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W S T Ę P

W polskich warunkach kulturowych i społecznych odpowiedzialność za edukację

dzieci i młodzieży rozkłada się na kilka podmiotów: rodzinę, państwo i Kościół. Wynika ona

przede wszystkim z godności i praw dziecka do wspomagania jego rozwoju: intelektualnego,

emocjonalnego, wolitywnego oraz duchowego. Jest ona oparta na różnorodnych podstawach

i wynika z różnorakich uprawnień1. W czasach ks. Bronisława Markiewicza szeroko

dostrzegany był kryzys rodziny, wynikający głównie z kryzysu państwa. Tragiczne położenie

ekonomiczne wielu rodzin, szczególnie z najniższych warstw społecznych, powodowało

nędzę najmłodszych ich członków. Stąd też w kraju były tysiące dzieci biednych i młodzieży

ubogiej, osieroconej i opuszczonej, która nie posiadała żadnego zabezpieczenia i

wykształcenia2.

Dwa przejawy przesilenia społecznego – nędza i demoralizacja, najsilniej

i najwcześniej dawały się we znaki najsłabszym i najbardziej bezradnym istotom: dzieciom

i młodzieży, wykorzystywanym często przez dorosłych. Instytucja rodziny wymagała

systematycznego i wielowymiarowego wsparcia. Kościół w jakiejś mierze wypełniał te

zadania, na ile pozwalał na to zaborca. Tym bardziej, że w tym okresie świadomość znaczenia

pomocy socjalnej była znikoma, ze względu na sytuację kraju pod zaborami właściwie nie

funkcjonowała.

Dla lepszego zrozumienia działalności socjalnej prowadzonej przez ks. Markiewicza,

warto spojrzeć na ówczesny kontekst społeczno-polityczny. Koniec XIX wieku i początek

wieku XX to czas, w którym znaczna część społeczeństwa polskiego znajdowała się

w dramatycznej sytuacji życiowej. Polska była w końcowych latach zaborów. Następstwem

tego okresu było scalanie w różnych wymiarach życia społecznego po wieloletniej niewoli

rozbiorowej. Rządy dawnych zaborców celowo hamowały rozwój gospodarczy kraju oraz

edukację dzieci i młodzieży, co doprowadziło do dysfunkcji rodziny. Skutki takiego stanu

odczuwalne były szczególnie w najuboższych warstwach społeczeństwa. W środowiskach

miejskich 80% najbiedniejszej ludności stanowili ludzie przybyli ze wsi, którzy, szukając

1 C. Rogowski, Leksykon pedagogiki religii, podstawa – koncepcje – perspektywy, Warszawa 2010, s. 483.
2 B. Markiewicz, Wychowanie dzieci opuszczonych, PiP 6 (1903) nr 6, s. 10.
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polepszenia swej doli, często napotykali na jeszcze trudniejsze warunki bytowe i

mieszkaniowe. Ludzie ci, wyrwani ze swego środowiska, często bez pomocy rodziny byli

pozbawieni oparcia moralnego i własnej tradycji. W wielu miejscach pracy panowały wyzysk

i demoralizacja, zwłaszcza za sprawą świadomie propagowanego pijaństwa. Wieś polska była

przeludniona, jej mieszkańcom brakowało ziemi. Było to przyczyną skrajnego ubóstwa, a

wypadki śmierci głodowej nie były odosobnione. Liczne były przypadki emigracji „za

chlebem”. Ks. Markiewicz w korespondencji do swojego brata Władysława w roku 1896

pisał, że 33% najwartościowszej ludności południowych terenów Galicji wyemigrowało za

pracą do krajów zachodnich3. To jeszcze osłabiało i tak już społecznie i ekonomicznie

niewydolną podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina.

Trudna sytuacja polityczna Galicji, bieda, liczne problemy społeczne: alkoholizm,

osierocone dzieci oraz rosnący analfabetyzm to tylko część zagadnień, które inspirowały ks.

Bronisława Markiewicza do działania społecznego na rzecz odnowy kondycji rodziny, która

przeżywała kryzys. Duchowny skupił się na tworzeniu oddolnej polityki narodowej w

wymiarze społecznym, skierowanej na skuteczną troskę o dobro jednostki socjalizowanej w

rodzinie i narodzie4. Zachęcał jednostki, aby działając indywidualnie, czy łącząc się w grupy,

stowarzyszenia oraz organizacje, tworzyły społecznie pożądany ruch obrony osoby ludzkiej i

ochrony jej godności. Przyczyniłoby się to do budowania bardziej sprawiedliwego

społeczeństwa (Por. CA nr 3).

Ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku. Już od

najmłodszych lat poprzez doświadczenie ubóstwa dostrzegł potrzebę pracy socjalnej na rzecz

ojczyzny i jej obywateli. W pierwszych latach kapłańskiego posługiwania starał się

odpowiedzieć wyzwaniom czasu. Przerażony pijaństwem, straszną nędzą, analfabetyzmem

wsi galicyjskiej, które przyczyniły się do braku autonomii narodowej, poświęcił się oprócz

obowiązków wynikających ze stanu duchownego przede wszystkim wychowaniu

i kształceniu dzieci i młodzieży oraz inicjowaniu tak potrzebnych zmian społecznych

w ówczesnej Galicji – szczególnie na rzecz rodziny. Wiedział, że niepodległość Polski można

zapewnić nie tylko przez wychowanie religijno-patriotyczne, wzbudzenie świadomości

narodowej, szczególnie młodego pokolenia, ale również przez realną pomoc udzieloną

jednostkom żyjącym w skrajnie trudnych warunkach.

3 Korespondencja i referaty ks. Bronisława Markiewicza, w: Archiwum Towarzystwa św. Michała Archanioła, t.
I-II, Miejsce Piastowe, s. 36.
4 M. A. Różański, Historia wspólnot michalickich, Warszawa 2005, s. 26-27.
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Ze względu na źródło zagrożeń, z którego wypływała nędza, można podzielić dzieci

i młodzież, którą ks. Markiewicz otoczył troską wychowawczą i procesem edukacyjnym, na

następujące grupy: (1) Dzieci, które miały opiekę, ale były w nędzy, dlatego, że ich rodzice

znaleźli się w niezawinionej biedzie, np. brak zarobku, choroba członków rodziny itp.;

(2) Sieroty i dzieci opuszczone – dzieci te nie miały żadnego oparcia w życiu albo dlatego, że

ich rodzice zmarli, albo dlatego, że zostały wyrzucone z domu przez rodziców; (3) Dzieci

biedne, mające złych i nieodpowiedzialnych rodziców lub opiekunów, np. dzieci

alkoholików; (4) Dzieci bite i katowane – były to dzieci zazwyczaj nieślubne5. Ks.

Markiewiczowi zależało, aby je zebrać i powierzyć ich wychowanie osobom odpowiednio do

tego przygotowanym i doświadczonym, aby zastępując rodziców, otoczyły je czujną i

troskliwą opieką6.

Stąd też ks. Bronisław Markiewicz w swojej koncepcji wychowania społecznego na

pierwszym planie stawiał troskę o odnowę kondycji rodziny. W działalności pedagogicznej na

pierwszy plan obok edukacji i wychowania wysuwa się wielopłaszczyznowa praca socjalna

na rzecz jednostek żyjących w specyficznych warunkach ówczesnej Galicji. Głównym

motywem skłaniającym do podjęcia pracy na rzecz rodziny, którą zainicjował i podjął kapłan,

społecznik, pedagog, o którym mowa, była nędza moralna i materialna społeczeństwa. Jego

działalność wpisała się w widoczny sposób w bogatą tradycję społeczno-charytatywną działań

Kościoła katolickiego7.

W obliczu dysfunkcyjności rodziny założone Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”

obrało sobie szczególne zadanie. Tak o tym zadaniu napisał ks. Markiewicz: „Będziemy

zakładali schroniska dla młodzieży ubogiej i opuszczonej najpierw w kraju, potem na

wychodźstwie. Będziemy uwydatniać w naszych ośrodkach, że pierwszym obowiązkiem

chrześcijanina jest zaparcie się siebie, drugim – praca. Gdy te dwa pojęcia wejdą w krew

i w przekonanie większości społeczeństwa, łatwo zostaną uznane inne czynniki życia

społecznego: Bóg, rodzina, ojczyzna, własność itp. Nasza zepsuta natura najpierw powstaje

przeciw tym dwom czynnikom i im się sprzeciwia. Na nie uderza nowoczesne niedowiarstwo.

Użycie i wczasy – hasłem herezji nowożytnej. Chleba i igrzysk – wołał tłum staropogański,

a dziś żąda się jak najwięcej używania i wypoczynku. Jedni i drudzy gonią za zwodniczym

rajem na ziemi. My natomiast podnosimy zasady prawdziwe, że mamy się wyzuć dawnego

5 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, t. I, Miejsce Piastowe 1911, s. 19-21.
6 B. Markiewicz, Odezwa do społeczeństwa o pomoc, PiP 4 (1901) nr 11, s. 81.
7 J. S. Pelczar, Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim, Kraków 1916, s. 44.
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człowieka, a przyoblec w nowego czyli Chrystusa, że trzeźwość i praca ludzi wzbogaca,

że jest źródłem i matką wszystkich cnót, a brak umiarkowania przyczyną wszelkiego zła”8.

Kapłan, o którym mowa, w instytucjach wychowawczych przez siebie prowadzonych

upatrywał szczególnie ważne funkcje wobec jednostki: na pierwszym miejscu wychowanie

moralne, kształcenie rozumiane jako przekazywanie wiedzy, funkcję aktywizującą –

jednostka musi się rozwijać, aby osiągnąć cel, oraz opiekuńczą, czyli przygotowywanie do

pełnienia ról w grupie społecznej9. Rola społeczna w świetle teorii Floriana Znanieckiego

wydaje się szczególnie ważną i przydatną kategorią socjologiczną w procesie

wychowawczym10. Tym bardziej był to pogląd uprawniony, że wychowanie jest powszechnie

rozumiane jako proces przygotowania jednostek do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Samo zaś zjawisko wychowania jest wytworem i elementem kultury każdego historycznie

określonego społeczeństwa. System pracy socjalnej, jaki stworzył ks. Markiewicz, był celowo

zorganizowanym układem instytucji wychowania, gdzie szczególnie ważna była pozycja

i rola wychowawcy oraz znaczenie realizowanych celów i zadań, treści i metod oraz form

wychowania, służących przygotowaniu jednostki do pełnego uczestnictwa w życiu

społecznym. Był on uwarunkowany systemem społecznym, kulturowym, gospodarczym

i politycznym oraz stanem wiedzy ludności ówczesnej Galicji. Ks. Markiewiczowi zależało,

aby nie tylko zapewnić jednostce w tragicznej sytuacji życiowej doraźnie, podstawowe środki

do godnego życia, ale nade wszystko wyposażyć w zasoby i umiejętności umożliwiające

samodzielną egzystencję. Tak sam o tym pisał: „Dziecko każde, a osobliwie ubogie, które nie

może się oprzeć na rodzinie, musi jak najrychlej uczyć się samodzielności”11.

Bardzo jasno wskazuje ks. Markiewicz, że kiedy naturalna rodzina nie może sprostać

swoim obowiązkom stanu, w tym wychowaniu rodzicielskiemu, państwo powinno przejąć ten

obowiązek. „W tych przypadkach obowiązkiem państwa jest wkroczyć w prawa rodzicielskie,

gdyż leży to w interesie publicznym, aby społeczeństwo uchronić od zbrodniczych żywiołów.

Gdzie rodzina i szkoła są bezsilne, tam się zaczyna obowiązek państwa”12. Ponieważ w tym

okresie państwo polskie instytucjonalnie nie istniało ze względu na zabory, obowiązek ten

przejmowały instytucje opiekuńcze powołane w tym celu przez ks. Markiewicza.

8 Tamże, s. 4.
9 Instytucje wychowawcze ks. Markiewicza regulowały przebieg procesów socjalizacyjnych, miały wpływ na
strukturę, treści i formy wychowawcze oraz organizację czynności wychowawczych i społeczno-kulturowych
wychowania.
10 Por. F. Znaniecki, Social Relations and Social Roles, San Francisco 1965.
11 B. Markiewicz, Praktyczny kierunek wychowania w zakładach Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”,
PiP 3 (1900) nr 3, s. 17.
12 Tamże, s. 22.
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Intencją kapłana społecznika było, aby w okresie kiedy państwo z oczywistych

przyczyn było dysfunkcyjne społecznie, w tym w realizacji obowiązku państwa względem

rodzin patologicznych, jego placówki były jak najbardziej zbliżone do środowiska rodziny

naturalnej. Ks. Markiewicz przejął ten obowiązek na siebie, tworząc oddolnie instytucje

zastępcze – przejmujące funkcję rodziny w różnych jej aspektach. Kapłanowi zależało, aby

jednostka trafiająca do jego instytucji podlegała socjalizacji początkowej. Bo choć nie

dokonywała się ona w rodzinie, najwłaściwszym miejscu, to zależało mu, aby

skompensować to w grupie rówieśniczej13.

Głównym problem badawczym jest ukazanie znaczenia rodziny w koncepcji

wychowania społecznego realizowanego przez ks. Markiewicza, którego celem były szeroko

rozumiane wychowanie oraz integracja rodziny, żyjącej w specyficznych warunkach

społeczno-politycznych w Galicji w okresie zaborów. Autor pracy chce się posłużyć

następującymi metodami badawczymi: biograficzno-hermeneutyczna (analiza dokumentów),

analityczno-syntetyczna i porównawcza.

 Autor, poprzez analizę dokumentów, podejmie próbę uporządkowania i

zinterpretowania ich treści pod kątem problemu badawczego. Charakterystyczną cechą

podjętej  analizy  jest  to,  że  dotyczy  ona  w  dużej  mierze  nie  tylko  materiału  otrzymanego  w

procesie zainicjowanych specjalnie badań, lecz także w wyniku działań nie związanych

bezpośrednio z podejmowanym procesem badawczym. Czynności badawcze będą więc w

pewnej mierze zależne od dokumentu poddanego analizie. Chodzi tu o dokumenty szeroko

rozumiane, obejmujące nie tylko materiały archiwalne w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz

także o relacje dzieci i młodzieży – wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych, podopiecznych

kapłana, o którym mowa, jak również listy, pamiętniki, przekazy literackie osób związanych z

systemem wychowania zainicjowanym przez ks. Markiewicza14.

Analiza dokumentów w badaniach pedagogicznych umożliwia badanie takich

zmiennych, jak: postawy, potrzeby, motywy, dążenia, zainteresowania, a także zdolności

i uzdolnienia w zakresie poznania i myślenia. Stanowi też jedno z ważniejszych źródeł

dotarcia do historii wychowania jednostek tworzących rodziny socjalizowane przez

Markiewicza. Znaczną pomoc stanowi analiza dokumentów również w pedagogicznych

badaniach środowiskowych – w tym nad rodziną. Jest to ważna metoda, zważywszy, że ks.

13 L. Przybylski, Praca socjalna w praktyce – Miejsce Piastowe kolebką  pracy socjalnej i misyjnej
zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz duchowość ks. michalitów w kontekście pracy socjalnej, w: Aspekty
teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, t. I, red. L. Szot,
Kraków 2017, s. 200.
14 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.
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Markiewicza interesowało wychowanie jednostki żyjącej w konkretnym środowisku

rodzinnym, a następnie oddziaływanie jej na środowisko. Praca z tego rodzaju dokumentami

pozwoli na zetknięcie się z autentyczną rzeczywistością wychowawczo-społeczną pracy ks.

Markiewicza, która w badaniach nadmiernie skategoryzowanych lub zmatematyzowanych

wydaje się niknąć z pola widzenia15.

Przy pomocy metody hermeneutycznej autor dokona interpretacji, rozumienia tekstów

i dokumentów. Według Wilhelma Diltheya to metoda refleksji i rozumienia. Pozwoli ona na

analizę doświadczenia wychowawczo-społecznego ks. Markiewicza i odczytanie na nowo

jego koncepcji wychowania rodziny, przez co można dochodzić do nowego jej rozumienia,

które nadałoby nowy sens sytuacji wychowawczej16.

Autor pracy, czerpiąc z doświadczenia Józefa Pietera, posłuży się „metodą analizy

i krytyki źródeł”. Istotą badania dokumentów, będących rezultatem czyjejś pracy, jest

charakterystyka i właściwe zrozumienie zmian zachodzących w wyniku edukacji

i kształcenia, w procesach twórczych, w chwilach odpoczynku, które mają na celu tworzenie

jakiegoś przedmiotu17. Dzięki analizowaniu źródeł, które ma na celu odkrycie jak największej

ilości wiadomości na temat przedmiotu obserwacji: podstawowej komórki społecznej –

rodziny, zachodzących w niej procesów, doktorant chce pozyskać wiedzę komplementarną.

Pozwali to odkryć losy jednostek, ich doznania i emocje oraz ich wpływ na środowisko

rodzinne, których odzwierciedleniem jest badane źródło18.

Problemem głównym niniejszej rozprawy jest odpowiedź na pytanie: Jakie jest znaczenie

rodziny w koncepcji wychowania społecznego realizowanego przez ks. Markiewicza, którego

celem były szeroko rozumiane wychowanie oraz integracja rodziny, żyjącej w specyficznych

warunkach społeczno-politycznych w Galicji w okresie zaborów? Autor podda analizie

oddolną, zainicjowaną przez ks. Markiewicza pracę na rzecz wychowania społecznego

rodziny na tle zmian społeczno-politycznych na przełomie XIX i XX. W oparciu na jakich

wartościach budował ks. Markiewicz instytucje wspomagające ówczesne rodziny oraz jakie

podejmował inicjatywy społecznie oczekiwane na rzecz wychowania rodziny? Czy wartości

te przetrwały do dziś? Jakie były początki systemu wychowawczego na rzecz rodziny wobec

specyficznych zmian społecznych przełomu XIX i XX wieku? Jakimi metodami się

15 Tamże.
16 Według M. Nowaka metody badań humanistycznych i społecznych pozwalają na odkrycie podstawowych
struktur wychowania. Ksiądz Nowak wyróżnia pięć metod badawczych: 1) metoda fenomenologiczna, 2)
metoda hermeneutyczna, 3) metoda dialektyczna, 4) metoda witalistyczna, 5) interdyscyplinarność.
17 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii…, dz. cyt.
18 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
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posługiwał, aby osiągnąć pożądane zmiany w jednostkach żyjących w konkretnym

środowisku rodzinnym? Jaką pełnił rolę: tylko wychowawcy, czy przy tym również badacza,

który nie tylko diagnozował sytuację rodziny, dostarczał ekspertyz, ale nade wszystko dawał

konkretne recepty na tak pożądane i oczekiwane procesy socjalizacji rodziny? Czy poprzez

swoją pracę społeczno-wychowawczą pokazywał możliwość alternatywnych wyborów

społecznych, a w konsekwencji odnowy rodziny? Na ile ks. Markiewicz dzięki podjętej

edukacji i wychowaniu, stał się też popularyzatorem wiedzy o społecznych

prawidłowościach, dzięki którym pomógł zrozumieć ówczesnym rodzinom żyjącym w tak

trudnych uwarunkowaniach  społeczno-politycznych same siebie?

Aktualnie również dostrzega się występowanie w obrębie rodziny podobnych,

negatywnych zjawisk i zagrożeń, jak istniały w czasie działalności duszpasterskiej i

społecznej ks. Markiewicza. Troska o wychowanie społeczne rodziny, miłość ojczyzny oraz

odpowiedzialność za jej losy jest również współcześnie w wielu środowiskach sprawą

kontrowersyjną i polemiczną, choćby poprzez dochodzący do głosu kosmopolityzm czy

nacjonalizm. Brak świadomości, a co za tym idzie i potrzeby aksjologicznego wychowania

rodziny, przyczynia się do relatywizacji życia społecznego – szczególnie w aspekcie

patriotyzmu. Zaznacza się również masowa emigracja zewnętrzna o charakterze zarobkowym,

podobnie jak na przełomie XIX i XX wieku, kosztem rozpadu rodziny jako podstawowej

komórki społecznej, dobra ojczyzny i jej „wewnętrznego bólu”19.

Ponadto dzisiejszy świat jest coraz bardziej świadomy, że rozwiązanie poważnych

problemów narodowych i międzynarodowych nie jest tylko kwestią produkcji gospodarczej,

czy organizacji prawnej albo społecznej, ale wymaga odwołania się do określonej aksjologii

etyczno-religijnej w obrębie rodziny, jak również przemiany mentalności oraz postępowania

(CA nr 60).

Podobnie jak za czasów działalności ks. Bronisława Markiewicza, również w czasach

obecnych rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją

zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić. Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa

i jego własne związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje

posłannictwo głoszenia antropologicznej prawdy dotyczącej małżeństwa i rodziny,

zapewniając im pełną żywotność, rozwój ludzki i chrześcijański oraz przyczyniając się w ten

sposób do odnowy społeczeństwa (FC 3).

19 Por. J. Tischner, Polska jest Ojczyzną, Paryż 1985, s. 88.
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Dlatego też warto podjąć problem sformułowany w temacie rozprawy. Istotne wydaje

się wskazanie na aktualność zagadnienia, ale nade wszystko pokazanie konkretnych

możliwości rozwiązania problemów dzisiejszej rodziny. Wydaje się, że w kulturze i aksjologii

rodziny poddawanej ciągłej formacji, ks. Bronisław Markiewicz przypisywał zasługę

niezłomnego trwania i podtrzymywania ducha narodowego w czasie długich lat zaborów,

upatruje się i dzisiaj szanse oraz nadzieje. Jego wskazanie na pięć „dźwigni stanowiących o

potędze narodu”: wiarę, urządzenia społeczne, literaturę, historię i byt polityczny, jest wciąż

aktualne i potrzebne20.

Autor podczas opracowania rozprawy chce skorzystać z podstawowych źródeł, które

zostawił po sobie ks. Bronisław Markiewicz. I choć, jak sam o sobie napisał, był raczej

„człowiekiem czynu aniżeli słowa”21,  to  jednak  pozostawił całkiem  znaczną spuściznę

literacką, dzięki której można podjąć analizę problemu określonego w tytule pracy. Trzeba

wymienić tu przede wszystkim dwie główne pozycje autorstwa kapłana społecznika,

poruszające zagadnienie społeczno-polityczne ówczesnej Polski, ze szczególnym

uwzględnieniem Galicji. Pierwsza to: Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną

rocznicę rozbioru ojczyzny, wydana we Lwowie w 1887 roku pod pseudonimem B. Miromir,

z uzasadnionej obawy przed jej zniszczeniem. Natomiast druga to: Bój bezkrwawy, nosząca

też podtytuł Dramat w 7 odsłonach, w której autor zachęcał do permanentnego trwania w

wierze katolickiej i polskości, do trzeźwości, powściągliwości i pracy oraz oparcia się

germanizacji, a przez to odnowy rodziny.

Kolejnym ważnym źródłem, z racji podjętego tematu, jest miesięcznik

„Powściągliwość i Praca” wydawany przez ks. Bronisława Markiewicza od 1898 roku i

redagowany przez niego do 1912 roku. Autor poruszał w nim problematykę szeroko

rozumianego wychowania: od wychowania personalistycznego, obejmującego wychowanie i

kształcenie młodzieży, poprzez wychowanie religijno-moralne aż do wychowania społeczno-

politycznego rodziny.

Innym istotnym źródłem jest Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej

oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej, opublikowany w Miejscu Piastowym w

roku śmierci jego autora. Zawiera on odpowiedź piszącego na zaistniałą sytuację rodzin w

Galicji, dając jednocześnie cenne, konkretne wskazówki rozwiązania ich problemów.

Niezwykle cennym źródłem okazały się listy pochodzące z lat 1877–1912 określone

tytułem Archiwum Towarzystwa św. Michała Archanioła – korespondencje i referaty ks.

20 Por. B. Markiewicz, Najprzedniejsza dźwignia życia i potęgi narodów, PiP 4(1901), nr 4, s. 6-7.
21 B. Miromir, TS, Lwów 1887, s. 3.
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Bronisława Markiewicza. Treść listów jasno wskazuje, że potrzeba i wartość myśli

wychowania społecznego ks. Bronisława Markiewicza była już za jego życia społecznie

oczekiwana.

Autor pracy posiłkować się będzie również książką O wymowie kaznodziejskiej, która

była uwieńczeniem pracy ks. Bronisława Markiewicza w seminarium przemyskim. Oprócz

wątków teologicznych, można w niej dostrzec ważne odniesienia do aspektów wychowania

społecznego. Wyszła ona drukiem w Krakowie w 1898 roku.

Wspomnieć należy również o Zapiskach dotyczących życia wewnętrznego, które są

dziennikiem z corocznie odprawianych rekolekcji kapłańskich w latach 1867–1891. Wydane

zostały drukiem dopiero w 1980 roku w Krakowie.

Jeszcze innym ważnym źródłem jest Notatnik.  Zawiera  on  spisywane  przez  ks.

Bronisława Markiewicza w latach 1869–1896 komentarze, szkice artykułów i konferencji,

notatki ascetyczne oraz refleksje o tematyce społecznej. Był sporządzony w czterech

językach: polskim, łacinie, włoskim oraz niemieckim.

Ważnym źródłem w kontekście podjęcia tematu jest biografia kapłana społecznika

Ksiądz Bronisław Markiewicz, napisana przez bliskiego jego współpracownika ks. W.

Michułkę. Autor tej pozycji dokładnie, wieloaspektowo przedstawił sylwetkę i działalność

opisywanej postaci. Publikacja została wydana drukiem w Londynie w 1959 roku.

Nadto autor ma zamiar sięgnąć komplementarnie do oficjalnych dokumentów

nauczania Kościoła, tak z czasów życia i działalności społecznej ks. Bronisława Markiewicza,

jak i aktualnych. Autor chce przez to nie tylko wskazać, że nie było sprzeczności w

działalności kapłana społecznika z urzędową nauką Kościoła, ale dowieść, że jego praca była

oddolną realizacją tworzącej się w tym okresie Katolickiej Nauki Społecznej.

W rozprawie będą analizowane również istniejące liczne pozycje książkowe,

opracowania, w tym liczne artykuły, rozprawy magisterskie, doktorskie i habilitacyjne

zarówno wydane, jak i niepublikowane, poświęcone życiu i działalności ks. Bronisława

Markiewicza. Na szczególne zaś zwrócenie uwagi zasługuje swoiste kompendium Myśl  –

Dzieło – Duchowość Ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) wydane w Markach-Strudze

w 1993 roku, które powstało jako pokłosie sympozjum naukowego poświęconego

problematyce zamieszczonej w tytule tego periodyku22.

22 Kompendium powstało jako owoc trzech serii sympozjum naukowego, które odbyło się w Wyższym
Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Krakowie. Pierwsze dotyczyło dzieła (8-10.II.1990), drugie
myśli (7-9.II.1991), trzecie zaś duchowości Ks. Bronisława Markiewicza. Wydane zostało drukiem przez Kurię
Generalną Księży Michalitów – Centrum Myśli Michalickiej w Markach-Strudze w 1993 r.
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Ponadto autor korzystać będzie z literatury pomocniczej, niezbędnej do pełnego

opracowania podjętego tematu, tak z zakresu filozofii, teologii, etyki, pedagogiki, socjologii,

psychologii, politologii, a nawet prawa. Jak wskazuje M. Nowak pedagogika jest związana z

tymi naukami, które dotyczą człowieka, dlatego też przy gruntownej refleksji pedagogicznej

powinno się czerpać z ich dorobku. Pedagogika to nauka samodzielna, ale nie autonomiczna.

Powyżej przedstawione źródła w pełni pozwalają na podjęcie pracy badawczej na określony

na początku rozprawy temat, umożliwiają nadto realizację założonych celów badawczych

przy użyciu wymienionych metod.

Praca składać się będzie z pięciu rozdziałów. W pierwszym autor przedstawi analizę

idei wychowania społecznego na rzecz rodziny w pismach ks. Bronisława Markiewicza w

kontekście zmian społeczno-politycznych na przełomie XIX i XX wieku, mających

bezpośredni wpływ na podjętą przez kapłana społecznika działalność. Drugi rozdział zawierać

będzie główne założenia koncepcji wychowania społecznego realizowane przez instytucje

wychowawcze i edukacyjne jako odpowiedź na dysfunkcyjność rodzin. W trzecim natomiast

zostaną przedstawione metody realizacji systemu wychowania ks. Markiewicza w kontekście

odnowy rodziny. W czwartym rozdziale zostanie przedstawiona aktualność koncepcji

wychowania aksjologicznego rodziny, skutecznie podjętego przez ks. Bronisława

Markiewicza. Piąta część będzie wskazywać na aktualność koncepcji wychowania założyciela

michalitów.
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ROZDZIAŁ I

METODOLOGICZNE PODSTAWY ROZPRAWY

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu

Po 1989 roku w Polsce dochodzi do kilku społecznie znaczących zmian: w polityce

państwo totalitarne zostało zastąpione przez państwo demokratyczne,  w ekonomice socjalizm

zastąpił kapitalizm, a w kulturze ideologia marksistowska została zastąpiona przez

światopogląd wolności myślenia. Od upadku  tzw. „żelaznej kurtyny” jesteśmy równocześnie

świadkami także wyraźnych zmian w zachowaniu demograficznym i rodzinnym

społeczeństwa polskiego. Zmiany te są rzeczywiście radykalne i wzajemnie ze sobą

powiązane, przy czym można je charakteryzować jako spadek liczby urodzin, zawierania

małżeństw oraz dokonywania aborcji, jak również wzrost liczby rozwodów, stosowania

antykoncepcji (zwłaszcza hormonalnej) i wzrost liczby dzieci urodzonych poza małżeństwem,

wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych. Stąd istnieje nieodzowna potrzeba zwrócenia uwagi na

kwestię wychowania młodzieży, wskazując jednocześnie na zagrożenia płynące z faktu, iż

nowa ideologia przenikająca do Polski związana z ideologią materialistyczną, liberalną

lansuje ateistyczną koncepcję człowieka oraz dąży do stworzenia i poszukiwania nowych

wzorów wychowania młodego pokolenia opartego na gwałtownym zerwaniu z całą

przeszłością, a zwłaszcza z wychowaniem rodzinnym i religijnym. Wychowanie człowieka

ma dokonywać się przede wszystkim w rodzinie, która jest podstawowym środowiskiem

kulturotwórczym, chociaż swoje zadanie skuteczniej może wypełnić przy pomocy

społeczności narodowej i państwowej. Potrzeba więc ścisłej współpracy rodziny z narodem,

które powinny się nawzajem uzupełniać, tak by dzieci rodziny wchodziły niejako w sposób

naturalny, przez język, obyczaj, kulturę, dzieje, cnoty moralne i życie religijne, do wspólnoty

narodowej, jako najtrwalszej społeczności obok wspólnoty rodzinnej23.

23 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w UNESCO 2 czerwca 1980 r., nr 10-11.
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1.2. Przedmiot badań

Nauczanie błogosławionego Markiewicza dokonywało się w specyficznym kontekście

społeczno-politycznym. W epoce, w której żył, dostrzegany był kryzys rodziny, wynikający

głównie z kryzysu państwa; tragiczne położenie ekonomiczne wielu rodzin, szczególnie z

najniższych warstw społecznych; tysiące dzieci i młodzieży ubogiej, osieroconej i

opuszczonej, która nie posiadała żadnego zabezpieczenia i wykształcenia (w 1900 roku

zanotowano aż 41,3% ogółu dzieci nie pobierających żadnej nauki). Kryzys ówczesnej Galicji

wyrażał się w prywacie, braku zaufania społecznego i więzi społecznych, spauperyzowaniu

społeczeństwa oraz degradacji wartości pracy. W tych warunkach działał też Kościół. Obok

funkcji ściśle religijnych podejmował wysiłek ratowania zagrożonych wartości, na których

opiera się życie chrześcijańskiego narodu. Obok oficjalnego, narzucanego systemu wartości

były obecne wartości głęboko zakorzenione w kulturze polskiej i tradycji chrześcijańskiej.

Integrowały one przez wieki społeczność narodową i państwową oraz umożliwiały

zachowanie tożsamości narodowej. Ks. Markiewicz w tym kontekście poruszał zagadnienie

wartości  podstawowych,  których  źródłem  jest  chrześcijaństwo,  a  które  ukształtowały  się w

narodzie na przestrzeni dziejów. Wzywał on w szczególny sposób do obrony i odrodzenia

tych wartości, w obliczu zagrożenia ze strony ateizmu, laicyzacji i innych prądów

materialistycznych. Wartości podstawowe społeczeństwa polskiego są związane i płyną z

tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego. Działalność rozpoczął od diagnozy społecznej

wyrażającej się w słowach: „Narody nie umiejące pracować i oszczędzać zniknąć muszą  z

powierzchni ziemi. A skoro tak jest, to uczmy dzieci rozumnej oszczędności i pracy na chwałę

Bożą, a podniesie się moralność narodu, powstaną liczne fundacje: kościoły i szkoły

katolickie po wioskach”.

Można spotkać liczne opracowania dotyczące działalności ks. Bronislawa Markiewicza w

tym okresie. Nie zwrócono jednak dotychczas wystarczającej uwagi na dogłębną

konceptualizację i analizę instytucji rodziny w systemie wychowania społecznego oraz innych

wartości podstawowych na kanwie materiałów źródłowych. Dotąd nie ukazała się żadna

pozycja analizująca wyczerpująco ten właśnie temat. O samej osobie bł. Markiewicza

powstała duża liczba artykułów, referatów i opracowań dotyczących zagadnień związanych z

jego życiem, duchowością, działalnością, dostrzega się jednak brak opracowania, które

gruntownie wnikałoby w system wartości podstawowych społeczeństwa polskiego

akcentowanych przez tegoż autora oraz rolę rodziny w systemie wychowania społecznego
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opartego na wspomnianych wartościach. Wagę owych rozważań podkreśla fakt, iż ich

realizacja i akceptacja jest warunkiem ładu społecznego, narodowego i politycznego. Są one

bowiem głęboko zakorzenione w kulturze społeczeństw i świadomości poszczególnych

jednostek. Stanowią podstawę konsensusu, dialogu oraz wysiłków na rzecz dobra wspólnego.

W tym sensie pełnią one funkcję integracyjną również we współczesnych, pluralistycznych

społeczeństwach. Przedmiot badań jest aktualny zwłaszcza w społeczeństwie współczesnym,

w którym wartości nie mają obiektywnego charakteru, ale są wyrazem utylitarystycznych

sądów wartościujących w obrębie wspólnoty politycznej. Zaznacza się tu mocny wpływ

liberalnej i indywidualistycznej osnowy ideologii postmodernistycznej. Polega ona na

wspieraniu indywidualnych wartości przez planowanie i kontrolę, które to zwiększają

polityczne uczestnictwo, a także ochronę indywidualnych praw i kontrolę rządów. Punktem

wyjścia jest ochrona indywidualnej wolności, a nie idea wspólnego dobra czy dobrobytu.

1.3. Cel badań

Autor rozprawy stawia przed sobą dwa główne cele: poznawczy i utylitarny. Pierwszym

celem pracy jest próba dokonania swoistej diagnozy społecznej naturalnego środowiska

wychowania, jakim jest rodzina, zwrócenie uwagi na główne czynniki, uwarunkowania życia

rodzinnego w nowych warunkach społeczeństwa postmodernistycznego, bez poznania

których terapia wypływająca z idei i dzieła bł. Markiewicza (drugi cel – utylitarny) w

odniesieniu do czasów współczesnych byłaby nieskuteczna. Zarówno pierwszy, jak i drugi cel

pracy oparty jest o teoretyczną konceptualizację i paradygmatyczną analizę pozycji

źródłowych i literatury przedmiotu. Cel teoretyczny stanowi bazę kategoryzacyjną dla

weryfikacji empirycznej. We współczesnych pracach naukowo-badawczych dotyczących

rodziny jako naturalnej instytucji wychowania społecznego dotychczas kładziono mały nacisk

na wartość przypisywaną rodzinie. Z tego powodu było sprawą wielkiej wagi skonstruowanie

wskaźnika syntetycznego – indeksu wartości rodziny – i następnie za jego pomocą dokonanie

analizy problemu: jakie znaczenie różnorodne kategorie obywateli Polski przypisują rodzinie

jako instytucji społecznej, przy czym niska wartość tej zmiennej zawiera się w wysokim

stopniu w jej dezintegracji. Za pomocą statystycznej analizy danych zastanych można

następnie zidentyfikować, które czynniki dezintegrują instytucję rodziny w Polsce. Jest rzeczą

powszechnie znaną, że rozkład rodziny zazwyczaj stanowi najważniejsze źródło społeczno-

patologicznych zjawisk w społeczeństwie i właśnie dlatego było tak ważne poprzez analizę
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socjologiczną danej problematyki przyczynić się do poznania dezintegracji współczesnej

rodziny w Polsce w korelacji z rekomendacjami opartymi na dziele Bronisława Markiewicza

w odniesieniu do implementacji poszczególnych założeń w realiach współczesnej Polski. Cel

utylitarny więc dotyczy identyfikacji społeczno-politycznych, edukacyjnych, kulturalnych i

religijno-ideologicznych czynników warunkujących integralny i prawidłowy rozwój instytucji

rodziny w odniesieniu do nauczania bł. Markiewicza.

Ostatnia część rozprawy przedstawia próbę oceny współczesnych placówek

wychowawczych opartych na ideach i koncepcji wychowania bł. Markiewicza. Do realizacji

celu praktycznego posłuży jedna z metod: analiza treści źródłowych oraz długoletnia

obserwacja uczestnicząca wybranych instytucji wychowania społecznego.

1.4. Problem badawczy i problematyka

Współczesne przeobrażenia kulturowe dokonują się bardzo szybko24. Występują

niespotykane dotąd w historii ludzkości tempo zmian oraz ich wielokierunkowość pod

względem postaw, wartości czy norm. Takie zmiany dotyczą również współczesnej rodziny,

którą określa się jako wspólnotę osób, najważniejszą postać życia społecznego, grupę

podstawową dla każdego społeczeństwa, ośrodek przekazywania życia i kultury życia,

posiadający decydujące znaczenie w kształtowaniu osobowości społecznej człowieka.

Tradycja, obyczajowość i normy religijne definiowały dotychczas społecznie oczekiwane

drogi życia. Rodzina i wszystkie te rodzaje zachowań społecznych, które się z nią

bezpośrednio wiązały, jej stabilność i religijny wymiar tworzyły naturalny i oczywisty świat

życia społecznego, podstawową rzeczywistość kultury, która raz na zawsze stawała się

symbolicznym układem odniesienia zarówno wówczas, gdy w swoim dorosłym życiu

człowiek twórczo rozwijał rodzinne doświadczenia, jak i wtedy, gdy im zaprzeczał. Postawy

prorodzinne i zorientowanie na rodzinę jako wartość miały ważne konsekwencje dla

budowania indywidualnej osobowości i uspołecznienia dziecka. Rodzina była postrzegana

jako rozszerzona osobowość, grupa odniesienia w perspektywie, której człowiek kreował

własne losy i mógł efektywnie funkcjonować w społeczeństwie. Współcześnie, w sytuacji

aksjologicznego pluralizmu kultury rodzina zaczyna tracić swoje uprzywilejowane miejsce w

strukturach społecznego świata. Sens jej istnienia jako podstawowej grupy i instytucji

24 K. Kardis, Otázka základných hodnôt a princípov v kontexte multikultúrneho dialógu w: Disputationes
quodlibetales, red. P. Dancák, D. Hruška, Prešov 2008, s. 72.
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społecznej, środowiska dojrzewania osobowości społecznej podlega zatraceniu.

Upowszechniane jest przekonanie, że tradycyjnie pojmowana rodzina staje się w

nowoczesnym społeczeństwie nie najważniejsza, a może nawet zbędna. W ostatnich

dziesięcioleciach w przeważającej większości krajów europejskich zmniejszył się odsetek

nowo zawieranych małżeństw. Zmniejsza się skłonność do zawierania małżeństwa, a ci którzy

podejmują taką decyzję robią to później (ok. 30 roku życia). Jak zauważa demograf Piotr

Szukalski, liczba małżeństw w Polsce będzie się zmniejszać, bo najpopularniejszy wiek

zawierania związków małżeńskich osiągają coraz mniej liczne roczniki urodzone w latach 90.

Typowy wiek wstępowania w związki małżeńskie jest obecnie o pięć lat wyższy niż w

końcówce lat 80.; wynosi 29 lat w przypadku mężczyzn i 27 lat wśród kobiet. Ten sam autor

dodaje, że obecnie niemal 1/5 (18-19%) zawieranych małżeństw to związki, w których

przynajmniej jedno z nowożeńców ma już za sobą doświadczenia małżeńskie. „Jest to nic

innego, jak konsekwencja wzrostu liczby rozwodów na początku XXI wieku, kiedy to nagle

po 2004 roku bardzo dynamicznie, przez kilka lat, wzrastała liczba rozwodów”25.

O dezintegracji instytucji rodziny świadczy też wzrastająca systematycznie od 1980 roku

liczba dzieci pozamałżeńskich. Podczas, gdy 36 lat temu było ich 4,8%. ogółu urodzonych, to

w 2010 – już 20,6%, a w 2015 roku – 24,6% (90 tys. 737 z 370 tys. 383 ogółem, od którego

odliczyć należy jednak 1075 urodzeń martwych (GUS).

Wzrasta też systematycznie liczba rodzin niepełnych stanowiących 1/5 ogółu rodzin.

Zwiększeniu się liczby rodzin niepełnych towarzyszy wzrost przeciętnej liczby dzieci

pozostających na ich utrzymaniu. W Polsce ponad 1,5 miliona dzieci wychowuje się w

rodzinach niepełnych, a od niedawna pojawiło się dodatkowo zjawisko „euro-sierot”, co

związane jest z integracją Polski w Unii Europejskiej.

O liberalizacji i spadku wartości przypisywanej rodzinie świadczą wyniki badań CBOS z

grudnia 2018 roku, z których wynika, że w Polsce zdecydowani zwolennicy rozwodów

stanowią grupę blisko trzykrotnie większą liczebnie niż ich zagorzali przeciwnicy. Obecnie

jedynie niespełna co ósmy ankietowany (12%, od 2013 roku spadek o 1 punkt proc.) jest

zdecydowanym przeciwnikiem rozwodów, a co trzeci (32%, wzrost o 6 punktów) uważa, że

jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwiązanie związku w drodze postępowania

sądowego, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód. Ciągle największą, choć malejącą

grupę badanych (52%, spadek o 4 punkty) stanowią umiarkowani zwolennicy rozwodów,

którzy wprawdzie generalnie ich nie popierają, jednak w pewnych sytuacjach uznają za

25 Tamże, s. 97.
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dopuszczalne. Zjawisko rozpadu małżeństw od wielu lat utrzymuje się w Polsce na stabilnym,

aczkolwiek relatywnie wysokim poziomie, co przy spadku liczby zawieranych związków

małżeńskich sprawia, że współczynnik liczby małżeństw zawartych do liczby rozwodów jest

w ostatnich latach najmniej korzystny w historii. Średnio na trzy zawierane związki

małżeńskie przypada jeden rozwód. Sytuacja ta powoduje, że zjawisko rozwodu nie jest obce

większości Polaków.

Odpowiedzi na powyższe zagrożenia w społeczeństwie postmodernistycznym należy

poszukiwać w nauczaniu społecznym Kościoła, a zwłaszcza w dziele i koncepcji wychowania

społecznego bł. Bronisława Markiewicza, który skupił się na tworzeniu oddolnej polityki

narodowej w wymiarze społecznym, skierowanej na skuteczną troskę o dobro jednostki

socjalizowanej w rodzinie i narodzie. Z jednej strony perspektywa badawcza, którą prezentuje

autor w rozprawie, może się wydawać zbyt odległa od współczesnych uwarunkowań życia

rodzinnego jako naturalnego środowiska wychowawczego. Jeśli jednak głębiej się przyjrzeć

naturze życia społecznego w ówczesnej Galicji, sytuacja polityczna, bieda, liczne problemy

społeczne: alkoholizm, osierocone dzieci oraz rosnący analfabetyzm są aktualne również we

współczesnych realiach Polski. Zmiany dokonujące się współcześnie w życiu rodzinnym

srodze naruszają stabilność rodziny, z tego powodu rodzina w licznych przypadkach przestaje

być miejscem bezpiecznym do prawidłowego rozwoju wszystkich jej członków. Rodzina

współczesna zamiast być ostoją bezpieczeństwa, staje się miejscem konfliktów i stresu. Mając

na uwadze wspomniane wyżej czynniki, możemy się spodziewać, że zmiany następujące w

rodzinie będą wysuwały coraz to nowe i większe wymagania w stosunku do członków rodzin,

ale także i w stosunku do pracowników socjalnych. Wskazane wyżej dane demograficzne

pozwalają nam na orzeczenie, że ludzie współcześni preferują wolny związek jako formę

współżycia, dając mu pierwszeństwo przed związkiem małżeńskim. Z tym związana jest

niska liczba urodzeń, co z kolei ma wpływ na czynniki ekonomiczne współczesnego

społeczeństwa.
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Graf nr 1. Uwarunkowania społeczne współczesnej rodziny

Źródło: opracowanie własne

Niezbędną konstrukcją naukową jest więc powiązanie współczesnej perspektywy

badawczej dotyczącej rodziny, czynników jej dezintegracji z nauczaniem społecznym

Kościoła, którego częścią jest koncepcja rodziny w wychowaniu społecznym przyjęta w

dziele bł. Markiewicza. Nauczanie to bowiem definiuje wychowanie jako uzdolnienie

człowieka do spełnienia wszystkich zadań życiowych. Prawo do wychowania wypływa z

faktu, iż to rodzice przekazali dziecku Boży dar życia, są z nim związani więzami krwi,

cierpienia i ofiary, przyrodzonym uczuciem miłości i przywiązania, nadprzyrodzoną

wspólnotą przez jedną wiarę, przez jeden chrzest i jeden Kościół Chrystusowy26. Podkreśla

się w tym kontekście wychowanie zgodne ze światopoglądem i przekonaniami rodziców.

Prawo do takiego wychowania wypływa z natury człowieka. Rodzice mają naturalne,

przyrodzone, humanistyczne prawo do pełnej wolności nauczania i wychowania młodego

pokolenia, zgodnie z ich sumieniem i przekonaniami. Posłannictwo odpowiedzialności za

wychowanie katolickie otrzymali rodzice na mocy sakramentalnego charakteru ich

małżeństwa. Uszanowanie tego prawa jest sprawdzianem rzeczywistej wolności

26J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, Warszawa 1999, s. 173 i 284. S. Wyszyński, Miłość i
sprawiedliwość społeczna: rozważania społeczne, Warszawa 1993, s. 109.

Uwarunkowania
społeczne

współczesnej
rodziny

Zmiany
demograficzne

Zmiany w zakresie
edukacji

Zmiany w życiu
prywatnym i
publicznym

rodziny

Zmiany w wyniku
postępu

technologicznego i
społecznego



21

społeczeństwa we własnym organizmie politycznym27. Priorytet w wychowywaniu dzieci ma

rodzina. Inne społeczności odpowiedzialne za wychowanie, a zwłaszcza państwo, spełniają tu

rolę pomocniczą. Mowa tu jest o wychowaniu wszechstronnym, obejmującym wychowanie

zarówno fizyczne, jak i duchowe, rodzinne i narodowe, umysłowe i religijne, osobiste,

społeczne i gospodarcze. Zadaniem naczelnym tak pojętego wychowania jest kształtowanie

dojrzałej osobowości dziecka28.

Dlatego głównym problemem niniejszej rozprawy jest odpowiedź na pytanie: Jakie jest

znaczenie rodziny w koncepcji wychowania społecznego realizowanego przez ks.

Markiewicza, którego celem były szeroko rozumiane wychowanie oraz integracja rodziny,

żyjącej w specyficznych warunkach społeczno-politycznych w Galicji w okresie zaborów?

Rozwiązanie głównego problemu badawczego warunkowała konieczność rozwiązania

następujących problemów szczegółowych:

1. Aktualny stan badań analizowanej problematyki

2. Próba diagnozy społecznej współczesnych uwarunkowań kondycji małżeństwa i

rodziny jako podstawowych instytucji wychowania społecznego w Polsce

3. Identyfikacji determinantów dezintegracji współczesnej rodziny polskiej

4. Konceptualizacja i analiza dzieła bł. Bronisława Markiewicza w odniesieniu do

instytucji wychowania społecznego i rodziny jako naturalnej instytucji warunkującej

integralny rozwój osoby ludzkiej

5. Aktualność koncepcji wychowania aksjologicznego rodziny w pracy z rodzinami

dysfunkcyjnymi w oratoriach przy parafialnych.

W celu odpowiedzi na powyższy problem badawczy i cele szczegółowe autor korzysta w

pracy z metodologii stosowanej w naukach społecznych obejmującej następujący porządek:

określenie problemu badawczego, studium oraz analiza materiałów źródłowych pod kątem

dotychczasowego stanu badań z dziedziny socjologii, pracy socjalnej, polityki społecznej i

nauk o rodzinie, synteza analiz i sformułowanie wniosków teoretycznych z uwzględnieniem

postulatów badawczych. Wspomniane założenia metodologiczne są uzupełnione metodą

obserwacji uczestniczącej, jak również metodą statystyczną i porównawczą. Ich zastosowanie

pozwoli autorowi uzyskać całościowy obraz analizowanej problematyki, głębiej

zdiagnozować badany problem i sformułować własne wnioski oraz rekomendacje. Novum

perspektywy przyjętej przez autora zawarte jest w metodologicznej części pracy. Zamiarem

27 Tamże, s. 172-176.
28 Tamże, s. 173; S. Wyszyński, W światłach tysiąclecia, Kraków 1981, s. 96; 109-114; GE 3; J. Majka, Etyka
społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 97.
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autora jest nie tylko teoretyczna konceptualizacja analizowanych pojęć i zjawisk, ale ich

weryfikacja za pomocą reprezentatywnych badań empirycznych, na przykładzie konkretnej

społeczności lokalnej. W ten sposób zostaną zweryfikowane stawiane w części teoretycznej

wywody  w  oparciu  o  solidną diagnozę społeczno-kulturową,  która  pozwala  na  właściwe

identyfikowanie determinantów dezintegracji rodziny dysfunkcyjnej na różnych

płaszczyznach jej życia. Ostatnia część rozprawy zawiera istotne z punktu widzenia nauk

społecznych rekomendacje i rozwiązania systemowe stanowiące ważny element prognozy

społeczno-kulturowej dotyczącej przywrócenia zdolności normalnego funkcjonowania

rodziny na poziomie społeczności lokalnej. Rekomendacje wynikają z dwóch typów

przesłanek, a mianowicie uzyskanych wyników badań oraz z teorii funkcjonowania systemów

wsparcia. Strategie tego rodzaju mogą być formowane przez instytucje pomocowe, ale ich

użyteczność powinna być szczególnie duża w kreowaniu pomocy społecznej oraz właściwego

obszaru do koordynacji wspierania byłych więźniów rodzin dysfunkcyjnych.

1.5. Konceptualizacja pojęć i wprowadzenie w problematykę

Truizmem będzie stwierdzenie, iż socjologia postrzega rodzinę, jako podstawową grupę

społeczną, jako niezastępowalną instytucję społeczną spełniającą szereg funkcji, w tym także

funkcji społecznych. Literatura socjologiczna wymienia różne funkcje rodziny. Warto

przytoczyć trzy typologie: Tomasz Szlendak wyróżnia osiem funkcji rodziny: prokreacyjną,

wychowawczo-socjalizacyjną, opiekuńczą, emocjonalno-seksualną, ekonomiczną,

stratyfikacyjną, integracyjno-kontrolną oraz rekreacyjno-towarzyską29. Z powyższą typologią,

silnie koresponduje ta przedstawiona przez Zbigniewa Tyszkę. Dokonuje on jednak jej

rozbudowania, przede wszystkim poprzez wyodrębnienie funkcji, które w typologii Szlendaka

można byłoby umieścić w kategorii funkcji wychowawczo-socjalizacyjnej. Tyszka wymienia

dziesięć funkcji, które są realizowane w rodzinie: materialno-ekonomiczna, opiekuńczo-

zabezpieczająca, prokreacyjna, seksualna, legalizacyjno-kontrolna, stratyfikacyjna,

socjalizacyjna, kulturalna, rekreacyjno-towarzyska, emocjonalno-ekspresyjna. Te

szczegółowe funkcje Tyszka przyporządkowuje do czterech grup funkcji: biopsychicznych,

29 Por. T. Szlendak, Rodzina, w: Encyklopedia socjologii, t. III, red. W. Kwaśniewicz, Warszawa 2000, s. 314
(312-321).
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ekonomicznych, społeczno-wyznaczających oraz socjopsychologicznych30.  Z  kolei

Franciszek Adamski zaproponował dwupoziomową typologię funkcji rodziny, dzieląc je

ogólnie na dwa typy: instytucjonalne oraz osobowe. W gronie pierwszych można odnaleźć

większość tych funkcji, które powyżej zostały przytoczone, czyli: prokreacyjną,

ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, stratyfikacyjną oraz integracyjną. Funkcje osobowe

odnoszą się natomiast do relacji zachodzących między członkami rodziny i zalicza się do

nich: małżeńską, rodzicielską oraz braterską31.

Podobnych prób ujęcia typologii funkcji jednostkowych i społecznych, które winny być

spełniane w ramach środowiska rodzinnego można byłoby przytaczać dziesiątki. Trudno

jednocześnie precyzyjnie wskazać, która z nich jest trafniejsza, bliższa rzeczywistości,

podobnie jak w przypadku definicji stosowanych w naukach społecznych pojęć. Wielość

punktów widzenia, rozbieżność położenia akcentów jest rzeczą w tym wypadku nieuniknioną,

a jednocześnie zasadną, albowiem każda kolejna typologia jest propozycją badacza, który

chce poddać analizie wybrany aspekt danego zjawiska czy fenomenu społecznego.

Niewątpliwie celna jest tu uwaga Adamskiego, który stwierdza, iż różni „autorzy usiłują

zbudować własne, mniej lub bardziej zadowalające definicje rodziny. Cechą wspólną tych

definicji jest jednak zawsze podkreślanie faktu, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną

społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturalne następnym pokoleniom”32. Odwołując się

do klasycznej brzytwy Ockhama, autor chciałby ustosunkować się do tego najprostszego

wymienienia funkcji rodziny, co jest uwarunkowane przede wszystkim ograniczonym

zakresem niniejszego rozdziału. W nakreślonym powyżej kontekście tematycznym na

szczególne wyróżnienie zasługuje kompleks funkcji zawierających się w międzypokoleniowej

transmisji dziedzictwa kulturalnego.

Z punktu widzenia trwałości życia społecznego można wręcz powiedzieć, że funkcja

międzypokoleniowego przekazywania szeroko rozumianego kapitału kulturowego, jest

konieczną i niezbędną dla zapewnienia trwania społeczeństwa. „Funkcja socjalizacyjno-

wychowawcza, z uwagi na jej trwałość i znaczenie dla jednostki, grupy rodzinnej, jak i

szerszego środowiska, należy do najważniejszych spośród funkcji pełnionych przez

rodzinę”33. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj proces socjalizacji, który zachodzi w

30 Por. Z. Tyszka, Funkcja rodziny – funkcje rodziny. Osiągnięcia teoretyczno-metodologiczne, w: Analiza
wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich, red. Z. Tyszka , Poznań 1990, s. 19 (11-19); por.  J. Bocheński, Rodzina,
w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1117-1118 (1117-1124).
31 Por. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982, s. 50-51.
32 F. Adamski, Socjologia…, dz. cyt., s. 19.
33 B. Zięba, Wybrane aspekty funkcji socjalizacyjno-wychowawczej wielkomiejskich rodzin niepełnych, w: Analiza
wybranych funkcji rodziny wielkomiejskich, red. Z. Tyszka, Poznań 1990, s. 103 (103-141).
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środowisku rodzinnym. Socjalizacja to proces, który można za Janem Szczepańskim

rozumieć jako „część całkowitego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do

udziału w życiu społecznym, uczy się zachowania według przyjętych wzorów, uczy ją

rozumienia kultury, czyni ją zdolną do utrzymania się i wykonywania określonych ról

społecznych”34. Peter Berger wraz z Thomasem Luckmannem w swojej klasycznej już pracy

wskazują na kluczowe znaczenie pojęcie „znaczących innych”, w kontekście omawiania

problematyki procesu socjalizacji35. Tymi znaczącymi innymi będą osoby, wywierające

decydujący wpływ na kształtowanie i przebieg tegoż procesu, a najważniejszymi z nich będą

bez wątpienia osoby najbliższe, z którymi dziecko jest najsilniej związane emocjonalnie, a

zatem właśnie rodzice. To w toku procesu socjalizacji w domu rodzinnym dziecko, nowy

członek społeczeństwa, kształtuje poczucie własnej tożsamości, odnajduje swoje miejsce

wśród domowników, poznaje znaczenie gestów, znaków, symboli oraz języka, dzięki którym

zdobywa umiejętność komunikowania się z innymi. To z kolei umożliwia poznawanie

podstawowych zasad postępowania, norm etycznych i moralnych, kryteriów oceniania tego,

co słuszne, cenne, godne posiadania36. W ten sposób kształtuje się w dziecku określona

hierarchia wartości, system aksjologiczny, który będzie stanowił podstawę jego późniejszych

wyborów, celów życiowych. Maria Gołaszewska stwierdza jednoznacznie, że jednym z

mechanizmów, za pomocą których jednostka adoptuje się do warunków życia społecznego,

jest proces internalizacji wartości i przekonań37. „Rodzina jest pierwszym i najważniejszym

środowiskiem budującym kręgosłup aksjologiczny człowieka, potem jego rodziny, wreszcie

społeczeństwa”38. W tym kontekście warto nawiązać do koncepcji amerykańskiego

psychologa społecznego Miltona Rokeacha, który postrzegał wartości jako rodzaj

przekonania, umiejscowiony centralnie w całościowym systemie przekonań jednostki. W tym

rozumieniu system aksjologiczny, jaki jednostka formuje w domu rodzinnym, staje się

całościowym, głęboko zinternalizowanym systemem przekonań, pewnym mechanizmem

oceniania, wartościowania elementów z otaczającej ją rzeczywistości. W konsekwencji,

dokonywane w dalszym życiu jednostki wybory byłyby silniej uwarunkowane

doświadczeniami i systemem aksjologicznym ukształtowanym w okresie dzieciństwa, niż

34 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 94.
35 Por. P. Berger, Th. Luckamann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1984, s. 205.
36 Por. M. Habowski, Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995), Wrocław
2002, s. 85; por. W. Borowski, Ogólne zarysy wychowania narodowego, Warszawa 1918, s. 266.
37 Por. M. Gołaszewska, Istota i znaczenie wartości, Warszawa 1990, s. 86-89.
38 R. Skrzypniak, Ojczyzna rodzinna w aspekcie aksjologicznym, w: Ojczyzna jako kategoria współczesnej
pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów 2010, s. 212.
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rzeczywistymi potrzebami i właściwościami ocenianego elementu. Stąd tak wielkie jest

znaczenie jakości procesu wychowania do wartości właśnie w środowisku rodzinnym.

Socjalizacja  pierwotna,  która  wywiera  najtrwalszy  wpływ  na  osobowość i  tożsamość

człowieka, jest realizowana w grupach nieformalnych, nastawionych na relacje z innymi

uczestnikami niż na realizowany cel, w których interakcje są związane z relatywnie silnym

ładunkiem  emocjonalnym,  z  których  najważniejszą jest  właśnie  rodzina.  Jan  Paweł II

wspominając różne środowiska, które wywarły najsilniejszy wpływ na drodze jego

kapłańskiego powołania, na pierwszym miejscu wskazuje właśnie na rodzinę, a przykład

modlącego się ojca nazywa wprost „domowym seminarium”39. Socjologia niezmiennie

wskazuje na szereg czynników, wpływających na to, że właśnie rodzina, środowisko rodzinne

są tym, w którym proces socjalizacji przebiega relatywnie najbardziej intensywnie i wywiera

najtrwalsze wpływy. „Rodzina jest podstawowym środowiskiem społecznym, formującym

osobowość młodego pokolenia. Środowisko rodzinne bowiem – jako pierwsze i najbliższe –

najintensywniej oddziałuje na dziecko, przetwarzając jego cechy wrodzone, tempera mentalne

i biopsychiczne w cechy nabyte, które z kolei wpływają na postawę dziecka, jego nawyki i

zasady postępowania”40. Najmocniej akcentowany jest fakt pierwszeństwa socjalizacji

dokonującej się właśnie w rodzinie, to niezwykle istotne pierwszeństwo, wobec wszelkich

innych agend socjalizujących. „Dzieciństwo jest tym okresem życia, w którym działa

magiczny determinizm – cokolwiek się zdarzyło, musiało być tak. Chociaż dzieciństwo

przemija, pozostaje w nas bogactwem doznań, wtajemniczeń, doświadczeń, z którego

czerpiemy energię do życia”41.

Pierwszeństwo rodziny w procesie socjalizacji przekłada się na to, że całokształt bodźców

jakie dziecko internalizuje w środowisku domowym, staje się dla niego światem, jedynym

znanym. Właśnie przez ten fakt, połączony z silnym ładunkiem emocjonalnym, jaki zwykle

towarzyszy interakcjom zachodzącym między członkami rodziny, socjalizacja pierwotna,

której dziecko zostaje poddane w domu rodzinnym, jest najtrwalsza. O niezwykłej sile

atmosfery domu rodzinnego, więzi panujących między jej członkami pisał m.in. Władysław

Borowski: „Środowiskiem, wywierającym w tym okresie na nas wpływ najbardziej

stanowczy, jest rodzina. Ze wszystkich form współżycia ona najściślej łączy ludzi, jednoczy

ich i zbliża. Związek krwi, wspólność pracy, łączność interesów moralnych, położenia

społecznego wytwarzają tu taką jednomyślność w dążeniach, jaka jest niemożliwa w innych

39 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, s. 21-22.
40 H. Smarzyński, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze, Kraków 1978, s. 11-12.
41 K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniowska, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009, s. 41.
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formach współistnienia. To też wpływem swym sięga ona do samego rdzenia charakteru i

całego składu ducha ludzkiego”42. W podobnym duchu zjawisko to komentowała również

Jadwiga Izdebska: „Wychowanie w domu rodzinnym postrzegane w perspektywie spotkania i

dialogu spełnia się we wzajemnych relacjach między domownikami, poprzez silną więź

emocjonalną,  osobową między  rodzicami  i  dziećmi,  wyrażającą się w  miłości,  trosce,  w

odpowiedzialności za drugą osobę, poprzez dawanie odpowiedzi na wołanie dziecka”43.

Podsumowując krótko aspekt znaczenia instytucji rodziny w procesie wychowania, należy

zauważyć, że różni autorzy podkreślają przede wszystkim: fakt, iż rodzina jest pierwszą

agendą socjalizującą, z jaką spotyka się dziecko, bardzo silny ładunek emocjonalny

towarzyszący wewnątrzrodzinnym interakcjom oraz wszechstronność zagadnień

podejmowanych w domu rodzinnym. Jest to niezwykły potencjał wychowawczy, który tkwi w

rodzinie, stąd tak ważną jest troska o kondycje współczesnych rodzin, gdyż w znacznej

mierze one będą decydowały o jakości przyszłych pokoleń.

Z pewnością nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, iż współczesna rodzina polska musi

zmagać się z szeregiem nieprzyjaznych jej zjawisk i procesów, wynikających w znacznej

mierze z zachodzącego procesu transformacji systemowej44. „Transformacja ustrojowa kraju

jest źródłem zupełnie nowych sytuacji zarówno w wymiarze społecznym, jak i

jednostkowym.  Procesy  socjalizacji  i  wychowania  nie  przebiegają w  izolacji  od  sytuacji

społeczno-moralnej całego społeczeństwa, nie dokonują się też poza zasięgiem idei i

wpływów szerszych – kulturowych i cywilizacyjnych”45. Mirosława Kowalczyk wymienia

szereg zagrożeń procesu wychowania, przed którymi stoją współczesne rodziny polskie.

Należy zwrócić tutaj uwagę na najważniejsze: metody wychowania (karanie, poniżanie, krzyk

zamiast osobistego przykładu; okoliczności relacji, ładunek emocjonalny, przemęczenie,

depresja), relacje dziecko – rodzic (sporadyczność, zdawkowość, czas, rozluźnienie więzi

emocjonalnej, liberalizacja, brak zainteresowania losem dziecka, jego przeżyciami),

organizacja wolnego czasu dziecka (wykonywanie pracy zarobkowej, porządkowania domu,

spędzanie czasu z grupą rówieśniczą, przed telewizorem; mniejszy nacisk na kształtowanie i

rozwój własnych zdolności, zainteresowań, brak elementów kultury, wspólnych wyjazdów,

42 W. Borowski, Ogólne zarysy wychowania narodowego, Warszawa 1918, s. 265.
43 J. Izdebska, Dom rodzinny – miejscem wychowania obywatelskiego i patriotycznego dziecka. Współczesne
dylematy, zagrożenia, w: Patriotyzm a wychowanie, red. E. J. Kryńska, Białystok 2009, s. 305.
44 Autor  celowo  mówi  tu  o  transformacji  systemowej,  a  nie  jak  często  można  spotkać transformacji
gospodarczej, czy politycznej, dla podkreślenia holistycznego charakteru zachodzących przemian. Zmiany
zachodzące w sferze polityki, zwłaszcza polityki międzynarodowej, a także gospodarki nie pozostają bez
wpływu na funkcjonowanie i kondycję polskiej rodziny.
45 J.  A. Pielkowa, Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie, w: Współczesne rodziny polskie – ich
stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2004, s. 255 (255-261).
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wycieczek), niestabilna sytuacja zawodowo-ekonomiczna i materialna rodziny, która

przekłada się na pojawianie się negatywnych emocji, depresji, frustracji, nerwowości46.  Z

racji ograniczonego charakteru niniejszego tekstu nie jest możliwa dokładna analiza tych

procesów, czy nawet ich wymienienie, stąd też autor przedstawia jedynie kilka aspektów,

które wydają się szczególnie ważne z punktu widzenia aksjologii domu rodzinnego, w tym

omawianego tematu wartości narodowo-patriotycznych.

Zagrożenia, przed którymi stoi współczesna rodzina wypływają m.in. z kultury

ponowoczesnej, a są to: relatywizm norm moralnych, ocen, systemów wartości,

nieprzejrzystość, płynność sytuacji społecznych, utrata autorytetu, trwałości,

niepowtarzalności, zmienność, zróżnicowanie form życia społecznego, migracje, alternatywne

formy małżeństwa i rodzin, redukcja niektórych funkcji rodziny, wzmożona aktywność w

pozarodzinnych relacjach i układach społecznych. Na ów postmodernistyczny nihilizm

wartości zwraca uwagę Władysław Majkowski: „Aksjologiczna pustka staje się postulatem

postmodernistycznej wizji człowieka. W postmodernizmie zanika świat wartości: nie ma

wartości,  dla  których  warto  żyć lub  za  które  warto  umierać”47. Ten wymowny brak stałych

punktów odniesienia, brak wzorców godnych naśladowania, przyczynia się do powstania

swoistego „targowiska wartości”, na którym poszczególne środowiska, grupy społeczne,

charyzmatyczne jednostki prezentują coraz to nowe koncepcje kształtowania osobowości i

światopoglądu. Charakterystycznym dla tegoż „targowiska” jest fakt, iż każdy może z niego

wybrać to, co chce, niezależnie czy kolejne wybory są wewnętrznie spójne i przedstawiają

jakąkolwiek wartość społeczną. W dalszej perspektywie skutkuje to niemożnością

ukształtowania stabilnego systemu aksjologicznego młodego pokolenia48. Osłabienie

tradycyjnych systemów etycznych, związanych z religią instytucjonalną i wypływającymi z

niej dogmatami wiary, narzucającymi określony system aksjonormatywny, przy

jednoczesnym coraz łatwiejszym dostępie do treści związanych z dynamicznie rozwijającymi

się nowymi ruchami religijnymi oraz głoszonymi przez nie ideami, stwarza dalsze zagrożenia

dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju młodego pokolenia49. „Dominujący we

46 Por. M. Kowalczyk, Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, Kraków
2004, s. 151-153.
47 W. Majkowski, Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010, s. 189.
48 Por. M. Wojciechowska, Świadomość społeczna i obywatelska młodych Polaków na przełomie wieków, w:
Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów 2010, s. 178.
49 Na temat etycznych i moralnych konsekwencji wynikających z popularyzacji i rozprzestrzeniania się idei
powiązanych z ruchem New Age pisała m.in. U. Bejma, por.: U. Bejma, Ruch New Age jako ideologia kultury
postmodernistycznej, w: Kultura polska. Kierunki i dynamika zmian, red. T. Bąk, W. Majkowski, Warszawa
2009, s. 61-69 (47-70).
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współczesnym świecie chaos wartości i norm, zwłaszcza moralnych, osłabia rolę i znaczenie

rodziny oraz jej dotychczasowe zadania i funkcje”50.

Na inny problem, który z pewnością może wywierać wpływ na zaburzenie funkcji

międzypokoleniowej transmisji kapitału kulturowego w środowisku rodzinnym, zwraca

uwagę Jadwiga Izdebska, pisząc: „Cechą rodzin wchodzących w ponowoczesność jest wzrost

zjawisk patologii społecznej, utrata poczucia bezpieczeństwa, osłabienie tradycyjnych,

naturalnych więzi społecznych, zjawisko „przesunięcia” socjalizacyjnego, aktywizujący się

układ kultury prefiguratywnej”51. Socjologia rodziny dotyka tu ważnego zjawiska właściwego

współczesnej kulturze, mianowicie w wielu dziedzinach rodzice przestają być dla swoich

dzieci autorytetem, nie tylko nie dostarczają dziecku informacji, wiadomości na interesujący

ich temat, ale wręcz przeciwnie, to dziecko występuje w roli eksperta. W szybko

zmieniającym się obecnie życiu społecznym dzieci chłoną szeroko socjalizujące treści

płynące z makrostruktury, manifestują nowe postawy i nowe potrzeby, często obce

rodzicom”52. Stąd też tak ważnym jest, aby rodzic był dla dziecka rzeczywistym autorytetem,

stale i na nowo budował więź ze swoim dzieckiem, włączał się w jego sprawy, problemy,

interesował się faktami, które zajmują umysł dziecka, aby był dla niego prawdziwą pomocą i

wsparciem. W przeciwnym razie dziecko, poszukujące odpowiedzi na nurtujące je pytania i

problemy, odnajdzie ów autorytet w mediach, które dysponować będą atrakcyjną formą

przekazu, a jednocześnie stwarzać będą iluzję bliskości, poczucia emocjonalnej więzi.

Dotykamy tutaj kolejnego zagadnienia, które wywiera znaczący wpływ na zaburzenie

dawnego, względnie stabilnego procesu internalizacji norm i wartości w środowisku

rodzinnym, mianowicie, wpływu mediów. Temat komercjalizacji systemu aksjologicznego

młodzieży, dokonującego się pod wpływem mediów masowych komentuje również Izdebska,

wskazując na poważne zagrożenie zaburzenia poczucia tożsamości: „Eksplozja mediów

elektronicznych w życiu młodego pokolenia i jej konsekwencje powodują, że kształtuje się

koncepcja globalnego dziecka, globalnego nastolatka nabywających tożsamość globalną

poprzez kulturę popularną i ideologię konsumpcji”53.

Ryszard Skrzypniak, prezentując w swoim artykule wyniki badań własnych, którymi

objętych było 750 rodzin w ujęciu trzech pokoleń (pokolenie dziadków, rodziców oraz dzieci

i wnuków), zróżnicowanych przestrzennie (rodziny mieszkające w Polsce, na emigracji

50 A.  M.  Tchórzewski, Wpływ globalizacji na kondycję rodziny polskiej. Periculum in mora, w: Problemy
Rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, t. I, red. H. Marzec, M. Pindera, Piotrków Trybunalski 2007, s. 23-24.
51 J. Izdebska, Dom rodzinny…, dz. cyt., s. 311.
52 J. A. Pielkowa, Zmiany…, dz. cyt., s. 259.
53 J. Izdebska, Dom rodzinny…, dz. cyt., s. 312.
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zachodniej i wschodniej), dotyka jeszcze innego zjawiska, mającego niebagatelny wpływ na

kondycję współczesnej rodziny. Dostrzega on, że problemy, z którymi musi borykać się

rodzina, nie wynikają tylko i wyłącznie z obiektywnych zmian cywilizacyjnych, związanych

z przyspieszoną westernizacją polskiego społeczeństwa, otwarciem się na wpływ kultury

zachodniej, kultury masowej, zmianami gospodarczymi i politycznymi po 1989 roku. Zwraca

uwagę, iż: „W ostatnim czasie dokonuje się swoisty atak na rodzinę, demonizuje się jej

niewydolność, zakłócenia, umniejsza się jej rangę, a nawet podważa zasadność istnienia

rodziny54”. W podobnym duchu problem ten komentuje Wojciech Świątkiewicz, który pisze,

że we współczesnym społeczeństwie „upowszechnione jest przekonanie, że rodzina staje się

w nowoczesnym społeczeństwie zbędna”55. Jest to, zdaniem autora niniejszej rozprawy,

niezwykle cenne i godne uwagi spostrzeżenie, albowiem podkreśla fakt, iż szereg trudności, z

jakimi musi zmagać się współczesna rodzina, generowanych jest niejako w sposób sztuczny,

medialny i wynika nie tyle z obiektywnych procesów, ale z bezpośredniego wpływu pewnych

środowisk o charakterze aksjologicznie liberalnym.

Jak zostało wspomniane powyżej, nie jest tu możliwym przywołanie, a tym bardziej

rozwinięcie całości problemów i zagrożeń, przed którymi stoi współczesna rodzina polska.

Wymienione jednak czynniki, jak: relatywizacja aksjologiczna, utrata rodzicielskiego

autorytetu, wpływ mediów masowych i związana z nimi komercjalizacja postaw i wartości, a

także wpływ pewnych środowisk opiniotwórczych i intelektualnych, są szczególnie silnie

powiązane z podejmowanym w niniejszej rozprawie tematem wychowania do wartości

narodowo-patriotycznych w środowisku rodzinnym. Wskazują one jednocześnie pewne

kierunki działań, które winno się podejmować w celu wzmocnienia pozycji rodziny.

Powyższe zmiany w realizacji funkcji wychowawczej rodziny można ogólnie

umiejscowić w szerszej perspektywie makrostrukturalnych, mezo- i mikrostrukturalnych

zagrożeń transmisji wartości w rodzinie.

Wchodząc na grunt krytyki kultury masowej w świetle przytaczanej już koncepcji

ponowoczesności, warto nadmienić, iż owa „Baumanowska” płynność czy też „upłynnienie”

dotyka również płaszczyzny etyczno-moralnej, co w połączeniu z globalizacją neoliberalnej

doktryny ekonomicznej w dłuższej perspektywie czasowej może trwale przeorientować style

życia i cele egzystencjalne jednostek, grup, a następnie całych społeczeństw. Kolejne normy,

według schematu sfera publiczna (medialna) – sfera indywidualna (jednostkowa)

54 R. Skrzypniak, Ojczyzna rodzinna…, dz. cyt., s. 211.
55 W. Świątkiewicz, Wartości a style życia rodzin, w: Kobiety wobec przemian procesu transformacji, red. F.
Faliszek, E. Mc Lean Petras, K. Wódz, Katowice 1997, s. 180.
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przekraczane są bez rozpoczęcia ogólnospołecznego dyskursu z udziałem większości

aktorów, grup i warstw, jednocześnie od strony społecznej (pojmowanej oddolnie) nie

następuje reakcja, niesłyszalne są głosy protestu, a jeśli nawet się pojawiają, pozostają

niezauważane poprzez swój amorficzny charakter. Specyficznie pojmowana kategoria postępu

związana z szeroko analizowaną liberalizacją (ekonomiczną i obyczajową) posiada

„depresyjną” składową. Już 43 lata temu krytykując instrumentalizację „rozumu”

(refleksyjności, procesów myślowych), Max Horkheimer stwierdzał, iż „postępy

racjonalizacji prowadzą do zjawisk, które mają znamiona obłędu raczej niż rozumności”, a

kultura masowa stała się „kulturowym ekwiwalentem autorytaryzmu”56. Brak

zdecydowanego, celowego i systematycznego wyrażania własnej opinii (subiektywnej –

jednostkowej i zobiektywizowanej – grupowej) Jean Baudrillard określił mianem „zemsty

mas”, tkwiących „gdzieś pomiędzy biernością i nieokiełznaną spontanicznością”57.

Niezależnie od orientacji światopoglądowej trudno polemizować ze stwierdzeniem, iż

współczesne zagrożenia dla rodziny (oczywiście w świetle tematu analiz) zogniskowane są

m.in. wokół następujących zagadnień58:

· „wolne związki” – status prawny i stosunek do małżeństwa

· związki jednopłciowe – emancypacja poprzez postulowaną podmiotowość prawną

· szeroko rozumiane kwestie bioteyczne – aborcja, eutanazja, zapłodnienie „in vitro” i

inne techniki reprodukcyjne, klonowanie oraz wykorzystywanie komórek

macierzystych itd.

Wymienione składowe tematyczne spróbujmy przedstawić w szerszej perspektywie

reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa danych statystycznych59. Wnioski z badań

empirycznych wskazują na poziom rozwoju czynników permisywnych przy problematyce

newralgicznej dla rodziny i następującego w niej procesu socjalizacji. Wysoki poziom

akceptacji dla stosowania środków antykoncepcyjnych – 48,1% koreluje ze wskaźnikiem

przyzwolenia dla kontaktów seksualnych przed ślubem – 40,8% oraz akceptacją tzw. wolnych

związków – 32%, dla 22,9% respondentów rozwód jest dopuszczalną formą zakończenia

związku, a 17,7% toleruje „wolną miłość”, nieformalne, często przypadkowe kontakty

seksualne (niezwiązane z żadną „refleksyjną i świadomą” formą związku). Jedynie 5,1%

dopuszcza zdradę jako zachowanie akceptowalne, co wskazywać może raczej na wypieranie

56 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007, s. 7.
57 J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości, Warszawa 2006, s. 7.
58 Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 143-173.
59 Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba,
Warszawa 2004, s. 93.
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tradycyjnego wzorca norm moralnych poprzez proces „prywatyzacji etyki” niż na osłabienie

wagi ich oddziaływania. Niejednoznacznie przedstawiają się dane dotyczące kwestii

bioetycznych – eutanazja to zabieg dopuszczalny dla 11,9% respondentów podczas gdy

deklaracje wobec aborcji uzależnione są od jej zakładanego zakresu. Zwolennicy braku

jakichkolwiek ograniczeń przy przerywaniu ciąży oscylują wokół 10%, rozpowszechniony

jest natomiast pogląd, iż aborcja powinna być legalna pod warunkiem prawnie

sankcjonowanych ograniczeń – 41%60. W świetle przytoczonych statystyk trudno więc mówić

o ekspansji postaw permisywnych w polskim społeczeństwie, normy moralne stają się jednak

obiektem oddziaływania podejścia indywidualistycznego (często egoistycznego) i

sytuacyjnego, a także prywatyzacji moralności.

Wydaje się, iż jednym z kluczowych problemów podczas procesu transmisji wartości

staje się ich niedostateczna internalizacja, związana po części z wyróżnianiem wartości

uznawanych oraz odczuwanych przez jednostkę61. Wartości uznawane, narzucane jednostce,

obecne i podzielane w społeczeństwie nie są zbieżne z odczuwanymi – angażującymi

emocjonalnie i zajmującymi wysoką pozycję w hierarchii indywidualnej. Przebiegający

według przedstawionego schematu międzypokoleniowy konflikt kultur, w połączeniu z

niedostatecznym statusem materialnym rodzin62 może stanowić jeden z etiologicznych

czynników kreacji bytów subkulturowych (często związanych z rozwojem postaw

ryzykownych – nadużywaniem alkoholu, narkotykami, zachowaniami agresywnymi i

przestępczymi, przypadkowymi kontaktami seksualnymi itp., co w konsekwencji prowadzić

może do permanentnego niedostosowania i nieprzystosowania społecznego).

Warto jednocześnie dodać, że pomimo tak wielu czynników niesprzyjających

optymalnemu rozwojowi środowisk rodzinnych, polskie społeczeństwo, na tle innych

społeczeństw europejskich, charakteryzuje się relatywnie wysoką pozycją rodziny. Jak

zauważa Ryszard Skrzypniak: „Pomimo tych dysfunkcji rodzina jednak żyje i wychowuje

wciąż nowe pokolenia, przekazuje i urzeczywistnia wciąż wartości, wychowuje do wartości i

poprzez wartości. Jest wartością i najskuteczniejszym środowiskiem aksjologicznym – małą

60 Raport z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, Opinie o prawie do aborcji, Warszawa 2002.
61 Por. S. Ossowski, Konflikty niewspółmiernych skal wartości, w: Dzieła, t. III, Warszawa 1966, s. 99; J. Mierzwa,
Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną, „Seminare” 21(2005), s. 473.
62 W przełożeniu na adolescentów może to skutkować niezaspokojeniem podstawowych potrzeb rozwojowych.
Warto w tym miejscu zaproponować pogłębienie poszukiwań w postaci analizy rozkładu HDI (Human
Development Index) oraz QLI (Quality of Life Index) dla Polski. Podobnie pomocne mogłyby okazać się
statystyki dotyczące problemów społecznych ubóstwa, bezrobocia i bezdomności oraz sposobów ich
rozwiązywania.
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ojczyzną wychowawczo-aksjologiczną”63. „Dom rodzinny jest najważniejszym źródłem

przekazywania wartości, zaspokajania potrzeb psychicznych, zwłaszcza miłości, uznania,

przygotowania do nauki, pracy, uczestnictwa w życiu społecznym, w różnych grupach

społecznych, w kulturze. W domu rodzinnym tkwią olbrzymie siły wspomagające rozwój

dziecka, budowanie jego osobowości, wzmacniające i integrujące rodzinę jako wspólnotę

osób”64. Co ważne, sama młodzież nierzadko wskazuje rodzinę i szczęście rodzinne, jako

jedne z najważniejszych celów życiowych i wyznawanych wartości65. Nie dostrzega się także

w przypadku polskiego społeczeństwa tak silnych konfliktów międzypokoleniowych, jakie

miały miejsce w przeszłości w niektórych społeczeństwach zachodnich. Pokolenie dzieci nie

odrzuca ad hoc aksjologicznych fundamentów właściwych pokoleniu rodziców. „Rodzice w

dalszym ciągu są dla młodych ważnym źródłem kształtującym świadomość. Dojrzała postawa

rodziców i konsekwencja konstruowania więzów życia społecznego przekłada się na postawy

społeczne i moralne młodzieży, które budują wszystkie powiązania w życiu

wspólnotowym”66. Nie można także zapominać o tym, iż relacje między rodzicami a dziećmi

są w znacznej mierze zależne od „sytuacji materialnej, poziomu wykształcenia i pozycji

społecznej rodziców. Im lepsza sytuacja materialna rodziny, tym większe poczucie

bezpieczeństwa, miłości i zrozumienia deklarowane przez badaną młodzież. Lepsze stosunki

z rodzicami są wyznaczane lepszym poziomem wykształcenia rodziców, lepszą sytuacją

materialną oraz wyższą pozycją społeczną ojca”67. Te optymistyczne ustalenia nie mogą

jednak usypiać czujności zarówno pedagogów, familiologów, którym w sposób szczególny

powinno zależeć na optymalizacji warunków rozwoju rodziny, lecz także socjologów, aby

stale i na bieżąco śledzili zachodzące zmiany. Z pewnością natomiast sugerują, iż relatywnie

silna pozycja rodziny w polskim społeczeństwie, stwarza możliwości jej wykorzystania na

polu kultywowania i kształtowania postaw narodowo-patriotycznych i obywatelskich.

Rodzina jest więc naturalnym środowiskiem wychowawczym dla człowieka, jest jedną z

najważniejszych pierwotnych grup, występującą we wszystkich historycznie znanych

rodzajach społeczeństw oraz kultur. W socjologii przyjęto definicje traktujące rodzinę jako

63 R. Skrzypniak, Ojczyzna rodzinna w aspekcie aksjologicznym, w: Ojczyzna jako kategoria współczesnej
pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów 2010, s. 211.
64 J. Izdebska, Dom rodzinny – miejscem wychowania obywatelskiego i patriotycznego dziecka. Współczesne
dylematy, zagrożenia, w: Patriotyzm a wychowanie, red. E. J. Kryńska, Białystok 2009, s. 305.
65 Por.  B.  Zięba, Wybrane aspekty…,  dz.  cyt.,  s.  125;  por.  także:  D.  Migacz, Rodzina polska wobec wyzwań
współczesności, w: Kultura polska. Kierunki i dynamika zmian, red. T. Bąk, W. Majkowski, Warszawa 2009, s.
110 (99-112).
66 M. Wojciechowska, Świadomość społeczna i obywatelska młodych Polaków na przełomie wieków, w:
Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 181.
67 A. Kwak, Relacje z rodzicami z perspektywy przemian społecznych. Stałość czy modyfikacja, w: Współczesne
rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2004, s. 239 (231-241).
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instytucję, która wypełnia głównie dwie funkcje: prokreacji oraz socjalizacji. W tym

przypadku widzi się rodzinę jako społecznie uznany typ trwałego obcowania płciowego, jako

formę instytucjonalną małżeństwa, która zawiera pewien system nomenklatury określającej

relacje pokrewieństwa, jako swoistą gospodarczą jednostkę, zapewniająca potomstwu

utrzymanie oraz wychowanie, a także jako społeczną grupę stale zamieszkującą wspólnie68.

1.6. Metody, techniki i narzędzia badań

Janusz Sztumski definiuje metodę badawczą jako „system założeń i reguł pozwalający na

takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć cel

do jakiego się świadomie zmierza”69. Kierowanie uświadomionymi czynnościami człowieka

oraz wskazanie myślenia i działania w procesie poznania naukowego jest celem metody

badawczej. Tadeusz Kotarbiński metodę badawczą charakteryzuje jako „sposób

systematycznie stosowany w danym przypadku z intencją zastosowania go także przy

ewentualnym powtórzeniu analogicznego działania”70. Według Mieczysława Pelca metoda

badawcza to „narzędzia intelektualnego wsparcia badacza”71, zaś Józef Pieter nazywa metody

badawcze „ogółem właściwych, prowadzących do celu, czyli wzorcowych, sposobów

wykonywania badań naukowych, pisemnego opracowania oraz oceny krytycznej”72.  O

metodzie badawczej, jako postępowaniu składającemu się z odpowiednio uporządkowanych

do siebie dobranych czynności myślowych73 traktuje Władysław Okoń.

Jednakowo metoda badawcza i technika są ściśle powiązane z procesem badawczym.

Metoda jest pojęciem szerszym niż technika i wskazuje na zakres i charakter prowadzonych

badań. Techniki odnoszą się do zawężenia czynności i dotyczą szczegółowych rozstrzygnięć

zbierania, gromadzenia i oceny danych, doboru próby badawczej i sposobu przeprowadzenia

badań społecznych74. Technika jest sposobem zbierania danych i realizacji określonej

metody75.

W pracy zostały zastosowane metody badawcze teoretyczne i empiryczne. Metody

68T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 2003, s. 143-144. Za: E.
Trempała, M. Cichosz, Pedagogika społeczna, Olecko 2006, s. 67.
69 J. Sztumski, dz. cyt., s. 60.
70T. Kotarbiński, O pojęciu metody, Warszawa 1957, s. 667.
71 M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych, Warszawa 2012, s. 49.
72 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, s. 198-199.
73 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 15.
74 J. Sztumski, dz. cyt., s. 68.
75T. Majewski, Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych, Warszawa 2002, s. 8.
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teoretyczne pozwoliły uzyskać materiał badawczy, zawarty w bibliografii, wyodrębnić

składniki istotne w procesie badawczym, a następnie ich porównanie i syntezę

wyodrębnionych elementów składowych w celu uzyskania materiały niezbędnego do

dalszych badań. Wykorzystane metody badawcze umożliwiły zastosowanie wniosków na

poszczególnych etapach procesu badawczego.

Proces badawczy w niniejszej pracy określały następujące metody:

· teoretyczne: analizę, syntezę, abstrahowanie, wnioskowanie, uogólnienie, porównanie

i analogię; te metody badawcze były stosowane podczas realizacji wszystkich etapów

prowadzonych badań, a ich dobór wynikał z charakteru problemu badawczego;

· empiryczne: badanie techniką obserwacji uczestniczącej.

W ramach metod teoretycznych zastosowano następujące główne metody:

- analizę – która sprowadzała się do myślowego rozłożenia przedmiotu badań na części

i badaniu ich osobno oraz do wykrycia składników tego przedmiotu w celu ich zbadania i

wychwycenia istoty. Metoda ta stosowana była w rozdziałach: drugim, trzecim, czwartym,

głównie z zastosowaniem techniki analizy treści źródłowych. Analizę zastosowano także w

trakcie studiowania literatury. Objęła ona gromadzenie i selekcję informacji zawartych w

literaturze przedmiotu i źródłach ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy w obszarze

złożonej problematyki badawczej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że analiza jako zdolność

umysłu do operacyjnego rozdzielania na części poszczególnych zjawisk, legła u podstaw

sprecyzowania problemów badawczych (pozwoliła przedstawić i uzasadnić ważność oraz

aktualność sprecyzowanych problemów);

- syntezę – stanowiącą swoistą jedność z analizą i polegającą na łączeniu

wyodrębnionych składników przedmiotu badań w nową całość w celu wykrycia istotnych

związków i właściwości. Metodę tę stosowano w czwartym rozdziale. Obejmowała ona

przede wszystkim czynniki i cechy charakterystyczne dla identyfikacji czynników

prawidłowego rozwoju osoby ludzkiej w rodzinie.

Podsumowując, przy opracowaniu tematu posłużono się metodą deskrypcyjną,

analityczną, porównawczą oraz syntetyczną, wychodząc z założenia podstawowej procedury

badawczej w naukach społecznych, która składa się z następujących etapów: zdefiniowanie

problemu badawczego – w oparciu o czynniki społeczne, jak również teoretyczne stanowiące

bazę analizy tegoż problemu; przegląd istniejącej literatury – zarówno teoretycznej, jak i

prezentującej  wyniki wcześniejszych badań tego samego problemu; wieloparadygmatyczna

analiza zagadnień stanowiących podstawę przedkładanej rozprawy, pozwalającej na
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systematyczne oraz syntetyczne ujęcie problemu badawczego; interpretacja wyników analiz

oraz sformułowanie wniosków. Analiza teoretyczna jest uzupełniona badaniami

jakościowymi, na podstawie techniki obserwacji uczestniczącej, która przeprowadzana jest

jednocześnie z osobami przy użyciu technik projekcyjnych. Polega na przeprowadzeniu

wywiadu, według określonego scenariusza, z większą liczbą osób. Ponadto, w pracy

wykorzystano elementy statystyki, które posłużą do ustalenia związków sądów i opinii z

przynależnością do poszczególnych grup respondentów oraz do syntezy myślowej

cząstkowych opinii i sądów uzyskanych w trakcie badań w celu uogólnienia uzyskanych

wyników. Przy opracowaniu tematu posłużono się też metodą historyczno-krytyczną,

zawierającą trzy elementy: ukazanie genezy poglądów autora, wykład owych poglądów oraz

ocenę. Nadto posłużono się jakościową metodą analizy treści pozwalającą na szczegółową

penetrację materiałów źródłowych pod kątem analizowanej problematyki.

1.7. Proces badań

Bogdan Szulc definiuje proces badawczy jako „swoisty układ występujących kolejno

czynności realizowanych przez określone podmioty, zmierzających do określonego celu

poznawczego”76. Proces badawczy dla niniejszej pracy został zrealizowany w trzech fazach, a

uszczegółowienie czynności badawczych zostało zaprezentowane w Tabeli 1.

Faza pierwsza była fazą planowania. Obejmowała ona określenie podstawowych

elementów procesu badawczego poprzez operacjonalizację zmiennych konceptualnych na

język doświadczeń. W tej części procesu badawczego doszło do wstępnego określenia

pomysłu, celu, przedmiotu badań, wstępnych zmiennych oraz sformułowania problemów

badawczych i hipotez. Następnie, ale nadal w ramach czynności planistycznych w ramach

fazy przygotowawczej, dobrano metody, próbę badawczą, teren badań w celu finalnego

skonstruowania narzędzi badawczych. Powyższe działania zostały zrealizowane w oparciu o

wstępną analizę literatury przedmiotu.

Druga faza, czyli faza badań właściwych, to działalność poznawcza skoncentrowana na

zastosowaniu procedur metod teoretycznych lub empirycznych w zależności od charakteru

prowadzonych badań (jakościowych i ilościowych).

Etap działalności twórczej badacza to trzeci etap procesu badawczego. Podczas tej fazy

została opracowana koncepcja kierowania projektami badawczo-rozwojowymi. Zanim

76B. Szulc, dz. cyt., s. 56-60.
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finalnie opracowano koncepcję, w pierwszej kolejności doszło do klasyfikowania,

kategoryzowania i selekcjonowania zgromadzonego materiału badawczego, który ostatecznie

został poddany wnioskowaniu końcowemu77. Janusz Sztumski precyzuje wymagania

odnośnie do analizy zgromadzonych materiałów podczas procesu badawczego. Pierwszym

krokiem podczas analizy jest weryfikacja, która polega na ustaleniu wartości zebranych

danych w odniesieniu do zebranych informacji oraz sposobu metodologicznej poprawności

ich pozyskania. Następnie materiały należy poddać selekcji polegającej na eliminacji danych

zaburzających metodologiczny rygor badawczy. Dalszym krokiem jest klasyfikacja, czyli

logiczny podział danych zgodnie z przyjętym porządkiem. Kolejnym krokiem jest

kategoryzacja materiałów polegająca na uporządkowaniu materiałów według potrzeb,

zachowując cechę rozłączności kategorii i nawiązywania do celu badań. Ostatnią czynnością

jest skalowanie danych w zależności od potrzeb prowadzonych badań i badacza ich

prowadzących. Skalowanie polega na przypisywaniu istotnym dla badania wartościom

(wskaźnikom) cech liczbowych lub innych znaków pełniących funkcję narzędzi pomiaru.

Ograniczenia badań występują w każdym procesie badawczym. Prowadzący badania

powinni mieć na uwadze, że ograniczenia badań są związane również z ograniczeniami

związanymi z zastosowanymi metodami i technikami badawczymi. Poznanie jakościowe jest

uwarunkowane słabościami wynikającymi z78:

· przypadkowym gromadzeniem danych;

· niesystematyczną analizą danych;

· dowolnym traktowaniem tworzenia teorii;

· problemami wykorzystania danych do testowania teorii;

· niespełnienia kryteriów intersubiektywnej sprawdzalności.

77 Por.: J. Sztumski, dz. cyt., s. 156-161.
78 W. Czakon, dz. cyt., s.10-111.
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ROZDZIAŁ II

IDEA WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO W UJĘCIU KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz jest twórcą spójnego systemu

wychowawczego. Jako wielki społecznik, wiedział, jak należy kształtować młodych ludzi, by

właściwie funkcjonowali, a nawet wzbogacali społeczeństwo. System wychowania

społecznego w ujęciu bł. Bronisława to doskonały plan formowania człowieka oparty na

solidnym fundamencie.

W pierwszym podrozdziale autor przedstawi analizę idei wychowania społecznego na

rzecz  rodziny  w  pismach  ks.  Bronisława  Markiewicza  w  kontekście  zmian  społeczno-

politycznych na przełomie XIX i XX wieku. Podjęty zostanie temat głównych filarów

wychowania w przestrzeni społecznej wg bł. Bronisława.

1. Obraz życia rodzinnego w kontekście społecznym w Galicji

Właściwe zrozumienie człowieka zakłada osadzenie go w konkretnym czasie,

uwzględnienie warunków społecznych i politycznych itp. W niniejszym podrozdziale

nakreślona zostanie sytuacja, jaka panowała w rodzinach w czasie, kiedy Bronisław

Markiewicz dorastał, studiował, a potem pracował. Rodzina jest bardzo ważnym elementem

życia79, kształtującym postawę konkretnego człowieka. Dzięki określonym okolicznościom

dojrzewania, ks. Markiewicz w późniejszych latach stworzył system wychowawczy, który

mimo upływu lat, nie stracił na aktualności80.

