokalne lub sto-
warzyszenia, o Domach Złotej Jesieni oraz Domach Opieki Spo-
łecznej sponsorowanych przez resort zdrowia i opieki społecznej.

2.6.5. Aktywność w życiu starszego człowieka

Wychowanie do starości jest jednym ze wskaźników wysokiej 
kultury i dojrzałości społeczeństwa, które zapewnia ludziom star-
szym godziwą i  wartościową egzystencję. Jednym z  podstawo-
wych czynników ułatwiających adaptację do starości jest szeroko 
rozumiana aktywność, ujmowana jako czynna postawa wobec ży-
cia, umożliwiająca zaspokojenie potrzeb biologicznych i psycho-
społecznych, dając poczucie satysfakcji. Światowa Organizacja 
Zdrowia wskazuje, że podstawowym kierunkiem działań, jakie 
powinny być realizowane w  ramach promocji zdrowia u  osób 
w starszym wieku, powinno być przedłużenie okresu aktywności 

794 Zob. K. Szczerbińska,  Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie, 
„Służba Zdrowia”, 2000, nr 61-64, s. 2954-2957.

795 Zob. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, w: http://bip.mz.gov.pl/in
dex?mr=m201&ms=&ml=pl&mi=120&mx=0&mt=&my=123&ma=226 
(20.06.2013 r.).
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i samodzielnego życia796. W literaturze przedmiotu zróżnicowa-
nie aktywności ludzi starszych jest ukazywane różnorako797. Naj-
częściej jednak można spotkać następujący podział aktywności: 
a) aktywność rekreacyjno-hobbistyczna; b) receptywna (oglądanie 
telewizji, słuchanie radia, czytanie gazet etc.; c) aktywność zo-
rientowana publicznie (działalność społeczna i polityczna, a także 
udzielanie się w ramach wolontariatu lub w ramach funkcjono-
wania parafii); d) aktywność integracyjna (spotkania o charakte-
rze naukowo-szkoleniowym, towarzyskim, usługowa działalność 
charytatywna); e) inne rodzaje aktywności (aktywność, która nie 
została uwzględniona w wyżej omówionych typach)798.

Człowiek ma w sobie tę cechę, by aktywnie uczestniczyć za-
równo na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, relacjonalnej czy 
kulturalnej. Aktywność fizyczna i  psychiczna jest podstawą do-
brego zdrowia i  równowagi psychicznej. Rezultaty wielu badań 
naukowych wykazują, że intelekt i  zdolności twórcze zachowu-
ją się w  pełnej mierze i  w wieku podeszłym przede wszystkim 
u  tych osób, które w  ciągu całego życia wykorzystywały swoje 
możliwości intelektualne i twórcze799. Aktywność pełni rolę psy-
choterapeutyczną, umożliwia, bowiem osobom starszym wymia-
nę doświadczeń, informacji, kształtuje postawę wobec własnych 
problemów. W odniesieniu do polityki społecznej państwa umoż-
liwia wnikliwe rozpoznanie potrzeb danej grupy społecznej. Po-
maga w wywieraniu presji społecznej na administrację państwową 
i samorządy lokalne, głównie w kierunku efektywnego i zgodnego 
z  preferencjami grupy, zaspakajania tych potrzeb800. Aktywność 

796 Zob. B. Wizjer, Promocja zdrowia i aktywności prozdrowotnej, w: Geria-
tria z elementami gerontologii ogólnej, red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, 
Gdańsk 2007, s. 54.

797 Zob. M. Dzięgielewska, Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości, w: 
Podstawy gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2006, s. 160-164.

798 Zob. M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi star-
szych, w: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk, 2003, s. 207.

799 Zob. E. Trafiałek, Człowiek stary w społeczeństwie polskim, „Praca So-
cjalna” 1995, nr 4, s. 10.

800 Zob. S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka stare-
go, dz. cyt., s. 551, 561-562.
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daje poczucie własnej wartości, pozwala osobie starszej na sa-
morealizację własnych celów. Istnieje konieczność szeroko rozu-
mianej aktywności ludzi starszych na polu rozwijania kontaktów 
międzypokoleniowych801. Szczególnego znaczenia dla człowieka 
starszego nabiera uczestnictwo w życiu rodzinnym. Starsi ludzie 
są niezaprzeczalnie autorytetem dla młodszych członków rodziny. 
Wielu autorów zauważa, że w Polsce panuje przekonanie, że oso-
by starsze powinny tworzyć wspólnotę rodziny wielopokoleniowej 
i wnosić do niej wartości, które kojarzą się z wiekiem starszym802.

W ramach aktywizacji ważne są też działania w wymiarze spo-
łecznym. W Polsce osoby powyżej 50 roku życia należą do gru-
py wieku, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Także 
w  porównaniu z  osobami w  podobnym wieku zamieszkującymi 
inne kraje europejskie ich aktywność społeczna jest niewielka. Ak-
tywność bywa wyznacznikiem sposobu starzenia się, wartością, od-
grywającą istotną rolę w procesach postawotwórczych – a przede 
wszystkim postawy wobec własnej starości. Sprzyja ona wymianie 
i zmianie poglądów na temat wszystkiego, co dotyczy życia, potrzeb, 
aspiracji ludzi starszych803. Aktywność społeczna wśród wspomnia-
nej grupy ludzi objawia się współcześnie w wielu formach. Osoby 
starsze wykazują się dużą aktywnością przede wszystkim w  sfe-
rze religijnej i w życiu Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących. 
Obecnie stanowią liczną grupę ludzi przynależących do różnych 
stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Pomagają w utrzymaniu miejsc 
kultu, zajmują się prowadzeniem działalności liturgicznej (posługa 
w czasie nabożeństw, animacja modlitwy)804. Dużą popularnością 
cieszą się uniwersytety trzeciego wieku (UTW), które realizują 
wiele różnorodnych funkcji, w tym edukacyjną, psychoterapeutycz-
ną, integracyjną805. W przypadku uniwersytetów, wolno nam użyć 

801 Zob. tamże, s. 557.
802 Zob. N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym, Kraków 2011, s. 102.
803 Zob. A. Chabior, Edukacja w życiu ludzi starych – komunikat z badań, 

„Edukacja” 1997, nr 4, s. 102.
804 Zob. N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym, dz. cyt., s. 115.
805 Zob. A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie — 

w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2005.
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sformułowania „aktywności edukacyjnej jako stylu życia w staro-
ści”, w sytuacji, kiedy z edukacją wiążą się nawyki i orientacje, a tak-
że, gdy uczący się człowiek starszy ma świadomość własnego stylu 
życia i poczucie „nieprzystawania” do ludzi prezentujących odmien-
ne opcje806. UTW są więc formułą działalności edukacyjnej, która 
przyczynia się do zaspokojenia wielu potrzeb seniorów, jak: samo-
kształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i  umie-
jętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, wypełnia-
nie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja 
psychiczna i fizyczna807. UTW są silnie związane ze środowiskiem 
uczelni wyższych lub instytucji doskonalenia zawodowego. Polskie 
UTW działają w dwóch generalnych nurtach androedukacji: an-
gielskim, ekstensywnym, którego cechą zasadniczą jest nastawienie 
na upowszechnianie wiedzy, i francuskim, intensywnym, oddziału-
jącym „w głąb” osobowości uczestników. Nauka w podeszłym wie-
ku, jak zauważają badacze, staje się radością mającą na celu dozna-
wanie przyjemności z uczenia się808. UTW odgrywają niebagatelną 
rolę w szerzeniu zasad profilaktyki gerontologicznej, uczą bowiem 
nie tylko, jak żyć w  trzecim wieku, ale stwarzają też warunki do 
życia mądrego i  czynnego, przeciwdziałają samotności i  izolacji 
społecznej. Słuchacze dbają nie tylko o aktywizację intelektualną, 
ale i fizyczną809. Jedną z cennych metod aktywizowania osób star-
szych jest także stymulowanie działań samopomocowych. Grupy 
samopomocy miały swój początek w Polsce w latach 80. ubiegłego 
wieku. Masowo jednak zaczęły powstawać po roku 1989810.

806 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce 
późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 114.

807 Zob. www.utw.pl (05.01.2013 r.).
808 Zob. E.  Kochanowska, Profilaktyczno-terapeutyczny wymiar edukacji 

człowieka w  okresie „późnej dorosłości”, w: Zagadnienia społeczne. Wychowanie 
regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Oświata i Kultura na Podbeski-
dziu, t. II, Bielsko-Biała 2005, s. 165, 167.