W latach 1772-1795 ziemie polskie zostały zagarnięte przez Rosję, Austrię i Prusy.

Państwo polskie przestało istnieć, ale istniał naród, o czym świadczą kolejne powstania

przeciw zaborcom. Sytuacja polityczna nie sprzyjała rozwojowi polskiej rodziny. W skład

zaboru austriackiego wchodziły ziemie dwóch jednostek administracyjnych: Królestwa

Galicji i Lodomerii oraz Księstwa Cieszyńskiego. Obie otrzymały wspólną nazwę – Galicja81.

79 E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Zasoby rodziny wychowanie, poradnictwo, praca
socjalna, Gdańsk 2016, s. 549.
80 R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza, Marki 2001, s. 7.
81 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 1865-1918, w:
Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. Cz. Strzeszewski, Warszawa 1981, s. 137.
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Rząd wiedeński, który na początku nie wierzył w trwałość i zwycięstwo polskości,

niszczył przyłączoną prowincję nieprzemyślaną eksploatacją. Wyzyskiwano ją, na ile to było

możliwe, przez podatki, dzierżawy, sprzedaż dóbr królewskich, administrując jak najtaniej

z uwzględnieniem jedynie koniecznej sprawiedliwości. Galicja stała się polem

eksperymentalnym dla różnego rodzaju ustaw, jakie miały być wprowadzane w całym

państwie austriackim82.

Polskie rodziny zajmowały drugorzędną rolę w życiu politycznym. Szlachta, nękana

podatkami i ograniczeniami, a także zniechęcona wrogością urzędników i zatargami z ludem,

jawnie okazywała niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy.

Trzeci rozbiór Polski, który miał miejsce w 1795 roku, odciął Galicję granicami od

dotychczasowych partnerów gospodarczych. Te zmiany zdecydowanie ograniczyły rozwój

społeczny terenu Galicji, a tym samym spowodowały zubożenie rodzin. Skrajny

konserwatyzm rządów i administrowanie w obcym języku doprowadziły do tego, że Galicja

stawała się zaniedbaną prowincją wielonarodowościowej monarchii. Po kongresie

wiedeńskim, w 1815 roku, kraj przeżywał okres wegetacji. Obciążenie rodzin było tak

wielkie, że od czasu do czasu słychać było głos rozpaczy: „Nie wydołamy”83.

W latach 40. XIX wieku rząd austriacki prowadził politykę podburzania ludu

galicyjskiego przeciw szlachcie. Dziedzicom nadano prawo egzekwowania zobowiązań

chłopskich i szerokiego wymiaru kar. Rozstrzyganie spraw pomiędzy szlachtą i chłopami

pozostawiono urzędnikom politycznym, którzy wydawali niesprawiedliwe wyroki, wpajając

w lud przekonanie, że to oni są jego obrońcami przeciw uciskowi szlachty84. Takie

nastawienie chłopów do szlachty, przy całym aparacie biurokratyczno-szpiegowskim, dało

początek tragicznemu w dziejach Galicji wydarzeniu, które nazywamy rabacją lub rzezią

galicyjską. Konsekwencje tych wydarzeń najbardziej odczuła polska rodzina, „rozrywana na

strzępy”.

W drugiej połowie XIX wieku, w wyniku odśrodkowych, separatystycznych

i narodowościowych tendencji, załamał się absolutyzm monarchii habsburskiej. Przyczyniły

się do tego dwie przegrane wojny, w 1859 roku z Francją i Piemontem i w 1866 roku

z Prusami, w bitwie pod Sadowem. Władze austriackie zrozumiały wówczas, że konieczne są

reformy polityczne, dzięki którym nie dojdzie do rozpadu państwa. Kraje i narody, wchodzące

82 K. Bartoszewicz, Dzieje Galicji, Kraków 1917, s. 7-13.
83 Tamże, s. 12.
84 Tamże, s. 35.
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w skład zaboru austriackiego, otrzymały wewnętrzną autonomię85. W 1861 roku język

niemiecki został usunięty ze szkół. W szerszym zakresie rządy przejęli Polacy. Nastąpił

rozwój instytucji szkolnych i kulturalnych z uniwersytetami w Krakowie, we Lwowie

i Akademią Umiejętności. Zmianie uległa także polityka państwa wobec Kościoła, któremu

przyznano kontrolę nad szkolnictwem, biskupi zaś mogli utrzymywać swobodny kontakt

z Rzymem86. Dzięki temu powoli rozpoczął się proces zauważania przez rządzących polskich

rodzin i ich potrzeb.

Lata pobytu Bronisława Markiewicza w Wyższym Seminarium Duchownym

w Przemyślu (1863-1867) przypadają na okres ważnych zmian, dokonujących się w ustroju

politycznym zarówno zaboru austriackiego, jak i całej monarchii. Te zmiany bez wątpienia

miały swoje przełożenie na polskie rodziny.

Po upadku powstania styczniowego w Galicji ponownie doszedł do głosu kurs

antypolski. Zawieszono działalność Sejmu galicyjskiego, a w lutym 1864 roku ogłoszono

w Galicji stan oblężenia, który trwał do maja 1865 roku. Gdy przywrócone zostało prawo do

funkcjonowania sejmu, jego znaczenie rosło, a posłowie uchwalali cały szereg ustaw,

rozbudowując tym samym autonomię Galicji. Powołano do życia samorządy gminne

i powiatowe87. W dziedzinie oświaty wyrazem autonomii było powołanie przez władze

wiedeńskie  Rady  Szkolnej  Krajowej.  Rada  składała  się z  Polaków  i  przez  Polaków  była

kierowana88. W 1873 roku Sejm galicyjski uchwalił ustawę o zakładaniu i utrzymywaniu

szkół ludowych. Obowiązek szkolny, według obowiązującej ustawy, wynosił osiem lat,

natomiast polska Rada Szkolna Krajowa wprowadziła tylko sześcioletni okres nauki. Część

szlachty i inteligencji galicyjskiej obawiała się oświaty wsi, uzasadniając swój pogląd tym, że

może to prowadzić do większego jej usamodzielnienia. Konserwatywna część ziemiaństwa i

rządzącej partii stańczykowskiej uznała założenie szkół ludowych za zbyt postępowe.

Doprowadziło to w 1893 roku do podziału szkół ludowych na dwa typy: niższe – dla wsi i

wyższe  –  dla  miast.  Tym  samym  podzielono  dzieci  na  dwie  kategorie:  ze  wsi  –  gorsze,  a  z

miast – lepsze89. Rodziny ubogie pozostawały w cieniu i nie mogły liczyć na sprawiedliwy

równy dostęp do edukacji. Austria, na skutek niepowodzeń politycznych na arenie

85 J. Buszko, Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1987, s. 89-90.
86 J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków 1986, s. 253.
87 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 90.
88 Tamże, s. 91.
89 Tamże, s. 116.
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europejskiej, była zmuszona poczynić pewne ustępstwa na rzecz Polaków – co odczuły

zwłaszcza rodziny90.

Ostatnie dwudziestolecie XIX wieku przyniosło stabilizację sytuacji Galicji, jako

prowincji wielonarodowościowej Monarchii Austro-Węgierskiej. Kierujące polityką

wewnętrzną stronnictwo konserwatywne, uważając za podstawę swego działania lojalizm

wobec austriackiego monarchy i niechęć wobec wszystkich poczynań określanych jako

spiskowe, zaczynało napotykać coraz mocniejszy opór rozmaitych środowisk opozycyjnych.

Przedkładały one zadania ogólnonarodowe ponad doraźne korzyści jednej z dzielnic

podzielonego kraju91. W rezultacie środowisko rodzinne mogło nieco odetchnąć. Nie był to

jeszcze czas spokoju, ale nękanie polskich rodzin przybierało lżejsze formy.

Poważnym zwrotem w życiu polskich rodzin był wynik wyborów parlamentarnych

w 1897 roku. Po raz pierwszy w dziejach parlamentu austriackiego, weszła do rady państwa

spora grupa opozycyjnych działaczy polskich. Zdobyła tym samym trybunę, z której mogła

piętnować antyludowy system rządów w Galicji92. W ożywieniu politycznym, które

przeżywała Galicja u schyłku XIX wieku, ważną rolę odegrał Kościół katolicki. Przyczyniły

się do tego postawa Stolicy Apostolskiej i wypowiedzi papieży wyjaśniające aktualne

kwestie społeczne, a szczególnie – ogłoszona w 1891 roku, przez Leona XIII, encyklika

Rerum novarum.

W pracę i działalność na rzecz społeczności lokalnej i rodziny angażowało się wielu

księży, z których największy rozgłos zdobył ks. Stanisław Stojałowski, jeden z animatorów

katolickiego ruchu ludowego, gorący zwolennik uświadamiania narodowego i politycznego

chłopów. W pozytywnym i skutecznym oddziaływaniu na rodziny pomagał mu autorytet

kapłana. W wydawanych dla ludu pisemkach „Wolność” i „Pszczółka” ks. Stojałowski

występował mocno w obronie godności chłopów i ich praw politycznych. Działalność

ks. Stanisława Stojałowskiego, początkowo popierana przez władze kościelne, z czasem

napotykała na coraz większe trudności, zarówno ze strony władz kościelnych, jak również

galicyjskich sfer rządowych. W 1893 roku, z inicjatywy ks. Stojałowskiego, powstało

Stronnictwo Chłopskie stojące na gruncie katolickim i narodowym. Uzyskanie przez warstwę

chłopską samodzielności politycznej w wyborach w 1889 roku spotkało się ze sprzeciwem ze

strony konserwatystów galicyjskich, wspieranych przez hierarchię kościelną. W konsekwencji

90 R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy…, dz. cyt., s. 9.
91 J. Buszko, Historia…, dz. cyt. , s. 93-94.
92 Tamże, s. 117.
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doprowadziło to do odepchnięcia ruchu ludowego od Kościoła, natomiast ks. Stanisław Stoja-

łowski został ekskomunikowany93.

Pierwsze dwudziestolecie XX wieku było dla Galicji okresem przyspieszonych zmian

na wielu płaszczyznach, które pozytywnie rzutowały na środowisko rodzinne. Stronnictwo

konserwatywne straciło wpływy i znaczenie, nowe i dynamiczne partie pozyskiwały

zwolenników także w tych kręgach społeczeństwa, które dotąd pozostawały politycznie

bierne. Wprowadzenie w 1896 roku częściowej powszechności wyborów do wiedeńskiej

Rady Państwa spowodowało ożywienie działalności publicznej, pogłębione i utrwalone

zniesienie systemu kurialnego i przyjęcie zasady równości prawa wyborczego w 1907 roku.

Wystąpienia zbrojne i strajki w Królestwie Polskim w latach 1905-1906, obserwowane były w

Galicji z niepokojem i nadzieją94. Rosnące napięcie w sytuacji międzynarodowej w ostatnich

latach przed I wojną światową spowodowało żywiołowy rozwój organizacji wojskowych

i paramilitarnych wraz z równoczesnym natężeniem dążeń zjednoczeniowych

i niepodległościowych95.

Równolegle ze zmianami politycznymi dokonywały się zmiany na płaszczyźnie

społecznej. Brak własnego bytu państwowego w decydujący sposób warunkował i kształtował

całe życie społeczne w Galicji. Okres autonomii Galicji, z punktu widzenia politycznego,

rozpoczyna się od 1848 roku96. W rzeczywistości jednak autonomia weszła w życie dopiero w

1867 roku, kiedy w całej monarchii habsburskiej ogłoszona została tzw. konstytucja

grudniowa. W świadomości społeczeństwa galicyjskiego żywe było wspomnienie rabacji

z 1846 roku. Wytworzyło to barierę nieufności pomiędzy szlachtą a ludnością wiejską97.

Równocześnie Galicja była „krajem”, który miał ambicje, by odegrać znaczącą rolę w życiu

całego narodu polskiego. Do tego predysponowały ją zwłaszcza dwa główne ośrodki

uniwersyteckie i kulturalne: Kraków, w Galicji zachodniej, a także Lwów, w Galicji

wschodniej. Odegranie wiodącej roli było możliwe ze względu na fakt, że Galicja posiadała

autonomię społeczno-polityczną i dużo większą swobodę działania kulturalno-oświatowego

niż dwa pozostałe zabory – pruski i rosyjski98.

Tworzący się w Galicji ruch ludowy dość wcześnie popadł w konflikt

z duchowieństwem, zwłaszcza episkopatem. Biskupi, szczególnie przemyscy, dostrzegali

93 J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys…, dz. cyt., s. 254-255.
94 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 147.
95 Tamże, s. 167.
96 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska…, dz. cyt., s. 137.
97 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 96.
98 I. Ihnatowicz, A. Męczak, B. Zientara, O. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku,
Warszawa 1988, s. 579-582.
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problemy społeczne, ale przeszkodą w efektywnym działaniu było przyzwyczajenie do mało

znaczącej roli duchowieństwa w życiu społecznym. Łączyło się to z podziałem na stany

społeczne, wśród których chłop zajmował najniższe miejsce. Drugą przeszkodą był

paternalizm. Biskupi i duchowni często pomagali chłopom, ale równocześnie byli przekonani,

że bardzo mało da się z tą warstwą społeczeństwa zdziałać. Działaczy ludowych uważano za

politykierów, bardziej zabiegających o własną karierę niż o dobro ludu. Istotną przeszkodą

były także metody działania ruchu ludowego, na które Kościół nie mógł się zgodzić. Często

antyklerykalizm ludowców uniemożliwiał konstruktywny dialog99.

Kolejny problem, dotykający polskie rodziny, stanowiło przeludnienie Galicji, które

nasiliło się jeszcze około 1890 roku. Ludność z zachodniej części Galicji, gdzie brakowało

ziemi uprawnej, przenosiła się na tereny wschodniej Galicji. Najbardziej przeludnione były

powiaty: wielicki, brodzki, rzeszowski, krośnieński, łańcucki i złoczewski. Problemu tego nie

można było rozwiązać, przede wszystkim ze względu na specyficzną sytuację społeczną

i gospodarczą samej Galicji, która w owym czasie korzystała już z dużych swobód

politycznych. Bezpośrednią konsekwencją przeludnienia była emigracja. Ks. Bronisław

Markiewicz pisał do swojego brata Władysława w 1896 roku, że 33% najbardziej

wartościowej ludności południowych terenów Galicji wyemigrowało za pracą do krajów

zachodnich100. W latach 1895-1914 Galicję opuściło około miliona osób, z czego 2/3

stanowili Polacy. Dopływ pieniędzy z emigracji przyniósł pewne korzyści, co wpłynęło na

parcelację większej własności i wykupywanie jej przez ludność101. Mimo tych korzyści

odczuwalny bardzo był ubytek rodaków, którym zacofany i pozbawiony wolności kraj nie

mógł zapewnić chleba102.

Problemem ogromnej wagi, dotykającym rodziny w czasach współczesnych

Markiewiczowi, było też pijaństwo, powszechne zwłaszcza wśród najbiedniejszych,

niewyedukowanych warstw społeczeństwa. Właściciele ziemscy posiadali prawo propinacji,

które dawało im możliwość produkowania alkoholu i sprzedaży tego produktu w szynkach

i karczmach103. Prowadziło to do ruiny nie tylko materialnej, ale przede wszystkim moralnej

rodziny polskiej. Istotnym czynnikiem powodującym nędzę Polaków w Galicji był niski

poziom kultury wśród ludności wiejskiej. W 1880 roku tylko 13% ludności galicyjskiej

99 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska…, dz. cyt., s. 153 nn.
100 Korespondencja i referaty ks. B. Markiewicza, manuskrypt, t. I-II, AZSMA, s. 36.
101 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska..., dz. cyt., s. 140.
102 S. Kieniewicz, Stosunki gospodarcze na progu XX wieku, w: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918,
Warszawa 1979, s. 398.
103 J. Buszko, Stosunki gospodarczo-społeczne w Galicji, w: Historia Polski, t. III, Warszawa 1967, s. 296.
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umiało czytać i pisać104. To z kolei stwarzało nowy problem, jakim była młodzież społecznie

zagrożona. Sytuacja ta domagała się przeprowadzenia odpowiednich reform społecznych. Na

przełomie XIX i XX wieku powstał nieformalny ruch społeczny, który w zakładach

prywatnych wychowywał młodzież z marginesu ówczesnego społeczeństwa105.

Kilka lat trwało wprowadzanie w życie zasad galicyjskiej autonomii, ale znacznie

dłuższy okres był potrzebny do tego, by społeczeństwo nauczyło się z niej korzystać.

Początkowy entuzjazm, z jakim przyjmowano możliwość rozpoczęcia działalności

samorządowej i społecznej, hamowały trudności spowodowane brakiem niezbędnych doświa-

dczeń. Z ekonomicznego punktu widzenia dopiero u schyłku lat osiemdziesiątych na większą

skalę rozpoczął się rozwój kraju106.

W latach dwudziestych XIX wieku Galicja należała do najbardziej zaniedbanych

regionów Europy. W gospodarczym i społecznym rozwoju wyprzedzały ją nie tylko Czechy

i Węgry, ale także pozostałe dzielnice Polski.

Dla Austrii Galicja była krajem zakarpackim, etnicznie obcym, który trzeba było

eksploatować i utrzymać w zależności; krajem, w który nie warto było inwestować.

Traktowano ją jak hinterland107 rolniczy dla pozostałych, uprzemysłowionych prowincji

narodu108. Na terenie Galicji poddawano praktycznemu sprawdzeniu projekty reform

społecznych, gospodarczych i samorządowych. Pisał na ten temat Juliusz Makarewicz:

„Galicja nie jest tylko dostawcą surowców dla prowincji zachodnich, nie jest tylko odbiorcą

wytworów przemysłowych, nie jest tylko źródłem znacznego kontyngentu rekruta

i dochodów skarbowych. Galicja jeszcze jedną ważną funkcję spełnia w organizmie pań-

stwowym, jest polem doświadczalnym dla eksperymentów prawnych”109. Około 85%

ludności Galicji żyło z rolnictwa i prowadziło małe gospodarstwa110. Uwłaszczenie chłopów

nie wpłynęło na poprawę sytuacji wsi galicyjskiej. Pozostały liczne relikty okresu feudalnego

w stosunkach własnościowych, jak również w formie uprawnień ekonomicznych. Chłopi

obciążeni byli podatkiem gruntowym z tytułu uwłaszczenia111. Prymitywna gospodarka

przyczyniała się do licytacji gospodarstw chłopskich i zadłużenia u lichwiarzy żydowskich.

Prowadziło to do zubożenia rodzin, a tym samych pojawiania się patologii wychowawczych.

104 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska…, dz. cyt., s. 140.
105 J. Sieg, Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów, Kraków – Struga 1981, s. 87.
106 S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej 1850-1914, Wrocław 1952, s. VII.
107 Hinterland – niem. głąb kraju, zaplecze.
108 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska…, dz. cyt., s. 138.
109 J. Makarewicz, Dwudziestolecie galicyjskiej krzywdy, Kraków 1910, s. 29.
110 J. Sieg, Powściągliwość…, dz. cyt., s. 87.
111 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 58.
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Produkcja rolna było zbyt niska, by mogła zaspokoić potrzeby rodzin. Niewielkie

gospodarstwa rolne produkowały przede wszystkim dla własnych potrzeb. Chłopi galicyjscy

nie umieli oszczędnie i przewidująco gospodarować. Trudną sytuację pogarszały klęski

nieurodzaju. Wtedy chłopi głodowali bardziej niż w czasach pańszczyźnianych112. Dwory,

szczególnie we wschodniej Galicji, wykorzystywały chłopów, którzy pracą na gruntach

pańskich spłacali lichwiarski procent od pożyczek udzielonych im zwłaszcza w okresie

przednówka. Zastój gospodarczy i słaby rozwój przemysłu powodował, że chłopi nie mieli

dodatkowej możliwości zarobkowania w miastach. Skutkiem tego ich zadłużenie kończyło się

często licytacją gospodarstwa. Pewien postęp w dziedzinie kultury upraw zaznaczył się w

latach osiemdziesiątych. Wtedy nastąpił także wzrost produkcji zwierzęcej113. Na początku

XX wieku widoczna była tendencja umacniająca wielkie latyfundia przy równoczesnym

rozdrobnieniu gospodarstw chłopskich. Nastąpiło sproletaryzowanie wsi i osłabienie pozycji

ekonomicznej średniego i bogatego chłopa114.

Kolejnym, wielkim problemem wpływającym na rodziny Galicji był słaby przemysł.

Ziemia galicyjska posiadała bardzo dużo bogactw mineralnych, spośród których wymienić

należy: węgiel kamienny, węgiel brunatny, złoża ropy naftowej, wosk ziemny, pokłady soli

kamiennej, potasowej, rudy cynku, ołowiu, żelaza, siarkę, porfiry, marmur, piaskowiec i

granit115. Mimo tylu bogactw przemysł w Galicji nie rozwijał się, na co wielki wpływ miał

Sejm galicyjski i współrządzące krajem ziemiaństwo. Rząd wiedeński w Galicji widział

głównie rynek zbytu dla produktów austriackich, czeskich i węgierskich. Eksploatowano

złoża mineralne, unikając inwestycji, które mogłyby podźwignąć przemysł galicyjski116.

Także austriacki system fiskalny poważnie zaciążył na rozwoju przemysłu w Galicji. Krajowa

Komisja Przemysłowa, w 1906 roku, opracowała plan, który miał na celu powołanie do

istnienia wielkiego przemysłu. W 1911 roku utworzono Bank Przemysłowy dla Królestwa

Galicji i Lodomerii, który objął patronat nad przemysłem fabrycznym. Jednym z minusów

rozwoju przemysłu w Galicji było to, że wraz z przybywaniem kominów fabrycznych

„Szczakowa, Biała, Trzebinia i całe pogranicze zachodnie (…) [było] mocno zadymione”117.

W latach 1912-1913, w okresie wojen bałkańskich, nastąpiło załamanie rozwoju

gospodarczego Galicji118.

112 Cz. Strzeszewski, Chrześcijańska…, dz. cyt., s. 138-139.
113 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 59-60.
114 Tamże, s. 125.
115 K. Bartoszewicz, Dzieje…, dz. cyt., s. 188-189.
116 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 60.
117 K. Bartoszewicz, Dzieje…, dz. cyt., s. 194-195.
118 J. Buszko, Historia…, dz. cyt., s. 123.
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W przedstawionych wyżej różnych aspektach życia polskich rodzin chodziło przede

wszystkim o podkreślenie i zaakcentowanie problemu niesprawiedliwości, która przejawiała

się na płaszczyźnie relacji międzynarodowych, najwyraźniej w okresie rozbiorów.

Zniewolenie narodu nie usprawiedliwiało jednak w żaden sposób niesprawiedliwości w życiu

społecznym, które w dużej mierze zależało od samych obywateli. Podobnie działo się

w sferze życia gospodarczego.

Przedstawione w ogólnym zarysie podstawowe wymiary życia polskich rodzin

w zaborze austriackim pokazują realia Galicji, w których żył ks. Bronisław Markiewicz.

Niesprawiedliwość i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za dobro wspólne i dobro

drugiego człowieka zdominowały lata młodości Bronisława Markiewicza. Ten przyszły wielki

Wychowawca i Błogosławiony musiał, wychowany w trudnych realiach społecznych

i politycznych, zdawać sobie sprawę, jak ważną cechą w życiu każdej jednostki jest

odpowiedzialność i troska o dobro narodu, rodziny i drugiego człowieka. To, czego

Markiewicz doświadczał na własnej skórze, niewątpliwie utwierdziło i ugruntowało go

w przekonaniu, że wychowywanie i kształtowanie rodzin ma sens i daje nadzieję na lepszą

przyszłość.

1.1. Rola i znaczenie rodziców w procesie wychowania

Rodzice to fundament rodziny, a tym samym jej nieodłączny element. Gdy proces

wychowawczy prowadzony jest spójnie przez rodziców, korzysta na tym dziecko.

Małżeństwo łączy rodziców, jest zatem dla dziecka rzeczą największej wagi119. W filozofii

środowisko rodzinne to część otoczenia życia człowieka, które wyznacza jego najszerzej

pojęte procesy życiowe, a w którym działając, dokonuje on równoczesnego przeobrażenia

„swojego świata” (środowiska) i samego siebie120. Jest rzeczą oczywistą, że dziecko nie

powinno wzrastać bez należytego oparcia w osobach, które zajmują się jego wychowaniem121.

119 K. Meissner, Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Poznań 2017, s. 26.
120 Por. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, red. K. Wojciechowski, Warszawa 1986, s. 321-322.
121 M. Ganczarska, Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, Opole
2017, s. 9.
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Na płaszczyźnie pedagogicznej Helena Radlińska122 określa środowisko jako „zespół

warunków, wśród których bytuje jednostka, i czynników kształtujących jej osobowość,

oddziałujących stale lub przez dłuższy czas”. Środowisko wychowawcze zostało również

określone, przez Józefa Pietera, jako „złożony układ powtarzających się lub względnie stałych

sytuacji,  do  których  rozwijający  się człowiek  przystosowuje  się w  wychowawczym  okresie

życia”123. Ślady środowiskowego odniesienia do rodziny można natomiast odnaleźć w

pracach Ireny Jundziłł, która pisze, że „rodzina tworzy naturalne środowisko wychowawcze,

w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między poszczególnymi jej

członkami”124. Autorka wymienia również niezbędne składniki środowiska wychowawczego

rodziny, wskazując na „kulturę pedagogiczną rodziców, warunki stworzone dzieciom,

atmosferę wychowawczą, system nagród i kar, organizację pracy i czasu wolnego oraz

kontaktów społecznych”125. W przekonaniu natomiast Józefa Rembowskiego126 środowisko

wychowawcze kształtuje wszystkie cechy psychiczne dziecka, jednostki dorastającej

i dorosłej. Jego zdaniem, rodzina jako mała naturalna grupa społeczna jest najlepszym

środowiskiem wychowawczym, a wpływa na to: skład rodziny, niewielka liczba osób

w rodzinie mająca możliwość stałego i bezpośredniego kontaktu „twarzą w twarz”;

kierownictwo spoczywające w rękach pary małżeńskiej połączonej uczuciem miłości

i przyjaźni, stanowiącej dla potomstwa wzory osobowe do identyfikacji; spójność rodziny

wiążąca się z dążeniem do wspólnych celów i sprawiająca podporządkowywanie lub

harmonizowanie indywidualnych celów członków rodziny z celami grupy; wzajemne

i intensywne powiązania uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny; zaspokajanie

podstawowych potrzeb psychospołecznych dzięki postawom współdziałania, akceptacji,

uznania, swobody i poszanowania praw. W opinii Marii Tyszkowej środowisko, w którym

wzrasta dziecko, stanowi ważny czynnik jego rozwoju i socjalizacji; „oddziałuje ono na

rozwój dziecka wielorako: stwarza określone – mniej lub bardziej sprzyjające –warunki

własnej aktywności dziecka, dostarcza mu wzorów i standardów wykonywania czynności

i zachowania się, organizuje w określony sposób tryb życia, stwarza warunki do zaspokojenia

(lub deprywacji) potrzeb dziecka, w tym także jego potrzeb psychicznych, dostarcza wzorów

i modeli pełnienia ról społecznych, stymuluje (lub nie) rozwój poznawczy, przekazuje [...]

122 H. Radlińska, Stosunek wychowawczy do środowiska społecznego, Warszawa 1935, s. 20.
123 J. Pieter, Środowisko wychowawcze, Katowice 1972, s. 86.
124 I. Jundziłł, Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa 1983, s. 16-17.
125 Tamże.
126 Por. J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie. Studium psychologiczne, Warszawa 1972, s. 34.
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wzory opracowywania i interpretacji doświadczenia [...] zgodnie z uznawanymi

wartościami”127.

Rodzice są niewątpliwie najważniejsi dla rozwoju i socjalizacji dziecka, gdy kształtuje

ono w sposób naturalny i niczym nieskrępowany swoje człowieczeństwo, ucząc się

jednocześnie prawidłowego funkcjonowania w otaczającym go świecie128. Rodzice tworzą

przestrzeń, która jest najwłaściwszym miejscem socjalizacji dziecka. Proces socjalizacji

dokonuje się przez cały okres życia człowieka, jednak dla kształtowania się osobowości

najważniejszy moment przypada na okres dzieciństwa i młodości człowieka. Realizuje się on

jednocześnie w sferach: biologiczno-popędowej, psychiczno-uczuciowej, społeczno-

kulturowej i świadomościowo-moralnej129. Szczególne miejsce zajmują tu wzajemne postawy

rodziców i dzieci, jak również atmosfera emocjonalna charakteryzująca relacje rodzice–

dzieci. Proces socjalizacji dziecka w rodzinie dokonuje się więc przez naśladowanie

sposobów postępowania rodziców głównie w zakresie wzorów moralnych, poznawczych i

uczuciowych, jakie rodzice prezentują. To oni od najmłodszych lat wprowadzają dziecko w

świat wartości kulturalnych, społecznych i religijnych. W środowisku rodzinnym dziecko po

raz pierwszy spotyka się z pojęciami dobra i zła, rzeczy dozwolonych i zabronionych.

Rodzice swoimi ocenami i swoim zachowaniem ukazują mu, co w życiu jest ważne, z czym

należy się liczyć, jakimi wartościami i zasadami należy się kierować. Rodzice kierują zatem

procesem poznawania faktów i zjawisk, jednocześnie ucząc rozumienia norm

i wartościowania”130. W otoczeniu rodziców dziecko jest nie tylko świadkiem, ale

i uczestnikiem życia rodzinnego, dzięki czemu uczy się zabiegać o dobro wspólne rodziny,

czyli o zapewnienie takich warunków rozwoju, które umożliwiają coraz lepsze i większe

doskonalenie osobowości każdego z członków rodziny. Dzięki temu młody człowiek

w rodzinie wyzbywa się egoizmu, coraz bardziej się uspołecznia, a więc uczy się wzajemnej

ofiarności, wyrozumiałości, cierpliwości i sprawiedliwości, pracy i obowiązku, a także

podporządkowywania się dobru ogółu. Uspołecznienie dziecka w rodzinie wytwarza w nim

trwałe przyzwyczajenia, które wyznaczają mu sposób postępowania niekiedy na całe życie131.

Rodzice, stanowiąc odbicie szerszego społeczeństwa, stają się więc dla dziecka pomostem

łączącym go ze społeczeństwem i pozwalającym mu na bezkonfliktowe włączenie się w życie

127 M. Tyszkowa, Badania nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i posiadających rodzeństwo,
w: Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, red. M. Tyszkowa, Poznań 1985, s. 5-6.
128 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach..., dz. cyt., s. 32.
129 Por. F. Adamski, Rodzinna socjalizacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, red.
T. Pilch, Warszawa 2006, s. 393-394.
130 Por. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991, s. 59-60.
131 Por. B. Kiereś, Tylko rodzina, Lublin 2006, s. 51-52.
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społeczne przez uzgadnianie dążeń jednostkowych, osobistych ze społecznymi132.

Występujący współcześnie pluralizm wartości, norm i wzorów, życia rodzinnego, stwarza

wiele niebezpieczeństw dla prawidłowego i w pełni skutecznego przebiegu procesu

socjalizacji, dlatego potrzebna jest ze strony rodziców świadomość celów i zadań rodziny w

dziedzinie wychowania133. Władysław Jacher stwierdza, że ,,dzisiaj, w społeczeństwie

pluralistycznym, rodzina nie posiada monopolu na funkcję socjalizacyjną. Coraz większą rolę

w tym procesie odgrywają wyspecjalizowane instytucję, środki masowego przekazu czy

rówieśnicy. Mamy tu do czynienia z procesem nazywanym kulturalizacją, która dokonuje się

równolegle do socjalizacji i polega na wprowadzeniu jednostki w życie, w kulturę społeczną.

W procesie tym znacząco wzrasta rola dostępnych – dzięki środkom masowego przekazu –

dóbr kultury, obrazów, tekstów. W rodzinie kulturalizacja splata się z socjalizacją” 134.

Rodzice świadomi swych celów i zadań nie powinni łatwo rezygnować z wychowania

rodzinnego przez przekazywanie go instytucjom pozarodzinnym, które nie są w stanie

zapewnić wystarczających warunków pełnego i prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji

młodego człowieka. Wynika to z niedostateczności środków, a szczególnie atmosfery

wychowawczej stwarzanej przez te instytucje i niezastępowalności w tym zakresie rodziny.

Socjalizacja dziecka w rodzinie obejmuje bowiem całość oddziaływań wychowawczych

rodziny, sprowadzających się najczęściej w pierwszym okresie życia dziecka do uczenia go

umiejętności posługiwania się językiem, nabywania doświadczeń w zetknięciu ze światem

rzeczy, nawiązywania kontaktu z poszczególnymi członkami rodziny oraz poznawania

wartości kulturowych rządzących zachowaniem członków rodziny135. Dla całościowego

określenia wartości rodziców jako środowiska wychowania i socjalizacji dziecka

szczególnego znaczenia nabierają również czynniki określające:

- strukturę rodziny (pełna, niepełna, zrekonstruowana, rozbita);

- sytuację zdrowotną (obciążenia dziedziczne, aktualne schorzenia, nałogi);

- organizację i rytm życia rodziny (godziny pracy, czas wolny, zainteresowania, czas spędzany

razem i treść wspólnych zajęć);

- sytuację ekonomiczną (wysokość zarobków, ich źródła, regularność dochodów, budżet

rodziny itp.);

132 Por. F. Adamski, Rodzinna socjalizacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, red.
T. Pilch, Warszawa 2006, s. 394.
133 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 34.
134 W. Jacher, Czym jest socjalizacja w rodzinie, „Problemy Rodziny” 2000, nr 1, s. 36.
135 Por. F. Adamski, Rodzinna socjalizacja, w: Encyklopedia pedagogiczna…, dz. cyt., s. 394.
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- poziom wykształcenia członków rodziny (umiejętności zdobyte w toku kształcenia

zawodowego, przyuczone, uzyskane przez samokształcenie);

- życiową i pedagogiczna zaradność rodziny;

- kontakt rodziny z dalszymi krewnymi oraz środowiskiem sąsiedzkim (bliski, luźny,

okolicznościowy, brak kontaktów, wrogość);

- sytuację społeczną rodziny (opinie rodziców o miejscu pracy, sukcesy zawodowe lub ich

brak, sytuacja szkolna dzieci, opinia o dzieciach i rodzinie w najbliższym środowisku, itp.)136.

W perspektywie wychowania i socjalizacji dziecka w przypadku rodziców znamienne

wydają się słowa Jana Szczepańskiego, który stwierdza, że „dobra rodzina jest potrzebna

człowiekowi w każdym okresie jego życia. Określa ona warunki indywidualnego rozwoju

osobowości jednostki, zaspokaja istotne potrzeby biologiczne i psychiczne, daje poczucie

sensu życia, inspiruje do aktywności, ułatwia wzrastanie w świat kultury oraz przyswajanie

obowiązujących w nim norm i wartości, chroni i wspomaga w sytuacjach trudnych” 137.

Powołane do życia dziecko jest osobą od samego początku i przynależą mu się

ochrona, godność, szacunek i takie prawa, jakie ma każdy człowiek. Jednakże jego

osobowość jako zbiór właściwości i cech psychicznych, społecznych i duchowych rozwija się

i kształtuje przez całe życie, dzięki pomocy innych i własnej aktywności. Większość

współczesnych psychologów, rozważając problem kształtowania osobowości, stara się

najpierw określić, czym jest sama ,,osobowość”138. Znany psycholog angielski Hans

J. Eysenck139 określa ją jako względnie trwałą i stałą organizację charakteru, temperamentu,

intelektu oraz konstytucji fizycznej osoby, determinującą specyficzny sposób przystosowania

się jednostki do otoczenia. W podobny sposób zagadnienie osobowości ujmuje Gordon W.

Allport140, stwierdzając, że osobowość jest dynamiczną organizacją tych psychofizycznych

systemów jednostki, które determinują jej specyficzny sposób przystosowania się do

otoczenia. Stanisław Siek definiuje ją natomiast jako „organizację nabytych i wrodzonych

dyspozycji i schematów reagowania jednostki, względnie stałą, spoistą, specyficzną dla

jednostki, powstałą jako wynik dojrzewania, uczenia się i przystosowania, determinującą

dalszy rozwój i przystosowanie jednostki”141. Osobowość utożsamiana jest zatem najczęściej

ze zbiorem wszystkich cech psycho-fizycznych charakterystycznych dla danej jednostki, które

różnią ją od innych ludzi. Analizując zagadnienia związane z rozwojem osobowości

136 Por. J. Raczkowska, Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, Warszawa 1988, s. 24-25.
137 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, dz. cyt., s. 306.
138 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 35.
139 H. J. Eysenck, The Structure of Human Personality Methuen, London 1970, s. 2.
140 Por. G. W. Allport, Personality a Psychological Interpretation, “Constable and Comp.”, London 1949, s. 48.
141 S. Siek, Struktura osobowości, Warszawa 1986, s. 14.
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człowieka, można wskazać czynniki, które ją kształtują i wokół których organizują się trwałe

nastawienia jednostki. Najczęściej zaliczamy do nich: osoby znaczące, system wymagań,

sytuacje powtarzające się, zdarzenia o wyjątkowej sile142. Czynniki te współwystępują

przeważnie w rodzinie, gdzie kształtują się zręby ludzkiej osobowości. Rodzina ze względu

na funkcję, jaką pełni w życiu człowieka, jest pierwszym środowiskiem wspomagającym

rozwój osobowości dziecka. To w rodzinie kształtuje się wiedza dziecka o sobie i świecie,

postawy wobec siebie i innych oraz postawy wobec sytuacji i zdarzeń143.

Oddziaływanie rodziców naturalnych na dziecko jest procesem ciągłym. Nawet

w przypadku odłączenia od rodziny proces ten trwa. Rozwój osobowości dziecka zachodzi

najczęściej pod wpływem procesów interakcyjnych z innymi członkami rodziny, np.

wzajemne współdziałanie, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji,

realizacja zadań i celów wspólnotowych. Wielość relacji występujących w rodzinie i ich

zróżnicowane sprzyjają kształtowaniu się osobowości. To od właściwego funkcjonowania

rodziny zależy realizacji jej funkcji wychowawczej dzieci144. Ważna jest, jak podkreślają

Talcott Parsons i Robert Bales145, dla rozwoju osobowości dziecka cała rodzina, a szczególnie

cztery typy ról rodzinnych: matki, ojca, siostry i brata oraz podsystemy powstałe z ich

wzajemnej relacji. Zwłaszcza rodzice przez swoją obecność dostarczają dziecku wzorów

zachowań, co sprawia, że dziecko zaczyna ich naśladować, a następnie identyfikuje się z nimi

i chce być takie, jak oni. Przy czym nie chodzi tu tyko o obecność fizyczną, ale przede

wszystkim o rozsądne rzeczywiste zaangażowanie rodziców w sprawy i problemy dziecka.

Ma to decydujący wpływ na jakość więzi łączącej rodziców i dziecko, daje także możliwość

skutecznego zaspokajania jego podstawowych potrzeb. Rodzice zatem „stanowią istotne

oparcie w procesie kształtowania się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć, dążeń

oraz przy wyodrębnianiu poczucia własnego ››ja‹‹ i tworzeniu się obrazu samego siebie”146.

W rodzinie pełnej dzieci mają nie tylko możliwość zdobycia podstawowej identyfikacji

w zakresie płci przez utożsamienie się z rodzicem tej samej płci, a odróżnienie się od rodzica

płci przeciwnej. Do pewnego stopnia mogą identyfikować się w zakresie niektórych cech

wzoru osobowego z rodzicami płci przeciwnej147.

142 Por. B. Baran, Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu się osobowości, Warszawa 1981, s. 13.
143 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 36.
144 Por. R. Niezbecka, Współczesne problemy rodziny i ich rozwiązywanie, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne
pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, t. I, red. L. Szot, A. Świerczek, Kraków 2017,
s. 128.
145 Por. T. Parsons, R. F. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe 1956, s. 37.
146 M. Ziemska, Wprowadzenie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1979, s. 11.
147 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 35.
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Jak zauważa Richard McCandless148 identyfikacja „na krzyż” w zakresie niektórych

cech jest wskazana. Dziewczynce np. odpowiedni wzór osobowy ojca ułatwia poleganie na

sobie samej, a w przyszłości pomoże w zrozumieniu męża i syna. Podobnie chłopcu bliskość

wzoru osobowego matki pozwoli w przyszłości na lepsze zrozumienie żony i córki, niż gdyby

wzór osobowy matki odrzucił całkowicie i nic z niego nie przyjął do własnego postępowania.

Dziecko, naśladując zachowanie rodziców i innych członków rodziny, z którymi jest

emocjonalnie związane, przejmuje ich styl bycia, wartości i sposób zachowania. Identyfikacja

z rodzicami ułatwia mu trwałe i głębokie przyswajanie norm oraz zasad postępowania.

Z upływem czasu w mechanizmie identyfikacji zaczyna dominować świadomy wybór

i decyzja dorastającego człowieka. Identyfikacja z rodzicami lub członkami rodziny

powoduje, że rodzina staje się dla dziecka tzw. grupą odniesienia, czyli grupą, z którą jest ono

mocno związane, której normy zachowania i opinie uznaje za ważne. Przyjmuje wówczas za

swoje obyczaje i kulturowy styl życia w rodzinie149.

Proces kształtowania się osobowości dziecka poprzez identyfikację z rodzicami

uzależniony jest w pewnym stopniu od istnienia w rodzinie określonego stylu wychowania,

który reguluje wzajemne stosunki między członkami grupy rodzinnej. „Rola i treść stylów

wychowania decyduje o kształcie i funkcjonowaniu rodziny, a także o tym, jak rozwija się

osobowość dziecka. Styl wychowania charakterystyczny dla pewnej rodziny jest wypadkową

sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny”150.

Każdy z rodziców ma swoje miejsce w procesie wychowania. Rola ojca w rodzinie jest

inna niż rola matki. „Od ojca oczekuje się działalności, siły, zaradności, odpowiedzialności

za podejmowane zadania, czuwania nad przestrzeganiem norm społecznych, stwarzanie

oparcia dla żony i całej grupy rodzinnej”151. Wskazuje się także na fakt, iż składnikiem

społecznej roli ojca jest miłość, którą obdarza on dziecko. Miłość ojca pełni w rozwoju

dziecka inną funkcję niż miłość matki, która jest bezwarunkowa i wszechogarniająca.

Dziecko, aby być kochanym przez matkę nie musi spełniać żadnych warunków, wystarczy,

że jest jej dzieckiem. Natomiast inaczej kształtuje się miłość ojcowska. Ojciec kocha dziecko

za to, że spełnia ono jego oczekiwania, że jest źródłem jego radości i dumy. Dziecko, aby

zasłużyć na miłość ojca i ją utrzymać, musi postępować zgodnie z jego oczekiwaniami,

podporządkowując się jego wymaganiom. Jest więc ona w mniejszym stopniu źródłem

148 Por. B. R. McCandless, Children and Adolescents. Behaviour and Development, New York – Toronto –
London 1961, s. 349.
149 Por. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki..., dz. cyt., s. 59-60.
150 M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. II, Warszawa 1986, s. 443.
151 R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka..., dz. cyt., s. 14.
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zaspokajania potrzeb, ale stanowi silny bodziec do kształtowania prawidłowego rozwoju.

„Oddziaływanie ojca na dziecko jest również pośrednie. Wpływa na dziecko także poprzez

matkę. Kobieta kochana i szczęśliwa ma wszelkie dane ku temu, aby dać dziecku uczucie

pogodne i spokojne, jakiego nie mogłaby dać matka niekochana i źle traktowana przez

męża”152. Ojciec ma ogromny wpływ na interakcje zachodzące między członkami rodziny.

Jeżeli przejawia on nieopanowanie, nerwowość, agresję – to podobne stany uczuciowe mogą

powstać u dziecka. I odwrotnie – spokój, opanowanie, poczucie bezpieczeństwa również

udzielają się dziecku. Nawiązanie więzi uczuciowej z ojcem odgrywa znaczącą rolę jako

czynnik uspołecznienia dziecka. Ojciec powinien aktywnie uczestniczyć w procesie

wychowania dziecka, aby wpłynąć na jego właściwy rozwój społeczny. Należałoby więc,

z jednej strony wzbudzić w dziecku uczucie przywiązania do swojej osoby i stąd płynącą

chęć naśladowania, z drugiej natomiast strony – przestrzegać reprezentowanej przez siebie

postawy stanowczości. Skuteczność właściwego oddziaływania ojca zależy od tego, czy

będzie on sam przejawiał właściwe wartości społeczne. W rodzinie ojciec wobec dziecka

często posługuje się również siłą fizyczną. Nie jest to właściwy sposób na wzbudzanie

u dziecka stabilizacji i spokoju. To stanowczość i konsekwencja zaspokaja potrzebę

bezpieczeństwa i stabilności153.

W obecnych czasach w rodzinach występują coraz częściej wyraźne przekształcenia

ról matki i ojca w kierunku ich współdziałania. Związane jest to przede wszystkim ze

wzrastającym poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kobiet oraz ich udziału

w zabezpieczeniu materialnym warunków życia rodziny. Charakterystyczne role przypisane

pierwotnie matce i ojcu ulegają pewnej modyfikacji dostosowanej do płci, charakteru

i osobowości rodziców. W coraz większym zakresie ojciec uczestniczy w pracach domowych

i problemach dotyczących wychowania dzieci. Udział w tych zajęciach pogłębia jego

stosunki z żoną i dziećmi oraz ułatwia mu lepsze zrozumienie ich potrzeb. Zaspokojenie

potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka, stworzenie warunków do jego

rozwoju to priorytetowe elementy wspólnych ról rodzicielskich – zarówno matki, jak i ojca.

Umiejętne pełnienie ról rodzicielskich wymaga rozwiązywania różnych złożonych

problemów życiowych.

W przypadku rodziców można wyodrębnić cztery podstawowe style wychowania:

demokratyczny, liberalny, niekonsekwentny oraz autokratyczny. Pierwszy typ zwany

demokratycznym charakteryzuje się równowagą w stosunkach rodzice – dzieci, z dominacją

152 R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka..., dz. cyt., s. 14.
153 Por. A. Solomon, Far from the tree, New York 2012, s. 321.
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rodziców. Dzieci wychowywane w tego typu rodzinach mają poczucie pewności siebie,

przejawiają samodzielność i twórczość w działaniu oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Istotną jego cechą jest dopuszczanie dziecka do współudziału w życiu rodziny. Drugi typ

rodziny charakteryzuje się liberalnym stylem wychowania. W takiej rodzinie występuje

zdecydowana uległość rodziców oraz duża doza wolności i swobody dzieci. Takie

wychowanie może opóźnić rozwój emocjonalny dziecka i obniżyć jego odporność

psychiczną, a tym samym może wpłynąć negatywnie na rozwój jego osobowości. Trzeci typ

rodziny charakteryzuje się niekonsekwentnym stylem wychowania, w którym brak jasno

określonego planu działania. Taka postawa rodziców przeszkadza w rozwoju zdrowej,

scalonej osobowości, natomiast sprzyja jej rozdarciu i rozchwianiu. Czwarty, autokratyczny

styl wychowania cechuje pełna dominacja rodziców połączona z rygorem, surowością i

brakiem bliskości154.

Zdaniem Zbigniew Zaborowskiego155: ,,W klimacie rygoryzmu, zastraszenia i kar

mogą uformować się u dzieci postawy lękowe, nieufność do ludzi, agresywność i egoizm”.

Surowy rygor rodzinny uniemożliwia zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych dziecka i

zniekształca jego proces socjalizacji. Za najbardziej korzystny dla rozwoju osobowości

dziecka uważa się zwykle demokratyczny styl wychowania. Należy jednak zaznaczyć, że

żaden z wymienionych stylów wychowania w rodzinie przeważnie nie występuje w

rzeczywistości w postaci czystej, jeden z nich jednak zwykle dominuje, wpływając na swoistą

atmosferę życia rodzinnego. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek styl wychowania

w rodzinie jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość dziecka, nie jest to czynnik

jedyny. Dopiero w powiązaniu z postawami rodziców wobec dzieci, z emocjonalną więzią

łączącą członków rodziny i z ogólną atmosferą w niej panującą, czynnik ten nabiera

właściwego znaczenia156.

Rodzice tworzą środowisko, które w największym stopniu wpływa na dziecko.

Rodzice tworzący rodzinę, która prawidłowo wypełnia wszystkie swoje funkcje, są dla

dziecka najdoskonalszym środowiskiem rozwoju i wychowania, decydującym o jego

przyszłym losie157. W sposób przejrzysty i usystematyzowany klasyfikacji funkcji rodziny

dokonał Zbigniew Tyszka158, wyodrębniając cztery grupy funkcji pełnionych przez rodzinę,

wraz z funkcjami składowymi:

154 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 37.
155 Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980, s. 21.
156 Por. I. Obuchowska, Dynamika nerwic..., dz. cyt., s. 94.
157 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych…, dz. cyt., Lublin 2008, s. 31.
158 Por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 69.
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Pierwsza grupa to funkcje biopsychiczne:

- funkcja prokreacyjna,

- funkcja seksualna.

Druga grupa to funkcje ekonomiczne:

- funkcja materialno-ekonomiczna,

- funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca.

Trzecia grupa to funkcje społeczno-wyznaczające:

- funkcja klasowa,

- funkcja legalizacyjno-kontrolna.

Czwarta grupa to funkcje socjopsychologiczne:

- funkcja socjalizacyjno-wychowawcza,

- funkcja kulturalna,

- funkcja emocjonalno-ekspresyjna,

- funkcja rekreacyjno-towarzyska.

Zainteresowanie funkcją rozwojową interakcji w rodzinie rozumianych jako wzajemne

oddziaływanie i wpływanie na siebie jej członków towarzyszy psychologii rozwojowej od jej

początków, chociaż zmieniała się konceptualizacja tego zagadnienia wraz z rozwojem tej

dziedziny jako nauki empirycznej. Kwestia interakcji w rodzinie, zwłaszcza interakcji rodzic–

dziecko jako czynnika rozwojowego, ogniskuje w sobie historię psychologii rozwojowej,

a zwłaszcza psychologii dziecka, jako że w sposobie podejmowania tej kwestii wyrażała się

dojrzałość teoretyczna i metodologiczna tych dziedzin wiedzy o człowieku i jego rozwoju159.

Wprawdzie świadomość znaczenia interakcji rodzinnych w rozwoju dziecka była

obecna w psychologii rozwojowej od samego jej początku, to jednak znaczącym przełomem

było opracowanie przez Earla S. Schaefera160 teoretycznego modelu zachowań

macierzyńskich. Model ten umożliwiał kategoryzowanie interakcji rodzic–dziecko w ramach

wielowymiarowej struktury zachowań rodzicielskich, które mogły być mierzone za pomocą

specjalnie do tego celu opracowanych kwestionariuszy161.

W przeszłości badając rozwojowe aspekty interakcji rodzic–dziecko, ograniczano się

do „akcji” rodzica, czyli inicjujących, aktywnych jego zachowań i „reakcji” dziecka, czyli ich

skutków dla jego rozwoju, zakładając, że tak rozumiane „interakcje” są w istocie

159 Por. M. Grygielski, Rozwojowe funkcje interakcji w rodzinie, w: J. Wilk, W służbie dziecku, t. II, Lublin 2003,
s. 65.
160 E. S. Schaefer, A circumplex model for maternal behavior, “Journal of Abnormal and Social Psychology”,
s. 226-235.
161 Por. M. Grygielski, Rozwojowe funkcje…, dz. cyt., Lublin 2003, s. 66.
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jednokierunkowe z aktywną rolą rodzica i bierną rolą dziecka jako wyłącznie odbiorcy

zachowań rodzicielskich. Ponieważ zauważono, iż często zachowania te wyzwalane są przez

dziecko, jako podmiot może uczestniczyć w interakcjach z dorosłym, wpłynęło to na

uwzględnianie aktywnej roli dziecka w tych interakcjach, co oczywiście nie oznacza

ignorowania specyfiki ról poszczególnych członków rodziny162.

W naturalnych warunkach rodzice rozwijają się wraz z dziećmi i to nie tylko rozwój

rodziców wpływa na rozwój dzieci, ale i one, gdy dorastają, pobudzają do rozwoju swych

rodziców, stawiając ich wciąż wobec nowych wyzwań związanych np. z rozwojem własnej

autonomii. Jest oczywiste, że aby interakcje rodzinne sprzyjały rozwojowi członków rodziny,

same muszą się zmieniać, tzn. rozwijać się wraz z cyklem rozwojowym rodziny. Wchodzenie

dzieci w wiek dorastania, opuszczanie przez nie domu rodzinnego to tylko niektóre z wyzwań

stanowiących ważną próbę dla tego aspektu interakcji rodzinnych. Współczesne badania nad

rozwojową funkcją interakcji w rodzinie charakteryzują się również podejściem bardziej

systemowym. O ile we wcześniejszych badaniach koncentrowano się na relacjach rodzic–

dziecko ze szczególnym, a niekiedy wyłącznym, uwzględnieniem relacji matka–dziecko,

o tyle obecnie, definiując rodzinę jako system interakcji163, zmierza się do poznania

rozwojowych  funkcji  tego  złożonego  systemu  jako  całości,  tak  więc  np.  analizując

zachowania rodzicielskie, uwzględnia się pozostałe relacje rodzinne, na tle których nabywają

one dopiero właściwego dla siebie znaczenia.

W relacjach rodzinnych bardzo ważną rolę odgrywa komunikacja. Jest ona rozumiana

jako mechanizm, umożliwiający członkom rodziny dzielenie się własnymi przekonaniami,

zamiłowaniami, pragnieniami i uczuciami, pełni rolę czynnika dynamicznego, ułatwiającego

zmiany poziomu funkcjonowania rodziny w zakresie dwóch pozostałych wymiarów

(spójności i zdolności adaptacyjnych). Prawidłowa komunikacja umożliwia rodzinie

reorganizację jej systemu, gdy wymagają tego względy rozwojowe lub też szczególna

sytuacja, natomiast brak lub zaburzenie komunikacji czynią rodzinę niezdolną do dokonania

takich zmian164.

Prawidłowy przebieg komunikacji między rodzicami jest ważny zwłaszcza w czasie,

gdy dzieci wchodzą w wiek dorastania, stanowiąc czynnik wpływający na utrzymanie

równowagi pomiędzy dążeniem dzieci do oddzielania się od rodziny, a ich równoczesnym

pragnieniem zachowania więzi emocjonalnej z poszczególnymi osobami. Wypadkową tych

162 Tamże, s. 67.
163 D. J. Miklowitz, Family System, w: Encyclopedia of Human Bahavior, Vol. 2, s. 371.
164 Por. M. Grygielski, Rozwojowe funkcje…, dz. cyt., Lublin 2003, s. 67.
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dwóch tendencji określa się mianem spójności. Komunikacja pełni więc funkcję środka

regulującego spójność systemu rodzinnego165.

Rodzice tworzą pierwszą grupę społeczną, do której w naturalny sposób wchodzi

i przynależy dziecko. Jest ona także przez kilka pierwszych lat jego życia jedyną grupą, w

której dokonuje się socjalizacja i kształtuje osobowość dziecka. W miarę rozwoju, dziecko

zaczyna wchodzić w szersze kręgi interakcji społecznych. Mikrosystem rodziny, poprzez

aktywność i rozwój społeczny dziecka zostaje włączany w relacje z innymi mikrosystemami,

głównie ze szkołą, grupą rodziców innych dzieci, itp., tworząc środowisko mezosystemu dla

rozwijającego się człowieka.

Współdziałanie w obrębie mezosystemu ma ogromne znaczenie dla jednostki. Liczne

badania (m.in. S. Gerstmanna 1956, E. Iackowskiej 1977, H. Cudaka 1991, S. Kawuli 2000)

ukazują dużą zależność pomiędzy cechami środowiska rodzinnego a przystosowaniem

społecznym i osiągnięciami szkolnymi dziecka. John Anderson166 stwierdził, że jednym

z ważniejszych czynników warunkujących zaangażowanie społeczne dziecka w szkole oraz

powodzenie w nauce jest stopień zainteresowania się rodziców pracą szkolną dziecka. Matki,

które nie przejawiają zaangażowania w sprawy szkolne swoich dzieci, bardzo często

przejawiają niską świadomość wychowawczą oraz słabą znajomość potrzeb psychicznych

dziecka167.

Prawidłowo funkcjonujący rodzice, poczucie akceptacji, przynależności do rodziny

i doznawanie opieki wpływają na sposób społecznego zachowania się dziecka i jego

percepcję otaczającej rzeczywistości, w tym środowiska szkolnego i grupy rówieśniczej. Ewa

Jackowska168, badając wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie szkolne dziecka,

wyróżniła 2 grupy kryteriów tego przystosowania:

1. Kryteria zewnętrzne (behawioralne) obejmujące formy zachowania się dziecka

wobec grupy oraz wobec uznawanych w tej grupie norm, tj.:

- dążenie dziecka do kontaktów społecznych,

- uznanie społeczne osiągnięte w grupie,

- występowanie zachowań prospołecznych: inicjatywa społeczna, współdziałanie, itp.,

- brak lub sporadyczne wystąpienie zachowań aspołecznych (agresji, kłamstwa, kradzieży

itp.),

165 Por. Tamże.
166 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1978, s. 85.
167 M. K. Eamon, The Effects of Poverty on Children’s Socioemotional Development: An Ecological Systems
Analysis, „Social Work” Jul 2001, Vol. 46, Issue 3, s. 260.
168 E. Jackowska, Wychowawcze funkcjonowanie rodziny dziecka przystosowanego społecznie, w: „Psychologia
Wychowawcza” 1977, nr 4, s. 395.
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- wypełnianie obowiązków uczniowskich.

2. Kryteria wewnętrzne (introspekcyjne) obejmujące:

- poczucie zadowolenia z kontaktów społecznych nawiązywanych w grupie,

- zdolność do rozumienia przeżyć członków grupy,

- znajomość i akceptację własnej pozycji społecznej osiągniętej w grupie.

Z badań Ewy Jackowskiej wynika, że szczególne znaczenie dla rozwoju

przystosowania społecznego dziecka mają takie cechy środowiska rodzinnego, jak: silna więź

uczuciowa między dziećmi a rodzicami, wychowawcze oddziaływanie obydwojga rodziców,

stosowanie przez matki i ojców prawidłowych (z psychologicznego punktu widzenia) metod

wychowawczych169.

Badania J. Rembowskiego170 dotyczące związku pomiędzy szkolnym

przystosowaniem dzieci a postawami rodzicielskimi, zdają się potwierdzać tezę o znaczącej

roli oddziaływań rodzicielskich na sytuację szkolną dziecka. Wynika z nich, że dzieci mające

dobre stosunki z rodzicami nie przejawiają trudności w przystosowaniu się do zadań i

wymagań szkoły oraz w przystosowaniu się do grupy. Różne są stopnie przystosowania się w

szkole dzieci kochanych przez rodziców i dzieci zaniedbywanych. ,,Dzieci, które uważają

siebie za nadmiernie kochane przez rodziców, są znacznie lepiej przystosowane do zadań

szkoły niż dzieci przez rodziców zaniedbywane. Dzieci zaniedbywane okazały się także

bardziej introwertywne, zamknięte w sobie i odsuwające się od grupy rówieśników, a przy

tym ich zachowanie miało więcej cech ujemnych niż zachowanie ich kolegów kochanych

przez rodziców”171.

Stosunki wewnątrzrodzinne stanowią jeden z wielu czynników wpływających na

funkcjonowanie i przystosowanie szkolne dziecka. Wśród przyczyn niepowodzeń w nauce

szkolnej najczęstszą stanowi całkowity brak opieki nad dziećmi. Brak stałości emocjonalnej

u dziecka jest związany z niekorzystną atmosferą domową, częstymi awanturami. Z kolei

kłamstwo, kradzież i zachowanie agresywne cechuje dzieci wyrastające w środowisku

rodzinnym, w którym występują różnego rodzaju braki wychowawcze172.

Często dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego (jakim są np.

michalickie oratoria) obciążone są problemami rodzinnymi, które wpływają na ich

169 E. Jackowska, Wychowawcze funkcjonowanie rodziny…, dz. cyt., s. 401.
170 J. Rembowski, Postawy rodzicielskie w odczuciu młodzieży dorastającej, w: Rodzina i dziecko, red. M.
Ziemska, Warszawa 1986, s. 224-225.
171 J. Rembowski, Postawy rodzicielskie…, dz. cyt., s. 225.
172 E. Jackowska, Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym,
Warszawa 1980, s. 42.
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zachowanie i efektywność pracy. Z badań Marii Tyszkowej173 wynika, że o poziomie efektów

w pracy szkolnej dziecka w znacznym stopniu decyduje jego sytuacja rodzinna. Autorka

wymienia czynniki środowiska rodzinnego najwyraźniej wpływające na powodzenie dziecka

w szkole. Są to:

- poziom kulturalny rodziców,

- warunki mieszkaniowe rodziny,

- atmosfera wychowawcza,

- stosunek rodziców do dziecka na tle ogólnego układu relacji społeczno-rzeczowych

w rodzinie174.

To od dojrzałości rodziców w dużej mierze zależy, jak funkcjonuje w społeczeństwie

dziecko. Szeroko zakrojone badania na temat znaczenia środowiska rodzinnego dla

uzyskiwania przez dziecko efektów w pracy szkolnej, przeprowadził Henryk Cudak175.

Wyodrębnił on cztery grupy czynników charakteryzujących

środowisko rodzinne, tj.:

1) świadomość wychowawczą rodziców, ich wiedzę o rozwoju i wychowaniu dziecka,

świadomość ról rodzicielskich;

2) atmosferę w domu rodzinnym i związki uczuciowe między członkami rodziny;

3) umiejętności wychowawcze rodziców, tj. stosowanie przez nich kar i nagród,

współdziałanie ze szkołą;

4) postawy rodzicielskie, w tym stosunek rodziców do dzieci w różnych sferach życia

rodzinnego176.

Wnioski z tych badań wskazują, że rodzice uczniów uzyskujących wysokie wyniki w

nauce wykazują się bardzo wysokim poziomem wiedzy pedagogicznej w porównaniu

z rodzicami uczniów słabszych. Znają również zasady stosowania kar i nagród. Czynnikiem

w najwyższym stopniu determinującym pracę szkolną dziecka jest, według Henryka Cudaka,

atmosfera domu rodzinnego. ,,Akceptująca, serdeczna postawa rodziców wobec dziecka,

bezkonfliktowe stosunki między członkami rodziny, wzajemne zaufanie tworzą klimat

sprzyjający sukcesowi w nauce”177. Natomiast analiza warunków wychowawczych

w rodzinach uczniów o niskich wynikach w nauce wskazuje na częste

występowanie konfliktów, awantur, alkoholizmu, rozbicia. Czynniki te hamują rozwój

173 M. Tyszkowa, Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Warszawa 1969, s. 110.
174 Tamże, s. 111.
175 H. Cudak, Środowisko rodzinne a rezultaty pracy szkoły, Kielce 1991, s. 35.
176 Tamże, s. 41.
177 Tamże, s. 164.
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umysłowy i uczuciowy dziecka, zakłócają motywację uczenia się, prowadzą do trudności

i niepowodzeń178. Jest to doskonale zauważalne podczas pracy z dziećmi w michalickich

oratoriach. Często wychowawcy dostrzegają w dzieciach o podobnym ilorazie inteligencji

duże różnice w osiąganych efektach pracy szkolnej. Dopiero po głębszej analizie sytuacji

rodzinnej, czasem opartej na wywiadzie środowiskowym, okazuje się, co jest rzeczywistą

przyczyną tych różnic179.

Również umiejętności wychowawcze rodziców mają znaczący wpływ na postępy

dzieci w nauce i podejmowanych zadaniach. Tworzenie odpowiednich warunków do pracy

w domu, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zainteresowanie problemami dziecka,

stwarzanie sytuacji mobilizujących do nauki oraz właściwa organizacja czasu dziecka,

w wielu przypadkach decydują o wynikach w nauce szkolnej i innych przestrzeniach180.

Szereg badań dowodzi, że wpływ na karierę szkolną dziecka mają świadomość wychowawcza

i umiejętności pedagogiczne rodziców. Niestety, jak wynika z badań Henryka Cudaka,

przygotowanie rodziców do wychowania dzieci jest niewielkie i dotyczy przede wszystkim

opieki pielęgnacyjnej. Aż 70% badanych rodziców posiada bardzo małą wiedzę

o wychowaniu i właściwościach rozwojowych dziecka. W postępowaniu wychowawczym

kierują się najczęściej intuicją lub wzorcami wyniesionymi z domu rodzinnego181.

Istotną rolę zarówno w procesie wychowania, jak i kształtowania aspiracji życiowych

dziecka odgrywają wartości i ideały preferowane przez rodziców. We współczesnym

społeczeństwie polskim dominują wartości allocentryczne, umożliwiające człowiekowi

przede wszystkim kształtowanie samego siebie. Badania Henryka Cudaka182 pokazują, że

jako najważniejsze wartości badani rodzice wymieniali:

- udane życie rodzinne – 57% badanych,

- wychowanie i wykształcenie dzieci – 52%,

- posiadanie ciekawej i zgodnej z zainteresowaniami pracy – 48%,

- spokojne, bez kłopotów i konfliktów życie – 31%.

Są to dobra gwarantujące zaspokojenie potrzeb własnych, natomiast wartości

społeczne wymieniane są jako mniej ważne. Te wartości charakterystyczne są dla

społeczeństwa konsumpcyjnego, postindustrialnego, gdzie obserwuje się coraz większą

178 Tamże, s.164.
179 J. Piwowarczyk, Dzieje ośrodka wychowawczego w Pawlikowicach, Marki 2003, s. 21.
180 H. Cudak, Środowisko…, dz. cyt., s. 165.
181 H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995, s. 29.
182 Tamże, s. 49-50.
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alienację jednostek i grup rodzinnych, dążenie do uzyskania szczęścia osobistego i intymności

życia183.

Jeżeli zaś chodzi o wartości preferowane w wychowaniu, badani najczęściej

wymieniali pracowitość (40% badanych), obowiązkowość (32%), następnie spryt życiowy

(28%) i uczciwość (23%). Najmniej cenionymi wartościami były sprawiedliwość (19%)

i prawdomówność (15%). Pracowitość, obowiązkowość, uczciwość, prawdomówność

i sprawiedliwość najbardziej cenią sobie rodzice, których dzieci osiągają bardzo dobre wyniki

szkolne, a najmniej – rodzice dzieci z trudnościami szkolnymi184.

Każde dziecko ma prawo do warunków sprzyjających wzrastaniu i rozwojowi185.

Rodzice są fundamentem środowiska wychowawczego każdego dziecka. To oni mają

ogromny wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości młodego człowieka.  Współczesne

realia stawiają przed młodym pokoleniem coraz większe wymagania. Dlatego to od rodziców

zależy z jakim potencjałem i przygotowaniem wkroczy ich dziecko w twardą rzeczywistość.

Ks. Bronisław Markiewicz stawiał rodzinę na pierwszym miejscu, gdy chodzi o proces

wychowania. Był świadomy, że tylko dojrzałe i wartościowe rodziny potrafią stworzyć

właściwe środowisko wychowawcze dla młodego człowieka. Rola i znaczenie rodziców były

zawsze nieocenione i nieodzowne dla właściwego i pełnego wychowania dziecka.

1.2. Rodzina miejscem wychowania chrześcijańskiego i eklezjalnego

Rodzice są pierwszymi inicjatorami życia chrześcijańskiego i eklezjalnego. Rodzina

jest miejscem, w którym wychowanie opiera się na miłości. Miłość wychowawcza to wartość

pedagogiczna, której owocem jest spójność procesu wychowania186. Wychowanie

chrześcijańskie i eklezjalne to jedna z ważniejszych przestrzeni rozwoju człowieka.

Środowisko, które najkorzystniej wpływa na rozwój dziecka, to prawidłowo funkcjonująca

rodzina. Nikt nie jest w stanie lepiej niż rodzice zrozumieć potrzeb dziecka i zadbać o te

potrzeby187. Liczne definicje ujmują rodzinę jako grupę społeczną czy środowisko

183 L. Winogrodzka, Rodziny zastępcze..., dz. cyt., s. 48.
184 H. Cudak, Szkice…, dz. cyt., s. 146-147.
185 J. Korczak, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919-1939), Warszawa 2017, s. 313.
186 M. Szymańska, Miłość wychowawcza i jej egzemplifikacja, w: Salezjańska Ars Educandi, red. K. Kmiecik-
Jusięga, B. Stańkowski, Kraków 2016, s. 85.
187 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 72, ust. 2 (DzURP z 1997 r., nr 78, poz. 483).
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wychowawcze188. Rodzina jest podstawową komórką organizmu społecznego, od jej jakości

zależy wartość społeczeństwa, a także indywidualny los każdej jednostki. W rodzinie

człowiek przeżywa najważniejszy okres, w którym kształtuje się jego podejście do Boga,

Kościoła i pogląd na świat. Dom rodzinny jest miejscem, w którym człowiek może wyrazić

siebie w sposób emocjonalny i indywidualny. Rodzina to także środowisko religijno-

wychowawcze, w którym człowiek buduje swój system wartości moralnych, a także swoje

relacje z Bogiem i Kościołem.

W literaturze przedmiotu spotykamy wiele różnych definicji środowiska

wychowawczego189. Bez wątpienia rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem

wychowawczym, w którym kształtuje się wiara młodego człowieka190.

Z perspektywy katolickiej rodzina stanowi podstawę procesu wychowawczego. Jest

również właściwym początkiem prawidłowego funkcjonowania każdego młodego człowieka,

co prowadzi do jego całościowego rozwoju. Jan Paweł II w Liście do rodzin napisał: „Proces

wychowawczy prowadzi do fazy, do której dochodzi się wtedy, gdy po osiągnięciu pewnego

stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna wychowywać się sam. Z biegiem czasu

owo samowychowanie przerośnie poniekąd dotychczasowy proces wychowawczy”191.

Mówiąc o rodzinie jako środowisku wychowania chrześcijańskiego i eklezjalnego, nie

można pominąć teorii funkcjonowania rodziny. Do najbardziej znanych teorii należą192:

teoria interakcyjna, w której rodzinę pojmuje się jako jedność, a więc całość złożoną z osób

wywierających na siebie wzajemny wpływ; teoria strukturalno-funkcjonalna, traktująca

rodzinę jako podsystem społeczny podporządkowany systemowi całościowemu; teoria

sytuacyjna, w której rodzina uważana jest za pewną sytuację społeczną, wyznaczającą

zachowanie jej członków; teoria instytucjonalna, traktująca rodzinę jako instytucję

historyczną, w której kształtuje się określony system wartości i potrzeb człowieka193; teoria

rozwojowa, w której rodzina uważana jest za płaszczyznę interakcji przybierających różne

formy w zależności od cykli życiowych poszczególnych jej członków194.

Samo środowisko rodzinne określane jest jako „składniki struktury otaczającej

człowieka, które działają jako system bodźców i powodują określone reakcje psychiczne.

Istotnym wymiarem tak rozumianego środowiska rodzinnego jest jego wychowawczy

188 B. Skałbania, Diagnostyka..., dz. cyt., s. 99.
189 D. Wosik-Kawala, Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2012, s. 11.
190 Tamże, s. 13.
191 Jan Paweł II, List do Rodzin, Kraków 1995, nr 16.
192 J. Mastalski, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 20.
193 S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke, Pedagogika..., dz. cyt., s. 23.
194 I. Namysłowska, Teoria rodzin, Warszawa 1997, s. 16-20.
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charakter”195. Rodzina poprzez swój wpływ wychowawczy prowadzi bądź odciąga młodego

człowieka od życia chrześcijańskiego i eklezjalnego.

Rodzina jest miejscem, w którym dochodzi do inicjacji chrześcijańskiej. Pełni  więc

ona bardzo ważna rolę, stanowi pierwsze i podstawowe środowisko społeczne dziecka, w

którym dokonuje  się rozwój  wszystkich  jego  struktur  na  czele  z  wiarą.  Z  rodziną wiąże  się

wiele ważnych wydarzeń życiowych każdego człowieka: pierwsze kroki, pierwsze słowa,

pierwszy uśmiech, pójście do przedszkola, narodziny rodzeństwa, pierwsza miłość, zawarcie

małżeństwa, rodzicielstwo.

Podejmując temat rodziny jako miejsca wychowania chrześcijańskiego i eklezjalnego,

trzeba zwrócić uwagę na stopień wychowalności w określonym środowisku rodzinnym196.

W tej płaszczyźnie wyróżniamy pięć różnych kategorii rodzin:

1) Rodzina wzorcowa. To rodzina, w której poszczególne składniki struktury

i funkcjonowania są odpowiednio wysokie, korzystne dla egzystencji i rozwoju wszystkich

jej członków197.

2) Rodzina normalna. Jest to środowisko, w którym występuje jak największa ilość

typowych cech charakterystycznych dla rodzin zamieszkujących określone środowisko.

Ponadto rodzina taka charakteryzuje się funkcjonowaniem pod względem wychowawczym

według ustalonych norm społecznych198. W swym funkcjonowaniu rodzina taka realizuje

podstawowe funkcje bez większych zakłóceń, choć nie są to warunki idealne, tak jak to jest

w rodzinie wzorcowej199.

3) Rodzina jeszcze wydolna wychowawczo. W takiej rodzinie warunki wychowawcze

często są zachwiane. We wszystkich elementach działalności wychowawczej występują

niedomagania i odchylenia. Rodzina taka – pomimo zakłóceń, czyni starania, by poprawić

sytuację. Kłopoty i konflikty pokonywane są w takiej rodzinie bez interwencji z zewnątrz200.

4) Rodzina niewydolna wychowawczo. W rodzinie tej często dochodzi do zaburzeń we

współżyciu. Występują w niej stałe konflikty ze szkołą. Brak jest planów życiowych. Są to

często rodziny niekompletne, których aspiracje są mało wartościowe społecznie i często

195 K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1975, s. 45.
196 J. Mastalski, Chrześcijanin..., dz. cyt., Kraków 2006, s. 37.
197 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika..., dz. cyt., s. 179 n.
198 M. Winiarski, Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Radom – Warszawa
2000, s. 65.
199 J. Szczepański, Elementarne pojęcia..., dz. cyt., s. 69.
200 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika..., dz. cyt., s. 181.
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nierealne. Warunki ekonomiczne są niewystarczające. Sytuacja takiej rodziny często

balansuje na krawędzi tzw. patologii społecznej201.

5) Rodzina patologiczna202. Stanowi zawsze margines społeczeństwa203 i potencjalne

źródło zakłóceń naturalnego procesu wychowawczego204.

„Człowiek oczyma rodziny patrzy na otaczający go świat społeczny, uczy się go

nazywać i klasyfikować, uznawać za przyjazny lub wrogi, swój lub obcy. W jej perspektywie

postrzega sens swojego życia, formułuje własne cele życiowe i sposoby ich osiągania. Tak

właśnie kształtowana jest podstawowa rzeczywistość kultury, która na zawsze już stanie się

symbolicznym układem odniesienia zarówno wówczas, gdy w swoim dorosłym życiu

człowiek będzie twórczo rozwijał rodzinne doświadczenia, jak i wtedy, gdy będzie im

własnym postępowaniem zaprzeczał”205.

Rodzina ma znaczący wpływ na dzieci i młodzież szukających wartości religijnych,

przez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lub hamujących ten rozwój.

Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem wartościowym moralnie

i zdrowym, czy przejawia cechy patologii – w każdym przypadku kształtuje ich wiarę

i podejście do Kościoła w charakterze eklezjalnym.

Aby proces wychowania chrześcijańskiego i eklezjalnego mógł właściwie przebiegać

musi być zachowana spójność rodziny. Ogromne znaczenie dla wewnętrznej organizacji

rodziny mają wzajemne stosunki między małżonkami. Stosunki mąż – żona oddziałują na

pozostałe systemy stosunków interpersonalnych w rodzinie, dlatego głównym zagadnieniem

w rodzinie jest problem integracji małżeńskiej. „Integracja rodziny zawiera dwa aspekty:

integrację celów oraz integrację środków służących osiąganiu celów”206. „Brak integracji

powoduje napięcie i niezgodne współżycie rodziców, które dostarcza dzieciom

najsilniejszych i najistotniejszych bodźców afektogennych”207. Dziecko, jeżeli ma być

szczęśliwe, musi mieć poczucie emocjonalnego ciepła i akceptacji ze strony osób

najbliższych, a zwłaszcza rodziców. Potrzeba bezpieczeństwa, czyli posiadania bezpiecznego

domu, w którym człowiek jest akceptowany i znajduje oparcie jest równie ważna jak

codzienne pożywienie. Bezpiecznie czuje się dziecko przeświadczone o miłości

rodzicielskiej, dziecko kochane przez rodziców. Każde dziecko potrzebuje od swoich

201 Tamże.
202 M. Prajsner, Rodzina dysfunkcyjna, w: „Remedium” 2002, nr 5, s. 18 n.
203 A. Podgórecki, Patologie życia społecznego, Warszawa 1969, s. 65.
204 B. Hołyst, Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Warszawa 1991, s. 33.
205 W. Świątkiewicz, Elementarne pojęcia..., dz. cyt., s. 9.
206 R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 1999, s. 12.
207 Tamże.
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rodziców dowodów prawdziwego uczucia miłości, spokoju, szczęścia. Ogólnie akceptujący

stosunek do dziecka pozwala mu znosić niepowodzenia i zachowywać wiarę w siebie.

Aby proces zakorzeniania w wierze chrześcijańskiej i życiu dla Kościoła mógł

prawidłowo przebiegać, ważne jest całe środowisko domu rodzinnego, wzbogacane przede

wszystkim o otwartość, entuzjazm, spontaniczność, radość. Chodzi o takie środowisko

rodzinne, w którym dzieci powinny czuć się kochane, a dzięki temu stawać się ufne,

samodzielne, by przez to mogły rozwijać własne myśli, uczucia, nadzieje, działania, miały

możliwość obserwacji autentycznych form zachowań. Gdzie rodzice będą przykładem

praktykowania wiary i uczestniczenia w życiu eklezjalnym Kościoła.

„Na kształtowanie się religijnych cech osobowości dziecka doniosłe znaczenie

wywierają zróżnicowane pod względem jakościowym i odmiennie funkcjonujące wpływy

matki i ojca w rodzinie”208. Komplementarności płci męskiej i żeńskiej nie da się odnieść

tylko do procesów myślowych. To coś o wiele bardziej głębszego209. W związku z tym inna

jest rola ojca a inna matki w kształtowaniu wiary dziecka. Do roli matki należy głównie

poczęcie nowego życia, ciąża, poród, karmienie i pielęgnowanie noworodka. Od matki

oczekuje się ekspresji uczuć, serdeczności, ciepła, wyrozumiałości i tworzenia atmosfery

emocjonalnej w rodzinie, zrozumienia i zaspokojenia potrzeb innych, wprowadzenia dziecka

w krąg szerszej rodziny i tradycji. Duże znaczenie przypisuje się przekazywaniu miłości

macierzyńskiej  dzieciom.  Jest  to  jedna  z  podstawowych  ról  przypisanych  matce.  Miłość

matczyna konieczna jest dla rozwoju uczuciowego dziecka. To ona będzie warunkowała

relacje dziecka najpierw z matką, następnie z innymi członkami rodziny. Wyjątkową rolę

przypisuje się matce w rozwoju wiary dziecka. Zadaniem matki jest zaspokojenie potrzeb

dziecka, które kształtują wzajemne więzi i stosunki. To matka jest pierwszą inicjatorką wiary

dziecka.

Rita Grochocimska, bazując na refleksji Mariana Wolickiego określiła podstawowe

warunki konieczne do skutecznego pełnienia ról rodzicielskich, wśród których

zaakcentowała: „psychiczną i społeczną dojrzałość rodziców, znajomość norm związanych z

rolami, właściwie ukształtowane postawy rodzicielskie, zdolność do bezinteresownej miłości,

akceptację roli związanej z własną płcią i roli małżeńskiej, posiadanie odpowiedniej

motywacji do pełnienia ról rodzicielskich, akceptację osób i ról partnera i dzieci, wzajemne

przystosowanie rodziców polegające na uzgodnieniu ról”210. Właściwe pełnienie ról w

208 R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 1999, s. 14.
209 Por. S. V. Zamagni, Famiglia lavoro, s. 97.
210 R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka..., dz. cyt., s. 16.
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rodzinie kształtuje odpowiednie środowisko wychowawcze mające wpływ na wychowanie

dziecka. Odpowiednia rola w rodzinie kształtuje się przede wszystkim w codziennych

sytuacjach życia, które w znacznym stopniu mają wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie

pojmowało i realizowało rolę ojca i matki w swym późniejszym, dorosłym życiu.

Rodzina w kategorii wychowania chrześcijańskiego jest traktowana jako grupa

szczególna, w której stosunki oparte są na niespotykanym w innych typach zbiorowości

poziomie intymności i bliskości. Rodzina jako grupa społeczna czy środowisko

wychowawcze pełni wiele funkcji i realizuje wiele zadań211. Relacje w rodzinie są wynikiem

bezpośredniego oddziaływania na siebie jej członków, niezależnie od statusu społecznego, od

hierarchii istniejącej wewnątrz rodziny. Powstają one w codziennych kontaktach, w ramach

wzajemnych świadczeń, pomocy, w trakcie realizowania celów. Kontakty te często mają

stały, zwyczajowy charakter i wyznaczają swoisty dla każdej rodziny klimat. Wzajemne

relacje i sytuacje ze wspólnego życia tworzą historię rodziny i jej niepowtarzalną wartość.

Dzieje rodziny są powiązane z czasem jej trwania i warunkują całą przestrzeń społeczno-

wychowawczą.

Ważnym czynnikiem środowiska wychowawczo-eklezjalnego w rodzinie jest

komunikacja. Odpowiednia komunikacja to podstawowy warunek udanego życia rodzinnego

i bardzo ważnym czynnikiem szczęścia w rodzinie. Komunikacja w rodzinach zwiększa

wzajemne poznanie, jeśli przekaz niewerbalny jest zgodny z wypowiadanymi słowami,

partnerzy zwracają się wprost do siebie, a kontakt słowny nie jest jedyną formą

porozumiewania się. Członkowie rodziny potrafią wyrazić swój osobisty punkt widzenia bez

kwestionowania zdania innych. Tak kształtowana komunikacja daje członkom rodziny dużo

zadowolenia, dostarcza okazji do wspólnego podejmowania decyzji i konstruktywnego

rozwiązywania problemów, zwiększa także poczucie wspólnoty. To ona zawiera w sobie

szereg relacji o charakterze intymnym, jak również wymianę informacji na temat sposobów

wychowywania dzieci, rozwiązywania bieżących spraw i problemów rodzinnych, sposobów

organizowania wspólnego życia. Nie ma prawdziwego budowania więzi rodzinnych bez

dialogu małżeńskiego, który promieniuje na całą rodzinę212.

Rodzina jako środowisko wychowania chrześcijańskiego jest miejscem, w którym

dokonuje się wspólne przeżywanie tradycji, zarówno tej rodzinnej, jak i tradycji w szerszym

wymiarze – tradycji kultury chrześcijańskiej. To właśnie w przestrzeni rodzinnej dokonuje się

podstawowy przekaz wartości moralnych, duchowych, kulturowych, religijnych. Ważną rolę

211 Por. B. Skałbania, Diagnostyka..., s. 99.
212 Por. J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko?, Kraków 2009, s. 57.
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odgrywa tu umiejętność organizowania życia rodzinnego w kierunku wspólnotowego

przeżywania tych wartości i uczestniczenia w różnorodnych zdarzeniach o charakterze

kulturalnym.

Podstawowym wymiarem życia rodziny jest jej wspólnotowy charakter. Trwanie

rodziny wypływa z natury ludzkiej i nie jest tylko dziełem umowy społecznej. „U jej podstaw

leży naturalny podział na dwie płci, zróżnicowanie wiekowe, popędy seksualne, instynkt

macierzyński i ojcowski. Wymaga od swoich członków (głównie od małżonków)

integralnego zespolenia celów i dążeń podejmowanych dobrowolnie, a jednocześnie

z poczuciem wewnętrznej konieczności. Daje swoim członkom wiele radości i przyjemności

nie gwarantowanych przez inne grupy społeczne. Uspołecznia uczucia i dążenia swoich

członków tak, że czują się oni zespoleni w dążeniu do celu i gotowi są zrezygnować ze

swobody indywidualnej i wolności na rzecz grupy rodzinnej”213.

Czynnikami będącymi wyznacznikiem wspólnotowego charakteru rodziny są miłość,

szacunek oraz poczucie współodpowiedzialności wszystkich członków rodziny

ukierunkowane na rozwój dobra wspólnego, opieka i troska o prawidłowy rozwój

i wychowanie dzieci, zabezpieczanie podstawowych potrzeb każdego członka rodziny,

wspieranie się w zwykłych i trudnych momentach życia rodzinnego.

W przestrzeni wychowawczej ważną rolę w życiu rodziny odgrywa więź

międzypokoleniowa, utrzymywanie systematycznych kontaktów z dziadkami i rodziną

rodziców. Zauważanie i przeżywanie tej więzi przez dzieci określa ich umiejętność

budowania trwałych relacji z rodziną i rodzeństwem w chwili, gdy podejmą samodzielne

dorosłe życie. Właściwa więź rodzinna przyczynia się do integracji rodziny, w takiej rodzinie

procesy zespalające ją i ekspansja działań na zewnątrz są zrównoważone. Więź rodzinna

oparta na wolnym wyborze wartości scalających, kształtuje poczucie jedności rodziny, ale i

własne zainteresowania, a także utrzymuje kontakty z ludźmi spoza rodziny. Warto pamiętać,

że o jakości więzi świadczą przede wszystkim uczucia społeczne, które zaspokajają ludzkie

potrzeby. „Charakter więzi rodzinnej, wzajemne traktowanie siebie przez członków rodziny

określa to, co potocznie nazywamy atmosferą rodzinną”214.

Mając na względzie rodzinę jako środowisko wychowania chrześcijańskiego

i eklezjalnego, trzeba mówić o atmosferze korzystnej dla rozwoju i kształcenia osobowości

dziecka oraz atmosferze wpływającej ujemnie na postępy w rozwoju psychicznym dziecka,

prowadzącej do powstania zaburzeń w jego zachowaniu, jak i do głębszych defektów

213 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, s. 25-26.
214 S. Górski, Psychoterapia w wychowaniu, Warszawa 1986, s. 67.
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osobowości. Między tymi biegunami jest dużo stopni pośrednich. W danej rodzinie może

dominować klimat ciepły, dobry, serdeczny, gdzie członków rodziny łączy pozytywna więź

emocjonalna, taka jak: wzajemne zaufanie, miłość, szacunek, tolerancja, a stosunki między

nimi oparte są na: współdziałaniu, podziale obowiązków i przywilejów, wzajemnej pomocy.

W innym przypadku w danej rodzinie może przeważać klimat negatywny. Dzieje się tak

wówczas, gdy wyżej wymienione właściwości i inne – sprzyjające pozytywnym kontaktom

interpersonalnym między jej członkami – występują w niskim nasileniu lub nie ma ich

w ogóle albo wtedy, gdy ich miejsce zajmują cechy przeciwstawne.

Na właściwe kształtowanie religijne w rodzinie duży wpływ mają więzi uczuciowe.

Brak więzi uczuciowej między rodzicami powoduje, że rodzina staje się zagrożeniem dla

odpowiedniego rozwoju dzieci. Zerwana więź uczuciowa u rodziców niszczy podstawową

strukturę rodziny, jej spoistość, pozytywne stosunki między wszystkimi członkami, wytrąca

ich z równowagi, zaburza właściwy rozwój osobowości dziecka, utrudnia mu także

przystosowanie społeczne, a nierzadko staje się przyczyną zachowań aspołecznych.

Ojcowie duchowni w rozważaniach nad rolą środowiska rodzinnego w rozwoju

religijnym dziecka szczególną rolę przypisują kontaktom osobowym między dzieckiem

a rodzicami. Znaczenie tych kontaktów polega w dużej mierze na tym, że: „Rodzice są

pierwszymi partnerami interakcji społecznych dziecka, kontakty te są przy tym długotrwałe

i częste. W kontaktach społecznych z rodziną zaspakajane są podstawowe potrzeby

psychiczne dziecka, tj. doznawanie i odwzajemnianie miłości, współdziałanie społeczne,

uznanie, poczucie bezpieczeństwa itp. Oddziaływanie rodziców ma charakter dwutorowy.

Polega ono na świadomym działaniu wychowawczym, w wyniku którego dziecko kształtuje

swoje zachowania zgodnie z oczekiwaniami rodziców, jak również przez oddziaływanie

niezamierzone – rodzice stwarzają określone sytuacje, które wyznaczają kierunek

zachowania się dziecka, gdyż stanowią sytuację bodźcową dla podejmowanych przez nie

czynności. Rodzice stanowią dla dziecka najbliższe wzory osobowe asymilowane w procesie

naśladownictwa i identyfikacji”215.

W ukazanych powyżej podstawowych aspektach życia chrześcijańskiego rodziny

ujawnia się, że rodzina jest zawsze określonym, dynamicznym systemem, społeczną całością,

w której każda jednostka jest pod wpływem innej. Ważnym elementem rodziny jest

małżeństwo. Relacje pomiędzy małżonkami wpływają na całość zachowań i postaw

rodzicielskich.

215 E. Jackowska, Środowisko rodzinne a przystosowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980,
s. 34.



69

Znaczącym wymiarem prawidłowo funkcjonującej rodziny jest jej niezależność od

czynników patologicznych, w tym zwłaszcza od nałogów – alkoholizmu, narkomanii,

przemocy fizycznej i psychicznej, dewiacji seksualnej, chorób psychicznych. Zdrowa rodzina

to przede wszystkim rodzina pełna. Brak chociażby jednego z rodziców ma znaczące

konsekwencje w kształtowaniu postaw społecznych i wychowania dziecka. „W zdrowej

rodzinie matka i ojciec traktują miłość odpowiedzialnie. Mają odwagę podejmować pracę,

której miłość wymaga. Wszyscy są odpowiedzialni i zaangażowani w pracę dla miłości, która

oznacza nie wycofywanie się, ale walkę prowadzoną w uczciwy sposób i szukanie

rozwiązań”216.

Stałość więzi w rodzinie stanowi bardzo ważny czynnik w kształtowaniu równowagi

emocjonalnej i zdrowia psychicznego dziecka. Równowaga i stabilność wzajemnych

stosunków między rodzicami, ich poczucie odpowiedzialności oraz więź emocjonalna między

wszystkimi osobami w rodzinie jest podstawą prawidłowych stosunków w grupie rodzinnej.

Postawa rodziny i interakcje zachodzące w niej mają ogromny wpływ na moralną kontrolę

nad własnym postępowaniem u dziecka. Kształtują światopogląd, czyniąc w ten sposób

człowieka członkiem określonego społeczeństwa. W Familiaris consortio Jan Paweł II

zwrócił uwagę na szczególną misję wychowawczą rodziny: „Na mocy swej godności i misji

kapłańskiej właściwej wszystkim ochrzczonym, rodzice chrześcijańscy mają szczególne

zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzania ich w stopniowe odkrywanie Bożego

misterium i nauczania osobistej z Nim rozmowy. Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej,

ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego

wieku uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymywaną poznawania i czci Boga, a także

miłowania bliźniego”217. Jan Paweł II w tym samym dokumencie wzywa rodziców do

ogromnej  troski  o  dzieci,  na  wzór  miłości  samego  Boga:  „Stawszy  się rodzicami,

małżonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich miłość rodzicielska ma

się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę

wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”218.

W środowisku rodzinnym realizowane są określone potrzeby. Stanowią one zasadniczą

treść życia ludzkiego. Człowiek posiada potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne

i kulturowe. Wszyscy także mamy potrzeby indywidualne, na które znaczący wpływ ma

poziom indywidualnego rozwoju w każdej dziedzinie. Każdy człowiek jest niepowtarzalny

216 J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Warszawa 1994, s. 74.
217 Jan Paweł II, Familiaris consortio, Wrocław 2000, nr 60, s. 57.
218 Tamże.
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w fizycznym, poznawczym, psychospołecznym i kulturowym rozwoju. Interakcje ludzi ze

środowiskiem społecznym oddziałują na każdego i określają indywidualną świadomość

jednostki.

W omawianym temacie trzeba zauważyć, że zawsze – jak piszą ojcowie soborowi –

„Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Aby zaś mogła ona osiągnąć pełnię swego

życia i posłannictwa, trzeba życzliwego duchowego udzielania się i wspólnej wymiany myśli

pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowywaniu dzieci.

Czynna obecność ojca bardzo pomaga w ich urobieniu; lecz i opieka domowa matki, jakiej

potrzebują zwłaszcza młodsze dzieci, winna być zapewniona, co nie powinno jednak

uniemożliwiać uprawnionego awansu społecznego kobiety. Dzieci powinno się tak

wychowywać, aby po dojściu do wieku dojrzałego mogły z pełnym poczuciem

odpowiedzialności pójść za powołaniem, także i duchownym, oraz wybrać stan życia,

w którym, jeśli zwiążą się małżeństwem, mogłyby założyć własną rodzinę w pomyślnych dla

siebie warunkach moralnych, społecznych i gospodarczych. Jest rzeczą rodziców lub

opiekunów, aby stawali się przewodnikami dla młodych w zakładaniu rodziny przez

roztropne rady, którym ci ostatni winni chętnie dawać posłuch, wystrzegać się jednak należy

skłaniania ich przymusem bezpośrednim lub pośrednim do zawarcia małżeństwa lub do

wyboru partnera w małżeństwie. W ten sposób rodzina, w której różne pokolenia spotykają

się i pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu

praw poszczególnych osób z wymaganiami życia społecznego, jest fundamentem

społeczeństwa. Dlatego wszyscy, którzy mają wpływ na wspólnoty i grupy społeczne, winni

przyczyniać się skutecznie do podnoszenia małżeństwa i rodziny”219.

Dom rodzinny jest Sanktuarium Kościoła, miejscem, w którym żyje się wiarą, oddaje

się cześć Bogu i uczy się, co to znaczy miłować. W rodzinie wpływ na wychowanie

chrześcijańskie i eklezjalne mają również zewnętrzne przejawy życia religijnego, to, co

można nazwać liturgią w całym tego słowa znaczeniu220:

- religijny wystrój domu,

- wspólna modlitw,

- świętowanie niedzieli i świąt kościelnych,

- książki religijne w domu,

- unikanie niewłaściwych kontaktów z osobami z zewnątrz,

- otwarcie rodziny na potrzeby innych.

219 Vaticanum II, Gaudium et spes, nr 52, s. 76.
220 Por. J. K. Szyłkowicz, Szczęśliwe Rodziny, Marki 1992, s. 124.
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Warto przytoczyć pojedyncze przykłady z życia rodzinnego wybranych świętych221.

1) Religijny wystrój domu

Z dawien dawna człowiek, nie widząc bóstwa, starał się je jakoś przedstawiać.

Zewnętrzne wyobrażenia miały mu pomagać w nawiązywaniu kontaktu z Najwyższą Istotą.

Religijny wystrój domu wyraża wewnętrzne przekonanie i pomaga w nawiązywaniu kontaktu

osobistego z Bogiem. Jaki wpływ może wywrzeć obraz wiszący nad łóżkiem na psychikę

dziecka najlepiej opisuje św. Teresa z Avila, podając przykład ze swego życia. Patrzyła ona

co wieczór na obrazek przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, która Go prosi

o wodę. Ten obrazek wzbudził w niej pragnienie tej wody i modlitwę, którą św. Teresa

odmawiała codziennie przed zaśnięciem: ,,Panie, daj mi pić tej wody”. Odpowiedź Chrystusa

na jej modlitwę, wówczas niewinnego dziecka, była wyjątkowo hojna, o czym świadczy jej

życie. Obraz czy krzyż domowy przyczynia się do stworzenia odpowiedniej atmosfery w

domu, a czasem stanowi dużą siłę w różnych okolicznościach domowych.

2) Wspólna modlitwa

Niech przykładem jej będzie dom Sługi Bożej s. Emilii. „W domu panowała atmosfera

głębokiej religijności... Odmawiano wspólnie codziennie ranną i wieczorną modlitwę, w

której brali udział wszyscy domownicy i służba. W dni przepisane przez Kościół

zachowywano bardzo ściśle posty. W rodzinie św. Franciszki Ksawery Cabrini wszyscy

codziennie uczestniczyli we mszy św.

3) Świętowanie niedziel i świąt kościelnych

W rodzinie s. Emilii: „Niedziele i święta obchodzono z niezwykłym pietyzmem.

Służba ograniczała się tylko do koniecznych prac w gospodarstwie. W święta nie gotowano

także potraw, przyrządzano je poprzedniego dnia. Przed i po posiłkach odmawiano krótką

modlitwę i błogosławieństwo stołu. W rodzinie św. Teresy z Avila nie znano tam innych

świąt, jak tylko na cześć Pana i Jego Świętych i innych śpiewów, jak tylko pieśni nabożne i

staroświeckie ballady moralne, a wesołe zabawy dorastającej młodzieży zastępowały

bezmyślne a nieraz gorszące tańce”222.

4) Książki religijne w domu

Św. Ignacy Loyola przed swoim nawróceniem został ranny w lewą nogę. Gdy był,

chory przez długie miesiące musiał leżeć w łóżku i nudził się niewymownie. Dla skrócenia

czasu  prosił o  opowieści  rycerskie,  ale  ich  w  domu  nie  było.  Podano  mu  więc  Żywoty

Świętych, książkę bł. Jakuba da Voragine pt. Złota legenda, popularną w średniowieczu, oraz

221 Tamże, s. 125.
222 Por. J. K. Szyłkowicz, Szczęśliwe Rodziny, dz. cyt., s. 127.
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Życie Jezusa Ludolfo de Saksa. Dzięki temu jego wiara odżyła i stał się człowiekiem, dla

którego Bóg był kimś najważniejszym223.

Podsumowując rozważania dotyczące rodziny jako miejsca wychowania

chrześcijańskiego i eklezjalnego, należy stwierdzić, iż jest „ona w swoim zintegrowanym

uniwersalizmie społecznego i psychospołecznego funkcjonowania – jak dotychczas – nie do

zastąpienia i nie sposób sobie wyobrazić jej nieobecności w Kościele lub katastrofalnych

efektów jej krańcowej patologizacji, gdyby takowa miała nastąpić w okresie rozwoju

cywilizacji postindustrialnej. Ludzkość nie wypracowała dotychczas innej instytucji, która

mogłaby skutecznie zastąpić rodzinę i nie wiadomo, czy uda się to w przyszłości”224.

1.3. Rodzina miejscem integralności wychowania

Rodzina jest pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa, w której następuje naturalny

proces socjalizacji. Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi

ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie

przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które

stanowią o  życiu  i  rozwoju  samego  społeczeństwa.  W  ten  sposób  na  mocy  swej  natury

i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie samej, rodzina otwiera się na inne rodziny i na

społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne (FC 42).

 Rodzina stanowi miejsce rozwoju człowieka, wprowadzania go w świat wartości i norm.

Pomocny w tym względzie staje się proces komunikowania, który jest nieodłącznym

elementem procesu wychowywania i socjalizacji. Dzieci w domu, wśród najbliższych,

rodziców i rodzeństwa zdobywają wiedzę o  otaczającym je świecie, sposobach i zasadach

postępowania i zachowania nie tylko poprzez obserwację, ale również dzięki rozmowom,

wymianie informacji i wiedzy, jaką przekazują im rodzice właśnie w trakcie procesu

komunikowania. Rodzina jest zatem miejscem, w którym kształtowane jest patrzenie na świat

przez kolejne pokolenie, przekazywane są wartości i normy postępowania. „Rodzina jest

ponad wszystko grupą osiadłą w naszym społeczeństwie. Jeśli rodzina rozpada się, można by

pomyśleć, że mogłoby to być związane ze zmniejszeniem znaczenia domu rodzinnego jako

preferowanego miejsca życia ludności”225. Rodzina nie tylko pozwala zaspokajać

223 Tamże, s. 123.
224 Z. Tyszka, Rodzina w świetle współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, w: Pedagogika
społeczna, red. T. Pilch, Warszawa 1995, s. 152.
225 T. Parsons, R. F. Bales: Family, socialization and Interaction Process, The Free Press 1964, s. 7.
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podstawowe potrzeby jednostki takie, jak potrzeba przynależności czy bezpieczeństwa, ale

pozwala również rozwijać się jednostce, wprowadza kolejne pokolenie w życie społeczne,

ucząc zasad i norm postępowania nie tylko na gruncie rodzinnym, ale uczy również zasad

postępowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, w których jednostka uczestniczy, gdy

staje się członkiem wielu różnych grup. „Rodzina odgrywała i odgrywa nadal doniosłą rolę w

procesach socjalizacyjno-wychowawczych, stwarzając optymalne warunki życiowego

funkcjonowania ludzi również i w pozarodzinnych, ważnych dla społeczeństwa rolach.

Zaspokaja też istotne potrzeby jednostki ludzkiej. Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa

i prawidłowe funkcjonowanie rodzin żyjących w tym społeczeństwie są ze sobą integralnie

związane”226.

 W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji rodziny, która określana jest jako

podstawowa komórka społeczeństwa227. Wśród owych definicji na uwagę zasługują

następujące:

1. „W tradycji europejskiej rodzinę postrzega się zwykle jako wspólnotę,

najistotniejszą postać życia społecznego, małą grupę społeczną (podstawową dla

każdego społeczeństwa), ośrodek przekazywania życia i kultury czy też miejsce o

decydującym znaczeniu w kształtowaniu osobowości społecznej człowieka”228.

2. „Rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we

wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na

wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i

społeczną”229.

3. Rodzina to „grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych;

rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska,

stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna

określająca obowiązki  rodziców i dzieci względem siebie”230.

4. „Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia dziecka, w którym dokonują się

procesy socjalizacji i wychowania. […] Rodzina stanowi bowiem nie tylko

pierwsze środowisko społeczne człowieka, ale również środowisko o szczególnej

ważności z uwagi na pierwszeństwo w doświadczeniu indywidualnym oraz

226 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 5.
227 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 27.
228 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie, Warszawa 2011, s. 3.
229 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 29.
230 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 337.
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różnorodność i częstość procesów interakcji i wymiany międzyjednostkowej, jakie

w nim mają miejsce”231.

5. „Mówiąc o rodzinie mamy na myśli głównie jej członków, tworzących wspólnotę,

zamieszkujących razem i połączonych szczególnym rodzajem więzi

emocjonalnych. […] Chociaż poszczególni członkowie różnią się między sobą pod

względem indywidualnych cech psychicznych i fizycznych, jednak pod wpływem

wzajemnych stosunków uczuciowych i wzajemnego oddziaływania na siebie

tworzą jedność uczuć, myśli i działania, stanowiącą trwałą podstawę rozwoju

zdrowej rodziny”232.

Przedstawiając definicje rodziny pod kątem wychowania, warto zwrócić uwagę na fakt, iż

o rodzinie można mówić jako o grupie społecznej, pierwszej komórce edukacyjnej, bądź

rozpatrywać ją w kategoriach instytucji społecznej233.

Rodzina, którą stanowią krewni, mieszkający w jednym domu, lub nawet w różnych

miejscach, ale posiadający wspólne cele i posiadający poczucie swej odrębności będą

stanowić właśnie ową grupę społeczną. Jak pisze Zbigniew Tyszka: „zbiorowość krewnych

może tworzyć i najczęściej tworzy grupę społeczną – i to zarówno osobnicy mieszkający pod

jednym dachem tworzący grupę z reguły, jak i ci, którzy są rozproszeni. Grupa krewnych ma

poczucie swej odrębności, własne zadania i cele życiowe […] układ stałych,

międzyosobniczych stosunków, określoną strukturę. Posiada więc wszystkie podstawowe

cechy grupy społecznej. Jest przy tym zazwyczaj małą grupą społeczną, noszącą jej

socjologiczne cechy”234.

Jednakże rodzinę można rozpatrywać w kategoriach instytucji społecznej, która „…służy

nie tylko zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, określonych grup i kategorii społecznych oraz

jednostek, ale przede wszystkim budowaniu kapitału społecznego i kulturowego. W tym

kontekście, instytucja społeczna obejmuje również zespół ustabilizowanych regulatorów

aksjonormatywnych oddziałujących na zachowania i świadomość członków

zinstytucjonalizowanej grupy”235. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, można stwierdzić, iż

rodzina jest instytucją społeczną, chociażby poprzez zaspokajanie potrzeb swoich członków,

socjalizację, czy prokreację.

231 Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, t. II, pod red. H. Pielki, Koszalin 1990, s. 7.
232 Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t. I,  pod red. H. Cudaka, H. Marca, Mysłowice 2005, s.
286.
233 Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Poznań 1997, s. 43.
234 Tamże, s. 43.
235 Tamże, s. 44.
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Franciszek Adamski stwierdza, iż: „gdy mówimy o rodzinie jako instytucji społecznej,

zawsze mamy na myśli jej formalne ustanowienie i funkcjonowanie według określonych

norm społecznych w ramach danego systemu społecznej kontroli”236. Jednakże autor również

podkreśla, iż rodzina straciła „cechy instytucji wysoce sformalizowanej, struktury

zorganizowanej, a stała się małą grupą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Coraz bardziej

bowiem charakterystyczne są dla niej cechy małej grupy nieformalnej, a mianowicie: bliskość

przestrzenna, mała liczba członków, nieformalne wzory kontroli oraz nieformalne stosunki

łączące członków grupy, przybierające charakter w pełni osobowy”237. Jednakże należy

zaznaczyć, iż rodzina jako grupa społeczna – mała grupa – wyróżnia się na tle innych małych

grup kilkoma charakterystycznymi cechami, do których obok sposobu wchodzenia do niej,

Franciszek Adamski zalicza238:

· zanik przywództwa charakterystycznego dla małej grupy

· wyraźny podział pokoleniowy

· intymność stosunków.

Obok definicji rodziny warto również zwrócić uwagę na jej funkcje i strukturę. Strukturę

rodziny można określić, biorąc pod uwagę między innymi liczbę członków rodziny i ich wiek,

miejsce zamieszkania, a także rodzaj pokrewieństwa czy styl życia. Zbigniew Tyszka

stwierdza, iż: „jeśli chodzi o strukturę rodziny to odzwierciedla ona życie rodziny w jego

różnorodnych postaciach”239. Dalej autor pisze na temat struktury rodziny: „wydaje mi się, że

strukturę rodziny określa: liczba i rodzaj pokrewieństwa członków rodziny (liczba dzieci,

liczba innych krewnych), układ ich pozycji i ról społecznych, przestrzenne ich usytuowanie,

siła więzi instytucjonalnych i psychicznych łączących poszczególnych członków rodziny,

świadcząca o większej lub mniejszej spójności (kohezji) rodziny, podział czynności oraz

struktura wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetów, łącząca się dość ściśle z układem pozycji

społecznych, a także wewnątrzrodzinny rozkład miłości i względów oraz sieć

wewnątrzrodzinnej komunikacji”240.

Zatem „strukturę rodziny wyznacza liczba i wiek jej członków, różne formy

organizacyjne życia rodzinnego, charakter źródła utrzymania rodziny i środowiska

236 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 30.
237 Tamże, s. 31.
238 Tamże.
239 Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia…, dz. cyt., s. 45.
240 Tamże, s. 46.
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zamieszkania oraz styl życia”241.  Biorąc  pod  uwagę wymienione  powyżej  elementy

Franciszek Adamski wymienia następujące typy organizacyjne rodziny242:

1. Rodzina małżeńska (nuklearna) – rodzina nuklearna tworzona jest przez dwoje

ludzi, którzy posiadają własne lub adoptowane potomstwo i mieszkają razem.

Franciszek Adamski zauważa, iż rodzina małżeńska składa się „z męża i żony

(czasem jednego tylko rodzica) oraz ich własnych dzieci – najczęściej jednego lub

dwojga”243.

2. Rodzina poligamiczna – jest to jedna zbiorowość rodzinna, którą tworzy kilka

związków małżeńskich, np. jeden mężczyzna i kilka kobiet.

3. Rodzina poszerzona – wielopokoleniowa – inna jej nazwa to rodzina duża. Tego

typu rodzina składa się z kilku rodzin nuklearnych „podporządkowanych

organizacyjnie jednemu kierownictwu rodzinnemu. Pod jednym dachem

zamieszkuje kilka pokoleń uznających patriarchalną władzę «ojca rodziny»”244.

4. Zmodyfikowana rodzina poszerzona – składa się tak, jak rodzina poszerzona z

kilku rodzin nuklearnych, jednakże w tym wypadku nie są one podporządkowane

jednemu kierownictwu rodzinnemu, a także utrzymują swoją niezależność

ekonomiczną. Bywa też tak, iż poszczególne rodziny nuklearne mają inne miejsce

zamieszkania, co jest kolejną cechą odróżniającą ten typ rodziny od rodziny

poszerzonej. Natomiast zmodyfikowana rodzina poszerzona różni się od rodziny

nuklearnej tym, iż jej członkowie, a więc członkowie poszczególnych rodzin

nuklearnych ją tworzący świadczą sobie nawzajem różnego rodzaju usługi.

Autor przedstawia również typy rodziny, biorąc pod uwagę kryterium jakim jest źródło

utrzymania oraz środowisko zamieszkania, są to245:

1. Rodzina chłopska

2. Rodzina robotnicza

3. Rodzina inteligencka

4. Rodzina miejska

5. Rodzina wiejska.

Przedstawienie typów rodzin ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę specyfikę procesu

komunikowania w rodzinie oraz wyboru metod pracy socjalnej. Inaczej kształtują się relacje

241 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 34.
242 Tamże, s. 34-35.
243 Tamże, s. 34.
244 Tamże.
245 Tamże, s. 35.
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między młodymi małżonkami mieszkającymi bez rodziców i teściów, inaczej zaś kiedy więź

łącząca ich z rodzicami jest silna i wzmocniona poprzez wspólne mieszkanie w jednym domu.

Relacje zięć–teściowie, czy synowa–teściowie, a także syn–rodzice i córka–rodzice wpływają

w znaczący sposób na relacje między samymi małżonkami, a także dziadkami i wnukami.

Kolejną kwestią istotną z punktu widzenia omawianej problematyki są funkcje, jakie

pełni rodzina. Wcześniej zostały wymienione już podstawowe dwie, a więc prokreacja i

socjalizacja. Rodzina spełnia obydwie swe funkcje, przygotowując potomstwo do życia w

społeczeństwie, ucząc je zasad postępowania i umożliwiając mu własny rozwój. „Rodzina

wprowadza dziecko w świat wartości kulturowych i społecznych, ukazuje cele zaspokajające

jego potrzeby, ucząc jednocześnie sposobów, za pomocą których dziecko może je osiągnąć. W

rodzinie stabilnej uczuciowo i materialnie dokonuje się stała kontrola i ocena zachowania

dzieci, formowane są opinie o różnych sprawach, wydarzeniach społecznych potrzebach”246.

Ponadto rodzina czuwa nad bezpieczeństwem swoich członków, pomaga rozwiązywać

zaistniałe problemy, a także pozwala zaspokajać indywidualne potrzeby członków tej grupy.

Funkcje, które pełni rodzina można zatem przedstawić następująco247:

1. Funkcje prokreacyjne.

2. Przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne oraz ich pielęgnowanie, jak i

wychowywanie, a także zapewnienie im odpowiedniego pionu moralnego i startu

życiowego.

3. Prowadzenie gospodarstwa domowego, w taki sposób, by sprzyjało zaspokajaniu

potrzeb wszystkich członków rodziny.

4. Sprawowanie pieczy nad życiem i rozwojem członków rodziny oraz ich

zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi.

Natomiast Zbigniew Tyszka wymienia 11 funkcji rodziny, do których zalicza248:

1. Funkcję materialno-ekonomiczną – dotyczy zaspokojenia materialnych potrzeb

członków rodziny, „pośrednio także zaspokojenia niektórych materialnych potrzeb

społeczeństwa. Składają się na nią podfunkcje: produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza

i usługowo-konsumpcyjna”249.

2. Funkcję opiekuńczo-zabezpieczającą – dotyczy zapewnienia opieki oraz materialnego

i fizycznego zabezpieczenia i wsparcia tych członków rodziny, którzy bez owej

pomocy nie mogliby funkcjonować w społeczeństwie. Dotyczy to zatem nie tylko

246 Współczesna rodzina polska…, dz. cyt., s. 287.
247 Według: W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny…, dz. cyt., s. 337.
248 Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia…, dz. cyt., s. 47-53.
249 Tamże, s. 47.
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opieki nad niemowlętami, ale również ludźmi starszymi, chorymi oraz tymi, którzy

nie posiadają wystarczających lub żadnych środków potrzebnych do życia.

3. Funkcję prokreacyjną – dotyczy zaspokojenia takich potrzeb małżonków jak potrzeba

macierzyństwa, czy ojcostwa, „jak również reprodukcyjnych potrzeb

społeczeństwa”250.

4. Funkcję seksualną – małżeństwo stanowi formę współżycia płciowego, akceptowaną

przez społeczeństwo, w którym istnieje szereg zakazów i nakazów odnoszących się i

regulujących zaspokajanie potrzeb seksualnych.

5. Funkcję legalizacyjno-kontrolną – dotyczy kontroli zachowań poszczególnych

członków rodziny, np. rodzice kontrolują zachowania dzieci, małżonkowie kontrolują

swoje zachowania, tak, by były zgodne z ustalonymi normami. „Rodzina legalizuje

przede wszystkim takie zachowania, jak współżycie płciowe, wspólna egzystencja w

ramach jednego gospodarstwa domowego dwojga osobników różnej płci

wywodzących się z różnych rodzin. Legalizuje także fakt posiadania dzieci, nadaje

status prawny wspólnocie majątkowej rodziny, reguluje szereg zachowań zarówno w

rodzinie, jak i poza nią”251.

6. Funkcję stratyfikacyjną – to, z jakiej rodziny pochodzi człowiek określa „wstępnie”

jego pozycję społeczną. Najczęściej to właśnie przynależność klasowa męża wyznacza

przynależność klasową dzieci oraz żony – zwłaszcza wtedy, gdy żona nie pracuje

zawodowo i nie posiada własności prywatnej o większej wartości. „Stratyfikacyjna

funkcja rodziny wyraża się również w ukierunkowanej klasową subkulturą i ideologią

socjalizacji potomstwa. Poszczególne klasy i warstwy społeczne mają swoje

specyficzne cechy kulturowe, które przekazują swemu potomstwu”252.

7. Funkcję socjalizacyjną – „wprowadzenie dziecka w świat kultury danego

społeczeństwa, przygotowanie do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz

interakcja osobowości małżonków”253. To właśnie w rodzinie dziecko zdobywa

potrzebne mu do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności,

przekazywane są mu określone wartości i normy postępowania.

Socjalizacja może mieć charakter zamierzony i zaplanowany oraz spontaniczny i

niezamierzony254. Przykładem oddziaływania niezamierzonego i spontanicznego jest

250 Tamże, s. 48.
251 Tamże, s. 49-50.
252 Tamże, s. 50.
253 Tamże.
254 Tamże.
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chociażby kłótnia rodziców, której przysłuchują się dzieci. Jednakże trzeba wyraźnie

podkreślić, iż „główną rolą rodziców jest wprowadzenie dzieci w życie społeczne – nauczenie

ich wszystkich umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w rodzinie,

społeczności i społeczeństwie”255.

8. Funkcję kulturalną – przekazywanie kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego,

norm i wartości, które należy przestrzegać, a także „dbałość o przeżycia estetyczne

rodziny, nauczanie młodzieży korzystania z treści kulturowych i omawianie ich w

gronie rodziny”256.

9. Funkcję religijną – dotyczy wychowania dzieci zgodnie z zasadami wyznawanej przez

rodziców religii. Wydaje się, że funkcja ta ma zasadniczy związek z funkcją

socjalizacyjną, bowiem w tym przypadku chodzi przecież o wychowywanie dzieci

zgodnie z wartościami charakterystycznymi dla danej religii.

10. Funkcję rekreacyjno-towarzyską – rodzina, dom rodzinny to miejsce, gdzie ludzie

mogą odpocząć, rozładować złość i stres związany chociażby z życiem zawodowym,

porozmawiać i zrelaksować się. Funkcję tę spełniają wizyty u bliskiej rodziny,

spotkania z najbliższymi, rozmowy, wspólny obiad z rodziną i wspólne spędzanie

wolnego czasu. Przyjazna i ciepła atmosfera domowego ogniska sprzyja relaksowi,

zabawie i pomaga rozładować napięcie i stres, a także sprzyja rozwiązywaniu

problemów, które napotykamy poza rodzinnym domem.

11. Funkcję emocjonalno-ekspresyjną – dotyczy okazywania uczuć i odnajdywania tych

uczuć w rodzinie. Świadomość, że jestem kochany(a), otoczony(a) miłością rodziców,

męża, dzieci jest równie ważna, jak możliwość okazywania owych uczuć osobom mi

najbliższym. „Zaspokojenie potrzeby ekspresji odbywa się w rodzinie dzięki interakcji

osobowości współmałżonków (i nie tylko współmałżonków) oraz dzięki permanentnej

«wymianie psychicznej». Człowiek odczuwa potrzebę «manifestowania» swojej

osobowości, eksponowania swej indywidualności, swoich postaw i poglądów wobec

bliskiego mu «odbiorcy», który rejestrowałby w swej świadomości intymną stronę

bliskiej osoby, oceniał ją, emocjonalnie afirmował i intelektualnie akceptował”257.

Obok funkcji rodziny niezmiernie istotną kwestią z punktu widzenia znaczenia edukacji

jest cykl życia rodziny małej, który składa się z następujących faz258:

1. Faza pierwsza – okres narzeczeństwa.

255 R. R. Clayton: The Family, Marriage, and Social Change, 1979, s. 460.
256 Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia…, dz. cyt., s. 52.
257 Tamże, s. 54.
258 Podaję za: Z. Tyszka: Socjologia rodziny…, dz. cyt., s. 140.
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2. Faza druga – małżeństwo przeddzietne – stadium to trwa do momentu pojawienia się

pierwszego potomka.

3. Faza trzecia rozpoczyna się wraz z przyjściem na świat pierwszego dziecka i kończy

się w momencie gdy dziecko to usamodzielnia się, często odchodząc z domu i

zakładając własne gospodarstwo domowe.

4. Faza czwarta – stadium odchodzenia dzieci z rodziny. Faza ta kończy się w chwili,

gdy ostatnie dziecko odchodzi z domu rodzinnego.

5. Faza piąta – stadium małżeństwa odłączonego od dzieci. Jeśli małżeństwo posiada

tylko jedno dziecko, wtedy z fazy trzeciej przechodzi od razu to fazy piątej.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na cykl życia rodziny? Odpowiedź wydaje się oczywista,

w zależności od stadium rozwoju rodziny małej, zmieniają się sposób i rodzaje komunikacji

między jej członkami. Zupełnie inaczej wygląda komunikacja z narzeczonym, inaczej z

mężem czy żoną, będąc już w drugim, czy trzecim stadium rozwoju rodziny, a inaczej gdy

dzieci odchodzą z domu. Z czasem zmienia się również charakter komunikowania z dziećmi i

dziadkami. Inaczej wygląda kontakt z małym dzieckiem, niemowlęciem – gdzie

najważniejszym przekaźnikiem uczuć są zachowania niewerbalne – trudno bowiem

oczekiwać od kilkumiesięcznego dziecka, że zrozumie wszystko, co mówi do niego opiekun.

Inaczej zaś kształtuje się proces porozumiewania się z dorastającymi dziećmi, czy dorosłymi,

którzy zakładają własne rodziny. Tak, jak z czasem zmieniają się nasze potrzeby, oczekiwania

i poglądy, tak zmieniają się również sposób porozumiewania się z najbliższymi, możliwość i

chęć słuchania drugiej osoby, ilość czasu, jaki poświęcamy na rozmowy, słownictwo. Warto

także zaznaczyć, iż komunikowanie z dzieckiem zmienia się w momencie pojawienia się

kolejnych dzieci.

 Zbigniew Tyszka wyróżnił dwa rodzaje socjalizacji: spontaniczną i zaplanowaną – ten

sam podział można zastosować w odniesieniu do komunikowania w rodzinie. Część naszych

komunikatów (zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych) ma charakter zaplanowany, część

spontaniczny. Zarówno jedne, jak i drugie wpływają na relacje, jakie kształtują się w rodzinie

oraz atmosferę, jaka panuje w domu rodzinnym. Uśmiech skierowany do dziecka, kiedy

przychodzi do pokoju rano, by się przywitać z rodzicami, słowa, które wypowiadają rodzice

na powitanie dziecka, to w jaki sposób uczą dziecko odpowiedniego zachowania przy stole

różni się od gniewnego spojrzenia w jego stronę po kłótni, a także od słów, jakie używają

rodzice w czasie kłótni ze współmałżonkiem, kiedy to nie panują nad emocjami. Być może

rodzice wcale nie są źli na dziecko, ale nad pochmurnym i gniewnym wyrazem twarzy w
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takiej chwili nie panują. Niestety jest to komunikat, który często nieświadomie jest wysyłany

do innych – w tym przypadku dzieci.

Obok tych nieświadomych komunikatów przekazywanych najbliższym w sposób często

niezamierzony, członkowie rodzin popełnić mogą jeszcze jeden błąd, który będzie prowadził

do ochłodzenia relacji między nimi – błędem tym jest brak aktywnego słuchania.

Na początku wspólnej drogi, gdy ludzie się poznają i są w stadium pierwszym –

narzeczeństwo – chętnie siebie słuchają, chcą się dowiedzieć o sobie jak najwięcej, wykazują

zainteresowanie drugą osobą, jej problemami i sprawami. Z czasem to zainteresowanie, chęć

słuchania słabnie, co prowadzi do ochłodzenia relacji między małżonkami w kolejnych

stadiach rozwoju rodziny. Co ciekawe ludzie często przestają słuchać drugiej osoby – partnera

w chwilach najważniejszych, w trakcie „ostrej” wymiany zdań, gdy się ze sobą nie zgadzają.

„W relacjach interpersonalnych mamy tendencję do niesłuchania wówczas, gdy jest to

najistotniejsze, podczas gorączkowej wymiany zdań z drugą osobą. Bardzo ważne jest, by

słuchać właśnie wtedy, kiedy mocno nie zgadzasz się z drugą osobą. Jednakże naszą naturalną

skłonnością podczas sporu jest zajmowanie naszego umysłu planowaniem mądrych

kontrargumentów”259.

Zatem proces komunikowania, słuchania, przekazywania komunikatów niewerbalnych w

każdym stadium rozwoju rodziny wpływać będzie na atmosferę panującą w domu rodzinnym

i relacje, jakie kształtują się pomiędzy członkami rodziny. Warto jednocześnie jeszcze raz

podkreślić, iż rodzina jest miejscem, w którym uczymy się, dorastamy, komunikujemy się.

W trakcie naszego życia otrzymujemy szereg cennych informacji, które wpływają na nas,

na nasze opinie, zachowanie czy stosunek do innych ludzi. Środowisko, w jakim

funkcjonujemy, ludzie, z którymi przebywamy, rozmawiamy, mieszkamy codziennie

wywierają na nas wpływ poprzez to co, jak i kiedy do nas mówią, jak i czy nas słuchają. Jan

Turowski pisał: „Człowiek tworzy historię i kulturę dzięki temu, że jest wyposażony w

rozum, że ma naturę zdolną do rozwoju, a także do przekazywania właściwości

biopsychicznych w drodze dziedziczenia, oraz dzięki temu, że uczestniczy w życiu

społecznym. Osobowość ludzka jest dziełem Stwórcy, jest też rezultatem samokształtowania

się człowieka oraz oddziaływania na niego naturalnego środowiska, w jakim żyje”260.

Zatem na każdym etapie naszego życia uczymy się, zdobywamy informacje, zmieniamy

poglądy, stosujemy się do określonych, przestrzeganych w danym środowisku norm i

wartości. Dzieciństwo to okres, w którym następuje socjalizacja pierwotna. Jan Turowski tak

259 S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, Warszawa 2015, s. 208.
260 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 7.
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pisał o socjalizacji pierwotnej: „Pod wpływem interakcji ze swymi opiekunami, a następnie

innymi kręgami osób, dziecko w drodze naśladownictwa, identyfikacji, później zaś w drodze

przyjmowania ról innych ludzi ze swego otoczenia, a przede wszystkim tzw. znaczących

innych (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele) uczy się wzorów zachowań oraz wartościowania i

oceniania”261. Osoby znaczące to takie, które wywierają wpływ na nasz obraz siebie. Ich

opinie o nas samych są dla nas bardzo ważne. „Przedstawiciele nauk społecznych używają

określenia osoby znaczące, mówiąc o tych, których oceny mają szczególny wpływ na innych.

Informacja pochodząca od rodziców wpływa w istotny sposób na obraz siebie od

najwcześniejszego okresu życia”262. Oczywiście na nasz obraz siebie wpływ mają nie tylko

rodzice, ale również inne osoby dla nas ważne, które darzymy szacunkiem. Może to być także

przyjaciel, nauczyciel, brat, czy bliski krewny. Jednakże rodzina jest bardzo ważnym

„miejscem”, w którym dziecko rozpoczyna swoją drogę życia, poznaje piękno świata, rozwija

się i uczy żyć w społeczeństwie. Komunikowanie w rodzinie, relacje rodzinne mają charakter

ciągły, co sprawia, że stają się one jednymi z najważniejszych czynników wpływających na

kształtowanie obrazu siebie przez młodych ludzi.

Wracając jednak do procesu socjalizacji, który „obejmuje procesy internalizacji, tj.

nabywania czy przyjmowania przez jednostkę wartości i norm z nich wynikających, następnie

procesy uczenia się i tworzenia wzorów zachowań, a wśród nich wzorów ról społecznych”263,

należy podkreślić, iż człowiek, ucząc się przez całe życie, jako dorosły podlega procesom

socjalizacji wtórnej. Będąc członkiem rodziny, stając się rodzicem, nie tylko uczymy dziecko,

jak powinno się zachowywać, mówić, ale także sami uczymy się, jak być rodzicami, teściami,

czy dziadkami. Każda nowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy wymaga od nas podejmowania

decyzji, ale także uczy nas, zwiększa nasz zasób wiedzy i doświadczeń. Niewątpliwie jednak

okres naszego dzieciństwa, socjalizacja pierwotna mają ogromny wpływ – wydaje się, że

największy na sposób postępowania, zachowania oraz pełnione role  społeczne. To przecież

„włączenie jednostki w procesie socjalizacji w system ról społecznych jest jednym z

podstawowych mechanizmów  socjalizacji”264. To właśnie rodzina, ognisko domowe to

miejsce, gdzie dokonuje się proces przekazywania wartości, norm postępowania kolejnym

pokoleniom. W domu rodzinnym charakteryzującym się określoną kulturą i określonymi

wzorcami zachowań, owa kultura i zachowania wywierają wpływ na dziecko od pierwszych

261 Tamże, s. 41.
262 R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań
2006, s. 41.
263 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury…, dz. cyt., s. 39.
264 Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, dz. cyt., s. 7.
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dni  jego  życia.  „Dziecko  przychodzi  na  świat  w  rodzinie  i  w  niej  zastaje  określone

przedmioty, urządzenia, poglądy, system wartości, a więc zastaje określoną kulturę rodziny,

której wpływowi jest poddane od samego początku swego życia”265. Oczywiście proces

socjalizacji związany jest nie tylko z rodziną, tzn. procesy socjalizacji i wychowania

dokonywane są również w innych środowiskach, np. grupach rówieśników – niewątpliwy

wpływ na dziecko wywierają także środki masowego przekazu. Jednak, jak podkreśla Henryk

Pielka, trzeba „…dodać, że wpływ i oddziaływanie rodziny dokonuje się w tym okresie, gdy

dziecko jest szczególnie podatne na proces socjalizacji, a rodzina jest jedyną grupą

kształtującą w sposób bezpośredni zachowanie człowieka”266. Nie dziwi więc fakt, iż pewne

zachowania, sposób wypowiedzi, czy nawet kolorystyka wnętrz, sposób umeblowania domu,

który sami tworzymy już jako osoby dorosłe zakładające własną rodzinę, przypominają nasz

dom rodzinny – dom z dziecinnych lat.

Warto przy tym zaznaczyć, iż często młodzi ludzie, którzy zamieszkali razem, po

pewnym czasie zastanawiają się i dziwią, dlaczego ich partner, czy małżonek nie zachowuje

się tak, jak oni, nie mówi podobnie jak oni, ale używa innego słownictwa, czy innych

zwrotów na określenie danej sytuacji. A przecież nie powinno to nas dziwić bowiem inne

środowisko, w którym dorastamy, inna kultura domu rodzinnego powodują, że nie jesteśmy

podobni, różnimy się między sobą.

Powróćmy jednak do kwestii socjalizacji i wychowania. Jak zaznacza Henryk Pielka

socjalizacja – która „jest procesem, dzięki któremu jednostka staje się uczestniczącym

członkiem społeczeństwa ludzi dorosłych”267 –  jest  pojęciem  o  szerszym  zakresie  niż

wychowanie, które „jest intencjonalnym kształtowaniem osobowości [i jest] dokonywane w

ramach stosunku wychowawczego między wychowawcą a wychowankiem według przyjętego

ideału wychowawczego”268. Natomiast socjalizacja jest zwykle definiowana jako proces

interakcji, podczas którego zachowania ludzi są zmodyfikowane tak, by dopasować,

dostosować się do oczekiwań członków grupy, do której się należy lub chce się należeć.

Socjalizacja – uspołecznienie przebiega przez całe życie. Mogą to być zmiany pozycji

społecznej jednostek w grupach lub też może to być zmiana przynależenia do grupy lub grup

społecznych. Wewnątrz rodziny „agenci” socjalizacji (w pierwszej kolejności rodzice, zaś w

następnej starsze rodzeństwo) zmieniają swoje taktyki oraz samą istotę socjalizacji. Dzieje się

265 Tamże, s. 7.
266 Tamże, s. 8.
267 Tamże.
268 Tamże.
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tak, ponieważ dziecko/dzieci osiągają wyższe poziomy dojrzałości i doświadczają

zmieniających się potrzeb, wiedzy i wyższych kwalifikacji”269.

Trzeba przy tym wspomnieć, że na wychowanie dzieci wpływ mają nie tylko metody

wychowawcze stosowane przez rodziców, ale również relacje między rodzicami oraz

panująca w domu atmosfera. Sposób, w jaki odnoszą się do siebie rodzice i w jaki ze sobą

rozmawiają, czy darzą siebie szacunkiem w życiu codziennym czy nie, wpływać będzie na

dzieci. Miłość, akceptacja, uznanie, chęć rozmowy, słownictwo, którego używają rodzice to

wszystko są czynniki wpływające na atmosferę panującą w domu, ale jednocześnie są to

czynniki wpływające na dziecko oraz na wychowanie dziecka w domu rodzinnym. „Zgodne

współżycie małżonków przesycone miłością, wzajemnym zrozumieniem, szacunkiem i

poszanowaniem praw każdego z nich korzystnie i skutecznie oddziałuje na wychowanie w

rodzinie dzieci”270.

Dzieci nieustannie obserwują nasze zachowanie, to, co i jak robimy – więc nie dziwmy

się, jeśli później będą postępować dokładnie tak samo jak my, mimo że nie zawsze jest to

prawidłowe, czy oczekiwane przez nas zachowanie. Każdego bowiem dnia dajemy dzieciom

przykład, jak należy postępować i zachowywać się w konkretnych sytuacjach. „Do

podstawowych metod wychowania dziecka przedszkolnego należy dawanie właściwego

przykładu, który działa na psychikę i skłania je do naśladownictwa, do upodobniania się do

rodziców. Dla kształtowania pożądanych zachowań i postaw u dzieci podstawowe znaczenie

ma postępowanie rodziców. Skuteczność wychowawczą przykładu osobistego gwarantują

przede wszystkim ci rodzice, którzy właściwościami psychofizycznymi, postawą moralną

dają dowody pełnej odpowiedzialności”271.

Należy  przy  tym  pamiętać,  że  małe  dzieci,  w  większości  przebywając  jedynie  w  domu

rodzinnym, uczą się żyć zgodnie z wartościami i zasadami, których uczą ich rodzice i których

sami rodzice przestrzegają. Henryk Pielka pisze: „Najważniejszą rolę w układzie stosunków

rodzinnych spełniają rodzice. Wzajemne postawy rodziców wobec siebie wyrażające się w

codziennym prezentowaniu zachowań, mają większy wpływ na rozwój dzieci

przedszkolnych, których życie ogranicza się głównie do rodziny, niż na rozwój dzieci

starszych”272.

Nie można także pomijać znaczenia atmosfery, jaka panuje w domu rodzinnym, bowiem

ona wpływa na rozwój i wychowanie dziecka. Ta atmosfera, która sprzyja wychowaniu

269 R. R. Clayton, The Family…, dz. cyt., s. 461.
270 Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, dz. cyt., s. 33.
271 Tamże, s. 38.
272 Tamże, s. 33.
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dziecka związana jest oczywiście ze sferą emocjonalną, z relacjami, jakie łączą rodziców i

dzieci. Henryk Pielka podkreśla, że: „Atmosferę wychowawczą w rodzinie określają przede

wszystkim panujące w niej stosunki emocjonalne między członkami rodziny i dominujący

nastrój uczuciowy, stopień zainteresowania danego osobnika innymi członkami rodziny,

sposób reagowania jednych członków rodziny na poglądy innych. Krótko mówiąc,

wykładnikiem atmosfery właściwej danemu środowisku rodzinnemu są stosunki emocjonalne

panujące pomiędzy członkami w rodzinie, które wywierają bodaj największy wpływ na

rozwój osobowości dziecka, jego postawy wobec różnych przyswajalnych norm życia

społecznego, stosunek do pracy i do samego siebie oraz do otaczającego świata”273. Ważna

jest jednak świadomość tego, że to my rodzice każdego dnia tworzymy ową atmosferę

domowego ogniska. Nasze zachowanie, sposób, w jaki komunikujemy się z pozostałymi

członkami rodziny, sposób, w jaki okazujemy zainteresowanie ich sprawami i problemami,

słuchamy ich, pomagamy i doradzamy w trudnych okresach ich życia – to wszystko są

działania wpływające na to, jak funkcjonuje nasz dom rodzinny i jaka jest w nim atmosfera –

tym  samym  wpływa  to  na  to,  czy  dzieci  chętnie  rozmawiają z  rodzicami  czy  też nie,  jakie

wartości będą dla nich ważne i czy wzorce zachowań, które im przekazujemy, będą przez nich

zaakceptowane. Jacek Rostowski stwierdza, iż „psychologiczna atmosfera domu rodzinnego

wpływa bezpośrednio nie tylko na formy zachowania się dzieci – młodzieży, lecz także na

postawy i wzorce interakcji interpersonalnych, a nawet na kształtowanie się systemu wartości

oraz ideałów, jakie zazwyczaj są formułowane i nabywane w środowisku rodzinnym”274.

Omawiana atmosfera domu rodzinnego jest ważnym i nierozerwalnym elementem kultury

danej rodziny. Warto o tym wspomnieć, gdyż rodzina nie tylko przystosowuje dziecko do

pełnienia ról społecznych, ale również przekazuje pewne wzorce kulturowe,

charakterystyczne dla danego środowiska – rodzice przekazują bowiem dziecku najczęściej tę

cząstkę kultury, która jest dostępna w ich warstwie społecznej275. To właśnie atmosfera domu

rodzinnego, wraz z takimi czynnikami jak stosunki panujące między członkami rodziny,

organizacja gospodarstwa domowego, czy codzienny tryb życia członków tej grupy

społecznej, jak pisze Henryk Grzeszewski: „Stanowią swoistą subkulturę środowiska

273 Tamże, s. 32.
274 J. Rostowski, Znaczenie dwustronnego związku: rodzice-dziecko w rozwoju psychicznym młodej jednostki,
„Problemy Rodziny” 1986, nr 4 (148), s. 12.
275 H. Grzeszewski, O rodzinnym wprowadzaniu dziecka w świat kultury, „Problemy Rodziny” 1996, nr 3 (207),
s. 25.
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rodzinnego, tworzą klimat kulturowy, przejawiający się w zwyczajach, zachowaniach i

słownictwie – a w efekcie składają się na styl życia rodziny”276.

Autor podkreśla także, iż rodzina jest „miejscem”, gdzie dziecko „po raz pierwszy styka

się z pojęciem dobra i zła, rzeczy dozwolonych i potępionych”277. To rodzice poprzez swoje

zachowanie, które dzieci będą naśladować, poprzez zakazy i nakazy oraz oceny zachowań

dzieci, wytyczają ścieżkę, którą one powinny obrać, wskazują co jest dobre i ważne, czego

należy unikać, jak traktować innych ludzi, jak z nimi rozmawiać. Tak więc „w rodzinie

dokonuje się socjalizacja kulturalna pod wpływem oddziaływania rodziców oraz bardziej

oddalonego pokrewieństwa”278. Rodzice oddziałują na dzieci, kształtują kulturę poprzez

rozmowy, przekazywanie wartości, uczenie zasad postępowania w społeczeństwie,

przedstawianie dorobku kulturowego narodowego i światowego. To „kulturotwórcze

oddziaływanie rodziny odgrywa ogromną rolę w procesie uspołeczniania i wychowania

młodych ludzi”279. Oddziaływanie to jest oczywiście uzależnione od statusu kulturowego

rodziny280, który wpływać będzie na to, w jaki sposób, czy regularnie, jak często rodzina i

dzieci będą uczestniczyły w życiu kulturalnym danej społeczności i jak ważne w przyszłości

stanie się dla dzieci korzystanie z dorobku naukowego i kulturowego, pozostawionego przez

pokolenia. Będzie to zatem wpływało na to, czy dzieci częściej i dłużej będą wybierać

rozrywkę oferowaną przez np. telewizję, czy też regularnie będą korzystały z takich

możliwości  rozwoju  kulturowego,  jakie  oferują teatr,  malarstwo,  muzea,  opera.  Zatem  to

rodzina kształtuje owe potrzeby kulturowe dzieci i ich stosunek do sztuki i nauki. Z kolei to,

w jaki sposób rodzina zaspokaja potrzeby kulturowe i jak rozwija zainteresowanie dzieci

nauką i sztuką zależeć będzie od poziomu kulturalnego rodziny, który określany jest przez

takie czynniki jak:

1) „poziom wykształcenia rodziców;

2) potrzeby kulturalne członków rodziny oraz formy ich uczestnictwa w kulturze;

3) preferowany w rodzinie system wartości oraz sposób spędzania czasu wolnego i

charakter życia towarzyskiego”281.

276 Tamże, s. 26.
277 Tamże.
278 P. Tyrała, Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej – stan i perspektywy, Rzeszów 2000, s. 224.
279 H. Grzeszewski, O rodzinnym wprowadzaniu dziecka…, dz. cyt., s. 26.
280 H. Grzeszewski przedstawia cechy rodzin o wysokim i niskim statusie kulturowym. Rodziny o wysokim
statusie kulturowym charakteryzują się nie tylko występowaniem jasno sprecyzowanych potrzeb i preferencji
kulturalnych u członków rodziny, ale także częstymi kontaktami z instytucjami życia kulturalnego. Natomiast
wśród cech rodzin o niskim statusie kulturowym autor wymienia: brak potrzeb i preferencji kulturalnych u
członków rodziny, a także rzadkie i przypadkowe kontakty z instytucjami kulturalnymi. [Tamże, s. 26].
281 Tamże, s. 26.
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Warto przy tym zaznaczyć, że wprowadzanie w życie kulturalne, zapoznanie z dorobkiem

kulturowym społeczeństwa (narodu) związane jest z wykorzystaniem czasu wolnego dzieci,

które mogą zająć się czytaniem książek, poznawaniem tajników nauki i sztuki lub spędzać ów

czas biernie, przed telewizorem. Kulturotwórcze oddziaływanie rodziny na młode pokolenie

wydaje się bardzo istotnym zagadnieniem, bowiem jak stwierdza Henryk Grzeszewski282:

1) sprzyja prawidłowemu przebiegowi procesu socjalizacji i wychowania dzieci i

młodzieży. Służy rozwojowi osobowości młodych ludzi, a także przygotowuje ich

do samodzielnego życia.

2) wprowadza członków rodziny w krąg wartości kulturowych o niekwestionowanym

znaczeniu dla społeczeństwa, którego są członkami.

3) nadaje życiu dzieci, młodzieży większy, znaczący, ludzki wymiar. Wzbogaca ich

życie, pobudza intelektualnie, mobilizuje społecznie, a także chroni przed

śmiesznością i małością.

4) chroni przed bezrefleksyjnym naśladowaniem innych członków społeczeństwa.

Chroni przed powielaniem osobowości innych ludzi, pozwalając przy tym na

dopracowanie się własnej indywidualności oraz własnego stylu życia.

5) chroni człowieka przed samotnością, uczuciem pustki i odizolowania od

społeczeństwa i jego problemów.

6) chroni człowieka przed deformacją osobowości.

7) ułatwia organizowanie życia prywatnego, w taki sposób by odpowiadało

oczekiwaniom i pragnieniom członków rodziny. Jest to związane z tym, iż podnosi

ogólny poziom kultury współżycia w rodzinie, oddziałuje korzystnie na uczucia i

więzi rodzinne, ale także stanowi zabezpieczenie przed nudą, ułatwia

rozwiązywanie problemów i konfliktów, co prowadzi do wzmacniania podstaw

trwałości rodziny.

8) w życiu społeczeństwa (narodu) jest fundamentem jego wysokich walorów we

wszystkich sferach życia i działalności społecznej i zabezpiecza ciągłość

kulturową.

Nie można zatem pomijać znaczenia kulturowego oddziaływania rodziny na młodych

ludzi, uczących się żyć w społeczeństwie. Nie można również pomijać roli, jaką w procesie

wprowadzania w życie kulturowe, uczenia ról społecznych odgrywa proces komunikowania.

Zapoznawanie dzieci z dziedzictwem narodowym, przekazywanie doświadczeń pokoleń,

282 Tamże, s. 29.
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wartości i zasad postępowania odbywa się głównie dzięki procesom komunikowania. Zatem

komunikowanie obok roli, jaką spełnia w przekazywaniu aktualnych informacji i uczuć, ma

również niekwestionowany wkład w rozwój kolejnych pokoleń, kształtowanie kręgosłupa

moralnego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży.

Oczywiście poruszane w tym punkcie zagadnienia wychowania dzieci i młodzieży są

trudne i złożone. Rodzice mają przed sobą chyba najtrudniejsze zadanie – edukacja i

formowanie dziecka, przekazywanie określonych wartości, wprowadzanie w świat nauki i

kultury nie jest przedsięwzięciem łatwym. Otoczenie jednak dziecka miłością, akceptacją oraz

umiejętność wyrażania uczuć pozwolą na budowanie trwałej więzi między rodzicami a ich

dziećmi, dając im poczucie bezpieczeństwa i umożliwiając poznawanie otaczającego świata.

Należy jednakże pamiętać, że dzieci z każdym dniem, miesiącem i rokiem dorastają,

zmieniają się, a więc i nasza opieka, sposób prowadzenia rozmów, język, którym się

posługujemy, informacje, które przekazujemy powinny się zmieniać i dostosowywać do etapu

rozwoju naszego dziecka, a kiedy stanie się ono dorosłym człowiekiem powinniśmy dostrzec

tę zmianę i pozwolić mu stać się odpowiedzialnym za własne czyny członkiem

społeczeństwa. Choć jest to trudne pamiętajmy, że my także się zmieniamy, mamy inne

potrzeby, oczekiwania względem bliskich nam osób. Skoro więc my się zmieniamy, musimy

pozwolić się zmieniać naszym dzieciom i dostrzec, kiedy stają się one dorosłe – a w tym

wszystkim powinien nam pomóc proces komunikowania.

2. Wpływ ks. Bronisława Markiewicza na społeczne wychowanie rodzin

Ks. Bronisław Markiewicz zwracał uwagę na wychowanie młodego pokolenia.

Wiedział, że wychowanie rozpoczyna się w rodzinie. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak

ważne jest społeczne wychowanie rodzin. To na nim opiera się kształtowanie społeczeństwa.

Ojciec Bronisław był propagatorem światłych idei, którymi bez wątpienia wywarł wpływ na

społeczne wychowanie rodzin. Jego kazania, a także artykuły w czasopismach oraz dzieła

odbijały się szerokim echem wśród ówczesnej inteligencji. Ks. Bronisław Markiewicz był

przede wszystkim skoncentrowany na człowieku osieroconym, opuszczonym, dotykającym

dna moralnego, którego trzeba najpierw dostrzec, następnie podnieść, uleczyć fizycznie,

intelektualnie i moralnie, aby mógł w końcu dobrze i w pełni odpowiedzieć na oczekiwania

społeczeństwa, a tym samym zrealizować własne pragnienia i nadać sens ziemskiemu życiu.
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„Wszyscy mamy prawo do szczęścia i nawet do tego ziemskiego szczęścia. (…) Szczęścia

wiecznego żądają bez miary, a w używaniu szczęścia doczesnego drogowskazem niechaj ci

będzie Bóg i sumienie, które głośno mówi, co dozwolone, a co zakazane, co złe a co

dobre”283.

Ks. Markiewicz nie był teoretykiem, lecz człowiekiem czynu. Mówił o sobie:

„Ziomkowie moi mili, nie spodziewajcie się ode mnie ozdobnej mowy, ponieważ nie jestem

człowiekiem słowa, czyn jest głównym zadaniem mojego życia”284. Przewodnim hasłem

w jego społecznej działalności pedagogicznej było: „Przez wychowanie religijne dzieci

i młodzieży opróżnić więzienia i domy poprawcze. Oczyścić ulice miast z kryminalistów

i włóczęgów”285. Bł. Bronisław Markiewicz był człowiekiem czynu, prekursorem tej sfery

działalności pedagogicznej, którą dzisiaj określamy mianem pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej. Swoim działaniem wywarł duży wpływ na kształtowanie społeczne rodzin.

2.1. Główne zasady wychowania społecznego

Małżeństwo i tworzona przez nie rodzina to pierwsze, podstawowe wspólnoty, w których

powstaje, rozwija się oraz kształtuje człowiek. Rodzina jest wspólnotą osób połączonych

razem więzami miłości, a także wspólnym przebywaniem oraz miejscem, w którym człowiek

przygotowuje się do realizowania zasadniczych zadań życiowych. Kinga Wiśniewska-

Roszkowska stwierdziła: „Małżeństwo zawieramy po to, aby wspólnie żyć, wspomagać się i

rozwijać w miłości, aby tworzyć nowe życie i zapewnić w rodzinie środowisko

wychowawcze, w którym – również w niezbędnym klimacie miłości – dzieci będą mogły

wyrosnąć na dzielnych ludzi”286. W rodzinie powinny występować silne więzi między jej

członkami,  a  także  wzajemne  relacje  ról  i  zależności.  W  prawidłowym  rozwoju  i

ukształtowaniu się wzajemnych stosunków pomiędzy rodzicami oraz dziećmi zasadniczą

funkcję spełnia rola rodziców”287.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym dla człowieka, jest jedną z

najważniejszych pierwotnych grup, występującą we wszystkich historycznie znanych

283 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców…, dz. cyt., s. 123.
284 B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie polskim, Lwów 1887, s. 3.
285 F. Romański, Słowa do czytelnika, Londyn 1959, s. 12.
286 K. Wiśniewska-Roszkowska, Zbudować małżeńskie szczęście, Marki-Struga 2005, s. 8.
287 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. II, Warszawa 2004, s. 55.
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rodzajach społeczeństw oraz kultur. W socjologii przyjęto definicje traktujące rodzinę jako

instytucję, która wypełnia głównie dwie funkcje: prokreacji oraz socjalizacji. W tym

przypadku widzi się rodzinę jako społecznie uznany typ trwałego obcowania płciowego, jako

formę instytucjonalną małżeństwa, która zawiera pewien system nomenklatury określającej

relacje pokrewieństwa, jako swoistą gospodarczą jednostkę, zapewniająca potomstwu

utrzymanie oraz wychowanie, a także jako społeczną grupę stale zamieszkującą wspólnie288.

O rodzinie jako grupie społecznej pisał Jan Rembowski. Jego zdaniem: „Rodzina to

mężczyzna i kobieta połączeni więzłem małżeńskim oraz ich własne lub adoptowane

potomstwo. Niekiedy familia składa się z innych osób, zwykle bliższych krewnych”289.

Rodzina to – jeszcze inaczej – grupa ludzi związana bliskimi więzami290, „jest to system,

który ma określoną strukturę, w którym panują określone reguły, i który dąży do

homeostazy”291.

Definicją najpełniej określającą rodzinę jest definicja Jana Szczepańskiego: „Rodzina jest

grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Są to dwa

podstawowe stosunki decydujące o powstaniu i istnieniu rodziny: małżeństwo i

pokrewieństwo. Pokrewieństwo może być rzeczywiste (między rodzicami i dziećmi

własnymi) lub zastępcze (między rodzicami i dziećmi przybranymi). Pokrewieństwo zachodzi

w linii wstępnej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz linii zastępczej: rodzice, dzieci,

wnuki itd. Jest to pokrewieństwo w linii prostej. Lecz do rodziny należą także krewni w linii

bocznej: rodzeństwo, ciotki, wujowie, stryjowie, kuzynowie itd.”292.

Uogólniając różne koncepcje środowiska rodzinnego, można wymienić cztery

podstawowe jego czynniki: społeczno-ekonomiczne, kulturalne, pedagogiczne i

psychologiczno-społeczne.

Czynnik społeczno-ekonomiczny określa pozycję społeczną i ekonomiczną rodziny oraz

jej poszczególnych członków. Jego komponentem są m.in. warunki bytowe rodziny, a więc:

np. poziom dochodów i sytuacja mieszkaniowa. Poziom dochodów w rodzinie jest optymalny

dla rozwoju dziecka wówczas, gdy liczony na osobę, umożliwia pozytywną realizację

podstawowych funkcji rodziny. Jeśli w tym względzie zachodzą zakłócenia – a jest tak w

dużej liczbie polskich rodzin – to powstają procesy destrukcyjne tak dla środowiska

rodzinnego, jak i wychowania dziecka. W skrajnej sytuacji, gdy warunki materialne rodziny

288 T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 2003, s. 143-144.
289 J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1989, s. 14.
290 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1999, s. 4.
291 L. Feldman, Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej, Gdańsk 1996, s. 10.
292 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 2007, s. 144.
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mającej liczne potomstwo, są niekorzystne, a rodzice przeciążeni obowiązkami, następuje

odrzucanie lub zaniedbywanie dzieci293.

Odpowiednia sytuacja mieszkaniowa dla wszystkich członków rodziny istnieje wówczas,

gdy mogą spokojnie odpoczywać, uczyć się, wykonywać obowiązki domowe oraz ulubione

czynności. Innymi składnikami czynnika społeczno-ekonomicznego rodziny jest jej źródło

utrzymania (a więc zawód rodziców i innych dorosłych członków rodziny, źródła utrzymania

rodziny nie związane z pracą zawodową jej członków) oraz więź pomiędzy rodziną a

środowiskiem (z dalszą rodziną, sąsiadami itp.)294.

Drugim elementem środowiska rodzinnego jest czynnik kulturalny, którego

komponentami są m.in.: wykształcenie rodziców i innych członków rodziny, wzorzec

kulturalny obowiązujący w rodzinie, zasady wychowania dzieci i sposób spędzania wolnego

czasu, poziom potrzeb kulturalnych rodziców i innych członków rodziny295.

Wpływ wykształcenia rodziców na rozwój psychiczny dziecka widoczny jest nie tylko w

zapewnianiu mu dobrych warunków materialnych, ale przede wszystkim w tworzeniu

odpowiedniej atmosfery wychowawczej. Im wyższy poziom wykształcenia ogólnego

rodziców, tym większe zrozumienie złożonych problemów pedagogicznych, warunkujących

proces wychowania dziecka. Rodzice wykształceni zwykle w większym stopniu starają się

rozwijać cechy społeczne u swoich dzieci296.

Organizacja rodziny wpływa na formy wzajemnego odnoszenia się do siebie, sposoby

zachowania się względem siebie członków rodziny i prowadzi do jej ustalenia się. Role męża,

żony, ojcostwo i macierzyństwo oraz rola dziecka realizują się w pełni i ujawniają bogactwo

swej treści tylko w zgodnej i harmonijnie funkcjonującej rodzinie. To właśnie ona kształtuje

osobowość swych członków w takim kierunku, aby każdy mógł wypełniać funkcje zgodnie z

wymaganiami swej roli w różnych okresach życia. W środowisku rodzinnym bardziej niż w

jakiejkolwiek innej grupie podstawowej dokonuje się ciągły, niezmiennie intensywny

przepływ najróżnorodniejszych uczuć o różnym stopniu natężenia. Każdy z tych uczuciowych

prądów może w zmienionych warunkach przekształcić się w swoje przeciwieństwo np.:

radość w smutek, miłość w nienawiść, tworząc pewien wachlarz prądów emocjonalnych i

przeciwprądów, które w wysokim stopniu rzutują na rozwój osobowości dziecka i

kształtowanie się jego społecznych reakcji na otaczający go świat297.

293 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, dz. cyt., s. 55-56.
294 A. Rożnowska, Wybrane aspekty wychowania w rodzinie, Słupsk 2007, s. 99-100.
295 Tamże, s. 102.
296 S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2006, s. 144-145.
297 Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika – podręcznik akademicki, t. I, Warszawa 2007, s. 88.
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Ujemne skutki dla wychowania dziecka ma zatem brak organizacji życia rodzinnego,

spowodowany najczęściej niedoborem czasu do zajmowania się domem, gdy rodzice są

bardzo aktywni zawodowo i społecznie. Zmęczeni pracą nie potrafią zdobyć się na cierpliwe i

wnikliwe zajmowanie się problemami swoich dzieci. Dotyczy to także kłopotów z nauką. W

rodzinach stosujących racjonalną organizację życia i podział obowiązków na wszystkich

członków, o wiele łatwiej można pokonać wszelkie trudności i znaleźć odpowiednią ilość

czasu dla siebie oraz na zajmowanie się dziećmi298.

Trzeci element środowiska rodzinnego to czynnik pedagogiczny, który określa metody i

środki stosowane przez rodziców w wychowaniu dzieci. Wchodzą tu m.in.: kultura

pedagogiczna rodziców, postawy rodzicielskie, warunki opieki nad dzieckiem i kontrola

zachowania się dziecka, normy i wartości przekazywane dziecku w wychowaniu, zakazy i

wymagania, nagrody i kary, styl wychowania.

Na proces kształtowania osobowości dziecka duży wpływ ma styl wychowania w

rodzinie. W rodzinach wielodzietnych spotyka się najczęściej styl autokratyczny, a więc

komenderowanie dziećmi bez dawania im możliwości wyboru czy decyzji. To rodzice

narzucają zasadnicze i bardziej szczegółowe reguły współżycia w rodzinach, co jest związane

przede wszystkim z bezpieczeństwem dzieci oraz organizacją życia rodzinnego. W dużych

rodzinach występuje również wyraźny podział funkcji i obowiązków między dziećmi, przez

co następuje szybsze przystosowanie się dzieci w dużych rodzinach do zmiennych warunków

życia i do sytuacji trudnych. Dzieci z rodzin wielodzietnych, mimo stylu autokratycznego

posiadają odpowiednie warunki do rozwoju samodzielności oraz umiejętności współpracy i

współdziałania. W rodzinach małych, szczególnie wtedy, gdy rodzice poświęcają wiele czasu

pracy zawodowej, występuje styl liberalny, a więc dający dużą swobodę dzieciom w

podejmowaniu wszelkich decyzji. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna, gdyż rodzice ani nie

mają wpływu wychowawczego na swe dzieci, ani żadnej kontroli nad nimi299.

Jeszcze jednym składnikiem środowiska rodzinnego jest czynnik psychologiczno-

społeczny, który tworzą następujące komponenty300:

• struktura rodziny (skład osobowy, liczba dzieci w rodzinie, pozycja dziecka

określona przez kolejność jego narodzin itp.);

• więź uczuciowa między dzieckiem a matką i ojcem;

• więź uczuciowa między matką a ojcem;

298 Z. Stelmaszczuk, Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa 1999, s. 165.
299 M. Przetacznik-Gierowska, Psychologia…, dz. cyt., s. 56.
300 E. Jackowska, Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym,
Warszawa 2004, s. 78.
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• więź uczuciowa miedzy innymi członkami rodziny;

• osobowościowe cechy matki, ojca i innych członków rodziny.

Rodzina jako pierwsza nadaje kierunek i określa sposób zaspokajania  potrzeb człowieka.

Albim Kelm wyróżnił cztery grupy potrzeb dziecka według głównych sfer rozwoju i

kształtowania się osobowości człowieka301:

• potrzeby związane z rozwojem fizycznym,

• potrzeby związane z rozwojem psychicznym,

• potrzeby związane z rozwojem społecznym,

• potrzeby związane z rozwojem kulturalnym.

Zaspokajanie potrzeb, związanych z rozwojem fizycznym polega na zapewnieniu dziecku

zdrowia fizycznego, rozumianego jako maksymalnie sprawne funkcjonowanie organizmu we

wszystkich układach biologicznych. Aby zaspokoić potrzeby fizyczne, należy zrealizować

wiele czynników. Będzie to przestrzeganie zasad higieny osobistej dziecka oraz higieny

otoczenia, zwłaszcza mieszkania. Ponadto prawidłowe odżywianie, w tym higiena

przygotowywania i spożywania posiłków. Opieka nad dzieckiem polega również na

przestrzeganiu prowadzenia przez niego racjonalnego trybu życia (właściwe do wieku

proporcje pracy, zabawy i wypoczynku dziecka) i na ochronie przed chorobami, wypadkami i

innymi czynnikami zagrożenia zdrowia (np. nałogami). „Utrata rodziny lub oderwanie od niej

– pisze Kelm – zwłaszcza w dzieciństwie mogą spowodować wiele zaburzeń w rozwoju

psychicznym, określanych mianem choroby sierocej”302.

Jeśli rodzina jest z jakiegoś powodu niepełna, to najczęściej ma zmniejszone możliwości

realizacji wszystkich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W szczególności z realizowaniem

ich według wzoru przyjętego w danym społeczeństwie. Rodzina zatem jest środowiskiem

wychowawczym, które odgrywa największą rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Jednak realizacja jej funkcji dokonuje się w stopniu optymalnym tylko wówczas, gdy w

dostatecznym stopniu spełnia potrzeby społeczno-ekonomiczne, kulturalne, pedagogiczne i

psychologiczno-społeczne303. Główne zasady wychowania opierają się na strukturze, typach

i przyjętych funkcjach normatywnych rodzin w zależności od kultury danego środowiska oraz

przyjętych w nim norm społecznych – w tym zasad wynikających ze światopoglądu.

W różnych typach społeczeństw i kultur można zatem spotkać różne formy rodzin, które

zależą od wielu czynników. Struktura rodziny i jej wewnętrzna organizacja może zależeć od

301 A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2002, s. 76-77.
302 Tamże, s. 78.
303 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2002, s. 145.
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typu małżeństwa. Są małżeństwa monogamiczne i poligamiczne. Monogamia jest związkiem

między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Poligamia może występować w postaci

małżeństwa jednego mężczyzny z kilkoma kobietami lub jednej kobiety z kilkoma

mężczyznami. Poligamia występuje w społeczeństwach ludzkich znacznie częściej niż

monogamia304.

W literaturze socjologicznej zagadnienie struktury bywa pojmowane rozmaicie, ale

można wyodrębnić pewne wspólne elementy wielu definicji. Dla współczesnych socjologów

rodziny  (m.in.  F.  Adamskiego,  Z.  Tyszki)  jednym  z  tych  elementów  jest  dostrzeganie  w

strukturze rodziny trzech aspektów: psychologicznego (uwzględnia układ więzi

emocjonalnych), społecznego (akcentuje układ pozycji i strukturę wewnątrzrodzinnej

władzy), kulturowego (uwzględnia wzory regulujące wewnątrzrodzinne stosunki i interakcje,

a także normy i wzory pełnienia wewnątrzrodzinnych ról społecznych)305.

Franciszek Adamski podał dość ogólne określenie pojęcia „struktury rodzinnej” jako

„stałe ramy, nie zawsze sformalizowane, wewnątrz których przebiega życie i zachowanie

małżeńsko-rodzinne”306. Zbigniew Tyszka natomiast określił omawianą kategorię poprzez

wyliczenie jej czynników: „strukturę rodziny określa: liczba i jakość członków rodziny

(liczba dzieci, liczba innych krewnych), układ ich pozycji i ról społecznych, przestrzenne ich

usytuowanie, siła więzi instytucjonalnych i psychicznych łączących poszczególnych

członków rodziny,  świadcząca o większej lub mniejszej spójności (kohezji) rodziny, podział

czynności oraz struktura wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetów, łącząca się dość ściśle z

układem pozycji społecznych, a także wewnątrzrodzinnym rozkładem miłości i

względów”307.

Wymienione czynniki strukturalne stanowią w niektórych przypadkach kategorie

umożliwiające podział typiczny małżeństwa i rodziny. Biorąc pod uwagę liczbę partnerów w

małżeństwie, wyróżnia się małżeństwa monogamiczne (jeden mężczyzna i jedna kobieta) i

poligamiczne (mężczyzna z kilkoma kobietami lub ewentualnie poliandria – jedna kobieta z

kilkoma mężczyznami). Innym kryterium wyróżniającym małżeństwa jest zakres wyboru

małżonka – endogamiczne, gdy małżonek pochodzi z tej samej warstwy społecznej (lokalnej),

egzogamiczne, gdy z innej. Wymienia się rodziny patriarchalne (ojciec sprawuje władzę i

cieszy się największym autorytetem) i matriarchalne (władzę sprawuje matka)308.

304 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 165.
305 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2007, s. 120-121.
306 Tamże, s. 123.
307 Z. Tyszka, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Poznań 2004, s. 166-167.
308 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii…, dz. cyt., s. 144.
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Istnieje również podział rodzin ze względu na główne źródło utrzymania i środowisko

zamieszkania, a tym samym i styl życia. Kryteria te pozwalają na wyodrębnienie rodziny

chłopskiej, robotniczej, inteligenckiej, czy nawet studenckiej oraz rodziny wiejskiej,

małomiasteczkowej, wielkomiejskiej. W wielu przypadkach ta typologia może być bardziej

złożona. Prezentowane przez rodziców postawy moralne umożliwiają wyróżnienie rodzin

zdrowych moralnie i zdemoralizowanych, a nawet patologicznych. Postawy rodziców wobec

dzieci pozwalają z kolei wskazać rodziny o prawidłowych i nieprawidłowych postawach.

Rodzina jako środowisko wychowawcze posiada w swej strukturze trzy aspekty

(psychologiczny, społeczny i kulturowy), które rzutują na jakość postaw przyjmowanych

przez dzieci i młodzież. W okresie, gdy następuje gwałtowny proces przemian w strukturze

rodziny, należy się liczyć z tym, że zmieniały się będą również funkcje, jakie dotychczas

rodzina pełniła309.

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie

społeczeństwa (tzw. funkcje instytucjonalne) oraz zaspokaja jednocześnie potrzeby

psychiczne, emocjonalne i społeczne swych członków (tzw. funkcje osobiste). Zbigniew

Tyszka wyodrębnił wiele funkcji rodziny310:

• materialno-ekonomiczna funkcja polega na zaspokajaniu potrzeb członków

rodziny poprzez cztery elementy podfunkcyjne: produkcyjny, zarobkowy, gospodarczy

i usługowo-konsumpcyjny;

• opiekuńczo-zabezpieczająca przejawia się w materialnym i fizycznym

zabezpieczaniu członków rodziny w niezbędne do życia środki oraz opieka nad

osobami niesprawnymi;

• prokreacyjna funkcja rodziny (przez wielu badaczy wymieniana jako jedna z

najważniejszych i podstawowych) jest formą zaspokajania emocjonalno-rodzicielskich

i reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa;

• seksualna funkcja rodziny sprowadza się do społecznie akceptowanej formy

współżycia płciowego (Z. Tyszka oddziela ją od prokreacyjnej, uważając, iż coraz

bardziej się autonomizuje);

• legalizacyjno-kontrolna funkcja rodziny to legalizacja niektórych typów

zachowań człowieka i sprawowanie wzajemnej kontroli członków rodziny;

• socjalizacyjna, a realizowana jest na dwóch płaszczyznach: jako

przygotowanie dzieci do pełnienia ról społecznych oraz jako wzajemne dostosowanie

309 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2009, s. 120-121.
310 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, dz. cyt., s. 133.
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osobowości małżonków. Świadoma i intencjonalna socjalizacja określana jest jako

wychowanie wewnątrzrodzinne;

• klasowa funkcja (mało widoczna) polega na wstępnym nadawaniu dzieciom

pozycji w strukturze warstw społecznych i zawodowych;

• kulturalna zaś współistnieje z funkcją socjalizującą i polega na zapoznawaniu

młodego pokolenia z kulturą danego społeczeństwa, wpajaniu odpowiednich i

uznanych przez społeczeństwo norm i systemów wartości, organizowaniu w gronie

rodzinnym takich zajęć, które dostarczają domownikom przeżyć estetycznych;

• rekreacyjno-towarzyska (koegzystuje z kulturalną) polega na gwarantowaniu

atmosfery wypoczynku i nawiązywania kontaktów towarzyskich (inaczej funkcja

psychohigieniczna);

• emocjonalno-ekspresyjna funkcja polega na umożliwianiu zaspokajania

potrzeb emocjonalnych i potrzeb wyrażania swojej osobowości.

Podział funkcji rodziny zaprezentowali Tadeusz Pilch i Irena Lepalczyk311, wymieniając

pięć (szerokozakresowych) funkcji. Między innymi stwierdzili, że ważną funkcją jest funkcja

materialno-ekonomiczna. Współcześnie w zdecydowanej większości przypadków pracują

obydwoje małżonkowie, często dochody rodzinne powiększają dorastające dzieci. Na

kolejnym miejscu wymieniona została funkcja kontrolna, która we współczesnym świecie

znacznie maleje. Dzieje się to właśnie za sprawą nadmiernej dominacji funkcji materialno-

ekonomicznej. Ponadto warunki życia w dużych miastach nie sprzyjają roztoczeniu przez

rodzinę nieformalnej kontroli nad swymi członkami (anonimowość jednostki poza domem,

zmniejszanie się uprawnień kontrolnych rodziny na skutek autonomizacji jej członków,

zwiększenie się czasu przebywania poza domem rodzinnym), co także odgrywa znaczącą rolę

w ujawnianiu się zachowań agresywnych.

Kolejną funkcją wymienioną przez Tadeusza Pilcha i Irenę Lepalczyk28 jest funkcja

socjalizacyjno-wychowawcza, która również we współczesnym świecie uległa znacznym

przeobrażeniom. Jej zakres uległ zwężeniu ze względu na przejmowanie tej funkcji przez inne

instytucje – głównie przez szkołę. Świadomość rodziców okazuje się często „fałszywa”, gdyż

szkoła również nie chce współcześnie obarczać się tym obowiązkiem, dowodząc, że jest to

mimo wszystko funkcja rodziny. Uwidoczniła się wyraźna emancypacja dzieci w rodzinie,

powiększył się ich zakres swobody i niezależności. Relatywnie zmniejszył się świadomy

311 T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna…, dz. cyt., s. 155-157.
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wpływ rodziców na dzieci, tymczasem rodzina w dalszym ciągu powinna silnie oddziaływać

na socjalizację dzieci312.

Ze wszystkich funkcji rodziny, we współczesnym świecie najwięcej zyskała funkcja

emocjonalno-ekspresyjna rodziny, m.in. ze względu na wzrost rangi uczuć wyższych w

rodzinie. Innym powodem tego zjawiska są coraz mniejsze możliwości współczesnego

człowieka w zakresie uzyskania emocjonalnego wsparcia ze strony innych grup

wspólnotowych poza rodziną. Rodzina powinna być zatem wspólnotą, w której mogą się

manifestować niepowtarzalne cechy jednostki i zyskiwać aprobatę, uznanie ze strony innych

członków rodziny. Występują tu jednak określone zależności – jeśli rodzina jest mniej

zdezorganizowana i konfliktowa, tym skuteczniej wypełnia omawianą funkcję wobec swych

członków. Jeśli jednak dom staje się „sypialnią”, wówczas funkcja ta, która jest szczególnie

odpowiedzialna za zachowania agresywne, nie istnieje313.

Środowisko wychowawcze człowieka odgrywa najważniejszą rolę w procesie

wychowawczym dzieci i młodzieży. Rodzina jest najdoskonalszą formą tego środowiska, to

ona realizuje wszystkie funkcje, które są niezbędne do wzrostu fizycznego, emocjonalnego i

intelektualnego dziecka. W odpowiedniej atmosferze rodzinnej zaspokajane są niemal

wszystkie potrzeby psychiczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Czynniki dezorganizujące współczesną rodzinę:

Od początku lat 90. XX wieku zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw. W 1990 roku

wynosiła ona 255,4 tys. i do roku 1996 systematycznie zmniejszała się do 203,6 tys.

Niewielki wzrost w latach 1997–1999 miał charakter przejściowy: w 2000 roku zwarto 211,2

tys. małżeństw, a w 2001 roku – 195,1 tys. Spadek liczby małżeństw w niewielkim stopniu

można tłumaczyć obniżeniem się liczebności roczników w wieku aktywności

matrymonialnej. Obniża się przede wszystkim skłonność do zawierania małżeństw;

współczynnik zawierania małżeństw obniżył się z 6,7 nowych związków na 1000 ludności w

1990 roku do 5,1 w 2001 roku.

Przesuwa się wiek środkowy zawierania małżeństw. Pierwsze związki małżeńskie

zawierane są przez osoby w coraz starszych grupach wiekowych. Wśród 1000 osób danej płci

w wieku 20-24 lata związek małżeński w latach 1990, 1995, 2000 zawarło odpowiednio: 99,

69 i 53 mężczyzn oraz 109, 82, 71 kobiet. Zniżkowa tendencja jest zatem bardzo wyraźna.

Jednocześnie obserwuje się odmienną tendencję w grupie 25-29 lat. W latach 1990, 1995 i

2000 w związki małżeńskie wstąpiło odpowiednio 46, 48, 52 mężczyzn i 25, 27, i 33 kobiet

312 Tamże, s. 158.
313 Tamże, s. 159.
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na 1000 osób w danej grupie wiekowej. Pomiędzy 1990 a 2001 rokiem wiek środkowy

nowożeńców-mężczyzn wzrósł z 24,99 do 26,20, a nowożeńców-kobiet z 22,66 do 23,95.

Zmiany w tym zakresie mają swoje dodatnie strony: oznaczać mogą, że rodzinę zakładają

osoby bardziej dojrzałe społecznie, o większej samodzielności finansowej. Zjawisko to niesie

jednak ujemne skutki dla procesu prokreacji. Późniejsze zawarcie związku małżeńskiego

oznacza najczęściej realizację modelu rodziny o mniejszej liczbie dzieci. Zmniejszył się

natomiast odsetek małżeństw zawieranych przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Jednoznaczna

ocena tego zjawiska nie jest prosta. Z jednej strony oznacza to mniejszą liczbę małżeństw

zawieranych przez bardzo młode, niedojrzałe emocjonalnie i społecznie osoby. Z drugiej

strony, może świadczyć o braku sformalizowania związku tych osób w sytuacji ciąży kobiety.

Wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich może być na to dowodem314.

Następuje wzrost skłonności do pozostawania w stanie panieńskim i kawalerskim.

Świadczą o tym zmiany w zakresie współczynnika pierwszych małżeństw W 1990 r. 87%

mężczyzn i 90,1% kobiet w wieku poniżej 50 lat miało za sobą pierwsze małżeństwo. W 2001

roku odpowiednie wskaźniki wyniosły odpowiednio: 57,6% mężczyźni i 58,1% – kobiety.

Zmiany te można oceniać jako przejawy przemian wzorca zawierania małżeństw w Polsce,

stanowiącego podstawę rodziny. Zjawisko to może być zapowiedzią trwałych przemian,

określanych w literaturze przedmiotu drugą transformacją demograficzną i związaną również

z przemianami kulturalno-obyczajowymi. Jest ono jednak przede wszystkim wynikiem

trudności społeczno-ekonomicznych, odbijających się na postawach wobec zakładania

rodziny. Wymaga to zatem nie tylko obserwacji i systematycznych analiz, lecz także

odpowiednich działań w sferze polityki ludnościowej.

Lata 90. ubiegłego i pierwsze lata XXI wieku charakteryzują się spadkiem liczby

urodzeń, a co za tym idzie – obniżaniem się współczynnika dzietności. Liczba urodzeń

żywych zmniejszyła się z 547,7 tys. w 1990 roku do 368,2 tys. w 2001 roku. Częściowo było

to spowodowane zmniejszeniem się liczby kobiet w wieku rozrodczym, jednak główną

przyczyną był spadek poziomu płodności kobiet. Współczynnik dzietności obniżył się z 2,03

w roku 1990 do 1,3 w 2000 i należy do jednych z najniższych w świecie315.

Skutkiem zmian postaw matrymonialnych i prokreacyjnych są zmiany w liczbie i

strukturze gospodarstw domowych i rodzin. W 2002 roku było 13 337 tys. gospodarstw

domowych (w 1988 roku 11 970,4 tys.) co oznacza wzrost w okresie międzyspisowym o

314 B. Balcerzak-Paradowska, Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji, Warszawa
2005, s. 65-66.
315 Z. Strzelecki, Demograficzne czynniki zmian w modelu rodziny w Polsce, w: Polska a Europa. Problemy
demograficzne u progu XXI wieku, red. A. Organiściak-Krzykowska, Olsztyn 2003, s. 1920.
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11,4%. Zmniejszyła się natomiast przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym z 3,10

w 1988 roku do 2,84 w 2002 roku, co spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem się

dzietności rodzin oraz dużym wzrostem odsetka gospodarstw domowych tworzonych przez

jedną osobę (z 18,3% w 1988 roku do 24,8% w 2002 roku). Jest to głównie wzrost odsetka

gospodarstw tworzonych przez osoby młode, w wieku poniżej 30 lat, będący konsekwencją

usamodzielnienia się ekonomicznego części młodych osób, ale i równoczesnego odkładania

decyzji matrymonialnych. Zmniejszenie się odsetka gospodarstw domowych począwszy od

gospodarstwa trzyosobowego, można uznać za efekt zmniejszania się liczby zawieranych

małżeństw i spadku liczby urodzeń.

W 2002 roku było 10 457,6 tys. rodzin i ich liczba była o 2,3% wyższa niż w 1988 roku

Zmieniła się struktura rodzin według typów rodziny. Zmniejszyła się liczba (i odsetek)

małżeństw z dziećmi (z 6323 tys. w 1988 roku do 5860,3 tys. w 2002 roku); nieznacznie

wzrosła liczba małżeństw bez dzieci; odnotowano też 197,4 tys. par tworzących związki

partnerskie, w 56,1% – były to związki z dziećmi. Można to uznać za przejaw umacniania się

w rzeczywistości i w świadomości społecznej formy rodziny opartej na nieformalnym

związku. Odnotowano również formę rodzin zrekonstruowanych (kryterium – przynajmniej

jedno dziecko nie było dzieckiem wspólnym aktualnych partnerów). W 2002 roku było ich

107,7 tys. w tym 73,3 tys. stanowiły małżeństwa, 34,4 tys. – partnerzy.

Rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu było 6079,4 tys. Ograniczenie

dzietności spowodowało umacnianie się modelu rodziny małodzietnej. Rodziny z jednym

dzieckiem stanowiły 46,9%, z dwojgiem – 36,2%. Rodziny wielodzietne (mające troje i

więcej dzieci) to 16,9%. Model rodziny małodzietnej jest dominującym zarówno wśród

rodzin miejskich, jak i wiejskich, jednak odsetek rodzin wielodzietnych na wsi jest ponad

dwukrotnie wyższy (25,3%) niż w miastach (11,8%).

Wśród 10 808 tys. dzieci do lat 24 na utrzymaniu najwięcej (8974,7 tys. tj. 83%) żyje

w rodzinach tworzonych przez małżeństwa, a 99,1 tys. (1,6%) tworzonych przez związki

partnerskie316. Obecnie jesteśmy świadkami zmian, które zachodzą na płaszczyźnie prawnego

sankcjonowania instytucji małżeństwa, a co za tym idzie zadań prokreacyjnych,

przypisywanych podstawowej komórce społecznej, którą jest rodzina. Wśród wielu przyczyn,

które wpływają na współczesne przemiany matrymonialne i prokreacyjne można wymienić

miedzy  innymi:  konsumeryzm  jako  nowy  styl  życia,  wpływ  bezrobocia  i  ubóstwa  na  więzi

rodzinne oraz różnorodne czynniki materialne. Można bowiem zauważyć, że te obszary życia

316 Tamże, s. 23-24.
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współczesnej rodziny najbardziej wpływają na zmniejszenie się zawieranych małżeństw i niż

demograficzny.

Konsumeryzm jako doktryna moralna upatruje w konsumpcji sposobu na osiąganie

szczęścia, radości życia, możliwości zaspokajania wszelkich potrzeb i pragnień zarówno

fizycznych, jak i duchowych. Dobro zostaje utożsamione z dobrem materialnym bądź

przynależnością do świata symboli konsumpcyjnych. Istotnym czynnikiem sprzyjającym

upowszechnieniu się konsumeryzmu jako praktyki życiowej był rozwój gospodarki

wolnorynkowej. W gospodarce tej uruchomiona została spirala powodująca, że zwiększenie

produkcji pobudza konsumpcję, a to przyczynia się z kolei do wzrostu produkcji. Postępujący

wzrost poziomu życia i siły nabywczej szerokich grup społecznych przyczyniły się do

istotnych zmian w strukturze wydatków. Spadł udział wydatków mających służyć

zaspokojeniu elementarnych potrzeb, coraz więcej środków finansowych zaczęto przeznaczać

na dobra trwałego użytku, wyposażenie mieszkań, usługi, rozrywkę. Sfera konsumpcji jawi

się jako sfera wolnego wyboru dokonywanego przez racjonalną jednostkę. Rekompensuje ona

niedostatki wolności doświadczane gdzie indziej, a ponieważ człowiek tak bardzo potrzebuje

niezależności, pragnie tę sferę autonomii zachować za wszelką cenę317.

Styl życia w pośpiechu, nadmiar informacji płynących z mass mediów, rozprasza uwagę

klienta i uruchamia mechanizm selekcji. Współczesny konsument jest ukształtowany przez

dekady życia w obfitości i dobrobycie. Mnogość centrów handlowych, dostępność

luksusowych  akcesoriów,  łatwość podróżowania  po  świecie  i  –  co  najważniejsze  –

konstytutywna możliwość wyboru, tworzą z niego obiekt natężonych działań ze strony

producentów marek318.

Ukształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce pociągnęło za sobą istotne,

wielokierunkowe zmiany w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego, zainicjowało

przekształcenia struktury społecznej, przemiany obyczajowe, zmiany w mentalności

społecznej, systemach wartości itp. Ważne, godne odnotowania zmiany zaszły również w

sferze systemów wartości, stylów życia oraz zachowań konsumpcyjnych współczesnych

Polaków. Wielu Polaków, zauroczonych obfitością i dostępnością dotychczas nieosiągalnych

dóbr konsumpcyjnych, rzuciło się w wir konsumpcji. Obiektem marzeń nowych pokoleń

wchodzących na rynek pracy stał się poziom życia i konsumpcji szybko rosnących zastępów

obrotnych i zaradnych przedsiębiorców. Posiadanie drogich, atrakcyjnych dóbr stało się

317 A. Lewicka-Strzałecka, Konsumeryzm kontra konsumeryzm, „Annales Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i
Zarządzania” 2003, nr 6, s. 133.
318 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006, s. 14.
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symbolem statusu społecznego i wyznacznikiem sukcesu życiowego. Wahadło odchyliło się

w drugą stronę: zgrzebną, siermiężną konsumpcję epoki realnego socjalizmu zastąpił

hedonizm konsumpcyjny i pogoń za dobrami materialnymi319.

We współczesnej rodzinie pojawił się również problem konsumpcjonizmu, czyli postawy,

która na pierwszy plan wysuwa zdobycie i korzystanie z wszelkiego rodzaju dóbr

materialnych. Chodzi tu o zmaterializowanie praktyczne, o nadanie wartościom materialnym

celu nadrzędnego w życiu człowieka i rodziny. Wysunięcie na pierwszy plan konsumpcyjnego

posiadania przekreśliło wiele wartości dotychczas uważanych za niepodważalne,

doprowadziło do głębokiego uprzedmiotowienia człowieka, rozluźniło więzy rodzinne i

międzyludzkie, zachwiało wiarę w bezinteresowność. Zdobyte dobra materialne często stają

się podstawową wartością rodziny, a zaspokajanie indywidualnych celów staje się egoistyczne

i bierze górę nad interesem rodziny jako całości320.

W rodzinach przenikniętych konsumpcjonizmem nie znajduje się miejsca na to, by

kultywować wartości  ogólnospołeczne,  narodowe  i  religijne,  gdyż same  takimi  wartościami

nie żyją i stopniowo zatrącają na nie wrażliwość. Trzeba sobie uświadomić, że również z

winy domu i społeczeństwa młodzież zostaje pozbawiona przekazu wartości uważanych

dotąd za niepodważalne. Najpoważniejsze jest zamazywanie kryteriów dobra i zła. Niektórzy

mówią o cichej rewolucji aksjologicznej wśród młodzieży polskiej321.

2.2. Wychowawczy i duszpasterski wpływ ks. Markiewicza na środowisko rodzinne

Ks. Bronisław Markiewicz żył w czasach, w których środowisko rodzinne było

zdeterminowane sytuacją społeczno-polityczną. Nie miał on żadnych wątpliwości, że

działania duszpasterskie mogą w dużym stopniu wpływać na rodziny i ich właściwy rozwój.

Dlatego teraz warto zastanowić się nad tym, jaka była jego odpowiedź na problemy, które

dotykały ówczesne rodziny, a zwłaszcza ubogie dzieci i młodzież, co pozwoli nam w pełni

uświadomić sobie, jaki był wychowawczy i duszpasterski wpływ Błogosławionego na

środowisko rodzinne. W związku z tym należy zatrzymać się nad sytuacją, jaka panowała

w ówczesnym systemie edukacyjnym i wychowawczym, bowiem niejednokrotnie to właśnie

ona prowokowała ks. Bronisława Markiewicza do konkretnych działań i wyborów.

319 B. Mróz, Consumo ergo sum?, Warszawa 2009, s. 5.
320 H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Kielce 2007, s. 59-60.
321 H. Czackowska, Cicha rewolucja, Warszawa 2008, s. 33.
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Aby zrozumieć, na czym polegał wychowawczy i duszpasterski wpływ

ks. Markiewicza na środowisko rodzinne, należy wpierw podjąć temat powszechnego

w ówczesnych czasach sieroctwa społecznego. Mimo ucisków ze strony zaborców, Polacy za

wszelką cenę próbowali bronić tego, co było możliwe. W Galicji, w wyniku energicznych

działań, utworzono Radę Szkolną Krajową, zatwierdzoną przez cesarza w czerwcu 1867 roku.

Działając przez 50 lat, Rada Szkolna Krajowa przyczyniła się do spolszczenia oświaty,

książek i umocnienia ducha narodowego. Dzięki jej działaniom Galicja dostała szansę na

edukację i wychowanie mądrych obywateli, a także na wyrwanie się z ciemnoty, w jakiej od

prawie 100 lat była pogrążona. Przyczyniło się to również do zlikwidowania w dużym

procencie analfabetyzmu, do uświadomienia narodu, jak też do patriotycznego działania na

rzecz szerokich warstw, a zwłaszcza mas chłopskich – SL i ZSCH322. Szkolnictwo w Austrii,

które opierało się na Zarysie organizacyjnym z 1849 roku, zdecydowanie podniosło swój

poziom. Otwarto polskie szkoły rolne i seminaria nauczycielskie, zaczęto zakładać szkoły

ludowe, które jednak zaniedbywano323. Ustępstwa te nie wpłynęły jednak na polepszenie

ekonomicznej doli narodu w tym zaborze. Wyrafinowana polityka rządu austriackiego, która

udzieliła Polakom swobód politycznych i kulturalno-oświatowych, równocześnie nie

dopuściła do rozwoju kraju pod względem gospodarczym. Przepisy gospodarcze hamowały

rozwój przemysłu na terenie Galicji. Niewłaściwa struktura agrarna, zastój przemysłu,

wyzysk polskiej rodziny, brak ziemi oraz nadmierna eksploatacja proletariatu tworzyły obraz

przysłowiowej nędzy galicyjskiej324.

Nakreślona wyżej polityczna panorama Galicji w tamtym czasie i warunki społeczno-

gospodarcze stały się przyczyną sieroctwa społecznego w Galicji. Niewłaściwe stosunki

społeczne powodowały wzrost liczby dzieci osieroconych, opuszczonych, wykolejonych

i zaniedbanych moralnie. Analizując zjawisko sieroctwa społecznego – na które swoją

postawą odpowiedział ks. Markiewicz – należy stwierdzić, że jest ono zjawiskiem

wyrażającym się w określonym układzie stosunków między rodzicami a dziećmi. Towarzyszy

mu zawsze brak naturalnego środowiska, własnej rodziny i ciepła rodzinnego. Stopień

i charakter tego braku pozwala wyróżnić dwa, a nawet trzy rodzaje sieroctwa, mianowicie:

sieroctwo naturalne, sieroctwo społeczne i sieroctwo duchowe. Sieroctwo naturalne występuje

w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców. O sieroctwie społecznym mówimy

w przypadku demoralizacji strukturalnej rodziny. Natomiast sieroctwo duchowe występuje

322 SL – Stronnictwo Ludowe, 1893, ZSCH – Związek Stronnictwa Chłopskiego, 1893, założyciele:
ks. Stanisław Stojałowski, Bogdan Wysłouch.
323 S. Kot, Historia wychowania – zarys podręcznikowy, Kraków 1924, s. 608-614.
324 Cz. Strzeszewski, Historia…, dz. cyt., s. 138.
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w przypadku zawężenia opiekuńczej funkcji rodziny i rozbicia więzi uczuciowo-rodzinnej325.

Dzieci opuszczone natomiast to dzieci pozbawione z jakichkolwiek powodów opieki

rodzicielskiej i warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju326. Z taką sytuacją zetknął

się ks. Markiewicz w swojej kapłańskiej posłudze.

Trzeba jednak wiedzieć, że sytuacja wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

była bardzo złożona. Ciężka praca obojga rodziców na wsi oraz migracja ludności wiejskiej

do ośrodków przemysłowych w celu pracy i egzystencji, prowadziły do zaniku życia

rodzinnego. W konsekwencji młodzież polska padała ofiarą zepsucia, staczała się moralnie.

Jedynie dzieci gospodarzy bardziej zamożnych mogły kontynuować naukę w szkołach

średnich i wyższych. Rozwój stosunków kapitalistycznych pociągał za sobą wzrost

zatrudnienia kobiet i dzieci, co przy ciężkiej pracy (kilkanaście godzin dziennie), miało

fatalne  skutki.  Z  jednej  strony  powodowało  obniżenie  wartości  wydawanego  na  świat

potomstwa, z drugiej strony stało się główną przyczyną znacznego wzrostu śmiertelności

dzieci w pierwszych latach życia. Przyczyną takiego stanu rzeczy były złe warunki

mieszkaniowe, sanitarne i materialne rodzin robotniczych oraz trudności w zapewnieniu

dzieciom pełnej opieki wychowawczej327.

Bardzo wymownie życie dziecka w tamtym okresie przedstawia rozprawa

dra Gustawa Schustera328. Ks. Bronisław Markiewicz na podstawie tej rozprawy

scharakteryzował sytuację dziecka na tle stosunków społecznych ówczesnej Austrii.

W Przewodniku dla wychowawców młodzieży opuszczonej napisał m.in.: „(…) dawniej dzieci

opuszczone składały się z samych sierot, którym rodzice zmarli lub z dzieci porzuconych, czy

też potomstwa z nieprawego łoża. Dzisiaj obok sierot i dzieci porzuconych przeważa

większość dzieci opuszczonych, pochodzących od rodziców żyjących. I tak w 1900 roku

w Wiedniu 37 tys. robotników było pozbawionych pracy, a mieli oni 14, 5 tys. dzieci na

utrzymaniu. Los tych dzieci był o wiele gorszy aniżeli sierot i dzieci porzuconych. Te ostatnie

bowiem łatwiej mogły znaleźć miejsce w zakładach dobroczynnych, gdzie otrzymują

utrzymanie i opiekę. Natomiast dzieci ubogich robotników: służących, dorożkarzy, drwali,

praczek, szwaczek itp. całymi dniami pozbawione były opieki i wychowania rodziców, którzy

od rana do wieczora zajęci byli pracą poza domem”329.

325 M. Jakubowski, Aktualne problemy myśli i praktyki opiekuńczej, Warszawa 1978, s. 31.
326 C. Borecki, Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym, Warszawa 1929,
s. 28.
327 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem w latach 1918-1939, Warszawa 1978, s. 63.
328 G. Schuster, Bonnott in Schriften des ersted Ősterreichischen Kinderschutzkongresses, Wien 1907.
329 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, t. I, Miejsce Piastowe 1911, s. 6.
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W  dalszym  fragmencie  ks.  Markiewicz  wyciąga  smutne  wnioski,  że  dzieci,  które

miały rodziców, a przebywały przez cały dzień pod opieką ludzi obcych, narażone były na

upadek moralny: „(…) często oddane są ulicy i opiece straży publicznej. Tam zaczepiają

przechodniów, ofiarują się do niesienia tłumoczków, do nierządu, rzucają kamieniami,

zarabiają nożami, sprzedają zapałki, żebrzą, kradną ze straganów, włamują się do domów

i rozbijają. Nieraz sześcioletnie dziecko bierze udział z kilkunastoletnimi w napadzie na

przekupkę”330. Jak czytamy w opracowaniach historycznych: „Wadliwe stosunki społeczne,

nędza chłopa wiejskiego i klasy robotniczej oraz powiększająca się liczba dzieci osieroconych

i zaniedbanych moralnie, określane były w ówczesnych czasach kwestią socjalną”331.

Bronisław Markiewicz doskonale zdiagnozował ówczesną sytuacje polskich rodzin. Był

świadomy, że Kościół próbował rozpatrywać i analizować kwestię socjalną na dwóch

płaszczyznach: pozytywnej i negatywnej. W pierwszym ujęciu kwestia socjalna oznaczała

kształtowanie stosunków społecznych dla osiągnięcia dobrobytu doczesnego, lub stosunek

społeczeństwa wobec jednostek wchodzących w jego skład do gospodarstwa społecznego

i porządku społecznego. Natomiast w ujęciu negatywnym kwestia ta była rozumiana jako

niezadowalające położenie warstw pracujących, zaradzanie niedostatkom społecznym,

uleczanie społeczeństwa z nędzy moralnej i materialnej. Bł. ks. Bronisław Markiewicz –

działacz społeczno-oświatowy, wybitny Wychowawca i Opiekun młodzieży zaniedbanej,

osieroconej i opuszczonej, wywodzącej się z najuboższych, najbardziej upośledzonych

warstw społecznych ówczesnej Galicji swoją postawą wywarł ogromny wpływ na środowisko

rodzinne.

Działalność duszpasterska i wychowawcza ks. Markiewicza rozpoczęła się w bardzo

trudnych warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych. Akcję społeczno-charytatywną

zapoczątkował michalicki Błogosławiony w Miejscu Piastowym, po powrocie z Włoch,

w 1892 roku. Impulsem do podjęcia tej działalności była m.in. encyklika Leona XIII Rerum

novarum. Bronisław Markiewicz chciał rozwiązać, a przynajmniej zmniejszyć skalę

problemu, jakim były dzieci osierocone i zaniedbane moralnie, zwłaszcza dzieci wiejskie.