809 Zob. G.  Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Ol-
sztyn 1999, s. 57-66.

810 Zob. B. Synak, Społeczne dylematy starszego pokolenia w okresie transfor-
macji systemu, w: Międzynarodowe Sympozjum pt. „Refleksje nad starością – aspek-
ty edukacyjne i etyczne”, red. M. Dzięgielewska, Łódź 1992, s. 41-45.
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W świetle danych empirycznych, wartością, która przyczynia się 
do społecznego i indywidualnego wsparcia ludzi starszych jest są-
siedztwo. „Sąsiedztwo stanowi bezpośrednią arenę rozszerzonych 
interakcji, w których grupy (np. ludzie biedni, niepełnosprawni, 
starzy) wytworzyć mogą sieć powiązań materialnych, usługowych, 
wzorcowych, poznawczych i  emocjonalnych, stwarzając sobie 
wzajemne świadczenia (interdependence) i możliwości, względ-
nie bariery”811. To właśnie w sąsiedztwie następuje ścieranie się lub 
współpraca pomiędzy grupami rówieśników a innymi formalnymi 
lub mniej formalnymi grupami zrzeszonymi w środowisku wokół 
szkół, ośrodków pomocy społecznej i Kościoła.

2.6.6. Rola ludzi starszych – aspekt rodzinny  
i aksjologiczny

Starość przez wielu autorów kojarzona jest z  wyizolowaniem 
i osamotnieniem. Należy jednakże wskazać, że wśród gerontologów 
i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką sta-
rości dominuje przekonanie, że ludzie starsi posiadają wielką rolę do 
spełnienia w rodzinie. Potrzeba łączności z rodziną jest bardzo silna 
u  starszego człowieka. Pragnie ją utrzymać nawet za cenę pono-
szenia pewnych niegodności czy to mieszkaniowych, czy nierzadko 
też cierpień moralnych. Rodzina pomaga starszemu człowiekowi 
utrzymać równowagę psychiczną i sprzyja dalszemu rozwojowi jego 
osobowości. Z drugiej jednak strony, rodzinie jest potrzebna osoba 
starsza do pełniejszego jej funkcjonowania. To ludzie starsi przyczy-
niają się do zbliżenia osób w rodzinie, są tym mediatorem pomię-
dzy wnukami a rodzicami. Przyczyniają się do budowania dialogu 
międzypokoleniowego812. To oczywiste, że przebywanie zazwyczaj 
rodzinie kilku osób zróżnicowanych wiekowo, może być źródłem 
tzw. „konfliktu pokoleń”. Każde pokolenie ma prawo do własnego 

811 S.  Kawula, Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego, 
dz. cyt., s. 562.

812 Zob. A.  Solak, W  kręgu dialogu międzypokoleniowego na płaszczyźnie 
rodzinnej, w: Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. K. Franczak, War-
szawa 2007, s. 146-155.
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świata pojęć, stylu życia, zainteresowań. Starsi ludzie w sytuacjach 
konfliktowych mogą być tym czynnikiem neutralizującym sytuacje 
konfliktowe, zachęcając skłócone strony do spojrzenia na problem 
z pewnego dystansu. Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał, 
że niezmiennie od wieków ludzie starzy cenieni byli za mądrość, 
nagromadzone doświadczenie813.

Dzięki ludziom starszym społeczeństwo i  rodzina sięgają 
w przeszłość, czerpią z niej doświadczenia i mądrość, korzysta-
ją z  dorobku duchowego i  materialnego, wyrabiają sobie umie-
jętność tolerancji i  uszanowania światopoglądu innych ludzi814. 
Dziadkowie zazwyczaj pragną też mieć udział w opiece nad wnu-
kami i w  ich wychowaniu. Opieka nad wnukami, pomoc w  ich 
wychowaniu to najwdzięczniejsze pole pracy dla ludzi starszych. 
Dziadkowie lubią poświęcać czas wnukom. W ten sposób mogą 
wywierać na nie wychowawczy wpływ815. Oczywiście może tutaj 
czasem wystąpić niebezpieczeństwo powtórnego „matkowania”, 
nie dopuszczając rodziców do szeregu czynności związanych z ży-
ciem i wychowaniem dziecka.

Starsi ludzie są promotorami tożsamości społeczeństwa i rodzi-
ny816. Przekazują całą historię rodzinną, wiążąc ją ze środowiskiem 
lokalnym817. Młody człowiek, słuchając ich opowiadań, pieśni, 
oglądając fotografie, umieszcza siebie w  historii rodziny, wioski, 

813 Jan Paweł II, List do moich Braci i  Sióstr  – ludzi w  podeszłym wieku, 
Częstochowa 1999, nr 5.

814 Por. L. Dyczewski, Ludzie starzy i  starość w społeczeństwie i kulturze, 
Lublin 1994, s. 79.

815 Zob. K. Wiśniewska-Roszkowska, Człowiek stary w rodzinie, Warsza-
wa 1979, s. 92.

816 Zob. B. Stańkowski,  Anomia społeczna w sferze wychowania: rola dziad-
ków w kształtowaniu przestrzeni aksjologicznej, w: Starość może być atrakcyjna, 
red. N. Pikuła, Kraków 2012, s. 22-24.

817 M. Tyszkowa zauważa, że proces kształtowania się własnej tożsamości 
jednostki w wieku dorastania może sprzyjać poszukiwaniu własnych korzeni, 
a więc stwarzać potrzebę bliższego poznania własnych przodków. Sprzyja temu 
pojawiający się już w preadolescencji okres tzw. ciekawości genealogicznej. Zob. 
M. Tyszkowa, Relacje dorastających wnuków z dziadkami i babciami, „Problemy 
Rodziny” 1992, nr 1, s. 9-10.
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miasta, w historii całego narodu818. Rodzina staje się też miejscem 
wspólnego świętowania dorocznych uroczystości religijnych i pa-
triotycznych. Spotkanie z okazji świąt w kręgu krewnych wzmac-
nia rodzinne relacje, buduje więzy pojednania i przebaczenia, uczy 
wspólnotowości na gruncie wartości819. Z  przekazem wartości 
kulturowych łączy się wychowanie młodego człowieka do miłości 
ojczyzny przez przekazanie mu narodowej tradycji i historii. Przez 
swoją właściwą postawę mogą uwrażliwiać ludzi młodych na war-
tości kultury narodowej, tradycji, historii, literatury820.

Ostatnim nie mniej ważnym aspektem, na który warto zwrócić 
uwagę jest rola ludzi starszych w ukazywaniu wartości związanych 
z kruchością ziemskiej egzystencji (sens cierpienia, dążenie do od-
szukania ostatecznego sensu życia, sens śmierci)821. W okresie staro-
ści człowiek ma większą możliwość głębszego i dojrzalszego spoj-
rzenia na własne przemijające życie, na sprawy wiary, refleksji nad 
życiem822. Sposób i  efekty poszukiwania odpowiedzi na nurtujące 
problemy zależą od wielu czynników, wśród nich można wyróżnić 
światopogląd, preferowane wartości, osobiste doświadczenie życiowe, 
wiedza nabyta, stan zdrowia, odporność sytuacje stresowe. Człowiek 
starszy swoją postawą wskazuje, że pomimo słabości psychofizycznej 
jego życie, cierpienie nadal może być twórcze, przeżyte w poczuciu 
godności, akceptacji swej kruchości ziemskiej egzystencji823.

818 Zob. L. Dyczewski, Zwyczajowość – obrzędowość czynnikiem wzmac-
niającym świętowanie i  zadowolenie ze święta, w: Kultura dnia codziennego 
i świątecznego w rodzinie, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 1998, s. 77.

819 Por. E.  Hałas, Intymne wartości domu, w: Kultura dnia codziennego 
i świątecznego w rodzinie, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 1998, s. 35.

820 Por. K.  Wiśniewska-Roszkowska, Pochwała starości, Michalineum, 
Marki-Struga k. Warszawy 1994, s. 126.

821 Jan Paweł II, List Ojca Świętego Do moich Braci i Sióstr – ludzi w pode-
szłym wieku, dz. cyt., nr 10, 15.

822 Por. J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium 
z tanatopsychologii, Lublin 1983, s. 108, 157-159.

823 Por. W. Gubała, Ludzie starsi w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek 
drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red. K. Gryz, Kraków 
2004, s. 256-261.
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2.7. Społeczeństwo i szkoła polska w obliczu  
zjawiska wielokulturowości

Wiek XXI jest określany jako „wiek wielokulturowości”. Już 
w drugiej połowie XX wieku można było zaobserwować wzmo-
żone przemieszczanie się ludności, szczególnie do krajów Eu-
ropy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania 
i Włochy). Kraje te, tracąc kolonie, z biegiem czasu stawały się 
społeczeństwami wielokulturowymi. W  początkowych etapach 
imigracji do Europy w polityce wielu krajów, m.in. Wielkiej Bry-
tanii, realizowany był model usankcjonowanego pluralizmu et-
nicznego, odzwierciedlającego zasadę „żyj i pozwól żyć” (live and 
let live). Kraj ten, promując swobody obywatelskie, nie promował 
jednocześnie integracji społecznej emigrantów, z tego też powodu 
taka polityka prowadziła do wyłączenia wspólnot etnicznych ze 
społeczeństwa, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do 
gettoizacji osób przybyłych najczęściej z  byłych kolonii brytyj-
skich. W latach 60. ubiegłego wieku dokonano zmiany praktyki 
w zakresie obecności mniejszości narodowych w krajach zachod-
nioeuropejskich. Wzrastająca aktywność grup etnicznych wymu-
siła niejako powstanie wielu organizacji reprezentujących interesy 
emigrantów, dlatego też już w  następnej dziesięciolatce moż-
na było zaobserwować zmianę polityki poszczególnych państw 
i wprowadzanie problematyki mniejszości do debaty społecznej. 
W tym czasie obserwuje się proces odchodzenia od stosowania 
przez poszczególne państwa, wobec imigrantów i grup mniejszoś-
ciowych, modelu asymilacyjnego824. Problem mniejszości etnicz-
nych znalazł się w orbicie zainteresowań polityki poszczególnych 
państw „dotkniętych” problemem emigracji. Z biegiem czasu na-
stąpiło upodmiotowienie grup mniejszości.