W tym celu i zgodnie z zaleceniami encykliki Leona XIII, a mianowicie: „(…) dla dobra

warstw biednych tworzy i popiera Kościół, instytucję mogącą załagodzić ich nędzę”332,

ks. Markiewicz zakładał sukcesywnie zakłady wychowawcze. Proponował, aby w tych

placówkach postawić na czołowym miejscu pracę i powściągliwość, które przyczyniały się

330 Tamże, s. 7.
331 Cz. Strzeszewski, Historia…, dz. cyt., s. 144-147.
332 Leon XIII, Rerum novarum, dz. cyt., s. 22.
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w głównej mierze do rozwiązania kwestii socjalnej333. Bł. Bronisław rozpoczął działalność

pedagogiczną stosunkowo późno, bo w wieku pięćdziesięciu lat. Miał jednak w sobie tyle sił,

aby prócz założenia i prowadzenia zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym, otworzyć

i pośrednio kierować – aż do śmierci – łącznie dwunastoma zakładami wychowawczymi,

otaczając opieką dzieci osierocone i zaniedbane moralnie. W tym czasie, w 1905 roku, Sejm

galicyjski uchwalił i polecił, aby Wydział Krajowy zajął się sprawą wychowania dzieci

opuszczonych, przeznaczając na ten cel z krajowego funduszu sierocego 67 tys. koron.

Według sprawozdań miało korzystać z tego funduszu 40 tys. dzieci z całej Galicji. Fundusz

ten jednak pokrywał koszty wychowania i utrzymania tylko 408 dzieci, czyli tylko 1%

dzieci334.  Tymczasem  trzy  lata  później,  na  terenie  Galicji,  przebywało  już 51  tys.  dzieci

potrzebujących opieki335.  Ks.  Markiewicz,  znając  trudne  warunki  społeczne,  opracował –

w oparciu na systemie wychowawczym księży salezjanów – własny system wychowawczy,

skutecznie odpowiadający potrzebom ówczesnego społeczeństwa i potrzebom sierot. Polegał

on między innymi na dawaniu dobrego przykładu przez wychowawców oraz bliskim

i serdecznym współżyciu wychowanków z wychowawcami. Ponadto młodzież uczyła się

w placówce wychowawczej wybranego zawodu w fachowo prowadzonych warsztatach.

System powyższy oparł ks. Bronisław Markiewicz na dwóch chrześcijańskich zasadach –

powściągliwości  i  pracy.  Powtarzał:  „Dzisiaj  wiele  się mówi  i  pisze  o  prawach,  a  mało

o obowiązkach. (…) Tak dawniej nie bywało. Skąd, zatem dawniej mieli ludzi więcej do

dawania byli szczęśliwsi? Oto stąd, iż poczuwali się więcej do swoich obowiązków,

szczególnie do powściągliwości i pracy. Byli bowiem więcej przejęci zasadami

chrześcijańskimi. Pamiętali więcej na to, iż pierwszym krokiem na drodze zbawienia jest

podjęcie krzyża Chrystusowego, czyli trzymania na wodzy i nie popuszczanie cugli naszym

skłonnościom i żądzom, stosowanie do zakonu Bożego i do prawideł zdrowego rozumu,

i wierne spełnianie powinności swoich – czyli pracy. Dlatego te dwa pojęcia podnoszą

wszystko do godła i sztandaru, pod którym będziemy walczyć i działać nie tylko słowem

i pismem, ale czynem i życiem całym”336. W powściągliwości i pracy ks. Markiewicz zawarł

cały swój program ideowo-wychowawczy. Pragnął, aby te cnoty chrześcijańskie stały się

czynnikami wpływającymi na dobrobyt jednostki, narodu i jego odrodzenie moralne: „Gdy te

dwa pojęcia przejdą w krew i przekonanie ludu, inne czynniki życia społecznego z łatwością

333 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców…, dz. cyt., s. 155-158.
334 Tamże, s. 60-62.
335 Tamże, s. 63-64.
336 Tamże, s. 122.
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będą uznane, to jest: Bóg, rodzina, ojczyzna, własność”337. W tym celu utworzył Towarzystwo

„Powściągliwość i Praca”, „które osobliwie bierze sobie za zadanie, aby te wzniosłe zasady

głęboko wpoić w młode pokolenie. W naszych zakładach uwydatniają się szczególnie te dwie

zasady, iż pierwszym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest zaparcie się samego siebie,

a drugim praca”338. Założyciel michalickich zakładów wychowawczych swoją działalnością,

dochodzącą prawie do heroicznego poświęcenia w pracy z osieroconą młodzieżą, wiele zrobić

nie mógł i był tego świadomy, jednak zdawał sobie sprawę, że swoją wychowawczą

aktywnością może porwać całe społeczeństwo, dać przykład i zbudować gruntowne podstawy

do dalszej działalności na tym polu339.

Na uwagę w działalności wychowawczej i duszpasterskiej zasługuje nowatorski

system wychowawczy bł. ks. Bronisława Markiewicza. Jest przede wszystkim

skoncentrowany na człowieku osieroconym, opuszczonym, dotykającym dna moralnego,

którego trzeba najpierw dostrzec, następnie podnieść, uleczyć fizycznie, intelektualnie

i moralnie, aby mógł w końcu dobrze i w pełni odpowiedzieć na oczekiwania społeczeństwa,

a tym samym zrealizować własne pragnienia i nadać sens ziemskiemu życiu.

Bł. Bronisław Markiewicz był człowiekiem czynu, prekursorem tej sfery działalności

pedagogicznej, która dzisiaj określamy mianem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ks.

Bronisław Markiewicz pisał: „(..) tylko wychowanie oparte zupełnie na religii prawdziwej,

zdolne jest wyrobić dzielne i wielkie charaktery, to jest ludzi trzymających się ściśle stałych

zasad i dokonujących rzeczy wielkich”340. W innym miejscu Błogosławiony Założyciel

Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła swoje przekonanie motywował tym: „(…)

wychowanie nasze, zwłaszcza domowe, grzeszy tym, że nie nadaje życiu kierunku

poważnego, że ma na widoku głównie popis przed ludźmi i uczy, jak grając komedię,

prześlizgiwać się przez świat. Brak wszczepionego od dzieciństwa poczucia obowiązku,

objawia się nieustającą dystrakcją w działaniu i niepoprawną aż do śmierci, trzpiotowatością

w myśleniu i sądach”341. Wychowanie religijne miało właśnie za zadanie pokazać i nadać

kierunek życiu młodego człowieka, prowadziło do odpowiedzialnego podejmowania zadań,

do jakich powołał każdego sam Bóg.

Wychowankowie zakładów ks. Markiewicza byli zwykłymi młodymi ludźmi,

wyrwanymi z nędzy sierocej, skłonnymi do kradzieży, kłamstwa i tym podobnych zachowań.

337 Tamże, s. 123-124.
338 Tamże, s. 126.
339 I. Morawska-Kleczewska, Hejnał Mariacki, „Nowy Świat Polski” 1958, nr 17-19, s. 7.
340 B. Markiewicz, Wychowanie wielkich charakterów, w: Jak stać się na wieki szczęśliwym, red. H. Skoczylas,
Łódź 2005, s. 82.
341 Tamże, s. 76.
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W związku z tym należało przede wszystkim oduczyć ich tych zachowań. W placówkach

wychowawczych założonych przez bł. Bronisława czyniono to przez rozmowy, przykład

i uczestnictwo w nabożeństwach. Redukowano nakazy i zakazy, duży nacisk kładziono na

odpowiednie lektury, zwłaszcza żywoty świętych, słówka wieczorne oraz sakramenty święte.

„Spowiedź, Komunia św. – wypleniały w nas zawiść, ustrzegały od zboczeń, krzesały

pojednanie – miłość, budowały społeczność, nową społeczność bez nienawiści”342.

W procesie wychowania do odpowiedzialności dużą rolę odgrywała sama modlitwa. Każdy

dzień zaczynał się pacierzem i mszą św. Krótką modlitwę odmawiano przed i po posiłku,

przed i po pracy, jak też przed snem. Co roku młodzież uczestniczyła w rekolekcjach. Razem

z młodymi ludźmi modlili się wychowawcy. Modlitwa – zdaniem ks. Markiewicza –

umożliwiała kontakt z Bogiem, stanowiła ogromnie ważny argument w wychowaniu,

pomagała, bowiem znaleźć motywację do pracy, do uczciwości, pobudzała do refleksji.

Ukazywanie wartości modlitwy, niewątpliwie już od samego początku uczyło

odpowiedzialności za własne życie duchowe i odpowiedni kontakt z Bogiem. Michalicki

Błogosławiony pragnął „(...) wychować miliony opuszczonych dzieci na chrześcijan

powściągliwych i pracowitych, bo nie brak zarobków i chleba jest przyczyną nędzy

dzisiejszej na świecie, ale brak powściągliwości i pracowitości”343.  Chciał przede wszystkim

wychowywać ludzi odpowiedzialnych.

Często w środowisku rodzinnym dzieci nie miały dobrych przykładów do

naśladowania. Ks. Bronisław Markiewicz, troskliwy Opiekun młodych, pełniąc zlecone przez

biskupa obowiązki duszpasterskie, zauważył religijne i moralne zaniedbanie ludu polskiego,

szczególnie sierot i dzieci opuszczonych na wsi. Pomimo istniejącego obowiązku nauki

w szkole zdarzały się sytuacje, kiedy rodzice nie interesowali się dziećmi i nie posyłali ich do

szkoły, ani na naukę katechizmu. Te z nich, które kiedyś chodziły na lekcje, zapomniały to,

czego nauczyły się wcześniej. Nie utrwalały i nie pogłębiały swojej wiedzy, bo nikt nie

czuwał nad ich rozwojem duchowym i intelektualnym. Bardzo często dzieci były zmuszane

do pracy fizycznej, musiały żebrać i popełniać przestępstwa. Tylko radykalne zmiany mogły

w jakimś stopniu naprawić postępującą w młodych ludziach demoralizację i nauczyć ich

odpowiedzialności za swoje życie.

System pedagogiczny bł. ks. Bronisława Markiewicza oparty jest przede wszystkim na

zasadach wiary katolickiej. Główne zadanie, jakie sobie stawia, to takie wychowanie dziecka,

aby mogło ono zrealizować swoje powołanie i osiągnąć dobro najważniejsze, zjednoczyć się

342 H. Borkowski, To moje i myślę i wasze wspomnienia, w: Nasze wspomnienie, Miejsce Piastowe 1979, s. 43.
343 B. Markiewicz, Notatnik – rękopis; AZMA, s. 145.
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z Bogiem344. Pedagogia Markiewicza zakłada odpowiedzialne traktowanie teraźniejszości,

aby zapewnić sobie właściwą przyszłość – życie wieczne. Jest to niewątpliwie swoistego

rodzaju odpowiedzialność za własne zbawienie.

Ks. Bronisław Markiewicz do swoich ośrodków wychowawczych przyjmował przede

wszystkim dzieci bezdomne, dzieci z rodzin alkoholików, z cyrku, nieraz z więzienia,

i właśnie tym dzieciom przekazywał wartości Ewangelii. Z każdą nowo przybyłą grupą

chłopców, a nawet indywidualnie z każdym zgłaszającym się dzieckiem, odprawiał

rekolekcje. Pod ich wpływem wychowankowie od pierwszych dni pobytu w „nowej rodzinie”

poznawali podstawowe i istotne prawdy religijne. Starali się również według nich żyć. Wiara

praktykowana przez dziecko, modlitwa, post, jałmużna, ćwiczenia rekolekcyjne,

przystępowanie do sakramentów świętych były źródłem sukcesów wychowawczych

w ośrodkach zakładanych przez Błogosławionego345.

W markiewiczowskim procesie wychowania i działań duszpasterskich w przestrzeni

środowiska rodzinnego spotkanie z Chrystusem w sakramentach świętych odgrywało

zasadniczą rolę. Sakramenty pozwalały rodzinie być bliżej Boga. Dzieci przed Tabernakulum

znajdowały najlepszego Ojca i Opiekuna. Tu też uświadamiały sobie, że gdy są w stanie łaski

uświęcającej, Bóg przebywa w ich duszach. Dlatego wychodziły z kościoła ze świadomością

bliskości z Bogiem, który staje się ich najbliższym towarzyszem i świadkiem ich życia. To

motywowało ich niewątpliwie do odpowiedzialnego kroczenia drogą przykazań Bożych.

Również w swoich zakładach uczył praktyk religijnych. Po wieczornym rachunku

sumienia i modlitwach ks. Markiewicz przekazywał dzieciom w formie tak zwanych słówek

wieczornych treści katechetyczne, hagiograficzne czy wychowawcze. Prawdę o stałej

obecności Boga utrwalał swoim wychowankom w konferencjach, przypominał, że „(…) Pan

Bóg  jest  obecny  w  każdym  miejscu  i  czasie,  jest  zawsze  w  nas  i  koło  nas,  chociaż Go  nie

widzimy i nie chcemy o nim myśleć, bo myśli nasze zajęte są mało istotnymi sprawami”346.

Pragnął, aby te treści dzieci przyjęły i stosowały w życiu. Nakreślone wyżej wyznaczniki

wychowania, na których opierała się praca z opuszczonymi dziećmi w zakładach

ks. Markiewicza, pozwalały młodym chłopcom odnajdywać właściwe sobie wzory i gwiazdy

przewodnie w drodze do kształtowania odpowiedzialności.

Ks. Markiewicz poprzez kształtowanie swoich podopiecznych, wywierał ogromny

wpływ wychowawczy i duszpasterski na przyszłych ojców rodzin. Dbając o rozwój duchowy

344 B. Markiewicz, List do prałata Potulickiego, 04.12.1911, ATMA, t. I, s. 336.
345 B. Markiewicz, List do J. Latuska, 13.09.1908, ATMA, t. I, s. 236.
346 B. Markiewicz, O skupieniu ducha, PiP, 10/(2)1899, s. 76.
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swych uczniów, bł. Bronisław Markiewicz zachęcał do częstej spowiedzi, aby mogli

przyjmować Komunię św. W tym celu zawsze rano siadał w konfesjonale. Spotkanie

z Chrystusem Eucharystycznym było bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców ośrodka

wychowawczego. Plan dnia w zakładach wychowawczych był tak ułożony, aby każdy z

domowników mógł codziennie uczestniczyć w mszy św. Ks. Markiewicz zachęcał, ale nie

zmuszał dzieci do spełniania praktyk religijnych, pragnął bowiem, aby wszyscy jego

wychowankowie byli wiernymi dziećmi Boga i by od samego początku uczyli się

odpowiedzialności za własne życie duchowe. Niepokoił się natomiast wtedy, gdy zauważył

ich małą gorliwość w życiu religijnym i wynikające z tego zaniedbania. Kiedy ks. Bronisław

zaobserwował, że jeden z chłopców przez dwa tygodnie nie przystępował do spowiedzi

i Komunii św., kazał wychowawcy, aby w delikatny sposób pouczył go, czym są sakramenty

święte i wpłynął na jego postawę. Bardzo go radował widok wychowanków chętnie

przezwyciężających wszelkie trudności, aby nie opuścić Eucharystii347. To sprawiało, że

każdy z wychowanków wyrabiał w sobie cnotę odpowiedzialności, potrzebną w późniejszym

życiu.

 Wpływ wychowawczy i duszpasterski ks. Markiewicza na środowisko rodzinne ściśle

wiąże się z dążeniem do świętości. Jednym z warunków świętości jest trwanie w Bogu,

dążenie do Boga. Błogosławiony Założyciel Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła,

wszczepiając w dusze dzieci miłość do Chrystusa, w planie zajęć ośrodka wychowawczego

umieścił również trzykrotne w ciągu dnia – rano, w południe i wieczorem – wspólne

nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Zalecał też swoim wychowankom częstą modlitwę

w formie aktów strzelistych, np. Zmiłuj się nade mną Panie, Niech się dzieje Twoja wola,

Jezus Maryja348, czy też Panie, trzymaj mnie prawicą swoją i daj mi miłość swoją349.

Zachęcał także, by prośby i krótkie westchnienia chłopcy składali Bogu już w chwili

przebudzenia i często w ciągu dnia: „Zawsze można wznieść myśl do Boga i w domu, na

drodze, w dzień i w nocy, bawiąc się i odpoczywając”350.

Prowadząc swoich wychowanków drogą świętości, ks. Markiewicz przedstawiał im

postaci najszlachetniejszych ludzi, których życie przepełnione było miłością Boga i bliźniego,

a także wynikającą z tego odpowiedzialnością za siebie i innych. Świętych tych nazywał

„gwiazdami przewodnimi” na drogach wychowania młodzieży. Chrystusa natomiast uważał

za pierwszego Nauczyciela i Wychowawcę dzieci zaniedbanych. Nauczając o Bogu

347 M. Winowska, Droga krzyżowa karczowników, Londyn 1970, s. 170.
348 B. Markiewicz, O pamięci na obecność Pana Boga, PiP, 3/(2)1899, s. 2.
349 B. Markiewicz, O modlitwie, PiP, 11/(9)1906, s. 84.
350 B. Markiewicz, O pamięci..., dz. cyt., s. 2.
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i prowadząc do Niego swoich wychowanków, bł. Bronisław przez różne praktyki religijne,

ukazywał im Przyjaciela, do którego mogą zawsze się udać i na Niego liczyć. Ta więź

z Bogiem niewątpliwie owocowała ich dojrzewaniem do odpowiedzialnego życia.

Wielkim pragnieniem ks. Bronisława Markiewicza było podporządkowanie całości

wychowania w zakładach wartościom religijnym, które miały zasadniczy wpływ na

kształtowanie odpowiedzialności. Na samej górze wpajanej przez bł. ks. Markiewicza

hierarchii wartości był Bóg, jako wartość nadrzędna, cel życia człowieka. Założycielowi

Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła bardzo zależało na wychowaniu młodzieży

w oparciu na zasadach wiary katolickiej i wielkiej miłości do ojczyzny, a także

odpowiedzialności za nią. Naśladował w tym ks. Bosko, który dążył do tego, aby wychować

młodzież na dobrych chrześcijan i obywateli. W jednym ze swoich artykułów

zamieszczonych w „Powściągliwości i Pracy” bł. Bronisław napisał: „(…) gdy pracujesz

gorliwie nad duszą dziecięcia, uświęcasz przez to wszystko jego życie, składasz do tej duszy

jakoby nasienie wszystkich, jakie z niej wyjdą dobrych uczynków, a przez to i sam, stajesz się

uczestnikiem zasług, jakimi się to życie zapełni. (...) Z jednego Abrahama począł się wszystek

naród wybrany, tak podobnież z jednego dziecka należycie wychowanego, mogą wyjść całe

pokolenia chrześcijan gorliwych”351.

Jak wielką wagę w wychowaniu i duszpasterstwie miał według ks. Markiewicza Bóg,

można zauważyć w jego liście do Franciszka Sypowskiego. Przestrzegał tam pannę

Neumannównę i jej towarzyszki katoliczki, by wystąpiły z towarzystwa znanego

wychowawcy Krzysztofa Jeżewskiego i założyły odrębny zakład. Uzasadniał to faktem, że

Gniazda sieroce, które zakładał i prowadził ten pedagog, nie respektują Boga i nie liczą się

z Nim352. Priorytetem w wychowaniu dzieci do odpowiedzialności są u Markiewicza wartości

wypływające z wiary i oparte na wierze. Bł. ks. Bronisław Markiewicz apelował, aby chronić

dzieci od wpływu nauczycieli i wychowawców niewierzących, a także tych, którzy dalecy są

od uczuć patriotycznych. Przestrzegał też przed tzw. szkołami bezwyznaniowymi, które w

rezultacie są szkołami pielęgnującymi niewiarę w Boga, czyli ateizm353. O stawianiu Boga na

najwyższym miejscu hierarchii wartości świadczy główny cel wychowania u Markiewicza:

cel nadprzyrodzony – świętość, o czym mówi następujące jego napomnienie: „My tu

pracujemy,  żeby  Polsce  przybywało  świętych”.  Z  powyższych  słów  wynika  zatem,  iż

351 B. Markiewicz, Wychowanie dzieci opuszczonych, PiP, 10/(6)1903, s. 75.
352 ATMA, t. I, s. 232, 247, 252.
353 B. Markiewicz, List do J. Latuska, 23.06.1908, ATMA, t. I, s. 223.
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naczelnym celem wychowania realizowanego w zakładach ks. Bronisława był Bóg354.

Znamienny tytuł krótkiego artykułu ks. Markiewicza brzmi: Dzieci wychowywać przede

wszystkim dla nieba. Ks. Bronisław pisał w nim m.in.: „Dzieci mają być wychowywane dla

Królestwa Bożego, czyli nieba. Gdy taki cel przyświeca w wychowaniu, wtedy mężnie

przyjmują one wszystko, co ich spotka, z poddaniem woli Bożej. Bogu, który jest dla nich

najwyższą Wartością, ufają i w Nim pokładają nadzieję”355. Założyciel Zgromadzeń Świętego

Michała Archanioła zdawał sobie sprawę, że wychowanie do odpowiedzialności nie jest

możliwe bez ideałów, a wręcz przeciwnie, podstawą takiego wychowania jest wzór

doskonałości z dziedziny prawdy, dobra i piękna. Im ktoś ma wyższy ideał, tym bardziej

wartościowe jest jego życie i bardziej zbliżone do Boga – Prawdy, Dobra i Piękna.

Ks. Bronisław Markiewicz zachęcał, by wychowanie dziecka rozpocząć od wychowania

religijnego. Każdy człowiek wskutek grzechu pierworodnego od urodzenia jest bardziej

skłonny do złego aniżeli do dobrego. Dlatego dziecko nie zdoła swych złych skłonności

pokonać własnymi siłami, potrzebuje pomocy Bożej przez łaskę i pomocy ludzkiej przez

wychowanie. Sama zaś sztuka wychowania wymaga nie tylko ukrócenia złych nałogów,

odziedziczonych po przodkach, ale zmierza do przyswojenia im przeciwnych wartości

w najwyższym stopniu. Dlatego właśnie ważne jest, aby wychowanie dziecka rozpocząć jak

najwcześniej. Wtedy najłatwiej przyswoić mu pewne zachowania i wykształcić dobre nawyki.

Poza tym wychowanie dziecka z rodziny patologicznej jest o wiele trudniejsze, gdyż przez

najważniejsze lata swego życia przebywało i wzrastało ono realizując antywartości356.

O Bogu, jako najwyższej Wartości, w konkretnych praktykach wychowawczych mocno

i dobitnie pisał ks. Markiewicz na początku III rozdziału Regulaminu. Realizacja i wcielanie

tej wartości w życiu polegały na tym, aby nieustannie pamiętać, że Bóg stworzył człowieka,

dlatego człowiek powinien Go kochać i służyć Mu w świętej bojaźni, od czego zależy dobro

doczesne i wieczne. Do realizacji tej cnoty i wartości konieczne są trzy źródła: modlitwa,

sakramenty święte i słowo Boże. „Niezwykle ważnym jest wpojenie dzieciom miłości do

Boga, ufności Jemu, właśnie poprzez modlitwę, częste akty miłości ku Niemu i prośby

o miłość do Boga”357. Jako środki zalecał bł. ks. Bronisław Markiewicz korzystanie

z sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii. „Koniecznym jest

wyrobienie w nich delikatności sumienia tak, by unikały grzechów, przez które odwracają się

od Boga – Istoty najwyższej i nieskończonej. Ogromną pomocą dla dzieci, czego trzeba ich

354 B. Markiewicz, List do J. Latuska, 17.04.1908, ATMA, t. I, s. 234.
355 B. Markiewicz, Dzieci wychowywać przede wszystkim dla nieba, PiP, 10/(4)1901, s. 31.
356 Tamże.
357 B. Markiewicz, Z przemówień wieczornych – O skupieniu ducha, PiP, 10/(2)1899, s. 76.
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uczyć, jest, by każdego dnia modliły się o łaskę wytrwania w dobrym”358. Często ucząc

swoich wychowanków, bł. Bronisław podkreślał, że modlitwa jest bardzo potrzebna każdemu

człowiekowi do osiągnięcia zbawienia, ale również do dobrego przeprowadzenia każdego

dzieła i sprawy. Do modlitwy zachęcał chłopców w częstych rozmowach, listach, natomiast

za zaniedbanie modlitwy uważał za pierwszy środek do upadku, do grzechu, do utraty

powołania. Zalecał, aby zaraz po przebudzeniu się dzieci czyniły znak krzyża i wznosiły myśl

do Boga przez akt strzelisty359. Wychowankowie ponadto odmawiali codziennie poranne

i wieczorne pacierze – te połączone z rachunkiem sumienia. Modlitwa była szkołą

odpowiedzialności za własną przyszłość, a także za szczęście na ziemi, które swój szczyt

odnajdywało w bliskich relacjach z Bogiem.

W  wychowaniu  religijnym  ważną rolę spełniała  Eucharystia.  W  notatkach

rekolekcyjnych ks. Markiewicz napisał: „Msza św. – centrum mego życia”. Dbał, by

wychowankowie jak najczęściej uczestniczyli w mszy św. i przeżywali ją jak najgłębiej,

a także przystępowali do Komunii św. W swoich zakładach wychowawczych ks. Bronisław

wprowadził praktykę codziennego nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Chciał, by

zwyczajem się stało odwiedzenie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Miało

to być krótkie spotkanie z Jezusem, przy czym najważniejsze było to, aby stało się ono

codziennością360. Gorliwe uczestnictwo w codziennej mszy św. prowadziło do

odpowiedzialnego i właściwego pojmowania sakramentów świętych.

Jako metodę profilaktyczną polecał bł. Bronisław wybór stałego spowiednika, który

pomógłby dzieciom na nowo żyć Bogiem. Ważnym momentem była częsta spowiedź, którą

praktykowano raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, a przynajmniej raz w miesiącu. Stały

spowiednik pomagał w systematycznej pracy nad wnętrzem młodego człowieka i właściwym

kształtowaniu odpowiedzialności za jego zbawienie.

Wśród sposobów realizacji wartości religijnych, a przez to kształtowania w sobie

wrażliwości i odpowiedzialności za dobro duchowe, znalazło się także ćwiczenie dobrej

śmierci, które odbywało się raz w miesiącu. Dzieci i wychowawcy założonych przez ks.

Markiewicza zakładów wychowawczych, przygotowywali się do niego przez wysłuchanie

odpowiedniej nauki. Aby jeszcze bardziej pamiętać o Bogu, jako Kimś najwyższym,

bł. Bronisław zalecał gorliwe słuchanie kazań i różnych nauk, ale tak, by dzieci zawsze

358 Tamże.
359 B. Markiewicz, Z przemówień wieczornych, PiP, 1/(3)1900, s. 1.
360 Regulamin, s. 19.
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zapamiętały jakąś prawdę, którą mogłyby później realizować w życiu361. To wszystko

prowadziło do odpowiedzialnego kroczenia drogą Bożych przykazań.

Wielką pomocą w religijnym wychowaniu było nabożeństwo do Najświętszej Maryi

Panny, do św. Michała Archanioła, św. Franciszka Salezego, św. Stanisława Kostki,

św. Alojzego Gonzagi, św. Józefa. Tych świętych uważał Markiewicz za szczególnych

patronów swoich zakładów wychowawczych. Jeśli zaś chodzi o praktyki pobożne, to

podkreślał posłuszeństwo spowiednikowi w wyborze nowych nabożeństw, idąc za nauką św.

Filipa Nereusza: „Nie obciążajcie się zbytnio nabożeństwami, ale te, któreście raz obrali,

zachowujcie wiernie”362. Bł. Bronisław kochał Matkę Bożą i miał do Niej ogromne nabo-

żeństwo. Każdą konferencję rozpoczynał i kończył odmówieniem na klęczkach Zdrowaś

Maryjo. Tę modlitwę odmawiał wraz z wychowankami przed i po posiłku, gorąco ich

zachęcał, aby towarzyszyła im ona przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, nauki,

przechadzki, aby nią rozpoczynali i kończyli każdy dzień. Przed figurą Matki Najświętszej

(specjalnie zamówioną) codziennie gromadzili się wszyscy wychowankowie, by swojej

Matce oddawać cześć i polecać Bogu, za Jej wstawiennictwem, wszystkie swoje sprawy.

W zakładzie, co roku, odprawiano nabożeństwa różańcowe i majowe. Bł. ks. Bronisław

Markiewicz wpajał dzieciom miłość do Maryi przez codzienne obowiązkowe odmawianie

różańca i Litanii do Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę i święta odmawiano godzinki,

rano śpiewano pieśń, zwykle – Zawitaj ranna Jutrzenko, wieczorem, na koniec dnia, także

pieśń do Matki Bożej. Największym świętem w zakładzie wychowawczym była uroczystość

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naukach, czy przemówieniach

wieczornych, ks. Bronisław Markiewicz mówił o godności Maryi i o tym, że nabożeństwo do

Matki Bożej jest pewnym środkiem do osiągnięcia zbawienia. Wskazywał Ją jako wzór

czystości, pokory, posłuszeństwa, wzór życia wartościami najwyższymi, życia w Bogu363. To

Maryja powinna uczyć wychowanków odpowiedzialnego patrzenia na wszelkie zadania, jakie

zleca Bóg.

Szczególną cześć wychowankowie zakładów ks. Markiewicza oddawali św. Michałowi

Archaniołowi, który charakteryzował się takimi cnotami, jak: pokora, czystość, gorliwość

o chwałę Bożą i o dobro dusz. Jego zawołanie „Któż jak Bóg!” było pięknym przykładem

wyboru Boga. Na sztandarze zakładu wychowawczego był umieszczony obraz św. Michała,

z jego zawołaniem. Oprócz św. Michała, wybitny michalicki Wychowawca stawiał dzieciom

361 Regulamin, s. 11.
362 Regulamin, s. 12 n.
363 B. Markiewicz, Z przemówień wieczornych, PiP, 10/(3)1900, s. 75.
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za przykład wielu świętych, których życiorysy przypominał na łamach miesięcznika

„Powściągliwość i Praca”. Nazywał ich „gwiazdami przewodnimi”. Oni to byli dla niego,

a także dla wychowanków i wychowawców przykładem realizacji wartości religijnych,

zwłaszcza wiary, miłości do Boga i bliźnich, oni wskazywali drogę odpowiedzialnego

i konsekwentnego podążania ku Bogu. Ks. Markiewicz, pisząc o praktyce wychowawczej

w swych zakładach, nieustannie podkreślał rangę wartości religijnych: „Ponieważ cel

ostateczny człowieka założony jest w wieczności, dlatego młodzież nasza przede wszystkim

uczy się codziennie religii i ćwiczy w modlitwie i w innych środkach zbawienia. Praktyki

religijne są tedy podstawą naszego wychowania; zwłaszcza, że tylko wiara w Boga zdolna

jest wyrobić silne, stateczne i niezawisłe usposobienie duszy”364. Poprzez wartości religijne

bł. Bronisław chciał praktykować wychowanie do odpowiedzialności, będące dla niego

formą, w której kształtuje się człowiek. A ponieważ od tego, jakim wartościom hołduje

młodzież w pierwszych latach życia zależy całe życie i starość człowieka, dlatego tak ważny

był dla ks. Markiewicza właściwy związek wartości z dziełem wychowania.

Pragnieniem Założyciela ośrodków wychowawczych dla młodzieży opuszczonej było

doprowadzenie wychowanków do realizacji nade wszystko i na pierwszym miejscu wartości

religijnych, które stanowiły trzon wychowania do odpowiedzialności. Wszystkie wysiłki

wychowawcze zmierzały w tym kierunku, gdyż była to religijnie zorientowana hierarchia

wartości. W jednym ze swoich artykułów napisał: „Młodzież pozbawiona należytego

wychowania (...) z każdym dniem więcej oddala się od Boga, dziczeje i marnieje duchownie

i cieleśnie”365. W innym natomiast przypominał, że „Bóg ceni w każdym jego wiarę,

poczciwość, cnotę, a szczególniej miłość Boga i bliźniego. Ten więc u Pana Boga

i rzeczywiście jest lepszym i większym, który bogatszym jest w wiarę, cnotę i miłość, czyny

szlachetne i w zasługi na żywot wieczny, który posiada więcej łaski uświęcającej, i który

z łaską Bożą więcej współpracuje”366.

Bóg dla ks. Markiewicza miał tak ogromne znaczenie, że gdy dowiedział się on

o jakiejś winie wychowanka, która została popełniona z rozmysłem, zawsze powtarzał:

„U nas nie wolno obrażać Boga”. Tą obrazą Boga jest przede wszystkim każdy grzech

364 B. Markiewicz, Praktyczny kierunek wychowania w Zakładach Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”, PiP,
3/(3)1900, s. 18.
365 B. Markiewicz, O nieszczęściu najgorszym na świecie, PiP, 11/(12)1909, s. 86.
366 B. Markiewicz, Z przemówień wieczornych – Kto lepszy i większy w królestwie niebieskim?, PiP, 3/(4)1901,
s. 20.
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i antywartości z nim związane. Bł. Bronisław Markiewicz podaje je w odpowiednim porządku

i przestrzega zwłaszcza przed największymi367.

Założyciel Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła podkreślał, że „(…) cel

ostateczny człowieka założony jest w wieczności, dlatego młodzież nasza przede wszystkim

uczy się codziennie religii i ćwiczy w modlitwie i w innych środkach zbawienia. Praktyki

religijne są tedy podstawą naszego wychowania; zwłaszcza, że tylko wiara w Boga zdolna

jest wyrobić silne, stateczne i niezawisłe usposobienie duszy”368. Nowatorstwo metod

wychowawczych u bł. Bronisława przejawia się w tym, że każe on popierać to wszystko, co

przyczynia się do podniesienia poziomu życia religijnego. Według niego człowiek

prawdziwie religijny żyje dwoma wartościami – powściągliwością i pracą. Lecz jeśli jest

niereligijny, sam nie zdoła zapanować należycie nad popędami swej zepsutej natury ludzkiej,

a tym bardziej nie nauczy innych żyć Bogiem, powściągliwością i pracą. W zakładach

ks. Markiewicza to wychowanie religijno-moralne do odpowiedzialności było ściśle

powiązane z wyspecjalizowaną formacją zawodową. Po opuszczeniu zakładu

wychowankowie stosunkowo szybko zakładali własne warsztaty produkcyjne, które

przynosiły dochody wystarczające nie tylko do utrzymania ich rodziny, lecz także do

poszerzenia produkcji i rozbudowy warsztatu, co z kolei przyczyniało się do rozwoju kraju369.

Było to konsekwencją wychowania do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za

powierzonych sobie w przyszłości ludzi.

Niniejszy podrozdział pokazał, jak istotny wpływ wychowawczy i duszpasterski na

środowisko rodzinne wywarł ks. Bronisław Markiewicz. W jego działaniu wyraźna jest

korelacja między wychowaniem religijnym i wychowaniem do odpowiedzialności za rodzinę.

U ks. Markiewicza wychowanie było oparte na życiu chrześcijańskim. W podrozdziale został

ukazany, wychowawczy i duszpasterski wpływ ks. Markiewicza na środowisko rodzinne.

Można jasno zauważyć u bł. Bronisława wrażliwość na takie wartości jak: miłość,

odpowiedzialność, troska, sprawiedliwość. Ks. Markiewicz, po doświadczeniach młodości i

latach dojrzewania oraz hartowania charakteru, był doskonale przygotowany na to, by

właściwe kształtować serca i umysły rodziców i całych rodzin. Zdawał sobie sprawę, co

niszczy każdego człowieka z osobna i od środka, ale był też świadomy wad narodowych

(uderzających najbardziej w rodzinę), które należało eliminować. Dlatego jego twórczość

367 Regulamin, s. 54.
368 B. Markiewicz, Praktyczny kierunek wychowania w Zakładach Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”, PiP,
3/(3)1900, s. 18.
369 J. Sieg, Aktualność pedagogiki ks. Bronisława Markiewicza, w: Dzieło, myśl, duchowość ks. Bronisława
Markiewicza, red. W. Moroz, Marki 1993, s. 61.
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i działalność duszpastersko-wychowawcza, były świadomą odpowiedzią na ówczesne czasy.

Odpowiedzialność i troska o dobro rodziny, niewątpliwie zajmowały czołowe miejsce

w działalności duszpastersko-wychowawczej naszego wielkiego Błogosławionego.

2.3. Rola autorytetów w procesie wychowania społecznego rodzin

Wychowanie rodzinne domaga się autorytetów. W kontekście wychowania

społecznego rodzin należy przypisać im ważną rolę.  Słowo „autorytet” wywodzi się od łac.

słowa auctoritas i oznacza wpływ, znaczenie, powagę370 oraz „wyraża się w poważaniu

jakiejś osoby lub określonej wspólnoty”371. Rozważając problem autorytetu w procesie

wychowania społecznego rodzin, możemy wyróżnić różne jego rodzaje. Rozróżnia się przede

wszystkim autorytet absolutny Boga i zmienny – ludzki; autorytet zewnętrzny (władzy,

funkcji, instytucji urzędu, stanowiska) i autorytet wewnętrzny – osobowy, wynikający z racji

moralnych, duchowych, cech osobowościowych372.

Ks.  Jan  Zimny  podkreśla:  „autorytet  wydaje  się być warunkiem  umożliwiającym

funkcjonowanie każdego społeczeństwa”373. Autorytet jest potrzebny w wielu dziedzinach

kultury, w tym także w wychowaniu. Jednym z podstawowych warunków skutecznego

wychowania społecznego jest posiadanie przez wychowawców autentycznego autorytetu.

„Młode pokolenie ma prawo opierać się na prawdziwych autorytetach wśród osób

starszych”374. Dlatego należy przede wszystkim podkreślić rolę autorytetu w wychowaniu

społecznym rodzin. „Bez autorytetu trudno byłoby rodzicom wychowywać dzieci,

nauczycielom uczyć, lekarzom leczyć, a kapłanom wykonywać posługi religijne w

Kościele”375. Chodzi więc tu o ukazanie właściwej roli autentycznego autorytetu w rodzinie,

szkole i innych wspólnotach376. „Autorytet odgrywa doniosłą rolę w procesie

wychowawczym młodego pokolenia”377. W pedagogice personalistycznej postuluje się tzw.

370 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985, s. 1161.
371 E. Mitek, Autorytet, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 8.
372 M. Wolicki, http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu,
[dostęp:17.03.2018 r., godz. 20.39].
373 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Rużomberok 2006, s. 74.
374 E. Mitek, Autorytet…, dz. cyt., s. 9.
375 Tamże, s. 8.0
376 Tamże, s 9.
377 Tamże, s. 8.

http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu
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wychowanie do autorytetu, do bycia autorytetem i do uznawania autorytetu378. „W

pedagogice współczesnej podkreśla się w związku z tym rolę autorytetów jako wzorów

osobowych, przykładów, z którymi identyfikuje się wychowanek”379. Autorytet zarówno

poszczególnej osoby, jak i wspólnoty jest związany z wyjątkową powagą, jaką się cieszy. To z

kolei zależy od sytuacji, a także posiadanej kultury czy wykształcenia380. W dużym stopniu

autorytet osoby zależy od pracy nad sobą, czyli od procesu samowychowania. Proces ten

może mieć miejsce nie tylko w okresie dojrzewania młodzieńczego, ale na każdym etapie

życia381. „Z autorytetem wiąże się potrzeba doskonalenia duchowego i akceptowanie

podstawowych wartości religijno-moralnych. Chodzi tu o wrażliwość na dobro, prawdę,

piękno i świętość. Osobista szlachetność i zdolność poświęcania się bliźnim w dobrej sprawie

to atrybuty osoby cieszącej się autentycznym autorytetem”382. Ponadto, aby mieć autorytet,

„potrzebna jest kontrola nad sobą i autentyzm postawy światopoglądowo-moralnej”383.

Autorytet w procesie wychowania społecznego rodzin odgrywa znaczącą rolę.

„Autorytet  ludzki  przejawia  się w  cechach  osobowościowych.  Są to  fundamenty

w budowaniu odpowiednich relacji społecznych. Bez nich trudno byłoby wpływać na innych,

kształtować ich przekonania, ukazywać im rację czy budować u kogoś struktury

światopoglądowe”384. Dlatego „ludzie mający autorytet skutecznie wpływają na innych. (...).

Takie osoby są otwarte na dialog. Chętnie nawiązują kontakty z osobami z własnego

środowiska”385. Autorytet jest podstawą do bycia wzorcem osobowym (osobą znaczącą)386.

„Osoba z autorytetem wyzwala w drugim człowieku korzystne inicjatywy. U wielu młodych

ludzi przyczynia się do pracy autoedukacyjnej. Jest otwarta na krytykę, chętnie podejmuje

dyskusję i zachęca do twórczej współpracy. Wpływa na doskonalenie nie tylko jednostki, ale

również całej wspólnoty”387. Osoba posiadająca autorytet pełni rolę „inspirandera”,

wyzwalając w wychowanku pozytywne potencjalności i pozwalając na ich pełną realizację388.

Rodzice mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw społecznych dziecka.

Posiadanie autorytetu przez rodziców wobec dziecka jest podstawą zaistnienia zasadniczych

378 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet…, dz.. cyt., s. 1168.
379 Tamże, s. 1168.
380 E. Mitek, Autorytet…, dz. cyt., s. 8.
381 M. Wolicki, http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu, [dostęp:
17.03.2018 r., godz. 20.39].
382 E. Mitek, Autorytet…, dz. cyt., s. 9.
383 Tamże, s. 9; Por. R. B. Sieroń, Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie, Rużomberok 2006.
384 E. Mitek, Autorytet…, dz. cyt., s. 8.
385 Tamże, s. 8.
386 M. Wolicki, http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu, [dostęp:
17.03.2018 r., godz. 20.50].
387 Tamże, s. 9.
388 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, dz. cyt., s. 378-385.

http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu
http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu
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mechanizmów rozwojowych: naśladownictwa, identyfikacji i modelowania. „W domu, gdzie

ceni się autorytet rodzicielski, dzieci chętnie naśladują ojca i matkę. Podobnie jest w szkole –

uczniowie biorą przykład z nauczycieli i w parafii – gdy duszpasterze są dla wiernych

przykładem pobożności i moralnego życia”389.

Autorytet moralny jest podstawowym warunkiem internalizacji norm moralnych i

systemu wartości osób znaczących obdarzonych autorytetem w życiu dziecka, gdyż

internalizacja taka następuje zawsze na bazie identyfikacji, a jednym z istotnych warunków

identyfikacji z jakąś „osobą znaczącą” jest jej autorytet moralny390. Jeśli około szóstego roku

życia „wartości głoszone przez autorytet zostały przyjęte, zinternalizowane i stają się

normami dla dziecka, wpływając tym samym na działanie nawet wtedy, gdy zewnętrzne

źródło autorytetu jest nieobecne”391.  Autorytet jest podstawą do uczenia się ról społecznych

w rodzinie (ról płciowych, małżeńskich, rodzicielskich) oraz do późniejszego przenoszenia

tych ról do własnej rodziny392. Autorytet warunkuje również skuteczność stosowanych kar,

pod warunkiem, że istnieje więź uczuciowa między dzieckiem a osobą będącą autorytetem.

Nieraz autorytet rodziców może działać negatywnie. Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice

posiadają autorytet w oczach dziecka, a podają mu niewłaściwe normy zachowania393.

W kontekście wychowania społecznego oraz roli autorytetów w tym procesie należy

zwrócić uwagę na pewien aspekt. W zależności od rozumienia autorytetu wychowanie może

być bądź oparte na prawdziwym autorytecie bądź też być wychowaniem autorytarnym394.

„Różnice w pojmowaniu autorytetu mają konsekwencje wychowawcze. Młodzież dorastająca

nie lubi, by do niej mówiono z pozycji bezdyskusyjnych decyzji i ex auctoritate. Nie toleruje

surowego wychowania rodzinnego, które przeważnie przejawia się w kontrolowaniu czasu

wychodzenia i powrotu do domu, sprawdzaniu doboru kolegów i sympatii, w podejrzeniach o

przedwczesne palenie papierosów i picie alkoholu, a także zażywanie narkotyków”395.

Podobnie „w autorytarnym domu zasadą pojmowania dobra jest unikanie tego, co zakazane, a

co wyraźnie określone jest przez prawa i przepisy, których pogwałcenie uzasadnia karę

mającą sprzyjać rozwijaniu dobra. W tych warunkach dobro oparte jest raczej na zasadzie

389 E. Mitek, Autorytet…, dz. cyt., s. 9.
390 M. Wolicki, Dojrzała osobowość, dojrzałe sumienie, Wrocław 2000, s. 121.
391 Tamże, s. 62.
392 M. Wolicki, http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu, [dostęp:
17.03.2018 r., godz. 20.55].
393 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet…, dz. cyt., s. 1164.
394 M. Wolicki, http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu, [dostęp:
17.03.2018 r., godz. 21.10].
395 E. Mitek, Autorytet…,  dz. cyt., s. 8.
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unikania zła niż na uznaniu i umacnianiu wartości osoby”396. Dzieci „nie mogą uczyć się od

rodziców, którzy na przykład używają autorytetu jako substytutu. To właśnie stanowi różnicę

pomiędzy autorytarnymi rodzicami, którzy postępują wedle zasady: „Rób, jak ja ci każę, a nie

jak sam robię”, a tymi, dla których autorytet i dyscyplina są wyrazem wiary w wartość

wzorców, wedle których żyją i które potrafią uzasadnić, bronić ich i dyskutując, a jeśli trzeba

– gdy wzorce te okażą się nieodpowiednie – potrafią je zmienić”397.

Ogromny wpływ na ukształtowanie się zrębów i rozwój osobowości autorytarnej ma

szczególnie surowe wychowanie, głównie rodzinne. Rodzice poprzez drastyczne

egzekwowanie swoich poleceń powodują wyrobienie się w dziecku nawyku ulegania

autorytarnej kontroli oraz ukrywania niechęci i zadowolenia. Jest rzeczą ciekawą, że ci

dorośli, którzy mieli w dzieciństwie surowych rodziców, zachowują się potem ulegle wobec

silnych autorytetów, a wyrażają ukrytą wrogość i despotyzm wobec słabych, których można

atakować bez narażania się samemu. O ile powaga i prestiż różnych osób czy instytucji

wywołują u nich automatycznie podziw i gotowość podporządkowania się; to w stosunku do

słabszych rozwija się niekiedy skłonność do uprzedzeń398. Przy wychowaniu autorytarnym

rodzice uważają, ich autorytet „powinien naprawiać zło tkwiące w dziecku”, podczas gdy w

przypadku wychowania opartego na autorytecie „zainteresowanie skupia się na rozwoju,

potrzebie pomocy, kształtowaniu i nakierowywaniu”399. To, czy wychowanie będzie polegać

na prawdziwym autorytecie czy też będzie wychowaniem autorytarnym, zależy od postaw

rodziców, od tego, czy uważają dziecko za swoją własność, za „pozbawione niezależności

przedłużenie samych siebie”, czy też będą „traktować nowe życie jak wolny, prawdziwy dar

dla dziecka z jedną tylko możliwą konsekwencją: związku nacechowanego wolnością w

przyszłości. Stwierdzenie, że rodzice uważają albo siebie albo Boga za stwórcę, jest podstawą

interpretacji znaczenia władzy”400. Przy drugiej postawie, rodzice przyjmują na siebie

obowiązek służenia. Będą oni gwarantować dziecku zrealizowanie własnych możliwości

wejścia w satysfakcjonujące związki z nimi i z innymi ludźmi401. „Każda inna postawa

nieuchronnie uważa źródło życia za źródło władzy opartej na sile i to określa jakość

późniejszych stosunków”402. Autorytet pozorny tłumi samodzielność człowieka, sprzyja

396 Tamże, s. 89.
397 Tamże, s. 92.
398 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet…, dz. cyt., s. 1166.
399 Tamże, s. 135.
400 Tamże, s. 133.
401 Tamże.
402 Tamże.
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rozwojowi niewolniczości, służalczości, braku zaufania do własnych sił, a z drugiej strony

budzi rządzę władzy, nietolerancję, ambicję i próżność403.

Jak widać z powyższych rozważań, autorytet odgrywa zasadniczą rolę w wychowaniu

społecznym rodzin. Musi to być jednak autorytet autentyczny, a nie tylko pozorny.

Wychowanie oparte na prawdziwym autorytecie prowadzi do wielu pozytywnych

i różnorodnych skutków, przede wszystkim do kształtowania się dojrzałej i wszechstronnie

rozwiniętej osobowości zdolnej właściwe funkcjonować w społeczeństwie.

2.4. Rodzina a wychowanie w procesie paradygmatu zmiany społecznej

Z powyższych analiz zawartych w poprzedniej części rozprawy wynika, że rodzina

stanowi najważniejsze środowisko i miejsce rozwoju człowieka. „Decyduje o tym przede

wszystkim fakt, że istnieją w niej bezpośrednie emocjonalne kontakty, obejmujące całego

człowieka i kształtujące jego predyspozycje, poglądy reakcje i postawy życiowe”404.  To  w

domu rodzinnym kolejne pokolenia wprowadzane są w świat komunikacji wartości i kultury.

Młodzi ludzie uczą się tego, co, jak mówić oraz jak wykorzystywać różnorodne zachowania

niewerbalne. Ponadto „rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze i kulturowe,

kultywuje i rewitalizuje w nowych warunkach tradycje rodzinne i regionalne, które tworzą

pierwszą wspólnotę kulturową podtrzymują i kształtują rdzenne wartości kulturowe”405.

Małgorzata Jarecka-Żyluk zauważa, iż „życie każdego człowieka jest zanurzone w historii

rodziny, lokalnej społeczności, w historii społeczeństwa, narodu oraz państwa. Z poczucia

zakorzenienia w historii swojej i swego otoczenia człowiek czerpie siły. Wydaje się, że

umiejscowienie korzeni jest być może najważniejszą i najbardziej lekceważoną potrzebą

duszy ludzkiej”406. Rodzina dostarcza zatem nie tylko wzorców zachowań komunikacyjnych,

wprowadza do życia w społeczeństwie, lecz także daje swym członkom poczucie

przynależności, bezpieczeństwa i wsparcia. Stanowi miejsce, do którego człowiek wraca,

gdyż jak słusznie zauważyła autorka, członkowie rodzin są w niej „zanurzeni” – w jej

wartościach, normach i sposobach komunikacji. Możliwość powrotu do domu rodzinnego

daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Jednakże należy zauważyć, że jeśli

403 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet…, dz. cyt., s. 1163.
404 M. Jarecka-Żyluk, Po co komu rodzina? Miniprzyczynek do maxidyskusji, w: Współczesna rzeczywistość w
wybranych problemach społecznych, red. G. Durka, Kraków 2010, s. 57.
405 Tamże, s. 62.
406 Tamże s. 64.
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rodzina znajduje się w sytuacji kryzysu, nie realizuje prawidłowo swoich funkcji. Złożoność

otoczenia oraz inne przeszkody powodują, że rodziny stają przed trudną sytuacją, jaką jest

zmierzenie się z kryzysem, który definiowany jest jako „sytuacja niekorzystna dla kogoś lub

czegoś”407. Członkowie rodzin w różny sposób radzą sobie z owym kryzysem. Niektórzy

aktywnie starają się „zwalczać” problemy, zmienić sytuację i naprawić to, co należy zmienić.

Inni, odczuwając olbrzymi lęk, wycofują się i boją się wprowadzać zmiany – czują się

bezradni. „Jeszcze inni podejmują strategie aspołeczne, ukierunkowane na realizację celów na

drodze nieakceptowanej społecznie – zdobywają przewagę nad innymi, wykorzystując ich

słabości, atakują ich lub sięgają po dobra upragnione w sposób przestępczy”408. To, jaką

strategię wybierze człowiek, będzie wpływało na zmiany, jakie może wprowadzić w swoim

życiu i życiu całej rodziny – czy będą to zmiany pozytywne czy też negatywne. Pamiętać

bowiem należy, iż kryzys jest warunkowany „zarówno czynnikami wzmacniającymi i

pobudzającymi jednostkę do działania, jak i czynnikami hamującymi jej aktywność”409.

W przypadku młodych ludzi czynniki zewnętrzne odgrywają kluczową rolę, bowiem

„jeśli młody człowiek obserwuje niekorzystne warunki społeczne (bezrobocie, ubóstwo

społeczne) narasta w nim niechęć do świata, wrogość do ludzi, bunt przeciw otoczeniu

przeciw społecznie akceptowanym i cenionym wartościom”410. W takim wypadku może ulec

zaburzeniu system komunikacji rodzinnej, szczególnie w odniesieniu do komunikacji

rodzicielskiej.

Rozważając kwestie dotyczące kryzysu, należy zwrócić uwagę na jego rodzaje, bowiem

od nich będą zależeć reakcja osób potrzebujących pomocy oraz sposób dotarcia do nich z

odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Beata Maria Nowak przedstawia cztery

rodzaje kryzysu, biorąc pod uwagę kryterium, jakim jest zapotrzebowanie na wsparcie

społeczne. Są to następujące rodzaje kryzysu411:

- kryzys rozwojowy, który jest zjawiskiem przewidywalnym i normatywnym. Ze względu

na swój charakter i łatwość rozwiązania tego typu sytuacji kryzysowej nie wymaga on

interwencji z zewnątrz. Wynika on bezpośrednio z fazy rozwoju rodziny i jest „związany z

naturalnym przebiegiem życia jednostki (rodziny)”412. Ma charakter cykliczny, wynikający z

pojawiania się kolejnych faz rozwoju człowieka.

407 Słownik języka polskiego, t. I, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 1066.
408 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie, Warszawa 2011, s. 35.
409 Tamże, s. 36.
410 D. Kiełb-Grabarczyk, Wpływ rodziny na system (anty)wartości współczesnej młodzieży, w: Współczesna
rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, red. G. Durka, Kraków 2010, s. 87.
411 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie…, dz. cyt., s. 43-46.
412 Tamże, s. 43.
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- kryzys incydentalny (sytuacyjny) „pojawia się przypadkowo, jest silnie traumatyczny i

wymaga rozpoznania indywidualnych wzorców reakcji oraz dobrania adekwatnych do nich

form pomocy i wsparcia”413. Źródłem tego typu kryzysów mogą być zjawiska nagłe, które nie

zostały przewidziane, a są traumatyczne.

- kryzys endogenny – jest wynikiem pojawienia się coraz to nowszych sytuacji trudnych i

kryzysowych, z którymi, członkowie rodzin nie mogą się uporać. Przykładem może być

uzależnienie od alkoholu jednego z członków rodziny lub przemoc w rodzinie. „Jest to typ

kryzysu w pewnym stopniu przewidywalny, ale wymagający kompleksowych działań

pomocowych”414.

- kryzys przewlekły – który „związany jest z pojawieniem się wielu problemów w życiu

jednostek ze stwierdzoną psychopatologią i pozbawionych jakichkolwiek systemów

wsparcia”415. Ten rodzaj konfliktu dotyka osoby ubogie i bezdomne, a także „osoby

niepodporządkowujące się rygorom leczenia, nadużywające narkotyków i alkoholu oraz

cierpiące na różnego rodzaju przewlekłe choroby psychiczne”416.

W praktyce owe kryzysy rzadko występują w czystej postaci, „są bowiem efektem

współwystępowania i/lub krzyżowania się sytuacji oraz problemów o różnorakim podłożu i

charakterze”417. Warto jeszcze raz podkreślić, iż sytuacja kryzysowa będzie determinowała

wybór odpowiednich narzędzi i form komunikacji, wspomagających pomoc i wsparcie

oferowane osobom potrzebującym. Biorąc pod uwagę różnorodne rodzaje sytuacji

kryzysowych, należy także zauważyć, że „zadaniem pracy socjalnej jest […] wypracowanie

skutecznych form pracy z rodziną i na rzecz rodziny. Chodzi przy tym nie tylko o

zapewnienie jej minimalnych warunków bytowych, ale o wspomaganie jej w

wielopłaszczyznowym funkcjonowaniu”418.

Zważywszy powyższe, należy podkreślić, że rodzina pogrążona w kryzysie jest rodziną

charakteryzującą się cechami, o których można powiedzieć, iż nie są pożądane. Co więcej

taka rodzina charakteryzuje się nieprawidłowym realizowaniem jej głównych i podstawowych

funkcji, a proces komunikacji interpersonalnej zostaje zaburzony, poprzez występowanie

wielu różnorodnych barier i pułapek komunikacyjnych oraz trudności wynikające z braku lub

niepoprawnie skonstruowanej informacji zwrotnej, problemów dotyczących sfery słuchania i

otwartości. Przyczyn występowania sytuacji konfliktowych jest wiele, dotyczyć one mogą

413 Tamże, s. 45.
414 Tamże, s. 46.
415 Tamże.
416 Tamże.
417 Tamże.
418 M. Słowik, Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną, w: Współczesna rzeczywistość…, dz. cyt., s. 56.
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zarówno braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak i sprzecznych wartości i

interesów konkretnych członków rodziny. Ponadto członkowie rodzin mogą ze sobą

konkurować i rywalizować, co w konsekwencji prowadzi do utrudnień w sferze

komunikacyjnej i eskalacji sytuacji konfliktowych. To tylko nieliczne z istniejących przyczyn

konfliktów rodzinnych, do których można także zaliczyć „sytuacje zagrożenia życia, zdrowia,

bezpieczeństwa, utraty wartości własności, pozycji społecznej czy uprawnień. W życiu

rodziny  dochodzi  często  do  utrudnień w  sferze  podejmowania  decyzji  i  realizacji  zadań.

Wynikają one z obecności barier lub niedoborów w zakresie funkcjonowania systemu potrzeb

i życzeń”419.

Rozważając zagadnienia dotyczące rodzin pogrążonych w kryzysie, warto powrócić do

kwestii jej funkcji, których realizacja zostaje w kryzysie utrudniona. Podkreślić jeszcze raz

należy, iż rodzina jako podstawowe i naturalne środowisko rozwoju człowieka jest także

„wielostronną i wielofunkcyjną grupą społeczną, która najpełniej kształtując człowieka,

najbardziej decyduje o jakości członków społeczeństwa”420. Jednakże w sytuacji kryzysu

dochodzi do nieprawidłowości w obszarze realizacji podstawowych funkcji rodziny. Owe

różnorodne nieprawidłowości (dysfunkcje) przedstawia Beata Maria Nowak. Autorka zwraca

uwagę na:

- przejawy dysfunkcji prokreacyjnej – dotyczą odkładania decyzji o posiadaniu

potomstwa lub zawierania małżeństw po 30. roku życia, mniejszej liczby posiadanego

potomstwa, co bezpośrednio może wynikać z późnej w stosunku do wieku matki, decyzji o

posiadaniu dzieci.

Beata Maria Nowak przedstawia konsekwencje wynikające z tego typu decyzji, do

których zalicza „słabe przygotowanie jedynaków do życia, ubogie relacje rodzinne,

utrudnione działania wychowawcze, liczne komplikacje w cyklu życia rodzinnego”421.

- przejawy dysfunkcji małżeńskiej – dotyczy to konfliktów małżeńskich, przemocy i

agresji, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu związku małżeńskiego.

- przejawy dysfunkcji rodzicielskiej lub emocjonalno-ekspresyjnej – dotyczą przede

wszystkim barier komunikacyjnych związanych z brakiem dialogu, rozmów, otwarcia na

potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży, braku dzielenia się własnymi przeżyciami i

spostrzeżeniami. W konsekwencji tworzenia takiej atmosfery domu rodzinnego, pełnej

419 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie…, dz. cyt., s. 48.
420 L. Dziewięcka-Bokun, Rodzina jako autoteliczna wartość polityki społecznej, w: Współczesne wyzwania
polityki społecznej wobec rodziny, red. A. Kubów, J. Szczepaniak, Wrocław 2010, s. 25.
421 B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie…, dz. cyt., s. 54.
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nerwowości, wrogości i dużego dystansu psychicznego, dzieci czują się osamotnione i

niezrozumiane.

- przejawy dysfunkcji ekonomicznej – dotyczą ubóstwa, uzależnienia poszczególnych

członków rodziny od środków psychoaktywnych, czy emigracji zarobkowej i przemocy.

- przejawy dysfunkcji opiekuńczej – „atomizacja społeczna członków rodziny, atmosfera

zobojętnienia, osłabienie interakcji emocjonalnych, zanik więzi rodzinnych”422, co

bezpośrednio widoczne jest w błędnym systemie komunikacji interpersonalnej. Do

konsekwencji tego typu sytuacji można zaliczyć rozpad małżeństw, nieprzystosowanie

społeczne najmłodszych członków rodziny, a także ograniczenie praw rodzicielskich.

- przejawy dysfunkcji wychowawczej – dotyczą osłabienia więzi między rodzicami i

dziećmi, tworzenia atmosfery dystansu i chłodu, przekazywania niewłaściwych wzorców

zachowań, braku zainteresowania sprawami dzieci w tym ich edukacją, co staje się

widocznym objawem źle funkcjonującej komunikacji interpersonalnej, która w takim

układzie nie służy budowaniu więzi i atmosfery zaufania. Do innych oznak można zaliczyć

„brak lub zanik form wspólnego spędzania czasu wolnego, […] przejawianie przez dzieci

tendencji unikowych w sytuacjach konfliktowych oraz niezaradności w sytuacjach trudnych,

nadopiekuńczość, pracoholizm rodziców i ich notoryczna nieobecność w domu”423.

- przejawy dysfunkcji socjalizacyjnej – do których zaliczyć można między innymi „brak

uczestnictwa rodziny w życiu społeczności lokalnych, brak wspólnotowych ścieżek

kulturowych, prezentowanie postaw i zachowań nieadekwatnych do akceptowanych

społecznie norm kulturowych; dezintegracja wewnątrzrodzinnej socjalizacji, brak lub zanik

norm rodzinnych, […] organizacja życia rodzinnego oparta na systemie zakazów i nakazów,

hamowanie rozwoju autonomii dziecięcej”424.

- przejawy dysfunkcji integracyjnej lub inaczej legalizacyjno-kontrolnej – ich

konsekwencją jest brak przystosowania społecznego dzieci, co jest wynikiem postawy

rodziców związanej z nadmierną tolerancją i brakiem kontroli tego, gdzie przebywają dzieci i

co w czasie wolnym robią.

- przejawy dysfunkcji religijnej –„nadmierny relatywizm moralny i światopoglądowy”425.

- przejawy dysfunkcji stratyfikacyjnej – ubóstwo oraz niskie aspiracje życiowe –

dotyczące także edukacji i rozwoju – a także zaniechanie obowiązku szkolnego prowadzą

422 Tamże.
423 Tamże.
424 Tamże, s. 55.
425 Tamże.
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między innymi do rozpadu rodziny, zaniku więzi emocjonalnych zaburzeń procesu

wychowania oraz różnorodnych zachowań przestępczych najmłodszych członków rodziny.

Wymienione powyżej przejawy dysfunkcji widoczne stają się w języku rodziny, szerzej w

komunikacji rodzinnej, obejmując system komunikacji rodzicielskiej, małżeńskiej, ale

również dotyczącej rodzeństwa. Owe bariery i zaburzenia komunikacji wewnętrznej stają się

także przyczyną problemów w zakresie komunikacji zewnętrznej, otwartości i jasnego

precyzowania wysyłanych komunikatów.

W kontekście powyższych rozważań nad kondycją rodziny jako naturalnej instytuccji

edukacyjnej w świecie współczesnym należy podkreślić, że współczesne przeobrażenia

kulturowe w zakresie edukacji, wychowania do wartości i norm społecznych dokonują się

bardzo szybko. Występuje niespotykane dotąd w historii ludzkości tempo zmian oraz ich

wielokierunkowość pod względem postaw, wartości czy norm. Takie zmiany dotyczą również

współczesnej rodziny, którą określa się jako wspólnotę osób, najważniejszą postać życia

społecznego, grupę podstawową dla każdego społeczeństwa, ośrodek przekazywania życia i

kultury życia, posiadający decydujące znaczenie w kształtowaniu osobowości społecznej

człowieka. Tradycja, obyczajowość i normy religijne definiowały dotychczas społecznie

oczekiwane drogi życia. Rodzina i wszystkie te rodzaje zachowań społecznych, które się z nią

bezpośrednio wiązały, jej stabilność i religijny wymiar tworzyły naturalny i oczywisty świat

życia społecznego, podstawową rzeczywistość kultury, która raz na zawsze stawała się

symbolicznym układem odniesienia zarówno wówczas, gdy w swoim dorosłym życiu

człowiek twórczo rozwijał rodzinne doświadczenia, jak i wtedy, gdy im zaprzeczał. Postawy

prorodzinne i zorientowanie na rodzinę jako wartość miały ważne konsekwencje dla

budowania indywidualnej osobowości i uspołecznienia dziecka. Rodzina była postrzegana

jako rozszerzona osobowość, grupa odniesienia w perspektywie, której człowiek kreował

własne losy i mógł efektywnie funkcjonować w społeczeństwie.

W sytuacji aksjologicznego pluralizmu kultury rodzina zaczyna tracić swoje

uprzywilejowane miejsce w strukturach społecznego świata. Sens jej istnienia jako

podstawowej grupy i instytucji społecznej, środowiska dojrzewania osobowości społecznej

podlega zatraceniu. Upowszechniane jest przekonanie, że tradycyjnie pojmowana rodzina

staje się w nowoczesnym społeczeństwie nie najważniejsza, a może nawet zbędna. W

ostatnich dziesięcioleciach w przeważającej większości krajów europejskich zmniejszył się

odsetek nowo zawieranych małżeństw. Zmniejsza się skłonność do zawierania małżeństwa, a

ci  którzy  podejmują takie  decyzję robią to  później  (ok.  30  roku  życia).  Wzrasta  też

systematycznie liczba rodzin niepełnych stanowiących 1/5 ogółu rodzin. Zwiększeniu się
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liczby rodzin niepełnych towarzyszy wzrost przeciętnej liczby dzieci pozostających na ich

utrzymaniu. Jednocześnie od kilkudziesięciu lat systematycznie rośnie według danych GUS

odsetek urodzeń pozamałżeńskich. W latach 90. XX w. odsetek ten wynosił 6-11%, zaś w

ostatnich latach ze związków pozamałżeńskich rodziło się 19-22% dzieci. Udział urodzeń

pozamałżeńskich w skali całego kraju jest zdecydowanie wyższy w miastach – w 2013 roku

wyniósł prawie  26%,  zaś na  wsi  ok.  20%.  Inaczej  wygląda  sytuacja  w  województwach:

warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim, w których odsetek dzieci

urodzonych poza formalnie zawieranymi małżeństwami jest wyższy na wsi niż w miastach i

wynosi od 37% do 45%.
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ROZDZIAŁ III

KONCEPCJA WYCHOWANIA SPOŁECZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ

INSTYTUCJE WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE KS. MARKIEWICZA JAKO

ODPOWIEDŹ NA DYSFUNKCYJNOŚĆ RODZIN

Wychowanie społeczne to wieloaspektowe działanie, w którym bierze udział

przynajmniej kilka podmiotów. Celem wychowania powinno być dążenie, aby osiągnąć pełny

rozwój wychowanka według jego zdolności. Nie chodzi tylko o technikę wychowania czy

kształcenia stosowaną, by przygotować młodego człowieka do zawodu, lecz o pełny rozwój

dojrzałej osobowości (wyrobiony charakter). W michalickim wychowaniu chodzi o

„kształtowanie ludzi dla innych” (dla Kościoła, społeczeństwa, ojczyzny, rodziny itp.)426. Ten

cel działania, oparty na zdrowym rozumowaniu i ożywiony przez kontemplację (Któż jak

Bóg), prowadzi wychowanków do samodyscypliny i inicjatywy, do uczciwości i dokładności.

Działalność placówek prowadzonych przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła zawsze

była i jest ukierunkowana na wychowanie do odpowiedzialności. Można to osiągnąć, stosując

właściwy system wychowawczy.

Drugi rozdział zawierać będzie główne założenia koncepcji wychowania społecznego

realizowane przez instytucje wychowawcze i edukacyjne. Poruszony zostanie aspekt

współdziałania z rodzicami rodzin dysfunkcyjnych. Autor podejmie analizę środowiska

instytucji zastępujących przestrzeń rodzicielską.

1. Instytucjonalizacja procesu wychowania jako substytut rodziny

W tradycji domów dziecka i innych placówek socjalizacyjnych funkcjonowało

przekonanie, że dziecko należy od rodziny odseparować, ponieważ tam właśnie zostało

skrzywdzone. Kontakty dzieci z rodzinami traktowane były zazwyczaj jak zło konieczne,

ponieważ dzieci wracały czasem w złym stanie psychicznym, były rozdrażnione

i niezdyscyplinowane427. Sytuacja jednak zmieniła się, prawo do kontaktów z rodziną jest

obecnie jednym z najważniejszych praw wychowanka w placówce. Celem działania placówki

426 Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 11.
427 Por. http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0857 [dostęp: 22.02.2015 r., godz. 16.43].

http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0857
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jest podtrzymanie więzi dziecka z rodziną i działanie na rzecz jego powrotu do rodziców428.

Rodzina została właściwie doceniona. Kontakt dziecka z naturalnymi rodzicami jest bardzo

ważny. Jeżeli tylko sytuacja na to pozwala, dobrze by był podtrzymywany.

 Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy – do czasu jego

powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Środowisko rodzinne

jest najlepszym i jedynie zdrowym środowiskiem dla rozwoju dziecka. Jest ono miejscem,

gdzie dziecko może nabywać takie doświadczenia emocjonalne i społeczne, które stymulują

prawidłowe kształtowanie się jego osobowości429. Ważnym zadaniem placówek

socjalizacyjnych jest praca z rodziną umożliwiająca bezpieczny powrót dziecka do domu lub

przynajmniej bezpieczne systematyczne kontakty z rodzicami. Zadanie wzmacniania więzi

rodzinnych ma głębokie uzasadnienie w podstawowych potrzebach dzieci. Instytucjonalne

środki opieki nad dzieckiem nigdy nie zastąpią właściwej rodziny, będą tylko jej mniej lub

bardziej odpowiednim substytutem.

1.1. Społeczne znaczenie wychowania jednostki i jej aksjologiczny charakter

Wychowanie człowieka do dojrzałej osobowości wymaga uwzględnienia jednego

z najważniejszych aspektów wychowania, czyli wychowania moralnego. W wychowaniu

człowieka, który kształtuje swoje dorosłe życie, chodzi nade wszystko o to, aby umiał on

wybierać dobro w oparciu o prawidłowo ukształtowane sumienie. W procesie wychowania

winno nastąpić fundamentalne odniesienie do świata wartości, które w perspektywie sumienia

stają się wartościami moralnymi. Znaczenie tego procesu ma sens nie tylko indywidualny –

dla własnego dobra, ale także społeczny.

We współczesnych koncepcjach wychowania nie kwestionuje się wprost tego logicznego

związku wychowania i wartości moralnych. Natomiast zagrożenie stanowią pewne

zredukowane koncepcje wychowania, które na płaszczyźnie zawodowej sprowadzają to

wychowanie jedynie do jakiegoś kształcenia, albo też do wąsko rozumianego przygotowania

fachowego.  W tej  sytuacji  wychowanie  do  wartości  ogranicza  się do  pewnej  wybranej  sfery

428 Konwencja o Prawach Dziecka, Dziennik Ustaw 1991, nr 120, poz. 526.
429 L. Bogusz, Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny, „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze” 2001, nr 7, s. 34.
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intelektualnej lub technicznej, przez co człowiek wprawdzie dość dobrze rozpoznaje to, co

„ma”, czym dysponuje, ale nie dochodzi nawet do pytań, „kim jest” i „kim powinien być”.

Redukcyjne może być także podejście do wartości moralnych, które sprowadza się

jedynie do jakichś wartości kulturowo-społecznych, a więc wartości całkowicie zmiennych,

gdyż zmienne są warunki życia i kultura każdej społeczności. Dlatego też problematyka

wychowania jako wychowania do wartości moralnych domaga się właściwego rozumienia

wartości w ogóle – a wartości moralnych w szczególności.

Sam problem wartości moralnych koncentruje się na odczytaniu ich relacji do problemu

sensu i celu życia, a więc w odniesieniu do projektu życia, wyboru życiowego powołania i

zawodu. Jednym z najważniejszych aspektów owego wychowania powinno być

przedstawienie antropologicznego (a więc płynącego z prawdy o człowieku, z integralnej

koncepcji życia ludzkiego) fundamentu dla wartości moralnych. Dopiero w tym świetle

będzie można postawić pytanie o chrześcijańską perspektywę dla odczytywania wartości

moralnych. Ponieważ ta chrześcijańska perspektywa z konieczności odnosi się dzisiaj do

społeczeństwa pluralistycznego, a sam pluralizm bywa sprowadzany do jakiejś

absolutystycznie pojmowanej wolności, trzeba będzie postawić pytanie, czy wolność oznacza

wyzwolenie od wartości moralnych? To, że mówimy o wychowaniu, które zawsze odnosi się

do  kształtu  życia  społecznego,  sprawia,  że  w  końcu  warto  się zastanowić także  nad

społecznym wymiarem wychowania do wartości.

Jednym z najważniejszych aspektów wychowania jest kwestia odpowiedzialności

moralnej. Jest to tym bardziej aktualne, że coraz częściej spotykamy się, nie tylko wśród

młodych, z pragnieniem wolności, ale bez odpowiedzialności. Znaczenie odpowiedzialności

moralnej wiąże się przede wszystkim z faktem, że jest ona kryterium osobowej dojrzałości

człowieka, a więc dojrzałości prawidłowo ukształtowanego sumienia. Na płaszczyźnie

wartości odpowiedzialność wiąże się w sposób zasadniczy z faktem poznania i uznania

określonego świata wartości, a następnie przyjęcia obiektywnej hierarchii wartości. Człowiek,

poznając wartości, słyszy wezwanie płynące od nich i stara się na nie odpowiedzieć na miarę

swego człowieczeństwa. Udzielenie odpowiedzi na wezwanie płynące ze strony wartości

wymaga zaangażowania ludzkiej wolności.

Wolność jest jedną z najważniejszych wartości ludzkich, ale to oznacza zadanie, by

odkrywać jej głęboki sens i uczynić ją owocną w życiu  poszczególnych osób. Współcześnie
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słowo  to  stało  się słowem-kluczem.  Niestety  potraktowane  hasłowo  stało  się słowem-

wytrychem, który ma pozwolić na wszystko i wszystko usprawiedliwić430.

Dla właściwego rozumienia problematyki wolności ważne jest zwrócenie uwagi na

współczesne uwarunkowania. Ludzie młodzi muszą pamiętać, w jakich czasach żyją. Po

okresie systemu totalitarnego, który ograniczał, a niekiedy niszczył ludzką wolność, nastąpiło

zachłyśnięcie wolnością, a przejawem tego jest podkreślanie jednego aspektu – wyzwolenia z

form ucisku, które niszczyły godność osoby i relacje społeczne. Dlatego powszechnie

proponuje się liberalistyczną koncepcję życia, tzw. europejski system wartości431. Stworzono

mit, jak wiele zależy od osobistego wolnego wyboru i tego prawa trzeba strzec. Trzeba jednak

pamiętać, że zagrożeniem dla wolności są nie tylko różne formy ucisku, ale także możliwość

zafałszowania koncepcji wolności. Szczególnie oderwana od obiektywnej prawdy o

człowieku koncepcja wolności, łatwo prowadzi do tzw. ucieczki od wolności, a także ucieczki

od odpowiedzialności.

Wyeksponowanie prawa do wolnego wyboru powoduje, że ludzie w swoich wyborach tak

dalece się gubią, iż decydują niekiedy o tym, czy poczęte życie ma się urodzić, czy zginąć;

czy życie podtrzymywać w chorobie czy zezwolić na eutanazję; czekać na wymierzenie

sprawiedliwości przez sąd czy karę wymierzyć samemu itp. Owszem każdy człowiek ma

prawo do wyboru przyjaciół, stylu życia, używek, stroju, ale czy naprawdę jest w tym wolny,

jeśli nie ma punktu odniesienia w wartościach? Dlatego moda i reklama, czy też poprawność

polityczna sprawiają, że wybór dokonuje się jakby bez człowieka i poza człowiekiem. W imię

tak absolutyzowanej wolności ludzie ulegają konformizmowi lub schlebiają własnym

zachciankom.

Można manifestować własną wolność i zacząć palić papierosy, pić dużo alkoholu lub

sięgać po inne używki, ale takie wybory powodują uzależnienie i wówczas człowiek wolny

staje  się niewolnikiem.  Mit  absolutnej  wolności,  tzw.  bycia  sobą ma  walor  pokazowy  –

ukazanie własnej niezależności, ale tak praktykowana wolność zakrywa jedynie brak własnej

tożsamości.

Trzeba też zauważyć tendencję do „dechrystianizacji” wolności, czyli odłączenia jej od

chrześcijańskiego systemu wartości. Sprzyja temu wezwanie do neutralności

światopoglądowej, laickości państwa, szkoły, co prowadzi wprost do stwierdzenia, że

chrześcijańskie wartości moralne stoją na drodze urzeczywistniania się prawdziwej wolności.

430 Por.  J.  Nagórny, Wolność wyboru, w: tegoż, Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny. Młodzież wobec wyzwań
polityki prorodzinnej, Warszawa 2001, s. 99.
431 Por. J. Nagórny, Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych, „Seminare” 1994, nr 10, s. 87-88.
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Natomiast chrześcijaństwo, bazując na prawdzie o człowieku jako istocie stworzonej i

zbawionej, pomaga człowiekowi naznaczonemu słabością grzechu dochodzić do poznania i

wypełnienia najważniejszych wartości jego życia.

Człowiek jest istotą bytowo wolną; wolność jest nie tylko wartością przysługującą

człowiekowi, ale konstytuuje samo pojęcie człowieka jako osoby (należy do natury osoby,

wynika z transcendentnej godności człowieka)432. Dlatego koncepcja ludzkiej wolności zależy

od samej koncepcji człowieka433. Niektórzy stawiają podstawowe pytanie: czy człowiek

tworzy siebie od początku czy istota jego człowieczeństwa jest mu dana i zadana? Człowiek

jako istota rozumna jest zdolny do refleksji i poznania takiej prawdy o sobie, która go

przerasta i stanowi wezwanie. Wczytując się w naturę ludzką, należy stwierdzić, że wolność,

która jest darem – wpisanym w tę naturę, jest również wezwaniem, by stawać się na miarę

poznanej prawdy o sobie, według zasady: „stań się tym, kim jesteś”434.  Człowieczeństwo,  a

także wolność ludzka, są człowiekowi dane i zadane.

Z tego wynika prawo do korzystania z wolności w codziennym życiu. Właściwie

człowiek nie tylko może, ale musi dokonywać wyborów. Konieczność wyboru prowadzi do

eliminowania innych możliwości. Wybór jednej wartości zmusza do rezygnacji z pozostałych,

które też interesują. Wybory te niekiedy stają się trudne, gdy dochodzi do konfliktu wartości,

gdy  obie  są dobre,  ale  należy  wybrać tylko  jedną.  Niemal  każdego  dnia  stajemy  wobec

trudnych  wyborów:  czy  w  tej  chwili  odwiedzić babcię w  szpitalu  czy  pójść do  kina,  bo

właśnie grają nowy film. Wyjątkowo skomplikowane sytuacje i dramatyczność

podejmowanych decyzji określa się mianem dylematu, dylematu sumienia.

Ważnym aspektem człowieka jako istoty wolnej jest fakt, że poprzez wolność może on

urzeczywistniać siebie. Człowiek w swej wolności poznaje nie tylko kim jest, ale kim

powinien być. Według etyków wolność jawi się jako „szczelina bytu”. W tym procesie

stawania się objawia się wolność jako zadanie. Należy tu odkryć podstawowe uwarunkowanie

dla ludzkiej wolności. Jest to wolność bycia człowiekiem i stawania się człowiekiem435.  Z

tego stwierdzenia wynika warunek, że nie wolno przestać być człowiekiem. Stawanie się sobą

w swym człowieczeństwie wymaga odwagi poznania i przyjęcia prawdy o sobie.

Wśród wielu ludzi, a szczególnie wśród młodzieży funkcjonują powiedzenia: „chcę być

sobą” lub przeciwne „jakim mnie Boże stworzyłeś, takim mnie masz”, które z jednej strony

432 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Wolność, w: Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, s. 582-
583.
433 Por. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995, s. 167-174.
434 Por. J. Nagórny, Wolność wyboru, dz. cyt., s. 101.
435 Por. M. Wyrostkiewicz, Wolna wola, w: Jan Paweł II, Encyklopedia, dz. cyt., s. 581.
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podkreślają znaczenie własnej autonomii, a z drugiej trud przemiany samego siebie, a

niekiedy niechęć przemiany z powodu lenistwa duchowego. Niewłaściwe jest takie

absolutyzowanie swej wolności, czyli uwalnianie jej od Boga i prawdy o sobie, gdyż

prowadzi to postaw sprzecznych z wolnością – do samowoli, dowolności i odrzucenia

porządku moralnego. Ale niewłaściwa jest też ucieczka od prawdy o trudnej wolności

człowieka, gdyż ze względu na ludzką grzeszność wybór wartości i dobra wymaga wysiłku

moralnego i wewnętrznej przemiany siebie.

Wolność, aby była godna człowieka powinna być wolnością dojrzałą i odpowiedzialną.

Na  czym  polega  dojrzałość wolności?  Wolność często  ujmuje  się od  strony  negatywnej

(wolność „od”) – jako brak przymusu i konieczności. Ten wymiar stanowi element, ale nie

istotę wolności. A jednak tak łatwo sprowadzić wolność do aktów uwalniania się od zadań,

obowiązków, od tego, co trudne, od niewygodnych ludzi. Natomiast dla naszego

człowieczeństwa  o  wiele  ważniejsza  jest  wolność od  strony  pozytywnej  (wolność „do”),

oznacza możliwość dokonywania wyborów, decyzji, określonego działania i ona stanowi

istotę wolności436. Bowiem człowiek musi stawiać sobie pytanie: po co jestem wolny, do

czego jestem wolny? Odpowiedź na to pytanie decyduje o dyscyplinie wolności, jej

ukierunkowaniu na wartości i warunkuje rozwój samego siebie. Ostatecznie trzeba

powiedzieć, że jestem wolny, by miłować, miłość jest najgłębszym spełnieniem wolności437.

Człowiek w swej wolności za sprawą wyborów zgodnych z prawdziwym dobrem wpływa na

swoje wzrastanie jako osoby, rodzi samego siebie, jest ojcem swego istnienia i buduje

porządek społeczny.

Można też dokonać innego ważnego rozróżnienia na wolność wewnętrzną i zewnętrzną.

Najczęściej mówi się o wolności zewnętrznej, o możliwości wyboru określonego zachowania,

w istniejących warunkach (korzystanie z wolności politycznej, społecznej i kulturowej).

Jednak ważniejszy jest wymiar wewnętrzny – pomimo pewnych form przymusu

zewnętrznego człowiek może pozostać wewnętrznie wolny (najgłębszy wymiar wolności).

Wolność wewnętrzna  to  możliwość wyboru  wartości,  a  więc  samookreślenie  siebie,

pogłębiające wewnętrzną autonomię osoby438.

Człowiek jako istota społeczna jest powołany do wspólnoty i urzeczywistniania się we

wspólnocie, a to oznacza, że jego wolność ma charakter społeczny. Stąd ograniczeniem mojej

wolności jest wolność (prawa) drugiego człowieka. W ruchu drogowym: zielone światło dla

436 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Wolność, w: Jan Paweł II, Encyklopedia…, dz. cyt., s. 584.
437 J. Nagórny, Wolność wyboru, dz. cyt., s. 105.
438 Por. H. Skorowski, Wolność, w: Encyklopedia Nauczania Społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński,
Radom 2003, s. 580-582.



133

pieszych oznacza czerwone dla kierowców, którzy muszą się zatrzymać. Absolutyzacja

własnej wolności niszczy życie społeczne.

Wspólnotowy wymiar wolności realizuje się w miłości, człowiek urzeczywistnia siebie i

traktuje drugiego na sposób osobowy. Wolność nie może być celem samym w sobie. Dlatego

musi odkryć cel o wiele ważniejszy, jest nim powołanie do miłości. Dla przykładu matka

czuwająca przy swoim dziecku miłości nigdy nie odczuwa jako niewoli, lecz jako afirmację

swej wolności, jako jej spełnienie.

Wolność nie oznacza czynienia czegokolwiek, gdyż byłoby to zagrożeniem dla wolności

innych ludzi. Rozwijanie wolności „do” prowadzi do odkrycia świata wartości. Łącznikiem

pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością są wartości, tak mocno związane z integralną

koncepcją człowieka i kształtem jego życia.

Dzięki wolności człowiek sam sobie zadany na sposób dynamiczny ma siebie

kształtować, zmierzając ku pełni swego człowieczeństwa. Pomocną rolę w tym procesie

stawania się spełnia określony świat wartości. Wartości tych nie odkrywa się jednorazowo,

jako gotowy, zwarty system wartości. Człowiek, kształtując od młodości swoją przyszłość,

jakiś projekt życia, przyjmuje wartości, które pozwalają mu coraz pełniej realizować się

zgodnie z przyjętym projektem.

W aktualnej sytuacji życia społecznego właściwe odczytanie wartości moralnych i ich

właściwej hierarchii wymaga wyjaśnienia fundamentalnych nieporozumień, jakie towarzyszą

obecnej dyskusji w Polsce na temat wartości, szczególnie wartości chrześcijańskich w życiu

społecznym439:

· Niektórzy sugerują, że wartości chrześcijańskie mają charakter restrykcyjny i

występują przeciwko komuś lub czemuś, a tym samym ich stosowanie miałoby

zagrażać pluralizmowi i demokracji. Celem tej krytyki jest propagowanie czysto

subiektywistycznej koncepcji wartości (każdy ma swoje wartości i ma rację). W tym

nurcie myślowym wartościowe utożsamiałoby się z tym, co jest korzystne, albo

potrzebne określonemu człowiekowi, lub danej grupie.

· Niektórzy obiektywne wartości związane z chrześcijaństwem chcą interpretować jako

wartości wąsko religijne, niekiedy jako wprost marginalne dla ludzkiego życia.

Chcieliby je odrzucić jako przejaw pobożności, a to przecież nie miałoby sensu dla

człowieka niewierzącego.

439 Por. J. Nagórny, Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych, dz. cyt., s. 75-76.
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· Niektórzy proponują system jakichś wartości ludzkich, humanistycznych

(ogólnoludzkich), zamiast toczyć spory o wartości chrześcijańskie jako wartości

konfesyjne. Jednak dzisiejsze rozumienie wartości humanistycznych, ze względu na

różne koncepcje człowieka, wiąże się z relatywizmem w pojmowaniu moralności, co

oznacza, że nie ma wartości obiektywnych obowiązujących wszystkich i zawsze. W

takiej koncepcji przestaje być ważna wartość sama w sobie, a liczy się jedynie

„wartość dla mnie”, liczy się wolność wyboru i to, co jest dobre dla mnie lub grupy

ludzi.

· W dziedzinę wartości moralnych wkrada się niebezpieczny socjologizm. Wartości

moralne i odpowiadające im zasady etyczne byłyby interpretowane i akceptowane na

zasadzie uznania większości, np. na zasadzie referendum. Dobrze wiemy, że ludzie w

swoich wyborach ulegają propagandzie i wpływom innych i nie zawsze opowiadają

się za prawdziwymi wartościami. Chrystus „przegrał” referendum ludowe na rzecz

Barabasza, ale to nie oznacza, że po jego stronie była prawda i dobro, choć wybór

tłumu był taki.

Kiedy mówimy o wartościach, mamy na myśli zawsze jakieś dobro, jakąś doskonałość,

mającą walor pociągający, ku której kierują się pragnienia człowieka. Wartości moralne są to

ideały postępowania odnoszące się do różnorodnych form ludzkiego działania440. W procesie

wychowania do wartości moralnych dużo zależy od tego, jak ktoś rozumie samo pojęcie

wartości. W sytuacji człowieka rozumienie wartości zależy od odkrycia celu i sensu życia, a

więc także od podejmowanego wysiłku określania projektu życia, swego życiowego

powołania.

Człowiek wyjątkowa istotą, która nie tylko jest, ale także wie, że jest. Dlatego też stawia

sobie podstawowe dla naszego istnienia pytania: skąd przychodzę, po co żyję, jak i dla kogo

warto żyć? Człowiek w miarę jak udziela sobie odpowiedzi na pytania o wartość życia jako

takiego, tak w świetle tych odpowiedzi buduje określony system wartości. Niestety oznacza

to, że ci ludzie, którzy nie odnajdują sensu i celu życia, nie odnajdują lub nie chcą odnaleźć

obiektywnej hierarchii wartości, która byłaby dla nich punktem odniesienia dla kształtu

dalszego życia.

 Dla człowieka poszukującego celu i sensu życia czymś oczywistym staje się fakt, że

wartości układają się w określony system, że mają one swoją hierarchię, że jedne z nich są

wyższe, a inne niższe. Odkrywa w tym doświadczeniu, że wartości wyższe bardziej wpływają

440 Por. I. Mroczkowski, Wartość moralna, w: Jan Paweł II, Encyklopedia…, dz. cyt., s. 566.
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na zasadniczy kształt jego życia, niż wartości, które nie stanowią o istocie człowieczeństwa.

Istnieją przykładowo różne rodzaje wartości: wartości w sferze ekonomicznej, w sferze

biologicznej, w sferze estetycznej, w sferze teoretycznej, w sferze technicznej, w sferze

społecznej, w sferze etycznej i w sferze religijnej441. W sposób oczywisty wartości te można

ułożyć w pewną hierarchię, uznając ich znaczenie dla ludzkiego życia.

Zgoda na istnienie hierarchii prowadzi do uznania zasadniczych praw układu tychże

wartości. Wartości niższe sytuują się u podstaw ludzkiej egzystencji i są konieczne

koniecznością środka: stanowią one konieczne warunki do osiągnięcia innych, wyższych od

nich wartości. Oznacza to, że wartości niższe nie mogą tworzyć prawdziwego celu życia, lecz

spełniają rolę środków do wyższych celów442.  Ich moralny sens zależy w znacznym stopniu

od tego, jakim innym wartościom wyższym służą, bowiem dzięki tym wyższym wartościom

zyskują swoją dodatkową szlachetność. Wartości niższe (np. materialne i biologiczne) choć są

konieczne do zachowania życia ludzkiego, to jednak nie można na nich poprzestać i tylko do

nich się ograniczyć. Swoją celowość wartości niższe czerpią zawsze z wartości wyższych i

dzięki nim odnajdują swoje uzasadnione miejsce w życiu człowieka. Najwyższą wartością w

porządku doczesnym jest sam człowiek443.

W procesie wychowania do wartości trzeba liczyć się z istnieniem hierarchii wartości i

nie zatrzymywać się na pojedynczych wartościach lub jednostronnej grupie wartości. Widząc

ścisłe powiązanie wszystkich wartości dla całościowego dobra człowieka, koniecznie trzeba

umieć odróżniać wartości i przestrzegać zasady, które z wartości są środkami, a które celem w

życiu.

Życie człowieka, a tym samym wychowanie do wartości wskazuje wyraźnie na społeczny

kontekst przyjmowania określonego systemu wartości. Pojedynczy człowiek i całe

społeczności, a także dany naród, kształtują swoje postawy wobec świata wartości, w

kontekście dziedzictwa kulturowego. System wartości, wyznaczający dziedzictwo narodowe,

wyrastający z przekazu pokoleń zderza się ostatecznie z oceną tych wartości i całego systemu

wartości przez osoby i grupy ludzi. Społeczny kontekst dla problematyki wartości wiąże się z

pojęciem tradycji. Tradycja narodowa jest zawsze związana z przekazem określonych

wartości, a tożsamość danego narodu wiąże się w sposób zasadniczy z wiernością określonej

tradycji.

441 Por. S. Witek, Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982, s. 87-95.
442 Por. J. Nagórny, Wolność wyboru, dz. cyt., s. 111.
443 Por. I. Mroczkowski, Wartości moralne, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 566.
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Nowe pokolenia zwykle z pewną niechęcią przyjmują to wszystko, co pozostawiły

poprzednie pokolenia i choć możliwe są pewne międzypokoleniowe konflikty na płaszczyźnie

przekazu wartości, to jednak dokonując oczyszczenia i rozwinięcia wartości tradycyjnych

mogą się same ubogacić w twórczy sposób przekazać następnym pokoleniom. Oczywiście

zachowania tradycji narodowych, w tym także określonego świata wartości, nie należy

utożsamiać z postawą fałszywego tradycjonalizmu lub nacjonalizmu.

 Ważne jest tutaj docenienie tego, czego doświadczył i czego doświadcza nasz naród,

łącząc harmonijnie wartości narodowe z wartościami chrześcijańskimi, które przecież

wyznaczają tożsamość całej kultury europejskiej. Dlatego w dążeniu do jedności Europy tak

ważnym zadaniem jest wysiłek odkrywania i zachowania własnego dziedzictwa.

Człowiek  w  swej  wolności,  w  kontekście  całości  życia  społecznego,  jeśli  odkrywa  i

realizuje wartości, służące ostatecznie dobru jego i innych, gotowy jest przyjąć

odpowiedzialność za dokonane wybory.

 Wolność wyborów potwierdza się ostatecznie w zdolności przyjęcia za nie

odpowiedzialności. Jeśli czyny dokonywane były w sposób świadomy i wolny, to trzeba też

umieć przyjąć ich konsekwencje moralne. Przejawem nieuczciwości wielu ludzi jest

powoływanie się na prawo do wolności wyborów, zachowania osobistej wolności, a

jednocześnie odrzucanie odpowiedzialności za konkretne wybory, a niekiedy za swoje życie.

 Odpowiedzialność moralna rodzi się wraz z poznaniem prawdy o sobie i wartościach,

w kontekście podejmowanego działania. Odpowiedzialność rodzi się na styku poznania i

działania444. Człowiek powinien poznać samego siebie i wybierać dobro, które mu służy. Np.

utalentowany muzyk mógłby realizować talent kompozytorski lub wykonawczy, ale decyduje

się na chałturę (szybkie zarabianie pieniędzy). Trzeba postawić pytanie, czy powinien

marnować swój talent, a czy my mamy pozostać na to obojętni?

 Wzajemna zależność wolności i odpowiedzialności uwarunkowana jest faktem, że

poczucie odpowiedzialności najlepiej zabezpiecza ludzką wolność. A ponieważ ludzka

wolność może być utracona, albo też zwrócić się przeciw człowiekowi, to najlepszym jej

zabezpieczeniem jest postawa odpowiedzialności, która podkreśla zależność wolności od

świata wartości. Osobowy rozwój wolności i odpowiedzialności oraz ich wzajemne

powiązanie prowadzą do stwierdzenia, że im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności,

444 Por. J. Kowalski, Odpowiedzialność moralna, w: Jan Paweł II, Encyklopedia…, dz. cyt., s. 374.
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a także odwrotnie: im więcej poczucia odpowiedzialności, tym bardziej człowiek jest

wolny445.

 Postawa odpowiedzialności jawi się jako kontynuacja pozytywnego wymiaru

wolności: „wolności do czegoś”446. Ten pozytywny wymiar wolności wskazuje na powołanie

człowieka do miłości, potwierdza prawdę, że człowiek nie może inaczej spełnić się jako

osoba, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. Postawa odpowiedzialności jest

potwierdzeniem powołania człowieka do miłości i staje się ostatecznie „odpowiedzialnością

za miłość”447.

Człowiek  cieszy  się wolnością i  korzysta  z  niej  w  różny  sposób,  ale  odkrywa  jej  pełny

sens, gdy porwie go miłość. Człowiek dojrzewa osobowo przez odniesienie do innych osób,

czyli przez miłość, jako bezinteresowny dar z siebie. Zakochany potrafi wyjść z zamknięcia w

sobie, ze świata, który wydawał mu się jedyny. Następuje odkrycie cudowności (wartości)

drugiej osoby, gdyż zakochany widzi lepiej niż inni urok osoby kochanej. Pragnieniem osoby

kochającej (chcącej włączyć swoją wolność) jest gotowość życia dla ukochanej osoby i z nią.