Dotychczas realizowana w Europie Zachodniej polityka wie-
lokulturowości polegała na neutralności kulturowej państwa825. 

824 Zob. L.  Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w  dynamice zjawiska, 
Kraków 2007, s. 62-63.

825 Zob. J.T.  Hryniewicz, Prawa człowieka a  polityka wielokulturowości,  
w: Studia nad wielokulturowością, red. D.  Pietrzyk-Reeves, M.  Kułakowska, 
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Obecnie większy akcent stawia się na proces integracji obywatel-
skiej z poszanowaniem „prawa do różnicy”. Lansuje się postulat, 
aby zwracać uwagę na większą integrację mniejszości kulturowych 
bez konieczności unifikacji kulturowej826.

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym pod względem et-
nicznym, religijnym, kulturowym. Niemniej jednak od kilkudzie-
sięciu lat, wraz z  transformacją ustrojową, do Polski zaczynają 
emigrować osoby pochodzące z innych państw. Wraz z wejściem 
Polski do UE, od 2004 r. obserwujemy swobodny przepływ oby-
wateli przynależących do strefy Schengen. Wielokulturowość 
szeroko rozumiana jest obecnie niemałym wyzwaniem dla społe-
czeństwa polskiego, dla polskiej szkoły i nauczycieli.

2.7.1. Cudzoziemcy i problem wielokulturowości  
w Polsce – krótki zarys historyczny

Współczesny obraz Polski nowożytnej z pewnymi rysami pań-
stwa wielokulturowego sięga średniowiecza, gdzie odnajdujemy 
proces osadnictwa na prawie niemieckim, osiedlanie się kupców 
żydowskich pochodzenia wschodniego, Ormian i Tatarów. Cechą 
charakterystyczną społeczeństw epiki średniowiecza było pierw-
szeństwo przynależności stanowej, natomiast pochodzenie stano-
wiło czynnik drugorzędny. W okresie I Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, wielokulturowość była czynnikiem charakterystycznym 
tego państwa. W tym okresie historia Polski była ściśle związana 
z  historią Litwy, a  także innych późniejszych narodów Europy 
Wschodniej (Rusini, Ukraińcy, Białorusini, Łotysze, Niemcy). 
W  XVI i  pierwszej połowie XVII wieku Rzeczypospolita była 
krajem o znaczącej obecności innych religii (luteranie, kalwiniści). 
Ukształtowany ustrój złotej wolności szlacheckiej, ze szlachtą jako 
suwerenem, uniemożliwiał rodzenie się konfliktów na tle religij-

Kraków 2010, s. 36.
826 M. Kozień, Wielokulturowość – modele i praktyka społeczna, w: Wielo-

kulturowość a migracje: konferencja „Współczesne procesy migracyjne a perspektywy 
wielokulturowości w Polsce” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, War-
szawa 2005, s. 43-44.
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nym. W tym czasie w Polsce panowała duża tradycja tolerancji re-
ligijnej wobec żydów czy wyznawców prawosławia. Polska w XVI 
wieku, na tle Europy pogrążonej wśród wojen religijnych, była 
oazą tolerancji i  ekumenizmu827. Niekorzystnie wypadł jednak 
okres panowania Zygmunta III Wazy, kiedy to zaczęły przeważać 
tendencje kontrreformacyjne. Wraz ze wzrostem kontrreformacji, 
nasilił się również proces opuszczania Polski przez protestantów.

Pozytywnie pod kątem wielokulturowości można oceniać tak-
że okres II Rzeczypospolitej. Polska po 1918 r. ponownie stawała 
się państwem wielowyznaniowym, wielonarodowym, nawet jeśli 
ta wielokulturowość nabierała nowego charakteru. Ludność naro-
dowości polskiej w II Rzeczypospolitej stanowiła 2/3 wszystkich 
obywateli. Mniejszości narodowe niemieckie, żydowskie, ukra-
ińskie itp. odgrywały coraz większą rolę w życiu gospodarczym 
i  kulturalnym Polski. Obecność mniejszości narodowych i  reli-
gijnych, nawet jeśli kreowała pewne napięcia, to jednak w osta-
tecznym rozrachunku wpływała na wzbogacenie życia społeczno-
-kulturalnego Polski.

Okres II wojny światowej przynosi ogólnonarodową tragedię 
polegającą na skłóceniu i  wyniszczaniu ludności Europy. Tra-
gedia Holokaustu jest tego dobitnym przykładem. Po wojnie, 
okres PRL-u to czas świadomego zacierania istniejących różnic 
narodowych, religijnych i kulturowych w Polsce828. Brak swobo-
dy poruszania się po Europie, zamknięcie granic, ogólna niechęć 
krajów socjalistycznych do bloku krajów zachodnich zaowoco-
wał pewną stagnacją w  stosunkach między krajami demokracji 
ludowej i krajami kapitalistycznymi. Dopiero rok 1989 przynosi 
zmianę na arenie międzynarodowej. Zniesienie ruchu wizowego 
do wielu krajów Europy Zachodniej, zniesienie cenzury i wpro-
wadzenie demokratycznych zasad współżycia w  społeczeństwie, 

827 Por. J.  Nikitorowicz, Dialog kultur w  społeczeństwie wielokulturowym 
i  w działaniach edukacji międzykulturowej w  kontekście integracji, w: Edukacja 
międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, red. A. Paszko, Kraków 
2004, s. 16-17.

828 Zob. H. Porożyński,  Wielokulturowość w Polsce międzywojennej i dzi-
siaj. Wyzwania edukacyjne, w: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań 
społecznych, red. I. Surina, Kraków 2012, s. 107-108.
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wolność religijna, wolność publikowania prasy religijnej, wszystko 
to zrodziło nadzieję na budowanie społeczeństwa otwartego, to-
lerancyjnego, postrzegającego wielokulturowość nie jako zagroże-
nie, ale jako szansę wymiany kulturowej, wzajemnego ubogacania 
się, możliwości wzmacniania własnej tożsamości narodowej i re-
ligijnej829. Bez wątpienia polskie doświadczenia wielokulturowo-
ści, szczególnie tej w okresie II Rzeczypospolitej stanowią trwały, 
ujawniający się do dzisiaj, element zbiorowej podświadomości830.

2.7.2. Idea wielokulturowości i kontaktów  
między kulturami

Każda grupa społeczna istnieje i działa w obrębie swojej kul-
tury. Fenomen wielokulturowości istnieje od początków dziejów 
historii ludzkości. Ta ustawiczność dialogu kultur towarzyszy 
człowiekowi od tysiącleci (podróże, handel, migracje, upowszech-
nianie kultury, sztuki, nauki, techniki)831. 

Analizę zagadnienia wielokulturowości warto rozpocząć od 
przybliżenia kilku definicji, które wskazują na odmienność spo-
sobów postrzegania tego zjawiska. Najczęściej mianem wielo-
kulturowości określa się zjawisko polegające na współwystępo-
waniu na danym terenie dwu lub większej ilości grup ludności 
o odrębnych językach, praktykując przy tym odmienne religie lub 

829 Por. B. Samoraj, Polska u progu wielokulturowości a problem dyskrymina-
cji cudzoziemców, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI 
wieku, red. A. Paszko, Kraków 2004, s. 181-182.

830 Por. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Wprowadzenie. Społeczeń-
stwo polskie na progu wielokulturowości, w: U progu wielokulturowości. Nowe ob-
licza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziański, War-
szawa 1997, s. 9.