W relacjach miłości ważnym zadaniem jest uznanie siebie samego za wartość. Jeśli

chcesz bliskiej więzi z kimś drugim, to musisz mieć świadomość własnej wartości, bycia

kimś. Tylko wtedy będziesz wiedział, że dar siebie, jako wartości, uszczęśliwi drugiego

człowieka.

Wojtyła podkreślał, że trzeba wprowadzić miłość w miłość, by miłość doznania została

wprowadzona w miłość jako wolny akt, za który bierze się odpowiedzialność448. Szczytem

wolności jest służba miłości: miłości, która nie szuka swego, nie pamięta złego, która

wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrwa (Hymn o miłości św.

Pawła).

Tak jak wolność ludzka ma poza indywidualnym, także społeczny charakter, tak też

odpowiedzialność dotyczy uwzględnienia również relacji międzyludzkich, gdyż człowiek nie

żyje dla siebie, lecz żyje z drugimi, przez drugich i dla drugich. Człowiek, który

ukierunkowuje swoją wolność na miłość winien poczuwać się do odpowiedzialności za

innych, a właściwie mieć poczucie współodpowiedzialności za różne wspólnoty449.

Współodpowiedzialność nie oznacza zdominowania drugiego człowieka, gdyż to najpierw on

powinien podjąć odpowiedzialność za siebie samego, jako istota wolna. Natomiast inni,

445 Por. J. Nagórny, Wolny wybór, dz. cyt., s. 115.
446 Por. Tamże, s. 116.
447 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 116.
448 Tamże, s. 123-125.
449 J. Kowalski, Odpowiedzialność moralna, w: Jan Paweł II, Encyklopedia…, dz. cyt., s. 375.
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kierowani miłością, mogą go jedynie wspierać w jego odpowiedzialności za siebie, bowiem

miłość istnieje tylko tam, gdzie szanuje się wolność drugiego człowieka450.

Wychowanie jednostki od zawsze było przedmiotem zainteresowania ludzi, tak w

aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym. Zagadnieniu temu poświęcali swą uwagę wybitni

filozofowie i wszyscy, którzy czuli się odpowiedzialni za kształtowanie postaw dzieci,

młodzieży,  a  nawet  dorosłych.  Oczywiście  wszystkie  religie,  które  ze  swej  istoty  dążyły  do

odpowiedniego formowania postaw ludzkich, koncentrowały się na tym problemie. Od

procesu wychowawczego zależało bowiem to, jakimi priorytetami etyczno-moralnymi będzie

się kierował człowiek. Również Jezus Chrystus miał grono najbliższych uczniów, którym

przekazywał zasadnicze idee głoszonej przez siebie Ewangelii (Dobrej Nowiny). Zgodnie z

wolą Mistrza, Apostołowie podjęli zadanie przekazywania innym prawd głoszonych przez

Jezusa i starali się kształtować postawy tych, którzy przyjmowali nową naukę (religię).

Człowiek, rzec by można, z natury jest powołany do rozwoju, a jego zaangażowanie w

rozkwit własnej osobowości, zależy od wielu czynników, takich jak: wrodzone predyspozycje

(biologiczne i psychiczne), własne zaangażowanie oraz wpływy różnych środowisk

socjalizacyjnych, szczególnie rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły, a także wspólnot i

organizacji religijnych (parafii). Wszechstronny rozwój osoby, jako efekt sprzężenia różnych

czynników, jest więc wynikiem naturalnych predyspozycji oraz oddziaływań podmiotów

odpowiedzialnych za kształtowanie ludzkich postaw oraz podjętej z odpowiedzialnością pracy

samowychowawczej.

Analiza współczesnych nurtów myślowych i kulturowych oraz tendencji cywilizacyjnych

napawa niepokojem, ponieważ często w praktyce osiąga się niekiedy nawet duże rezultaty

(sukcesy), ale tylko w określonych sferach osobowości, np. rozwój fizyczny (sportowcy),

rozwój umysłowy (wspaniałe odkrycia, rozwój matematyki i techniki), rozwój społeczny

(akcentowanie równouprawnienie, troska o niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie).

Globalnie jednak rzecz ujmując, pozytywy te nie niwelują dosyć powszechnego odczucia o

coraz większych trudnościach w osiąganiu dojrzałych i zintegrowanych osobowości ludzkich,

co znajduje odzwierciedlenie w szerzących się patologiach i zagubieniu przez wielu sensu

życia (właściwego celu egzystencji).

W podjętych tu analizach będziemy zmierzali do ukazania znaczenia (funkcji)

chrześcijańskiego wychowania w procesie rozwoju osobowego. Podjęte zagadnienie

zreferowane zostanie w kilku szczegółowych aspektach. Najpierw ukazane zostaną  zasady

450 Por.  J.  Nagórny, Wezwanie do odpowiedzialności, w: Człowiek – sumienie – wartości, red. J. Nagórny, A.
Derdziuk, Lublin 1997, s. 149-154.
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chrześcijańskiego wychowania w oparciu o teologiczno-biblijne i psychologiczno-

pedagogiczne podstawy kształtowania ludzkiej osobowości. Następnie zostaną

scharakteryzowane główne podmioty odpowiedzialne za proces rozwoju młodego człowieka

(rodzina, szkoła i Kościół).

W wychowaniu aksjologicznym jednostki w kontekście przyszłych zadań społecznych

doniosłe znaczenie mają biblijne podstawy wychowania. Podejmując kwestię biblijnej genezy

wychowania chrześcijańskiego należy oczywiście mieć świadomość, że Pismo Święte nie

stanowi kompendium wiedzy pedagogicznej. Jest to bowiem dzieło religijne, w którym

wyrażony został pogląd dotyczący relacji człowieka z Bogiem. Lektura Biblii pozwala

doszukać się w niej strategii Bożej pedagogii w stosunku do narodu wybranego451.

Prowadzone przez Stwórcę dzieło wychowywania, w którym Bóg jest wychowawcą w całym

tego słowa znaczeniu, zostało zapoczątkowane z chwilą zaistnienia człowieka, a podstawą jest

godność osoby ludzkiej, która wynika z faktu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo

Boże (Rdz 1, 27). A chrześcijańskim rozumieniu Bóg jest źródłem godności człowieka i ku

Niemu powinien on nieustannie zdążać.

Zbawcze działanie Boga w stosunku do ludzkości urzeczywistnia się poprzez różnych

ludzi, którym On zleca określone zadania (patriarchowie, prorocy, przywódcy, mędrcy). W

ich działaniu można dostrzec przemyślany, aczkolwiek niejednokrotnie długofalowy, plan

przygotowujący ludzkość na przyjście zasadniczego Pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi,

którym jest Jezus Chrystus. Można stwierdzić, że zbawcza ekonomia Boga realizuje się

według konkretnego planu pedagogicznego452. Jednoznacznie zauważa to i podkreśla Sobór

Watykański II: „Plan zbawienia w Starym Testamencie był przede wszystkim nastawiony na

to, by przygotować, proroczo zapowiedzieć i rozmaitymi obrazami typicznymi oznaczyć

przyjście Chrystusa Odkupiciela. A księgi Starego Testamentu, stosownie do położenia

rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez Chrystusa zbawieniem, udostępniają wszystkim

znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego i miłosiernego w

stosunku do ludzi. Jakkolwiek księgi te zawierają sprawy niedoskonałe i doczesne, ukazują

jednak prawdziwą pedagogię Bożą”453.

Bóg w Piśmie Świętym, bardzo często analogicznie do zwyczajów ludzkich i zgodnie z

kategoriami kulturowymi określonego czasu, jest ukazywany jako miłosierny ojciec,

nauczyciel, mędrzec, który przyjmuje człowieka w takiej kondycji, w jakiej się aktualnie

451 G. Helawa, La vocazione d’Israele a populo di Dio, w: Vocazione comune e vocazioni specifiche. Aspetti
biblici, teologici e psico-pedagogico-pastorali, red. A. Favale, Roma 1981, s. 71.
452 G. Gruppo, Educazione cristiana a catechesis, Torino-Leuman 1972, s. 13n.
453 Dei verbum, Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II, a. 15.
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znajduje, ale mobilizuje go do rozwoju,  poprzez wyzwalanie się ze zła i różnych ograniczeń.

Bóg przyciąga do siebie człowieka miłością, pomaga mu wzrastać w sposób stopniowy i

cierpliwy do dojrzałości wolnego dziecka, ale posłusznemu Jego słowu.

W Starym Testamencie zasadniczym elementem religijnym było przymierze zawarte

pomiędzy Bogiem a wybranym przez Niego ludem. W tej relacji można również dostrzec

wielkość i godność człowieka, z którym Bóg nawiązuje osobową relacje454. Zgoda na

wypełnianie Bożych nakazów i zaleceń oznaczała wejście w wychowawczy system Boga i

przyjęcie go za własny, była to więc decyzja religijna, ale mająca konsekwencje życiowe i

społeczno-moralne.

Wszelkiego rodzaju akty czci Boga (kultu) w gruncie rzeczy stanowiły nieustanną

odpowiedź ludu, będąc wyrazem jego edukacyjnej dyspozycyjności względem Boga455.  O

świadomości takiej zależności od Boga świadczą kodeksy prawne Izraela, które zawsze miały

charakter religijny456. Realizacja podawanych przez Boga zasad wskazywała na właściwą

drogę życia457. Dekalog był dla Izraelity podstawową normą postępowania i wskazywał na

zasadnicze wartości i ideały, a jego realizacja świadczyła o satysfakcjonujących

wychowawczo efektach.

Oczywiście różnego rodzaju przykazania (w Biblii wyliczono 613 podanych przez Boga

zasad) miały wychowawczy charakter, gwarantowały właściwe relacje człowieka z Bogiem i

bliźnimi. Z ideą Boga żywego i osobowego wiązał się charakterystyczny przymiot, jakim jest

ojcostwo. Bóg najpierw objawia się jako kreator rzeczy widzialnych i niewidzialnych,

następnie jako ojciec odpowiedzialny za wybrany przez siebie naród, w którego dzieje

interweniuje,  broniąc  go  w  chwilach  szczególnych  zagrożeń.  W  tym  ujęciu  ojcostwo  to  nie

tyle relacja fizyczna, ale pedagogiczna458. Celem wychowania jest  bowiem  mądrość

życiowa, a środkiem szczególnie eksponowanym w jej osiągnięciu jest nauczycielskie

wskazywanie dobra i zła459. Efektem wychowania jest to swoisty savoir-faire, czyli

umiejętność właściwego postępowania w życiu, umiejętność, którą należy zdobywać i wiernie

się jej trzymać460. Wypełnieniem ojcowskiego posłannictwa poza przekazywaniem

454 „Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Jahwe i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud
odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie wypowiedział Jahwe, wypełnimy», Wj 24, 3,8.
455 Por. Dekalog (Wj 20, 1-17; Pwt 5, 6-22), Kodeks Przymierza (Wj 20, 22-23. 38), Kodeks Deutoromiczny
(Pwt 12, 1-26), Kodeks Kapłańskie (Wj 25, 31, 35-40).
456 E. Testa, La morale dell’Antico Testamento, Brescia 1981, s. 36.
457 „Czegóż Pan, Bóg Twój, żąda od ciebie, jeśli nie tego, abyś chodził drogami Jego, a miłował Go i służył Mu,
Bogu swemu, ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i żebyś strzegł przykazań Pańskich” (Pwt
10, 12).
458 A. Louf, Towarzyszenie duchowe, Kraków 1993, s. 37.
459 „Nauczyciel powinien uczyć swego wychowanka mądrości, zrozumienia i karności” (Prz 23, 33).
460 X. L. Dufour, Vacabularire de teologie biblique (Słownik teologii biblijnej), Poznań 1994, s. 1086.
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zwyczajnych zasad postępowania i sposobu bycia, jest także pouczenie i inicjacja dotycząca

nawiązywania kontaktu z Bogiem. Przekazywana mądrość ma zatem oprócz zabarwienia

pedagogicznego   i duchowego także znaczenie teologiczne. Charakterystycznym przejawem

starotestamentalnego pojmowania Bożego ojcostwa było przedstawianie Stwórcy jako

wychowawcy podejmującego trud kierowania swoim ludem według relacji zachodzących

pomiędzy ojcem a synem w rodzinie461.

W Nowym Testamencie Jezus Chrystus zajmuje się wychowywaniem Apostołów i innych

uczniów. Czyni to poprzez nauczanie, upominanie, dawanie rad i wskazówek życiowych.

Powyższe nie oznacza wcale deprecjonowania instytucji pedagogicznych Starego Testamentu.

Święty  Paweł w  Liście  do  Galatów  mówi  o  Starym  Testamencie  jako  „pedagogu  do

Chrystusa”. „Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi,

abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy

poddani wychowawcy” (Ga 3, 24-25). Chrystus zachowuje pedagogiczną ciągłość pomiędzy

Starym a Nowym Przymierzem. Pedagogiczny plan zbawczej ekonomii Boga w Starym

Testamencie był nastawiony na to, aby przygotować przyjście Chrystusa Odkupiciela. Księgi

Starego Testamentu, stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez

Chrystusa zbawieniem, udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz sposobów

działania Boga  miłosiernego w stosunku do ludzi.

Syn Boży, stając się pedagogiem, powołuje uczniów i korzystając z praktykowanych

uprzednio form kształcenia, tworzy swoistego rodzaju „szkołę” pedagogiczną, w której

edukują się uczniowie. Dla nich Jezus jest Mistrzem, którego winni naśladować: „Dałem wam

przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem” (J 13, 15). Używając wielu

mądrościowych sentencji z wychowawczej dyscypliny, Jezus mówi prosto i obrazowo, często

odwołując się do konkretnych sytuacji życiowych462. Prowadzi dysputy dydaktyczne, udziela

odpowiedzi i wyjaśnień, przedstawia właściwą interpretację praw i obyczajów, chcąc

przywrócić im pierwotne znaczenie463 i wówczas z niekwestionowanym autorytetem stawia

siebie na równi z prawodawcą Starego Testamentu464.

Założona przez Chrystusa szkoła posiada wprawdzie znamiona rabinistyczne, ale

wyraźnie od nich się różni. Można to dostrzec, gdy Chrystus wraz z uczniami uzasadnia

złamanie obowiązującego prawa szabatu oraz przy interpretacji właściwego rozumienia

461 „Uznaj swym sercem, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak twój Bóg, Jahwe, wychowuje ciebie” (Pwt
8, 5).
462 Por. Mt 6, 23, 27, 34; 8, 22, 26, 52; Mk 9, 40; J 12, 24.
463 J. Trela, Przypowieści Jezusa a meszalim, Lublin 1997, s. 69.
464Np. „Słyszeliście, że powiedziano [...] a ja wam powiadam” (Mt 5, 21-48).
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terminu „rabbi”465. Niektóre wypowiedzi Chrystusa stoją w wyraźnej sprzeczności z

rabinistyczną formacją. Ewangelie ewidentnie zaznaczają dystans między uczniami Jezusa a

uczniami innych rabinów. Wychowawczemu oddziaływaniu Jezusa podlegają Apostołowie i –

wyraźnie określeni liczbowo – grono 72 uczniów oraz wszyscy słuchacze Dobrej Nowiny.

Widzimy tam przyjaciół Jezusa (Łazarza i jego siostry; Łk 10, 38-42), uczonych

dociekających prawdy (ich przedstawicielem jest Nikodem, J 3, 1-13), młodych

poszukujących sensu życia (bogaty młodzieniec, Łk 18, 18); ludzi spoza narodu izraelskiego

(Samarytanka, J 4, 7-26) oraz przygodnie napotkane osoby (Mt 5, 1-12).

W konkluzji można stwierdzić, że wychowawcza strategia Jezusa wskazuje na to, że On

jako wychowawca przyjmuje ludzi takimi, jacy są, a następnie stopniowo prowadzi ich do

Ojca. Zwracając się do tłumów, które idą za Nim, Jezus otwiera je na nowość Dobrej Nowiny

oraz  objawia Bożą naukę w  przypowieściach.

W życiu społecznym bardzo ważnymi procesami, stanowiącymi o trwaniu grup i

społeczności, są wychowanie i socjalizacja. Procesy te wiążą się z charakterem człowieka,

jako istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do życia społecznego. W klasycznym ujęciu

wychowanie określa się jako całość wpływów oddziaływań kształtujących osobowość

człowieka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie. Jest to proces kształtowania

człowieka według przyjętego celu oraz wdrażaniu jednostki w wartości kulturalne. Dokonuje

się to poprzez określone czynności, w których między dwoma stronami tego procesu

(wychowawcą i wychowankiem) występują relacje pedagogiczne. Efekty wychowania zależą

od wielu czynników, szczególnie od typu oddziaływań wychowawców (osób i instytucji,

rodziców, nauczycieli, szkoły, organizacji społecznych, kulturalnych i religijnych) oraz

przyjętego systemu wychowania bezpośredniego i odpowiednio zorganizowanej działalności

wychowania pośredniego, w tym środków masowego oddziaływania. Bardzo ważnym

elementem procesu wychowawczego jest świadome podjęcie przez wychowanka wysiłków

nad kształtowaniem własnej osobowości.

Wychowanie chrześcijańskie opiera się na założeniach religii chrześcijańskiej, której

ideałem jest miłość Boga i bliźniego. Przy czym w tej religii Bóg pojmowany jest

personalistycznie i w zasadzie On jest głównym wychowawcą. W chrześcijańskiej koncepcji

Bóg prowadzi człowieka do zbawienia, a dzieje się to poprzez religijny rozwój. Na tej drodze

najważniejszym Mistrzem jest Jezus Chrystus, ale w procesie tym również inni mogą pełnić

465 „Wy nie pozwalajcie nazywać się «rabbi», albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi
jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest bowiem ojciec wasz, Ten w niebie. Nie
chciejcie również, by was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus” (Mt 23, 8-11).
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ważną rolę, mamy tu na myśli szczególnie rodziców, wychowawców, duszpasterzy. Osoby te

mogą ukierunkowywać rozwój wychowanka, który przy ich pomocy ma większą szansę

odkrywania Boga i ponawiania właściwych zasad życia.

W chrześcijańskiej koncepcji człowiek jest rzetelnym wychowawcą, wówczas gdy

współuczestniczy w Bożym planie dotyczącym zbawienia ludzi, co w pedagogice określane

jest jako dążenie do integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Chrześcijański wychowawca

powinien mieć świadomość, że głównym podmiotem w tym procesie jest Bóg, a on (pedagog)

pełni rolę pomocniczą, wspomagająca wychowanka. Pedagog pełni więc rolę służebną wobec

najwyższego Mistrza Jezusa, który wprost przestrzegał: „nie pozwalajcie nazywać się Rabbi,

albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie

nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie, żeby

was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23, 8 -11).

Chrześcijańska koncepcja wychowania opiera się na Objawianiu oraz dezyderatach

teologicznych i filozoficznych  (Bóg, osoba ludzka, duchowy wymiar człowieka), a także

koncepcje (zasady, normy) psychologiczne (dyferencji i integracji) i pedagogiczne (interakcji,

komunikacji, koncentracji). Szczegółowe zasady pedagogii chrześcijańskiej tworzono przez

prawie dwadzieścia wieków, ale zasadnicze ideologiczne przesłanki powstawały w

pierwszych stuleciach istnienia tej religii.

W konkluzji można stwierdzić, że wychowanie chrześcijańskie opiera się na założeniach

religii pochodzącej od Jezusa, a zasadniczym ideałem jest miłość Boga i miłość bliźniego.

Orędzie chrześcijańskie jest orędziem radosnym i optymistycznym, ponieważ wierzy się w

osobowego Boga, który jest Miłością. Wśród religii świata chrześcijaństwo wyróżnia się tym,

że Istota Najwyższa objawia się jako Bóg, który jest Miłością. Szczególnie okazał swoją

miłość ludziom poprzez fakt przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury. Bóg otacza

ojcowską miłością każdego człowieka, pragnie, aby wszyscy byli szczęśliwi i cieszyli się

pełnią życia. Jego wolą jest, aby ludzie okazywali  sobie wzajemnie  miłość.

W  chrześcijaństwie  Bóg  (jeden  w  trzech  osobach)  jest  ukazany  jako  doskonała  Miłość,

uznawany jest za Stwórcę wszechświata (ziemi i nieba, pojmowanego jako Królestwo Boże) i

Zbawiciela ludzi. On chce wszystkich ludzi ubogacić sobą i doprowadzić do zbawienia.

Dlatego z miłości wskazuje ludziom drogę do nieba. Ideałem dla wierzących jest życie w

miłości Boga i człowieka (miłość braterska). W tej religii Bóg pojmowany jest

personalistycznie i w zasadzie On jest głównym wychowawcą. Każdy człowiek jest

powołany, aby wejść w rolę „dziecka Bożego”, co dokonuje się na drodze osobowego

rozwoju. W chrześcijaństwie być dojrzałym osobowo oznacza „odpowiadać” (reagować) na



144

Bożą propozycję, związaną z koncepcją własnego życia, które winno być realizowane

zgodnie z planem Bożym.

Bardzo ważnym elementem w wychowaniu chrześcijańskim – na co rzadko wskazują

inne pedagogiki – jest dojrzałe i w pełni humanitarne podejście do ewidentnych zdarzeń w

ludzkim życiu, jakim są choroby oraz naturalny fakt starzenia się człowieka i śmierci. Religia

ta poucza, że każdy musi się liczyć z ewentualnością choroby i śmierci, dlatego człowiek

zawsze powinien być przygotowany na tego typu zdarzenia. Śmierć w ujęciu chrześcijańskiej

tradycji jest „oddzieleniem duszy od ciała”, w wyniku czego „dusza” przyjmuje inną relację

do ciała. Jednocześnie jest ona wydarzeniem naturalnym i w pełni osobowym, jest przejściem

z jednej formy egzystencji do innej, czyli jest wejściem w sferę eschatologii i sferę

wieczności. Dlatego pedagog chrześcijański powinien przygotować człowieka do

świadomego zmierzenia się z faktem nieuchronnej śmierci oraz ukształtowaniem dojrzałej,

czyli odpowiedzialnej osobowości człowieka.

1.2. Znaczenie powściągliwości w kontekście społecznym wychowania rodziny

Koncepcja wychowania społecznego realizowana przez instytucje wychowawcze

i edukacyjne ks. Markiewicza jest odpowiedzią na dysfunkcyjność rodzin i opiera się na

powściągliwości i pracy. Powściągliwość stanowi jeden z filarów markiewiczowskiego

wychowania moralnego. Wychowanie moralne określa się najczęściej jako ogół świadomych

oddziaływań wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest

ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujących zachowanie moralne jednostki, jako

członka zbiorowości ludzkiej466.  Do  dyspozycji  tych  zalicza  się wrażliwość na  wartości

moralne, związane z nią postawy moralne i motywacje, jako czynniki warunkujące zgodność

postępowania jednostki z pełnioną przez nią rolą społeczną oraz takie cechy charakteru jak:

uspołecznienie, uczciwość, sprawiedliwość, spolegliwość, dzielność. Ważną rolę

w wychowaniu moralnym odgrywają przekonania moralne, oceny oraz ideały”.

Dla ks. Markiewicza, wychowanie moralne to inaczej wychowanie powściągliwe467.

Święty Tomasz z Akwinu wskazuje, że wyraz ,,powściągliwość” może mieć dwojakie

znaczenie. Jedni pojmują ją jako powstrzymywanie się od wszelkich przyjemności płciowych.

466 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, Marki 2009, s. 103.
467 Tamże.
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W tym znaczeniu doskonałą powściągliwością jest najpierw dziewictwo, a następnie

wdowieństwo. Inni uważają powściągliwość jako to, dzięki czemu człowiek opiera się złym

pożądaniom, które w nim gwałtownie wybuchają. Tak pojęta powściągliwość ma w sobie coś

z cnoty ze względu na to, że wzmacnia rozum, by oparł się namiętnościom; nie jest jednak w

pełni cnotą obyczajową zdolną poddać rozumowi nie tylko pożądliwość zmysłową, ale także

sprawić, by nie budziły się gwałtowne uczucia przeciwne wymaganiom rozumu468. I chociaż

Akwinata przedstawił twierdzenie, że „panowanie nad sobą nie jest cnotą, lecz ma charakter

mieszany, bo ma coś z cnoty, ale nie dociąga do pełni”469, to jednak rozszerzając pojęcie

cnoty na każdą przyczynę chwalebnych czynów, uznał powściągliwość za cnotę470. Naukę o

powściągliwości ks. Markiewicz wyprowadza z nauki św. Tomasza z Akwinu o cnocie

umiarkowania471. W istocie cnota umiarkowania to – według św. Tomasza – sprawność,

której zadaniem jest zaprowadzenie panowania rozumu, oświeconego wiarą, we wszystkich

działaniach zmysłowych, mających jakikolwiek związek z przeżyciem przyjemności. Cnota

umiarkowania jest zatem tą sprawnością, która wprowadza umiar i ład we wszystkich

działaniach sprawiających człowiekowi przyjemność. Nie chodzi przy tym o wyniszczenie

popędów wywołujących przyjemności ani też o wygaszenie samych przeżyć przyjemności,

ale o wprowadzenie do nich harmonii i poddanie ich przez to w służbę celom człowieka. Taki

stan (cnotę umiarkowania – temperantia) osiągnąć można tylko za cenę stałej uległości sfery

pożądliwej względem rozumu i woli. Wymaga to ogromnej pracy wewnętrznej i zwykle

długiego czasu472. Nim to nastąpi, tylko w wyższych władzach istnieje pewne stałe

usposobienie do niepoddawania się porywom zmysłów i ono właśnie – według św. Tomasza

– nosi nazwę powściągliwości (contínentia)473. Powściągliwość jako część potencjalna cnoty

umiarkowania nie może więc być uważana za cnotę jako taką. Bowiem człowiek

powściągliwy walczy z silnymi pokusami, których jeszcze doznaje. Człowiek zaś

umiarkowany już odniósł decydujące zwycięstwo nad pokusami i z łatwością zachowuje

panowanie nad nimi dzięki posiadanej cnocie umiarkowania474.

Powściągliwość więc – zdaniem Akwinaty – polega na pewnym sprzeciwianiu się złym

namiętnościom,  które  jeszcze  silniej  uderzają w człowieka.  Jest  to  stan  duszy  tych,  których

wola utrwaliła się już w dobrym, gdy tymczasem ich pożądanie zmysłowe w ogóle jeszcze nie

468 Tamże, s. 104.
469 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II,  s. 155 , a. 1.
470 Por. Tamże, H-II, s. 155, a. 1.
471 Por. A. Usowicz, Układ cnót i wad w związku z życiem uczuciowo- popędowym u Arystotelesa i św. Tomasza
z Akwinu, Kraków 1939, s. 96.
472 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 104.
473 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II, cz. 1, Lublin 1986, s. 342.
474 Por. J. Sieg, Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów, Kraków – Struga 1981, s. 13.



146

zostało opanowane i dlatego sprzeciwia się porządkowi moralnemu475. Taki stan duszy

niewątpliwie jest zaletą, skoro przyczynia się do zwycięstwa czynników rozumowych i

stanowi pierwszy krok konieczny na drodze do pełnego opanowania siebie. Ponieważ jednak

skupia się przede wszystkim na woli, a nie obejmuje pożądania zmysłowego, trudno widzieć

w nim cnotę doskonałą; jest to dobre usposobienie, a jeśli nazwać je cnotą, to tylko w

znaczeniu najszerszym i najogólniejszym”476.  Ksiądz  B.  Markiewicz  w  swojej  koncepcji

wychowawczej nadaje powściągliwości nową jakość i określa ją jako cnotę najważniejszą,

nazywając ją „matką i źródłem wszystkich cnót”477. Określając jej treść, pisał: „my

pojmujemy powściągliwość w duchu św. Tomasza, Doktora Kościoła, tj. nie tylko

przestawanie na małym co do pokarmu i trzeźwość, ale trzymanie na wodzy wszelkich

popędów i namiętności, a zatem cnota czystości, pokory i cichości do niej także się

liczy...”478. Z przytoczonej definicji widać, że ks. Markiewicz, nadając powściągliwości nową

jakość, wprowadza do jej treści cnotę pokory, co jest novum w teologii moralnej – czyni z

niej nową kategorię moralną, a dzięki temu powściągliwość otrzymuje kategorię cnoty.

Właśnie włączenie pokory do pojęcia powściągliwości zasługuje na szczególną uwagę.

Pokora bowiem w tradycyjnej teologii nie wchodzi w zakres powściągliwości odnoszącej się

głównie do woli i uczuć, a jest cnotą ściśle powiązaną z dziedziną życia umysłowego479. Pod

względem zakresu więc, powściągliwość – według ks. Markiewicza – jest cnotą obejmującą

całego człowieka, trzy sfery jego życia: wolitywną, zmysłową oraz intelektualną.

Powściągliwość w odniesieniu do woli jest ćwiczeniem stanowczości i to w stopniu

maksymalnym, z „zadawaniem sobie gwałtu” włącznie. Stanowcza wola bowiem pokona

wszystko”480.  Powściągliwość w  zakresie  życia  zmysłowego  każe  stłumić w  sobie,  z

motywów nadprzyrodzonych i doczesnych, zbytnie pragnienia i żądze, a także sublimować je,

co prowadzi do celu, czyli osiągnięcia świętości i szlachetności charakteru”481. W zakresie

rozumu, powściągliwość prowadzi do poprawnego kierowania sobą. Właśnie intelektualny

wysiłek gwarantuje, powściągliwemu w dziedzinie woli i zmysłów nabycie systematyczności

niezbędnej w pracy nad sobą”482. Specyfiką koncepcji pedagogicznej ks. Markiewicza jest to,

475 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 104.
476 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, q. 155, a. 1; oraz A. Gmurowski, Umiarkowanie i
powściągliwość, „Ateneum Kapłańskie” 36 /1935, s. 346.
477 B. Markiewicz, Dwa najprzedniejsze źródła bogactwa i szczęścia ludzkiego, w: Przewodnik.., t. I, ss. 124-
125.
478 B. Markiewicz, Jak ratować rzesze ubogich,  PiP 7 /1904, s. 11.
479 Por. J. Woroniecki, Katolicka..., dz. cyt., t. 2, cz. 1, s. 341.
480 Por. B. Markiewicz, Co robić, aby stać się powściągliwym, PiP, 3 /1900, s. 37.
481 Por. B. Markiewicz, O potrzebie i sposobach umartwiania namiętności, PiP, 2 /1899, s. 59n.
482 Por. B. Markiewicz, Co robić, aby stać się powściągliwym..., dz. cyt., s. 37.
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że powściągliwość wyciska znamię na celu, środkach, wartościach i metodzie wychowania.

Tę uniwersalność wychowawczego prawidła najlepiej oddają słowa samego jej propagatora:

„W naszym zakładzie wszystko stanowi powściągliwość, praca i modlitwa”483. A ponieważ

powściągliwość ma charakter teandryczny, stąd w chrześcijańskim procesie pedagogicznym

sfera naturalna musi być ściśle korelowana ze sferą nadprzyrodzoną. Kreśląc cel, do którego

ma zmierzać wychowanie, ks. Markiewicz wskazuje na najszerzej pojęte dobro dziecka.

Najszerzej, to znaczy: w wymiarze wertykalnym (zbawienie wieczne) i horyzontalnym

(wszechstronny rozwój). Celem naczelnym dla człowieka w koncepcji wychowawczej ks.

Bronisława jest Bóg. Na Nim, przez wiarę należy oprzeć wszelkie inicjatywy ludzkie484.

Wiarę zaś musi wspierać życie religijne, z którego wypływa dla wychowawców i rodziców

„pierwszy i najważniejszy obowiązek oraz przywilej wychowania dzieci w miłości i bojaźni

Bożej”485. W kontekście społecznym wychowania rodziny nie trudno zauważyć, że

powściągliwość ukazuje ks. Markiewicz w odniesieniu do działania poszczególnych władz

człowieka, wskazując na jej charakter dynamiczny w odniesieniu do działania całego

człowieka. Ta dynamiczność polega na zastosowaniu powściągliwości do poszczególnych

etapów rozwoju społecznego osoby ludzkiej, by cała osoba mogła osiągnąć doskonałość,

harmonię, świętość”486. Zaś mówiąc o pełnej, dojrzałej osobowości, ks. Markiewicz wskazuje

na rozwój wszystkich jej sfer: umysłowej, wolitywnej, uczuciowej i popędowej, w których

powściągliwość zastosowana jest jako środek rozwojowy”487. Z bogatej ilości wyliczanych

popędów, ks. Markiewicz wyodrębnia trzy główne popędy człowieka, względem których

powściągliwość jest nie tylko wskazana, ale wręcz konieczna jako warunek prawidłowego

rozwoju społecznego rodziny. Są to trzy zasadnicze popędy: popęd przekazywania życia

(rodzajowy), popęd zachowania życia (samozachowawczy) i popęd do rozwoju osobowego

jednostki (rozwojowy). Powściągliwość zastosowaną do popędu przekazywania życia nazywa

czystością; odniesioną do popędu samozachowawczego – wstrzemięźliwością; zaś do popędu

rozwojowego – pokorą. Właśnie czystość, wstrzemięźliwość z trzeźwością i pokora to trzy

główne postacie powściągliwości. Jakkolwiek, powściągliwość uważa ks. Markiewicz za

cnotę pochodzącą od Boga, to jednak, jak każda w pełni rozwinięta sprawność, jest także

dziełem człowieka. Podejmując wysiłek zmierzający do osiągnięcia cnoty i postawy

powściągliwości, trzeba sięgnąć po niezbędne do tego środki. Pierwszym środkiem, z uwagi

483 B. Markiewicz, List do J. Latuska, 18.IV.1910, Archiwum Towarzystwa św. Michała Archanioła, t. I, s. 271.
484 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 106.
485 B. Markiewicz, Główne zasady wychowania, w: Przewodnik.., dz. cyt., s. 257.
486 Por. B. Markiewicz, Ćwiczenia duchowne, Miejsce Piastowe 1913, s. 12nn.
487 Por. B. Markiewicz, Co robić, aby stać się powściągliwym? PiP 3/1900,nr 5, 37.
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na pochodzenie powściągliwości, jest intensywne życie religijne (sakramenty, modlitwa,

medytacje, rachunki sumienia itp.). Drugim – umartwienie. Chodzi przy tym głównie o

konsekwentne praktykowanie umartwienia w rzeczach małych, odmawiania sobie nawet tego,

co dozwolone, gdyż jest to sposób na pokonywanie wszelkich trudności. Przez całe wieki

sądzono, że nauczanie i wychowanie cechuje jakaś odrębność realizacyjna, dopatrując się w

pierwszym większego podobieństwa do rzemiosła, w drugim – do sztuki. Jeżeli chodzi o

nauczanie, skłaniano się – mniej lub bardziej wyraźnie ku przekonaniu, że podlega ono

pewnym regułom, które mogą być lepsze lub gorsze, ale zawsze jakoś pomagającym w

uzyskiwaniu wyników488.  Z  czasem  nadano  im  status  ,,zasad”.  Jeżeli  chodzi  o  wychowanie

społeczne rodziny, traktowano je jako szczególny sposób postępowania, charakteryzujący się

dużym stopniem spontaniczności, zależny od intuicyjnego wczucia pedagoga i, jeśli nawet

dający się ująć w jakieś reguły, to takie, które nie mają nic wspólnego z tamtymi regułami czy

zasadami”489. W stosunku do naszego postępowania zasada odgrywa rolę motywu.

Zwyczajnie dzieje się tak, że przyjęcie pewnej zasady znów ma jakieś motywy i ten fakt

przyjęcia i uznania jej przez nas jest także jakimś naszym postanowieniem. Stąd zasada, jako

zdanie wyrażające, jakie będzie nasze postępowanie wypływające z naszej woli, bywa

równocześnie wyrazem tego początkowego postanowienia, dzięki któremu uznaliśmy ją za

naszą zasadę. Orzeka ona zatem, że powzięliśmy postanowienie, które dla naszych przyszłych

postanowień ma być motywem decydującym o ich kierunku i nadającym im pewną

jednolitość i jednakowy wyraz. Stawanie się osobowością, zdobywanie wiedzy o świecie i o

sobie, opanowywanie sposobów działania opiera się na uczeniu się. Ponieważ ono podlega

określonym prawom, zarówno nauczanie, jak wychowanie musi się liczyć z tymi prawami.

Skuteczność obu zależy od zakresu ich zgodności z tymi prawami. Nie ma podstaw do

utrzymywania nadal dualizmu zasad nauczania – z jednej strony i enigmatycznych norm czy

reguł wychowania – z drugiej strony490. Zrozumiałe staje się, dlaczego ks. Markiewicz

starając się o rozwój społeczny rodziny,  uczył i wychowywał według zasad powściągliwości

i pracy. Jeżeli potraktować wychowanie jako szeroko rozumiane „kształtowanie osobowości”,

wówczas zarówno zdobywanie wiedzy, jak i opanowywanie sposobów postępowania podlega

tym samym prawom. Można zatem i należy mówić o ogólnych zasadach wychowania. Takimi

zasadami wynikającymi z praktyki powściągliwości były według ks. Markiewicza: pokora,

czystość i wstrzemięźliwość. Właśnie pokora, czystość, wstrzemięźliwość połączone z cnotą

488 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 107.
489 Por. W. Szewczuk, Zasady nauczania - uczenia się, wychowania, w: Encyklopedia pedagogiczna, red.
W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 978n.
490 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 108.



149

trzeźwości, to według ks. Bronisława trzy główne postacie powściągliwości”491. Stąd można

powiedzieć, że powściągliwy chrześcijanin w obrazie naszego Pedagoga, to chrześcijanin

pokorny, zachowujący czystość, wstrzemięźliwość i trzeźwość. Dopiero tak wewnętrznie

usposobiony może posiadać miano człowieka dobrze wychowanego492.

Wychowanie społeczne rodziny wg ks. Markiewicza musiało się opierać na szeroko

rozumianej powściągliwości. Cnota ta nie była tylko dodatkiem do spójnego systemy

wychowawczego, ale stanowiła jeden z jego głównych filarów.

1.3. Wychowanie integralne rodziny przez powściągliwość

Może wydać się zaskakujące, że wartości powinny być nie tylko przekazywane przez

rodziców, ale trzeba ich po prostu uczyć. Jest to więc także proces dydaktyczny, który

wymaga odpowiednich metod. Rodzice i wychowawcy zobowiązani są do poszukiwania

sposobów przekazywania i uczenia wzorców dostosowanych indywidualnie do każdego

dziecka, stosując zasadę podmiotowości. Pomoże w tym bezwarunkowa miłość, którą rodzice

okazują, wprowadzając potomstwo w świat wartości493. Bardzo ważna więc wydaje się

sprawa integralnego wychowania rodziny.

Ks. Markiewicz jednym z filarów wychowania określił powściągliwość. Cnotę

poprzestawania na małym ale też samodyscypline. Owocność realizacji programu

wychowawczego według koncepcji pedagogicznej bł. Bronisława Markiewicza zakłada

potrzebę formacji rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. To od ich

dojrzałości w wymiarze indywidualnym, społecznym i duchowym zależy powodzenie

proponowanych przez twórcę systemu założeń pedagogicznych, które łączą w sobie wymiar

duchowo-religijny z wartościami ziemskiego życia. Tylko dobrze uformowany rodzic,

przyjazny markiewiczowskiej koncepcji, będzie mógł dać młodemu pokoleniu to, co istotne,

wskazując swoim życiem na Najwyższą Wartość, jaką jest Bóg494.

Na prawidłowość wychowania dziecka, młodego człowieka lub ogólnie człowieka

w danym społeczeństwie ma wpływ szereg czynników. Nie budzi dziś wątpliwości

twierdzenie, że za wychowanie ponosi odpowiedzialność całe społeczeństwo, że człowiek

491 Por. B. Markiewicz, Co robić, aby stać się powściągliwym..., dz. cyt., s. 38.
492 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 109.
493 B. Białecka, B. Nadolna, Miłość i autorytet. Jak wychowywać dzieci po chrześcijańsku i ustrzec je przed
zagrożeniami, Kraków 2014, s. 50.
494 I. Szewc, Program wychowania przedszkolnego…, dz. cyt., s. 56.
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rozwija się i kształci nie tylko pod wpływem wychowania zamierzonego, ale w codziennych

kontaktach z ludźmi i ze środowiskiem, w którym żyje. Wartość tych wpływów zależy od

ogólnej kultury ludzi, z którymi dana osoba się styka, a także od ich kultury pedagogicznej,

zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży495.

Dobre wychowywanie dziecka nie może być traktowane przez rodziców jedynie jako

ich dobra wola, ale jako podstawowy obowiązek. Wychowanie w rodzinie jest także sprawą

wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a nie tylko intuicji. Stąd ogromne zapotrzebowanie na

tzw. pedagogizację rodziców496.

W okresie powojennym przeprowadzono w Polsce szereg badań poziomu kultury

pedagogicznej rodziców różnych środowisk. Badania te kończyły się najczęściej dość

smutnym wnioskiem, że na ogół wspomniany poziom jest ciągle niski i niewystarczający.

Panuje powszechne przekonanie, że rodzice umieją wychowywać przez sam fakt, że są

rodzicami. Stąd też nie potrzeba im cudzej mądrości, bo sami najlepiej wiedzą, co jest ich

dziecku potrzebne i jak z nim postępować. To prawda, że rodzice wychowują w rodzinie

przez sam fakt, że są ze swoim dzieckiem w bliskim i jedynym kontakcie uczuciowym

i stwarzają mu niezwykle ważną dla wychowania rzeczywistość domu. Ale prawdą jest

również fakt, że zadania rodzicielskie wymagają nieporównanie większych przygotowań niż

rola wychowawcy sensu stricte. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, jak trwały wpływ

wywierają na swoje dziecko. Przez swoje błędy, powodują braki wychowawcze u swoich

dzieci, które później trudno albo wcale nie dają się naprawić. Wprawdzie rodzicielstwa, w

jego najgłębszym sensie, nie da się nauczyć z podręczników nawet najlepszych, ale

równocześnie wiedza, refleksja i świadoma dobra wola wypełniania tego powołania w sposób

jak najlepszy potrzebna jest każdemu z rodziców497.

Człowiekiem się jest, ale też człowiekiem się nieustannie stajemy. Proces ludzkiego

rozwoju nie kończy się w momencie zawarcia małżeństwa i wydania na świat potomstwa.

Trwa on nadal i nie jest już tak samoistny, jak ten uzależniony od bodźców wychowawczych.

Pozostaje jako szansa i możliwość, a zależy od tego, czy człowiek tę szansę i możliwość

pozna i podejmie, czyli zaangażuje się we własny rozwój498. Takie zaangażowanie jawi się

jako oczywiste, gdy ktoś dalej kształci się, np. w szkole zaocznej albo tylko kończy kurs

495 A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców wyrazem troski o wychowanie, w: W służbie dziecku, t. II, red. J. Wilk,
Lublin 2003, s. 461.
496 Pedagogizacja rodziców jest na ogół rozumiana jako upowszechnienie wiedzy pedagogicznej w
społeczeństwie, jako „działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej
wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży”. Por. S. Kawu1a.
Pedagogizacja rodziców, w: Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., s. 581.
497 A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców…, dz. cyt., s. 463.
498 Tamże.
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prawa jazdy czy języka obcego. Ale rozwój człowieka jest wielokierunkowy, wielotorowy

i trwa przez całe życie. Aby był on harmonijny, powinien uwzględniać jego celowość

transcendentną oraz jego stosunek do społeczeństwa, a zatem do układów wyższych

i szerszych, w które człowiek niejako z natury rzeczy jest wkomponowany499.

Człowiek dorosły jako swoisty wytwór procesu wychowawczego zapoczątkowanego

w  dzieciństwie,  znajduje  się w  trakcie  życia  w  określonych  stadiach  własnego  rozwoju.

Rozwój ten może postępować wzwyż, utrzymywać się na pewnym poziomie lub zstępować w

dół. Jest wiele czynników stymulujących ten wewnętrzny rozwój. Mają one znaczenie dla

ciągłego utrzymywania chęci zdobywania nowych wiadomości, czy sprawności, jak też

nieustannego podejmowania trudu samowychowania. Tylko w ten sposób może powstawać

mądrość życiowa i wewnętrzna harmonia w rodzicu-wychowawcy. A dziecko jest często

takie, jacy są jego rodzice. Dlatego znajomość psychologii rodziców jest nie mniej ważna niż

znajomość psychologii dziecka. Nie można wychowywać dziecka, nie znając go. Potrzeba

więc pedagogizacji wynika także z uwarunkowań dziecka, czyli tego kogo się w rodzinie

wychowuje500.

Potrzeba pedagogizacji płynie także z faktu, że dzisiejsza rzeczywistość społeczna

i kulturalna stwarza trudne warunki w procesie adaptacyjnym dziecka i stąd też wymaga od

rodziców dodatkowych pouczeń wychowawczych i umiejętności. Posiadana przez rodziców

wiedza na temat wychowania wymaga ciągłego wzbogacania o nowe elementy. Rodzice

potrzebują pomocy od zewnątrz w formie odpowiednich wskazań, jak trzeba wychowywać,

by ze swoich obowiązków rodzicielskich należycie się wywiązać. Działalność wychowawcza

rodziców (rodziny) zapoczątkowuje długotrwały proces, który w dalszym ciągu powinien być

wspierany (nie przejmowany) przez szkołę i wzmacniany przez wpływy środowiska oraz

przez aktywność własną wychowanka. Dzięki wychowawczej funkcji (powołaniu) rodziny

dziecko zdobywa przygotowanie do pełnienia ról społecznych w samej rodzinie i poza nią501.

Ogół rodzin w danym społeczeństwie tworzą rodziny o zróżnicowanym poziomie

i wydolności realizowania funkcji socjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturowej,

religijnej i prokreacyjnej502. Przyjmując za kryterium kompetencje, wiedzę i umiejętności

potrzebne do pełnego i satysfakcjonującego osoby i społeczność wypełnienia małżeńskich

i rodzicielskich zadań, da się wyróżnić następujące typy rodziców503:

499 Por. B. Białecka, B. Nadolna, Miłość i autorytet…, dz. cyt., s. 53.
500 A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców…, dz. cyt., s. 464.
501 Tamże, s. 464.
502 Por. P. Poręba, Pedagogizacja rodziców, „Studia Warmińskie”,  6(1969), s. 423-487.
503 A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców…, dz. cyt., s. 464.
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Rodzice, którzy znają swoje rodzicielskie uprawnienia i obowiązki, zostali odpowiednio

przygotowani, tzn. wyposażeni w wiedzę, kompetencje, umiejętności, rozwinięte pozytywne

postawy rodzicielskie, znają również swoje ograniczenia wobec nowych zdarzeń, sytuacji,

problemów, ale potrafią korzystać samodzielnie z fachowej literatury i w zasadzie nie

potrzebują, ani nie szukają doradztwa czy pomocy ze strony instytucji i osób

profesjonalnych504;

Rodzice, którzy wprawdzie posiadają odpowiedni poziom wiedzy, kompetencji, umiejętności

i postaw, ale nie są pewni swoich decyzji, wyboru metod wychowawczych, czy też brak im

czasu i woleliby postępować według ścisłych wskazówek profesjonalistów, sami poszukują

takiego doradztwa i pomocy. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą,

umiejętnościami i kompetencjami, ale mają rozwinięte pozytywne postawy prorodzinne

i rodzicielskie i świadomie szukają pomocy, doradztwa w rozwiązywaniu problemów

rodzinnych i wychowawczych505;

Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą, kompetencjami

wychowawczymi, podejmowania decyzji, empatii, rozwiązywania konfliktów i nie szukają

pomocy profesjonalistów, choć cechują ich pozytywne postawy prorodzinne rodzicielskie;

Rodzice, którzy nie tylko nie posiadają odpowiednich umiejętności i kompetencji

wychowawczych, interpersonalnych, dotyczących  komunikacji, ale nadto ujawniają poważne

konflikty wewnętrzne, dezintegrację osobowości i nieprzystosowania, a nawet przestępcze

wzorce zachowań. Jednocześnie nie postrzegają tej sytuacji, jako wymagającej zmiany,

pomocy, doradztwa, terapii czy resocjalizacji506.

1.4. Rola pracy i jej znaczenie jako synonim wychowania rodzinnego

Wychowanie rodzinne jest istotą systemu pedagogicznego ks. Markiewicza.

Ks. Bronisław swoją pedagogikę opierał na „powściągliwości i pracy”. Praca stanowiła

nieodłączny element formacji młodego człowieka i całej rodziny. Można jasno stwierdzić, że

bez pracy ks. Markiewicz nie wyobrażał sobie jakiegokolwiek wychowania, a tym bardziej

504 I. Szewc, Program wychowania przedszkolnego…, dz. cyt., s. 45.
505 A. Skreczko, Pedagogizacja rodziców…, dz. cyt., s. 464.
506 Tamże, s. 465.
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wychowania rodzinnego. To dlatego w nurcie pedagogicznym zastosowania pracy jako

środka dydaktyczno-wychowawczego znajduje się koncepcja ks. Bronisława Markiewicza507.

To właśnie on stworzył zakłady wychowawcze, w których wychowywał dzieci i młodzież w

oparciu o własną interpretację pracy, rozumianej jako praca fizyczna (ręczna), umysłowa i

duchowa508. Takie jej pojmowanie dawało możliwość uformowania wartościowej

osobowości i mocnego charakteru. Typologię pracy przyjął od Jadwigi Zamoyskiej509, ale ją

bardziej rozbudował w oparciu o naukę św. Tomasza z Akwinu, czy też o praktykę takich

zakonów jak benedyktyni czy cystersi.

Jednak Markiewiczowi chodziło o coś więcej, niż o sam „podział pracy” – wyrażenie

powszechnie dziś przyjęte w ekonomii raczej w dość wąskim znaczeniu technicznego, a w

najlepszym razie społecznego podziału pracy. Dlatego ks. Markiewicz, chociaż powołuje się

na naukę św. Tomasza, to jednak w swojej analizie idzie dalej, przedstawia bowiem różne

rodzaje pracy w szerokim naświetleniu ontologicznym. Uwzględniając myśl Akwinaty o

rodzajach pracy, czy też jemu współczesny podział – typologię pracy, nasz pedagog stosuje

najczęściej terminy: „rodzaje pracy” oraz „podział pracy”, przy czym to ostatnie należy

rozumieć w szerokim sensie, który uwzględnia momenty nie tylko ekonomiczne, ale w

równej mierze ontologiczne i etyczne. W problematyce podziału pracy można zauważyć, że

według św. Tomasza praca ludzka ma za zadanie wyzwolić z potencjalności przyrody i

osobistej człowieka odpowiednie dobra, dzięki którym człowiek mógłby zaspokoić swoje

potrzeby w sensie fizycznym i duchowym. Wewnętrzna potencjalność człowieka rozwija się

w dwóch kierunkach: poznawczym i moralnym510. Pod względem poznawczym, gdy chodzi

o wiedzę, to przychodzi człowiek na świat bez niej, jako tabula rasa, czyli jakby niezapisana

karta tak, iż dopiero stopniowo i powoli zdobywa znajomość świata i siebie. Wiadomo

jednak, że rozwój wiedzy nie jest u wszystkich z konieczności ten sam, ani co do stopnia i

doskonałości, ani co do treści. Panuje tu wielkie zróżnicowanie między ludźmi i ono jest

jednym ze źródeł podziału pracy będącego właśnie znamienną cechą społeczeństwa

ludzkiego w odróżnieniu od gromadnego życia zwierząt, u których wprawdzie istnieje pewna

organizacja i podział, ale oparte są one na instynkcie i działają w granicach zakreślonych

instynktem. Stąd ich podział pracy jako dziedzictwo natury nie wpływa na rozwój wyższych

507 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 88.
508 Tamże, s. 89.
509 F. Suchodolska, Jadwiga z Działyńskich Zamoyska Służebnica Pańska, Katowice 1936, s. 23.
510 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 90.
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form życia. Przeciwnie u człowieka – różne rodzaje pracy oraz podział działań prowadzą

ludzi do społeczeństwa i dojrzałości511.

Społeczny charakter ludzkiej natury sprawia, że wielość jednostek ludzkich łączy się

w jeden organizm społeczny, w którym każdy człowiek z racji osobistych cech i skłonności

naturalnych wnosi różnorodne dyspozycję do różnych działań i prac. Z tych naturalnych

skłonności przez ich aktualizację dzięki potrzebom społecznym rodzą się różne zawody,

zajęcia, które jednostka spełnia w odniesieniu do nich, biorąc w ten sposób udział

w społecznym podziale pracy. I tak zależnie od różnych czynności wykonywanych, istnieją

różne zawody: jeden jest lekarzem, drugi adwokatem, trzeci rzemieślnikiem, rolnikiem itp.

Społeczny podział pracy, bazujący na rozumnej naturze, ma jeszcze inne ważne zadanie do

spełnienia: oto wprowadza on ład w życie społeczne, porządkuje je według różnych

zawodów i funkcji. Wielka skala różnorodnych potrzeb człowieka żyjącego w

społeczeństwie jasno uwypukla celowość istnienia całej gamy różnorodnych zajęć,

zawodów, prac wśród ludzi, czyli – inaczej mówiąc – potrzebę społecznego podziału pracy i,

w pewnym sensie, konieczność istnienia wielu i różnych zawodów512.

Jadwiga Zamoyska, od której typologię pracy przyjął ks. Markiewicz513,  na  samym

początku swojego dzieła o pracy, pisze: „Zdolności człowieka są trojakie: fizyczne,

umysłowe i duchowe; praca zatem również trojaka być musi, ażeby tym zdolnościom

odpowiadała: ręczna, umysłowa i duchowa. Chrystus Pan w Nazarecie przy rodzicielskim

warsztacie pracował ręcznie; w świątyni zatapiał się w księgach świętych i wykładał je, więc

pracował umysłowo; nieustannie się modlił, cierpiał, pościł, bój z szatanem prowadził, więc

pracował duchowo i tych trzech rodzajów pracy przykład nam zostawił”514. I dalej pisze, że:

„te trzy rodzaje pracy są nierozłączne, a nadto każdy rodzaj tyle tylko istotnej wartości

posiada, o ile jest połączony z tamtymi dwoma. Zdaje się, że codzienne doświadczenie

powinno wykluczyć wszelkie pod tym względem wątpliwości, a jednak dziwnie uporne

panują w tej mierze przesądy. Zdawało by się, że tak w wychowaniu jak w całym porządku

społecznym ludzie biorą sobie za zasadę nie łączność tych trzech rodzajów pracy, ale rozbrat

między nimi”515. Ksiądz B. Markiewicz, powołując się na naukę o pracy zawartą w książce J.

Zamoyskiej, pisze, że: „jest to podręcznik, podający zdrowe zasady i wskazówki

wychowania panien, napisany w pierwszym rzędzie dla żeńskiego zakładu wychowawczego

511 Por. F. Cavallera, Prêcis de la doctrine sociale catholique, Paris 1937, s. 192.
512 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 92.
513 B. Markiewicz, O potrójnej pracy..., dz. cyt., s. 218nn.
514 J. Zamoyska, O pracy, Poznań 1938, s. 9.
515 Tamże.
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w Zakopanem; ale mogący oddać wielkie usługi wszystkim wychowawczyniom i matkom,

a nawet i wychowawcom polskim. Jest to dzieło pierwszorzędnego znaczenia na polu

wychowawczym; samodzielnie i mądrze przeprowadzone, oparte na długoletniej praktyce,

uwieńczonej świetnym wynikiem. Są w nim zawarte rady, jak rozwijać pracą i ćwiczeniem

w młodzieży zdolności fizyczne, umysłowe i duchowe, albowiem – jak słusznie twierdzi

dostojna Autorka – «wszystkie władze, których pracą nie utrzymujemy i nie rozwijamy, tak

pod względem fizycznym jak i innymi względami, niechybnie przepadną. A zatem młodzież

należy odpowiednio do trojakich zdolności ćwiczyć: w pracy ręcznej, umysłowej

i duchowej»”516. Edukację w kierunku ukazania wartości pracy fizycznej stawia sobie za cel

w edukacji dorosłych. „Tymczasem ludność wiejska opuszcza swoje sioła, a ciągnie do

fabryk i do miast głównie dla większego zysku i większych wygód. I zaczyna już brakować

rąk, aby na wsi wszystko należycie i w swoim czasie było obrobione”517. Wprawdzie

zauważa, że i z miast przychodzą ludzie na wieś, szukając pracy, ale nie chcą pracować na

roli, gdyż najczęściej „są to krawcy, ślusarze, brązownicy, rzemieślnicy. Lecz ci wolą żebrać,

aniżeli pomagać na roli. Widać, że oni wstydzą się takiej pracy i nią pogardzają”518.

Skutkiem zaś takiego podejścia do pracy na roli będzie zwiększająca się liczba żebrzących i

dlatego wskazuje na potrzebę zaradzenia temu problemowi. W jaki sposób? Otóż, ks.

Markiewicz proponuje zmianę programu edukacji: „Należy w zakładach ubogiej młodzieży,

będącej  na  opiece  władzy  krajowej,  postawić pracę na  roli  na  pierwszym miejscu,  a  potem

rzemiosła i przedmioty szkolne. I taki zakład urządzić przynajmniej w każdym powiecie. W

dzisiejszych czasach rzemiosło tylko obok pracy na roli daje utrzymanie pewne, a robotnicy

rolni, nauczywszy się jakiegoś rzemiosła łatwiej we wsi się utrzymają i wzmocnią żywioł

rolniczy, który jest podwaliną społeczeństwa. Także w innych szkołach, szczególnie przy

seminariach nauczycielskich, zamiast gimnastyki pourządzać wszystkie rodzaje pracy rolnej,

w której uczniowie z obowiązku muszą brać udział i okazać zamiłowanie. Nauczyciele tak

wychowani podniosą swój byt materialny i stanowisko społecznie”519. Jak dalece ks.

Markiewicz myślał o zreformowaniu szkolnictwa i wychowania, by praca na roli, a szerzej

praca fizyczna, była w cenie, niech świadczą jego słowa pisane nie tylko do ludu

galicyjskiego, lecz także całego społeczeństwa polskiego: ,,Postawmy w planie szkółek

wiejskich i małomiasteczkowych na pierwszym miejscu naukę religii i pracę na roli, a potem

dopiero czytanie, pisanie i rachunki. Rozprawianie zaś pozostawmy czytelniom ludowym,

516 B. Markiewicz, O potrójnej..., dz. cyt., s. 218n.
517 B. Markiewicz, Praca na roli, w: Przewodnik..., t. II, dz. cyt., s. 242.
518 Tamże,
519 Tamże, s. 243.
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które załóżmy w każdej wiosce. Nam bowiem potrzeba jak najmniej rozprawiaczy i

agitatorów, ale jak najwięcej pracowników na roli. Powiecie, że jeszcze nigdzie w tym

kierunku szkół ludowych nie urządzono. To nic nie znaczy. My urządźmy je najpierw,

ponieważ nam takich właśnie potrzeba. Przecież raz stańmy się samodzielnymi, a nie

naśladujmy ślepo innych narodów”520. Także dla Jadwigi Zamoyskiej praca na roli,

ogrodnictwo jest chlubą dla człowieka, świadczy o jego godności i zaradności: ,,Jeżeli

dobrze uprawiona rola jest zaszczytem dla rolnika, to porządnie utrzymany ogród jest

chlubnym świadectwem dla jego właściciela. Umiejętnie prowadzone ogrodnictwo podnosi

moralny poziom ludzkości, wśród której się rozwija. Jako spokrewnione z rolnictwem,

przemysłem i sztuką, samo przez się wywiera potrójny wpływ, z tych trzech gałęzi pracy

wynikający, nie tylko na tych, którzy mu się poświęcają, ale i na tych, którzy będąc

świadkami tej pracy, w przykładzie znajdują pobudkę do jej naśladowania, a nawet na tych,

którzy nie mogąc jej naśladować, bądź co bądź uczą się ją oceniać i wytwarzają sobie pojęcie

o porządku i pięknie. Rola, a raczej praca około roli jest wielką mistrzynią ducha...”521.

Drugim rodzajem pracy u wybranych pedagogów jest praca umysłowa, bez której trudno

mówić o edukacji ustawicznej. W literaturze pedagogicznej spotykamy wiele prac

naukowych na temat pracy umysłowej; pisali o niej między innymi Krzysztof

Wojciechowski”522 czy Stanisław Rudniański523. Autorzy ci poruszali najczęściej problem

kształcenia samego siebie: jak czytać, jak wybierać książki, jak notować itd. Zaś ks.

Markiewicz, tak jak i w przypadku określania pracy fizycznej, odwołuje się w głównej

mierze do św. Tomasza z Akwinu524, który na wyrażenie pojęcia pracy umysłowej używa

zwyczajnie takich słów jak: operatio spiritualis, operatio mentis, artes liberales525. Działanie

duchowe, intelektualne, sztuki wyzwolone, a w konsekwencji praca umysłowa,

charakteryzująca się tym, że jest skierowana do czegoś duchowego i bywa wykonana

głównie z udziałem czynnika racjonalnego. Ponieważ duch jest wolny, więc i prace tego

rodzaju nazywają się wolnymi – artes liberales. Tak pojęta praca umysłowa, rozbudowując

wiedzę i tworząc nowe nauki – o ile ma na względzie cel praktyczny – jest zawsze związana

z działaniem. Markiewicz napisze więc, że: „gdy w Piśmie Świętym mowa jest o pracy, a

nawet o pracy ręcznej, rozumie się nie tylko pracę wykonywaną rękoma, ale też i pracę, którą

ludzie wykonują nogami, językiem i umysłem; ogółem rozumieją się wszelkie zajęcia i

520 Tamże, s. 243.
521 J. Zamoyska, O pracy, dz. cyt., s. 40.
522 Por. K. Wojciechowski, Praca umysłowa. Podręcznik samokształcenia, Warszawa 1947.
523 Por. S. Rudniański, Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1957.
524 Por. B. Markiewicz, Praca, w: Przewodnik..., t. II, dz. cyt., s. 250.
525 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna 1-2, q. 57, a. 3 ad 3.
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zatrudnienia, za pomocą których ludzie zarabiają sobie godziwie na swoje utrzymanie...”526.

Tak więc, jeśli praca umysłowa ma na uwadze czystą spekulację, wówczas jej skutek nazywa

się wiedzą. Przedmiotem pracy umysłowej o charakterze praktycznym są wszelkiego rodzaju

czynności związane z takimi zawodami, jak praca adwokatów, lekarzy, nauczycieli,

inżynierów, wykładowców itp.

Wychowanie rodzinne u ks. Markiewicza oparte było na pracy. Praca stanowiła jeden

z istotnych elementów wychowania człowieka, rodziny u ks. Bronisława. Hasło

„Powściągliwość i praca” jest odzwierciedleniem całego systemu wychowawczego

pedagogiki markiewiczowskiej i stanowi istotną rolę.

2. Rola edukacji w rozwoju jednostki i rodziny

Terminy „edukacja” oraz „rozwój” charakteryzuje wysoka frekwencyjność

w literaturze z zakresu nauk społecznych, a zwłaszcza psychologii. Świadczy to o ich

popularności i użyteczności, jednakże precyzja w definiowaniu obu pojęć różni się znacznie.

Pojęcie „rozwoju” zostało na gruncie psychologii dokładnie sprecyzowane m.in. przez Marię

Tyszkową527 jako „zmiany i przekształcenia tego układu, jaki stanowi psychika człowieka

wraz z kontrolowanym przez nią zachowaniem”. Edukacja, jako proces wychowawczy, ściśle

wiąże się z wizją człowieka jako osoby zdolnej do tworzenia kultury. To on ma być

podmiotem edukacji. Tymczasem wiele współczesnych teorii edukacji opiera się na wizji

człowieka redukującej go do psychiki, do mechanizmu lub do cząstki społeczeństwa. Często

teorie pedagogiczne są ekstrapolacją wyników nauk szczegółowych, takich jak socjologia czy

psychologia. Edukacja jest procesem długofalowym, tymczasem dziś dominują krótkotrwałe

eksperymenty edukacyjne, które absolwentów szkół pozostawiają niedouczonymi. Pożądane

wydaje się więc spojrzenie na edukację z perspektywy cywilizacyjnej i filozoficznej, tak aby

zachodzące w tej sferze procesy dogłębnie zrozumieć, a dzięki zrozumieniu wpływać na

promowanie takiej edukacji, która umożliwia nie tylko zostanie specjalistą w jakiejś

dziedzinie, ale przede wszystkim stawanie się bardziej osobą528. Edukacja spełnia ważną rolę

w rozwoju każdej rodziny i jednostki.

526 B. Markiewicz, Praca..., dz. cyt., s. 250.
527 M. Tyszkowa, Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. M.
Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Warszawa 2011, s. 45-56.
528 http://sapiencjokracja.pl/edukacja-integralny-rozwoj-czlowieka-wlasciwym-zadaniem-kultury-i-edukacji/,
[dostęp: 4.06.2018 r., godz. 22.01].

http://sapiencjokracja.pl/edukacja-integralny-rozwoj-czlowieka-wlasciwym-zadaniem-kultury-i-edukacji/
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2.1. Kształtowanie rodziny w perspektywie aksjonormatywnej tożsamości jednostki

Rodzina jako naturalna instytucja życia społecznego powstaje w konkretnej przestrzeni

międzyludzkiej, a więc kondycja jednostki w tym zakresie staje się kluczową. To bowiem od

tożsamości jednostki i jej odniesień aksjonormatywnych zależy w dużej mierze pomyślność i

kapitał społeczny związku małżeńskiego. Pojęcie tożsamość jest szeroko wyjaśnione w

literaturze socjologicznej. Wielu autorów podejmuje trud wyjaśniania tego sformułowania. W

tej części rozważań wskazane zostaną najważniejsze interpretacje, które umożliwią lepsze

zrozumienie opisywanej kwestii. Na początek należy zauważyć, że pierwotnie zagadnienie

tożsamości było zupełnie obce naukom socjologicznym. Wynikało to z faktu, że w swoich

pierwotnych znaczeniach prezentowało niemal antysocjologiczną wizję modelu jednostki529.

Takie krytyczne podejście do tożsamości u socjologów dokładnie opisał Alain Touraine:

„Przypomnijmy Durkheima, Marksa. Kto po Freudzie odważy się przypisać jakieś znaczenie

świadomości jednostki? Ten brak zaufania do podmiotu przejawia się w fakcie, iż jednostkę

pojmuje się jako zinternalizowane wartości, a te trudno oddzielić od dominującej ideologii.

Opisujemy jednostkę przez jej miejsce w formalnej strukturze społecznej. Do struktury

społecznej musimy się dostosowywać jako jednostki, struktura jest najważniejsza dla nauk

społecznych, które – jak pisze Jacques Lacan – stają się w coraz większym stopniu czymś w

rodzaju technik ortopedycznych. Przedmiotem socjologii jest więc krytyka «iluzji

tożsamości» i uznanie de facto nieobecności tożsamości w działaniu społecznym i kto wie,

może nawet uznanie w nim braku świadomości”530.

Pojęcie tożsamości przeniknęło do ogólnych nauk socjologicznych za przyczyną prac

stworzonych przez Erika Eriksona. Postulował on prowadzenie badań o charakterze

interdyscyplinarnym, które miały odnosić się do zmian w szybki sposób zachodzących w

społeczeństwie przemysłowym. Odwoływał się on do integralności tożsamości jednostki,

która to mogła być rozpatrywana w kontekście większych grup społeczeństwa. Zgodnie z jego

poglądami osiągnięcie uczucia tożsamości, jest zasadniczym zadaniem człowieka w okresie

529 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2008, s. 21.
530 A. Tourauine, Pour la Sociologie, Seuil 1974, s. 179.
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jego dorastania. Odczucie to tworzone jest w rezultacie udanej integracji przemian

somatycznych,  psychoseksualnych  oraz  poznawczych  w  obszarze  ról,  które  dorastającym

jednostkom oferuje społeczeństwo.

Autor ten nie sprecyzował jednak w jasny sposób definicji tożsamości. Określił natomiast

ją w dwóch aspektach – poziomie hipotetycznym i doświadczalnym. Na poziomie o

charakterze hipotetycznym, Erik Erikson odnosi tożsamość do pewnego typu struktury

wewnętrznej, która jest rezultatem integracyjnej aktywności ludzkiego ego. Natomiast na

poziomie doświadczeń autor opisuje odczucie tożsamości jako pewnego rodzaju poczucie

osobowej jedności oraz historycznej ciągłości tej jednostki531.

Kolejni autorzy coraz mocniej zaczęli uwzględniać kwestię tożsamości w zagadnieniach

socjologicznych. W tym kontekście można się odwołać do poglądów Renauda

Sansaulieu’ego. Prowadził on obserwacje nad pracą wielu grup społecznych. Podsumowując

je stwierdził, iż w zestawach socjologicznych kategorii, już od lat 70 poprzedniego stulecia

coraz częściej autorzy posługują się sformułowaniem „tożsamość”. Koniecznym było

wprowadzenie nowych kategorii pojęciowych, które umożliwiłyby poprawienie zrozumienia

mechanizmów funkcjonowania ludzi532.

Od tego czasu w literaturze zaczęło pojawiać się coraz więcej różnorodnych koncepcji

opisujących zagadnienie tożsamości. Socjologowie starali się poznać je jak najdokładniej.

Pojawiło się sformułowanie tożsamość społeczna. Zdaniem Jerzego Nikitorowicza tożsamość

definiuje się jako całokształt „konstrukcji podmiotu, które odnosi się do siebie, do

podstawowej potrzeby przynależności, stabilności, identyfikacji z dziedzictwem, dorobkiem

przodków”533. Autor dodaje, że wyrażenie tożsamość wskazuje w szczególności na

kontynuowanie w czasie określonych cech ludzkiej „osobowości”. Wskazuje to na kwestię

bycia  kimś,  bycia  tym  samym,  kto  jest  utożsamiany  z  sobą,  ze  swoją przeszłością,  a  zatem

tożsamy z własnymi przekonaniami, działaniami, wartościami oraz myślami534.

Ogólna, socjologiczna definicja tożsamości mówi, że jest to „okazywanie innym

jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami

531 Za: M. Suska, Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży, w: Tożsamość osobowa a
tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Białystok 2001, s. 110 i
n.
532 R. Sansaulieu, L’ identite et les relations de travail, w: Identites collectives et changements sociaux, red. P.
Top, Toulouse 1980, s. 285.
533 J. Nikitorowicz, Pogranicze tożsamości edukacja między kulturowa, Białystok 1995, s. 68.
534 Tamże, s. 88.
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rzeczywistości społecznej, a także umożliwienie innym zdefiniowania i rozpoznania danego

obiektu, przez pewne cechy dla niego charakterystyczne”535.

Tożsamość społeczna to pewien sposób doświadczania samego siebie przez aktorów

społecznych. Chodzi w tym miejscu o układ autodefinicji aktora. Tożsamość to zbiory

wyobrażeń, sądów, a także przekonań, które to konkretna jednostka konstruuje dookoła siebie.

Występuje tu swoisty poliformizm zjawiska, czyli sytuacja, kiedy jednostka myśli o sobie na

wiele sposobów – „ja” może być różnie traktowane. Trzeba w tym aspekcie jednak zauważyć,

że pojęcie „tożsamość” w potocznej mowie jest definiowane inaczej.

Tożsamość konkretnej jednostki badana jest zazwyczaj z perspektywy o charakterze

ogólnospołecznym. W takich sytuacjach jest ona interpretowana jako pewnego rodzaju

rezultat identyfikacji z konkretnymi grupami ludzi, a także stanowi podstawę do różnicowania

pomiędzy „my”, a „oni”536.

Należy także przedstawić aspekt strukturalny pojęcia tożsamości. Fakt bycia kimś

pojmowany może być zarówno, jako identyfikacja, jak i również jako identyzacja (mowa w

tym miejscu o ujednostkowieniu. Ludzie traktują siebie, jako byty niepowtarzalne i

jednostkowe). Tożsamość jest efektem przyjęcia określonych cech od pozostałych. Poprzez

identyfikację powstaje społeczna tożsamość, a więc opisy siebie w społecznych kategoriach.

Natomiast przez identyzację powstaje określona koncepcja samego siebie, pewien efekt

refleksji jednostki, doświadczeń osobistych, definiowanie samego siebie w kategorii ról

społecznych. Opisując dokładniej te kwestie, można w tym kontekście wskazać, na537:

1. Identyzację – pojawia się model ja / nie ja;

2. Identyfikację – pojawia się model my / nie my.

Tożsamość, która jest odnoszona do osobistego „ja” tworzona jest przez indywidualne

cechy fizycznego wyglądu, płeć, aspekty osobowościowe, a także właściwości zachowania,

które są interpretowane jako ważne, stabilne oraz wyróżniające w określonym stopniu

pozostałych. Natomiast tożsamość społeczna formułowana jest dzięki przynależności do

rozmaitych kategorii społecznych. Mirosław Sobecki w tej kwestii wskazuje, iż „posiadać

tożsamość społeczną, znaczy umieć rozpoznać swoją lokalizację w grupach społecznych,

nadać temu znaczenie i na tej podstawie wzbogacać koncepcję własnej osoby. Podobnie jak

535 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 228.
536 J. Nikitorowicz, Pogranicze tożsamości…, dz. cyt., s. 88.
537 Tamże.
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dla tożsamości osobistej, jak i społecznej, ważna jest kontynuacja społecznych identyfikacji.

Ich ważność wzrasta i umacnia się w procesie rozwoju człowieka i zależy od kultury”538.

Tożsamość o charakterze społecznym jest w związku z tym wynikiem zachowywania

dziedzictwa swoich przodków, kultywowania ich kluczowych wartości. Odczucie tożsamości

pozwala jednostkom na funkcjonowanie w zbiorowościach ludzkich z zachowywaniem

przeświadczenia o swojej własnej odrębności oraz niepowtarzalności. Zaś tożsamość grupowa

pochodzi z wypadkowej przedsięwzięć, działań i zachowań członków konkretnego

społeczeństwa.

Wyróżnić można zatem w socjologii kilka rodzajów tożsamości. Definicję odwołującą się

to tego zagadnienia stworzył między innymi Anthony Giddens. Według niej tożsamość

rozumiana jest jako „cechy wyróżniające jednostki lub grupy, określające, kim lub czym jest

ta jednostka lub grupa i co ma dla nich znaczenie. Najważniejszymi źródłami tożsamości są

płeć, orientacja seksualna, narodowość lub etniczność i przynależność klasowa. Ważnym

czynnikiem tożsamości jednostki jest jej imię i nazwisko; nazewnictwo ma też duże znaczenie

dla tożsamości grupowej”539.

Barbara Szacka zauważa, że dla socjologów interesująca jest nie jedynie tożsamość o

charakterze osobistym (czyli fakt, iż jednostka obserwuje siebie jako niepowtarzalną), lecz

również tożsamość społeczna określonej jednostki. Ta druga jest najprościej mówiąc

pochodną przynależności ludzi do rozmaitych grup oraz kategorii społecznych. Posiada ona

subiektywny wymiar (uczucie tożsamości) oraz wymiar obiektywny (zaklasyfikowanie danej

jednostki przez pozostałych ludzi)540.

Charles Cooley jako pierwszy z socjologów zwrócił uwagę na to, iż jednostki kształtują

swoje osądy na swój temat na podstawie w rzeczywistości tego, za kogo uznają ich pozostali

ludzie. Proces taki jest nazywany „zwierciadłem osobowości”. Składa się on z trzech

następujących etapów541:

· Wyobrażenia danej jednostki na temat tego, w jaki sposób prezentuje się ona

pozostałym;

· Wyobrażenia danej jednostki na temat tego, co pozostali na jej temat myślą;

· Reakcje jednostek w powiązaniu z opiniami, jakie inni ludzie mają o nich. Reakcją

taką może być między innymi duma, wstyd, zażenowanie albo gniew.

538 M. Sobecki, Poczucie tożsamości narodowej uczniów LO narodowości białoruskiej, litewskiej, „Edukacja”
1995, nr 4, s. 44.
539 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 736.
540 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 154.
541 Tamże, s. 154-155.



162

Tożsamość osobista oraz tożsamość społeczna konkretnej jednostki jest bardzo mocno

powiązana z odgrywanymi przez tego człowieka rolami o charakterze społecznym. Można

nawet powiedzieć, iż role te tym silniej oddziałują na tożsamość danej jednostki im bardziej

się identyfikuje z nimi. Ponadto wszystkie role mają inne wagi i w różnych stopniach

wpływają na tożsamość człowieka. Można jednak wskazać jedną rolę zasadniczą. Barbara

Szacka wskazuje, że pośród różnych ról dotyczących ludzi jedna z nich posiada status roli

kluczowej, wyznaczającej, jak są oni postrzegani, a tym samym – ich tożsamość. W

społeczeństwach przemysłowych (nowoczesnych) taką zasadniczą rolą były z reguły role

zawodowe i to one najczęściej decydowały o obrazie samego siebie u nich542.

W naukach socjologicznych tożsamość społeczna nie jest zagadnieniem jednorodnym.

Wymienić można wiele jej elementów. Zgodnie z poglądami Mariusza Szczepańskiego

tożsamość społeczna jest zbudowana z następujących elementów543:

· Występowanie pewnych oraz szczególnych dla konkretnego obszaru form

budownictwa, układów przestrzennych (tak zwana perspektywa urbanistyczno-

architektoniczna);

· Wspólnota gospodarowania, kooperacja oraz konkurencja pomiędzy regionami (tak

zwana perspektywa ekonomiczna);

· Związki zarówno indywidualne, jak i zbiorowe z dziejami konkretnego miejsca,

instytucjami historycznymi, bohaterami (tak zwana perspektywa historyczna);

· Świadomość dotycząca dziedzictwa kulturowego, która jest rozumiana i odczytywana

ze znaczeń oraz symboli (tak zwana perspektywa etnograficzna);

· Przypisanie jednostki do przestrzeni oraz miejsca (tak zwana perspektywa

geograficzna);

· Funkcjonujące w określonej świadomości zbiorowej rozdzielenie na: oni i my,

jakiemu towarzyszy odczucie odrębności (tak zwane perspektywa socjologiczna);

· Indywidualna identyfikacja z danym regionem, społecznością lokalną, a także kulturą

(tak zwana perspektywa psychologiczna);

Złożoność podejść do wyrażenia „tożsamość”, a także wielość teorii socjologicznych w

tym zakresie potwierdza stwierdzenie, że jest to sformułowanie wieloznaczne. W zależności

od tego co jest priorytetem dla konkretnego badacza, w odmienny sposób może rozumieć to

542 Tamże, s. 155-156.
543 Za: M. Błaszczyk, Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia, w: Sytuacja i rola
wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów
społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska, red. Z. Kurcz, Z. Morawski, Wrocław 2003, s. 171.
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zagadnienie. Tożsamość każdej jednostki jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania w

każdym wymiarze życia społecznego. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że empiryczne

badania tegoż zjawiska są niemożliwe544. Próba zdefiniowania pojęcia tożsamości może

opierać się na odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Chcąc dogłębnie przeanalizować

tematykę tożsamości i określić sens pojęcia, musimy je uporządkować i zebrać różnorodne

sposoby jego definiowania.

Wielu spośród socjologów, filozofów, psychologów opracowało własne definicje pojęcia

tożsamość. Zaprezentowanie jednak wszystkich wydaje się niemożliwe. Przedstawione

zostaną zatem wybrane definicje operacyjne tego pojęcia, które znajdują się najbliżej

badanego w niniejszej pracy aspektu.

 Jednocześnie ukażmy jednak obszar zjawisk, w obrębie których usytuowana jest

problematyka tożsamości jednostki.

Pojęcie tożsamości zostało wprowadzone przez Eriksona, a główne założenie definicji

zawiera jednoczesne występowanie i przenikanie się czterech czynników:

a) świadome odczuwanie tożsamości indywidualnej,

b) cichą realizację syntezy ego,

c) nieświadome działanie ku trwałemu zachowaniu charakteru indywidualnego,

d) pozostawanie w wewnętrznej solidarności razem z ideałami grupowymi oraz

utożsamianie się z nimi545.

Uogólnieniem wielu stanowisk może być definicja Hectora Rodrigueza Tome’a i Franka

Bariauda. Tożsamość jednostki to dla nich: „zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i

projektów podmiotu, które odnosi on wobec siebie”546.

Najważniejszy jednak dla nas sens stosowany w antropologii kultury i socjologii ukazany

jest w definicji Hermana Bausingera. Tożsamość jest dla niego „całością konstruktów

podmiotu odnoszonych wobec siebie- całość ta nie jest prostym zsumowaniem elementów,

jest to ich układ w jakiś sposób zintegrowany. Elementy owej konstrukcji siebie

wyprowadzone są z identyfikacji z innymi osobami i grupami, z wybranymi strukturami

społecznymi jako częściami systemu: ja – inny, i są one także pochodnymi takich

kulturowych kategorii, jak wartości, normy, a nawet artefakty”547.

544 Por. Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 3; M. Melchior, Społeczna tożsamość
jednostki, Warszawa 1990, s. 20.
545 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 67-70.
546 H. T. Rodriguez, F. Bariaud, La structure de l’identité á adolescence, w: Tożsamość narodowa młodych
Polaków, red. S. Lennik, Częstochowa 2002, s. 16.
547 H. Bausinger, Senseless Identity, w: Tożsamość narodowa młodych Polaków, dz. cyt., s. 16.
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Każda prawie definicja odnosi tożsamość do świadomości siebie jednostki. Część

akcentuje świadomość ważnej spójności jednostki zarówno w czasie, jak i przestrzeni w

każdym z okresów życia, różnych pełnionych rolach społecznych a także sytuacjach, jej

odrębność, niepowtarzalność oraz indywidualność. Inne – tożsamość definiują poprzez

poczucie uczestnictwa w różnych grupach społecznych, wraz z emocjonalnym jego

znaczeniem, jakie przypisuje tożsamość temu uczestnictwu548.

Tożsamość jest kategorią spajającą jednostkę z najszerszą zbiorowością społeczną, do

której należy. Stąd mowa o tożsamości narodowej. Od zawsze jednostki określały swą

odrębność i wagę w odniesieniu do wartości i kultury zbiorowości, do której należały.

Tożsamość jednostki jest więc związana z ładem społecznym oraz kulturowym, który oparty

jest na istnieniu grup o charakterze wspólnotowym, narodu. Rdzeniem wspólnotowości

pozwalającym na wspólne działania oraz interakcje jest przyjmowanie i respektowanie

wartości wspólnych uznanych jako „swoje”, które są odrębne od wartości „innych”.

Jednostka musi początkowo odnosić się do szerszej wspólnoty, jaką jest naród, aby

później móc rozwijać oraz dopełniać tożsamość kulturową w rodzinie, lokalnych

wspólnotach. Istnienie narodu to jednoczesne zapewnienie ciągłości tradycji, wartości,

znaczeń, sensów, przeciwdziałanie społecznemu rozproszeniu. Tożsamość jednostki zawsze

odnosi się do wartości wyznawanych przez naród. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, iż

narodowość to ciągle jedna z najważniejszych kategorii identyfikacyjnych549.

„Tożsamość narodowa jest więc poczuciem przynależności własnej i innych do szerszej

zbiorowości zwanej narodem, poprzez znajomość, akceptowanie i realizowanie wartości

rdzennych, ten naród konstytuujących. Inaczej mówiąc jest to identyfikacja z ojczyzną, która

jest wspólnotą wartości rdzennych danego narodu”550.

Zgłębiając, jakie czynniki kształtują współcześnie postrzegane pojęcie tożsamości,

wyróżnimy dwa obszary. Pierwszy nawiązujący do języka życia codziennego i

pozanaukowych sfer refleksji. Kolejny opiera się na wielowarstwowości zjawiska

postrzegania siebie. Obszar pierwszy ukazuje tożsamość jako zbitkę pojęciową, która ma na

celu wywołanie podobnych skojarzeń. Nawiązują one do trwania w czasie pewnych myśli,

wartości i działań danej jednostki. Konsekwencja cech w czasie odnosi się do wyobrażeń

jednostki o sobie lub do wizerunku, który przekazywany jest jej przez inne osoby, starające

548 Tamże, s. 16-17.
549 S. Nowak, Społeczeństwo polskie drugiej połowy lat osiemdziesiątych, „Studia Socjologiczne” 1998, nr 1, s.
67.
550 S. Lennik, Tożsamość narodowa młodych Polaków, dz. cyt., s. 58.
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się pokazać, co powinna czynić, tym samym spełniając pokładane w niej oczekiwania.

Tożsamość jest zawsze wynikiem oddziaływania na jednostkę obydwu tych wymiarów.

Obszar drugi związany jest z wielowarstwowością sposobów postrzegania samego siebie.

Wyszczególnia się zazwyczaj, iż czynnikiem, który różnicuje sposób autoprezentacji jest

czas551.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, w celu uniknięcia rozmycia definicyjnego, należy

przywołać koncepcję Roberta Henrego Robbinsa, rozpatrującą zagadnienie tożsamości w

obrębie trzech dość szerokich perspektyw, modeli teoretycznych. Mowa tu o modelu zdrowia

tożsamości, modelu interakcyjnym tożsamości i modelu światopoglądowym tożsamości552.

Model zdrowia tożsamości jest koncepcją traktującą tożsamość jako wielce istotny

czynnik psychologicznego zdrowia każdej jednostki. Idea tej koncepcji zakłada, że

człowiekowi potrzebne jest pozytywne potwierdzenie własnej tożsamości.  Poszukiwana jest

również sposobność dostosowania jednostki do wymogów życia społecznego. Prym w

głoszeniu tej koncepcji wiedzie Erik Erikson, który podkreśla, jak niezwykle konieczne jest

rozpatrywanie człowieka jednocześnie aż w trzech wymiarach: organizmu, ego oraz jako

członka społeczeństwa. Skupiamy się tu na procesie dorastania człowieka, kiedy to jednostka

odziedziczyła zdolności i sposób postrzegania wymogów życia społecznego. Analizowane są

również związki pomiędzy zachorowalnością na różne choroby a rozpadem tożsamości

jednostki. Łączono też kryzys tożsamości z różnorakimi problemami społecznymi, np.

dyskryminacją, migracją553.

Analizując model interakcyjny tożsamości, widzimy, że jest ona tu przedstawiana jako

przedmiot, wynik oraz zasób interakcji. Tożsamość jest wynikiem społecznych interakcji, jest

ona również przez nie podtrzymywana. Główna teza koncepcji głosi, jakoby społeczeństwo i

człowiek wywodzili się z interakcji, przez nią również następuje zmiana lub utrzymuje się

trwałość jednostek i społeczności, co jednoznacznie świadczy o tym, że tożsamość jest

zjawiskiem interakcyjnym. Istotnym czynnikiem są tu nowe doświadczenia, zmiana wartości

oraz wzorów kulturowych które mogą powodować zmianę tożsamości554.

Ocena postępowania jednostki odnosząc się do społecznie uznawanych oraz

sankcjonowanych standardów postępowania jest głównym założeniem koncepcji modelu

światopoglądowego tożsamości. To, jak dana jednostka postrzega własną tożsamość,

551 Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 14-17.
552 R. Robbins, Identity, Culture and Behaviour, w: Tożsamość narodowa młodych Polaków, dz. cyt., s. 20-22.
553 E. Erikson, Childhood and Society, New York 1963, s. 36-163.
554 Z. Bokszański, Tożsamość…, dz. cyt., s. 32.
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znacząco wpływa na jej zachowanie. Obserwowane jest również dążenie jednostek do

wymuszenia na innych potwierdzenia takiego poglądu o nas, jaki sami posiadamy na własny

temat555.

Warto przybliżyć również dawny spór w naukach społecznych mający na celu ustalenie

czy tożsamość przysługuje tylko jednostce, czy też można ją przypisać grupie społecznej.

Mówiąc o społeczeństwie mamy na myśli byt realny, powiązany i uzależniony od siebie,

wspólnotę osób  przez  nią tworzonych.  Dobro  wspólne,  cel  społeczności  jest  więc  różny  od

dobra jednostkowego. Można przez to wnioskować, iż osoba ludzka wyrasta ponad

zbiorowość, ale jest jednocześnie podporządkowana społeczności. Przeciwstawienie jednostki

społeczności jest więc nieuzasadnione. Zagrożenie dobra jednostki i jednoczesne

społeczeństwa rodzi konflikty. Dla dobra wspólnego może zostać poświęcone dobro

jednostki, jednocześnie prawo naturalne każdej jednostki ludzkiej nie może zostać

podporządkowane dobru wspólnemu. Dobro natury duchowej nie może zostać

podporządkowane dobru materialnemu. Przykład ten pozwala wyodrębnić tożsamość

jednostki i tożsamość grupy556.

Tożsamość jest uświadamiana przez dane jednostki i tylko konkretna jednostka jest jej

rzeczywistym nośnikiem. Aby grupę można było traktować jako całkowicie odrębny od

jednostki podmiot tożsamości, musi spełniać kluczowe warunki. Grupy takie jak wyznawcy

danej religii, czy trwałe grupy terytorialne podobnie postrzegają rzeczywistość, podobnie

odczuwają i działają. Grupa jako nośnik i przekaziciel wartości trwa, zmieniają się jedynie

członkowie. Trwanie tej samej grupy społecznej w czasie pokazuje podzielanie przez

członków tych samych wartości, podobne reakcje na zagrożenia jej istnienia, podejmowanie

podobnych działań na jej rzecz. Członkowie takiej grupy mają przez to poczucie wspólnoty

dziejów i wspólnego dla nich dziedzictwa kulturowego. Podobieństwa te pozwalają na

wyodrębnienie tożsamości zbiorowej557.

Przemiany ponowoczesne współczesnego świata powodują natomiast transformację

tożsamości. Jednostka w procesie indywidualizacji staje się aktywnym aktorem swojego

życia. Nieustannie jest zmuszana do podejmowania decyzji dotyczących egzystencji. Słabnie

bezpośredni wpływ grup oraz instytucji, których jest członkiem. Indywidualizacja, według

wspomnianych autorów przynosi więcej wolności, indywidualnych decyzji, autorefleksji.

Obniża się znaczenie tradycji albo instytucjonalnych nośników tradycji, również religijnej.

555 M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990, s. 40.
556 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 25.
557 Por. L. Dyczewski, Polacy w Bawarii, Lublin 1993, s. 109; M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu
międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
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Jednostka jest zmuszona do podejmowania różnorakich wyborów i decyzji oraz ich następstw.

Jej życie, myślenie oraz działanie coraz bardziej poddane są refleksji oraz autorefleksji.

Indywidualizacja oznacza również, iż tożsamość jednostki przestała być dana z góry.

Jednostka jest wolna od odziedziczonych, z góry danych, wrodzonych wzorów działania, ról

społecznych. Jej tożsamość staje się równocześnie zadaniem, tzn. czymś, wobec czego należy

się zdecydować, prawidłowo dokonać wyboru. Jednostka przestaje utożsamiać się wyłącznie

z jedną instytucją albo grupą społeczną, religijną. Ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi

a czasami odmiennymi wzorami, tradycjami oraz grupami558. Społeczeństwa pluralistyczne,

wchodzące w ponowoczesną fazę rozwoju cechuje utrata absolutnej ważności wartości i norm

moralnych559.

Podsumowując niniejsze rozważania, warto zaznaczyć, że każda forma rozwoju młodej

jednostki ludzkiej dokonuje się w rodzinie i podlega różnorodnym wpływom środowiska

rodzinnego. Również proces kształtowania się tożsamości osobistej nie stanowi pod tym

względem wyjątku. Jak zaznacza J. Rostowski, rozpatrywanie wpływu rodziny na rozwój i

kształtowanie się tożsamości ma charakter wieloaspektowy.

2.2. Wartość edukacji na rzecz wychowania społecznego rodziny

Rodzina, zakładając wielokrotnie podkreślane w KNS wychowanie integralne, posiada

swój całościowy wymiar – jest społeczną instytucją realizującą szerokie, a jednocześnie ściśle

określone zadania. Jeśli możemy mówić o spoiwie tak postrzeganej podstawowej komórki

społecznej, logicznym następstwem będzie wskazanie na sferę normatywną, a więc

konstytutywny aspekt formacji rozwijającej się osoby, indywidualnego fenomenu. Stąd też

obecne w refleksji orientacji humanistycznych podkreślanie roli środowiska rodzinnego,

stanowiącego oddzielną kategorię aksjologiczną560. Owa odrębność wyraża się „startowo” w

pierwotnym tworzeniu, systematyzacji i transmitowaniu wartości „do jednostki”.

Uwarunkowania rodzinne są nierozerwalnie związane ze sferą etyczną i dominującym w niej

typem aksjologii.

558 Z. Nešpor, D. Lužný, Sociologie nábožensví, Praha 2007, s. 177-178. J. Harrington, Moderní sociální teorie,
Praha 2006, s. 354-360. D. Pick, The reflexive modernization of Australian universities, w: Globalisation,
Societes and Education, vol. 2, no. 1, March 2004, s. 6-7.
559 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 157.
560 H. Skorowski, Moralność społeczna, Warszawa 1996, s. 50-72.
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Według KNS, w odniesieniu do rodziny możemy wyróżnić m.in. następujące składowe

definicyjne561:

· wyrasta ze wspólnoty życia i miłości małżeńskiej

· jest grupą pierwotną, leżącą u podstaw życia osób jako fundament/pierwowzór

egzystencji społecznej (skala jednostkowa)

· stanowi centrum życia społecznego – pierwsza ludzka „społeczność” (skala grupowa)

· fundamentem rodziny – małżeństwo.

Zwracając się w stronę społecznego znaczenia rodziny, warto zwrócić uwagę na jedną z

jej najważniejszych, instytucjonalnych funkcji – edukacyjno-formującą, dzięki której

jednostka winna otrzymywać pierwsze wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, co w

przyszłości, pod postacią usensownienia może ułatwić realizację potrzeb uczuciowych i

emocjonalnych562. Obowiązek wychowawczy jest możliwy do całościowego wypełnienia

jedynie w przypadku sprzężenia wymagań i kształtowanych postaw z przykładami

potwierdzającymi przekazywane wartości563. Poprawnie zrealizowany proces uspołecznienia

możliwy do ujęcia w kategoriach typu idealnego zakłada formowanie jednostki do „pełni

godności we wszystkich jej wymiarach”564.

Społeczny cel rodziny odnajdujemy w podniosłej roli przy budowie każdej społeczności,

z naciskiem na narodową i państwową, rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest

więzią łącząca osobę ludzką ze społeczeństwem565. Omawiając skrótowo jej obowiązki i

przywileje w skali makro przedstawione przez Jana Pawła II w Liście do rodzin możemy

stwierdzić, iż rodzina566:

· pozostaje w więzi organicznej z narodem

· uczestnictwo w kulturze i produkcji kulturowego dziedzictwa wpływa na

kształtowanie się „duchowej suwerenności”

· jest współtwórcą życia gospodarczego – przy zastąpieniu logiki rynku zasadą

współdzielenia i solidarności międzypokoleniowej

· wychowuje „do pracy” i formuje społeczno-etyczny kształt ludzkiej pracy

· przekazuje imperatyw działania.

561 Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 143-173.
562 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 36.
563 J. Niewęgłowski, Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym. Perspektywa chrześcijańska, „Seminare”
20(2004), s. 403.
564 Iustitia et Pax, Kompendium…, dz. cyt., s. 143-173.
565 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 38.
566 Jan Paweł II, List do rodzin, Watykan 1994.
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Po przeanalizowaniu ogólnospołecznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

środowiska rodzinnego, zakładając jego istnienie jako konstruktu aksjologicznego zauważyć

należy konieczność rozwinięcia podstawowych normatywnych przesłanek procesu

wychowania. Celem możliwie pełnego zobrazowania istniejących tendencji, porównano

koncepcje powstałe w oparciu o perspektywę chrześcijańską (ze szczególnym

uwzględnieniem systemu salezjańskiego) i klasyczną socjologię wychowania F.

Znanieckiego.