831 Jak twierdzi R.  Linton, poszczególna kultura wytwarza tylko 10% 
swojego dziedzictwa kulturowego, pozostałe 90% zapożycza z  innych kultur, 
przetwarza i wkomponowuje we własną kulturę poprzez dialog wewnętrzny 
i zewnętrzny. Za J. Nikitorowicz, Dialog kultur w społeczeństwie wielokulturo-
wym i w działaniach edukacji międzykulturowej w kontekście integracji, w: Eduka-
cja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, dz. cyt., s. 15.
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wyznania, obyczaje, tradycje kulturowe832. Wielokulturowość jest 
wynikiem ścierania się różnych kultur powstałych w następstwie 
procesów migracyjnych, przemieszczania się grup ludności z jed-
nego obszaru kulturowego na drugi. Zdefiniowanie pojęcia „wie-
lokulturowości” może wydawać się dość proste, ale – jak stwierdza 
J. Zubrzycki – termin wielokulturowość ma wiele płaszczyzn i do-
browolnych form kontaktów międzykulturowych, które powodują 
wytworzenie się nowej, zróżnicowanej kulturowości833. W defini-
cji zaproponowanej przez E. Olczaka, wielokulturowość jest ukła-
dem sąsiadujących z sobą kultur, gdzie ważny jest aspekt współ-
istnienia w  jednej grupie społecznej przedstawicieli dwóch lub 
więcej kultur. Tak rozumiana wielokulturowość implikuje wcho-
dzenie w interakcję współistniejących kultur. Miałaby ona zatem 
swój wymiar dynamiczny (A+B+C=A1+B1+C1)834. Niektóre de-
finicje wielokulturowości próbują pogodzić elementy wymienio-
ne powyżej, także precyzować jej elementy składowe. M. Golka 
podkreśla, że wielokulturowość to wiele kultur występujących 
w granicach danej społeczności, ale także to norma społeczna na-
cechowana ideologicznie oraz akceptacja lub tolerancja odmien-
ności kulturowych, czyli internalizacja świadomości mniejszości 
i  większości835. Często wielokulturowość określana jest mianem 
pluralizmu kulturowego. Praktyczny wymiar tego procesu można 
było zaobserwować w USA. Rozwinięta na przełomie XIX i XX 
wieku koncepcja anglokonformizmu zakładała porzucenie przez 
imigrantów własnej kultury i  języka i  zastąpienie ich przez ka-
non wartości składający się na kulturę anglosaską (A+B+C=A). 
Protesty mniejszości doprowadziły jednak do powstania ideologii 
melting pot, zakładając stworzenie nowego Homo Americanus, po-

832 Zob. M. Kozień, Wielokulturowość – modele i praktyka społeczna, dz. cyt., 
s. 40.

833 Zob. Rozmowa z  Prof. Jerzym Zubrzyckim, http://rozmowy.onet.
pl/1,artykul.html?ITEM=1066959&OS=41080 (10.10.2006 r.).

834 Por. E. Olczak, Kilka słów o wielokulturowości, http://www.mabor.com.
pl/maborekzin/022002/4.htm (20.12.2003 r.).

835 Zob. M.  Golka, Oblicza wielokulturowości, w: U  progu wielokultu-
rowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M.  Kempny, A.  Kapciak, 
S. Łodziński, Warszawa 1997, s. 54-55.
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wstałego w oparciu o scalenie się w nową jakość wszystkich grup 
etnicznych (A+B+C=D). Wielokulturowość nie oznacza zatem 
zwykłej obecności obok siebie wielu kultur, ale jest rodzajem 
wspólnoty, która tworzy i otwiera nowe przestrzenie, w których 
różne grupy mogą wspólnie rozwijać się w pokoju. Jednocześnie 
tworzą przestrzeń dla rozwoju, interakcji, ubogacania się oraz 
tworzenia własnej tożsamości. W tym kontekście ważne jest, by 
dokonać rozróżnienia pomiędzy wielokulturowością a społeczeń-
stwem pluralistycznym836. To ostatnie stanie się wielokulturowym, 
gdy przy jego zróżnicowaniu kulturowym, religijnym, etnicznym, 
poszczególne grupy zachowają odrębność wyznawanych wartości 
i  będzie ono wspierane przez struktury państwa. Bez tych wy-
siłków społeczeństwo pluralistyczne zostaje poddane tendencjom 
uniformizacyjnym, powodując wejście jednostek w  dynamikę 
asymilacji, separacji czy marginalizacji. W. Kymlicka, w oparciu 
o analizę wielokulturowości kanadyjskiej, sformułowała listę dzie-
więciu konkretnych elementów sprzyjających procesowi integra-
cji mniejszości kulturowych z innymi grupami w społeczeństwie: 
a)  prowadzenie działań publicznych, potwierdzających, iż dana 
grupa mniejszościowa jest włączona w  funkcjonowanie społe-
czeństwa wielokultorowego; b) zrewidowanie programów szkol-
nych (szczególnie historii, literatury); c) akceptacja w  szkołach 
i  miejscach pracy świąt religijnych, obowiązujących w  grupach 
mniejszościowych; d) zrewidowanie przyjętych zwyczajów, jeśli 
chodzi o zasady ubioru; e) opracowanie kodeksu norm kulturowej 
koegzystencji w szkołach i w miejscach pracy; f ) antyrasistowski 
program edukacyjny; g) możliwość korzystania z publicznej służ-
by zdrowia w rodzimym języku mniejszości; g) promowanie festi-
wali kulturowych i etnicznych; h) wprowadzenie dwujęzycznego 
programu edukacyjnego dla dzieci imigrantów837.

Ciekawe spojrzenie na wielokulturowość i  dialog kultur po-
siadał Jan Paweł II. Jego myśli i analizy są umiejscowione w per-
spektywie filozofii personalistycznej i aksjologii komunikowania. 

836 Zob. J. Rex, The Concept of a Multi-cultural Society, Coventry 1985, s. 6.
837 Zob. W.  Kymlicka, States, Nations and Cultures, Amsterdam 1997, 

s. 62.
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W  aksjologicznej refleksji nad komunikowaniem na pierwszy 
plan wysuwa się zagadnienie godności ludzkiej. Jest to kluczowe 
pojęcie w teorii osoby K. Wojtyły. Dzięki godności własnej osoby, 
człowiek poznaje swoją „niepowtarzalność” i ontyczną wyższość, 
zarówno nad naturą, jak i wytworami kultury. W przestrzeni ak-
sjologicznej wartość osoby ludzkiej jawi się jako wartość naczelna 
na ziemi, zakorzeniona w wartości osobowej Transcendencji. Jest 
ona wartością niezmienną, ontyczną, przysługującą człowiekowi 
z racji jego człowieczeństwa, a nie z racji jego pochodzenia, koloru 
skóry itp. Dla Jana Pawła II podstawą współpracy, komunikowa-
nia między ludźmi pochodzącymi z różnych kultur jest szeroko 
rozumiany dialog kultur, uwzględniający z jednej strony różność 
przynależności kulturowej ludzi, a z drugiej strony jedność ludz-
kiej kultury. Kultura jest dziełem człowieka, a dzięki komuniko-
waniu staje się wspólnym „dziełem ludzi”. W myśli Jana Pawła II 
nie istnieje tzw. Inny. Istnieje osoba, człowiek ze swoją historią, 
z ciałem i duszą. Co więcej, istnieje „człowiek-nie-sam”, ale czło-
wiek we wspólnocie”838. Człowiek spełnia się poprzez wspólnotę. 
Jednym z wymiarów wspólnoty jest „wymiar odniesień między-
-ludzkich czy też między-osobowych, których symbol może sta-
nowić układ „ja-ty”. We wspólnocie nie ma miejsca na istnienie 
„innego”. Wspomnianay autor, postrzegał ludzi w kategorii „bracia 
i siostry”. Zwrot ten był swoistym credo antropologicznym, odwo-
łującym się do uniwersalnego braterstwa ludzi839. Za fundament 
relacji międzyludzkich, międzykulturowych uważał miłość Boga 
i ludzi. „Autentyczny dialog międzykulturami nie tylko kształtu-
je postawę wzajemnego szacunku, ale niewątpliwie pogłębia też 
wrażliwość na wartość życia. Życie ludzkie nie może być trakto-
wane jak przedmiot, którym wolno swobodnie dysponować, ale 
jako rzeczywistość (…) nietykalna jaka istnieje na tym świecie”840.

838 Por. K.  Wojtyła, Osoba: podmiot i  wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” 
1976, nr 2, s. 5-39.

839 Zob. szerzej w: M. Drożdż, Dialog z człowiekiem podstawą dialogu kul-
tur, w: Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Kra-
ków 2011, s. 188-209.

840 Jan Paweł II, Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i po-
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2.7.3. Wychowanie wielokulturowe – zadania szkoły 
i kompetencje wychowawców

Zagadnienie wychowania wielokulturowego jest przedmiotem 
refleksji i  poczynań podejmowanych w wielu krajach841. Bardzo 
często jest to problem, który implikuje zaistnienie określonej 
polityki państwowej w obszarze edukacji. Różne państwa ciągle 
poszukują swojego modelu wychowania wielokulturowego842. 
Także naszym kontekście w wielu publikacjach pedagogicznych, 
psychologicznych czy socjologicznych, można znaleźć rozważa-
nia na temat koniecznych zmian w polskiej szkole, które wynikają 
z  procesów migracyjnych i  zjednoczeniowych UE843. W  Polsce 
stosowane są dwa określenia zróżnicowane z sobą pod względem 
treści: „edukacja wielokulturowa” i  „edukacja międzykulturowa”. 
Naukowcy, tacy jak S. Kaczor czy Z. Piłat, używają terminów oś-
wiata „wielokulturowa”, „międzykulturowa”, „interkulturowa” jako 
synonimów, natomiast T. Lewowicki, J. Nikitorowicz odróżnia-
ją te pojęcia. Wielokulturowość według tych ostatnich to zasa-
da polityki państwowej w stosunku do innych grup kulturowych, 
etnicznych religijnych, koegzystencja różnych języków w jednym 
państwie. Potrzeba prowadzenia takiej polityki wynika z odmien-
ności obyczajów, tradycji i zachowania ludzi pochodzących z róż-
nych kultur. We współczesnej Polsce termin „wielokulturowość” 
dotyczy przede wszystkim zagadnień egzystencji etnicznych i re-

koju. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycz-
nia 2001 r, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/
documents/hf_jp-ii_mes_20001208_xxxiv-world-day-for-peace_pl.html 
(20.04.2013 r.).

841 Zob. B. Bartz, Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych spo-
łecznościach, Radom-Duisburg 1997.

842 Zob. T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, 
w: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, Katowice 
2000, s. 32-34.

843 Zob. H. Muszyński (opr.), Kształcenie, wychowanie i opieka w obliczu 
przemian. Raport nr 1. Perspektywy i  teoretyczne koncepcje przemian systemu 
edukacyjnego, Poznań 1990; R. Gerlach, E. Podolska-Filipowicz (red.), Szkoła 
i nauczyciel a integracja Europy, Bydgoszcz 1993; J. Gajda (red.), Edukacja zo-
rientowana na XXI wiek, Lublin 2000.
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ligijnych mniejszości będących częścią społeczeństwa. J. Nikitoro-
wicz stwierdza, że wielokulturowość jest faktem, a międzykultu-
rowość zaś – zadaniem edukacyjnym844. W literaturze w ostatnich 
latach promuje się spojrzenie na edukację międzykulturową jako 
na swoistą wielowymiarową strategię uczenia się, wprowadzania 
do udziału w  osiągniętym dorobku kulturowym i  wychodzenia 
poza własną kulturę845. Chodzi więc o nowe formy zachowania, 
nawyków, o proces nabywania określonych wiadomości, umiejęt-
ności, poznawanie rzeczywistości846. Uczenie się międzykultu-
rowe sytuuje się między etyką (etics), tzn. tymi aspektami życia, 
które mają charakter niezmiennych mimo różnic kulturowych 
(zasady uniwersalne), a  emiką (emics), czyli tymi aspektami ży-
cia, które wydają się zmienne w  zależności od kultury (prawdy 
i zasady specyficzne kulturowo)847. Ciekawą koncepcję uczenia się 
międzykulturowego opracowali H. Grosch i W. Rainer Leenen848. 
Autorzy wyróżniają 7 faz tego procesu: a) poznać i zaakceptować 
swoją kulturę; b) zdać sobie sprawę z  istniejącej odmienności 
innych kultur bez wydawania osądu na ich temat; c) pogłębiać 
świadomość i  wiedzę własnej kultury; d) poszerzać horyzonty 
własnej kultury oraz zdobywać kryteria pozwalające identyfiko-
wać inne kultury; e) pogłębiać zrozumienie i szacunek dla innych 
kultur oraz obalać stereotypy; f ) poszerzać własne kompetencje 
kulturowe oraz zdolności do elastycznego reagowania na zasady 
obowiązujące w innych kulturach; g) utrzymywać pozytywne re-
lacje w obrębie własnej i w stosunku do innych kultur. „Uczenie 

844 J.  Nikitorowicz, Dialog kultur w  społeczeństwie wielokulturowym 
i  w  działaniach edukacji międzykulturowej w  kontekście integracji, w: Edukacja 
międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, dz. cyt., s. 14.

845 Zob. A. Szczurek-Boruta, Uczenie się międzykulturowe – ku tożsamości 
wielowymiarowej i integracji społecznej, „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4, s. 26.

846 Por. Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warsza-
wa 2009, s. 184.

847 Zob. D. Matsumoto, L.  Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 
2007, s. 38.

848 Zob. H.  Grosch, W.R.  Leenen, Steps of intercultural learning, 
w:  http://www.learningmigration.com/files/report/1/GironaConfReport.pdf. 
(12.04.2013 r.).
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się międzykulturowe to uczenie się o tym, jak postrzegamy siebie 
i innych ludzi, naszych znajomych, przyjaciół oraz tego, jak razem 
działamy. Dotyczy to także więzi, jakie możemy stworzyć między 
sobą, po to, by nieustannie kreować własną tożsamość, promować 
równość, tolerancję i integrację”849. Uczenie się międzykulturowe 
jest więc procesem wymagającym autorefleksji, samoświadomości, 
umiejętności diagnozowania mechanizmów własnych uprzedzeń, 
przekonań, wartości850.

zadania szkoły w społeczeństwie wielokulturowym

W naszych rozważaniach skupimy się teraz na roli szkoły 
i  nauczycieli w  przygotowaniu młodych do życia w  społeczeń-
stwie wielokulturowym. Chodzi o  przygotowanie młodzieży 
do transformacji, którą obserwujemy we współczesnej Europie  
i w Polsce851. Reformatorzy oświaty i programów szkolnych różno-
rodnie posługują się kategorią wielokulturowości. Już w połowie 
lat 90. ubiegłego wieku M.J. Haberman podjął próbę uporządko-
wania tej różnorodności852. W  tym kontekście stawiał następu-
jące pytania: Czy państwo powinno nadal wyznaczać podstawy 
programów nauczania odnoszone tylko do kultury Zachodu? Czy 
program nauczania nadal powinien zakładać istnienie wspólnego 
zbioru wzorów zachowań społecznych, czy też powinien raczej 

849 A. Szczurek-Boruta, Uczenie się międzykulturowe – ku tożsamości wielo-
wymiarowej i integracji społecznej, dz. cyt., s. 29.

850 Zob. E. Pająk-Ważna, Nauczyciel wobec wyzwań interkulturowych: na-
uczanie w innej kulturze – inna kultura w nauczaniu, w: Kształcenie nauczycieli. 
Modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, red. E. Żmijew-
ska, Kraków 2012, s. 314-326.

851 Zob. analizę jakościową podręczników do historii szkół średnich 
w Polsce pod względem wielokulturowości. Autor wnika w treść podręczników 
w poszukiwaniu ważnych dla wychowania wielokulturowego elementów, dzię-
ki, którym polska szkoła mogłaby wychowywać do otwartości na inne kultury 
i religie. Zob. B. Stańkowski, Szkoła polska wobec zjawiska imigracji. Wielokultu-
rowość w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych – wyniki badań, 
„Ruch Pedagogiczny” 2004, nr 3-4, s. 41-50.

852 Zob. M.J. Haberman, The preparation of teachers for a diverse, w: Teach-
ers for the new millennium, red. L. Kaplan, R.A. Edelfelt, California 1996.
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pomagać uczniom w  dokonywaniu wyborów życiowych wobec 
wielości stylów życia? Czy program nauczania powinien być skie-
rowany ku tworzeniu jednego państwa, w  którym mieszczą się 
wszystkie grupy, czy też winien raczej uwydatniać i  uszanować 
różnorodność kulturową w społeczeństwie? Czy program naucza-
nia winien zawierać diametralnie odmienne treści nauczania, czy 
też być raczej procesem splatania się już istniejącego programu 
z doświadczeniami życiowymi uczniów, którzy pochodzą z róż-
nych kontekstów kulturowych?

W analizach wielokulturowych, oparta na teorii pluralizmu 
kulturowego, edukacja wielokulturowa skupia się głównie na od-
rzuceniu procesu asymilacji i przyjęciu postawy poznawania in-
nych kodów kulturowych, redukowaniu istniejących stereotypów 
i uprzedzeń. Akcentuje się zatem konieczność zwalczania uprze-
dzeń rasowych i  etnicznych przez odrzucenie wszelkich form 
dyskryminacji853. Podkreśla się także fakt, iż edukacja między-
kulturowa nie zaistnieje bez adekwatnego rozwoju zasady pod-
miotowości, dialogu, empatii, wzajemności w relacjach z innymi, 
równości oraz holizmu pedagogicznego ujmującego całościowo 
proces edukacyjny854.