Według jednego z najwybitniejszych polskich socjologów rodzina „woła o pomoc” w

kontekście zastępowania jej przez grupy rówieśnicze567, z tego też powodu kluczowym

problemem stają się próby uwypuklenia możliwie prewencyjnej roli wartości

transmitowanych w rodzinie. Jedną z najważniejszych przesłanek świadczących o powyższej

możliwości staje się fakt, iż poprzez proces wychowania przekazywane są, a następnie

uzewnętrzniane wartości konieczne dla osób do stawania się wolnymi, uczciwymi i

odpowiedzialnymi obywatelami568. W kontekście procesu interioryzacji pojawia się problem

typologii wartości, a następnie ich utylitarnego znaczenia dla wychowania jednostki. Możemy

więc wskazać następujące kompleksy569: wartości osobowe, wśród których wyróżnimy

wartości codzienne i ostateczne oraz wartości społeczne, w szerszej kulturowo i

zredukowanej pod względem możliwości treściowych perspektywie możliwe do

przedstawienia jako wartości podstawowe.

Wartości osobowe (przynależne percepcji i refleksji jednostki) z racji jej zakładanej

autonomii charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Przy wyżej przedstawionym podziale

wartości codzienne nadają kształt interakcjom i relacjom jednostki w społeczeństwie,

stanowią kryteria ocen, wyborów, podejmowanych decyzji podczas codziennego wypełniania

ról i stosunków społecznych, wartości ostateczne natomiast decydują o orientacji życiowej

jednostki, odpowiadają na problemy egzystencjalne i zapewniają „uwewnętrznienie sensu”.

Wartościami społecznymi określimy zaadaptowane w szerszej płaszczyźnie wartości

osobowe, które przy uznaniu przez większość społeczeństwa nabierają wagi wartości

podstawowych, stanowiąc normatywny etos i tworząc fundamenty cywilizacyjno-kulturowe.

W odniesieniu do przedstawionego schematu prewencyjnej roli wartości w rodzinie,

stanowiących podstawę niwelowania czynników ryzyka (prowadzących do rozwijania postaw

567 M. Woś, Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego, „Seminare”
21(2005), s. 536.
568 Iustitia et Pax, Kompendium…, dz. cyt., s. 143-173.
569 J. Mierzwa, Wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa, „Seminare”
18(2002), s. 377.
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dewiacyjnych), należy dopatrywać się w oddziaływaniu wartości ostatecznych i związanych z

nimi w szerszym polu społecznym wartościami podstawowymi, zapewniającymi (przy

poprawnym procesie internalizacji) poczucie sensu egzystencjalnego i przynależności do

wspólnoty. Pozytywną rolę winien również odegrać przekazywany w rodzinie wzór osobowy

legitymizujący proces transmisji wartości.

Przechodząc do założeń salezjańskiej koncepcji wychowawczej570, zestawionej z

socjologią wychowania Floriana Znanieckiego należy zauważyć, że błędnie odczytywana

chrześcijańska myśl społeczna (w szczególności KNS) w zakresie procesu socjalizacji

mogłaby zostać uznaną za opresyjną względem jednostki poprzez heteronomiczny przymus.

Tymczasem, co najwyraźniej uwypuklone zostało w systemie salezjańskim, warunkiem

powodzenia staje się prewencja polegająca na asystencji, socjalizacja „przymusowa” posiada

pejoratywną konotację, a rodzic czy też wychowawca poprzez swoją postawę winien

funkcjonować jako wzór osobowy571. Zbieżne postulaty wyżej wymienionych prądów

myślowych związanych z procesem wychowania możemy zamknąć w kilku syntetycznych

punktach572:

· przeświadczenie o fundamentalnym znaczeniu wzorców rodzinnych

· kultura duchowa jako podstawowy wyróżnik danej społeczności, zajmuje centralne

miejsce w toku nauczania

· podniesienie roli i znaczenia indywidualnej jednostki społecznej – odpowiednia forma

wychowania jednostki warunkiem wysokiego poziomu funkcjonowania systemu

społecznego

· odrzucenie „szkoły życia” oraz metody „prób i błędów” poprzez współpracę grupową

· realne postawienie celu i refleksyjne, samokrytyczne dążenie do niego.

W świetle skrótowej deskrypcji treści merytorycznych obu systemów można

zaryzykować stwierdzenie, że na płaszczyźnie funkcjonalnej zachodzi podobieństwo do

wyróżnianego w kierunkach personalistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem lubelskiej

szkoły socjologii wartości) oddziaływania wartości ostatecznych i podstawowych. Wydaje się

więc, iż w kwestii uspołeczniającego działania rodzinnej aksjologii wszelkie analizy powinny

korespondować z jednej strony ze stwierdzeniem twórcy socjologii humanistycznej –

570 Por. T. Mierzwa, Doskonałość chrześcijanina świeckiego w nauczaniu świętego Franciszka Salezego (1567-
1622), w: Kontemplacja miłości. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia pobytu sióstr wizytek w Jaśle 1903-
2003, red. A. Garbarz, Jasło – Rzeszów 2004, s. 17-61.
571 M. Woś, Salezjański..., dz. cyt., s. 537.
572 Tamże.
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„wyjątkowość jednostek składa się na wyjątkowość grup”573, z drugiej natomiast z

komentarzem zawartym w „Kompendium nauki społecznej Kościoła” – „żaden kraj na

świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko przez

wizję nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości,

zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej”574.

 W niniejszym punkcie przedstawiono części składowe wybranych socjologicznych

orientacji zorientowanych na opis procesu wychowania „do społeczeństwa” – arbitralny

dobór nie jest z pewnością pełnym, a jego ograniczony zakres podyktowany został

objętościowymi i merytorycznymi ramami opracowania.

2.3. Wartość edukacji rodziny w kontekście wychowania społecznego narodu

Z całokształtu bogactwa aksjologicznego, treści przekazywanych dziecku w toku

socjalizacji w domu rodzinnym, które zostało krótko zaakcentowane na pierwszych stronach

niniejszej rozprawy, warto wydobyć przede wszystkim znaczenie rodziny w procesie

międzypokoleniowego przekazu kapitału kulturowego danego narodu. W latach 80.

Franciszek Adamski i Zdzisław Zaborowski wyraźnie akcentowali znaczenie rodziny w

procesie przekazywania kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego, wprowadzania w

świat norm i wartości danego społeczeństwa575. Po upływie przeszło trzydziestu lat ustalenia

te nadal odnajdują potwierdzenie w badaniach empirycznych, o czym przekonuje m.in.

Ryszard Skrzypniak, zauważając „pierwszoplanową rolę rodziny w kształtowaniu tożsamości

międzypokoleniowej Polaków bez względu na zróżnicowanie środowiska

wewnątrzrodzinnego i zewnętrznego (uwarunkowania społeczne, geopolityczne,

historyczne)”576. Także zdaniem Tadeusza Pilcha rodzina stanowi integralny i niezmiennie

ważny element każdego społeczeństwa, jest najlepszym i najskuteczniejszym „nośnikiem” i

„przekaźnikiem” ogólnospołecznej kultury, norm, wartości i wzorów, postaw577.  Z  kolei  w

literackiej formie o znaczeniu domu rodzinnego pisała m.in. Eliza Orzeszkowa: „Przez dom

nie rozumiem czterech ścian tylko, które osłaniają ludzi od słoty i chłodu, ani spiżarni tylko,

573 F. Znaniecki, Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973, s. 73.
574 Iustitia et Pax, Kompendium…, dz. cyt., s. 143-173.
575 Por. F. Adamski, Socjologia…,  dz.  cyt.,  s.  53;  Por.  Z.  Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-
wychowawcza, Warszawa 1980, s. 14.
576 R. Skrzypniak, Ojczyzna…, dz. cyt., s. 212.
577 Por. T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 137.
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kuchni i jadalni. W moim wyobrażeniu dom jest pracownią, w której wyrabiać się powinny

nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także charaktery i rozumy ludzkie”578.

W tym miejscu chciałbym skoncentrować się w sposób bardziej precyzyjny na

szczególnej roli rodziny i potencjale tkwiącym w rodzinie właśnie w kontekście kształtowania

postaw patriotycznych. Pomimo nieraz postulowanych koncepcji odbierania rodzinie jej

kolejnych funkcji, w tym także funkcji wychowania ku wartościom patriotycznym socjolodzy

i pedagodzy najczęściej pozostają zgodni, iż właśnie środowisko rodzinne jest naturalnym

i najwłaściwszym w tym zakresie. Jadwiga Izdebska uwypukla znaczenie pierwszeństwa

rodziny, pisząc: „Pierwszym środowiskiem wprowadzającym dziecko w świat wartości

humanistycznych, w tym także związanych z Ojczyzną, społeczeństwem, prawami i

obowiązkami obywatelskimi jest niewątpliwie dom rodzinny”579. Rodzina jest

niezaprzeczalnie elementem łączącym jednostkę, młodego człowieka, z szerszą społecznością

lokalną i ostatecznie z narodem: „poprzez rodzinę wchodzi on w naród jako rodzinę rodzin, w

końcu zaś w rodzinę narodów, którą nazywamy ludzkością”580. W podobnym duchu pisze

także J. Nikitorowicz, akcentując jednocześnie rolę i znaczenie rodziny jako prywatnej

ojczyzny: „Zanim dojrzejemy do ojczyzny narodowej, w pierwszej kolejności mamy swoją,

niewielką, prywatną ojczyznę – rodzinę”581.

Także dla innych badaczy właśnie rodzina, poprzez swoją ciepłą atmosferę, z której

wypływają niespotykane gdzie indziej interakcje społeczne, niezmiennie pozostaje instytucją

społeczną posiadającą legitymizację do pełnienia roli wychowania młodego pokolenia ku

szeroko rozumianym wartościom patriotycznym582. Aby zrozumieć fundamentalne znaczenie

rodziny w procesie wychowania patriotycznego, wystarczy uzmysłowić sobie jej znaczenie

w procesie poznawania przez dziecko ojczystego języka, który wszak jest skarbnicą

narodowej kultury. Kardynał Stefan Wyszyński bardzo silnie akcentował znaczenie języka dla

trwania narodu, nazywając go wręcz „duszą narodu”583. A przecież w dzisiejszej

rzeczywistości społeczno-kulturowej troska o zachowanie i czystość języka ojczystego jest

578 E. Orzeszkowa, Maria, Warszawa 1972, s. 142.
579 Por. J. Izdebska, Dom rodzinny…, dz. cyt., s. 303.
580 S. C. Michałowski, Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, w: Dziecko w świecie wartości, red. K.
Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S.C. Michałowski, Kraków 2003, s. 170.
581 J. Nikitorowicz, Rodzina w procesie kształtowania tożsamości kulturowej w dobie regionalizacji i
globalizacji, w: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2004, s. 81.
582 Por. J. Wilk, Myśląc ojczyzna…, dz. cyt., s. 52; por. B. Dymara, Spotkania z małą i wielką ojczyzną w życiu
codziennym i szkole, w: Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów 2010, s.
143; por. B. Dymara, Stół rodzinny jako miejsce kulturowej wspólnoty, w: Rodzina dla Europy czy Europa dla
rodziny, t. II, red. B. Dymara, J. Koroffa, W. Korzeniowska, H. Lukašova-Kantorková, S. C. Michałowski, A.
Murzyn, T. Göbelowa, Kraków 2006, s. 119-140; por. B. Zięba, Wartości patriotyczne, dz. cyt., s. 242.
583 Por. J.  Celej, Kultura chrześcijańska duszą narodu w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
1995, s. 170 n.
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szczególnie ważna, chociażby przez silny wpływ obcojęzycznych zapożyczeń, szczególnie z

dziedziny rozrywki i nowych technologii. Dziecko, któremu nie uzmysłowiono w

najmłodszych latach poszanowania dla ojczystego języka, nie nadrobi tych zaległości w

okresie szkolnym, wręcz przeciwnie, zaległości te będą się pogłębiać.

W warunkach polskiego społeczeństwa znaczenie rodziny w procesie

międzypokoleniowej transmisji pokoleń, a w szczególności przekazywania wartości

patriotycznych jest dodatkowo podkreślane czynnikami historycznymi. Pisał o tym już u

progu niepodległej Polski Władysław Borowski: „Gdy przyszła ciężka niewola, rodzina stała

się ostoją narodowej tradycji, szkołą miłości kraju i przystanią, w której szukał schronienia

ojczysty język, patriotyczna poezja i wszystkie najdroższe uczucia. Przy ognisku rodzinnym

w cichości uczono dzieci modlić się za ojczyznę, zapoznawano z jej dziejami i nucono pieśni

narodowe”584. Bez wątpienia fakt, iż obecnie możemy cieszyć się bogactwem polskiej kultury

w znacznej mierze zawdzięczamy temu, że w okresie zaborów rdzeń życia narodowego

przeszedł właśnie do strefy życia prywatnego, rodzinnego, co umożliwiło jej przetrwanie,

pomimo skrajnie niesprzyjających warunków585.

W dalszej kolejności warto zastanowić się nad tym, w jakim kierunku powinno być

realizowane kształtowanie postaw i wartości patriotycznych w środowisku rodzinnym.

Krystyna Chałas i Stanisław Kowalczyk wskazują na to, iż: „Wiodącym zadaniem

wychowawczym jest budzenie w wychowanku przeświadczenia, że ojczyzna jest wielką

wartością, a jej pomyślny rozwój jest uwarunkowany między innymi rozwojem

wychowanka”586. Jadwiga Małek zwraca także uwagę na poszanowanie języka ojczystego w

domu rodzinnym, znaczenie rozmów dzieci z rodzicami, snute przez rodziców opowieści

historyczne, na temat narodowych tradycji, zwyczajów. Dodaje także, iż właśnie rodzinie

przypada szczególna rola w przekazie ojczystej obyczajowości, w której zawarte są wartości

religijne, moralne, narodowe i kulturowe. Obyczajowość życia rodzinnego to także kultura

porozumienia, umiejętność słuchania opinii i potrzeb członków rodziny, wzajemny szacunek i

akceptacja. Niezwykle cennym ze względu na kształtowanie postaw patriotycznych w

środowisku rodzinnym jest kolekcjonowanie rodzinnych pamiątek, medalików, fotografii,

listów, biżuterii. Bardzo ważne jest także kultywowanie rocznic uroczystości rodzinnych:

imienin, urodzin, ślubu, śmierci, które kształtuje solidarność rodzinną, rozszerza kręgi bliskiej

rodziny, kształtuje więź z przeszłością, poszanowanie dla wierności.

584 W. Borowski, Ogólne…, dz. cyt., s. 279.
585 Por. J. Prokop, Dom w kulturze polskiej, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 52-52, s. 6.
586 K. Chałas, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II, Kielce
2006, s. 106.
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Obok sfery symbolicznej i emocjonalnej autorka wskazuje także na konieczność

przybliżania dziecku obrazów ziemi ojczystej, pisząc: „W kształtowaniu postawa

patriotycznych w rodzinie ważnym zadaniem jest uczenie miłości do ziemi ojczystej (…)

Pierwsze kontakty z ojczystą przyrodą poprzez wycieczki, literaturę i pejzaże, inicjowane

powinny być przez rodzinę”587. Autorka przypomina także, iż rodzice nie mogą zapominać o

rozwijaniu zainteresowań dziecka, zmierzających właśnie ku poznawaniu dziedzictwa kultury

regionalnej i narodowej, sztuki ludowej, malarstwa, literatury, architektury. Budowanie więzi

emocjonalnej z narodem to także pamięć o przodkach, a także poszanowanie wiary ojców,

wyrażane przez szacunek wobec kościołów, przydrożnych krzyży i kapliczek oraz

cmentarzy588. Rozwijanie poczucia przywiązania do ojczyzny, do narodu, poczucie

identyfikacji, tożsamości i solidarności może być także prowadzone poprzez przybliżanie

historii, sylwetek bohaterów narodowych, królów, hetmanów, duchownych, uczonych,

artystów, miejsc będących świadkami najważniejszych w dziejach narodu wydarzeń589.

Wymienione powyżej kierunki wychowania ku wartościom patriotycznym stanowią

swoisty fundament, konieczny dla ukształtowania się właściwych postaw patriotycznych.

W oparciu o nie dopiero mogą być realizowane dalsze cele, szczególnie istotne z punktu

widzenia współczesnych uwarunkowań i wymagań, jakie stawia przed polskim

społeczeństwem rzeczywistość społeczno-polityczna. Można tu mówić o tzw. patriotyzmie

codziennym, realizowanym w codziennej systematycznej pracy, budowaniu określonych

relacji społecznych sprzyjających kształtowaniu się kapitału społecznego, poczuciu więzi i

identyfikacji z kondycją ekonomiczną społeczności lokalnej, a także całego społeczeństwa.

Współczesny patriotyzm codzienny to także rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

rozwijanie poczucie sprawstwa, wpływu na bieg wydarzeń, bycia gospodarzem we własnej

miejscowości. W obrębie tego kompleksu postaw znajduje się również zainteresowanie

sprawami lokalnymi, a także szerszymi sprawami publicznymi, w tym politycznymi. W tym

kontekście to również uczestnictwo w kolejnych wyborach prezydenckich, parlamentarnych i

samorządowych590. O tym, jak bardzo współczesne polskie społeczeństwo potrzebuje takich

właśnie postaw, mogą świadczyć kolejne badania ujawniające niski stopień uczestnictwa

obywateli w życiu państwa, a nawet własnego miejsca zamieszkania, miasta, gminy, osiedla.

587 J. Małek, Zadania współczesnej rodziny w zakresie wychowania patriotycznego, w: Wychowanie
patriotyczne. Materiały Sympozjum Katechetycznego (Krosno, 30 października 2003 r.), red. W. Janiga, M.
Grendus, Przemyśl 2005, s. 156.
588 Por. Tamże, s. 159.
589 Por. B. Dymara, Spotkania z…, dz. cyt., s. 142.
590 Por. J. Izdebska, Dom rodzinny…, dz. cyt., s. 312-313; por. K. Chałas, St. Kowalczyk, Wychowanie…, dz.
cyt., s. 125.
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W podsumowaniu autor chciałby wskazać na szereg punktów, które winny być

promowane i kultywowane, jako stałe elementy życia rodzinnego, które miałyby pozytywny

wpływ na kształtowanie właściwych postaw narodowo-patriotycznych, właśnie w środowisku

rodzinnym. Do najważniejszych z nich należą: dialog w rodzinie, uwrażliwienie na rozwój

duchowy, troska o czystość języka ojczystego, poznawanie historii rodziny, pielęgnowanie

zwyczajów rodzinnych i tradycji regionalnych, religijnych oraz symboli narodowych,

organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz dbanie o czystość środowiska, poznawanie

narodowego dorobku kulturowego, historii ojczyzny oraz poszanowanie pamięci bohaterów

narodowych, codzienna, sumienna i uczciwa praca w domu i szkole, wprowadzanie dziecka w

świat społeczny, publiczny, polityczny. We wszystkich tych elementach koniecznym jest, aby

rodzic był obecny przy dziecku, aby z wielką pieczołowitością rozwijać poczucie

międzypokoleniowej więzi, właśnie poprzez dawanie własnego przykładu. Nie można

zapominać także o tym, iż starania „socjalizacyjno-wychowawcze we współczesnych

rodzinach mogą pozostać bezowocne, jeśli zaburzone będą kontakty międzyosobowe oraz

chłodny czy wyłącznie rzeczowy klimat uczuciowy. Konieczna jest więc rozbudowa instytucji

wspomagających rodzinę w jej socjalizacyjnym oddziaływaniu na dorastające pokolenie”591.

Zamierzeniem autora rozprawy jest uwrażliwienie czytelników przede wszystkim na

potrzebę kultywowania i dalszego rozwoju postaw i wartości narodowo-patriotycznych; na

potrzebę możliwie czystego dziedzictwa narodowego, kapitału kulturowego kolejnym

pokoleniom. Konieczność ta wiąże się z dostrzegalnym rozprężeniem systemu

aksjo-normatywnego, wynikającym z zachodzącego procesu transformacji systemowej,

którego konsekwencją staje się coraz powszechniejsze zjawisko relatywizmu czy wręcz

nihilizmu aksjologicznego. Brak stabilnych punktów odniesień, wzorów godnych do

naśladowania z punktu widzenia jakości życia społecznego, przyczynia się do tego, że

właśnie dziś tak potrzeba polskiemu społeczeństwu patriotyzmu, przy czym ważne, aby ów

patriotyzm był nie tylko nowoczesny, nie tylko nastawiony na kształtowanie postaw

prospołecznych, społeczeństwa obywatelskiego. Jak najbardziej są to kwestie bezdyskusyjnie

konieczne, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, iż bez wcześniejszej podbudowy

aksjologicznej, dokonanej w oparciu o elementy tradycyjnie rozumianego patriotyzmu, próby

te mogą zakończyć się niepowodzeniem, a nawet wypaczeniem wychowania ku wartościom

narodowo-patriotycznym. I chociaż niewątpliwie politologiczna perspektywa postrzegania

narodu, a implicite także patriotyzmu, posiada cenne atuty, to jednak zdecydowanie większy

591 J. A. Pielkowa, Zmiany w…, dz. cyt., s. 260.
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potencjał wychowawczy i prospołeczny prezentuje perspektywa kulturowa, akcentująca

wymiar wspólnotowo-personalistyczny. W tym kontekście ważną rolę odgrywa szereg

argumentów świadczących za tym, iż także współcześnie, wbrew pojawiającym się poglądom

o charakterze lewicowo-liberalnym, rodzina pozostaje trwałą i niemożliwą do zastąpienia

instytucją społeczną, odpowiedzialną za proces socjalizacji pierwotnej, fundamentalnej dla

późniejszego kształtowania się osobowości, tożsamości oraz postaw młodego pokolenia.

Ustalenia te odnajdują równocześnie przełożenie na sferę międzypokoleniowej transmisji

kapitału kulturowego, w tym także na proces wychowania ku wartościom

narodowo-patriotycznym, w którym rodzina w dalszym ciągu odgrywa najprzedniejszą rolę.

Sygnalizowana jest jednak konieczność aktywnego włączenia się samych rodziców w ten

proces, poświęcenia niewątpliwie większej ilości czasu na kontakt z dziećmi, wykazanie

wzmożonego zaangażowania w intelektualny ale także duchowy rozwój dziecka.

2.4. Znaczenie edukacji rodziny w kontekście zmian społecznych w warunkach

społecznych zmian kulturowych

Spośród wielu środowisk badawczych dotykających problematyki przemian na

płaszczyźnie aksjonormatywnej jednym z najważniejszych zdaje się być lubelska szkoła

socjologii wartości. Przedstawione dane ilościowe weryfikujące fundamenty teoretyczne

pochodzą z publikacji autorów identyfikowanych z powyższymi kręgami.

Punktem wyjścia dla Ronalda Ingleharta jest teoria Abrahama Maslowa o hierarchizacji

potrzeb i ich zaspakajania – od potrzeb fizjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa,

przynależności, uznania, estetyczno-intelektualne, do potrzeb samorealizacji. Gdy dorośnie

pokolenie wychowane w dobrobycie to zmienia się hierarchia wartości tegoż społeczeństwa.

Potrzeby materialne zostały zaspokojone, więc zgodnie z teorią Maslowa uwaga jednostek

kieruje się w stronę zaspakajania potrzeb wyższego rzędu, takich jak poczucie przynależności,

szacunek, satysfakcja intelektualna. Zmiana nie dotyczy jednak pokolenia rodziców – bo ono

nie zaznało w młodości dobrobytu, lecz pokolenia dzieci. Dlatego doświadczenie
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długotrwałego dobrobytu przekłada się na zachodzące z kilkunastoletnim opóźnieniem

zmiany w społecznym systemie wartości592.

Inglehart wyróżnił dwie grupy wartości, które następują po sobie: materialistyczne i

postmaterialistyczne. Te pierwsze związane są z zapewnieniem poczucia fizycznego, a także

ekonomicznego bezpieczeństwa. Zalicza się do nich takie wartości jak np. rozwój

technologiczny, rozwój gospodarczy, praca, pieniądze (jako podstawa utrzymania),

odpowiedzialność państwa za obywateli. Wartości postmaterialistyczne to te, które stają się

ważne po osiągnięciu przez ludzi bezpieczeństwa ekonomicznego i dlatego właśnie stają się

ważne, bo to bezpieczeństwo zostało osiągnięte. Wartościami postmaterialistycznymi są np.

zaufanie, niezależność, ekologia, prawa mniejszości seksualnych, prawa kobiet, wolność

wyboru, tolerancja, satysfakcja z życia, samorealizacja. Miejsce tradycji, rodziny, religii

zajmuje panowanie racjonalno-legalne sprawowane przez państwo i jego biurokrację, przy

czym nieodzowna jest obywatelska, demokratyczna kontrola poczynań państwa. Zmiana ta

interpretowana jest przez Ingleharta jako wskaźnik modernizacji593. Ronald Inglehart

wyróżnił dwa  wymiary  przemian  wartości  w  procesie  ewolucji  systemowej  (w  tym  także

kulturowej). Pierwszy stanowi opozycja przebiegającą od uznawania wartości tradycyjnych

przejawiających się m.in. w takich pojęciach jak rodzina, naród, wychowanie, religia,

autorytet, do wartości świecko-racjonalnych, drugi (stanowiący uzupełnienie) przedstawia

przejście od wartości materialistycznych (przetrwanie, bezpieczeństwo ekonomiczne) do

wartości postmaterialistycznych (samorealizacyjnych na wielu płaszczyznach)594. Opierając

się na teoriach poznawczych Jeana Piageta i Lawrence’a Kolhberga uprawnionym będzie

domniemanie, iż przejście od materializmu do postmaterializmu (związanego z relatywizmem

moralnym) determinowane jest etapem rozwoju cywilizacyjnego w danym kręgu

kulturowym.

Zdecydowani „liderzy” w przyjmowaniu sytuacyjnego, indywidualno-egoistycznego

światopoglądu to kraje wysoko rozwinięte gospodarczo (badania porównawcze w 81 krajach

w latach 1999-2000), m.in.: Dania, Szwecja, Holandia, Finlandia, Szwajcaria, Francja,

Niemcy, Japonia. W ciągu 10 lat po upadku „żelaznej kurtyny” zanotowano tendencję do

zmierzania w stronę postmaterializmu, szczególnie zauważalną w Ameryce Północnej,

592 P. Zdziech, Globalizacja, rozwój ekonomiczny i wartości o procesach unifikujących świat i ich wpływie na sferę
aksjologii z perspektywy teorii przemiany wartości Rolanda Ingleharta, w: Religia i religijność w warunkach
globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków 2007, s. 41-53.
593 Tamżes. 42-43. The Inglehart Values Map, w: http://www.worldvaluessurvey.org/statistics/some_findings.html.
[dostęp: 15. 06. 2017 r., godz. 17.35].
594 A. Jasińska-Kania, Wartości i normy moralne a procesy przemian w Polsce i w Europie, w: Wartości,
postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2009, s. 15-
35.

http://www.worldvaluessurvey.org/statistics/some_findings.html.
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krajach skandynawskich oraz zachodnioeuropejskich. Różnicując pozyskane informacje,

stawiając wyznanie w roli zmiennej niezależnej należy zauważyć, iż najwyższy wskaźnik

internalizacji wartości indywidualistycznych, laickich i postmaterialistycznych obserwowany

jest w krajach protestanckich. Wiąże się to z permisywizmem w zakresie sfery intymnej i

kontaktów interpersonalnych. Dużo niższy wskaźnik adaptacji zauważyć można w katolickich

krajach zachodniej Europy. Najbardziej tradycjonalistyczne społeczeństwa lokują się

bezsprzecznie w bloku postkomunistycznych państw wschodniej Europy, z jednej strony

charakteryzując się adaptacją kompleksu świecko-racjonalistycznego, z drugiej natomiast

demonstrując przywiązanie do instytucji rodziny a także dumę narodową595.

Ciekawie prezentuje się korelacja między deklarowanym poczuciem szczęścia a

orientacją na postmaterialistyczne postawy samorealizacyjne. Być może wiążę się to z

jakością i komfortem życia w krajach rozwiniętych – równie prawdopodobna zdaje się

również hipoteza dotycząca swego rodzaju hedonizacji osobistych poszukiwań.

Jak zauważa Janusz Mariański „istotną cechą społeczeństw pluralistycznych, zwłaszcza

wchodzących w ponowoczesną fazę rozwoju, jest utrata absolutnej ważności wartości i norm

moralnych”596. Konkluzje z wyników badań ujawniają pluralizację i relatywizację

świadomości etycznej w oparciu o wartości moralne „średniego zasięgu”597.  Dostrzegalne są

więc wpływy sytuacjonizmu i indywidualizmu – przy stosunkowo niskiej jakości życia

atrakcyjne stają się stereotypowe, zwulgaryzowane przejawy kultury masowej.

Ostoją i wyznacznikiem poczucia bezpieczeństwa (być może jest to wyraz tendencji

eskapistycznych) po raz kolejny okazuje się rodzina – 75% dzieci oraz 84% dorosłych zgadza

się z twierdzeniem, iż „należy kochać i szanować rodziców niezależnie od ich wad i zalet”598,

wypada jednak zastanowić się, czy pozytywna ocena jakości życia rodzinnego nie nosi

charakteru życzeniowej deklaratywności.

Zwracając się bezpośrednio ku tematowi rozważań, jako niezbędne jawi się

przedstawienie oddziaływań pomiędzy pojęciami autorytetu i wolności. Zauważalne są

przesłanki świadczące o możliwości występowania postaw permisywnych – wzrost akceptacji

dla wartości wolnościowych postępuje wprost proporcjonalnie do „kryzysu autorytetu”599

(Polskę trudno określić jednak społeczeństwem postindustrialnym, stąd też w dalszym ciągu

595 Tamże.
596 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001, s. 141.
597 Tamże, s. 209-210.
598 Tamże, s. 305.
599 Tamże, s. 376.
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zdecydowanie mocniejsze znaczenie niż w krajach zachodniej Europy posiadają wzory

heteronomiczne).

Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się zauważalne jest występowanie

prądów atomizacyjnych, w większości związane z globalizacją wzorów kultury masowej,

będących składową kapitalizmu w wersji neoliberalnej. Określanie przemian sfery

normatywnej mianem globalnego społeczeństwa permisywnego stanowiłoby z pewnością

nieuprawnioną ekstrapolację, zauważalna jest jednak tendencja do postrzegania

mechanizmów interakcyjnych przez pryzmat gry rynkowej. Przy coraz częstszej

implementacji powyższej do większości sfer życia jednostek i grup istnieje

niebezpieczeństwo instrumentalizacji stosunków społecznych, a w konsekwencji

depersonalizacji jednostki. W poprzednich blokach tematycznych rozwinięto komplementarną

podbudowę teoretyczną, zdaniem autora mogącą stanowić zręby nowej orientacji

humanistycznej z praktycznymi implikacjami i aspiracjami, przedstawiono dane empiryczne

dotyczące przemian sfery aksjonormatywnej w perspektywie europejskiej (ze szczególnym

uwzględnieniem polskich uwarunkowań) oraz zwrócono się w stronę możliwych

prewencyjnych funkcji wartości w rodzinie. Celem możliwie pełnego przedstawienia

problematyki spróbujmy prześledzić ogólne (makrostrukturalne) i szczegółowe (mezo- i

mikrostrukturalne) zagrożenia transmisji wartości w rodzinie oraz możliwe rezultaty

dysfunkcji. Przedstawione modele socjalizacji jednostki noszą oczywiście charakter

weberowskiego typu idealnego, stąd też dla ścisłości wnioskowania ważne jest wskazanie

zaburzeń przy empirycznej weryfikacji.

Wchodząc na grunt krytyki kultury masowej w świetle przytaczanej już koncepcji

ponowoczesności, warto nadmienić, iż owa „Baumanowska” płynność czy też „upłynnienie”

dotyka również płaszczyzny etyczno-moralnej, co w połączeniu z globalizacją neoliberalnej

doktryny ekonomicznej w dłuższej perspektywie czasowej może trwale przeorientować style

życia i cele egzystencjalne jednostek, grup, a następnie całych społeczeństw. Kolejne normy,

według schematu sfera publiczna (medialna) – sfera indywidualna (jednostkowa)

przekraczane są bez rozpoczęcia ogólnospołecznego dyskursu z udziałem większości

aktorów, grup i warstw, jednocześnie od strony społecznej (pojmowanej oddolnie) nie

następuje reakcja, niesłyszalne są głosy protestu, a jeśli nawet się pojawiają – pozostają

niezauważane poprzez swój amorficzny charakter. Specyficznie pojmowana kategoria postępu

związana z szeroko analizowaną liberalizacją (ekonomiczną i obyczajową) posiada

„depresyjną” składową. Już 43 lata temu krytykując instrumentalizację „rozumu”

(refleksyjności, procesów myślowych), Max Horkheimer stwierdzał, że „postępy
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racjonalizacji prowadzą do zjawisk, które mają znamiona obłędu raczej niż rozumności”, a

kultura masowa stała się „kulturowym ekwiwalentem autorytaryzmu”600. Brak

zdecydowanego, celowego i systematycznego wyrażania własnej opinii (subiektywnej –

jednostkowej i zobiektywizowanej – grupowej) Jean Baudrillard określił mianem „zemsty

mas”, tkwiących „gdzieś pomiędzy biernością i nieokiełznaną spontanicznością”601.

Niezależnie od orientacji światopoglądowej trudno polemizować ze stwierdzeniem, że

współczesne zagrożenia dla rodziny (oczywiście w świetle tematu analiz) zogniskowane są

m.in. wokół następujących zagadnień602:

· „wolne związki” – status prawny i stosunek do małżeństwa

· związki jednopłciowe – emancypacja poprzez postulowaną podmiotowość prawną

· szeroko rozumiane kwestie bioetyczne – aborcja, eutanazja, zapłodnienie „in vitro” i

inne techniki reprodukcyjne, klonowanie oraz wykorzystywanie komórek

macierzystych itp.

Wymienione składowe tematyczne spróbujmy przedstawić w szerszej perspektywie

reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa danych statystycznych603. Wnioski z badań

empirycznych wskazują na poziom rozwoju czynników permisywnych przy problematyce

newralgicznej dla rodziny i następującego w niej procesu socjalizacji. Wysoki poziom

akceptacji dla stosowania środków antykoncepcyjnych – 48,1% koreluje ze wskaźnikiem

przyzwolenia dla kontaktów seksualnych przed ślubem – 40,8% oraz akceptacją tzw. wolnych

związków – 32%, dla 22,9% respondentów rozwód jest dopuszczalną formą zakończenia

związku, a 17,7% toleruje „wolną miłość”, nieformalne, często przypadkowe kontakty

seksualne (niezwiązane z żadną „refleksyjną i świadomą” formą związku). Jedynie 5,1%

dopuszcza zdradę jako zachowanie akceptowalne, co wskazywać może raczej na wypieranie

tradycyjnego wzorca norm moralnych poprzez proces „prywatyzacji etyki” niż na osłabienie

wagi ich oddziaływania. Niejednoznacznie przedstawiają się dane dotyczące kwestii

bioetycznych – eutanazja to zabieg dopuszczalny dla 11,9% respondentów, podczas gdy

deklaracje wobec aborcji uzależnione są od jej zakładanego zakresu. Zwolennicy braku

jakichkolwiek ograniczeń przy przerywaniu ciąży oscylują wokół 10%, rozpowszechniony

jest natomiast pogląd, iż aborcja powinna być legalna pod warunkiem prawnie

sankcjonowanych ograniczeń – 41%604. W świetle przytoczonych statystyk trudno więc

600 M. Horkheimer, Krytyka…, dz. cyt., s. 7.
601 J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości, Warszawa 2006, s. 7.
602 Iustitia et Pax, Kompendium…, dz. cyt., s. 143-173.
603 Kościół katolicki na początku..., dz. cyt., Warszawa 2004, s. 93.
604 Raport z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, Opinie o prawie do aborcji, Warszawa 2002.
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mówić o ekspansji postaw permisywnych w polskim społeczeństwie, normy moralne stają się

jednak obiektem oddziaływania podejścia indywidualistycznego (często egoistycznego) i

sytuacyjnego, prywatyzacji moralności.

Wydaje się, iż jednym z kluczowych problemów podczas procesu transmisji aksjologii

staje się ich niedostateczna internalizacja, związana po części z wyróżnianiem wartości

uznawanych oraz odczuwanych przez jednostkę605. Wartości uznawane, narzucane jednostce,

obecne i podzielane w społeczeństwie nie są zbieżne z odczuwanymi – angażującymi

emocjonalnie i zajmującymi wysoką pozycję w hierarchii indywidualnej. Przebiegający

według przedstawionego schematu międzypokoleniowy konflikt kultur, w połączeniu z

niedostatecznym statusem materialnym rodzin606 może stanowić jeden z etiologicznych

czynników kreacji bytów subkulturowych (często związanych z rozwojem postaw

ryzykownych – nadużywaniem alkoholu, narkotykami, zachowaniami agresywnymi i

przestępczymi, przypadkowymi kontaktami seksualnymi itp., co w konsekwencji prowadzić

może do permanentnego niedostosowania i nieprzystosowania społecznego).

Następnym procesem, wskazującym na nowoczesność jest proces indywidualizacji, która

oznacza coraz bardziej wzrastającą różnorodność oraz dyferencjację stylów życiowych.

Każda forma stylu życia pozostaje jedną z możliwości. Jednostka w procesie indywidualizacji

staje się aktywnym aktorem swojego życia. Nieustannie jest zmuszana do podejmowania

decyzji dotyczących egzystencji. Słabnie bezpośredni wpływ grup oraz instytucji, których jest

członkiem. Z tego powodu, zdaniem wspomnianych badaczy, indywidualizacja przynosi

więcej wolności, samodzielnych decyzji, autorefleksji. Obniża się znaczenie tradycji albo

instytucjonalnych nośników tradycji, również religijnej. Jednostka jest zmuszona do

podejmowania różnorakich wyborów i decyzji oraz brania za nie odpowiedzialności. Jej

życie, myślenie oraz działanie coraz bardziej poddane jest refleksji oraz samorefleksji.

Indywidualizacja oznacza również, iż tożsamość jednostki przestała być dana z góry.

Jednostka jest wolny od odziedziczonych, z góry danych, wrodzonych wzorów działania, ról

społecznych. Jej tożsamość staje się równocześnie zadaniem, tzn. czymś wobec czego należy

się zdecydować, prawidłowo dokonać wyboru. Jednostka przestaje utożsamiać się wyłącznie

605 Por. S. Ossowski, Konflikty niewspółmiernych skal wartości,  w:  tegoż, Dzieła,  t.  III,  Warszawa 1966,  s.  99;  J.
Mierzwa, Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną, „Seminare” 21(2005), s. 473.
606 W przełożeniu na adolescentów może to skutkować niezaspokojeniem podstawowych potrzeb rozwojowych.
Warto w tym miejscu zaproponować pogłębienie poszukiwań w postaci analizy rozkładu HDI (Human
Development Index) oraz QLI (Quality of Life Index) dla Polski. Podobnie pomocne mogłyby okazać się
statystyki dotyczące problemów społecznych ubóstwa, bezrobocia i bezdomności oraz sposobów ich
rozwiązywania.
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z jedną instytucją albo grupą społeczną, religijną. Ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi

a czasami odmiennymi wzorami, tradycjami oraz grupami607.

Proces ten dokonuje się w kontekście coraz bardziej pogłębiającej się globalizacji, która

oprócz pozytywnych konsekwencji prowadzi często do osłabienia tradycyjnych więzi oraz

wartości społecznych. W nowoczesnym świecie jest o wiele trudniej rozwiązywać

egzystencjalne problemy, które wcześniej były z góry rozstrzygnięte. Normowały je określone

i jasne zasady. Niektórzy socjologowie moralności wskazują na fakt, że w warunkach

postmodernistycznej ambiwalencji człowiek współczesny chce sam decydować o dobru i złu,

czyli o wartościach moralnych. Jednocześnie brak jednoznacznych kryteriów dobra i zła

powoduje, iż nie jest on w stanie precyzyjnie rozróżnić między tym, co jest dobre i złe, lepsze

i gorsze. W swoich decyzjach, zamiast przyjmowania jednoznacznych kryteriów uświęconych

autorytetem tradycji religijnej albo kulturowej, kieruje się opcjami aksjologicznymi

o charakterze zindywidualizowanym. Zaczynają tracić normy moralne oparte nie tylko na

autorytecie religijnym, ale i na autorytecie społeczno-kulturowym608. Współczesny świat dąży

często do odrzucenia wszelkich ogólnych wartości moralnych, co nieuchronnie prowadzi do

zachwiania fundamentów życia społecznego, do stanu utraty orientacji przez społeczeństwa

lub grupy społeczne, tzn. do stanu anomii609.

Stan anomii zaznacza się przede wszystkim w kulturze (rozkład wartości i norm) oraz

rodzinie (rozkład więzi). W socjologii termin ten był używany przez E. Durkheima, który

pojęciem tym określił potencjalny brak regulacji rozwoju społeczeństwa nowoczesnego, w

kontekście niekontrolowanego rozwoju podziału pracy, któremu równocześnie nie towarzyszy

integracja, ale specjalizacja, dyferencjacja, co prowadzi często do chaosu. Otóż współcześnie

praca coraz bardziej ulega wspomnianej specjalizacji i dyferencjacji, mobilizując zarazem

ludzi do kolektywnego wysiłku. Wzrost demograficzny współczesnych społeczeństw wymaga

ciągłego zróżnicowania typów pracy, co powoduje ustawiczne przemiany społeczne.

Solidarność z jednej strony przyczynia się do intensyfikacji więzi społecznych, z drugiej zaś

ich brak skłania ludzi do samobójstwa610. W tym kontekście Durkheim używa terminu

anomiczne samobójstwo, którego przyczyną jest osłabienie wpływu na jednostkę instytucji

607 M. Podkowińska, Media w komunikacji rodzinnej, w: Młodzież wobec wyzwań współczesności.
Społeczeństwo, Kultura, Wartości. Studium społeczne,  t.  I,  Warszawa  2010,  s.  97-98;  Z.  Nešpor,  D.  Lužný,
Sociologie nábožensví, Praha 2007, s. 177-178. Por. A. Harrington, Moderní sociální teorie, Praha 2006, s. 354-
360.
608 J. Mariański, Praktyki religijne a postawy moralne młodzieży, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-
społeczne” 4/1 s. 145-171.
609 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 157-158.
610 J. Keller, Úvod do sociologie, Praha 2005, s. 170. Por. Słownik katolickiej nauki społecznej, dz. cyt., s. 15. S.
Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996, s. 49-51.
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społecznych, takich jak: rodzina, kościół, korporacja zawodowa, itd. Opisuje ten rodzaj

samobójstwa jako reakcję na utratę jakiejkolwiek orientacji w wyniku nagłej oraz głębokiej

zmiany społecznej, np.: w okresie kryzysów ekonomicznych. Dochodzi do zagrożenia

systemu przyjmowanych (akceptowanych) wartości. Jednostka traci podporę, która zapewnia

sensowność działania oraz nie potrafi zharmonizować własnych działań z działaniami

innych611.

Z drugiej strony anomia oznacza rozkład więzi pomiędzy aktorami społecznymi. Na ten

aspekt wskazał Robert Merton, według którego anomia oznacza konflikt pomiędzy

poszczególnymi celami działania jednostki, aktora a normami, za pomocą których są te cele

osiągane. Zgodnie z tym każda kultura definiuje określone cele oraz oczekuje od jednostek, iż

te cele będą w odpowiedni sposób osiągane. Równocześnie istnieją społecznie akceptowane

środki, za pomocą których mają być one zrealizowane. Anomiczne zachowanie ma miejsce

wtedy, gdy są wybierane środki, które nie są akceptowane przez społeczeństwo, gdy środki

nie są odpowiednio wybrane. Stan anomii jest sytuacją, w której lekceważenie aktualnego

systemu społecznego opiera się na przekonaniu, iż podstawowe normy społeczne straciły

swoje znaczenie i już nie obowiązują. Anomia oznacza przede wszystkim ambiwalentny

stosunek do wartości i norm akceptowanych przez określone społeczeństwo, może prowadzić

do powstania grup przestępczych, które żyją poza powszechnie przyjętym w społeczeństwie

systemem prawa612.

Zjawisko anomii nie jest więc tylko teoretycznym i abstrakcyjnym zwrotem myślowym,

czy pojęciowym. W sposób oczywisty anomia uwidacznia się i pogłębia w warunkach

ponowoczesności i związanym z nią zjawiskiem drugiego przejścia demograficznego. Nazwa

została wprowadzona do demografii przez Rona Lesthaeghe’a i Dirka van de Kaa w roku

1986. Drugie przejście demograficzne to jednokierunkowa zmiana wielu zachowań

demograficznych. Zjawisko to odnosi się do sfery małżeńskości i rodności. Zrywa się z

ciągłością przemian i stabilizacją, jakie proponowała teoria przejścia demograficznego. Po II

wojnie światowej miał miejsce wyż demograficzny, jednak w późniejszym okresie nastąpiło

unormowanie płodności na poziomie prostej reprodukcji ludności. Połowa lat 60. to w

Europie silny, powszechny spadek płodności. Nastąpiły trwałe zmiany rozrodczości, które

zgodnie z teorią przejścia demograficznego nie powinny mieć miejsca. Według Rona

Lesthaeghe’a i Dirka van de Kaa nastąpiło nowe jakościowo zjawisko, czyli wystąpiła

611 Tamże. Por. także: Wł. Jacher, Anomia, w: Encyklopedia katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, s.
635.
612 Tamże.
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nieciągłość w reprodukcji ludności. Rodzice zamiast inwestować w przyszłość swoich dzieci,

skoncentrowali się na samorealizacji. Spowodowało to przemianę modelu rodziny z

„mieszczańskiego” na „zindywidualizowany”, którego empirycznym potwierdzeniem stały

się takie zjawiska jak: upowszechnienie przedmałżeńskich stosunków płciowych, opóźnienie

wieku zawierania małżeństwa, dywersyfikacja i upowszechnienie alternatywnych form

związków partnerskich, zwiększenie zjawiska trwałego celibatu (pozostawania poza

związkami partnerskimi), wzrost nasilenia rozwodów, powszechność rodzin niepełnych,

wielość i różnorodność związków partnerskich w ciągu życia jednostki, zmniejszenie

proporcji osób pozostających w formalnych związkach małżeńskich, zmniejszenie średniej

liczebności dzieci w rodzinie, zanik wielodzietności, wzrost dobrowolnej bezdzietności,

upowszechnienie środków antykoncepcyjnych, opóźnienie wieku prokreacji613.

W odniesieniu do społeczeństwa polskiego przywołany wcześniej W. Świątkiewicz stawia

tezę o swoistej „kondensacji aksjologicznej” – deklarowanej orientacji na wartości obecne w

mentalności polskiego społeczeństwa: „W przemianach orientacji na wartości w okresie

minionego dwudziestolecia silniej zaznacza się rola bezpośrednich kręgów społecznych niż

aktywności publicznych, podobnie jak wyraźniej deklarowane są wartości związane z

perspektywą osobistych potrzeb życiowych”614. Z przeprowadzonych badań socjologicznych

wynika, że wartości podstawowe stanowiące trzon tożsamości kulturowej narodu polskiego są

z jednej strony bardzo mocno powiązane z deklarowaną tradycją, z drugiej zaś wyłaniają się

międzypokoleniowe różnice, np.: w aksjologicznych postawach wobec dziecka jako wartości

oraz wobec wiary religijnej. W społeczeństwie polskim zaznacza się w tym kontekście

również wpływ wzorców kulturowych drugiego przejścia demograficznego, stawiających na

procesy indywidualizacji, autonomii jednostki, dezintegracji rodziny jako naturalnej instytucji

życia społecznego, kulturę masową i emocjonalne doznania.

Jak zauważa Janusz Mariański: „Socjologowie odnotowują wyraźny rozdźwięk w

polskim katolicyzmie pomiędzy masowym uczestnictwem katolików w praktykach

religijnych i wysokimi wskaźnikami deklarowanej ogólnej wiary a sferą zachowań

codziennych, sprzecznych z podstawowymi kanonami etyki katolickiej”615.

Również w innych krajach postkomunistycznych, cierpiących na tzw. syndrom

postbolszewicki, zauważamy nasilenie procesów rewolucyjnych, które zachodzą w sferze

613 M. Okólski, Demografia, Warszawa 2005, s. 148. M. Podkowińska, Milczenie jako forma komunikowania w
małżeństwie, „Studia nad rodziną” 2009, nr 24-25, s. 273.
614 W. Świątkiewicz, Między rodziną a życiem publicznym ciągłość i zmiana orientacji na wartości, w: Postawy
społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013, s. 191-
192.
615 J. Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Lublin 1998, s. 119.
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aksjonormatywnej. Jak zauważają wybitni słowaccy socjologowie Jan Matulnik i Richard

Kollár, po 1990 roku na Słowacji dochodzi do kilku społecznie znaczących zmian: w polityce

państwo totalitarne zostało zastąpione przez państwo demokratyczne,  w ekonomice socjalizm

zastąpił kapitalizm, a w kulturze ideologia marksistowska została zastąpiona przez

światopogląd wolności myślenia. Od upadku tzw. „żelaznej kurtyny” jesteśmy równocześnie

świadkami także wyraźnych zmian w zachowaniu demograficznym społeczności słowackiej.

Zmiany te są rzeczywiście radykalne i wzajemnie ze sobą powiązane, przy czym można je

charakteryzować jako spadek liczby urodzin, zawierania małżeństw oraz dokonywania

aborcji, jak również wzrost liczby rozwodów, stosowania antykoncepcji (zwłaszcza

hormonalnej) i wzrost liczby dzieci urodzonych poza małżeństwem. Wyżej wyliczone zmiany

związane są z dezintegracją rodziny jako trwałego małżeńskiego związku między mężczyzną

i kobietą, która (rodzina) stanowi podstawową instytucję społeczną współczesnej,

demokratycznej społeczności obywatelskiej. Należy zaznaczyć, że współczesna sytuacja

demograficzna spowodowana rozkładem instytucji rodziny nie tylko na Słowacji, lecz także

w rozwiniętych społecznościach zachodnich jest na tyle poważna, że w kręgach naukowych z

dziedziny socjologii zupełnie otwarcie mówi się już o możliwości zaniku kultury i cywilizacji

zachodniej oraz o jej zastąpieniu przez inne kultury i cywilizacje.

Obserwujemy zjawisko odejścia od wartości podstawowych oraz zasad społecznych

stanowiących podstawę uniwersalnego etosu, wytworzonego przez ludzki rozum w

społeczno-historycznym kontekście. Etos ten początkowo miał swoje źródło w

chrześcijaństwie, dopiero później już w czasach nowożytnych, powstawały nowe elementy

rosnącej świadomości i autonomii. Punktem wyjścia tego etosu jest człowiek, jego godność,

która jest skonkretyzowana w wartościach podstawowych. Jest ona też związana z innymi

wartościami. Chrześcijaństwo nadaje tym wartościom głębszy sens oraz znaczenie. Pytanie

dotyczące wartości podstawowych oraz orientacja na nie, nie rozwiąże wszystkich problemów

świata i Europy. Wskazać jednak trzeba na to, że społeczeństwo, które, pomimo istniejących

podziałów oraz różnych grup interesów, konkurujących między sobą dąży do zachowania

porządku opartego oraz wypływającego ze wspominanych wartości, jest społecznością zdolną

przezwyciężyć swój pluralizm616. Maria Gołaszewska w tym kontekście stwierdza: „wszelkie

decyzje, dążenia, spory, konflikty międzyludzkie zakładają opowiedzenie się po stronie

określonych wartości,  a pozostanie obojętnym pod tym względem oznaczałoby rezygnację z

616 B. Sutor, Politická etika, Trnava 1999, s. 189.
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wszelkich dążeń, wyrzeczenie się swego człowieczeństwa”617. Niezbędnym jest więc

osadzenie pracy socjalnej w sferze powyższego etosu – etosu miłości i godności osoby

ludzkiej. Tylko wówczas będzie potrafiła łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi czy

profesjonalizmem.

Wydają się ciągle aktualne słowa Jana Pawła II: „We współczesnym świecie zasadniczą

kwestią społeczną o globalnym zasięgu jest szukanie dróg sprawiedliwego rozwoju dla

wszystkich w warunkach istniejących nierówności”618. Rozważania na temat wyzwań

i perspektyw pracy socjalnej mają sens, jeśli dotyczą człowieka i wielkiej liczby relacji, jakie

są mu właściwe, tak w sensie jednostkowym, społecznym, instytucjonalnym oraz globalnym.

Powinna być zachowana dychotomia: personalne i strukturalne. Chodzi o stworzenie

człowiekowi (osobie, grupie społecznej) takich wielowymiarowych warunków egzystencji,

które, jeśli zostaną przez niego odpowiednio wykorzystane, zapewnią pełny rozwój osobowy

– samorealizację619. Jak zauważa wybitny słowacki lekarz, teolog, Marian Mraz, należy

znowu przywrócić pierwotny sens pomocy społecznej. Caritas – miłość ofiarna do drugiego

człowieka, w którym rozpoznaje swojego bliźniego, razem z empatią, wczuciem się w

sytuację drugiego i jego akceptacja, powinny być warunkiem udzielania kompetencji

zawodowej do rozwiązywania niektórych rodzajów ludzkich problemów i odpowiadania na

określone potrzeby.

Współczesne społeczeństwo wykazuje dwie odmienne tendencje. Z jednej strony zdaniem

wielu dziedzictwo myśli judeochrześcijańskiej utraciło cechy życiowego modelu oraz

przestaje formować, wpływać na postawy oraz życie jednostek i społeczeństw. Sekularyzm ze

swoją technokratyczną, naukową racjonalnością podważył funkcję oraz światopogląd

chrześcijaństwa jako religii irracjonalnej, tradycyjnej oraz antynowoczesnej. Podczas gdy

istotą chrześcijańskiego światopoglądu jest dzieło zbawcze Boga, sekularyzm za punkt

wyjścia oraz swoje bóstwo obrał zwykłe ludzkie empiryczne doświadczenie oparte wyłącznie

na rozumie. Religijny wymiar ludzkiego doświadczenia był powszechnie wykluczony z

poważnej nauki oraz świeckiego światopoglądu620. Z drugiej zaś strony jest podważona wiara

w ideę nieograniczonego rozwoju naukowo-technicznego, który zgodnie z koncepcją

oświecenia miał rozwiązać wszystkie palące problemy ludzkości oraz odpowiedzieć

617 M. Gołaszewska, Internalizacja wartości w sytuacji estetycznej. Szkic z pogranicza estetyki i antropologii
filozoficznej, w: Wartości a sposób życia, red. M. Michalik, Warszawa – Wrocław – Kraków – Gdańsk, 1979, s.
163.
618 Tamże, s. 219.
619 K. Kołodziejczyk, Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny: „Nauki o zarządzaniu. Zeszyty
naukowe WSOWL” 2009, nr 1, s. 139-140.
620 M.  Ahmad, Religious Resurgence in an Era of Globalization: Islam's Quest for Global Participation, w:
Globalization, vol. 5 Issue 2 2005, s. 3.
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człowiekowi na stawiane przez niego pytania egzystencjalne. Społeczeństwo globalne jest

spragnione wymiaru duchowego, którego nauka nie jest w stanie zapewnić621.

Jeśli współczesne społeczeństwo ma pozostać przyjazne człowiekowi, to jego członkowie

muszą się kierować nie tylko względami funkcjonalności i racjonalności. Dlatego trudno

przyznać rację teoretykom, którzy wskazują na to, iż uniwersalne systemy wartości straciły

aktualność, gdyż sprzeciwiają się wolności człowieka. Według nich narzucanie z góry

kodeksu norm moralnych i obyczajowych to zniewolenie, gdyż człowiek posiada zdolność

stanowienia (kreowania) wartości i norm moralnych w konkretnych sytuacjach.

Konsekwencją tych założeń jest relatywizacja wszelkich ideałów, wartości, norm.

Globalne nowoczesne społeczeństwo potrzebuje norm etycznych, które są pewniejszą

gwarancją jego harmonijnego funkcjonowania niż regulacje i sankcje prawne622.

Autorzy zajmujący się tematem globalizacji wskazują na wynikającą z niej uniformizację

kultury powodującą zanik kultur lokalnych oraz narodowych. W tym kontekście podważane

są wszelkie prawdy, dające oparcie  niegdyś człowiekowi oraz poczucie sensu egzystencji. W

ten sposób trudno dziś mówić o powstaniu światowego etosu, który zawierałby treści mogące

stanowić sens życia poszczególnych jednostek623. Wartości podstawowe jako naturalne

odzwierciedlenie działań edukacyjnych nadają orientację i cel zarówno w życiu

indywidualnym, jak i społecznym jednostki. Każdy człowiek w swej istocie i naturze jest

otwarty (leżą to w naturze człowieka) na życie, prawdę, miłość, sprawiedliwość, solidarność.

Trudności pojawiają się wtedy, gdy chodzi o konkretne działanie i realizowanie tych wartości

w życiu społecznym i politycznym. We współczesności dużo się mówi na temat praw

człowieka, wartości życia, sprawiedliwości, solidarności, itd. W teoretycznym aspekcie

panuje tu powszechna zgoda poszczególnych państw i społeczności międzynarodowej. Jednak

te same państwa oraz społeczności wspomniane wartości odrzucają oraz niszczą. Przykładem

jest wartość życia, którą podkreśla i wzywa do jej ochrony cała międzynarodowa społeczność,

w tym Unia Europejska. Równocześnie w demokratycznych państwach jest legalizowana

aborcja oraz eutanazja. Podobne zjawisko dotyczy wartości małżeństwa i rodziny. Podkreśla

się fakt, iż rodzina jest podstawą społeczeństwa, narodu oraz państwa, a jednocześnie są

legalizowane związki homoseksualne, itd. W pluralistycznych społeczeństwach, w których

621 G. A. Mather, Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, Warszawa 2006, s. 318-319.
622 A. Zduniak, Globalizacja a religia w ujęciu Franza – Xavera Kaufmanna, w: Religia i religijność w
warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków 2007, s. 29-40.
623 A. Zduniak, Globalizacja a religia w ujęciu Franza – Xavera Kaufmanna, dz. cyt., s. 36-37. Jan Paweł II, Wobec
wyzwań globalizacji. Do członków Akademii papieskich, tekst dostępny na stronie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_08112001.html. [dostęp: 16.06.2017
r., godz. 17.45].

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_08112001.html.


188

mieszkają obok siebie katolicy i protestanci, chrześcijanie i niechrześcijanie, wartości

podstawowe stanowią wspólną bazę, fundament porozumienia społecznego, bez którego nie

jest możliwe wzajemne poznawanie się, dialog oraz konsensus624.

W postnowoczesnych społeczeństwach coraz bardziej zaznacza się trend

podporządkowywania życia społecznego celom ekonomicznym i politycznym. Władze

centralne, często dystansują się od obywateli, koncentrując się na rozgrywkach o władzę

i  własne  interesy.  Proces  ten,  którego  jesteśmy  świadkami,  dziś w  wielu  krajach  Europy

Środkowo-Wschodniej prowadzi do destabilizacji oraz dezintegracji społeczeństwa we

wszystkich jego wymiarach. Nie jest zdrowe etycznie oraz moralnie społeczeństwo, które

kreuje podnosi do rangi elit społeczno-politycznych jednostki oraz partie polityczne

niemające nic wspólnego nie tylko z  chrześcijaństwem, ale również z wartościami

podstawowymi, uniwersalnymi, których źródłem jest prawo naturalne.

W kontekście procesów globalizacji należy zadać pytanie: czy rzeczywiście świat

współczesny staje się coraz bardziej demokratyczny? Globalna demokracja jest wartościowa

tylko wówczas, gdy opiera się na wartościach, które chronią godność człowieka jako osoby

świadomej, wolnej oraz odpowiedzialnej. Wartości te decydują o tym, czy ustrój służy

człowiekowi, czy też prowadzi do upadku społeczeństwa. Dziś zauważa się w wielu krajach

odmienny kierunek: zamach na fundament demokracji. Globalni aktorzy (EU, ONZ)

odrywają demokrację od wartości, bez których nie może ona istnieć. Traktują człowieka, jako

kogoś,  kto  nie  różni  się zasadniczo  od  zwierząt.  Prawo  uchwalane  za  pomocą

demokratycznych procedur coraz bardziej chroni przestępców i coraz mniej chroni ich ofiary

oraz pozostałych obywateli. Mordercy mają w Europie gwarancję, że żadne państwo nie

pozwoli ich zabić, natomiast dzieci w fazie rozwoju prenatalnego czy osoby starsze już takiej

gwarancji nie mają. Pozbawienie siebie płodności jest tzw. zdrowiem reprodukcyjnym,

zabijanie niewinnych dzieci jest tzw. prawem kobiety, oszczędzanie pieniędzy na osobach

starszych i schorowanych to tzw. pomaganie w godnej śmierci, a niezdolność do wiernej

miłości jest nazywana wolnym związkiem625.  Globalna  demokracja,  według  Jana  Pawła  II,

która nie opiera się na prawdziwej wizji człowieka oraz rezygnuje z podstawowych wartości,

zamienia się w ukrytą albo jawną dyktaturę, w której władzę przejmują karierowicze, cynicy,

624 K.  M.  Burke, Human rights and the rights of the child, a panoramic view, w: Globalisation, Societes and
Education, vol. 5, no, 3, 2007, s. 333-349. F. Raabe, Der Streit um die Grundwerte, Kirche und Gesellschaft
1977, s. 3-31.
625 L. Szot, Obecni do końca, Warszawa 2010, s. 7-8.
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kolaboranci i przestępcy. W takiej demokracji jest możliwe, że ktoś zamiast do więzienia,

dostaje się do parlamentu626.

„W konsekwencji kształtowany jest obraz społeczeństwa bez odniesienia do

uniwersalnych norm oraz wartości etycznych, a celem nadrzędnym staje się maksymalizacja

zysku, nawet za cenę nierespektowania osoby ludzkiej, jej godności oraz praw. Owa sytuacja

może być przyczyną wzrostu napięć społecznych, które destabilizują społeczeństwa

rozwinięte”627.

Rozwiązywanie problemów współczesnego świata należy rozpatrywać w kontekście

powrotu do wartości podstawowych oraz wypływających z nich zasad, które Europa

przyjmowała i budowała w ciągu wieków, a które można wyrazić jako potwierdzenie

transcendentnej wartości osoby ludzkiej, wartości rozumu, wolności, demokracji, państwa

prawa oraz odłączenia polityki oraz religii. Jest to niezbędne założenie budowania nowego

modelu jedności w różnorodności, wytwarzania wspólnoty pojednanych narodów oraz

włączenie się do dzisiejszego procesu globalizacyjnego. Jedynie w ten sposób Europa będzie

w stanie nabyć swoją właściwą tożsamość628.

W konsekwencji coraz bardziej widoczna jest potrzeba propagowania oraz realizacji

globalnego rozwoju, którego celem jest integralny postęp człowieka. Jest on uwarunkowany

odniesieniem do podstawowych zasad społecznych przy podejmowaniu decyzji

ekonomicznych i politycznych. Są to przede wszystkim zasady pomocniczości oraz

solidarności. W centrum epoki postmodernistycznej, postnowoczesnej oraz wszelkich

programów ekonomicznych, politycznych muszą się znajdować: człowiek, jego godność,

prawa oraz aktywne jego uczestnictwo w procesie światowego rozwoju629.

Wartości podstawowe, bowiem pełnią istotne funkcje, które są gwarancją spójności oraz

integracji systemu społecznego. W literaturze nie ma zgodności co do znaczenia i roli

626 M. Dziewiecki, Człowiek, wartości i demokracja, tekst dostępny w internecie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/czl_wartosci_demo.html [dostęp: 15.06.2016 r., godz. 09.20]. Jan Paweł
II, Wobec wyzwań globalizacji. Do członków Akademii papieskich, tekst dostępny na internecie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_08112001.html. [dostęp:
16.06.2017 r., godz. 09.40]. M. Kardis, Pojęcie grzechu w Biblii w kontekście nauczania Jana Pawła II, w:
Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Tomaszów Lubelski – Lublin 2009, s.
315-324.
627 Jan Paweł II, Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej. Do uczestników IX Sesji Plenarnej Papieskiej
Akademii Nauk Społecznych. Tekst dostępny w internecie: http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/papakadns_02052003.html [dostęp: 15.04.2017 r., godz. 12.08].
628 Jan Paweł II, Wobec wyzwań globalizacji. Do członków Akademii papieskich, tekst dostępny na internecie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_081120 01.html. [dostęp:
16.06.2009 r., godz. 10.08].
629 Benedykt XVI, Potrzebna jest globalizacja solidarności. Do uczestników kongresu zorganizowanego przez
Fundację „Centesimus Annus, Pro Pontifice“, tekst dostępny na
internecie:http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/centesimus_31052008.html
[dostęp: 17.06.2017 r., godz. 11.20].

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/czl_wartosci_demo.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_08112001.html.
http://www.opoka.org.pl/
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/akadpap_081120
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wartości w życiu społecznym. Jedni twierdzą (Weber, Parsons), że wartości odgrywają

zasadniczą rolę w utrzymaniu zwartości społeczeństwa, ciągłości kultury oraz są czynnikiem

istotnym zachodzących przemian. Inni natomiast wskazują na drugorzędną ich rolę630.

Ogólne znaczenie wartości i systemów wartości polega na tym, że stanowią one rdzeń

każdej kultury. Wartości podstawowe stały się od początku istotnym składnikiem kultury

europejskiej, treścią praw człowieka i fundamentem demokracji. Stanowią one centralny

punkt każdej cywilizacji. Są ważnym elementem funkcjonowania jednostki i całego

społeczeństwa. Wartości nadają sens oraz dostarczają motywacji i legitymizacji

podejmowanym przez człowieka działaniom i decyzjom631. Taką rolę odgrywają szczególnie

wartości podstawowe. Stanowią one ostateczne kryteria oceniania.

Pierwszą i podstawową funkcją wartości podstawowych jest funkcja integracyjna.

Współpraca wszystkich warstw i grup społecznych na różnych szczeblach życia społecznego

jest możliwa tylko na płaszczyźnie tych wartości. Są one podstawą i warunkiem budowania

konsensusu na płaszczyźnie życia społecznego, narodowego i państwowego. Zespalają one

ludzi na rzecz wspólnego wysiłku dla dobra powszechnego. Demokratyczne i wolnościowe

państwo potrzebuje minimalnej zgody, konsensusu w dziedzinie etyki, jeśli chce przetrwać.

Państwo ukształtowane na zgodzie swych obywateli jest zależne od pewnego wspólnego

etosu. Pluralistyczne społeczeństwo potrzebuje pewnego fundamentu wzajemnego

porozumienia i zgody, jednej, wspólnej bazy, konsensusu. Takim fundamentem są wartości

podstawowe. One ucieleśniają etos, w którym pluralistyczne społeczeństwo odnajduje swą

jedność. W funkcji integracyjnej wartości ważną rolę odgrywają małżeństwo i rodzina, gdyż

w niej i poprzez nią są one przekazywane następnym pokoleniom. Rodzina jest podstawą

kulturalnego rozwoju. Sama w sobie pełni funkcję przekazywania wartości, także

podstawowych. Bez zdrowej rodziny nigdy nie będą możliwe zdrowe, sprawnie

funkcjonujące państwo i zgodny naród632.

Bez porozumienia w zakresie tych wartości nie jest możliwe społeczne współżycie. Ten

podstawowy konsensus co do wartości podstawowych oznacza: a) wzajemną zgodę i

porozumienie w sprawie rozwiązywania konfliktów społecznych drogą pokojową, b)

orientację na określony porządek i prawo oraz c) aprobatę instytucji podtrzymujących

630 K. Ryczan, Wartości katolików, Lublin 1992, s. 35-36.
631 Tenże, Wychowanie ku wartościom, Lublin – Kielce 2003, s. 551.
632 J. Isensee, Etische Grundwerte im Freicheitlichen Staat, w: Wertwandel und gesellschafticher Wandel,  red.  H. Klages,  P.
Kmieciak, Frankfurt 1981, s. 133-134; Por. K. Ryczan, Wartości katolików, dz. cyt., s. 170; O. Nell-Breuning, H. Schaer,
Wirtschaft und Gesellschaft heute, Freiburg 1956, s. 41-42; W. Piwowarski, Młodzież a wartości podstawowe, w: Religia w
dobie przełomu w Polsce, red. L. Adamczuk, Warszawa 1991, s. 106-134.; Tenże, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 243-244.
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porządek i prawo. Minimalny konsensus co do wartości podstawowych stoi u podstaw

budowania społeczeństwa prawa633.

Według Jana Pawła II wartości podstawowe konstytuują każdą rzeczywistość społeczną

oraz ją spajają634. Sam termin integracja oznacza proces, w toku, którego nowe elementy

zostają włączone w jeden system w ten sposób, że nie dają się odróżnić od dawnych

elementów, czyli, że jedne i drugie tworzą na równi jedną całość635. Jest ona społeczno-

kulturowym procesem, w wyniku którego człowiek lub więcej ludzi z uwagi na pozycje i

funkcje przynależą do kultury oraz struktury społecznego systemu. Stopień integracji ich z

systemem społecznym określa się na podstawie konsensusu w zakresie wartości więzi

społecznych636.

Wartości podstawowe są według Jana Turowskiego źródłem norm i wzorów zachowania,

które regulują wszystkie dziedziny życia społecznego. Wzorami zachowania są wszelkie

reguły i sposoby działania jednostek czy grup w określonych sytuacjach. Są one ważną

częścią kultury, ponieważ obejmują rożne dziedziny działania jednostek i grup społecznych, a

przede wszystkim określają wzory ról społecznych, przez co wpływają na strukturę

społeczeństwa i ją kształtują. Autor wyróżnia wzory zachowań rzeczywiste, odnoszące się do

postępowania jednostek i grup w praktyce (jako schematy), oraz postulowane, określające jak

powinna się zachować jednostka lub grupa w danej sytuacji (jako modele). Wzory

rzeczywiste mogą występować jako uświadomione i nieuświadomione, z kolei modele mogą

być doktrynalne, tzn. określone przez daną ideologię, system etyczny lub religijny albo

środowiskowe, tzn. postulowane w danym środowisku społecznym. Z punktu widzenia ich

powszechności rozróżnia się je jeszcze na dominujące, panujące czy też wzory nowe albo

nowatorskie637.

Wartości pełnią funkcję w dziedzinie zachowań i postaw, ukierunkowując i legitymizując

zachowania. Nie można zrozumieć szablonów i wzorów zachowania bez odniesienia do

wartości danej kultury638.

Wartości podstawowe są kryteriami, które leżą u podstaw programów partii, orzeczeń i

programów rządowych oraz stanowią podłoże wielkich społecznych instytucji639. Takie

wartości podstawowe jak: godność człowieka, wolność, równość, solidarność, sprawiedliwość

633 J. Mariański, Kościół a współczesne problemy, Lublin 1992, s. 36.
634 CA 55.
635 W. Piwowarski, Integracja, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 70.
636 Tamże.
637 J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994, s. 69-71.
638 K. Ryczan, Wartości katolików, dz. cyt., s. 36-37.
639 F. Raabe, Der Streit um die Grundwerte, dz. cyt., s. 4.
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stanowią fundament i tworzywo deklaracji partii politycznych. Reprezentują znaczenia, na

które nieustannie powołuje się polityka wobec społeczeństwa640. Nie mogą być zmienione

przez daną większość parlamentarną, nie są one również do dyspozycji państwa czy partii

politycznych, gdyż nie stanowią rezultatu jakiegoś historycznego procesu optymalizacji czy

ugody politycznej. Mają znaczenie dla wszystkich ludzi, opierają się na stałych danych

antropologicznych641.

Wartości są źródłem dynamizmu społeczeństwa oraz istotnym czynnikiem zmian. Zmiana

systemu wartości danego społeczeństwa niesie za sobą zmiany w innych płaszczyznach życia

społecznego, politycznego albo narodowego (np. rewolucje, reformy instytucjonalne itd.)642.

Wartości podstawowe inspirują ważne inicjatywy w społeczeństwie oraz wyjaśniają

naturę tych znaczących inicjatyw. Dotyczą one sfery ekonomicznej, religijnej czy

militarnej643.

Wartości interweniują w strukturę systemu działania zarówno jednostki, jak i grupy.

Motywują działania ludzi, są pomocne w wyborze przedmiotu działania, sugerują ich

projekty, formują ich aspiracje, dostarczają kryteriów ocen w stosunku do społeczeństwa, do

drugich osób, do sytuacji i do samych siebie644.

Wartości podstawowe nadają sens, identyfikację i kierunek działania społeczeństwa i

państwa645. Stanowią trwały fundament demokracji. Są one bardziej niż światopoglądy i

ideologie społeczne zakorzenione w życiu jednostek i społeczeństw, a także w znacznie

mniejszym stopniu ulegają przemianom niż postawy i orientacje życiowe646.

Wartości pełnią funkcję sankcji społecznych. Osoby lub grupy należące do społeczeństwa

są zobowiązane przestrzegać i realizować wartości ważne i powszechnie respektowane. W

przeciwnym razie osoby te mogą być wykluczone ze społeczeństwa. Wartości są podstawą

przymusu społecznego w formie sankcji, które społeczeństwa nakładają w celu utrzymania

stabilności i integracji647.

Europa jest i będzie owocem długiego procesu kulturowego i duchowego, w którym rola

chrześcijaństwa była i pozostanie kluczowa. Pytanie dotyczące relacji pomiędzy

640 N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994, s. 134, 148; J. Isensee,
Etische Grundwerte im Freiheitlichen Staat, dz. cyt., s. 135; Por. K. Ryczan, Wychowanie ku wartościom, w: Na
przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo, red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 551-556.
641 J. Mariański, Kościół a współczesne problemy, dz. cyt., s. 36.
642 K. Ryczan, Wychowanie ku wartościom, dz. cyt., s. 556.
643 Tenże, Wartości katolików, dz. cyt., s. 36.
644 Tamże.
645 W. Piwowarski, Wartości podstawowe, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, dz. cyt., s. 188-189.
646 Tenże, Podstawowe wartości społeczeństwa polskiego, „Nomos” 1993, nr 2, s. 160.
647 K. Ryczan, Wartości katolików, dz. cyt. s. 37.
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chrześcijaństwem a Europą nie jest łatwe, a jest dziś przedmiotem licznych dyskusji. Z jednej

strony mamy do czynienia z postawą, która w oparciu o czysty funkcjonalizm dąży do

„rozwodnienia” samej idei Europy oraz wiodącej roli chrześcijaństwa w procesie jej

kształtowania albo też z postawą, która odnajduje najpełniejszy i najprawdziwszy obraz

Europy w racjonalizmie. Z drugiej zaś strony niektórzy za jedyny konstytutywny poziom

Europy uznają jedynie Ewangelię i jej dziedzictwo. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić

określoną autonomię tych rzeczywistości; Europa przynależy do kultury, cywilizacji, zaś

chrześcijaństwo do religii. Nie zmienia to jednak faktu, że chrześcijaństwo stanowi

najistotniejszą duszę Europy oraz było podstawowym czynnikiem jednoczącym oraz

nadającym jej głęboki sens. Ewangelizacja Europy powodowała, że liczne narody, różniące

się od siebie w wielu dziedzinach, widziały w chrześcijaństwie oraz jego wartościach pewną

przestrzeń współuczestniczenia i wspólnoty. W centrum albo w najgłębszej warstwie

europejskiej kultury i idei znajdują się: osoba ludzka, jej godność, wolność, idea prawdy,

wolności i sprawiedliwości, prawo naturalne. Odejście od tych idei (dzisiaj widzimy, że

wartości  te  są zagrożone  i  poniewierane,  nie  tylko  w  rozwijających  się krajach,  ale  i  w

Europie, która często budzi wrażenie, że życie ludzkie jest czymś, o czym można dowolnie

decydować i nim rozporządzać)648. Warto przytoczyć w tym miejscu słowa P. Buchanana:

„Zachód umiera. Narody mają ujemny przyrost naturalny. W siedemnastu europejskich

krajach więcej jest pogrzebów niż narodzin, więcej trumien aniżeli kołysek. Inwazja

imigrantów grozi dekonstrukcją krajów, w których wyrośliśmy oraz przekształceniem ich w

konglomerat «wszystkiego i niczego». Narodów, które nie mają ze sobą prawie nic wspólnego

– ani historii, ani bohaterów, ani języka, ani kultury, ani wiary, ani tych samych przodków.

Czeka nas zwyrodnienie i destrukcja, ostateczny upadek narodowej suwerenności pod

dyktatem rządu ogólnoświatowego syjonistycznej finansjery. Nasz świat wywrócono do góry

nogami. To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzisiaj jest rzekomo fałszem i złem. To, co

niegdyś było niemoralne i karygodne – rozpusta, aborcja, eutanazja, samobójstwo – dziś stało

się «postępowe»  i  «  chwalebne».  Dawne  cnoty  stają się grzechem,  dawne  grzechy  –

cnotami”649.

Powyższa diagnoza znajduje swe odzwierciedlenie w procesach przemian systemów

aksjonormatywnych w Europie. Zdaniem wybitnego współczesnego filozofa P.

Jaroszyńskiego powstaje nowa ideologia. Aksjologiczna pustka. Pokazywany jest wróg, ale

my sami nie wiemy, kim jesteśmy. Z religią odchodzi cała aksjologia. Gdy Europa legalizuje

648 V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia, Kraków 2000, s. 307-308.
649 K. Ryczan, Wartości katolików, dz. cyt. s. 45.
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aborcję, eutanazję, to to jest koniec cywilizacji (zgodnie z raportem WHO, w opublikowanym

w naukowym czasopiśmie medycznym „Lancet”, rocznie na całym świecie wykonuje się 56

milionów aborcji. Istnieją regiony świata, które w większej mierze przyczyniają się do tego

zjawiska650).

Współczesne społeczeństwo, przede wszystkim europejskie, znajduje się więc w sytuacji

pogłębiającego się permisywizmu oraz relatywizmu moralnego. Sytuacja ta jest podyktowana

radykalną zmianą kontekstu społeczno-kulturowego oraz dotyczy kształtowania się poglądów

etycznych, stylu życia, sposobów wartościowania. Społeczeństwa pluralistyczne, wchodzące

w ponowoczesną fazę rozwoju, cechuje utrata absolutnej ważności wartości i norm

moralnych651. Wybitny polski socjolog W. Świątkiewicz opisuje kondycję kulturową

współczesnego społeczeństwa ery globalizacji w kategoriach „aksjologicznej wichrowatości”.

„Wichrowatość zrodzona  jest  z  wiatru  i  wichury;  synonimów  szybkich  i  gwałtownych

przemian kulturowych: wiatru wiejącego w różnych, czasem w przeciwnych kierunkach,

nanoszącego nowe wartości i wzory zachowań, zapładniającego i odnawiającego życie, ale

też niszczącego i «wydmuchującego» tradycyjne wartości i zasady, jeśli słabo są

zakorzenione w glebie rodzimej kultury. Wichrowatość jest symbolem zmienności,

niestałości, różnych prędkości, dynamiki, rozproszenia, wypędzenia, przepędzenia na cztery

wiatry niekiedy, brutalnie, bezpardonowo, bezwzględnie i bezpowrotnie”652.

650http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/who-kazdego-roku-na-calym-swiecie-wykonuje-sie-56-milionow-
zabiegow-aborcji,9984333/ [dostęp: 14.08.2017 r., godz. 19.10].
651 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 157.
652 W. Świątkiewicz, Między rodziną a życiem publicznym – ciągłość i zmiana orientacji na wartości, w:
Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013,
s. 185-206.

http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/who-kazdego-roku-na-calym-swiecie-wykonuje-sie-56-milionow-
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ROZDZIAŁ IV

REALIZACJA SYSTEMU WYCHOWANIA KS. MARKIEWICZA W KONTEKŚCIE

ODNOWY RODZINY

W tradycyjnym rozumieniu termin rodzina używany był jako określenie pary

małżeńskiej posiadającej dzieci653. Zbigniew Tyszka definiuje rodzinę jako „zbiorowość

ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub

adopcji”654. Psycholog społeczny Muzafera Sherif określa rodzinę jako „grupę, która jest

formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek, pozostających w określonych

pozycjach,  rolach  w  stosunku  do  siebie  i  która  ma  własny  system  wartości  oraz  normy

regulujące zachowanie jednostek w sprawach ważnych dla grupy. Rodzice i dzieci występują

w określonych rolach i zajmują właściwe pozycje w strukturze wewnętrznej rodziny”655.

Z kolei Józef Rembowski definiuje rodzinę jako „małą i jednocześnie pierwotną grupę

o swoistej organizacji i określonym układzie ról między poszczególnymi członkami,

związaną wzajemną odpowiedzialnością moralną, świadomą własnej odrębności, mającą swe

tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem”656.

Natomiast według Susan Forwarda rodzina to „system, grupa wzajemnie powiązanych

ze sobą ludzi, z których każdy oddziałuje silnie na pozostałych, często w sposób ukryty.

Rodzina to skomplikowana sieć: miłości, zazdrości, dumy, zmartwień, radości, winy –

przypływy i odpływy ludzkich emocji w najszerszej gamie. Emocje te pojawiają się

nieoczekiwanie, są efektem rodzinnych postaw, sposobów wzajemnego postrzegania się i

wzajemnych stosunków”657.

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione metody realizacji systemu wychowania

ks. Markiewicza w kontekście odnowy rodziny. Zostanie poruszony temat aktualności

systemu markiewiczowskiego wychowania w kontekście pracy z rodziną. Ukazane zostaną

przestrzenie właściwego wpływu i pracy zmierzającej do szeroko pojętej odnowy rodziny.

653 L. Winorodzka, Rodziny zastępcze i ich dzieci, Lublin 2007, s. 12.
654 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 74.
655 M. Ochmański, Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu, „Lubelski Rocznik
Pedagogiczny” 1993, t. XV, s. 83.
656 J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, s. 83.
657 S. Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa 1994, s. 122.
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1. Zmiany społeczne inicjowane przez ks. Markiewicza

Ks. Markiewicz, jako kapłan, wychowawca, społecznik, podjął skuteczną obronę

rodziny – podstawowej komórki społecznej przez odnowę wartości moralnych oraz

organizowanie oddolnych działań na jej rzecz, mających na celu aktywizowanie jednostek

żyjących w konkretnym środowisku rodzinnym. Demaskował i piętnował społeczny problem

alkoholizmu występujący w ówczesnych rodzinach, wskazując przy tym na jego szkodliwe

konsekwencje dla rozwoju człowieka. Stosując różnorakie formy ewangelizacji i socjalizacji,

niestrudzenie walczył o usunięcie groźnych wad narodowych. Widział w tym działaniu

socjalizację społeczeństwa jako całości658. Rzetelna refleksja socjologiczna, głęboka wiara w

dobro człowieka oraz miłość do ojczyzny determinowały go w działaniu na rzecz jednostki i

społeczeństwa.

Ks. Markiewicz proponował oczekiwane i potrzebne w ówczesnej Galicji zmiany

społeczne, podając jednocześnie konkretne możliwości rozwiązań nabrzmiałych problemów.

„Już najwyższy czas, aby wszystko naprawić w Chrystusie. Zmniejszyć ilość karczem. Z

jednych szynków zróbcie gospody chrześcijańskie, a drugie zamieńcie na ochronki, na szkoły,

na szpitale, na czytelnie, na miejsca zebrań kółek rolniczych, pożytecznych stowarzyszeń, a

nawet na kaplice. Toż samo zróbcie z gorzelniami, a sami z całą waszą rodziną stańcie się

katechetami

i pierwszymi pomocnikami waszych proboszczów”659.

Chciał w ten sposób zainicjować społeczno-kulturowy proces oczekiwanych zmian

społecznych, mających bezpośredni wpływ na wychowanie narodowe w skali mikro-, mezo- i

makro-. Zależało mu, aby zmiany społeczne dokonywały się w obszarze mezoedukacji,

dokonującej analizy funkcjonowania instytucji i systemów wychowawczych osiedla, gminy i

społeczności parafialnej oraz makroedukacji, zajmującej się systemami wychowania państwa,

narodu, klas i warstw społecznych oraz wychowania obywatelskiego.

658 S. Kozyr-Kowalski, Weberowska socjologia religii a teoria społeczeństwa jako całości, w: M. Weber, Szkice
z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 9.
659 B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną rocznicę rozbioru ojczyzny, Marki 2000,
s. 109.
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1.1. Społeczne wychowanie do trzeźwości

Jedną z głównych wad społecznych, przyczyniających się do pauperyzacji rodziny

w wymiarze kulturowym, ekonomicznym, gospodarczym, etycznym i religijnym oraz utraty

autonomii politycznej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, był bez wątpienia alkoholizm.

Na zaistniałą sytuację miały wpływ różne czynniki. Władzom zaborczym zależało, aby

Polacy spożywali jak najwięcej alkoholu. Ludność Galicji w sposób systematyczny była

rozpijana wódką, by nie myślała o niepodległości ojczyzny660.

Sytuację pogarszał jeszcze fakt masowo rozpowszechnianego nałogu pijaństwa

propagowanego przez dwory, które dzierżawiły Żydom karczmy. Nałóg alkoholowy

powodował rozkład moralny, upośledzenie umysłowe i całkowitą degradację osoby

ludzkiej661. Wśród istniejącego przemysłu, ściśle związanego z rolnictwem, dominowały

gorzelnie i browary, co jeszcze bardziej pogłębiało istniejący już kryzys, słabość społeczną

ówczesnej Galicji – alkoholizm662.

Problem alkoholizmu dotyczył głównie konkretnej jednostki, ale jego negatywne

skutki miały szerszy zasięg społeczny. Obejmował najpierw wspólnotę pierwotną – rodzinę,

następnie środowisko lokalne – miasto czy wieś, a w konsekwencji globalnie – naród.

Dostrzegając ten problem, wiele środowisk, głównie związanych z Kościołem rzymsko-

katolickim oraz stronnictwami narodowymi, podejmowało działania na rzecz wychowania

narodowego. Akcję propagowania trzeźwości traktowano w kategoriach moralnych jako

walkę ze zgubnym nałogiem, ale również jako formę wychowania patriotycznego. Tylko

moralnie trzeźwy naród jest w stanie podźwignąć się etycznie i gospodarczo, przyczyniając

się w ten sposób do przywrócenia niepodległości narodowej. W tym działaniu odwoływano

się do świadomości społecznej, ukazując, czym jest alkohol i jakie niesie negatywne

konsekwencje663.

Społeczne oddziaływanie ks. Markiewicza, poprzez propagowanie abstynencji w

pracy duszpasterskiej i wychowawczej, miało na celu przede wszystkim odnowę moralną

narodu, zachowanie jego tożsamości oraz inkulturację społeczną. Był on przekonany, jak się z

perspektywy czasu okazało – słusznie, że wymienione powyżej działania przyczynią się

pośrednio do przywrócenia suwerenności ojczyzny. Trzeźwość, jak twierdził, była warunkiem

660 B. Markiewicz, Zaraza społeczna, PiP 4 (1901), nr 12, s. 92.
661 B. Markiewicz, Zgubne skutki nadużywania alkoholu, PiP 3 (1900), nr 5, s. 38-39.
662 J. Buszko, Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1987, s. 38-40.
663 P. Przybylski, Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza na tle zmian społecznych w
Polsce, Warszawa 2013, s. 54.
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skuteczności wychowania patriotycznego, szczęścia w znaczeniu personalistycznym, jak i

całego narodu.

Ks. Markiewicz dążył do tego, aby wychowanie do trzeźwości wyrabiało społeczne

postawy, aprobujące normę trzeźwości jako racjonalny umiar dla dorosłych, a całkowitą

wstrzemięźliwość dla dzieci i młodzieży oraz osób o słabym charakterze lub zdrowiu664. Jako

duszpasterz, w walce o trzeźwość w wymiarze społecznym, przy każdej możliwej

sposobności odwoływał się do aksjologii rodziny, która powinna być wolna od nałogu

alkoholizmu: „Rodzina, aby mogła oddziaływać, musi rozpocząć naprawę stosunków od

siebie i zaprowadzić powściągliwość u siebie, a przede wszystkim pozbyć się niepotrzebnych

wydatków na napoje alkoholowe, tytoń oraz ograniczyć potrzeby własne do tego, co jest

konieczne”665.

Przedstawiając tragiczne konsekwencje pijaństwa – szczególnie w rodzinach,

stanowczo domagał się abstynencji jako środka zaradczego. Założył organizację na rzecz

propagowania trzeźwego stylu życia, która od samego początku natrafiła na opór dworu

i właścicieli karczm. Kolator Skrzyński sprzeciwiał się powstaniu Towarzystwa

Wstrzemięźliwości, wskrzeszającego tradycję masowego ruchu antyalkoholowego z 1844

roku, bojąc się utraty zysków. Ks. Markiewicz napominał panów, propinatorów

i kolatorów: „Wielu z was bierze udział w tej krzywdzie, bezpośrednio okazując niechęć

kapłanom jedynie za to, że gorliwie pracują nad wytępieniem pijaństwa, z zachowaniem

wszystkich ostrożności, aby nie poddać w pogardę tych, co propinację posiadają. Zło

olbrzymieje, gdy taki włościan jest kolatorem beneficjum duchownego”666.

Zorganizował więc Bractwo Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii

Panny, w czym pomógł mu jego brat mecenas Władysław Markiewicz667. Dzięki temu

działalność trzeźwościowa mogła się dynamicznie rozwijać. Osoby należące do Bractwa nie

tylko zaprzestawały spożywania alkoholu, ale własnym świadectwem zachęcały innych do

wejścia na drogę trzeźwości. ks. Markiewicz chciał wytworzyć w nich zdolności empatyczne,

co jest bardzo ważną cechą zbiorowości. Chciał w ten sposób, w społeczności małej ojczyzny,

nauczyć zdolności wczuwania się w nowoczesne role społeczne. Uważał, że role

poszczególnych jednostek powinny być pełnione świadomie i dobrze, a stany empatyczne w

procesie zmian społecznych zmuszają jednostkę do podejmowania nowych ról, mających na

664 B. Markiewicz, Walka z wrogiem ludzkości, PiP 8 (1905), nr 10, s. 79.
665 B. Markiewicz, Kto powinien zachować zupełną powściągliwość od napojów upajających, PiP 4 (1901),
nr 11, s. 87.
666 B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie polskim…, dz. cyt., s. 59.
667 B. Markiewicz, Listy; 23.12.1910, AT, t. II, s. 351.
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celu dobro ogółu. Było to w ówczesnej sytuacji bardzo pożądane działanie. Ponadto

przynależność do Bractwa wyzwalała w jednostce postawę społecznego zaangażowania, które

polegało na czynnym intencjonalnym udziale jednostki w życiu publicznym, zbiorowych

działaniach oraz w trosce o dobro społeczne.

Takie działanie wpisywało się w koncepcję „społeczeństwa wychowującego”

Floriana Znanieckiego. System wychowania odniósł on do struktury społeczeństwa,

rozumianego jako kompleks współistniejących powiązań i krzyżujących się grup

społecznych, podporządkowanych jednej, najbardziej wpływowej grupie: państwowej,

klasowej, narodowej czy kościelnej668. Owa koncepcja „społeczeństwa wychowującego”

według Floriana Znanieckiego jest źródłem ciągłej inspiracji dla współczesnych liderów

realizujących markiewiczowską koncepcję wychowania. Tym bardziej, że „wychowanie jako

działalność społeczna należy do tej samej dziedziny zjawisk, co np. życie towarzyskie,

współdziałanie i współzawodnictwo na terenie zawodowym, praca organizacyjna w

stowarzyszeniach i związkach wszelkiego rodzaju, polityka państwowa, narodowa lub

kościelna. Jest ono częścią tej sfery życia kulturalnego, w której właściwym podmiotem

czynnych dążeń ludzkich jest człowiek – osobnik czy grupa”669.

Ks. Markiewicz zdawał sobie sprawę z tego, że bez ugruntowanej wiary, miłości Boga

i człowieka trudno wyrzec się alkoholu. Zaczął więc systematycznie katechizować

i wykładać prawdy wiary, widząc w tym skuteczny środek rewitalizacji moralnej. „I tak

wpajając obrzydzenie nieczystości, kradzieży, przekleństwa itp. występków w te młodociane

serca, kierował je na drogę cnoty i przykazań Bożych”670. Od początku posługi kapłańskiej,

ks. Bronisław podjął szeroko zakrojoną akcję na rzecz trzeźwości. Dzięki gorliwej posłudze

słowa propagował idee na rzecz abstynencji. Jego kazania oraz nauki moralne były zawsze

perfekcyjnie przygotowane pod adresem konkretnych słuchaczy, z uwzględnieniem kontekstu

społecznego671.

Przede wszystkim jednak dał się od razu poznać jako gorący orędownik permanentnej

trzeźwości672. Dzięki cnocie trzeźwości chciał w jednostce wzmocnić postawę osobistej

godności, aby uwolniwszy się z nałogu pijaństwa, jeszcze dobitniej uznawała samą siebie za

wartość ze względu na ludzkie i społeczne powołanie. Zgodnie ze świadectwem M.

Kwolkacz, która działalność trzeźwościową proboszcza znała z relacji ojca i starszego brata:

668 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I, dz. cyt., s. 61-68.
669 Tamże, s. 2.
670 W. Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz, Londyn 1959, s. 41.
671 B. Markiewicz piętnował prostytucję, pijaństwo, kradzieże, lichwę.
672 W. Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz, dz. cyt., s. 52.
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„Tu cała wieś to były same pijaki, każde urodziny, każde chrzciny, każde wesele – to ludzie

szli od kościoła do karczmy i jak zaczęli w niedzielę, to kończyli w poniedziałek. Karczmy

były trzy. Więc ksiądz zaprowadził nabożeństwo jak po miastach (mowa o

czterdziestogodzinnym nabożeństwie eucharystycznym), żeby ludzie byli w kościele przez

cały dzień. Zaprowadził ks. Markiewicz Bractwo Trzeźwości, to się wszyscy wyrzekli wódki,

tylko sześciu chłopów nie dało się namówić”673.

Poprzez działania Bractwa Trzeźwości kapłan-społecznik chciał nauczyć nie tylko

powściągliwości od napojów alkoholowych, lecz także wyzwolić w jednostkach postawę

samokontroli. Dyspozycja do poznawania i oceniania własnego życia psychicznego oraz

panowania nad własnymi dążeniami i impulsami była bardzo pożądana. Postawa ta dawała

jednostce możliwość do podporządkowania własnej osoby i własnego postępowania pewnej

dyscyplinie wewnętrznej. Po ojcowsku – nacechowany dużą empatią, odwiedzał i napominał

jednostki dotknięte grzechem alkoholizmu, namawiał do abstynencji, w której trwaniu miało

pomóc uczestnictwo we wspólnocie bractwa. Jeśli te działania nie przynosiły rezultatu, modlił

się i umartwiał, aby wyprosić błądzącym opamiętanie i nawrócenie. Chłopi, buntowani przez

właścicieli dworów, jako odwet za działalność na rzecz abstynencji, utrudniali podjęcie

budowy nowej plebanii. Twierdzili, że jest to za duży wydatek na tak małą parafię. „Niech mi

żadnego budynku nie wystawiają… byleby tylko nie grzeszyli”674.

Analiza akt parafialnych wskazuje na prężne działanie Bractwa Trzeźwościowego

prowadzonego przez ks. Markiewicza. Należała do niego znaczna liczba parafian

zachęconych słowem proboszcza, ale nade wszystko jego przykładem życia. Sam o tym tak

pisał: „Razu pewnego po kazaniu rezurekcyjnym zapisało się w mojej parafii przeszło 600

osób do bractwa trzeźwościowego”675. Zachęcał, aby dotknięci problemem alkoholizmu

podejmowali każdego dnia na nowo pracę nad sobą. Jak mówił: „do zwycięstwa nad

grzechem i do chwały zmartwychwstania dochodzi się na wzór Chrystusa drogą ofiary

i wyrzeczenia. Jeśli wierni nie potrafią zadać sobie gwałtu i zerwać, (…) na darmo Pan Jezus

dla nich cierpiał, umarł i zmartwychwstał”676.