Badania przeprowadzone przez J. Nikitorowicza dowodzą, że 
młodzi ludzie zazwyczaj są otwarci na odmienność i wykazują 
się dużą elastycznością, jeśli chodzi o podejście do różnic kul-
turowych855. Niemniej jednak w literaturze przedmiotu dostrze-
ga się konieczność zaangażowania się instytucji i  wychowaw-

853 Zob. J.  Nikitorowicz, Od edukacji regionalnej do międzykulturowej,  
w: Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łu-
kasiewicz, Lublin 1998, s. 386-388.

854 Zob. M. Kuleta-Hulboj, Pamięć – edukacja – dialog. Studium przypadku 
polsko-izraelskiej wymiany młodzieży, Toruń 2009, s. 50-51.

855 Zob. J. Nikitorowicz, Wielokulturowość – wyzwanie dla edukacji mię-
dzykulturowej, w: Edukacja zorientowana na XXI wiek, red. J.  Gajda, Lublin 
2000, s.  222-223. Zob. także badania dotyczące postaw młodzieży licealnej 
wobec wielokulturowości w Polsce – M. Janukowicz, Postawy młodzieży lice-
alnej wobec wzrastającego zjawiska wielokulturowości w  Polsce, w: Wielokultu-
rowość w przestrzeni edukacyjnej, red. K. Będziński, I. Wagner, Częstochowa 
2006/2007, s. 57-65.
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ców w wychowanie młodzieży w duchu wielokulturowym. A to 
oznacza, że ma ona stawać się w pełni świadomym i twórczym 
członkiem wspólnoty rodzinnej, lokalnej oraz ma być zdolna 
do aktywnej samorealizacji, kształtowania trwałej tożsamości  
i odrębności856.

Współczesna szkoła jest jednym z  miejsc kształtowania się 
świadomości młodego człowieka, a  także miejscem konfron-
tacji z  rzeczywistością. Jak podkreśla J.  Smolicz,  „zaakcepto-
wanie lub odrzucenie przez dziecko dziedzictwa kulturowego 
w znacznym stopniu zależy od roli, jaka w społeczeństwie plu-
ralistycznym pełni szkoła”857. „Jedynie w szkole na odpowiednią 
skalę można inicjować zmiany w świadomości dotyczące stosun-
ku wobec tego, co odmienne kulturowo. Chodzi jedynie o  to, 
aby potencjał szkoły został wykorzystany. Niewątpliwie jednym 
z największych jej atutów jest możliwość budowania prawdzi-
wych kompetencji, wyposażania w wiedzę rzetelną, sprawdzoną, 
odpowiednio dobraną”858. Zdaniem wielu autorów, cele eduka-
cji międzykulturowej sytuują się w sferze postaw, umiejętności 
i  świadomości859. Do najważniejszych zadań w  sferze postaw  
autorzy zaliczają przede wszystkim:

a) rozwijanie idei tolerancji, rozumianej jako otwarcie się na 
Inność poprzez systematyczne interakcje z Innymi860;

b) przezwyciężanie postaw euro – i etnocentrycznych861;

856 Por. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 
2009, s. 282.

857 J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, War-
szawa 1990, s. 11.

858 M. Sobecki, Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie 
wychowania, w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. 
J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 96.

859 Zob. P.P.  Grzybowski, Edukacja europejska  – od wielokulturowości do 
międzykulturowości, Kraków 2007, s. 79-81.

860 Zob. J. Nikitorowicz, Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się toż-
samość tożsamość społeczeństwie wielokulturowym a  edukacja międzykulturowa,  
w: Kultury tradycyjne a  kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, 
red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Białystok 2001, s. 32-35.

861 Zob. M.  Bayer, Kształcenie interkulturowe jako zadanie kształcenia 
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c) otwartość wobec świata i  szukanie porozumienia między 
ludźmi wyznającymi różne religie, tradycje, style życia862;

d) przeciwstawianie się różnym formom ksenofobii, dyskrymi-
nacji, rasizmu i wrogości wobec innych;

e) rozwijanie empatii, otwartości wobec świata, zaangażowanie 
na rzecz pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur, religii863.

Autorzy badający zagadnienie edukacji międzykultuowej jej 
cele w sferze umiejętności nauczycieli sprowadzają do:

a) dostrzegania i rozróżniania odmienności kulturowych;
b) odejścia od iluzji egocentrycznej i podejmowania prób zro-

zumienia stanowiska drugiego człowieka864;
c) nacisku na rozwój własnej tożsamości przez uczniów865;
d) poszukiwania dialogu i umiejętności negocjacyjnych;
e) promowania pluralizmu kulturowego.
Szczegółowe cele w sferze świadomości skupiają się wokół ta-

kich terminów, jak: 

nauczycieli w  Europie, w: Edukacja międzykulturowa: w  kręgu potrzeb, oczeki-
wań i  stereotypów. I  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ciechanowie 25-
28.05.1994, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995, s. 116-119.

862 Zob. M.R. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki 
międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec, w: Edukacja międzykulturowa: 
w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. I Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa Ciechanowie 25-28.05.1994, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995.

863 Zob. P.P. Grzybowski, Edukacja europejska – od wielokulturowości ku między-
kulturowości: koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europej-
skim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków 2007, s. 80-81.

864 O procesie odchodzenia od iluzji egocentrycznej mówił już J. Piaget, 
wyróżniając różne etapy rozwoju człowieka. Zaznaczył, że w I etapie rozwo-
jowym, dziecko znajduje się w fazie egocentryzmu kognitywnego, jest w iluzji 
bycia w centrum świata. Drugi etap rozwoju byłby już przejściem od egocen-
tryzmu do fazy socjalizacji, wymiany, interakcji, empatii. Zob. więcej w: J. Pia-
get, Narodziny inteligencji dziecka, Warszawa 1966.

865 Tematykę własnej tożsamości w kontekście wielokultorowym podejmuje 
między innymi W. Theiss, W poszukiwaniu siebie. Poetyckie wspomnienia tułaczego 
dziecka, w: Migracja uchodźstwo wielokulturowość, red. D. Lalak, Warszawa 2007, 
s. 169-190. Zob. także K. Szyniszewska, W poszukiwaniu swojej tożsamości – drugie 
pokolenie imigrantów na przykładzie Francji i USA, w: Migracja uchodźstwo wielokul-
turowość, red. D. Lalak, Warszawa 2007, s. 246-268.
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a) rozwój tożsamości ucznia866;
b) uświadamianie młodzieży, że wielokulturowość oznacza 

pęknięcie w jednorodności społeczeństwa, co prowadzi do nega-
tywnych zjawisk nietolerancji, rasizmu czy ksenofobii867;

c) nacisk na rozwój wiedzy o swoim regionie868;
d) rozwój podmiotowości wychowanka.

Kompetencje wychowaców

Stawiamy sobie zatem bardzo proste pytanie: Jakim wymaga-
niom winien sprostać nauczyciel pracujący w środowisku wielo-
kultorowym? Studia w tym zakresie podjęła młoda subdyscyplina 
studiów edukacyjnych, jaką jest pedagogika międzykulturowa. 
Reprezentatywnym jej dziełem jest monumentalny podręcznik 
Handbook of intercultural training869. W latach 70. w ujęciu B. Ru-
bena i D. Kealeya, kompetencje międzykulturowe nauczycieli są 
rozpatrywane w kategoriach osobowościowych i behawioralnych 
i  ograniczone zostały jedynie do siedmiu składników: empatia, 
szacunek, elastyczność ról, orientacja na wiedzę, postawa inter-
akcyjna, kierowanie interakcyjne i  tolerancja dla niejednoznacz-
ności. Wspomniani autorzy kładą nacisk także na kompetencje 
wykonawcze: znajomość języków, umiejętności komunikacyjne 
i  prezencja870. Bogatszą listę kompetencji dobrego nauczyciela 
pracującego w kontekście międzykultorowym przedstawiają inni 

866 Zob. E.  Widawska, J.  Górnik, Tożsamość i  jej kształtowanie w  dobie 
wielokulturowości, w: Wielokulturowość w  przestrzeni edukacyjnej, red. K.  Bę-
dziński, I. Wagner, Częstochowa 2006/2007, s. 67-78.

867 Zob. W.  Żłobicki, Wielokulturowość a  szkoła. O  międzykulturowych 
kompetencjach pedagogów, w: Wielokulturowość  – międzykulturowość obszarami 
edukacyjnych odniesień, red. A. Szerląg, Kraków 2005, s. 184.

868 Zob. P. Bilnik, Edukacja regionalna – nowe obszary odniesień edukacyj-
nych we współczesnej szkole, w: Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, red. 
K. Będziński, I. Wagner, Częstochowa 2006/2007, s. 333-340.

869 Zob. D. Landis, R.S. Bhagat (red),  Handbook of intercultural training, 
Second edition, Thousand Oaks-London-New Delhi 1996.

870 Zob. B.  Ruben, D.  Kealey,  Behavioral assessment for communication 
competency and the prediction of cross-cultural adaptation, “The International 
Journal of Intercultural Relations” 1979, nr 3(1), s. 15-47.
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autorzy z lat 80. Wskazują oni na: tolerancję dla niejednoznacz-
ności, elastyczność poznawczą i  tę odnoszącą się do zachowań, 
tożsamość kulturową, cierpliwość, entuzjazm i  zaangażowanie, 
umiejętności interpersonalne, otwartość na nowe doświadczenia 
i na innych ludzi, a także podkreślają empatię i szacunek do in-
nych871. Inni autorzy wśród uzdolnień nauczycieli do pozytyw-
nych i  skutecznych zachowań międzykulturowych wymieniają:  
1) zdolność do komunikacji z innymi osobami; 2) zdolność dopa-
sowania się do odmiennej kultury; 3) zdolność do ustanowienia 
dobrych stosunków międzykulturowych; 4) zdolność do rozumie-
nia innych872.

W naszym polskim kontekście dokonujące się przeobrażenia 
kulturowe również determinują podjęcie refleksji nad funkcjo-
nowaniem i umiejętnościami wychowawców i nauczycieli pra-
cujących w szkołach i palcówkach wychowawczych873. Niektórzy 
autorzy modelową strukturę międzykulturowych kompetencji 
dzielą między innymi na kompetencje: a) poznawcze; b) społecz-
ne; c) działaniowe874. Przyspieszony proces zmienności polskie-

871 Zob. M.W.  Lustig, J.  Koestler, Intercultural competence: Interpersonal 
communication across culture, New York 1983; J.W. Martin (red.),  Intercultural 
communication competence, “International Journal of Intercultural Relations” 
1989, nr 13(3), s. 229 i nast.; D. Sorti,  The art of crossing cultures, Press, Yar-
mouth 1989.

872 Zob. H. Abe, R. Wiseman,  A cross-cultural confirmation of the dimen-
sion of intercultural effectiveness, “International Journal of Intercultural Rela-
tions” 1983, nr 7, s. 5-67.

873 Zob. K.  Łapot-Dzierwa (red.),  A  teacher in the contemporary multi-
cultural world, Kraków 2013. Publikacja ta jest znaczącym głosem w  ak-
tualnej dyskusji dotyczącej roli nauczyciela we współczesnym środowisku 
wielokulturowym.

874 W  skład kompetencji poznawczych wchodzi znajomość własnych 
wartości, norm, wzorców, kodów kulturowych, sposobów komunikowania 
się w różnych kulturach. Ważnym jest, aby wychowawca posiadał także dużą 
wiedzę o fenomenie procesów migracyjnych itp. Do kompetencji społecznych 
można zaliczyć umiejętność radzenia sobie w interakcji z  innymi, rozwijanie 
empatii w kontaktach z ludźmi pochodzącymi z innych kultur i religii, umie-
jętność kontaktów z rodzicami dzieci imigrantów, dyspozycyjność i otwartość 
w stosunku do wszystkich wychowanków. Kompetencje działaniowe polegają 
na umiejętności analizowania własnej kultury i kultury innych ludzi, pozna-
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go środowiska wymaga dużych umiejętności, które w znacznej 
mierze zależą od osobowości nauczyciela, wiedzy teoretycznej 
i praktycznych umiejętności psychopedagogicznych, uważanych 
za czynnik warunkujący rozwój nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
także rozwój samego nauczyciela875. Literatura przedmiotu sku-
pia się głównie wokół umiejętności psychopedagogicznych na-
uczycieli:

a) umiejętność podmiotowego traktowania uczniów.
Przejawem podmiotowego traktowania uczniów są przede 

wszystkim postawy akceptacji, rozumienia empatycznego i auten-
tyzmu nauczycieli w stosunku do wychowanków.

b) umiejętność poznawania uczniów przez nauczycieli876.
Poznawanie określane mianem działania rozpoznawczego 

zmierza do gromadzenia informacji o uczniu celem zrozumienia 
przyczyn zaistniałego stanu rzeczy.

c) poszanowanie tożsamości drugiego człowieka877.
d) poznawanie siebie, własnej kultury, rozumieć swój rdzeń 

kulturowy.
e) otwartość na inne kultury, na inność878.
f ) umiejętność poszukiwania uniwersalnych wartości, wspól-

nych elementów kultury, podobnych doświadczeń879.
g) umiejętność współpracy z  innymi nauczycielami (wymiar 

wania uwarunkowania konfliktów kulturowych. Por. W. Żłobicki, Wielokultu-
rowość a szkoła. O międzykulturowych kompetencjach pedagogów, w: Wielokultu-
rowość  – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. A.  Szerląg, 
Kraków 2005, s. 189.

875 Zob. J.  Janowska, Samoaktualizacja w  teorii i  praktyce kształcenia na-
uczycieli. Wyd. 3, Lublin 2003, s. 80.

876 Por. A. Janowski, Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy 
wychowawczej,Warszawa 1975, s. 5

877 M.T. Kozubek, Pedagog a wielokulturowość, w: Pedagog i pracownik so-
cjalny wobec wyzwań współczesności, red. A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła, 
Kraków 2012, s. 96-100.

878 J.  Nikitorowicz, Dialog międzykulturowy w  edukacji patrioty i  obywatela 
świata, w: Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpińska, Białystok 2002, s. 105.

879 T.  Lewowicki, W  poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, 
dz. cyt., s. 25-26.
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interdyscyplinarny), oraz współpraca z rodzicami szczególnie tych 
dzieci, które pochodzą z innych kultur.

Warto w  ramach podsumowania zaznaczyć, iż nie tylko na-
uczyciele i szkoła – ale jak pisze T. Lewowicki – całe nasze społe-
czeństwo musi rozumieć koniczność poznawania i przyjmowania 
cech innych kultur, by móc mówić o powodzeniu edukacji mię-
dzykulturowej880. Edukacja, która ma przygotować młodych do 
życia w ponowoczesnym świecie, gdzie zróżnicowanie jest stanem 
naturalnym, nie może także abstrahować od konieczności włącze-
nia treści z  edukacji międzykulturowej w proces akademickiego 
przygotowania przyszłych pedagogów881.

2.7.4. Wychowanie religijne w duchu wielokulturowym

W ostatnim dwudziestoleciu w kontekście europejskim obser-
wujemy znaczny wzrost różnorodności w obszarze kultur i  reli-
gii882. W naukach społecznych najczęściej funkcjonującym termi-
nem jest zróżnicowanie religijne, które przybiera różne znaczenia 
w obrębie różnych wyznań. W przeszłości religia czy różnorod-
ność religijna była powodem niezgody i antagonizmów. Obecnie 
różnorodność bardziej jest rozpatrywana w kategoriach zadania 
społecznego, pewnego wyzwania, przed którym stoi społeczeń-
stwo i  edukacja. Dokumenty europejskie nawołują do rozwoju 
strategii nauczania o religiach i wierzeniach w szkole883. Chodzi 
o takie działania, by kształtować u młodzieży postawy poszano-
wania i tolerancji wobec Inności884. Jak podkreślono w Raporcie 

880 Tamże, s. 34.
881 Zob. K. Jurzysta, M. Urlińska, Młodzi w Polsce – otwarci czy zamknięci na 

wielokulturowość? Program edukacji międzykulturowej studentów UMK w Toruniu,  
w: Migracja uchodźstwo wielokulturowość, red. D. Lalak, Warszawa 2007, s. 309-324.

882 Zob. A. Śniegulska, Edukacja międzykulturowa drogą do przeciwdziałania 
zagrożeniom i przemocy w świecie XXI wieku, w: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu 
zmian cywilizacyjnych, red. K. Szmyd i inni, Rzeszów 2012, s. 269-280.

883 Zob. A.  Różańska, Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturo-
wych wyzwaniem edukacyjnym, „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4, s. 47.

884 Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for 
Democratic Institutions and Human Rights, Toledo guiding principles on teach-
ing about religions and beliefs in schools, Warszawa 2007.
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dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla 
XXI wieku, edukacja powinna „przyczyniać się do powstawania 
nowego humanizmu, w  którym będzie dominował komponent 
etyczny, a wiedza o kulturach i wartościach duchowych różnych 
cywilizacji i  szacunek dla nich zajmą należne miejsce jako nie-
zbędna przeciwwaga globalizacji”885.