Zachęty, a szczególnie przykład powściągliwości życia w dziedzinie używania napojów

wysokoprocentowych przez proboszcza, były inspiracją do zerwania z niebezpieczną wadą

osobistą o szerokich skutkach społecznych. Do zabezpieczenia się przed nią na przyszłość,

działając prewencyjnie, proponował zapisanie się do Bractwa Trzeźwościowego. Ponadto

673 M. Polak, Polska albo będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie, Kraków 1973, s. 12.
674 B. Markiewicz, Zapiski, 4 IX 1876, AT, t. I.
675 B. Markiewicz, O wymowie kaznodziejskiej, Lwów 1898, s. 475.
676 Tamże, s. 58.
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dzięki Bractwu chciał wykształcić kulturowy ideał osobowości, którym powinien

charakteryzować się idealny członek społeczeństwa. Ten z kolei miał się wpisać w rolę

społeczną, która jest wynikiem oczekiwań społecznych, w tym przypadku – szczególnie

trzeźwości. Ks. Markiewiczowi zależało, aby stworzyć względnie stały i wewnętrznie spójny

system zachowań, będących reakcjami na zachowania innych osób, wyraźnie zmierzający do

ustalonego celu – abstynencji. Właśnie tego naród, jako grupa społeczna, oczekiwał od

określonej jednostki. Wzór osobowy obywatela trzeźwego, a przez to światłego, określony

był przez potrzeby ówczesnego społeczeństwa.

Zabawy  rodzinne  przy  okazji  ślubów,  chrzcin  dziecka,  które  w  tej  epoce  bywały

huczne i długie, często kończyły się pijaństwem, a nawet bijatyką. Aby zapobiec temu

patologicznemu zjawisku, ks. Markiewicz wprowadził ciekawe, eksperymentalne

rozwiązanie. Pobierał kaucję pieniężną od starosty weselnego, która podlegała zwrotowi pod

warunkiem, że uroczystość przebiegnie spokojnie, bez nadużywania alkoholu i bijatyki. W

przypadku nie dotrzymania umowy, pieniądze były przeznaczone na wsparcie ubogich

parafian.  Ks.  W.  Michułka,  biograf  ks.  Bronisława  Markiewicza,  tak  relacjonuje  to

przedsięwzięcie: „Środek okazał się zbawienny i skuteczny. Czuwali bowiem gospodarze, aby

nie dopuścić do kłótni i awantury; młodzież była ostrożniejsza, aby nie narazić rodziców na

utratę kaucji”677.

Pijackie zwyczaje, które były następstwem wielu istniejących karczm na tym terenie,

zaktywizowały podjęte uprzednio działania proboszcza na rzecz oświaty trzeźwościowej.

Dzięki niej wychowywał do zmian i rozwoju społecznego, co dawało pozytywne prognozy na

przyszłość. Ukazywał brak korzyści wynikających ze spożywania alkoholu, a jednocześnie

eksponował negatywne skutki nadużywania go. „Żeby choć ta uprzywilejowana wódka miała

przymioty wina. Ale gdzie tam, to trucizna powolnie działająca. Z niej to chłop nasz suchy i

czarny jak kruk, a wieś wygląda nędznie jakby przez nią przeszła nawała tatarska. Czy ten

sposób postępowania nie jest wyzyskiem nieumiejętnego ludu? Tylko chytry pośrednik z dnia

na dzień potężnieje. Czyż nie widać wyraźnie, że to namacalna kara Boża”678.

Współcześni jemu obserwatorzy podkreślali, że potrafił opracować system prewencji

antyalkoholowej, a swoim przykładem pociągał do przedsięwzięć dających stabilność

ekonomiczną. Działania te bez wątpienia przyczyniły się do poprawy obyczajowości, a

zarazem wzrostu gospodarczego w wymiarze mikro- w społeczności, jaką była parafia,

gmina. Ks. Markiewiczowi chodziło o coś więcej. Dzięki tym działaniom chciał przygotować

677 W. Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz, dz. cyt., s. 55.
678 M. Winowska, Droga krzyżowa karczowników, dz. cyt., s. 21.
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jednostki do uczestnictwa w grupach społecznych i do pełnienia właściwych tym grupom ról

społecznych. Jest to proces uspołeczniania jednostki i kształtowania jej osobowości

społecznej. Proces wychowawczy rozpoczyna się w momencie urodzenia i trwa aż do śmierci.

Dlatego życie jednostki stanowi ramę struktury procesu wychowawczego679.

W kazaniach i konferencjach ks. Markiewicz przedstawiał destrukcyjny wpływ

alkoholu na konkretną jednostkę ludzką, rodziny i naród. Unikał potępiania człowieka

dotkniętego zgubnym nałogiem, ale subtelnie i z serdecznością zwracał się, zachęcając do

podjęcia trudu trwania w trzeźwości. „Aby dobrze mówić do ludzi należy pierwej miłować.

Miłość to klucz do ludzkiego serca”680.

Inicjatywom zmian społecznych, mającym przyczynić się do krzewienia abstynencji,

nadawał charakter religijny. I tak 4 czerwca 1906 roku powołał Bractwo Najświętszej Maryi

Panny Królowej Polski. Dzięki odwołaniu się do czynnika pobożności, który był bardzo silny

wśród ludności Galicji, do ruchu tego przystąpiło 230 osób, w tym 88 mężczyzn. Zadania

Bractwa zostały określone w statucie. Głównym jego postanowieniem było zaprzestanie picia

alkoholu i deklaracja do prowadzenia trzeźwego życia. Poza tym zadaniem członków było:

(1) rozszerzanie w narodzie nabożeństwa i czci do Najświętszej Maryi Panny Królowej

Korony  Polskiej,  (2)  zabieganie  o  podźwignięcie  moralne  i  poprawę doli  ubogich  i  klas

pracujących, w miarę możliwości popieranie wszystkich w tym celu i duchu katolickim

podjętych usiłowań, (3) podnoszenie ducha religijnego wśród narodu, zachęcanie słowem i

przykładem do poprawy tych wad i błędów, które przyczyniały się do upadku, (4) unikanie

zbytków i marnotrawstwa, przestrzeganie wstrzemięźliwości, oszczędności i pracowitości

oraz rozkrzewianie tych cnót słowem i przykładem681.

Praca proboszcza na rzecz trzeźwości przyczyniła się do tego, że już w 1893 roku

wyprowadził się z Miejsca Piastowego pierwszy właściciel karczmy, jednocześnie

odsprzedając pomieszczenie wsi. Kolejny zrezygnował w 1895 roku. Ostatni zaś Żydzi

wyprowadzili się z terenu parafii w 1903 roku682. Dzięki temu rozwijała się gospodarka

lokalna, a zanikało pijaństwo683.

Przestrzegał jednak pod rygorem grzechu, aby: „Żydów nie bić, tylko delikatnie z

nimi, tj. nie kupować od nich, a sami sobie pójdą”684. Koniecznym jest w tym momencie

przytoczenie zeznania brata Białoczyńskiego, które jasno ukazuje, że ks. Markiewicz

679 T. Persons, Struktura społeczna a osobowość, Warszawa 1969, s. 29.
680 B. Markiewicz, O wymowie kaznodziejskiej, dz. cyt., s. 473.
681  K. Rachwał, Ks. Bronisław Markiewicz – apostoł trzeźwości, Kraków 1980, s. 44.
682 B. Markiewicz, Listy, 1 XII 1896, AT, t. II. s. 278.
683 B. Markiewicz, Listy, 20 XI 1896, AT, t. II, s. 261.
684 M. Polak, Polska albo będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie, dz. cyt., s. 32.



203

zwalczał alkoholizm i wyzysk, a nie, jak można by sądzić, Żydów jako nację narodową.

„Choć swoją działalnością usunął Żyda z karczmy, aby założyć tam kółko rolnicze, to z

drugiej strony uczynił to tak taktownie, że sami Żydzi zachowali wielki szacunek dla niego.

Pamiętam jednego Żyda zamieszkałego przy stacji Iwonicz, który nieraz odwiedzał ks.

Markiewicza, nawet składał ofiary na Zakład”685. Co więcej ks. Markiewicz podkreślał, że

„Nawet Żydzi i Rusini przysyłali mi ofiary, którym natychmiast podziękowałem listownie”686.

W 1909 roku, na trzy lata przez śmiercią, ks. Markiewicz przedstawił projekt budowy

sanatorium dla alkoholików687. Niestety nie został on zrealizowany. Na podstawie źródeł

historycznych można postawić hipotezę, że na przeszkodzie stanęły: brak źródeł finansowania

oraz intensywna praca na rzecz rozpoczętych już dzieł wychowawczych. Praca apostolska ks.

Markiewicza na rzecz trzeźwości oraz innych podejmowanych przez niego inicjatyw:

wychowawczych, edukacyjnych, a nawet gospodarczych zakończyła się

w 1912 roku.

Do dziś jako spuścizna dorobku kapłana społecznika, istnieje tradycja narodowej

modlitwy o trzeźwość narodu w Miejscu Piastowym w ostatni dzień lipca. Ma ona uprosić, za

przyczyną Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza – apostoła trzeźwości, cnotę

odnowy moralnej. Poza tym ma jeszcze bardziej wyczulić na zależność

w życiu społecznym pomiędzy trzeźwością, a postępem kulturowym, ekonomicznym,

gospodarczym, a przede wszystkim moralnym. Dzisiaj, podobnie jak w epoce, kiedy żył

wielki orędownik abstynencji narodowej, nader aktualne są wypowiedziane przez niego

słowa: „Nam potrzeba Polski prawdziwie chrześcijańskiej. Polska albo będzie trzeźwa, albo

wcale jej nie będzie”688.

685 Tamże, s. 48.
686 B. Markiewicz, Zapiski, 31 XII 1910, AT, t. II.
687 B. Leonhar’d, Z dziejów pijaństwa i jego zwalczanie w Polsce, cz. III, „Problemy Alkoholizmu” 25 (1979),
nr 3, s. 12.
688 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy…, dz. cyt., s. 50.
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1.2. Promowanie kultury masowej  jako forma wychowania rodziny

Karl Jaspers stwierdza, że: „Co się stanie z narodem, zależy od jego wychowania”689.

W tym kontekście ważnym społecznie działaniem ks. Markiewicza była troska o rodzinę.

Kapłan-społecznik szeroko rozumiał zakres wychowania prorodzinnego. Stąd też w promocji

kultury masowej upatrywał szansy na integralny rozwój rodziny.  Wpisuje się to w nurt

współczesnej pedagogiki, której autorem jest między innymi Stefan Kunowski: „(...) opieka,

dostarczanie rozrywki i kultury, wychowanie fizyczne, umysłowe, moralne, społeczne,

estetyczne, ideowe, a obok tego nauczanie, szkolenie, przygotowanie do różnych zadań, np.

przysposobienie rolnicze, kształcenie w różnych kierunkach, oświatę, popularyzację,

poradnictwo, reklamę, agitację itp. oddziaływanie jednych ludzi na drugich”690.

W tym czasie, kiedy ks. Markiewicz tworzył swoją koncepcję wychowania,

dominującą formą rozrywki i spędzania wolnego czasu była zabawa w karczmie. Gra w karty,

biesiadne śpiewy pod wpływem alkoholu stawały się przyczynkiem do relatywizmu

moralnego młodego pokolenia. Alternatywą stała się gra w szachy, którą propagował ks.

Markiewicz. Ćwiczyła umysł, wprowadzała zdrową rywalizację, ale nade wszystko szybko

rozpowszechniła się w okolicy. Szachy stały się nowym sposobem tworzenia kultury

masowej. Młodzież łagodniała i szlachetniała oraz poprawiała pamięć, wolę, uczucia,

spostrzegawczość, temperament, skłonności i wyobrażenia. Ponadto trzeźwość wyzwalała

nowe zainteresowania oraz łagodziła usposobienie.

1.3. Organizacja oddolnych inicjatyw gospodarczych

W Błażowej, gdzie ks. Markiewicz był proboszczem, mieszkańcy wsi obdarzali go

dużym autorytetem. Dostrzegali w nim nie tylko duszpasterza, ale również animatora dobrych

inicjatyw, społecznie akceptowanych i oczekiwanych. W duchu własnego wyrzeczenia, a

689 Dokładnie myśl Jaspersa brzmi następująco: „Was aus einem Volk wird, liegt an seiner Erziehung durch
Eltern und Schulen und des Einzelnen durch sich selbst” (Co się stanie z narodem, to zależy od jego wychowania
otrzymanego od rodziców, szkoły i siebie samego). Por.: K. Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen
Gefahren Chancen, R. Piper Verlag, München 1966, s. 201.
690 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 19.
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nawet zapomnienia o sobie, troszczył się o materialne potrzeby swoich parafian. Obok

kościoła parafialnego wybudował szpital wiejski, tj. mały domek izolujący poważnie

chorych691. Było to przedsięwzięcie na owe czasy innowacyjne, które wymagało od księdza-

społecznika postawy osobistej odwagi. Co znamienne, jego działania charakteryzowały się

wiernym trwaniem przy własnych celach, poglądach, przekonaniach, mimo przewidywanych

sprzeciwów, utrudnień, a nawet czasami przykrych konsekwencji.

Dzięki staraniom u ówczesnego marszałka sejmiku galicyjskiego Mikołaja

Zyblikiewicza ks. Markiewicz rozwijał przemysł tkacki. Wydział krajowy przyznał mu 600

złr bezzwrotnej zapomogi oraz 4000 złr wkładu na założenie szkoły tkackiej. W 1882 roku

powołał Towarzystwo Tkackie. Organizował nowatorską na owe czasy szkołę tkacką, która

stała się ośrodkiem nauki racjonalnego tkactwa. Była bogato wyposażona w krosna

i przyrządy do wyrobów towarów konopnych, lnianych oraz bawełnianych. Ludność miała

pracę, poprawiła się sytuacja materialna wielu rodzin, ale nade wszystko wykluczono

pośrednictwo Żydów. Ks. Bronisław, choć był tolerancyjny wobec mniejszości narodowych,

to jednak dbał, aby Polacy nie byli ekonomicznie wykorzystywani we własnej ojczyźnie.

Dzięki konkretnemu zajęciu przy krośnie tkackim w dużym stopniu spadła dysfunkcyjność

rodzin, spowodowana przebywaniem mężów i ojców w karczmie. Był to skuteczny rodzaj

socjalizacji społecznej. Najzdolniejszego tkacza, Marcina Brzęka, ks. Markiewicz wysłał na

studia zagraniczne w Policzce w Czechach, a następnie do państwowej szkoły sukienniczej w

Brnie na Morawach. Wiedział, że dobrze wykształcona jednostka przyczyni się do rozwoju

ekonomicznego kraju. Dlatego też inwestycje w edukację traktował priorytetowo. Po latach

wdzięczny uczeń wielokrotnie ofiarował materiał na odzież dla sierot w Miejscu

Piastowym692.

Osiągnięcia, tak gospodarcze, jak i na rzecz trzeźwości, sprawiły, że mieszkający

w Błażowej Żydzi wyprowadzali się, utraciwszy możliwość znacznego i szybkiego

zarobkowania. Warto nadmienić, że w 1884 roku na terenie parafii mieszkało 765 Żydów,

a po siedmiu latach zostało ich tylko 315. Tym samym liczba karczm uległa zmniejszeniu, co

wiązało się z radykalnym ograniczeniem plagi alkoholizmu. Choć ideowo, gospodarczo,

ekonomicznie walczył ks. Markiewicz z dominującym wyzyskiem i pośrednictwem Żydów,

to jednak zwalczał wszelkie przejawy nietolerancji etnicznej. Sam, posiadając kompetencje

wielokulturowe, uczył szacunku dla kultury i religii judaizmu, zachęcał do modlitwy za

starszych braci w wierze. Maria Gosztyła potwierdza we wspomnieniach, jak wielkim

691 K. Górski, Życie wewnętrzne ks. B. Markiewicza, NP 23 (1966), s. 277.
692 B. Markiewicz, Walka z wrogiem ludzkości, PiP 8 (1905), nr 10, s. 80.
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szacunkiem Żydzi darzyli księdza-społecznika. Mimo piętnowania ich karczm, popierania

rodzimego przemysłu i handlu, szanowali proboszcza. Szczególnym przejawem były datki

ofiarowane przez Żydów na budowę nowego kościoła693.

Kolejną ważną społecznie inicjatywą była „samopomoc” parafialna. Była przykładem

grupy własnej, to jest grupy, do której jednostka należy, ma do niej pozytywny stosunek,

identyfikuje się z jej systemem norm i wartości oraz inicjatywami przez nią podejmowanymi.

Polegała ona na wzajemnej pomocy podczas wzmożonych prac polowych, aby plony zostały

zebrane na czas. Nie wszyscy gospodarze posiadali własne zaprzęgi, dlatego też bardziej

zamożni wspierali uboższych. Proboszcz udostępniał także biednym gospodarzom konie

należące do plebanii. Uczył chłopów najnowszych metod uprawy roli, zalecał zmianę płodów,

co na owe czasy było nowatorskim działaniem, oraz pomagał w zakładaniu sadów694. Idea

„samopomocy” rozwijała się dynamicznie, a jej twórca powiększał jej zakres działania,

zakładając parafialną kasę pożyczkową, która następnie przekształciła się w „Spółkę

Oszczędności i Pożyczek”695.

Reformy te były również wynikiem nieskrępowanego procesu samoorganizowania się

społeczeństwa; wytworzyły się cenne i skuteczne mechanizmy solidarności społecznej, dzięki

którym możliwy stał się przyrost gospodarczy, w większym stopniu szanujący wartości osoby.

Trzeba również przypomnieć różnorodną działalność, podejmowaną przez ówczesnych

mieszkańców Galicji, a związaną z zakładaniem spółdzielni wytwórczych, spożywców oraz

spółdzielni kredytowych, z rozwojem oświaty ludowej i kształcenia zawodowego z

tworzeniem nowatorskich, eksperymentalnych form udziału w życiu przedsiębiorstwa i

całego społeczeństwa (CA nr 16). Praca apostolska, krzewienie kultury agrarnej, walka z

problemem pijaństwa oraz prewencyjne działanie w tej dziedzinie, szczególnie wśród

młodzieży, zaowocowały poprawą obyczajów, odnowieniem religijności oraz poprawą

693 M. Polak, Polska albo będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie, dz. cyt., s. 18.
694 Tamże, s. 56.
695 K. Butryn, Spółdzielczość bankowa w zaborze austryjackim (1864-1918), Kraków 2003, s. 3-4; „W zaborze
austriackim tworzone były towarzystwa zaliczkowe (na zasadach Schulzego z Delitzsch) oraz spółki
oszczędności i pożyczek (wzorowane na spółkach zakładanych w Niemczech przez Fryderyka Wilhelma
Raiffeisena), które od 1924 r. nazywane były Kasami Stefczyka. Franciszek Stefczyk zapoznawszy się
w Niemczech z organizacją i funkcjonowaniem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych typu Raiffeisena,
szerzył ich idee wśród ludności wiejskiej w Małopolsce, korzystając również z doświadczeń spółdzielczości
poznańskiej. Pierwsze jego próby na tym polu spotkały się z ostrą krytyką. Twierdzono, że w warunkach
ciemnoty, nędzy i zacofania polskiej ludności wiejskiej w zaborze austryjackim spółdzielnie te nie będą miały
racji bytu. Po pokonaniu wielu trudności w 1890 r. w Czerniechowie pod Krakowem założył pierwszą
spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową pod nazwą «Spółka Oszczędności i Pożyczek» i został w niej
kasjerem. Po tym eksperymencie nastąpił szybki rozwój, bowiem Sejm Krajowy w Galicji uchwałą z dnia 16
marca 1899 roku powierzył Wydziałowi Krajowemu wykonywanie patronatu nad spółdzielczością. Spółki
zyskały w ten sposób pomoc instruktażową i oparcie w biurze Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek we
Lwowie”.
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sytuacji materialnej mieszkańców Galicji, do czego bez wątpienia przyczyniło się istniejące

Bractwo Trzeźwościowe. Można śmiało stwierdzić, iż działanie tej instytucji było skutecznym

przejawem wychowania w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Przedstawione powyżej działania kapłana społecznika pokazują, że w jego koncepcji

wychowania znajdowało się wychowanie funkcjonalne społeczeństwa. Jak wskazuje S.

Kowalski, owo wychowanie funkcjonalne społeczeństwa to przede wszystkim koncepcja

społeczności lokalnej opierającej się na wielokierunkowym, lokalnym systemie

wychowania696. Po pierwsze, społeczność lokalna każdego typu, od małej, wiejskiej osady do

dużej metropolii, jest ogniwem pośredniczącym między strukturami makro i mikro697. Po

drugie, społeczność lokalna, jako zbiorowość terytorialna specyficznego rodzaju, skupia na

określonej przestrzeni wszystkie małe struktury, w których uczestniczą wychowywane

generacje i jednostki tejże społeczności. W tym pośredniczeniu między poszczególnymi

małymi grupami i instytucjami, takimi jak: rodzina, sąsiedztwo, grupa rówieśnicza, szkoła,

dom kultury, różnorakie cząstkowe wpływy i oddziaływania, jakim poddawane są

wychowywane jednostki ze strony tych grup i instytucji, podlegają scaleniu w całkowity

proces wychowawczy698.

Ks. Markiewicz organizował dla grup najniżej uposażonych kółka rolnicze, kasy

oszczędnościowe i pożyczkowe, zachęcał rodaków do popierania katolickich sklepów. Chciał

w ten sposób zintegrować środowisko Miejsca Piastowego, a dzięki temu wytworzyć

oczekiwaną identyfikację jednostki z lokalną społecznością. Nadto pragnął pobudzić do

oddolnych inicjatyw gospodarczych, które, szczególnie w spauperyzowanym społeczeństwie

Galicji, były niezbędne699.

1.4. Wychowanie poprzez inicjowanie postaw obywatelskich

W wypowiedziach ks. Markiewicza odnaleźć można jeszcze jedną ważną inicjatywę

społeczną na rzecz trzeźwości w Miejscu Piastowym. Jako przeciwwagę pijaństwa wspierał

inicjatywy ludności na rzecz rozwoju społecznego. „Działalności stronnictw ludowych nie

696 Por. S. Kowalski, Szkoła w środowisku, Warszawa 1969; S. Kowalski, Funkcjonowanie systemu
wychowawczego w środowisku, „Nauczyciel i Wychowanie” 1972, nr 1.
697 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 276-277.
698 J. Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce…, dz. cyt., s. 30.
699 Tamże.
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obawiał się. Ruch jest dobry, mówił, i dużo dobrego może z niego wyniknąć. Trzeba nim

tylko dobrze pokierować. Ta cicha dotychczas woda polskiego ludu, puszczona umiejętnie na

młyn życia państwowego, może skutecznie wpłynąć na uzdrowienie stosunków społecznych.

Budzi się lud, to dzięki Bogu, nie da się teraz bezkarnie krzywdzić i okradać”700.

Ważnym aspektem wychowania jest przygotowanie człowieka do pracy, współpracy i

współżycia w otaczającym go społeczeństwie. W przygotowaniu ważnym czynnikiem jest

zdobywanie wiadomości, umiejętności intelektualnych i sprawności moralnej oraz motywacja

i postawa otwartości wobec stawianych zadań. Dzięki właściwie ukształtowanym postawom

obywatelskim człowiek zostaje wprowadzony w układ stosunków i zależności występujących

w życiu społecznym, poprzez nie kształtuje się w człowieku postawa szacunku do pracy i jej

owoców oraz przekonanie, że jest ona moralną powinnością każdego człowieka i stanowi

źródło jej społecznej wartości701.

Ks. Markiewicz wartość wychowania postrzegał w wymiarze personalistycznym.

Jedną z kluczowych kompetencji rozwijanych w procesie edukacyjnym i wychowawczym są

kompetencje społeczne i obywatelskie. Mają one duże znaczenie dla rozwoju młodego

człowieka oraz przygotowują go do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, w

zmieniających się warunkach społecznych, politycznych i zawodowych.  Miało to przede

wszystkim rozwijać osobę, nadać jej kompetencji społecznych i obywatelskich, a następnie

przyczyni się do osiągnięć technicznych, gospodarczych i ekonomicznych. Takie stanowisko

ks. Markiewicz wywodził z prymatu filozofii chrześcijańskiej, w której centrum

zainteresowań jest istota ludzka i jej dobro. Staje na drodze ówczesnej ideologii kapitalizmu i

socjalizmu, który w imię pozornego szczęścia człowieka uprzedmiotawia go, czyni z niego

narzędzie zysku. Celem ekonomii jest człowiek, nie zaś zysk. Człowiek nigdy nie może być

podporządkowany zyskowi. Kapłan-społecznik dyskredytował założenia etyczne i

filozoficzne dwóch wymienionych ideologii. Nie tylko podkreślał ich utopijny charakter, ale

również pragmatyczne nastawienie do człowieka. Dostrzegalny hedonizm, a w niektórych

płaszczyznach społecznych nihilizm powodował, iż ideologie nie były do przyjęcia na

poziomie nawet ogólnych zasad moralności chrześcijańskiej. Poglądy ks. Markiewicza

dotyczące relacji społecznych i obywatelskich znacznie różniły się nie tylko od ideologii

kapitalizmu i socjalizmu, lecz także od przedstawianych w opracowaniach z zakresu etyki

700 W. Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz, dz. cyt., s. 92.
701 Wychowanie do pracy i oszczędności współczynnikiem rozwoju ludów, w: J. Sieg, Powściągliwość,
umiarkowanie i praca a rozwój ludów, dz. cyt., s. 85-92.
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czy filozofii, a nawet wychowania. Różnica między określeniami pracy podawanymi przez

periodyki a poglądami ks. Markiewicza wynika z różnych punktów wyjścia.

Ks. Markiewicz uwzględniał te fakty, sięgał jednak do ich głębokiej analizy

socjologicznej, filozoficznej i społeczno-politycznej oraz moralnej. Negował w życiu

społecznym aktywność jednostki wyłącznie dla zysku, bowiem twierdził, że jest ona

hedonistycznym tworem filozofii ekonomii. Zajmował się analizą poglądów dotyczących

postaw obywatelskich u Fichtego, Kanta, Schellinga, Hegla, Smitha, Leibnitza, filozofów i

teoretyków ekonomii liberalnej oraz polemiką z tymi poglądami. Fundamentem myśli

dotyczącej cnót społecznych było dla ks. Markiewicza Pismo Św. i Tradycja Kościoła

katolickiego – wyrażona w dziełach Ojców Kościoła, tekstach mistyków oraz własne

doświadczenie. I tak wypracowane, klarowne poglądy dotyczące postaw obywatelskich bez

wątpienia stały się w Galicji właściwym fundamentem do przyjęcia zasad doktryny

społecznej Kościoła.

W porządku społecznego wychowania obywatelskiego ważnym czynnikiem jest

poszanowanie pracy – uważał ks. Markiewicz. „Pracę w poszanowaniu, a człowiekiem pracy

nie gardzić. Znak to widoczny, że zostali pod wpływem religii objawionej, nie zaś w

zależności od mądrości wytworzonej przez filozofię pogańską”702. Wskazywał na rodzącą się

na przełomie XIX i XX wieku Katolicką Naukę Społeczną, która wypracowała wrażliwość i

wyczulała na doniosłą rolę pracy w sprawach społecznych. Uczyła umiejętności dostrzegania

zagrożeń, które z niegroźnego zjawiska mogą się przekształcić w proces pilnie domagający

się moralnej oceny i interwencji społecznej. Ta moralna ocena bywa czasem trudna do

przyjęcia, ale jest konieczna zarówno w wymiarze dobra konkretnej jednostki, jak i dobra

społecznego.

Czas, w którym żył ks. Markiewicz – przełom XIX i XX stulecia, charakteryzował się

gwałtownym postępem techniki, rozwijającej się w sposób zdumiewający, zastępującej

częściowo pracę umysłową. Kapłan, o którym mowa zdawał sobie sprawę z tego, że

nieodzowna jest właściwa hierarchia postaw społecznych, która kształtuje sposób myślenia,

przez co warunkuje wolność osoby ludzkiej. Epoka ta była naznaczona też powszechnym

analfabetyzmem, co było jednym z powodów braku wykształcenia ówczesnej ludności

Galicji, a co za tym idzie możliwości poznania własnej historii i literatury, co umożliwiało

łatwą manipulację społeczną zaborcy austriackiemu. Dlatego ks. Markiewicz zachęcał ludzi

swoich czasów: „Ażeby zaś umieć prawidłowo myśleć, potrzeba znać jak najlepiej język, w

702 B. Markiewicz, Znaczenie pracy w różnych czasach, PiP 15 (1912) nr 1, s. 1.
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którym myślimy, to jest znać źródło i historycznie wszystkie jego wyrażenia i formy, jego

składnię, tok i synonimikę wyrazów, jego stosunek do narzeczy i gwar i do języków

pobratymczych, znać starożytny język swego szczepu…, a wreszcie przeczytać dzieła

celniejsze swojej literatury ze zrozumieniem”703.

Zależało mu, aby przez inicjowanie postaw społecznych, pogłębić tożsamość i więź

społeczną Galicji. Pokazywał w ten sposób, jak ważna jest więź jednostki z grupą społeczną.

Chciał wytworzyć świadomość przynależności do grupy, która posiada swoją tradycję, ale

również przed którą stoją ważne zadania społeczne: wspólne dążenie do wartości i interesów

narodowych – odzyskanie niepodległości, kosztem odrzucenia partykularnych,

hedonistycznych interesów jednostki. Ks. Markiewicz w promowaniu postaw społecznych

upatrywał możliwości ukształtowania społeczeństwa, w którym ważną rolę odgrywa tradycja.

Funkcją społeczeństwa, które u swoich przedstawicieli kształtuje społeczny charakter, jest

jego dążność do przestrzegania tradycji. W społeczeństwach sterowanych tradycją jednostka

żyje w ściśle określonym stosunku z innymi członkami zbiorowości, jest ważna dla grupy.

Jednakże na mocy przynależności społecznej cele, które są jej celami w nikłej mierze

kształtują jej losy. Osoba sterowana tradycją niemal nie traktuje siebie w kategoriach

jednostkowych704.

Ks. Markiewicz wskazywał, że kształtowanie cnót społecznych wynika również ze

społecznego charakteru ludzkiej natury. Sprawia on, że wielkość jednostek ludzkich łączy się

w jeden organizm społeczny, w którym jednostka z racji osobistych cech i skłonności

naturalnych wnosi różnorodne dyspozycje do różnych działań i prac społecznie

oczekiwanych. Zatem dzięki wykorzystaniu zdolności i predyspozycji jednostki zaradza ona

potrzebom społecznym, rodzą się różne zawody, zajęcia, które osoba spełnia

w odniesieniu do drugich, biorąc w ten sposób udział w społecznym podziale pracy. Podział

ten ma jeszcze inne, ważne zadanie do spełnienia: wprowadza ład w życie społeczne,

porządkując je według różnych zawodów i funkcji. Jeden jest adwokatem bądź lekarzem,

inny rzemieślnikiem, ktoś inny rolnikiem705. Uzasadnionym zatem było wychowywanie przez

kapłana-społecznika jednostki osadzonej w konkretnych warunkach Galicji, przygotowanej

do wzmocnienia i odbudowy znaczenia społecznego wielu różnych funkcji i zawodów.

Wychowanie do inicjowania świadomości wartości cnót społecznych jest

fundamentalnym czynnikiem rozwoju jednostki w aspekcie społecznym. Przyczynia się nie

703 Tamże, s. 148.
704. D. Riesman, Samotny tłum, Warszawa 1971, s. 45.
705 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu…, dz. cyt., s. 92.
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tylko rozwoju ekonomicznego, ale również nadrzędnie – kulturowego. „Kultura jest

właściwym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób takiej kultury

sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o

międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania”706. Tak rozumiana kultura

wyraża całą osobowość człowieka, o ile jednocześnie spełnia walory pracy twórczej i pracy

nad sobą. Im bardziej działalność człowieka jest złożona, tym bardziej komplementarnie

angażuje procesy myślowe nieodzowne w tworzeniu stosunków międzyludzkich i kontaktów

społecznych707.

Wskazywał, że „chęć używania i życia bez pracy, bez obowiązków, życie praw

i przywilejów tylko – to rak toczący w zatrważający sposób siły duszy i ciała dzisiejszej

ludzkości”708. Przestrzegał, aby wielkości społecznej nie budować w oderwaniu od cnót

społecznych wyrażanych w moralności chrześcijańskiej i etyce pracy. Praca tylko i wyłącznie

dla zysku nie zapewni społecznego bogactwa, ładu i sprawiedliwości, która przyczynia się do

rozwoju integralnego. „Historia nas uczy i doświadczenie, że nie ten naród jest bogatszy

i potężniejszy, który siedzi na milionach, a wydaje wiele na wygody i na życie, ale ten naród,

co mniej potrzebuje, na małym poprzestając i ma więcej zamiłowania w pracy,

a osobliwie w pracy fizycznej, zwłaszcza na roli, która jest i główną dźwignią bogactwa

i szczęścia narodowego. Jest rzeczą dowiedzioną, że tylko wstrzemięźliwość i hart

pracowitości podniosły pojedynczych ludzi i narody na wyżyny społeczne, a sytość chleba,

nieumiarkowane i gnuśność – upadek”709.

Wychowanie do przyszłych ról społecznych, to zadanie i obowiązek podstawowej

struktury społecznej, jaką jest rodzina. „Przyszłość świata i Kościoła idzie przez rodzinę” (FC

nr 75). Jako fundamentalna wspólnota życia ludzkiego pełni ona, w aspekcie pracy i

wychowania do doniosłości oraz bogactwa, wyjątkową rolę społeczną. To właśnie w rodzinie

kształtują się pierwsze wzorce ukazujące podmiotową wartość pracy, pierwsze umiejętności

wykonywania prac prostych, pierwsze przyzwyczajenia do porządku i pomagania innym oraz

zainteresowania rzetelnie wykonywaną pracą zawodową najbliższego otoczenia. Wychowanie

przez pracę w rodzinie powinno przyczynić się do ukształtowania człowieka, osoby dialogu i

porozumienia, która lubi pracować, ceni każdą pracę, rozumie jej sens

i znaczenie. „Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną

706 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, Paryż 02.06.1980.
707 P. Berger, Zaproszenie do socjologii, dz. cyt., s. 35.
708 B. Markiewicz, Współczesna choroba ludzkości, w: Przewodnik…, dz. cyt., t. I, s. 122.
709 B. Markiewicz, Przede wszystkim trzeba uczyć powściągliwości i pracy, w: Przewodnik…, dz. cyt., t. I,
s. 206.
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szacunkiem i miłością do Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu

wychowaniu dzieci przez pracę. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych”

(DWCH nr 3). W dobie ks. Markiewicza rodzina przeżywała wielopłaszczyznowy kryzys, tak

wartości, jak również tożsamości. Zakładane przez niego placówki edukacyjne, ale przede

wszystkim wychowawcze, były odpowiedzią na brak wzorców i cnót społecznych w tym

czasu. Bieda materialna, która w większości przypadków spowodowana była dysfunkcją

moralną, próżniactwem, pijaństwem oraz niskim stopniem wykształcenia, nie stwarzała

perspektyw rozwoju personalistycznego i społecznego opartego na wartościach wychowania

obywatelskiego710.

W ramach tak określonej solidarności, opierając się na badaniach E. Durkheima711,

wyróżnia się dwa typy tego tak ważnego społecznie zjawiska. Pierwszym typem jest tzw.

solidarność mechaniczna, opierająca się przede wszystkim na czynnikach podobieństwa

pomiędzy członkami każdego zrzeszenia, stanowiących podstawę powstania organizacji, do

których należą m.in. język i historia. Drugim zaś typem solidarności jest tzw. solidarność

organiczna, która wynika z naturalnego zróżnicowania społeczeństw oraz konieczności

koordynacji wewnętrznych procesów w nich zachodzących. To solidarność organiczna

stanowiła skuteczną płaszczyznę, tak dla reprezentowania interesów państwa, jak i jego

pełnego zaangażowania w regulację stosunków społecznych712. Słusznie zatem zwraca uwagę

ks. Markiewicz, zresztą podobny pogląd miał F. Konieczny, że jeśli dana społeczność chce się

kierować moralnością społeczną w gospodarce, ekonomii czy w polityce, nieodzownym jest

zachowywanie postulatu etyczności opartego na cnocie powściągliwości. Respektowanie tak

rozumianej etyczności prowadzi do solidarności społecznej rozumianej jako osobowo-

twórcze uczestnictwo w życiu społecznym713.

2. Wychowanie rodziny jako siła sprawcza ważnych i oczekiwanych wyzwań społecznych

System wychowawczy bł. Bronisława w swych podstawach był spójny z systemem

salezjańskim, stworzonym przez ks. Jana Bosko, który posiadał jasną wizję i przejrzysty cel

710 L. Petrażycki, O ideale społecznym i odrodzeni prawa naturalnego, Warszawa 1925, s. 37-38.
711 Por. E. Durkheim, The Division of Labor In Society, przeł. G. Simpson, London 1964, s. 105-106;
129-131.
712 Por. W. Makowski, Nauka o państwie, cz. I: Teoria państwa, Warszawa 1939, s. 94-95.
713 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 323-324.
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skierowany na opiekę nad ubogą młodzieżą. Był oparty na dawaniu dobrego przykładu, na

bliskim i życzliwym współżyciu wychowawców z wychowankami, na dobrze zorganizowanej

pracy w fachowo prowadzonych warsztatach714. To wszystko wpływało na właściwe

kształtowanie poczucia odpowiedzialności u wychowanków. Ks. Markiewicz doskonale

zdawał sobie sprawę, że wychowanie rodziny jest początkiem właściwego kształtowania

całego społeczeństwa. Społeczeństwo tak naprawdę jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się

w rodzinach.

Wychowanie rodziny jest siłą sprawczą obecnych wyzwań społecznych. Rodzina jest

dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, których źródła znajdują się gdzie

indziej – w sferze pracy, procesach gospodarczych, uwarunkowaniach politycznych,

rosnących nierównościach społecznych itd. Zewnętrzna rzeczywistość stawia rodzinę przed

wieloma wyzwaniami, zmuszając do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi.

To od ukształtowania rodziny zleży potem sposób rozwiązywania poszczególnych problemów

natury społecznej. Elastyczny rynek pracy, wycofanie się państwa z odpowiedzialności za

system zabezpieczeń społecznych i funkcji opiekuńczych podkopuje fundamenty egzystencji.

Procesy demokratyzacji i indywidualizacji przyznając prawa jednostce, wymagają znalezienia

nowych podstaw dla relacji rodzinnych. Zmniejszenie roli instytucji małżeństwa i rodziny,

które w świecie industrialnym stabilizowały reprodukcję, rozbija trwałość więzi wewnątrz

gospodarstwa domowego715. Choć rodzina pozostaje jedną z najważniejszych,

deklarowanych, wartości, to pojawiają się kontrowersje co do znaczenia nowych form życia

rodzinnego, a rozmaite praktyki społeczne w tym obszarze różnią się co do stopnia ich

społecznej aprobaty. Implikacje gwałtownych transformacji społecznych są często niejasne

i dezorganizujące dla życia rodzinnego. Z jednej strony zmiany społeczne powodują, że

rodzina może wydawać się obciążeniem w utrzymaniu się na rynku pracy i przeszkodą na

drodze własnego rozwoju. Z drugiej – pozostaje ona niezastąpiona w rozwiązywaniu wielu

codziennych problemów, stając się podstawową siecią umożliwiającą radzenie sobie

z wyzwaniami współczesnego życia, dorosłe dzieci coraz dłużej mieszkają wspólnie

z rodzicami, opóźniając moment usamodzielnienia się, babcia opiekująca się wnukami

rozwiązuje problem niedostatku żłobków i przedszkoli.

Wobec nieobecności państwa rodzina jest absolutnie podstawowym systemem

wsparcia i opieki. Członkowie rodziny wywiązujący się ze swych zobowiązań wobec chorych

714 Blessed Bronislaus Banaventure Markiewicz and his work, red. Z. Kruczek, Marki 2006, s. 69.
715 I. Taranowicz, S. Grotowska, Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław 2015, s.
8.
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i starych składają się na niewidoczny system mniej lub bardziej skuteczny w rozwiązywaniu

problemów osób wymagających pomocy. Tendencji towarzyszy kontrtendencja. Ludzie

podlegają presji indywidualnej odpowiedzialności za własną biografię, ale jednocześnie to

sieć powiązań rodzinnych pozwala im efektywniej sprostać wyzwaniom codzienności.

Powstaje pytanie o możliwość i sposoby uzgodnienia tych sprzeczności, o to, która ze

strategii, jednostkowa czy rodzinna, przeważa. Czy nowe „alternatywne” formy rodziny są w

stanie wypełnić funkcje rodziny, zwłaszcza funkcję opiekuńczą? Nie sposób zgłębić

wszystkie problemy, z jakimi przychodzi borykać się rodzinie ani wyzwań wobec których

staje, ani też w wyczerpujący sposób omówić chociaż niektórych z nich. Klasyczne,

wydawałoby się niezmienne, zadania przypisane rodzinie nabierają nowej czy wręcz zupełnie

innej treści. Macierzyństwo nie przez wszystkie kobiety jest postrzegane jako istota

kobiecości i sens życia. Czynności wykonywane w domu, będące zawsze częścią działań na

rzecz wspólnoty, zaczynają być ujmowane w kategoriach charakterystycznych dla rynku

wymiany opartego na pieniądzu. Nasilają się napięcia między domem a pracą, jako że kobiety

na równi z mężczyznami konkurują z innymi na rynku. Koszty łagodzenia tych napięć ponosi

zarówno rodzina, jako całość, jak i same jednostki. Dająca się zaobserwować tendencja

wzrostowa zachorowalności na zaburzenia psychiczne jest pochodną kosztów zbyt wysokich,

ale konsekwencje tych zaburzeń znowu spadają na rodzinę. Elastyczny i globalizujący się

rynek pracy zmusza do poszukiwania jej poza granicami kraju i opuszczenia rodziny. Tworzy

to problemy z jednej strony dla tych, którzy w kraju zostali, ale też, może nawet większe, dla

tych, którzy wyjechali i starają się zbudować nowe życie w zupełnie innych kulturowych

warunkach. Tworzy też nową sytuację dla kurczącej się rodziny wiejskiej, którą młodzi

członkowie opuszczają w poszukiwaniu lepszych perspektyw poza rodzinną wsią. Relacje

rodzice – dzieci w zmieniającej się rzeczywistości, stawiającej inne wymagania, nie mogą

opierać się na tradycyjnych wzorach, wymuszają tworzenie nowych. Presja wywierana na

rodziców, by wychować dziecko dysponujące wieloma umiejętnościami owocuje różnymi

strategiami, rodząc niekiedy nowe problemy. Liczba trudności, z jakimi przychodzi się

zmagać współczesnej rodzinie, jest olbrzymia716.

716Tamże, s. 9.
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2.1. Wychowanie do odpowiedzialności patriotycznej

Wychowanie społeczne u bł. ks. Bronisława Markiewicza koncentrowało się na

kształtowaniu młodych serc do bycia z drugim człowiekiem. W kolejnej części rozważań

zostanie ukazane, jak ogromny wpływ na wychowanie do odpowiedzialności patriotycznej

miały wszelkie czynności podejmowane przez ks. Markiewicza.

W praktyce wychowawczej i pedagogice ks. Markiewicza dużą rolę odgrywał

wychowawca, który aktywnie uczestniczył w procesie kształtowania osobowości własnej

i każdego wychowanka. Wychowawcy pracujący w ośrodkach wychowawczych, aby mogli

dobrze spełnić powierzone im zadanie, musieli charakteryzować się pozytywnymi cechami

osobowości. Ponadto należy również wspomnieć o praktycznych metodach wychowania do

odpowiedzialności patriotycznej, które dobry wychowawca przekazywał swoim

wychowankom poprzez właściwy przykład życia.

Wychowanie patriotyczne według bł. Bronisława miało na celu wprowadzenie

wychowanka w świat właściwego, tzn. odpowiedzialnego funkcjonowania we wspólnocie.

Ks. Markiewicz dążył do wprowadzenia w swoich ośrodkach klimatu rodzinnego. Jednym ze

sposobów wytworzenia rodzinnej atmosfery było zupełne dostosowanie się wychowawców

do sposobu życia biednych dzieci. Przez serdeczną atmosferę panującą w ośrodku

odzyskiwały one bowiem podstawową potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Wychowawcy byli

oddani dzieciom i z poświęceniem znosili przeciwności życiowe. Taka postawa bardzo

przybliżała młodych ludzi do opiekunów i ułatwiała oddziaływanie pedagogiczne.

Wychowankowie chętnie wracali do zakładu jak do własnego domu, ponieważ czuli się

współodpowiedzialni za jego rozwój.

Jednym z warunków przyjmowania przez dziecko wzorców wychowawczych jest

odpowiednie ukształtowanie formy jego aktywności zewnętrznej. W swoim systemie

wychowawczym ks. Markiewicz doceniał i propagował czynny i twórczy odpoczynek, a także

zabawę. Przestrzegał jednocześnie przed niebezpieczeństwami płynącymi z wyszukanych

rozrywek, dlatego zdecydowanie zwalczał hazard717. Dzięki takiemu wychowaniu chłopcy

uczyli się odpowiedzialności za właściwe wykorzystanie czasu, jaki mieli.

Bł. Bronisław stwarzał swoim wychowankom odpowiednie warunki do zabawy,

uprawiania sportu. Rozwijał formy wspólnej zabawy, takie jak: piesze wycieczki turystyczne,

717 B. Markiewicz, Praktyczny kierunek wychowania w zakładach Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”, PiP,
3/(3)1900, s. 18.
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uprawianie gimnastyki, śpiew w chórze, gra na instrumentach muzycznych, organizowanie

przedstawień teatralnych. Widział w nich sposób do osiągnięcia samodyscypliny, rozwoju

wrażliwości moralnej i do utrzymania w należytym stanie zdrowia dzieci. Zabawa i rozrywka,

twierdził Markiewicz, chronią młodych ludzi przed przestępczością, zdeprawowaniem

moralnym i smutkiem duszy. Przedstawienia teatralne, śpiew, muzyka wydawały mu się

najodpowiedniejszym sposobem przeciwstawiania się plagom społecznym, nihilizmowi

moralnemu i pijaństwu718.

Zabawa ma znaczenie dla budowania i pogłębiania więzi międzyludzkich. W jej trakcie

rodzą się znajomości, miłość i utrwala przyjaźń między dziećmi. Szczera i radosna zabawa

wprowadza w życie wychowanka pogodę ducha, rozprasza smutek i oczyszcza rozum ze

zwodniczych myśli. Jest także bez wątpienia drogą do kształtowania odpowiedzialności za

drugiego człowieka. Ks. Markiewicz pokazywał, jaka powinna być zabawa. Uczył swoich

wychowanków odpoczynku i umiejętnego spędzania wolnego czasu, gdyż dzięki temu

człowiek jest wypoczęty, zrelaksowany i może należycie rozwijać się duchowo oraz

intelektualnie. Proces kształtowania osobowości człowieka dokonuje się poprzez spotkanie

z kulturą i sztuką. Te dwie dziedziny łącząc w sobie elementy przeżyć moralnych

i estetycznych, pozostawiają w dziecięcej psychice trwały ślad, wpływają na postępowanie

i powodują zmianę postaw życiowych wychowanka, pobudzają także do odpowiedzialności

za siebie i drugiego człowieka.

W ośrodkach wychowawczych ks. Bronisława Markiewicza wychowankowie uczyli się

śpiewu, muzyki i aktorstwa. Dzieci dwa razy w ciągu dnia miały czas na wspólną rekreację.

Niektórzy zarzucali Założycielowi zakładów wychowawczych, że pomimo trudnych

warunków, jakie panowały w ośrodku, wydaje on pieniądze na zakup instrumentów

muzycznych. Zarzuty te bł. Bronisław odpierał, wskazując korzyści, jakie przynosi należyte

wykorzystanie tych instrumentów719. Teatr i orkiestra, które z inicjatywy ks. Markiewicza,

zostały założone i funkcjonowały w ośrodku, były twórczą formą wypoczynku i rozrywki po

pracy. Gdyby w zakładach ks. Markiewicza nie zorganizowano żadnej rozrywki i możliwości

wypoczynku, młodzież sama by je wymyślała bez względu na to, czy byłyby one dobre

i godziwe czy też nie720. Chłopcy brali udział w występach chóru oraz śpiewach liturgicznych,

występowali przy różnych okazjach w okolicznych miasteczkach, dając koncerty

i uświetniając lokalne uroczystości. Dużą wagę przywiązywał też ks. Markiewicz do

718 Tamże.
719 Tamże.
720 B. Markiewicz, Orkiestra zakładu w Miejscu Piastowym, PiP, 5/(1)1898, s. 34.
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przedstawień teatralnych. W doborze utworów scenicznych kierował się nie tylko względami

natury estetycznej, ale przede wszystkim wychowawczej i moralnej. W zakładach

wychowawczych wystawiono różnorodne przedstawienia. W podniosły sposób w ośrodku

przeżywano uroczystości kościelne i święta narodowe. Obchody te połączone były zawsze z

występami orkiestry i chóru. W okresie świąt Bożego Narodzenia wystawiano popularne

jasełka, a w czasie wielkopostnym misteria pasyjne. Wszystko to wpływało na właściwe

ukształtowanie wrażliwości artystycznej wychowanków, jak również pobudzało do

odpowiedzialności za właściwe i godne obchodzenie świąt i uroczystości narodowych.

Wychowanie społeczne do odpowiedzialności u ks. Markiewicza było także związane

z pracą. W tym miejscu należy podkreślić, że bł. Bronisław w pracy widział lekarstwo na

wiele chorób człowieka721. Bardzo ważna w markiewiczowskich zakładach wychowawczych

była praca na roli. Uczono młodych ludzi nowoczesnych metod uprawy roli, hodowli

zwierząt, ogrodnictwa i sadownictwa. Młodzież zakładowa pomagała również w pracach

miejscowym rolnikom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Na terenie należącym do

zakładu znajdowały się warsztaty rzemieślnicze wyposażone w narzędzia i maszyny.

Urządzenia te były wykonywane głównie przez wychowawców, ale także przy pomocy

wychowanków. W Miejscu Piastowym istniały warsztaty: ślusarski, kowalski, stolarski,

kołodziejski, szewski, krawiecki, koszykarski, introligatorski i powroźniczy. Własnością

zakładu były również: młyn, własna elektrownia, wodociąg, pralnia. W zakładach

ks. Markiewicza, w wychowanie religijno-moralne dzieci i młodzieży, włączone było również

kształcenie zawodowe. Dlatego, gdy wychowankowie opuszczali zakład, po przebyciu

przygotowania do zawodu, szybko tworzyli swoje własne warsztaty, dzięki czemu mogli

utrzymać swoje rodziny722.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz znał dobrze siebie i doskonale rozumiał sytuację dzieci

i młodzieży, szczególnie ubogiej i opuszczonej. Swoim współpracownikom wciąż

przypominał, że wychowawca ma być dla nich ojcem, matką, mistrzem, przyjacielem,

dobroczyńcą, po Bogu najważniejszym sprawcą przyszłości swoich wychowanków. Można

powiedzieć, że był empatyczny, dzięki czemu mógł uczestniczyć w przeżyciach drugiego

człowieka, odczuwać przykrość, kiedy komuś było przykro, radować się, kiedy ktoś inny się

cieszył723.

721 R. Dziewit, Dzień za dniem z Ojcem Założycielem ks. Bronisławem Markiewiczem, Marki 2004, s. 35nn.
722 B. Markiewicz, List do Wydziału krajowego, 2.05.1911, ATMA, t. I, s. 61.
723 Cz. Kustra, Powściągliwość i Praca w wychowaniu człowieka, Toruń 2002, s. 379.
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Odpowiedzialność w wychowaniu patriotycznym przejawiała się również w tworzeniu

właściwych relacji między wychowankiem a wychowawcą. Jedną z cech charakterystycznych

dla wychowawców w zakładach ks. Markiewicza była bezinteresowność. Przejawiała się ona

już w momencie przyjmowania dzieci do oratorium czy zakładu wychowawczego, gdzie

ks. Bronisław dawał pierwszeństwo dzieciom najbiedniejszym i nigdy nie pytał o zapłatę724.

Michalicki Błogosławiony jako wychowawca kładł w wychowaniu ogromny nacisk na

znaczenie bezinteresowności w kontaktach osobowych: chciał, aby wychowanek miał

poczucie, iż jest kochany bezinteresownie, a nie np. ze względu na urodę, bystrość umysłu itp.

Był przekonany, że bezinteresowna miłość właściwie ukształtuje młodą osobowość, a także

pobudzi do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Miał pewność, że wychowanków

najlepiej można nauczyć odpowiedzialności tylko przez miłość rozumną, dojrzałą

i bezinteresowną. Wiedział, że cel ten może osiągnąć przede wszystkim przy pomocy kadry

wychowawczej. To właśnie pedagodzy i opiekunowie powinni wychowywać do

odpowiedzialności, która przejawia się także w rozwijaniu i zwracaniu uwagi na potrzeby

wychowanka.

W zakładach ks. Markiewicza wychowawcy żyli w takich samych warunkach, jak

wychowankowie, tzn. ubogo, poświęcając swoje życie pracy i modlitwie, jedząc skromne

posiłki, jak okoliczna ludność, zarabiając własną pracą na utrzymanie siebie, rezygnując

z wielu rzeczy dobrych, ale niekoniecznych do życia725. Taka postawa wychowawców

skłaniała wychowanka do naśladowania, w imię zasady: „słowa pouczają, przykłady

pociągają”. Gdy miłość wychowawcy do wychowanka sprawdza się w czynach, to wtedy

możliwy jest proces komunikacji, a działania wychowawcze, nawet wymagające ofiar

i trudów, chętnie są realizowane726. Miłości nie da się oderwać od odpowiedzialności, dlatego

wychowanie do miłości jest także wychowaniem do odpowiedzialności. Bł. Bronisław

Markiewicz uczył odpowiedzialności również przez zachęcanie do jałmużny727. Wiedział, iż

wspomaganie biednych i potrzebujących, uczy wrażliwości na cierpienie innych.

Ważnym w wychowaniu patriotycznym było właściwe ukazywanie prawdy

o człowieku. Pytanie o prawdę jest dla człowieka jednym z najważniejszych pytań i ma

charakter problemu uniwersalnego728. Dlatego też ks. Markiewicz bardzo często zwracał

724 H. Weryński, To co z serca wyrosło, Miejsce Piastowe 1932, s. 8.
725 B. Markiewicz, Przede wszystkim trzeba uczyć powściągliwości i pracy, w: PDW, t. I, s. 204n.
726 Cz. Kustra, Powściągliwość…, dz. cyt., s. 398.
727 B. Markiewicz, Zapiski dotyczące życia wewnętrznego, Marki 2002, s. 92.
728 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.
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uwagę na wszelkie w tym względzie nadużycia. Karał wszelkie przejawy kłamstwa zarówno

ze strony wychowawców, jak i wychowanków729.

Mówiąc o wychowaniu patriotycznym, nie można nie wspomnieć o wychowaniu, które

dokonywało się przez głoszenie słowa Bożego. Liczne kazania, jakie wygłosił bł. Bronisław

miały niewątpliwy wpływ na wychowanie młodych ludzi do odpowiedzialności za własną

ojczyznę. W książce, która jest wspaniałą lekturą dla przyszłych kaznodziejów i nie tylko dla

nich, ks. Markiewicz napisał: „I dzisiaj sprawi kaznodziejstwo również i niechybnie wszędzie

na świecie błogi i zbawienny skutek (…)”730.

Wychowanie do odpowiedzialności patriotycznej było wychowaniem do życia

w konkretnej rzeczywistości i z konkretnymi ludźmi. Dlatego też ks. Bronisław, znając

doskonale ówczesną rzeczywistość, wiedział, że wychowankowie pochodzą z różnych

terenów i mają różne problemy. Pisał: „Dla dzieci opuszczonych potrzeba kilka rodzajów

zakładów, a tym samym i odrębnych towarzystw ku ich prowadzeniu. I tak potrzebne są

zakłady731:

1) dla opuszczonych niemowląt;

2) dla opuszczonych dzieci drobnych, aż do skończonych lat 7;

3) dla opuszczonych chłopców zdrowych, aż do skończonych 18 lat;

4) dla opuszczonych dziewcząt zdrowych, aż do skończonych 16 lat.

Młodzież z punktu 3 i 4 otrzymuje wykształcenie zawodowe i wychowanie,

5) dla opuszczonych dzieci chorych tak zwane sanatoria, gdzie odzyskuje się zdrowie;

6) dla dzieci nieuleczalnie chorych;

7) dla nieletnich przestępców;

8) dla zaniedbanych dziewcząt;

9) dla kalek”.

„Każdy z tych działów wychowawczych ma odrębne cele i używa odmiennych środków

do ich osiągnięcia. Potrzebuje też właściwego sobie personelu wychowawczego, który

posiadałby osobne ku temu uzdolnienie i powołanie, wiadomości i praktykę opartą na

doświadczeniu obfitym w owoce, nie tylko na doświadczeniu własnym, ale na doświadczeniu

wiekowym przekazywanym przez przodków, którzy na tej niwie skutecznie pracowali.

Ponadto każdy wychowawca każdego z wymienionych działów musi się liczyć ze

współczesną sytuacją i specyfiką miejsca i do nich się stosować, jeżeli chce, aby jego praca

729 B. Markiewicz, PWD, t. II, s. 269.
730 B. Markiewicz, O wymowie kaznodziejskiej, Kraków 1898, s. 10.
731 W. Kluz, Mąż modlitwy i czynu, Marki 1992, s. 112n.
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była odpowiednia i skuteczna. Każdy z wychowawców powinien przede wszystkim pamiętać

tę zasadę, że dzieci jemu powierzone mają być wychowane w takich warunkach, w jakich żyć

będą zwyczajnie przez całe swoje życie. Wychowawcy dzieci opuszczonych, w pełnym tego

słowa znaczeniu, zastępują im rodziców, troszczą się o ich jedzenie, ubranie, mieszkanie,

o stan zdrowia, o stan duszy, o naukę, o przysposobienie do późniejszego życia, razem z nimi

jedzą, razem z nimi cierpią niedostatek, ponoszą skutki ubóstwa, niekiedy graniczące z nędzą,

pracują dla nich cały dzień, a niekiedy w nocy, zadowoleni, gdy mają, co jeść i czym się

okryć na wzór ubogiego ludu wiejskiej okolicy, w której mieszkają”732. Właśnie takie

prowadzenie zakładów wychowawczych pozwalało lepiej zrozumieć wychowanków, a tym

samym właściwie przygotować ich do dorosłego życia i do odpowiedzialności za nie.

O tym, jaki wpływ na wychowanie miały wyżej wspomniane ośrodki napisał ks. Marcin

Różański: „Nie sposób nie powołać się w tym miejscu na wspomnienia samych

wychowanków Towarzystwa, którzy podkreślali wspaniałą, rodzinną atmosferę placówek.

Wielu wyrażało też wdzięczność członkom organizacji za przygotowanie ich do życia

w  trudnej  rzeczywistości.  Zdarzały  się sytuacje,  w  których  wychowankowie,  w  geście

wdzięczności, przysyłali na potrzeby Towarzystwa swoje pierwsze zarobione pieniądze,

spłacając w ten sposób zaciągnięty dług. Wśród miłych wspomnień pojawiały się również te,

dotyczące zakładowego ubóstwa i braku dostatecznych dóbr materialnych”733.

Mówiąc o odpowiedzialności za własne życie i za życie drugiego człowieka w

ojczyźnie, nie można nie wspomnieć o zasadzie samowychowania, stosowanej w placówkach

założonych przez ks. Bronisława Markiewicza, która zakładała, że starsi chłopcy uczyli

rzemiosła młodszych. Poza zajęciami w warsztatach wszyscy brali udział w pracach

polowych i tym właśnie m.in. różnił się eksperyment wychowawczy Michalickiego

Błogosławionego od systemu pedagogicznego księży salezjanów, z którymi nie zerwał on

żywych kontaktów734. Bronisław Markiewicz zwykł był często mawiać, że „żadna

gimnastyka, ani żadna nauka poglądu nie przyniesie tyle pożytku dzieciom, co praca fizyczna

w warsztatach, w ogrodzie lub w polu pod okiem roztropnego kierownika”735. Przez pracę

fizyczną zapewniano dziecku od najmłodszych lat ruch na świeżym powietrzu. Był to

początkowo ruch bezcelowy, który stopniowo pod wpływem otoczenia zmieniał się na

celowy, konkretny. Wychowawca miał obowiązek rozwijać w wychowanku naturalne

732 W. Kluz, Mąż…, dz. cyt., s. 112n.
733 M. Różański, Historia wspólnot michalickich, dz. cyt., s. 66.
734 J. Bąk, Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks. Bronisława Markiewicza, w: Dzieło…, dz. cyt.,
s. 128.
735 B. Markiewicz, Praktyczny kierunek wychowania w zakładach Towarzystwa Powściągliwości i Pracy, PiP,
3/(3)1990, s. 17.
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skłonności do ruchu, zachęcać go do sprzątania, zamiatania, zmywania, porządkowania

swego otoczenia, czyszczenia butów, ubrania, narzędzi pracy, wykonywania różnych

czynności w domu i ogrodzie736.

Wychowanie społeczne według pedagogii bł. Bronisława bez wątpienia prowadziło do

kształtowania u wychowanków poczucia odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka

i ojczyznę. Skutkiem spójnego systemu wychowawczego, realizowanego w odpowiedniej

atmosferze i właściwych relacjach społecznych, był harmonijny rozwój wychowanków

przygotowanych do życia w niełatwych wtedy warunkach ekonomicznych i społecznych.

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić ogromną wartość wychowania do

odpowiedzialności, które u Błogosławionego Założyciela wspólnot michalickich realizowane

było w trzech, wzajemnie przenikających się płaszczyznach: religijnej, moralnej i społecznej.

Ks. Markiewicz stworzył doskonały system, który nie tylko leczył skrzywdzone

i pokaleczone psychicznie dzieci, ale także przygotowywał je do dorosłego życia w trudnych

realiach ówczesnego świata, do życia w ojczyźnie. Troska bł. Bronisława, Założyciela

Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, o to, by wychować mocne charaktery, w gruncie

rzeczy była troską o wychowanie wartościowych obywateli, odpowiedzialnych chrześcijan

i patriotów, którzy będą chlubą dla ojczyzny i pomocą dla Kościoła katolickiego.

2.2. Wychowanie do odpowiedzialności gospodarczo-ekonomicznych

Ks. Bronisław Markiewicz w swojej pedagogice nie pominął stosunku do dóbr

materialnych. Od samego początku wpajał swoim podopiecznym odpowiedzialność

gospodarczo-ekonomiczną. Kładł ogromny nacisk na bezinteresowność, ale także na

poszanowanie wszelkiego dobra.

W systemie wychowawczym ks. Markiewicza, istotną cechą osobowości

wychowawcy jest również bezinteresowność i poszanowanie dóbr doczesnych. Przejawia się

ona już w momencie przychodzenia dzieci do oratorium czy zakładu wychowawczego, gdzie

ks. Bronisław dawał pierwszeństwo dzieciom najbiedniejszym i nigdy nie pytał o zapłatę737.

Bezinteresowność wyrasta z miłości. Wychowawca nie tylko uważa wychowanka za dobro,

736 J. Bąk, Wiodące czynniki składowe…, dz. cyt., s. 138.
737 Por. H. Weryński, To co z serca wyrosło, Miejsce Piastowe 1932, s. 8.
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lecz pragnie dobra dla niego samego. Taka miłość bezinteresowna czyni wychowawcę

szczęśliwym i dodaje mu mocy do bezinteresownych kontaktów interpersonalnych. Ci, którzy

kochają bezinteresowną miłością są bardziej niezależni od siebie, bardziej autonomiczni,

bardziej skłonni pomagać innym w ich rozwoju osobowym.. Wiedział, że cel ten może

osiągnąć przede wszystkim przy pomocy kadry wychowawczej. To właśnie ona powinna

wychowywać do bezinteresownej miłości, która także przejawia się w rozwoju potrzeb

wychowanka, takich jak: podziwu, piękna, entuzjazmu, męstwa, poświęcenia,

odpowiedzialności. Najcenniejsze dla młodego wychowanka jest to, iż widzi przed sobą

swoich wychowawców, którzy żyją ubogo, poświęcając swoje życie bezinteresownej pracy

wychowawczej.  Gdy  miłość wychowawcy  do  wychowanka  weryfikuje  się w  czynach,

dopiero wtedy możliwy jest proces komunikacji, a działania wychowawcze, nawet

wymagające ofiar i trudów, chętnie są realizowane.

Ojciec Markiewicz widział ogromną potrzebę wychowywania do odpowiedzialności

gospodarczo-ekonomicznej. Wiedział, że mądre podejście do dóbr doczesnych, a także troska

o budowę Ojczyzny zasobnej w dobra materialne są elementem budowania zdrowego

społeczeństwa. Odpowiedzialność ta ściśle wiąże się z troską o dobro wspólne. Nauczanie

społeczne Kościoła definiuje politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne738. Oznacza to,

że polityka nie może być uprawiana z myślą o dobru jedynie określonej partii politycznej czy

grupy interesu, ale powinna mieć w centrum uwagi dobro całej społeczności. Troski o dobro

wspólne nie można zastąpić troską o popularność partii politycznych w sondażach. W imię tej

taniej popularności podejmowane są decyzje, które skazują przyszłe pokolenia na biedę.

Należy pamiętać, że troska o dobro wspólne nie obejmuje tylko obecnie żyjących, ale dotyczy

solidarności z przyszłymi pokoleniami Polaków. Tylko taka polityka, która bierze pod uwagę

dobro całej społeczności oraz dobro przyszłych pokoleń, prawdziwie służy rozwojowi naszej

ojczyzny. Ponieważ dobro wspólne może być w różny sposób rozumiane i interpretowane,

pragniemy przypomnieć, że obejmuje ono „sumę tych warunków życia społecznego, dzięki

którym ludzie, rodziny i grupy społeczne mogą w pełniejszy i szybszy sposób osiągnąć swoją

własną doskonałość”739. A to oznacza, że dobro wspólne obejmuje zewnętrzną i wewnętrzną

pomyślność osoby ludzkiej oraz jej zewnętrzny i wewnętrzny rozwój.

Istotnym elementem dobra wspólnego jest dbałość o dobry stan i długofalowy rozwój

gospodarki, wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie w ich ekspansji na

rynki zagraniczne, ochrona własności prywatnej, dobry program polityki społecznej,

738 Jan Paweł II, Laborem exercens, 20.
739 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 74.
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rodzinnej i zdrowotnej, a także sprzyjające rozwojowi relacje z innymi krajami. Dlatego

zachęcamy rządzących, aby poświęcili tym problemom więcej uwagi i ciągle na nowo

poszukiwali rozwiązań, które będą dobrze służyć każdej osobie, rodzinie, społeczeństwu i

państwu. Sprawowanie władzy politycznej winna cechować postawa służby. Od polityków

oczekuje się zdecydowanego przezwyciężania takich pokus, jak nieuczciwość, korupcja,

kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób,

stosowanie nieetycznych środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za

wszelką cenę740.

2.3. Wychowanie do odpowiedzialności politycznej

Ks.  Bronisław  Markiewicz  pisał:  „Potrzeba  tedy  w  kraju  naszym  zakładów  dla

wychowania ubogiej i opuszczonej młodzieży, której mamy tysiące, a jeśli nie odbiorą

odpowiedniego wychowania, zapełnią kiedyś więzienia i będą zakałą społeczeństwa”741. Aby

jednak do tego nie doszło „(...) zawczasu należy dzieci nagiąć i prostować, aby potem rosły

prawidłowo i był z nich pożytek dla społeczeństwa. Słowa roztropne wiele znaczą

w wychowaniu dzieci, a jeszcze więcej dobry przykład z góry”742.

Dużą wagę przykładał ks. Bronisław do kształtowania w wychowankach takich cech,

jak: miłość Boga, miłość bliźniego, szacunek do wychowawców, kolegów i w ogóle do

wszystkich ludzi. Za niezwykle ważne uważał również Założyciel Zgromadzeń Świętego

Michała Archanioła kształtowanie odpowiedniej kultury wzajemnego współżycia, jak też

szacunku dla ludzkiej pracy, wskazując na jej moralne aspekty. Uczył odpowiedzialności

i rzetelności, przyzwyczajał do obowiązku pracy, jako nakazu moralnego. „Praca uszlachetnia

człowieka, rozwija jego siły moralne i fizyczne, jest najlepszym lekarstwem przeciw

moralnemu zepsuciu”743.

W swym programie wychowawczym dużą uwagę zwracał ks. Markiewicz również na

kształtowanie w wychowankach wrażliwości na wszelkie przejawy dobra, ciepła, krzywdy

i niesprawiedliwości, wyczulenia na cnoty ludzkie, co w konsekwencji miało doprowadzić do

740 Jan Paweł II, Christifideles laici, 42.
741 B. Markiewicza, Do przyjaciół maluczkich, ubogich opuszczonych, PiP, 1/(2)1898, s. 1.
742 B. Markiewicza, Wychowanie ludzi, co do duszy, PiP, 3/(3)1900, s. 23.
743 B. Markiewicz, Przede wszystkim trzeba nauczyć powściągliwości i pracy, w: PDW, t. I, s. 209.
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ich uwewnętrznienia744. W konsekwencji, dzięki odpowiedniej hierarchii wartości, młodzi

ludzie mogli odpowiedzialnie podchodzić do własnego życia, troszcząc się przy tym

o ojczyznę.

W wychowaniu do odpowiedzialność politycznej w zakładach ks. Markiewicza nie

brakowało dyscypliny i konsekwencji. Serdeczna rodzinna atmosfera ośrodków nie

wykluczała stosowania kar w procesie wychowawczym. Jednak ks. Bronisław doskonale

rozumiał, że stosowanie kar wymaga ogromnej mądrości i roztropności, dlatego wszelkie

srogie kary uważał za szkodliwe, przeciwstawiał się stosowaniu w pracy wychowawczej kar

cielesnych i ostrej nagany. Kary cielesne uważał za zdecydowanie negatywny środek

oddziaływania na wychowanka. „Wzmacniają one bowiem poczucie strachu, paraliżują

działanie, ograniczają inicjatywę, niszczą indywidualność i samodzielność dziecka, zamiast

zachęcać do wprowadzania w czyn rzeczy pożytecznych. Dziecko oczekuje zachęty, inspiracji

do działania, uznania w oczach wychowawcy i pochwały z jego strony za podjęty wysiłek

w przezwyciężaniu negatywnych przyzwyczajeń. Częste i surowe nagany nie wywierają

dobrego wpływu na dziecko, niszczą jego naturalną aktywność, spontaniczność i wesołość

oraz powodują frustracje i przygnębienie”745. Według ks. Markiewicza, wychowanków

najpierw trzeba zaznajomić z obowiązującymi przepisami i stworzyć im odpowiednie

warunki życia oraz wprowadzić dobrą atmosferę w ośrodku, aby nie mieli okazji i możliwości

przekroczenia przyjętych zasad. Kary można stosować tylko wtedy, gdy dziecko nie chce

przeciwstawić się pokusom, albo świadomie odrzuca korzyści wynikające z przestrzegania

ustalonych przepisów. Okazywał też dezaprobatę, a nawet odsuwał od wychowywania ludzi

popędliwych, skłonnych do bezmyślnego, nieuzasadnionego karcenia dzieci. Wymierzona

kara nie mogła być poniżająca, miała wyrażać szacunek dla osoby ukaranej i dezaprobatę dla

dokonanego zła. W przypadku konieczności ukarania dziecka bł. Bronisław Markiewicz

stosował się do następujących zasad: można było stosować kary tylko wtedy, gdy

wychowanek świadomie i dobrowolnie dopuścił się błędu, nie wolno było wymierzać kary

w złości, zbyt pochopnie i niewspółmiernie do wyrządzonej krzywdy, ale należało odczekać

do czasu, gdy przekonanie o winie okaże się słuszne, nie wolno było dawać upomnienia

w obecności wszystkich wychowanków, poprzestać na jednorazowym zganieniu, nie należało

karać błędów i wad psychicznych i fizycznych, które nie były winą wychowanka.

Miłość ks. Markiewicza do dzieci podsuwała mu liczne pomysły wychowawcze.

Uważał, że przy wymierzaniu kary należało używać środków bardzo łagodnych i liczących

744 B. Markiewicz, Przede wszystkim trzeba nauczyć powściągliwości i pracy, w: PDW, t. II, s. 250.
745 B. Markiewicz, Kara cielesna w wychowaniu, PiP, 8/(6)1903, s. 60.
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się z godnością każdego człowieka. „Karą jest już samo okazanie niezadowolenia, łagodne

napomnienie, pominięcie dziecka przy pytaniu”746. W parze z karą idzie nagroda. Między

nimi zachodzi ścisły związek: pozbawienie nagrody działa jak kara, a uniknięcie kary działa

jak nagroda. Bł. ks. Bronisław Markiewicz często chwalił wychowanków. Był przekonany, że

nie należy nagradzać dzieci za dobre zachowanie i wierne spełnianie swych obowiązków,

gdyż jest to zwykłą koniecznością, a poza tym samo wewnętrzne zadowolenie jest

wystarczającą nagrodą. Nie było też specjalnych nagród za pracę, jak również praca nie była

nakazywana jako kara. Wychowankowie mogli wykonywać pracę przez siebie lubianą.

Nagrody, podobnie jak kary, były okazywane za pomocą gestów, dobrych słów, spojrzenia.

Pozwalało to wzmocnić dobre postępowanie chłopców i uczyło ich odpowiedzialności za

wszystko, co czynili.

W wychowaniu do odpowiedzialności politycznej ks. Bronisław Markiewicz,

niewątpliwie położył duży nacisk na resocjalizację. Wiedział, że wychowankowie będący pod

jego opieką wywodzą się ze środowisk patologicznych. W resocjalizacji widział Założyciel

Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła nie tylko wychowanie zmieniające sferę

negatywnie utrwalonych postaw dziecka wobec określonych społecznych oczekiwań. Do

zadań resocjalizacji zaliczał też działania profilaktyczne, a więc zapobieganie kształtowaniu

się negatywnych postaw. Wiedział, że proces wychowania będzie skuteczny wówczas, gdy

oddziaływanie na wychowanka stanie się częścią całego systemu działania. Doskonale zdawał

sobie sprawę, że tylko konsekwentna praca z wychowankiem zaowocuje odpowiedzialnym

życiem.

Ks. Markiewicz, otaczając dzieci miłością, chciał w nich wyzwolić pragnienie wolności

i doprowadzić do przeżywania szczęścia. Sam twierdził, że „celem w wychowaniu nie jest

zdobycie przez dziecko wiedzy, ale to, by nauczyło się kochać”747.

W swoich ośrodkach wychowawczych bł. Bronisław nie uczył miłości tkliwej

i sielankowej, ale mocnej i twardej, która pozwalałaby pokonać wszystkie przeciwności, jakie

można napotkać w życiu. Pragnął wychować ludzi dojrzałych, samodzielnych, miłujących

ojczyznę. Dlatego jako główne zadanie ośrodków stawiał wychowanie wielkich charakterów.

Charakterem nazywał taki hart ducha, którego podstawą jest nieugięta moc woli i jej

wykształcenie. Człowiek z charakterem trzyma się ustalonych zasad. „Urabianie wielkich

i  dzielnych  charakterów  jest  możliwe  –  zdaniem  ks.  Markiewicza  –  tylko  wówczas,  gdy

746 B. Markiewicz, PDW, t. II, s. 229.
747 B. Markiewicz, List do Franciszka Sypowskiego, 28.10.1908, ATMA, t. I, s. 358.
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proces wychowania zostanie oparty na religii chrześcijańskiej”748. Sam Bóg jest najlepszym

nauczycielem i wychowawcą, a trwałe wartości moralne zaczerpnięte z wiary uczą

odróżniania dobra od zła749.  Bł.  Bronisław  uważał,  że  życie  zgodne  z  wiarą pozwoli  też na

pojednanie się ludzi z różnych warstw społecznych, szlachcica i chłopa, fabrykanta

i robotnika, bogatego i ubogiego750. Według ks. Markiewicza życie społeczne to różnego typu

relacje międzyludzkie. Swoich wychowanków uczył, że stosunek do człowieka ma oznaczać

się zawsze czynną miłością, pełną poświęcenia751.

Harmonijne współżycie ze społeczeństwem i pełny rozwój osobowości dziecka musiał

być – według pedagogii ks. Bronisława Markiewicza – oparty na zasadzie powściągliwości

i pracy. Po wyjściu z ośrodka wychowawczego praca miała pozwolić młodym ludziom na

utrzymanie i godziwy zarobek, a powściągliwość torować drogę do pełni człowieczeństwa.

Potrzebę kształtowania mocnych charakterów dostrzegali też sami wychowankowie ośrodka.

Jeden z nich napisał: „Największą bowiem zaletą markiewiczowskiego systemu

wychowawczego jest zachowanie równowagi między rozwojem umysłu wychowanka

a kształtowaniem jego uczucia i wychowaniem silnej woli, charakteru oraz siły fizycznej

i zdrowia”752.

Ks. Markiewicz zamierzał przygotować chłopców do odpowiedzialnych i trudnych

zadań również tych dla ojczyzny. Po opuszczeniu ośrodka wychowankowie byli przygotowani

do życia w ciężkich warunkach. Te, w których przebywali, były niewątpliwie spartańskie.

Taki sposób kształtowania charakterów był jednak celowy. W zakładach ks. Markiewicza

codzienna egzystencja wychowawców i wychowanków skoncentrowana była bowiem na

powściągliwości, oszczędności i pracy. Bł. Bronisław pragnął, aby jego wychowankowie byli

ludźmi odpowiedzialnymi, którzy potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji i przestrzegają

zasady powściągliwości i pracy. Pracowitość, trzeźwość, pokora, czystość duszy i ciała będą

wystarczającą rekomendacją potrzebną do zdobycia w każdej chwili zatrudnienia

i zapewnienia sobie utrzymania753.

Ks. Markiewicz patrzył na swoich wychowanków całościowo, respektując ich godność,

która wynikała z faktu dziecięctwa Bożego i kierując się filozofią chrześcijańskiego

personalizmu. Gdy wychowawcy skarżyli się ks. Bronisławowi Markiewiczowi, że dziecko

sprawia im ogromne problemy wychowawcze, zachęcał ich do cierpliwości i uczył, aby

748 B. Markiewicz, Wychowanie wielkich charakterów, PiP, 4/(3)1900, s. 25-27.
749 B. Markiewicz, List do J. Latuska, 23.06.1908, ATMA, t. I, s. 234.
750 B. Markiewicz, Bój..., dz. cyt., s. 52.
751 B. Markiewicz, List do Starostwa w Krośnie, 12.04.1897, ATMA, t. I, s. 47.
752 B. Groch, Ksiądz B. Markiewicz, Miejsce Piastowe 1938, s. 15.
753 B. Markiewicz, List do S. Prószyńskiego, 02.12.1904, AZMA.
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pamiętali o tym, że jest ono dzieckiem Boga. Założyciel zakładów wychowawczych stał na

stanowisku, że każde dziecko czerpie swoją wartość od samego Boga. Nieważny jest fakt,

z jakiego kraju ono pochodzi. Ks. Markiewicz, podejmując dzieło wychowawcze, przyjmował

do swego zakładu dzieci biedne z różnych części Polski i różnych państw. Uważał, że

każdemu należy się szacunek i miłość ze względu na wartość i niepowtarzalność jego

osoby754.

Ojciec biednych dzieci często przypominał, że cechą miłości Bożej jest miłość

bliźniego. Miało to niewątpliwie duże znaczenie w wychowaniu do odpowiedzialności. Nie

ma przecież odpowiedzialności bez miłości. Wzorem realizacji takiej miłości jest sam Pan

Jezus, zaś przykładem naśladowania Go w tej dziedzinie są święci różnych czasów. W prakty-

kowaniu miłości wyróżniali się zwłaszcza Apostołowie, którzy nieustannie starali się

okazywać swoim bliźnim miłość. Dlatego też bł. Bronisław Markiewicz zalecał miłość, której

podstawową cechą jest łagodność, na wzór ducha łagodności właściwego Bogu. Łagodność

łączy się z uprzejmością okazywaną zwłaszcza nieprzyjaciołom755. To pozwalało właściwie

rozwijać troskę o drugiego człowieka, która była wyrazem właściwie pojętej

odpowiedzialności.

W Regulaminie zakładów wychowawczych ks. Markiewicz umieścił cały rozdział

zatytułowany O zachowaniu się względem towarzyszy, gdzie wskazał, jak młodzi ludzie

powinni okazywać miłość bliźnim. „Miłość ta polega na szacunku względem innych, dawaniu

im dobrego, budującego przykładu własnego życia. Należy unikać zgorszenia, obmowy

i przesady w rozmowach, a w sytuacjach trudnych pomagać im radą i czynem. Gdy jakieś

dziecko zauważy zło u drugiego, nie powinno się z niego wyśmiewać. Prawdziwa miłość

znosi bowiem cierpliwie wady bliźniego, jest przebaczająca. Zasadza się ona na miłości Pana

Jezusa i Jego słowach. Odrzuca ona antywartość miłości bliźniego – pychę, która przyczynia

się do zguby człowieka przed Bogiem, drugim człowiekiem i przed samym sobą”756.

Podstawą wszelkich działań wychowawczych ks. Markiewicza, zmierzających do

wyrobienia u wychowanka odpowiedzialności patriotycznej, była moralność chrześcijańska.

Urzeczywistniała się ona poprzez realizację wartości moralnych w życiu dzieci i młodzieży.

Już w Regulaminie jest zapisane, że „zgromadzenie zakonne, które założył, ma się zająć

przede wszystkim klasą najuboższą, w największym stopniu potrzebującą pomocy, zwłaszcza

754 B. Markiewicz, List do NN, ATMA, t. I, s. 81.
755 B. Markiewicz, Z przemówień wieczornych – Miłość łaskawa jest, PiP, 2/(7)1904, s. 14.
756 Regulamin, s. 34n.
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moralnego przewodnictwa”757. U bł. Bronisława to przewodnictwo dokonywało się na drodze

realizacji dwóch wartości: powściągliwości i pracy758.

Spotkanie ks. Markiewicza z wielkim wychowawcą – św. Janem Bosko ukazało mu

wyraźnie sposób wychowania opartego na powściągliwości i pracy. Dlatego też, po przybyciu

z Włoch do Polski, rozpoczął wychowanie w duchu tych wartości. Już w 1898 roku pisał:

„Żywię, odziewam, kształcę i wychowuję w duchu ks. Bosko przeszło 100 młodzieży,

przeważnie ubogiej, w domu przed kilkoma miesiącami zbudowanym”759. Główne wartości:

powściągliwość i praca, na które kładł on nacisk w swoim wychowaniu, miały właściwie

kształtować dojrzałą osobowość wychowanka, która charakteryzuje się stabilną hierarchią

wartości, co widać w zachowaniach i postawach jednostki. Bł. Bronisław w swym programie

nauczania i wychowania kładł nacisk na wyrobienie pewnych nawyków społecznych,

kulturalnych i moralnych. Nawyki te były bardzo ważne w kształtowaniu odpowiedzialności

za siebie i innych. Nowatorstwo tego programu przejawiało się w tym, że wychowankowie

wzajemnie się uczyli. Nauczanie wychowujące wytwarzało również swoistą kulturę

środowiska zakładowego, której przejawem było zgodne współżycie, oparte na zasadzie

równości i odpowiedzialności za drugiego.

Nauczanie wychowujące rozbudzało zainteresowanie dla potrzeb kraju i własnej gminy,

nawiązując jednocześnie do ambicji i osobistych korzyści. Dlatego też bł. Bronisław Markie-

wicz domagał się wprowadzenia do programu nauczania elementów narodowych760. Dla

Założyciela zakładów wychowawczych, które dziś prowadzą michalici, praca była bardzo

ważnym elementem wychowania. Tematowi wychowania do odpowiedzialności przez pracę,

Markiewicz poświęcił wiele rozdziałów Przewodnika dla wychowawców oraz

„Powściągliwości i Pracy”.

W Regulaminie bł. Bronisław przypominał dzieciom, że każdy człowiek został stworzony do

pracy. Przez pracę rozumiał michalicki Błogosławiony wypełnianie obowiązków swego

powołania, ofiarowanie wszystkich codziennych zajęć Bogu. W dziecięcej pracy ważne jest

wykonywanie najpierw pracy obowiązkowej przed zajęciami nadobowiązkowymi.

W realizacji tej wartości ze względu na Boga przeszkadza pycha oraz lenistwo i próżniactwo,

które są zaprzeczeniem odpowiedzialności. Ks. Markiewicz zachęcał, żeby każdą pracę

rozpoczynać i kończyć modlitwą761. Aby dzieci mogły to właściwie zrozumieć i uczyły się

757 Regulamin, s. 3.
758 Regulamin, s. 5.
759 B. Markiewicz, List do ks. Dobrodzieja, 2.04.1898, ATMA, t. I, s. 67.
760 M. Stachura, Wszedł między lud, Marki 1995, s. 114.
761 Regulamin.
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doceniać i szanować pracę, należy je angażować do wysiłku, oczywiście na miarę ich wieku i

możliwości762. Dziecko powinno być przyzwyczajane do pracy od najmłodszych lat. Na

początku ma być zajęte zabawą, potem zabawą, podczas której coś wykonuje, a na końcu

pracą prawdziwą763. Bardzo ważna w tym względzie była rola wychowawcy, który musiał tak

postępować, aby dziecko czuło, że jest kochane. Miłość bliźniego występuje w całym swym

blasku wtedy, gdy poprzedza ją heroiczna bezinteresowność, gdy jej poświęcimy majątek,

naszą pracę, nasze zdolności, wszystko, co mogłoby nas uczynić zamożnymi.

Wybitny michalicki Wychowawca był świadomy tego, że jedynie ten człowiek się

rozwija, któremu pomożemy w rozwoju jego potrzeb, do których należą potrzeby podziwu,

zachwytu, piękna, entuzjazmu, męstwa, poświęcenia, odpowiedzialności, bezinteresowności.

One stwarzają właściwy klimat do kształtowania się postawy odpowiedzialności764.

W moralnym wychowaniu do odpowiedzialności ks. Bronisław Markiewicz zwracał uwagę

na to, by nie używać złych środków do dobrych celów. Pisał: „Bądźmy wierni zasadzie,

według której nie należy używać złych środków dla osiągnięcia dobrych celów, zwłaszcza, że

jesteśmy wyznawcami religii katolickiej, której zasady wprowadzone w czyn, przynoszą obok

pożytków moralnych, także dobra materialne. Podnosząc bowiem poziom moralny ludu,

znajdziesz w nim sprawiedliwych sąsiadów i sumiennych robotników. Bądźmy więc bardziej

cywilizowanymi, niż narody protestanckie. Niech oni raczej od nas uczą się sposobów

postępowania z tym ludem, który nam powierzyła Boża Opatrzność”765.

Ks. Markiewicz wskazywał na podstawowe wartości w wychowaniu do

odpowiedzialności politycznej. W Boju bezkrwawym wplata  w  usta  jednego  z  bohaterów

następujące słowa: „Miłość ojczyzny zasadza się według nauki Chrystusowej głównie na tym,

aby ubogiemu rodakowi dać jeść, nagiego przyodziać – i to nie tylko w znaczeniu cielesnym,

ale  jeszcze  w  znaczeniu  duchowym.  To  jest:  jeśli  bliźni  jest  ciemny,  nie  zna  Boga,  nie  zna

koniecznych prawd wiary świętej, trzeba go nauczyć. Jeśli biesiaduje, pije nad miarę i żyje

jak zwierzę, trzeba go nauczyć obyczajów lepszych. Trzeba wpłynąć, aby się stał oświeconym

chrześcijaninem i Polakiem. Tak przecież wpływali na lud pogański na Litwie król polski

Jagiełło i świątobliwa królowa Jadwiga”766.

W Ćwiczeniach duchowych bł. Bronisław pisał o odpowiedzialności przed samym

Bogiem: „Wszystko, co posiadamy, otrzymaliśmy w darze od Pana Boga, naszego

762 B. Markiewicz, Umiejętne wychowanie dzieci, PiP,10/(11)1908, s. 80.
763 B. Markiewicz, Praca jest obowiązkiem i dla dzieci, PiP, 11/(4)1901, s. 86n.
764 K. Radzik, Wychowawca, w: Ojciec, red. K. Poświata, s. 56.
765 B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych…, dz. cyt., s. 60.
766 B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, Rzym 1979, s. 45.
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Stworzyciela. Właścicielem wszystkim tych dóbr jest Bóg, a my jesteśmy tylko ich

zarządcami. Sprawiedliwość wymaga, abyśmy kiedyś zdali przed Nim sprawę z dóbr

naturalnych i łask nadprzyrodzonych, których nam udzielił. „Wszyscy bowiem musimy

stanąć przed  trybunałem Chrystusa”  (2  Kor  5,  10)  i  rozliczyć się ze  swego włodarstwa,  aby

każdy z nas otrzymał nagrodę lub karę według swoich uczynków767”.

Bez wątpienia sama postawa bł. ks. Bronisława uczyła odpowiedzialności za losy

ojczyzny.  Ks.  Markiewicz  na  różne  sposoby  pragnął pomóc  narodowi  polskiemu768. Dzieci,

patrząc na postawę ich Ojca, uczyły się tego, co było podstawą odpowiedzialnego życia.

 Wychowanie do odpowiedzialności politycznej Założyciela Zgromadzeń Świętego

Michała Archanioła bez wątpienia prowadziło do ukształtowania w młodych ludziach szeroko

pojętej odpowiedzialności za siebie i za cały naród. Powyższy podrozdział pokazał, że

hierarchia wartości, jaką wpajał ks. Bronisław swoim wychowankom, była oparta na miłości i

odpowiedzialności za własny kraj. Kształtowanie właściwego kręgosłupa moralnego

chłopców poddanych jego pieczy, owocowało wychowaniem patriotów i ludzi wrażliwych na

wszelką niesprawiedliwość.

2.4. Wychowanie do odpowiedzialności demograficznej

Kwestia wychowania jest w obecnej rzeczywistości sprawą priorytetową, która

wymaga jasnego i klarownego sprecyzowania. Nieustanne dyskusje nad formą edukacji, ale

także formacji, zwłaszcza młodych ludzi, pokazują jak bardzo współczesny świat

zaniepokojony jest sytuacją i kondycją młodego pokolenia. Coraz częściej słychać wołanie

o powrót do ideałów, które zostały nakreślone w minionych latach. Mądre wychowanie jest

dziś wartością, która wymaga pracy u podstaw.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz jest doskonałym przykładem właściwego pojmowania

ideału wychowawcy. Ktoś, kto odpowiedzialnie, mądrze i z sercem podchodzi do własnych

obowiązków i powołania, którym został obdarzony, potrafi także otworzyć się na innych

i właściwie nimi kierować. Bł. Bronisław był nie tylko człowiekiem na miarę swoich czasów,

ale przede wszystkim świętym kapłanem i wybitnym wychowawcą prekursorem, który

767 B. Markiewicz, Ćwiczenia duchowe, Marki 1995, s. 115.
768 D. Ryll, Dom w cieniu skrzydeł, Miejsce Piastowe 2008, s. 82.
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pokazał, jak dalece ważne jest wychowanie młodego człowieka do odpowiedzialności, do

podejmowania mądrych decyzji, do perspektywicznego myślenia. Założyciela Zgromadzeń

Świętego Michała Archanioła cechowała ogromna świadomość ówczesnych problemów, co

odzwierciedliło się w jego działalności duszpasterskiej i wychowawczej.

Najbardziej charakterystyczna dla Założyciela pierwszego zakładu wychowawczego

na Podkarpaciu, w Miejscu Piastowym, była i pozostaje postawa autentycznej troski

i całkowitego poświęcenia dla dobra Ojczyzny769. Przyniosła ona, jak widać na przestrzeni lat,

owoce w postaci ludzi wychowanych do właściwie rozumianej odpowiedzialności. Ks.

Markiewicz niezwykle wnikliwie potrafił zdiagnozować ówczesne realia. Ważny w tym

względzie pozostaje niewątpliwie przykład bł. ks. Bronisława Markiewicza, którego życie

i codzienność zawierały w sobie najpiękniejszą głębię mądrości i miłości, który był

bezgranicznie oddany Bogu i w Boga zapatrzony. Dlatego bez wątpienia ogromny sukces

wychowawczy bł. Bronisława polegał na tym, że to, czego uczył i to, co przekazywał swoim

wychowankom, czyli wszystkie wskazówki, były dopełnieniem jego świętego życia.

Założyciel zakładów wychowawczych, które do dziś prowadzą kapłani i siostry ze

Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, ks. Markiewicz, zdawał sobie sprawę, że

spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność wychowania wielu młodych, niejednokrotnie

ogromnie doświadczonych przez los i odrzuconych przez najbliższych, serc. Wiedział

również, że jego cierpliwość i troska o drugiego człowieka nauczy innych wychowawców

wrażliwości i odpowiedzialności.

Każdy człowiek powołany jest do odpowiedzialności, do odpowiedzialnej i mądrej

egzystencji. Bez właściwych wzorców i właściwego wychowania nie jest możliwe

odpowiednie zrozumienie, a następnie wcielenie w życie tej cnoty. Ks. Bronisław

Markiewicz, doskonale rozumiejąc znaczenie odpowiedzialności za kolejne pokolenia i

opierając ją na wychowaniu religijnym, moralnym i społecznym, starał się przekazać swoim

wychowankom, ale również współpracownikom, treści wypływające z odpowiedzialnych

decyzji, starał się pokazać, jak bardzo procentują one w życiu. Uczył wszystkich pokory,

miłości, ufności i radosnego przyjmowania codzienności. Powyższe opracowanie pokazało

założenia i ogólną koncepcję harmonijnego i spójnego systemu wychowawczego

prowadzącego do kształtowania postawy odpowiedzialności.

Działalność bł. Bronisława na polu wychowania do odpowiedzialności również tej

demograficznej jest wielka. Należy stwierdzić, że proces wychowania do odpowiedzialności

769 www.kleryk.michalita.pl [dostęp: 23.07.2017 r., godz. 11.43].

http://www.kleryk.michalita.pl/
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demograficznej ks. Markiewicz ujmował wielopłaszczyznowo. Wartości i postawy, które

propagował Założyciel Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, nie zostały pominięte

przez współczesną pedagogikę i systemy wychowawcze. Zresztą, jak dowodzą liczne prace na

temat spuścizny wychowawczej bł. Bronisława Markiewicza, a także prężnie funkcjonujące

placówki wychowawcze, nad którymi pieczę sprawują księża michalici i siostry michalitki,

we współpracy z osobami świeckimi i wolontariuszami, dzieło ks. Markiewicza rozwija się

i przynosi owoce w kolejnych pokoleniach ludzi młodych, którzy rozpoczynając samodzielne

życie, opierają je na odpowiedzialności, na miłości do Boga i bliźniego, szczerości, prawdzie,

pracy i szacunku do pracy.

Temat wychowania do odpowiedzialności demograficznej ściśle wiąże się

z odpowiedzialnym rodzicielstwem. Sprawa prokreacji jest w dzisiejszych czasach często

spychana na margines. Odpowiedzialne rodzicielstwo stawia pytanie o liczbę potomstwa w

rodzinach i związany z tym problem regulacji poczęć. W świadomości dzisiejszego człowieka

nie ma większych różnic między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne, między

antykoncepcją, a naturalnymi metodami planowania rodziny. Antykoncepcja jest dziś często

traktowana jako zdobycz postępu i wolności, przejaw modernizacji społecznej,

uprzyjemnianie i ułatwianie życia człowieka. Jest jednak sprzeczna z prawdą aktu płciowego.

Sprzeciwiając się jego naturze czystości, niszczy życie ludzkiej istoty i nie pozwala właściwie

wyrażać miłości małżeńskiej770.

Odpowiedzialne rodzicielstwo wynika z postaw rodziców. Polega na rozsądnym

budowaniu rodziny, uznaniu określonych obowiązków wobec Boga, małżonka i dzieci, siebie

samego i społeczeństwa, a wynika przede wszystkim z uznania, że dziecko jest osobą

posiadającą godność człowieka. W Gaudium et Spes czytamy, że odpowiedzialne

rodzicielstwo (…) dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu, w którym mężczyzna i

kobieta, łącząc się z sobą jako jedno ciało, mogą stać się rodzicami. Moment ten ma

szczególną wartość dla ich więzi międzyosobowej. Równocześnie niesie on z sobą możliwość

rodzicielską. Jest to ten moment, w którym oboje mogą stać się rodzicami – ojcem i matką –

przekazując życie nowej ludzkiej istocie.