W wychowaniu religijnym w  kontekście wielokulturowym 
wydaje się, że należałoby doprecyzować kilka aspektów. Po pierw-
sze, autorzy zwracają uwagę na to, że konieczne jest patrzenie na 
człowieka jako istotę religijną (homo religiosus), mającą w  sobie 
zalążek dążenia do Absolutu, do ponownego „związania” swo-
jego bytu przygodnego z bytem transcendentnym886. Po drugie, 
szkoły wyznaniowe, jakimi są również szkoły katolickie, działając 
w świecie pluralistycznym, jawią się jako placówki o jednolitym 
systemie wartości. W. Brzezinka w swej koncepcji wychowania 
podkreśla wyraźnie, że we współczesnym wychowaniu czymś 
bardzo ważnym jest przekazanie uczniom tak zwanych „nor-
matywnych punktów orientacyjnych”887. Szkoły wyznaniowe nie 
tylko przekazują punkty orientacyjne, ale funkcjonują w oparciu 
o jednolity system religijny danego wyznania, wychowując mło-
dzież zgodnie z  ich przekonaniami, co jest wypełnieniem waż-
nego prawa człowieka do wychowania zgodnego z  sumieniem 
i wyznawaną religią888. Konfesyjne nauczanie religii w szkole by-
łoby jednak możliwe tylko w przypadku obiektywnego dostar-
czania wiedzy. Nauczanie takie winno mieć ponadto określonych 
adresatów – wyznawców danej religii889. Kolejnym zagadnieniem 
podkreślanym przez badaczy jest konieczność spojrzenia na edu-
kację religijną w perspektywie jej związków z pedagogiką i teo-

885 J. Delors, Edukacja, jest w niej ukryty skarb, dz. cyt.
886 Zob. D. Musiał, Młodzież a religia, dz. cyt., s. 57.
887 W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, 

tłum. J. Kochanowicz, Kraków 2005, s. 11.
888 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, w: So-

bór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1987, s. 314.
889 Zob. B. Milerski, Edukacja religijna w szkole neutralnej światopoglądo-

wo, dz. cyt., s. 39.
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logią890. Edukacja religijna może być pojmowana jako element 
teologii, dlatego też ta pierwsza stawałaby się narzędziem do 
ewangelizacji i wyjaśniania prawd teologicznych. W tym przy-
padku mielibyśmy do czynienia z wychowaniem bardziej konfe-
syjnym. W drugim przypadku edukacja religijna umiejscawiana 
jest pomiędzy teologią a  pedagogiką. Model integralny dbał-
by, więc o  takie wychowanie, by przygotować ucznia do życia 
w świecie współczesnym. W tej perspektywie ważny byłby dialog 
i współpraca interdyscyplinarna. Trzeci model tzw. humanizujący, 
zakłada większą rolę pedagogiki, spychając na dalszy plan teolo-
gię. W tym ujęciu edukacja religijna stawałaby się wiedzą o reli-
gii, akcentując bardziej człowieka i jego problemy. Religia byłaby 
traktowana jako element kultury ogólnoludzkiej. Z powyższych 
rozważań wynika, że trudno jest proponować jakiś jeden model 
edukacji religijnej, który pomieściłby zarówno wymogi Kościoła 
katolickiego, jak też i wymogi pedagogiczno-dydaktyczne wyni-
kające ze złożoności sytuacji, w jakiej znajdują się osoby różnych 
wyznań czy religii. Ciekawym wydaje się model zaproponowany 
przez pedagogikę ewangelicką, który mógłby sprostać wymogom 
środowiska wielokulturowego. Ów model konfesyjno-dialogicz-
ny jest w  pewnym sensie kompromisem pomiędzy modelem 
konfesyjnym i  ponadkonfesyjnym891. Wynika on z  z otwartego 
spojrzenia na obecność Kościoła we współczesnym świecie oraz 
nie przekreślając znaczenia identyfikacji wyznaniowej, chce być 
otwarty na dialog pedagogiczny, ekumeniczny i światopoglądo-
wy. Wspomniany model nie zamyka uczniów na dialog i współ-
pracę, co jest też znakiem wiarygodności wychowania religijnego 
względem uczniów wątpiących lub niewierzących.

W polskich warunkach zauważamy także konieczność rozróż-
nienia pomiędzy katechezą a  lekcją religii. Takie rozgraniczenie 
oznacza, że katecheza jest wychowywaniem do konkretnej wia-
ry, do osobistego przylgnięcia do osoby Chrystusa jako przed-

890 Zob. B. Milerski, Cele edukacji religijnej w kontekście pluralizmu, „Peda-
gogia Christiana” 2002, nr 2(10), s. 9-24.

891 Zob. B.  Milerski, Religia a  szkoła. Status edukacji religijnej w  szkole 
w ujęciu ewangelickim, Warszawa 1998, s. 299.
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miotu wiary. W  katechezie chodziłoby przede wszystkim, aby 
doprowadzić wychowanka do dojrzałości duchowej, liturgicznej 
i sakramentalnej. Lekcja religii miałaby natomiast charakter po-
znawczy, kulturowy (Chrystus w  tej perspektywie byłby przed-
miotem dociekań naukowych, stałby się dla uczniów ipso facto 
przedmiotem wiedzy)892.

Ważnym zadaniem w wychowaniu religijnym w duchu wielo-
kulturowym jest zwracanie uwagi na osiągnięcie niektórych celów 
wychowawczo-dydaktycznych. W  oczach badaczy ważnym jest, 
aby edukacja tego typu uwzględniała różnorodność religijną spo-
łeczeństwa ucząc dialogu z  Innymi893. Autorzy zwracają uwagę 
przede wszystkim na tworzenie przez uczniów tożsamości religij-
nej otwartej wobec Inności religijnej894. Tożsamość jest zadaniem, 
jest czymś, co można konstruować na różne sposoby. Ważne jest 
także stawianie akcentu na dialog międzyreligijny, który zakłada 
akceptację i  tolerancję znaków, symboli, które dla drugiej osoby 
są istotnym elementem wyznawania wiary. Właśnie przez dialog 
międzyreligijny można wypracować takie relacje między odmien-
nymi grupami, które będą usuwać zarzewia konfliktów religijnych 
i  z drugiej strony będą pozwalać na dialog w  innych obszarach 
społecznych895. W  celach wychowawczych ważne jest, by zwra-
cać również uwagę na to, iż człowiek jest istotą z natury religijną, 
(homo religiosus). Taka wizja antropologiczna człowieka jest ele-
mentem łączącym wszystkich ludzi. Nacisk na ten wymiar może 
sprzyjać zbliżaniu do siebie wychowanków pochodzących z róż-
nych religii.

892 B. Stańkowski, Wychowanie w duchu wielokulturowości, Kraków 2007, 
s. 99-100.

893 Zob. A.  Różańska, Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturo-
wych wyzwaniem edukacyjnym, dz. cyt., s. 48.

894 Zob. tamże, s. 43.
895 Zob. L. Gęsiak, Wielokulturowość, dz. cyt., s. 227.



zakończenie

Niniejsza publikacja kierowana głównie do studentów jako 
podręcznik akademicki jest swego rodzaju głosem we współ-
czesnej debacie socjologicznej i  pedagogicznej nad zmianami 
społecznymi i ich konsekwencjami dla procesów socjalizacji i in-
kulturacji młodych ludzi w ich środowisku rodzinnym, rówieśni-
czym, szkolnym. Publikacja stała się projektem realizowanym na 
pograniczu różnych dyscyplin (pedagogiki, socjologii społecznej, 
antropologii kulturowej, teorii wychowania, filozofii wychowa-
nia), dlatego też autorowi zależało głównie na rozpoznaniu kon-
dycji człowieka w jego relacji do środowiska wychowawczego, do 
codziennych doświadczeń, przebiegu socjalizacji. Autor pragnął 
ponadto wyznaczyć niejako zasadnicze współrzędne, prowadzą-
ce do rekonstrukcji modelu współczesnego człowieka i rodziny, 
dostosowanych do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. 
Personalistyczna koncepcja człowieka dominująca na kartach 
tej książki zbliża go niejako do jego rzeczywistości społeczno-
-politycznej. Podręcznik akademicki wpisuje się w nurt publi-
kacji poszukujących koncepcji pedagogiki społecznej, których 
centrum zainteresowania jest przede wszystkim człowiek oraz 
jego najbliższe środowisko lokalne, rodzinne i szkolne. Ukaza-
ny na kartach podręcznika proces redefiniowania roli środowisk 
w  wychowaniu w  tworzącym się społeczeństwie jest poniekąd 
zachętą do dalszej pracy nad współczesną myślą pedagogiczną. 
Publikacja zachęcając czytelników do wzajemnego uwrażliwia-
nia się na konieczność nieustającej analizy zmian, jakie dokonują 
się w środowisku społecznym, rodzinnym i szkolnym, wskaza-
ła także na ważną kwestię, jaką jest odkrywanie głębi, zażyłości 
i  sensu ludzkich relacji, jakim podlega rodzic, dziecko, wycho-
wawca oraz osoba dorosła borykająca się z  problemami wyni-
kającymi z  jego sytuacji życiowej. Zarysowane problemy doty-



czące życia rodziny, szkoły czy społeczeństwa, wsparte zostały 
naświetleniem inicjatyw zmierzających do wyrównywania szans 
ludzi zagrożonych marginalizacją społeczną, wykluczeniem 
w środowisku szkolnym czy rówieśniczym.
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