List  do  rodzin  Jana  Pawła  II Gratissimam sane mówi, iż rodzice uczą się

odpowiedzialnego rodzicielstwa z własnego doświadczenia także doświadczenia innych

chrześcijańskich małżeństw. W pewnym sensie jest więc tak, że uczeni uczą się od

małżonków, aby z kolei w sposób bardziej kompetentny uczyć ich, czym jest odpowiedzialne

770 http://www.lichen.pl/pl/285/odpowiedzialne_rodzicielstwo, [dostęp: 07.07.2018, godz. 13.03].

http://www.lichen.pl/pl/285/odpowiedzialne_rodzicielstwo
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rodzicielstwo oraz jak je wprowadzać w życie. Jan Paweł II wyjaśnia, czemu Kościół naucza

moralności i broni jej w dzisiejszym świecie, nie godząc się na różne, społecznie akceptowane

ustępstwa. W Liście do Rodzin Papież patrzył bardzo trzeźwo na sytuację Kościoła, zarazem

dając zrozumienie jego powołaniu, by być światłem świata i solą ziemi (Mt 5,13-16). Decyzja

o posiadaniu potomstwa jest jedną z najistotniejszych w życiu małżeństwa. Dzisiejszy świat

częściej postrzega dziecko jako zagrożenie niż jako dar, mimo że przychodzący na świat

człowiek już od pierwszych dni swojego życia pokazuje wdzięczność za istnienie.

Małżonkowie mają oczywiście prawo decydować o liczbie potomstwa, ale nie powinni

uciekać się do metod antykoncepcji, sterylizacji czy praktyk aborcyjnych.

Kościół naucza, że akt prokreacji jest udziałem w akcie stwarzania samego Boga.

Odpowiedzialne rodzicielstwo to przede wszystkim odpowiedzialność decyzji rodziców

o wydaniu na świat określonej liczby dzieci, przy podejmowaniu której kierują się dobrem nie

tylko własnym, ale także dzieci, w tym nienarodzonego jeszcze potomstwa. Wybór tej drogi

realizacji chrześcijańskiego powołania pociąga za sobą używanie środków, które szanują

procesy naturalne i wartości osobowe związane z przekazywaniem życia. To pojęcie obejmuje

też szeroko pojętą odpowiedzialność wychowawczą. Kościół bowiem nie uważa aktu

prokreacyjnego za jednorazowy. Składa się on z wielu aktów, które muszą być

odpowiedzialne: poczęcia, rozwoju ciąży, narodzenia, wychowania.

W akcie prokreacji wyraża się jedność i miłość małżonków. Niezbędna jest

świadomość rodziców, że ten akt małżeński może być początkiem życia ich dziecka. Dlatego

powinni począć dziecko w swoich sercach poprzez zamiar i miłość, zanim zostanie poczęte

fizycznie. Z tą świadomością łączy się oczywiście wolność, zarówno zewnętrzna, np. od

nacisków społeczeństwa nieżyjącego po chrześcijańsku, jak i wewnętrzna – od własnego,

niszczącego egoizmu.

Kościół uczy, że akt małżeński ze względu na niepłodność jednego z małżonków, czy

dni niepłodne kobiety posiada swoją funkcję jednoczącą. Nie jest wtedy zdolny do poczęcia

nowego życia, ale umacnia miłość i jedność małżonków. Ta funkcja jednocząca aktu

małżeńskiego jest okaleczana przez małżonków, gdy przeżywają go tylko jako jednoczący,

wykluczając jego funkcje prokreacyjną, podczas gdy ten akt posiada obie. Mówiąc prościej,

chodzi tu np. o sytuacje stosowania różnorakich środków antykoncepcyjnych. Jeśli

małżonkowie chcę przeżywać akt małżeński jako jedynie jednoczący, powinni go przeżyć

tylko w te dni, gdy nie posiada swej funkcji prokreacyjnej, np. dni niepłodne kobiety. Do tego

właśnie odwołuje się naprotechnologia, która pomaga ustalać parze małżeńskiej, kiedy
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wypadają ich dni płodne i niepłodne, a zarazem ucząc, że miłość małżeńska znajduje

spełnienie w swojej funkcji prokreacyjnej.

Gdy małżonkowie mają nastawienie przeciwne życiu, także z metod naturalnego

planowania rodziny mogą korzystać w sposób niewłaściwy. Taka postawa nazywana jest

antykoncepcyjną. Niegodziwa intencja sprawia, że korzystanie z godziwych środków, nie

nadaje aktowi małżeńskiemu jego pełnej treści i również on staje się niegodziwy.

Przestrzeganie biologicznych rytmów płodności sprawia, że intencje i działanie

małżonków są zgodne z wewnętrzną treścią ich aktu małżeńskiego. Naturalne metody

planowania rodziny, do których należy naprotechnologia, sprzyjają panowaniu nad popędem

płciowym, refleksji nad sensem płciowości i nauce wyrażania miłości małżonków nie tylko

przez akt seksualny. Odpowiedzialne rodzicielstwo jest także realizowane poprzez

powstrzymanie się małżonków od kontaktu genitalnego i zastąpienie go kontaktem

„seksualnym” (pieszczoty małżeńskie, dotyk, czułość, rozmowa…) Taka decyzja o czasowej

wstrzemięźliwości małżeńskiej wymaga od obojga dużej dojrzałości i wzajemnego szacunku.

Godziwość przestrzegania okresów niepłodnych w ramach planowania rodziny uznał Pius XII

w swoim Przemówieniu do położnych włoskich (21.11.1951). Pius XII przeciwstawiał się

publicznie praktyce sztucznego zapłodnienia m.in. w swoich przemówieniach z lat 1949 i

1956771.

Zadaniem metody obserwacji śluzu stosowanej w naprotechnologii jest interpretacja

dni płodnych i niepłodnych kobiety (skoro mężczyzna jest płodny przez cały czas, to i całej

pary), by ustalając jej rytm biologiczny prowadzić do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nie

można też lekceważyć faktu, że te metody opierające się na naturalnym rytmie biologicznym

kobiety, nie mają żadnych skutków ubocznych dla jej zdrowia. Jest to jedna z metod, które w

kontekście prawdziwej miłości, strzegą pełnego sensu wzajemnego oddania się sobie

i człowieczego przekazywania życia (Gaudium et spes 51).

771 771 http://www.lichen.pl/pl/285/odpowiedzialne_rodzicielstwo, [dostęp: 07.07.2018 r., godz. 13.23].

http://www.lichen.pl/pl/285/odpowiedzialne_rodzicielstwo
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ROZDZIAŁ V

AKTUALNOŚĆ KONCEPCJI WYCHOWANIA AKSJOLOGICZNEGO RODZINY

Przełom XX i XXI wieku charakteryzują się gwałtownym przyrostem informacji,

który praktycznie wymusił jednostronne zainteresowanie metodami przyswajania wiedzy.

W konsekwencji najważniejszym dla pedagogów wymiarem osobowości stały się procesy

poznawcze, a ogólniej – umysł człowieka. Symptomem nowoczesności nauk pedagogicznych

stało się eksponowanie twórczego myślenia. Jednak nie wszyscy pedagodzy podążyli w tym

kierunku. Pojawiły się także głosy krytyczne, ostrzegające przed negatywnymi skutkami

zawężenia i ograniczenia działań wychowawczych, kształtujących jedynie intelekt jednostki.

W obliczu tych wydarzeń podejmowane są dzisiaj dyskusje nad procesem wychowania

a zwłaszcza wychowania rodziny, od którego zależy oblicze obecnej i przyszłej cywilizacji772.

W tej sytuacji należy zastanowić się nad fundamentalnymi założeniami tego procesu. Wydaje

się, że jednym z powszechnie przyjmowanych elementów wychowania rodziny jest

proponowany wychowankom świat wartości. Każde działanie bowiem, a szczególnie

działanie dzieci i młodzieży, potrzebuje odpowiednich drogowskazów prowadzących do

prawdy, a nie do fałszu i iluzji. Przyjmowane systemy wartości rozwijane są w konkretnych

procesach wychowawczych. Fakt ten domaga się prezentacji zasadniczych założeń takich

procesów. Aby można było dokonać refleksji w zakresie podstawowych założeń procesu

wychowania do wartości, niezbędne jest ustalenie terminologii dotyczącej procesów

wychowawczych. Potrzeba ta bierze się stąd, iż pojęcie „wychowanie” jest rozumiane

wieloznacznie – na przestrzeni wieków idea wychowania ulegała bowiem różnym

interpretacjom. Dlatego ważna jest zarówno wiedza teoretyczna o tym fenomenie, jak

i płaszczyzna praktyczna.

W piątym rozdziale zostanie przedstawiona aktualność koncepcji wychowania

aksjologicznego rodziny, skutecznie podjętego przez ks. Bronisława Markiewicza. Autor

zaprezentuje poszczególne placówki wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie

Świętego Michała Archanioła, ich specyfikę i rezultaty wychowawczego oddziaływania.

772 Por. K. Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, „Znak” 43(1991), nr 9, s. 40.
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1. Placówki wychowawcze jako miejsce wsparcia rodziny

Każdy z nas został poddany procesowi wychowania oraz własnego rozwoju.

Przestrzeń, która najkorzystniej wpływa na rozwój dziecka to bez wątpienia prawidłowo

funkcjonująca rodzina. Nikt nie jest w stanie lepiej niż rodzice zadbać i zrozumieć potrzeb

dziecka. W sytuacji gdy, z różnych przyczyn, dzieci nie mogą wychowywać się w domu

rodzinnym, konieczne staje się zapewnienie im prawa do opieki i pomocy ze strony władz

publicznych. Istniejący obecnie w Polsce system opieki nad dzieckiem osieroconym

i opuszczonym składa się z form rodzinnych i instytucjonalnych773.

Wychowanie w Polsce przybiera różne formy. Instytucjonalne formy opieki nad

dzieckiem osieroconym w Polsce obejmują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu:

interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wielofunkcyjnego. Rodzinne formy

opieki nad dzieckiem osieroconym to rodziny adopcyjne oraz rodziny zastępcze. Obie te

formy opieki (rodzinna i instytucjonalna) istnieją obok siebie w zasadzie od początków

dziejów opieki nad dzieckiem. Dużą wagę przykłada się także do wspomagania rodziny

naturalnej dziecka tak, aby jego pobyt poza domem był możliwie jak najkrótszy. Oczywiście

najlepiej by było, gdyby dziecko wychowywało się w środowisku rodzinnym, w warunkach

sprzyjających jego pełnemu i harmonijnemu rozwojowi, w atmosferze bezpieczeństwa,

miłości, szacunku i ważności swojej osoby dla osób bliskich, zwłaszcza rodziców. Jednakże

są sytuacje, kiedy dziecko musi zostać umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej

bądź w rodzinnej formie opieki zastępczej. Niezbędne staje się wtedy zapewnienie mu

pełnowartościowej opieki zastępczej. Ważną role wówczas odgrywa współpraca z rodzinami

naturalnymi podopiecznych774.

1.1. Koncepcja wychowania w michalickich domach dziecka

Bł. ks. Bronisław Markiewicz wypracował spójny system wychowawczy, którzy

następnie podjęli jego spadkobiercy – księża michalici. Celem michalickiego wychowania

773 P. Wojakiewicz, Wpływ rodziny naturalnej na socjalizację dziecka niedostosowanego społecznie, Kraków
2016, s. 7.
774 Tamże.
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powinno być dążenie, aby osiągnąć pełny rozwój wychowanka według zdolności danych mu

przez Boga. Nie chodzi tylko o technikę wychowania czy kształcenia stosowaną,

by przygotować młodego człowieka do zawodu, lecz o pełny rozwój dojrzałej osobowości,

przenikniętej duchem i obecnością Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Człowieka. Ten cel

działania, oparty na zdrowym rozumowaniu i ożywiony przez kontemplację (Któż jak Bóg),

prowadzi wychowanków do samodyscypliny i inicjatywy, do uczciwości i dokładności.

W michalickim wychowaniu chodzi o „kształtowanie ludzi dla innych” (dla Kościoła,

społeczeństwa, ojczyzny, rodziny itp.)775. Działalność placówek prowadzonych przez

Zgromadzenie św. Michała Archanioła zawsze była i jest ukierunkowana na wychowanie do

odpowiedzialności. Można to osiągnąć, stosując właściwy system wychowawczy.

Charyzmat przekazany przez bł. Bronisława Markiewicza założonym przez siebie

Zgromadzeniom Św. Michała Archanioła wyznacza misję naśladowania Chrystusa

„błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim” (Mk. 4,6). Czerpiąc z jego

przesłania dotyczącego wychowania, w którym mówi, iż: „do wychowania dzieci należy

zabierać się jak najwcześniej, a pierwsze sześć lat wieku dziecka są najważniejsze w jego

rozwoju”776, zgromadzenie podjęło pracę z dziećmi i młodzieżą, obejmując możliwie

najwcześniejsze lata życia małego człowieka. Potwierdzenie o konieczności wczesnej

edukacji i wychowaniu znajdziemy również w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w

której to Kościół przypomina, że od małego należy uczyć dzieci zgodnie z wiarą otrzymaną

na chrzcie św. miłowania Pana Boga, a także miłości do bliźniego i w ten sposób prowadzić

je do osiągania pełni życia z Chrystusem777. Bazując na chrześcijańskiej wizji osoby i

opierając się na pedagogice bł. Bronisława Markiewicza, możemy jasno sprecyzować zadanie

stawiane nauczycielowi-wychowawcy, który odpowiedzialny jest najpierw za świadomość

swojego życia i bycia człowiekiem w relacji do Boga, siebie i drugiego człowieka a później

kształtowania takich postaw relacyjnych w najmłodszym pokoleniu.

Tak pojmowana rola markiewiczowskiego nauczyciela-wychowawcy ma za zadanie

pomóc dziecku w kształtowaniu właściwej postawy wobec samego siebie, Boga i drugiego

człowieka na wzór samego Chrystusa oraz wspomagać jego wszechstronny rozwój tak w

sferze fizycznej, umysłowej, jaki i duchowej. Wiek wzrastania i dorastania jest „decydującym

okresem, w którym jednostka zdobywa podstawy rozwoju osobowości (...), dziecko, bowiem

775 Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 11.
776 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, t. 1, Miejsce Piastowe
1911, s. 147.
777 I. Szewc, Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza
– Koszyk malin, Miejsce Piastowe 2012, s. 14.
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wciąż dąży do zdobywania nowych doświadczeń i przekraczania własnych możliwości,

przystosowuje się do otaczającego świata i wyzwala własne siły napędowe poprzez naturalny

rozwój”778. Mały człowiek próbuje samodzielnie realizować i zdynamizować zakodowane

genetycznie możliwości, a przy współudziale świadomej stymulacji rozwoju opartej

na personalizmie chrześcijański możemy pisać o wychowaniu do wartości.

Program wychowania w domach dziecka według systemu pedagogicznego bł.

Bronisława Markiewicza łączy szeroko pojęte kształcenie z wychowaniem realizowanym w

duchu wartości chrześcijańskich. W tym wychowaniu akcent położony jest na wartości:

miłości, przyjaźni, odpowiedzialności, otwartości, akceptacji, którymi żył i które wszczepiał

w dziecięce

dusze bł. Bronisław Markiewicz. Program w sposób szczególny zwraca uwagę na efekty

wychowawcze. Zostały w nim uwzględnione cztery przenikające się obszary rozwoju i

uczenia się dzieci: wiedza, umiejętności, dyspozycje i uczucia, które zostały osadzone

w chrześcijańskim systemie wartości779. Dzięki całościowemu spojrzeniu na rozwój, dziecko

będzie mogło z powodzeniem poradzić sobie z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i

życiowymi XXI wieku. Wieku, który budzi ,,nadzieję i stawia w obliczu podstawowego

wyzwania rozwoju człowieczeństwa, a zwłaszcza takich jego cech jak: tolerancja,

odpowiedzialność, umiejętność rekonstrukcji wspólnot ludzkich”780.

1.2. Dom Dziecka „Moja Rodzina” im. ks. Bronisława Markiewicza w Prałkowcach

Jednym z ważniejszych michalickich ośrodków wychowawczych jest placówka

położona w południowo-wschodniej części kraju. Dom Dziecka „Moja Rodzina”

Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Prałkowcach funkcjonuje od 1 września 1994

roku781. Celem działalności placówki jest wszechstronne wychowanie chłopców i stworzenie

im właściwych dla prawidłowego rozwoju warunków: opiekuńczych, wychowawczo-

rewalidacyjnych, religijnych, zdrowotnych, materialnych. Dom zapewnia wychowankom:

778 S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009, s.
17.
779 I. Szewc, Program wychowania…, dz. cyt., s. 15.
780 S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa…, dz. cyt., s. 12.
781 Por. J. Gibała, Dom Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Prałkowcach,
w: Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 203.
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całodobową, ciągłą opiekę, wszechstronne wychowanie z uwzględnieniem kształtowania

postaw i nawyków opartych na wartościach chrześcijańskich, zaspokaja niezbędne potrzeby

bytowe i rozwojowe; zapewnia kształcenie oraz wyrównywanie opóźnień rozwojowych

i szkolnych; prowadzi różnorodne zajęcia wychowawcze; rozwija zainteresowania

i uzdolnienia wychowanków; współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i rodzinami

zaprzyjaźnionymi; podejmuje działania w celu powrotu wychowanków do rodziny naturalnej

oraz znalezienia rodziny przysposabiającej lub zastępczej; współpracuje z instytucjami,

placówkami i organizacjami pomocowymi; przychodzi z pomocą dzieciom i ich rodzinom,

wykonuje inne zadania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia

14.02.2002 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych782.

Podopieczni przychodzący do Domu Dziecka mają negatywny bagaż doświadczeń

życiowych, złe nawyki, zaburzenia osobowościowo-emocjonalne, braki edukacyjno-

wychowawcze  i  zły  stan  zdrowia.  Wychowawcy  (księża  i  osoby  świeckie)  z  wielkim

oddaniem oraz cierpliwością uczą ich życia według przyjętych norm. Podejmują różne

działania opiekuńczo-wychowawcze, aby rozwój psychofizyczny podopiecznych przebiegał

prawidłowo783.

Placówka zatrudnia księży i osoby świeckie w wymiarze koniecznym do zapewnienia

wychowankom bezpieczeństwa, prawidłowej, indywidualnej opieki, wszechstronnego

wychowania z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i rozwoju wychowanków oraz

warunków lokalowych. Odpowiedzialnym za całokształt działalności Domu jest dyrektor,

którego powołuje i odwołuje Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Zatrudnieni w placówce pracownicy posiadają stosowne do zajmowanych stanowisk

wykształcenie. Kadra pedagogiczna stale się doskonali, wzbogaca swoją wiedzę

i umiejętności w ramach samokształcenia. Podwyższa też swoje kwalifikacje poprzez studia

(między innymi z zakresu oligofrenopedagogiki, socjoterapii, organizacji i zarządzania

placówkami oświatowymi, organizacji pomocy społecznej)784.

Działalność omawianego ośrodka wychowawczego przebiega w trzech sferach:

opiekuńczej, wychowawczej oraz rewalidacyjnej. Działania opiekuńcze to zapewnienie

wszystkim wychowankom właściwych warunków materialnych i psychospołecznych,

tj. zdrowotnych, bytowych, kulturalnych oraz integracji ze środowiskiem. Działania

wychowawcze polegają na stworzeniu możliwości prawidłowego, indywidualnego rozwoju

782 J. Gibała, Dom…, dz. cyt., s. 203.
783 Tamże, s. 205.
784 Tamże.
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wychowanków; ich zdolności, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości

i oczekiwanych powszechnie norm moralno-społecznych opartych na wartościach

chrześcijańskich; zapewnieniu odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju

wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku; wspieranie szkoły w przygotowaniu

chłopców do wyboru przyszłego zawodu; przygotowanie do samodzielnego życia. Działania

rewalidacyjne są integralnie związane z działalnością wychowawczą Domu785.

Podstawowymi przedmiotami zabiegów wychowawczych są: gruntowne poznanie

wychowanków, kształtowanie korzystnych warunków rewalidacji, kompensacja braków lub

zaburzeń; korekcja zniekształceń i defektów, usprawnianie (umysłowe i fizyczne). Realizacja

wyżej wymienionych dążeń odbywa się poprzez indywidualne działania wychowawców,

w ramach zajęć wychowawczych prowadzonych w trzech grupach (,,rodzinkach”), w kółkach

zainteresowań, a także poprzez uczestnictwo całej wspólnoty w uroczystościach i imprezach

odbywających się w domu i poza nim. W codziennym rozkładzie zajęć wychowanków

znajdują się aktywności stałe, związane z czynnościami higieniczno-porządkowymi i nauką

własną oraz zajęcia zmienne realizowane w czasie wolnym chłopców. W ramach nauki

własnej, oprócz indywidualnej pomocy wychowankom w nauce, prowadzone są przez

wychowawców zajęcia wyrównawcze. Czas wolny chłopców jest wypełniony atrakcyjnymi

i różnorodnymi formami zajęć, które wzbogacają ich wiedzę, kształtują postawy, rozwijają

zainteresowania, doskonalą umiejętności i wyrabiają prawidłowe nawyki. W placówce

prowadzone są też koła zainteresowań, które rozwijają działalność twórczą i hobbystyczną

chłopców: plastyczne, fotograficzne, komputerowe, teatralne, sportowo-turystyczne. Zgodnie

z potrzebami wychowanków w Domu Dziecka prowadzone są też zajęcia specjalistyczne:

profilaktyczne, psychoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Raz w miesiącu odbywają

się spotkania całej wspólnoty, podczas których omawiane są ważne sprawy, związane

z funkcjonowaniem Domu. Analizowane i rozwiązywane są różne kwestie i problemy, a także

mawiane porażki i sukcesy wychowanków. Wysłuchiwane są wnioski i propozycje

wychowanków. Udzielane są pochwały i nagrody wyróżniającym się w nauce, zachowaniu,

pracy na rzecz Domu i środowiska lokalnego. Placówka dba również o rozwój religijno-

duchowy wychowanków poprzez modlitwę, wspólne uczestnictwo niedzielnej mszy świętej,

organizację szeregu wspólnych uroczystości. W pracy wychowawczej w szerokim zakresie

i w różnych aspektach stosuje się zasadę wychowania przez pracę, zawartą w idei

ks. Bronisława Markiewicza ,,Powściągliwość i Praca”. Dlatego wychowankowie, stosownie

785 Tamże, s. 206.
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do wieku i możliwości, wykonują szereg prac nie tylko dla siebie i społeczności Domu, ale

również biorą czynny udział w pracach na rzecz środowiska lokalnego: sprzątają cmentarz,

otoczenie wokół kościoła, teren wokół przystanku autobusowego, malują i wykonują drobne

naprawy na przystanku; opiekują się ludźmi starszymi, pomagają im w codziennych

czynnościach786.

Znaczącym zadaniem w działalności placówki jest współpraca ze środowiskiem

rodzinnym naszych wychowanków oraz ze szkołami, parafiami, placówkami, różnymi

urzędami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Formy współpracy mają różnorodny,

wieloaspektowy charakter (indywidualne rozmowy osobiste i telefoniczne, pedagogizację,

kontakty listowne, odwiedzanie środowisk rodzinnych, wywiady, itd.)787.

Inicjatorem i założycielem placówki był ks. Kazimierz Tomaszewski, ówczesny

Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Dzięki staraniom i osobistemu

zaangażowaniu Ojca Generała oraz przychylności władz Kuratorium Oświaty w Przemyślu

1 września 1994 roku rozpoczął swoją działalność Dom Dziecka „Moja Rodzina”

Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Prałkowcach. W pierwszych pracach

organizacyjnych aktywnie uczestniczył ówczesny proboszcz kościoła parafialnego

w Prałkowcach śp. ks. Bolesław Lutowicz. 24 września 1994 roku odbyło się uroczyste

erygowanie Domu Dziecka. Funkcję dyrektora Domu od początku jego istnienia, do chwili

śmierci, tj. 25.03.2005 roku, pełnił ks. Jan Polak. Praca z młodzieżą w pierwszym okresie

funkcjonowania Domu była niezwykle trudna. Do placówki kierowani byli starsi chłopcy,

bardzo zaniedbani opiekuńczo i wychowawczo, często niedostosowani społecznie.

W pierwszych latach w placówce mieszkało 24 chłopców. Z biegiem lat liczba wychowanków

zwiększała się788.

Dom  Dziecka  w  Prałkowcach  to  placówka,  która  stara  się stworzyć dom  dla  osób

z różnych względów odizolowanych od środowisk rodzinnych. System wychowawczy

bł. ks. Bronisława Markiewicza, według którego prowadzony jest ośrodek, sprawia,

że podopieczni objęci są wieloraką pomocą, co skutkuje wszechstronnym rozwojem

wychowanków.

786 Tamże, s. 207.
787 Tamże, s. 208.
788 Tamże, s. 209.
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1.3. Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach

18 maja 1993 roku ówczesny Ojciec Generał ks. Kazimierz Tomaszewski powołał

Katolicką Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Moja Rodzina” Zgromadzenia Świętego

Michała Archanioła w Pawlikowicach789.

Historia tworzenia Domu Dziecka sięga początku XX w. Powstanie Zakładu

Wychowawczego w Pawlikowicach, który w późniejszych latach przyjął nazwą domu

dziecka,  wynikało z przyjęcia przez ks. B. Markiewicza petycji Sekcji Dobroczynnej Zarządu

Miasta Krakowa, dotyczącej utworzenia Zakładu Wychowawczego według systemu

realizowanego w Miejscu Piastowym. Przyjmując tę propozycje, Towarzystwo

,,Powściągliwość i Praca” w połowie lipca 1903 roku zakupiło wskazany przez Sekcję stary

dworek Morsztynów w Pawlikowicach. Pieniądze na zakup pochodziły z Kasy Oszczędności

w Wieliczce. Utworzenie zakładu w Pawlikowicach ksiądz Markiewicz powierzył Janowi

Latuskowi. Prawie trzydziestoosobowa grupa najbliższych współpracowników Markiewicza

przybyła 3 sierpnia 1903 roku do Pawlikowic790. Z początkiem listopada 1903 roku

utworzono dla wychowanków czterooddziałową Ludową Szkołę o programie zbliżonym do

istniejącej już wiejskiej szkoły w Mietniowie. W następnym roku przystąpiono do rozbudowy

i adaptacji budynków z przeznaczeniem dla zakładu. Cała rozbudowa inwestycji trwała z

przerwami do wybuchu I wojny światowej. W latach 1905-1912 wzniesiono budynek

mieszkalny obok warsztatów rzemieślniczych, a także młyn gospodarczy, kuźnię, cieplarnię,

zainstalowano rurociąg żelazny dostarczający wodę do zakładu i budynków gospodarczych.

Przy pracach remontowo-modernizacyjnych korzystano ze środków finansowych

pochodzących z kwesty w Ameryce. Oprócz Zakładowej Szkoły Ludowej organizowano od

samego początku kursy gimnazjalne dla wychowawców przygotowujących się do matury, jak

również dla członków Towarzystwa791. Niemal od samego początku powstania zakładu

wychowawczego inicjowane były różne prace rękodzielnicze, które w następnych latach

789 B. Węgrzyn, Dom Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Pawlikowicach,
w: Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 211.
790 J. Piwowarczyk, Dzieje ośrodka wychowawczego w Pawlikowicach, Marki 2003, s. 11.
791 H. Kaiser, Towarzystwo Powściągliwość i Praca w latach 1892-1921, Lublin 1971,
s. 49.
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rozwinęły się w dobrze urządzone warsztaty rzemieślnicze. W omawianym, początkowym

okresie funkcjonowania zakładu, istniały następujące warsztaty: krawiecki, szewski, stolarski,

ślusarsko-kowalski, kołodziejski. Działały także: młyn gospodarczy, gospodarstwo rolne,

ogród i sad. Największej rozbudowy infrastruktury zakładowej dokonano w latach 1920-

1931.  Stan  gospodarczy  z  tych  lat  przetrwał do  czasów  współczesnych,  choć ciągle  był

modernizowany.  Warto zauważyć, że w Pawlikowicach działała prywatna siedmioklasowa

szkoła powszechna, studium gimnazjalne, niższe seminarium duchowne, prywatna szkoła

rzemiosł z warsztatami. W 1922 roku Kuratorium Szkolne w Krakowie Szkole Powszechnej

nadało prawa publiczne szkół powszechnych792. Przez pół wieku działalności w

Pawlikowicach zaistniał dobrze zorganizowany ośrodek wychowawczy793.

Ten okres działalności zakładów został zamknięty decyzją władz Polski Ludowej

w 1951 roku. Takie oto słowa przeczytać możemy w Zarysie 100-letniej historii placówki

michalickiej w Pawlikowicach 1903-2003: Lata 1951-1952 były czasem szczególnie trudnym

dla działającego ośrodka wychowawczego w Pawlikowicach. Decyzją władz upaństwowiono

istniejące instytucje wychowawcze niszcząc jednym aktem prawnym wysiłek 50 lat tworzenia

prężnego ośrodka. Zakonnicy z Pawlikowic zamieszkali wówczas w pomieszczeniach

znajdujących się nad stajnią794. Z upaństwowionych budynków gospodarczych i ziemi

utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W opróżnionych pomieszczeniach

dwupiętrowego skrzydła urządzono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych

z upośledzeniem umysłowym.

Kontynuacja działalności wychowawczej w Pawlikowicach nastąpiła w 1993 roku795.

Na podstawie Artykułu 82 ust. 1-2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

dokonano wpisu do ewidencji pod numerem 64/93 placówki oświatowej o nazwie: Katolicka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moja Rodzina” Zgromadzenia Świętego Michała

Archanioła. Miało to miejsce 26 lipca 1993 roku. W ramach dostosowania placówki do

zmieniającej się sytuacji prawnej w roku 1997 Katolicka Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza zgodnie z nowym statutem organu prowadzącego została przekształcona

w Dom Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Pawlikowicach796.

Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach jest niepubliczną placówką opiekuńczo-

wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła. Według statutu

792 J. Boćkowski, Historia Zgromadzenia św. Michała Archanioła w latach 1921-1947, Kraków 1979, s. 68-69.
793 M. A. Różański, Zarys 100-letniej historii placówki michalickiej w Pawlikowicach 1903-2003, Pawlikowice
2003, s. 9.
794 Tamże, s. 10.
795 Tamże, s. 11.
796 Tamże, s. 12.
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ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 3 do 18 lat. W przypadkach

uzasadnionych kontynuowaniem nauki, sytuacją środowiskową, materialną lub losową pobyt

wychowanka w domu może być przedłużony, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat797.

Dom Dziecka prowadzony przez michalitów zapewnia chłopcom, całkowicie lub

częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki

zastępczej, całodobową opiekę,  wszechstronne wychowanie z uwzględnieniem kształtowania

nawyków i postaw opartych na wartościach chrześcijańskich oraz markiewiczowskim

systemie wychowania wg ideowych zasad: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”,

zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb, kształcenie dostosowane do wieku

i możliwości rozwojowych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjne kompensacyjne,

logopedyczne, terapeutyczne, rozwój zainteresowań i uzdolnień, warunki do prawidłowego

rozwoju fizycznego, uprawiania sportu i turystyki.

Placówka troszczy się o dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i zaniedbanych.

Celem działalności jest: wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla

prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo-wychowawczych, religijnych,

zdrowotnych i materialnych; wprowadzanie wychowanków w trzy wymiary pracy: pracę

umysłową, duchową i fizyczną; wprowadzanie wychowanków do samodzielnego udziału

w życiu społecznym, opartym na odpowiedzialności i miłości; kształtowanie nawyków

i postaw opartych na wartościach chrześcijańskich. Dom podejmuje działania w celu powrotu

wychowanków do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenie

w rodzinnej opiece zastępczej. Ośrodek jest placówką integracyjną, przyjmującą również

wychowanków niepełnosprawnych798.

Dom zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a także wielu specjalistów.

Realizowane założenia, projekty i specyfika placówki dyktują realizację programów

i podejmowanych działań799. Dom Dziecka mieści się w dużym dwupiętrowym budynku. Na

poziomie przyziemia urządzono kuchnię, jadalnię, w której wychowankowie wspólnie

spożywają posiłki. Na dole znajdują się zaplecza socjalne: podręczne magazyny, pralnia,

suszarnia, prasowalnia. Na pierwszym piętrze zlokalizowano pokoje administracyjne, pokój

do spotkań dzieci z rodzicami, pokoje do nauki, świetlice oraz łazienki z toaletami i sypialnie

dzieci. Najmłodsze dzieci mają osobny apartament. W ostatnim czasie wyposażenie i stan

797 Por. Statut Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach, Pawlikowice 1993, s. 2.
798 B. Węgrzyn, Dom…, dz. cyt., s. 212.
799 Tamże, s. 213.
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budynku uległy znacznej poprawie. Na drugim piętrze przygotowywane są pokoje

z 2 łazienkami, które będą przeznaczone dla tworzącej się Grupy Usamodzielnienia800.

Zadania domu są zawarte w rozdziale II Regulaminu placówki i brzmią następująco:

- zapewnienie całodobowej opieki;

- wszechstronne wychowanie z uwzględnieniem kształtowania nawyków i postaw opartych na

wartościach chrześcijańskich oraz markiewiczowskim systemie wychowania według

ideowych zasad: „Któż jak Bóg”, ,,Powściągliwość i Praca”;

- zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb;

- zapewnienie wychowankom kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości

rozwojowych;

- prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym

i przygotowujących do życia społecznego;

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

- stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, uprawiania sportu i

turystyki801.

Do Domu Dziecka przyjmowane są dzieci i młodzież pozostające w normie

rozwojowej, trwale bądź okresowo pozbawione opieki rodziny, dzieci rodziców, którym

przewlekła choroba uniemożliwia sprawowanie obowiązków rodzicielskich. Powiatowe

Centra Pomocy Rodzinie na podstawie postanowień sądowych kierują dzieci, których rodzice

odbywają karę pozbawienia wolności lub w rażący sposób zaniedbują swoje rodzicielskie

obowiązki. Niekiedy rodzicom odbierane są dzieci z powodu nadużywania władzy

rodzicielskiej bądź bardzo trudnych warunków materialnych i lokalowych – wyłącznie wtedy,

gdy nie można zapewnić skutecznej pomocy materialnej albo odpowiednich warunków

mieszkaniowych802. Wychowankowie Domu Dziecka, w zależności od wieku, uczęszczają do

przedszkoli i szkół różnych typów, stosownie do własnych możliwości i zainteresowań.

W roku szkolnym 2014/2015 wychowankowie uczęszczali do:

- Samorządowego Przedszkola w Mietniowie,

- Szkoły Podstawowej w Mietniowie,

- Gimnazjum w Dobranowicach,

800 Por. Protokół z kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej,
26 listopad i 4 grudzień 2003 roku.
801 Regulamin Domu Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Pawlikowicach,
zatwierdzony i podpisany przez organ prowadzący, tj. Zgromadzenie św. Michała Archanioła reprezentowane
przez Przełożonego Generalnego, Pawlikowice 1997, s. 3.
802 Por. J. Raczkowska, Kiedy rodzina zawiedzie, Warszawa 1983, s. 118.
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- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gdowie,

- Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce803.

Ponadto mieszkańcy Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach mają

możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, zajęciach muzycznych. Niektórzy

przynależą do klubów sportowych na terenie Gminy Wieliczka, Zespołu Pieśni i Tańca

,,Mietniowiacy”804.

W Domu Dziecka obowiązuje Regulamin praw i obowiązków wychowanków Domu

Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach. Ten obowiązujący dokument składa się

z czterech części, w których można wyróżnić:

- prawa wychowanków

- obowiązki wychowanków

- wyróżnienia i nagrody

- kary805.

Do pawlikowickiej placówki trafiają dzieci z rodzin patologicznych, w których często

występował alkoholizm jednego bądź obydwojga rodziców. Niejednokrotnie dzieci

doświadczają bardzo przykrych przeżyć osobistych, a pełne bólu relacje, jakie mają

z rodzicami, utrudniają im właściwe funkcjonowanie społeczne. Niektórzy z wychowanków

to półsieroty, inni pochodzą z rodzin rozbitych. Chłopcy często są zaniedbani pod każdym

względem: zdrowotnie, materialnie, intelektualnie i moralnie. Liczba wychowanków

placówki zmienia się. Ze względu na jej wyraźnie katolicki charakter kładzie się nacisk na

pracę duchową (msza święta raz w tygodniu w małej grupie z katechezą; codzienna modlitwa

poranna i wieczorna, a w niedzielę uroczysta Eucharystia z homilią i wspólnym śpiewem).

Chłopcy nie zaniedbują także pracy fizycznej. Poza tym placówka stara się rozwijać ich

zainteresowania (kurs tańca, nauka gry na flecie, gitarze lub organach). W pracy

wychowawczej akcentuje się bardzo współpracę z rodzicami. Rok 1997 przyniósł znaczne

zmiany w działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pawlikowicach. W zależności

od potrzeb wychowanków przychodzi logopeda na zajęcia korekcyjne, prowadzone są także

spotkania z reedukatorem. Odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających

problemy szkolne. Część chłopców ma dysleksję, dysgrafię lub zaburzenia mowy. Jeden

z wychowanków jest dzieckiem apatycznym. Zawsze z pomocą przychodzi Poradnia

803 Por. Arkusze organizacyjne Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach,
dokumentacja bieżąca na rok 2014/2015.
804 Por. Tamże.
805 Por. Regulamin praw i obowiązków wychowanków Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach,
Pawlikowice 1997, s. 9-10.
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Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce. Wszystkie prace porządkowe są wykonywane we

własnym zakresie. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o ład i porządek, biorą także udział w

przygotowaniu posiłków. W miarę możliwości dokonują drobnych napraw we własnym

zakresie. W placówce funkcjonuje się na zasadach rodzinno-partnerskich, tzn. jeżeli dzieci

pracują, to wychowawcy są pośród nich i pracują razem. Życie Domu Dziecka jest namiastką

rodzinnej atmosfery, która jest konieczna do normalnego rozwoju młodego człowieka.

W chwili obecnej w skład Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wchodzi:

- Dom Dziecka,

- Grupa Usamodzielnienia,

- Mieszkania Chronione806.

W wychowaniu dzieci w pawlikowickim Domu Dziecka ważne jest wszystko, każdy

szczegół, każda sytuacja zamierzona czy spontaniczna, składająca się na powszedni dzień807.

Dużą wagę w pracy wychowawczej ma zastosowanie systemu prewencyjnego. Wychowawcy

i pracownicy, razem z dziećmi, uczestniczą w organizowaniu okolicznościowych imprez

z okazji imienin, świąt, itp. Doskonałą okazję stwarzają wspólne wyjazdy wypoczynkowe,

uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska oraz liturgicznym miejscowej parafii.

Chociaż Dom Dziecka działa w zmienionej sytuacji społecznej i ustawodawczej, jednak

kieruje się zasadami i wypracowanym przez błogosławionego Bronisława Markiewicza

stylem wychowania. Sukcesem tej placówki jest atmosfera ciepła, zrozumienia, empatii, która

ma posmak rodzinnego domu808.

2. Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi w oratoriach przy parafiach

Pierwszym i podstawowym środowiskiem życiowym każdego niemal człowieka jest

rodzina. To w rodzinie kształtują się, w sposób świadomy i nieświadomy, osobowość dziecka,

wartości moralne, przekonania, zainteresowania i postawy. Rodzina funkcjonalna,

konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków,

przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Chociaż

zmieniają się model oraz warunki życia współczesnej rodziny to nadal jest ona niezastąpiona

i stanowi naturalne środowisko wychowawcze. Codzienny kontakt członków rodziny

w zaspokajaniu swoich potrzeb materialnych emocjonalnych, kulturalnych oraz ich wzajemny

806 B. Węgrzyn, Dom…, dz. cyt., s. 215.
807 B. Czeredrecka, Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Warszawa 1988, s. 77.
808 B. Węgrzyn, Dom…, dz. cyt., s. 213.
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udział w organizacji życia, pracy i wypoczynku powoduje, że to właśnie rodzina jest terenem,

gdzie młody człowiek uczy się żyć i postępować w określony sposób809.  Budowanie dobrych

relacji i więzi rodzinnych ma wpływ na ochronę dzieci i młodzieży przed podejmowaniem

zachowań ryzykownych. Osłabienie rodziny sprzyja powstawaniu sytuacji kryzysowych,

które przenoszą się na środowisko lokalne. Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają

się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do

podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie

potrafi dostatecznie dobrze wypełniać swoich obowiązków wobec dzieci

 i innych członków rodziny.

Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych

rozwiązań. Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym

często towarzyszy również problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, czy zagrożenie

eksmisją. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników

socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia (lekarz rodzinny, położna,

pielęgniarka środowiskowa), policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji,

które mają kontakt z rodziną. W pracy tej bardzo istotne jest koordynowanie działań

wszystkich instytucji, zobligowanych do wspierania rodziny. Ponadto, praca z rodziną,

kompleksowa i obiektywna oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej powinna być

prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę.

Udzielenie pomocy nie powinno ograniczać się wyłącznie  do sytuacji kryzysowych

i działań interwencyjnych, ale również polegać na działaniach prewencyjnych

i profilaktycznych. Stąd wymóg pomocy rodzinie i pracy z rodziną w jej najbliższym

otoczeniu i w różnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny.

Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze

strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz z aktywnością własną

ze strony rodziny.  Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie

i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny.

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny dysfunkcyjnej, należy

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-

809 G. Wieczorek, Rola rodziców w procesie przygotowania dziecka do wyboru zawodu, w: Rodzina w lokalnym
systemie pomocy społecznej, red. S. Czarniecka, R. Majer, M. Mirowska, Częstochowa 2005.
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wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe

funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie,

gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić

własną rodzinę.

Oratoria prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła gromadzą

najczęściej dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych. W niniejszym

podrozdziale ukazane zostaną placówki dziennej opieki – zwane oratoriami – prowadzone

przez księży michalitów.

2.1. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium

im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu

Księża michalici, podtrzymując ideę swego patrona, postanowili założyć na Rybakach

Oratorium dla dzieci opuszczonych. Była to odpowiedź na społeczne potrzeby środowiska

lokalnego, na patologię i dysfunkcyjność rodzin, wśród których mieszkały i mieszkają dzieci,

potrzebujące troski i wychowania. 29 września 1993 roku ks. bp Andrzej Suski poświęcił

nową placówkę i dokonał jej otwarcia. Na początku jej działalności 12 wychowawców

wolontariuszy pracowało dla 39 dzieci. W Oratorium od samego początku wsparcie znalazło

ponad 1500 wychowanków – dzieci i młodzieży. Od kilku lat limit miejsc w placówce został

ustalony na 110 podopiecznych. Na początku dzieci osobiście brały udział w remoncie

pomieszczeń, aby przystosować je do  określonych potrzeb. Aby realizować założone cele

i znaleźć pomoc w 1993 roku powstało Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi i

decyzją Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 14 lipca 1994 zostało wpisane do rejestru

stowarzyszeń, uzyskując tym samym osobowość prawną. Przez cały okres działalności

Oratorium podopieczni korzystali z pomocy parafii, która udostępniła dom. Funkcję dyrektora

Oratorium (jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia) sprawowali kolejno: ks. Józef Ślusarczyk,

ks. Krzysztof Bochenek, ks. Józef Gibała i obecny dyrektor placówki – ks. Krzysztof

Winiarski. W 1996 r. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie na utworzenie i prowadzenie

niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie: Ognisko Wychowawcze

p.n. Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza. 30 września 1996 r. Kurator Oświaty w
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Toruniu dokonał wpisu placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Jej

organizacja i działalność została określona w statucie.

Od początku istnienia Oratorium dzieci spędzały wakacje letnie i zimowe na

koloniach. Pierwsze odbyły się w Łodygowicach Górnych k. Żywca w 1994 roku. Na

wypoczynek wyjechało wtedy 39 wychowanków. Od tej pory każdego roku miały miejsce

kolonie letnie i zimowe, a dzieci były w Ujanowicach, w Warszawie, w Pewli Małej,

w Kołobrzegu, w Ustce, w Pawlikowicach k. Wieliczki, zwiedziły niemal całą Polskę,

poznały Kraków, Zakopane, Nowy i Stary Sącz, Biecz, Sanok, Krynicę, Miejsce Piastowe

i wiele innych miejscowości810.

Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia za zgodą rodziców lub

prawnych opiekunów. Działa przez cały rok od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do

godz. 19.30, ale nie są to godziny sztywne. Dzieci często przychodzą po szkole wcześniej

i zostają dłużej811. Oratorium ma charakter koedukacyjny, jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą wsparcia dziennego, typu socjoterapeutycznego. Organem prowadzącym

Oratorium jest Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi w oparciu o art. 20 ust.

1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła katolickiego

w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154) i art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 7.09.1991 r.

o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425). Oratorium jest organizacją pomocy

społecznej812.

Głównym celem placówki według statutu jest: „organizowanie wszelkich działań

ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego życia,

a w szczególności promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom,

zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samym sobą,

innymi ludźmi i siłą wyższą, jakkolwiek się ją rozumie; kształtowanie i propagowanie

zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego813”.

Powyższe cele Oratorium realizuje poprzez: prowadzenie działalności edukacyjnej

uwzględniającej różnorodne metody pracy; organizowanie warsztatów, kursów, seminariów

i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele; prowadzenie

działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej; współpracę i wymianę

doświadczeń ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo-

810 K. Winiarski, Stowarzyszenie…, dz. cyt., s. 251.
811 Tamże, s. 90.
812 K. Winiarski, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. „Oratorium im. bł. ks. Bronisława
Markiewicza” w Toruniu, w: Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 245.
813 Tamże, s. 250.
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badawczymi w kraju i za granicą; udzielanie nagród, zapomóg dla aktywnych członków

stowarzyszenia814.

Do celów Stowarzyszenia należy także promocja i organizacja wolontariatu oraz

działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a także innej sfery zadań

związanych z realizacją celów statutowych. Organizacja tworzy zespoły profilaktyczno-

usprawniające, zaprasza na festyny, turnieje, konkursy, spartakiady oraz inne imprezy

w sferze kultury fizycznej. Do celów Stowarzyszenia należy również dożywianie,

zapewnienie odzieży, środków higienicznych, przyborów i pomocy szkolnych, a także

świadczenie pomocy społecznej i współdziałanie z organami samorządowymi i rządowymi

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie815.

Oratorium przekazuje dzieciom zasady życia chrześcijańskiego i społecznego. Uczy

kontrolowania swoich zachowań, podejmowania samodzielnych decyzji, konsekwencji

w działaniu i odpowiedzialności. Jako placówka wychowawcza prowadzi również

poradnictwo pedagogiczne dla rodziców swoich podopiecznych. Oratorium zapewnia

wreszcie zaspokojenie podstawowych potrzeb naturalnych, jak ciepły posiłek czy odzież.

Działalność Oratorium jest adresowana do dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej,

pochodzącej z rodzin patologicznych, zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,

dysfunkcyjnych. Placówka chce dzieciom stworzyć drugi dom, w którym mogą czuć się

kochane i potrzebne. W pracy stosuje się różne metody wychowawcze. Pierwsza to

wychowanie przez pracę. Dzieci same dbają o czystość i porządek w salach Oratorium: mają

dyżury, zmywają po posiłku. Druga to metoda uprzedzająca, stosowana już przez ks.

Markiewicza. Polega na tym, że wychowawca cały czas przebywa razem z dziećmi, stara się

je uprzedzić przed dokonaniem negatywnych wyborów. Nauczyciel jako partner towarzyszy

dziecku w jego życiowych problemach i stara się je pozytywnie ukierunkować. Kolejny

sposób pracy z dziećmi oparty jest na angielskiej metodzie Ruchu Rozwijającego

W. Sherborne. Ćwiczenia usprawniające są szczególnie przydatne w eliminowaniu wszelkich

zaburzeń psychoruchowych, rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania, opanowaniu lęku

i emocji, skutecznego nawiązywania kontaktu emocjonalnego. Wspólna zabawa, miła

atmosfera, osiąganie sukcesów w ćwiczeniach i wzajemna radość z pokonywania trudności są

warunkiem powodzenia w niwelowaniu istniejących zaburzeń816.

814 K. Winiarski, Stowarzyszenie…, dz. cyt., s. 245.
815 Por. Tamże, s. 246.
816 Tamże, s. 247.
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Praca w Oratorium odbywa się na zasadzie wolontariatu. Skład osobowy

wychowawców jest różny i zmienia się w każdym roku. Bardzo duża jest rotacja

wolontariuszy-wychowawców. Zgłaszający się wywodzą się głównie ze środowisk

nauczycielskich. Są to w większości emeryci, jednak nie brakuje osób czynnych zawodowo,

tzn. młodych, którzy ukończyli studia. Co roku w Oratorium zjawiają się studenci toruńskich

uczelni, którzy odbywają praktyki asystenckie. Są to słuchacze Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika z Wydziału Pedagogiki oraz Wydziału Pedagogiki Chrześcijańskiej, a także

uczniowie Policealnej Szkoły Służb Pracowników Socjalnych, którzy realizują tzw. „Projekty

Socjalne”. Do pracy zgłaszają się chętni, którzy dobrowolnie i nieodpłatnie ofiarowują swoją

pomoc dla drugich. Motywacją do działania jest chęć pomocy dzieciom, wykorzystanie

posiadanej wiedzy merytorycznej, pedagogicznej, doświadczenia dydaktyczno-

wychowawczego, racjonalne i zorganizowane wykorzystanie wolnego czasu, a w przypadku

osób będących na emeryturze chęć bycia „jeszcze potrzebnym”817.  Wychowawcy  w

Oratorium reprezentują różne zawody. Większość kadry pedagogicznej posiada wyższe

wykształcenie i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i

szkoleniach. Wolontariusze znają prawa dziecka i przestrzegają ich, cechuje ich wysoka

kultura osobista i takt pedagogiczny. Dzięki pracy i zaangażowaniu  osiągają sukcesy

wychowawcze i eliminują porażki w pracy z dzieckiem trudnym.

Nauczyciele pracują w czterech grupach wiekowych w czasie zajęć edukacyjnych

(odrabianie lekcji) oraz organizują dzieciom czas wolny w formie różnych kół

zainteresowań818.

W placówce realizowane są różnorodne programy i projekty. Do takich należy m.in.

zapewnienie uwagi i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki

rodziców przez prowadzenie wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży819. Na koloniach

letnich i zimowych realizowane są programy o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień.

Zdobyta wiedza i długoletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem trudnym pozwoliły na

wypracowanie metody, w której prowadzący zajęcia nie jest przywódcą grupy i nie powinien

być traktowany jako główny ekspert. Podczas ćwiczeń stymulacyjno-terapeutycznych

nauczanie przestaje być procesem jednostronnym, ponieważ sam nauczyciel, wychowawca

uczy się od innych członków grupy. Wśród nauczycieli specjalistów przyjęta została zasada

uczenia się przez doświadczenie. W metodzie nauczania równoważą się więc przekazywanie

817 Tamże, s. 84.
818 Tamże, s. 248.
819 Tamże, s. 249.
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wiedzy i samodzielne odkrycie. Chodzi o stworzenie sytuacji, w której wszyscy członkowie

grupy aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach, zadaniach, dzieląc się swoimi odczuciami oraz

zdobywają wiedzę teoretyczną820.

W rodzinach dzieci uczęszczających do placówki opiekuńczo-wychowawczej

występują bardzo często zaburzenia emocjonalne. Więzy uczuciowe pomiędzy członkami

rodziny, w tym między rodzicami i dziećmi, są zazwyczaj poważnie osłabione. Dzieci

boleśnie odczuwają wyobcowanie i odrzucenie. Zaburzenie więzi uczuciowych występujące

w rodzinach wychowanków powoduje między innymi niezaspokojenie istotnych potrzeb

dzieci (m.in. potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności). Staje się źródłem

negatywnych zachowań dzieci, zakłóca proces socjalizacji, przyswajanie norm i wartości.

Psychologia dostarcza wielu podstaw do przypuszczeń, że zakłócenia więzi uczuciowych

w rodzinie mogą wywierać silniejszy szkodliwy wpływ na osobowość dziecka niż zakłócenie

równowagi emocjonalnej jednego z rodziców lub nawet jego utrata. Dowiedziono,

że poczucie samotności wśród bliskich jest znacznie bardziej bolesne, groźniejsze dla zdrowia

psychicznego, aniżeli całkowity brak rodziny. Mieć bliskich i czuć się samotnym to najgorszy

rodzaj samotności, ponieważ zabija w dziecku nadzieję, osłabia motywację, deformuje go

psychicznie. W takim środowisku dziecko nigdy nie nauczy się kultury uczuć.

U podopiecznych Oratorium z rodzin nieprawidłowo funkcjonujących obserwuje się  objawy

stosowania wobec nich przemocy psychicznej. Wśród wychowanków są tacy, którym

towarzyszy cierpienie psychiczne. Dzieci są poniżane, odzierane z godności, wykpiwane,

krytykowane821.

Oratorium tworzy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci

i młodzieży, czyli wychowanków. W Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne,

kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin i imienin

świętuje z całą oratoryjną ,,rodziną”. W kołach zainteresowań poznaje świat i wzbogaca

doświadczenia, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i realizuje swój

potencjał. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego,

rozwija się wszechstronnie i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji

w społeczeństwie. Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodziny katolickiej oraz

pielęgnuje tradycje oratoryjne wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi. Rodzice

820 Tamże, s. 250.
821 K. Winiarski, Aktywność wychowawcza Zgromadzenia św. Michała Archanioła na przykładzie działalności
Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu, Toruń 2008, s. 71.
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wychowanków korzystają ze swojego prawa udziału w edukacji własnych pociech i w życiu

oratoryjnym822.

Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, otwarta, wykorzystująca elementy

innowacyjnych metod nauczania, nastawiona zarówno na osiąganie sukcesu, jak

i przyjmowanie porażek. Ośrodek umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim

dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Program Oratorium

umożliwia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka, uwzględnia jego potrzeby

i kształtuje prawidłowe relacje z dorosłymi. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana,

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne

metody wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne823.

Oratorium, zgodnie ze swoją historyczną tradycją, gromadzi młodzież i dzieci

z rodzin, które z różnych powodów potrzebują pomocy. Zgodnie ze statutem Oratorium do

placówki przyjmowane są dzieci i młodzież najczęściej niedostosowane społecznie, z rodzin

wielodzietnych, mających problemy natury materialnej, rodzin bezrobotnych, rodzin

patologicznych, w których dominuje alkoholizm i narkomania, z rodzin rozbitych,

dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, w których sąd pozbawił oboje rodziców

opieki rodzicielskiej częściowo lub na określony czas. Dziecko musi się mieścić w przedziale

wiekowym od 5 do 18 lat. Wniosek o przyjęcie może złożyć dziecko, rodzice lub

opiekunowie, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a także osoby prawne lub fizyczne oraz

nauczyciele i wychowawcy. Decyzję o przyjęciu dziecka do Oratorium podejmuje jego

dyrektor wraz z innymi wychowawcami. Dodatkowym warunkiem przyjęcia jest osobista

rozmowa księdza z jednym z rodziców lub prawnych opiekunów oraz pisemne wyrażenie

zgody na uczęszczanie dziecka do placówki. Wymóg ten jest przestrzegany bardzo

konsekwentnie, gdyż czasem zdarza się, że jest to pierwsze i ostatnie spotkanie z rodzicem

dziecka. Zasady doboru dzieci do Oratorium nie zawsze są ściśle przestrzegane. Często

o przyjęciu rozstrzyga specyfika sytuacji zgłaszanej osoby, przypadki losowe itp. Przyjmując

dzieci i młodzież, placówka zakłada, że nauczy ich pewnych wartości. Ale i oni, przychodząc

do Oratorium, też mają swoje oczekiwania. To, czego się tu nauczą, zależy od tego, czym

będą żyły, co będzie ich otaczało824.

Jednym ze sposobów zwalczania niewłaściwych zachowań, przyjętych w Oratorium,

jest wypowiadanie komunikatów typu „ja”, które pozwalają mówić o pewnym zachowaniu,

822 Tamże, s. 81.
823 Tamże, s. 82.
824 Tamże, s. 83.
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bądź sytuacji i związanych z nimi odczuciach bez obwiniania i oceniania konkretnych osób.

Porównując oratorium, jakie funkcjonuje dziś i to z XIX i początku XX w., widać wyraźnie,

że idea się nie zmieniła, że główne cele pozostają wciąż te same. Problem młodzieży

opuszczonej, pozostawionej samej sobie, błądzącej i poszukującej, jest wciąż aktualny. Cel

działania Oratorium pozostaje ten sam. Jest nim gromadzenie dzieci i młodzieży biednej,

często nieprzystosowanej społecznie.

Oratorium, które skupia tzw. młodzież „trudną”, ma na celu stworzenie jej warunków

powrotu do normalnego życia i rozwoju, a tym samym usunięcie wszelkich czynników

i sytuacji, które są lub mogą stać się podłożem nieprzystosowania społecznego, a więc:

przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Oratorium nie tylko otacza

młodzież opieką, lecz także poprzez próby nawiązywania kontaktów z rodzicami lub

prawnymi opiekunami służy umocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i budowaniu

poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie dzieci825.

Oratorium kładzie duży nacisk na pomoc w nauce, prowadzi także zajęcia rozwijające

zdolności i zainteresowania wychowanków. Zakłada się przy tym współpracę z rodzicami.

Pomimo, że są to ludzie z problemami zarówno natury materialnej, jak i osobistej

(alkoholizm, patologie rodzinne), na swój sposób interesują się dzieckiem w Oratorium826.

W ramach placówki wychowawczej prowadzone jest również poradnictwo

pedagogiczne dla rodziców wychowanków. Omawiane są z nimi np. kary i nagrody, jakie

można stosować wobec dzieci.

Kolejnym zadaniem, wynikającym z celów ośrodka, jest wdrażanie dzieci do

duchowej pracy nad sobą. Oratorium, działając na gruncie pedagogiki św. Jana Bosco i bł. ks.

Bronisława Markiewicza, nie może pominąć kwestii doskonalenia się duchowego i praktyk

religijnych. Nie chodzi o prowadzenie katechez czy egzekwowanie obecności na mszach św.

Wychowanek, jeśli chce uczestniczyć w działaniach placówki, musi stosować się do

obowiązujących zasad. Czynnie uczestniczy w uroczystościach religijnych odbywających się

w parafii.

KOŁO TEATRALNE

Przy placówce działa prężnie koło teatralne. Powołane zostało do podejmowania

różnorodnych aktywności artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego

członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych

825 Tamże, s. 88.
826 Tamże, s. 89.
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wychowanków. Gromadzi dzieci i młodzież z problemami, młodych sprawiających kłopoty

wychowawcze, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, stara się zmniejszać

rozmiary tych zjawisk, proponując działania artystyczne. Alternatywą dla braku

zainteresowania ze strony rodziny jest udział w spotkaniach koła teatralnego, gdzie każdy

członek czuje się niezwykle ważna częścią zespołu. Uczestnictwo w kole teatralnym daje

poczucie przynależności do grupy, tego, że jest się komuś potrzebnym, że spełnia się ważne

zadanie i może nawet odnosi spektakularny sukces. Dzieciom zaniedbanym wychowawczo

takie wzmocnienia są bardzo potrzebne, szczególnie do odbudowania wiary we własne

możliwości i podniesienia samooceny. Wychowankowie określają swoje potrzeby

i możliwości oraz wybierają grupę, w której najpełniej się zrealizują827.

KOŁO MODELARSTWA

Koło modelarskie w Oratorium istnieje od 1994 roku. Założycielem i opiekunem koła

jest dwukrotny mistrz świata w modelarstwie Zygfryd Franckiewicz. Na zajęcia uczęszczają

wychowankowie od klasy III (chłopcy i dziewczynki). Sklejają modele pojazdów,

szybowców, rakiet, latawców, samolotów, budowli oraz okrętów, ucząc się przy tym:

- odczytywania instrukcji montażu,

- sposobu obróbki kartonu i tektury,

- stosowania różnych sposobów łączenia elementów,

- dokładności i precyzji wykonywania prac,

- logicznego myślenia, korzystania z wyobraźni itp.

Wychowankowie zdobyli dziesiątki dyplomów i nagród, w tym na zawodach o randze

mistrzostw województwa i mistrzostw Polski. Uczestnictwo w turniejach daje im szansę

spotkania z ludźmi zajmującymi się tą tematyką. Mają możliwość spotkania z innymi

konstruktorami, poznania nowości, zdobycia kolejnych modeli do kolekcji828.

KOŁO PLASTYCZNE

W świetlicy istnieje również koło plastyczne. Zajęcia w ramach tego koła mają

olbrzymie znaczenie dla rozwoju dzieci. Zwrócenie aktywności wychowanka w pożądanym

kierunku sprzyja opanowaniu przez niego wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu

i dalszej nauce. Pomysłowość, realizacja inwencji własnej, ekspresja, samodzielność

w działaniu, eksperymentowanie i szukanie nowych rozwiązań, to elementy składające się na

827 Tamże, s. 94.
828 Tamże, s. 97.
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postawę twórczą dzieci. Podczas pracy w ramach koła plastycznego wychowankowie:

przyswajają wiadomości o sztuce, poznają dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej,

a także wybrane dokonania w sztuce światowej, uczą się planowania i organizowania pracy

własnej, nabywają umiejętność samooceny, kształcą zdolność publicznej prezentacji

własnego punktu widzenia, ćwiczą sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania,

rozwijają dociekliwość poznawczą, opartą na wartościach prawdy, dobra i piękna, kształtują

potrzebę poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania celów życiowych, poznają

wartości i dokonują wyborów, kształtują postawę otwartą na dialog.

Metody nauczania dostosowane są do konkretnych sytuacji dydaktycznych, tak, aby

gwarantowały efektywność pedagogiczną. Przeważają metody aktywizujące. Dzięki takim

działaniom wychowankowie kształcą w sobie samodzielność, odpowiedzialność za czyny

i słowa, wyzwalają w sobie autentyczną motywację i ciekawość uczenia się. Zamiast

gotowych rozwiązań otrzymują impulsy do działania i zachętę w dochodzeniu do wiedzy. To

odkrywanie świata przez dzieci i młodzież jest bardzo ważnym elementem dydaktycznym

i wychowawczym, na który kładzie się nacisk w toruńskiej świetlicy829.

KOŁO KULINARNE

W  Oratorium  działa  też prawie  od  samego  początku  powstania  placówki  koło

kulinarne „Cztery pory roku”. Głównym celem koła jest zorganizowanie czasu wolnego

wychowankom oraz zainteresowanie ich gotowaniem jako umiejętnością pożytecznie

wykonywaną w życiu codziennym, która to z czasem może przerodzić się w interesujące

hobby. Ale celem jest także:

- stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,

- kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów,

- rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,

- umiejętność współdziałania w zespole,

- zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi i przeznaczeniem warzyw, mięsa

i owoców,

- wdrożenie do nauki przetwarzania produktów żywnościowych i gotowania,

Podopieczni poznają zasady higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwa

w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym. Młodzież poznaje nie tylko sztukę

829 Tamże, s. 98.
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gotowania czy przyrządzania posiłków, ale i podstawy nakrywania stołów czy zachowania się

przy jedzeniu830.

KOŁO SPORTOWE

Zajęcia sportowe jako jedna z propozycji skierowanych do uczestników zajęć nie

pojawiły się na początku działalności Oratorium. Potrzeba bezpiecznego i pożytecznego

wykorzystania potencjału fizycznego młodzieży zrodziła się w momencie dostrzeżenia

niebezpiecznego zjawiska wyładowywania przez dzieci agresji kierowanej przeciwko innym

osobom. Zrodził się więc pomysł założenia w Oratorium siłowni sportowej, w której

młodzież mogłaby ćwiczyć i pożytkować swoją energię w sposób kontrolowany i z korzyścią

dla zdrowia. Siłownia rozpoczęła działalność w 1995 r. w pomieszczeniu gospodarczym

pozyskanym po unowocześnieniu węzła ciepłowniczego Oratorium i kościoła parafialnego.

Na przestrzeni lat była stopniowo wyposażana w niezbędny do treningów sprzęt (bieżnie,

rowery treningowe, zestawy do podnoszenia ciężarów, ławeczki, hantle i gryfy wraz

z ciężarkami, skakanki, ciężarki na nogi i ręce). Zajęcia sportowe w siłowni odbywają się na

zasadzie fakultetu. Część dzieci wybiera inne propozycje z oferty oratoryjnej . W założeniu,

sport realizowany przez zajęcia w siłowni, ma formować dzieci i młodzież w myśl

przewodniego hasła „Powściągliwość i praca”. Poprzez trening siłowy młodzież uczy się

sposobów kontrolowania własnej energii i właściwego sposobu jej wykorzystania

(powściągliwość jako panowanie nad sobą i własną energią, opanowanie się przed

czynieniem niewłaściwego użytku z własnego potencjału). Obserwacja efektywności zajęć na

siłowni ukazała dość istotny dla jej istnienia aspekt wychowawczy831.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od 2000 roku w placówce odbywają się zajęcia koła języka angielskiego. Są one

prowadzone dwa razy w tygodniu dla dzieci młodszych i młodzieży. Głównym celem tych

zajęć jest zachęcenie wychowanków do nauki języka angielskiego. Istotne zadania koła to:

1. Pogłębianie wiedzy przedmiotowej poprzez różnorodne gry, zabawy i piosenki,

2. Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego,

3. Uwrażliwienie dzieci na język angielski, osłuchanie z nim,

830 Tamże, s. 100.
831 Tamże, s. 102.
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4. Zainteresowanie podopiecznych kulturą, historią i tradycją krajów anglojęzycznych (np.

poprzez lekcje nawiązujące do świąt angielskich).

5. Wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur,

6. Zachęcenie do wszechstronnego rozwijania zainteresowań, rozbudzanie wrażliwości

estetycznej poprzez kontakt z muzyką, plastyką,

7. Kształtowanie samodzielności, a także umiejętności współdziałania w grupie, parach,

zespołach,

8. Przygotowanie do konkursów,

9. Pomoc dzieciom słabszym w nauce,

10. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym,

11. Stwarzanie możliwości wykazania się twórczą postawą i zamiłowaniem artystycznym.

Podczas zajęć dzieci ćwiczą podstawowe umiejętności językowe (mówienie, słuchanie,

pisanie, czytanie), poznają i utrwalają słownictwo i gramatykę, sprawdzają swoją wiedzę

i umiejętności poprzez samodzielne wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych oraz zadań z

testów sprawdzających832.

Uczestnicy koła pracują też nad materiałem gramatycznym poszerzającym

wiadomości z zakresu bieżących lekcji, tj. stopniowania przymiotników, mowy zależnej,

pytań pośrednich i bezpośrednich, dopełnień bliższych i dalszych oraz strony biernej, okresów

warunkowych I, II i III typu oraz czasów gramatycznych. Grupa młodsza pracuje gównie nad

poprawieniem dotychczas zdobytych na lekcjach umiejętności, tj. czytania tekstów, ich

interpretacji i tłumaczenia na język polski, prawidłowej wymowy słownictwa, przybliżania

sylwetek sławnych ludzi, przedstawiania siebie i swojej rodziny, mówienia o swoich planach

na przyszłość i marzeniach833.

KOŁO WYRÓWNAWCZE Z  JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia w ramach koła wyrównawczego z języka polskiego prowadzone są przez

doktora nauk humanistycznych Adama Żurowskiego. Zajęcia mają na celu:

- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego,

- tworzenie tekstu własnego,

- kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego,

832 Tamże, s. 103.
833 Tamże, s. 104.
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- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- naukę gramatyki i ortografii834.

KOŁO DEKORATORSKIE

Głównym celem tego koła835 jest dbanie o estetyczny wygląd świetlicy poprzez

zbieranie materiałów oraz wykonywanie elementów do dekoracji sal, korytarzy, tablic

świetlicowych z różnych okazji np.:

- „Inauguracja roku szkolnego w Oratorium”

- „Wrzesień miesiącem pamięci narodowej”

- „Dzień Edukacji Narodowej”

- „Święto Zmarłych”

- „11 Listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości”

- ,,Boże Narodzenie”

- „Dzień Babci i Dziadka”

- „Walentynki”

- „Dzień Kobiet”

- „Powitanie wiosny”

- „Wielkanoc”

- „Dzień Matki”

- „Dzień Dziecka”

- ,,Zakończenie roku szkolnego”.

KOŁO KOMPUTEROWE

Zajęcia prowadzone w oratoryjnej pracowni komputerowej są popularną formą

spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dla tych wychowanków, którzy nie posiadają sprzętu

komputerowego w domu. Natomiast uczniowie, znający już podstawy obsługi komputera,

mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez różne formy prowadzonych zajęć.

W ramach koła komputerowego młodzież rozwija swoje zainteresowania w zakresie

informatyki. Na zajęciach uczą się zasad programowania obiektowego oraz poznają

podstawowe struktury baz danych. Poszerzają swoją wiedzę na temat klasycznych problemów

algorytmicznych. Rozwijają umiejętności logicznego myślenia oraz przygotowują się do

Olimpiady Informatycznej. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w pracowni

834 Tamże, s. 105.
835 Tamże.
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komputerowej wyposażonej w sześć stanowisk ze stałym dostępem do Internetu. Uczestnicy

koła informatycznego redagują teksty, tworzą plakaty, zaproszenia, dyplomy na potrzeby

oratorium, aktywnie współpracują z różnymi kołami, bardzo chętnie tworzą prace plastyczne

techniką komputerową. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych zainteresowań

wychowanków: wyszukują w Internecie informacji potrzebnych na lekcje z różnych

przedmiotów, poznają budowę komputera od środka, uczą się samodzielnie montować zestaw

komputerowy, poznają podstawy tworzenia stron internetowych lub programowania,

prowadzą, za pośrednictwem nowoczesnej technologii, rozmowy ze znajomymi836.

Wspólna zabawa i wypoczynek

 Oratorium  organizuje  dzieciom  pomoc  w  nauce,  ale  też czuwa  nad  tym,  aby  dzieci

efektywnie i ciekawie spędzały czas wolny. Wspólna zabawa, wzajemne doświadczenia

i przeżycia są nie tylko okazją do lepszego poznania się, lecz także sprzyjają tworzeniu się

rodzinnej atmosfery. Poprzez przygotowywanie różnych konkursów, występów, uroczystości

między dziećmi zawiązują się emocjonalne więzi, które łączą dziecko z Oratorium jako

„drugim domem”. Okazją do wspólnej zabawy są różne wydarzenia, które dziś są już na stałe

wpisane do kalendarza imprez w Oratorium837.

Mówiąc o Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza można rozpatrywać różne

aspekty jego działalności. Od strony struktury organizacyjnej i formalnej Oratorium jest

placówką o charakterze świetlicy, ogniska wychowawczego, ośrodka dla dzieci z rodzin tzw.

podwyższonego ryzyka, spełniającą zadania wczesnej profilaktyki społeczno-wychowawczej.

Należy podkreślić, że w Toruniu niewiele jest tego typu placówek, a potrzeby społeczne

w znacznym stopniu przerastają aktualne możliwości ich zaspokajania. W szkołach

podstawowych i średnich (gimnazja, licea, technika) realizowane są jedynie programy

w formie cyklicznych spotkań obejmujące profilaktykę antyalkoholową, antynikotynową czy

też działania z zakresu zapobiegania narkomanii prowadzone m.in. przez Towarzystwo

Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, Al-Ateen itp. Zapobieganie występowaniu

niepożądanych zjawisk i likwidowanie ich przyczyn w zarodku jest o wiele korzystniejsze

z punktu widzenia społecznego niż zwalczanie czy usuwanie skutków już zaistniałego

negatywnego zjawiska (np. resocjalizacja w zakładach poprawczych i karnych). Celem

działalności Oratorium jest profilaktyka opiekuńczo-społeczna, która według Aleksandra

Kamińskiego polega na „zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie

836 Tamże.
837 Tamże,  s. 106.
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się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Rozwinięta i dobrze

realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania

społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia

moralnego, zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej

populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych”838. Dla dzieci, które nie

zaznały ciepła domu rodzinnego i szczególnie narażone są na niekorzystny wpływ środowiska

lokalnego, Oratorium pełni szczególną rolę. Dziecko zostaje w sposób naturalny wyizolowane

z nieprzyjaznego otoczenia i maleje prawdopodobieństwo jego demoralizacji839.

O Oratorium można również mówić w aspekcie wychowania podstawowego, jakie

tutaj się odbywa. Wychowanie to zmierza do „uformowania u dzieci i młodzieży trzonu

osobowości, prawidłowego stosunku do własnej osoby, otwartego stosunku do innych ludzi

i zaangażowanej postawy wobec własnych obowiązków, w pracy i nauce”840. Na gruncie

wychowania podstawowego kształtuje się poczucie obowiązkowości i samodzielności. Rodzi

się refleksyjność i odpowiedzialność. Mówiąc o wychowaniu, myślimy o rodzinie, która jest

,,wspólnotą życia i miłości, naturalnym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym,

a także głównym przekazicielem wartości religijnych i kulturalnych, które pomagają

człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Niestety, nie wszystkie rodziny spełniają

swoje zadania. Obok rodzin zdrowych, prawidłowo funkcjonujących, występują też rodziny

dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo. Właśnie dla dzieci z tych rodzin Oratorium jest

„drugim domem”. Na co dzień obserwują, jak można żyć inaczej. Zatem dziecięce

wyobrażenie o domu nie zawęża się tylko do obrazu, jaki wyniosły ze środowiska rodzinnego,

w jakim wzrastają. Ich doświadczenia stają się bogatsze. Rodzi się w nich świadomość

alternatywy dla sposobu życia, które w większości przypadków prowadzą ich rodzice.

Oratorium spełnia także funkcję kompensacyjną. Szeroki zakres pomocy w nauce, liczne

zajęcia o charakterze korepetycji, mają na celu zlikwidowanie braków, wyrównanie poziomu

wiedzy i umiejętności objętych programem szkolnym (kompensacja dydaktyczna),

a przekazywane wzorce zachowań i styl życia tutaj preferowany korygują postawy moralne

(kompensacja wychowawcza). Szkoła często nobilituje tych uczniów, którzy nie mają

problemów z nauką, a słabszych piętnuje i utrwala w poczuciu bycia gorszym. Różnice

w stopniu dojrzałości i poziomie intelektualnym wśród dzieci, które widoczne są już na

starcie szkolnym, w kolejnych latach nie maleją, a pogłębiają się. I tu pomaga Oratorium. Czy

838 A. Kamiński, Pedagogika społeczna, Wrocław 1974, s. 80.
839 K. Winiarski, Aktywność…, dz. cyt., s. 151.
840 Tamże, s. 156.
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wszyscy skorzystają z szansy, jaką daje Oratorium, okaże się w przyszłości. Nie zawsze

wszystko się udaje. Arogancja, wulgarność niektórych, ostentacyjnie okazywany brak

szacunku dla starszych są tego przykładem. Jak w każdym środowisku wychowawczym

(rodzina, szkoła, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i resocjalizacyjne),

a szczególnie w grupie młodzieży trudnej znajdą się jednostki „oporne”, które jedynie

wykorzystują życzliwość wychowawców oraz takie, z którymi praca jest przyjemnością

i przynosi efekty. Z podejmowaniem działalności profilaktycznej zawsze związany jest

element ryzyka, gdyż przewidywanie sytuacji nie zawsze może być trafne, a lokalizacja

zagrożeń oraz ocena ich intensywności właściwa. W prowadzeniu oratorium potrzebna jest

silna osobowość. Wzorem takiej osobowości był bł. ks. Markiewicz, idealista i realista

zarazem. Bez silnego i autentycznego autorytetu osoby oratorium stanie się jak „okręt bez

sternika dryfujący po morzu”841.

Oratorium im. ks. Br. Markiewicza jest przykładem placówki wychowawczej

wychodzącej naprzeciw dzieciom potrzebującym pomocy. By skutecznie wspierać dzieci

i młodzież, potrzeba współpracy środowisk, w których żyją, to znaczy rodziny, szkoły

i Oratorium. Działania tych wspólnot, jeśli mają przynieść efekt, powinny być zintegrowane,

podobnie ukierunkowane, winny wspierać się nawzajem. Oratorium stara się ukazywać

dzieciom i utrwalać w nich zasady moralności chrześcijańskiej, uczciwość postępowania

wobec każdego człowieka. Dawać miłość i przyjaźń, których często brakuje im w domu

rodzinnym. Dziecko czeka na tę miłość, na dobroć, chce być ośrodkiem zainteresowania,

potrzebuje, aby ktoś zajął się jego problemami, starał się je zrozumieć842.

2.2. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława

Markiewicza w Stalowej Woli

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium im. bł. ks. Bronisława

Markiewicza” w Stalowej Woli zostało utworzone 10 maja 1995 r.843. Stowarzyszenie

prowadzi Zespół Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, a w nim

Świetlicę Socjoterapeutyczną, Interwencyjną Placówkę dla Dzieci i Młodzieży oraz Klub

841 Tamże, s.153.
842 Tamże, s. 73.
843 R. Tupaj, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”  im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej
Woli, w: Cz. Kustra, Podstawy…, dz. cyt., s. 253.
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Młodzieżowy ,,Nadzieja”. Katolicki Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Oratorium

funkcjonuje w oparciu o art. 82, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty

(Dz. U. Nr 95, poz. 425)844.

Organem prowadzącym i zarządzającym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym

jest Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z Ustawą „O systemie oświaty”, nadzór pedagogiczny

nad placówką sprawuje Kurator Oświaty. Oratorium jest placówką mającą na celu

zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży, zapewnianie

pomocy rodzicom mającym poważne trudności W wychowywaniu dzieci oraz zapewnianie

pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych845. Działania Oratorium to innowacyjne

połączenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzicy z placówką interwencyjną dla

dzieci i młodzieży oraz z pracą z rodziną846.

Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi

Opuszczonymi Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza. Dyrektor placówki, kieruje jej

bieżącą działalnością oraz reprezentuje na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny,

podejmuje działania w porozumieniu i zgodnie z decyzją organu prowadzącego. Ponadto

sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego w duchu wartości chrześcijańskich, a także realizuje uchwały rady Ośrodka

podjęte w ramach ich kompetencji. W celu realizacji zadań statutowych Katolicki Ośrodek

Opiekuńczo-Wychowawczy organizuje zajęcia świetlicowe, socjoterapeutyczne

i specjalistyczne, poradnictwo dla młodzieży i rodziców, wakacyjne formy pracy

wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, biwaki), dożywianie

oraz system pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji

Kryzysowej wraz z Hostelem, oraz Interwencyjnym Hostelikiem dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek zapewnia możliwość korzystania ze swych świadczeń w każdej sytuacji

wymagającej udzielenia pomocy wychowankowi i jego rodzinie. Czynny jest od poniedziałku

do soboty w ciągu całego roku kalendarzowego. Placówka zapewnia warunki lokalowe,

urządzenia i wyposażenie odpowiednie do zakresu działań, a w szczególności pomieszczenia

do zajęć świetlicowych i odrabiania lekcji, pomieszczenia mieszkalne dla potrzeb Hostelu,

kuchnię i jadalnię, urządzenia techniczne oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe. Regulaminy

844 M. Prokopiv, Działalność opiekuńczo-wychowawcza „Oratorium” im. bł. Bronisława Markiewicza w
Stalowej Woli, praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 44 [komputeropis].
845 Tamże, s. 44.
846 Tamże, s. 254.
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Świetlicy i Hostelu, funkcjonujących w ramach Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego

określają organizację oraz zakres i sposób realizacji zadań847.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań

ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego życia,

a w szczególny sposób promowanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom

i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samą sobą, innymi ludźmi i siłą

wyższą, jakkolwiek się ją rozumie, a także kształtowanie i propagowanie zachowań

prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego848.

Podejmowana jest szeroka działalność nieodpłatna: prowadzenie Zespołu Placówek

Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, a w nim: Świetlicy Socjoterapeutycznej

o charakterze ponad gminnym, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Klubu

Młodzieżowego „Nadzieja” w Charzewicach, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

z Hostelem, Interwencyjnego Hosteliku Dziecięco-Młodzieżowego; realizacja programów

terapeutycznych,  rozwojowych  w  tym  szkoleniowych,  pomocowych  poza  ZPKOOW;

organizacja imprez SFAT – przegląd teatrów amatorskich dla dzieci i młodzieży, Turniej Piłki

Halowej dla drużyn podwórkowych i szkolnych849.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i etykietyzowaniu przez integrację dzieci

i młodzieży z rodzin wieloproblemowych z ich rówieśnikami i dorosłymi podejmowane jest

w ramach: klubu środowiskowego z sekcjami: wspinaczkową, teatralną i taneczną; zespołu

wokalnoinstrumentalnego dla dzieci ze świetlicy, dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkoły

muzycznej. Projekt zakłada aktywny udział adresatów w inicjowaniu nowych rozwiązań.

Przykładem jest klub środowiskowy m.in. dla absolwentów świetlicy, którzy po

wspinaczkowym obozie terapeutycznym dla młodzieży z rodzin wieloproblemowych,

zawiązali grupę założycielską. Inicjatywą wykazały się także trzy kobiety – byłe ofiary

przemocy kończące cykl pomocy grupowej – spotykające  się w ramach grup rozwojowych,

by pogłębiać umiejętności wychowawcze, realizować indywidualne zainteresowania. Swoje

programy tworzy także młodzież. Należą do nich np. ,,Ratować Nadzieję”, Do UE w ramach

„Młodzież 2000”,  program wolontariatu. Absolwenci świetlicy zaangażowali się w pomocy

młodszym dzieciom i utworzyli projekt liderów zbliżony do programu „Starszy brat, starsza

siostra”. Działania podejmują też Amazonki, kobiety, które przeżyły załamanie w związku

z chorobą nowotworową. W stalowowolskim ośrodku funkcjonuje także bogata sieć inicjatyw

847 Tamże, s. 45.
848 R. Tupaj, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi…, dz. cyt., s. 253.
849 Tamże, s. 253.
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w ramach wolontariatu: w hostelu pracują ochotnicy, którzy w przeszłości korzystali

z pomocy placówki, działa wolontariat praktykantów i stażystów (wydziały psychologii

i pedagogiki KUL), a także wolontariat członków stowarzyszenia i innych osób850.

Rocznie z placówek wsparcia dziennego (świetlice i klub) korzysta 120 osób – dzieci

i młodzież. Placówka Interwencyjna ma 8 miejsc, rocznie przyjmuje około 40 dzieci, a czas

pobytu to 3 miesiące. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hotelem

i Ambulatoryjna pomoc terapeutyczna wspiera około 100 osób rocznie. Pomoc terapeutyczną

i schronienie w Hostelu znajduje 80 matek i dzieci851.

 Ksiądz Jerzy Sosiński, ucząc w szkole religii i rozmawiając z pedagogami szkolnymi,

zwrócił uwagę na sporą liczbę dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych i zagrożonych

patologią. Dostrzegł on potrzebę podjęcia działań wobec takiej sytuacji, mających na celu

pomoc materialną, psychologiczna i duchową zaniedbanym dzieciom, młodzieży i ich

rodzinom. Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie w grudniu 1992 roku „Mikołaja” dla

biednych, zaniedbanych dzieci. Dzięki zbiórce obdarowano słodyczami i paczkami około

czterdzieściorga najmłodszych. Wdzięczność, którą wyrażały dzieci zmobilizowała młodzież

z grupy modlitewnej do podjęcia jeszcze większego wysiłku. Zainspirowani przez ks. Jerzego

młodzi mieszkańcy Stalowej Woli, zapragnęli utworzyć oratorium, którego celem byłaby

opieka, praca, modlitwa, nauka i zabawa z dziećmi potrzebującymi i opuszczonymi852.

Początkowo spotykali się z podopiecznymi dwa razy w tygodniu, tylko w weekendy,

gdyż wszyscy opiekunowie pracowali lub uczyli się, a ksiądz miał zajęcia w szkole.

Weekendowe spotkania miały przede wszystkim charakter korepetycji. Oprócz tego

odbywały się również zbiórki pieniędzy i darów dla dzieci i ich rodzin, więc podopieczni

dostawali pomoc materialną: obuwie, odzież, jedzenie. Pierwszą inicjatywą na dużą skalę

było zorganizowanie wyjazdu na zimowisko poza Stalową Wolę dla czterdziestu dzieci. Te

wspólnie spędzone na zimowisku dziesięć dni, stanowiło dla młodych współtwórców

Oratorium kolejny przełom. Przede wszystkim mogli lepiej poznać problemy i potrzeby

codziennego życia podopiecznych. Przedsięwzięcie pracy oratoryjnej miało bardzo

pozytywny oddźwięk zarówno w środowisku nauczycielskim – wielu nauczycieli

i pedagogów angażowało się w bezpośrednią pomoc w pracy z dziećmi, jak i w środowisku

parafian, którzy ofiarowywali pieniądze i dary, wspomagając materialnie oraz duchowo

tworzący się ośrodek. Od początku duże zainteresowanie oraz pomoc i chęć współpracy

850 Tamże, s. 256.
851 Tamże, s. 256.
852 Tamże, s. 41.
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okazywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Urząd Miasta Stalowej Woli, chociaż

wówczas jeszcze takie działania nie należały do jego zadań własnych. Coraz więcej

przybywało dzieci, które wymagały nie tylko opieki, ale przede wszystkim wychowania

i akceptacji. Do pracy z dziećmi stopniowo dochodziły kolejne dni, aż program oratoryjny

objął cały tydzień i przyjął formę całościowej, ciągłej, choć wciąż jeszcze nieformalnej, pracy

opiekuńczo-świetlicowej. Zaczęły się tworzyć regulaminy, plany dnia, projekty działań.

Dzieci przychodziły po szkole, uczyły się ze swoimi opiekunami, odrabiały lekcję, wspólnie

bawiły się, jadły i modliły853.

Organizowano imprezy i loterie fantowe z okazji Dnia Matki czy Dnia Dziecka

połączone z kwestowaniem wolontariuszy na rzecz świetlicy. Dzięki temu dzieci mogły

wyjeżdżać na wakacyjny wypoczynek organizowany przez Oratorium. Z roku na rok rosła

liczba dzieci i rodzin korzystających z pomocy ośrodka (w 1993 roku czterdzieścioro

podopiecznych, a w 1997 już ponad stu). W roku 1995 powołane zostało Stowarzyszenie

Opieki nad Dziećmi im. ks. Bronisława Markiewicza, które posiadając osobowość prawną,

umożliwiło rozwój świetlicy. Idąc za myślą bł. ks. Markiewicza, czyli ideą pracy z dziećmi

opuszczonymi zaproszono wszystkie te dzieci, które wychowywały się w trudnych

materialnie i moralnie warunkach. Opieka duchowa, nauka, zabawa, terapia, dobre wzorce,

ale też dożywienie, przytulenie czy napomnienie stały się metodą pracy społeczności i są do

dzisiaj głównymi jej zasadami. Katolicki Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy od wielu lat

wpisuje się w panoramę instytucji pomocowych miasta i powiatu stalowowolskiego, a nawet

poza nim854.

W pierwszym nieformalnym okresie, praca świetlicowa była całkowicie oparta na

wolontariacie. Wszystko działo się spontanicznie, z potrzeby serca. Po latach romantycznej

pracy młodych wolontariuszy przyszedł czas na profesjonalizację pracy z dziećmi i młodzieżą

oraz z rodzinami w kryzysie. Od 2004 r. półroczne praktyki odbywają w ośrodku postulanci

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, którzy w Stalowej Woli Rozwadowie rozpoczynają

swoją formację zakonną. Ma to niebywałe znaczenie dla dzieci, które w większości nie znają

dobrych, męskich wzorców postępowania855.

W Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym Oratorium zatrudniani są nauczyciele,

wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści np. logopedzi oraz nauczyciele-

instruktorzy według potrzeb, pracownicy ekonomiczni, administracyjni oraz członkowie

853 M. Prokopiv, Działalność…, dz. cyt., s. 41.
854 Tamże, s. 43.
855 Tamże.
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obsługi. Pracownicy ci zatrudniani są przez dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego

na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. Wobec pracowników Ośrodka mają

zastosowanie prawa i obowiązki ustalone dla tej samej kategorii analogicznych placówek

publicznych856.

Świetlica Socjoterapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci i ludzi młodych częściowo

pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych

demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Jej celem jest pomoc wychowankom w

rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, wdrażanie ich do przestrzegania zasad

współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie

poziomu kultury osobistej oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. Świetlica stwarza swoim

wychowankom warunki do uczenia się, odrabiania lekcji, rozwijania swoich zainteresowań

i umiejętności poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach np. komputerowych,

teatralnych, tanecznych, kulinarnych, sportowych, plastycznych, muzycznych. Prowadzone są

warsztaty terapeutyczne oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Oprócz opieki

intelektualnej i materialnej placówka codziennie zapewnia swoim wychowankom ciepły

posiłek. Świetlica realizuje swoje zadania, kształtując postawy oparte na wartościach

chrześcijańskich i systemie wychowawczym bł. ks. Bronisława Markiewicza857.

Dzieci przyjmowane są do placówki z uwagi na niekorzystną, a najczęściej szkodliwą

dla ich rozwoju psychospołecznego, intelektualnego i moralnego, sytuację rodzinną.

Niezależnie od sytuacji rodzinnej dziecka przyjmuje się także dzieci ze wskazaniami

terapeutycznymi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Podejmowane działania

mają na celu pełne zaspokojenie potrzeb dzieci oraz pomoc w osiąganiu przez nie

odpowiedniego poziomu intelektualnego, fizycznego i społecznego. Ponadto ich realizacja ma

zapewnić wychowankom pomoc we wszechstronnym rozwoju osobowości, pomoc

w realizacji zadań, głównie szkolnych, a także pomoc w przezwyciężaniu trudności

w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Problemy, z którymi na co dzień borykają się

dzieci, są przyczyną powstania u nich trudnych uczuć, takich jak: złość, bezsilność, lęk,

poczucie odrzucenia, krzywdy, niepewności, poczucie niskiej wartości. Te problemy i uczucia

sprawiają, że zachowania tych dzieci bywają bardzo trudne zarówno dla rówieśników, jak

i wychowawców858.

856 Statut Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Oratorium”, s. 1-2.
857 www.oratorium.republika.pl/dzia.htm. (stan z: 10. 06. 2010 r.).
858 M. Prokopiv, Działalność…, dz. cyt., s. 51.

http://www.oratorium.republika.pl/dzia.htm.
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Prowadzenie indywidualnych rozmów, które często dzieci same zaczynają

z wychowawcami lub wolontariuszami, pomaga im odkrywać bogactwo świata, uczy je

sięgania po pomoc, zaufania, podtrzymywania dialogu, mówienia o sprawach trudnych,

rozwiązywania problemów859.

Realizacja założonych celów dokonuje się poprzez różnorodne formy i metody pracy

dostosowane do wieku, zainteresowań i możliwości podopiecznych. Wśród nich wyróżnia się:

1. Pracę indywidualną z dzieckiem. Odbywa się ona poprzez indywidualne rozmowy, które

uczą sięgania po pomoc, zaufania, mówienia o sprawach trudnych, rozwiązywania

problemów.

2. Pracę grupową. Odbywa się ona podczas wspólnie przeprowadzanych z całą grupą

rozmów. Dzięki nim wychowankowie mają możliwość poruszania ważnych spraw oraz uczą

się rozwiązywania zaistniałych konfliktów.

3. Douczanie (wspólne odrabianie lekcji). Umożliwia ono wyrównywanie opóźnień szkolnych

oraz kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie. Wychowankowie mają tutaj

możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Korzystają z pomocy

naukowych, w jakie wyposażona jest świetlica. Mogą sięgnąć po wsparcie wolontariuszy,

nauczycieli, studentów oraz praktykantów. Wobec dzieci mających trudności w osiąganiu

sukcesów podejmuje się starania mające na celu uświadomienie sobie przez nie ich mocnych

stron poprzez zaprezentowanie ich możliwości i umiejętności w innych dziedzinach.

Umożliwia im to uzyskanie uznania i akceptacji otoczenia oraz nabranie wiary we własne

siły. Odciążenie dzieci od negatywnych ocen i ich pełna akceptacja spełniają rolę

terapeutyczną.

4. Spotkania organizowane z udziałem rodziców. Dzięki nim dzieci mają okazję pochwalenia

się swoimi osiągnięciami poprzez wystawy prac, występy artystyczne, własne wyroby

kulinarne. Spotkania takie podnoszą ich poczucie wartości  oraz przyczyniają się do

wytworzenia się więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi.

5. Pracę społeczności świetlicy. To praca wszystkich członków świetlicy. Odpowiedzialnym

za jej przebieg jest tzw.: „rząd oratoryjny”, w którego skład wchodzą wybrani przez dzieci ze

swojego grona szefowie każdej z grup oraz jeden z wychowawców. Zadaniem rządu jest

podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla społeczności świetlicy oraz organizowanie

cotygodniowych tzw. „imprez rządowych”.

859 Tamże, s. 52.
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6. Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne. Zajęcia te prowadzone są w świetlicy metodą dramy

(wg Aichingera i Holta) w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”.

7. Pracę z rodziną dziecka. Prowadzona jest ona w ramach spotkań z rodzicami w świetlicy,

ale również w ramach wizyt domowych, często przy pomocy psychologów zatrudnionych

w POIK860.

9. Terapię zajęciową.

10. Zajęcia komputerowe. Dzięki nim dzieci zdobywają umiejętności posługiwania się

komputerem, obsługi programów komputerowych oraz Internetu.

11. Zajęcia kulinarne. Uczestnictwo w nich zarówno przez dziewczęta, jak i chłopców

stwarza okazję do nabywania umiejętności przyrządzania różnych potraw. Wspólna praca

sprzyja uczeniu się pracy w zespole i daje satysfakcję z efektów wspólnego działania.

12. Zajęcia teatralne i filmowe. Stwarzają one okazję do: modelowania zachowań, rozwijania

wyobraźni, wyzwalania twórczości, są formą zabawy, dają możliwość uczestniczenia

w różnorodnych konkursach i przeglądach. Uczestnictwo w nich pobudza do refleksji oraz

nabywania umiejętności krytycznego oglądania wytworów kinematografii.

13. Zajęcia krawieckie. Poprzez uczestnictwo w nich dzieci zdobywają umiejętności

i opanowują techniki szycia na maszynie oraz nabywają sprawności artystyczne

w wyszywaniu, szydełkowaniu, dające możliwość przeżywania sukcesu i rozwoju twórczego.

14. Zajęcia plastyczne. Ich owocem są przeróżne wytwory plastyczne, rzeźbiarskie, zdobiące

sale zajęciowe i korytarze. Stwarzają one możliwości wyrażania siebie bez używania słów,

a także stwarzają możliwość przeżycia sukcesu dzięki swojej pracy.

15. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Odbywają się na siłowni, sali gimnastycznej, basenie

MOSiR-u. Mają na celu stwarzanie dzieciom możliwości odreagowania i uwalniania napięć,

dają okazję do swobodnego wyrażania emocji oraz służą relaksacji.

16. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze i wycieczki. Umożliwiają dzieciom nabywanie

umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu w sposób ciekawy

i twórczy. Uczą współpracy grupowej w planowaniu, podejmowaniu decyzji i działaniu,

pozwalają odreagować w konstruktywny sposób napięcia emocjonalne, kierując energię

dzieci na właściwe tory.

17. Gry i zabawy. To nieodłączny element zajęć świetlicowych. Dzięki podejmowanym przez

wychowawców inicjatywom w tym zakresie dzieci ćwiczą swoją pamięć, koncentrację,

860 Tamże, s. 54.
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spostrzegawczość, wrażliwość zmysłową. Stwarzają okazję do spontaniczności, radości oraz

rozładowania napięcia.

18. Zajęcia muzyczne i taneczne. Podkreślają ogromną siłę, jaką pełnią wspólny śpiew,

muzykowanie, koncertowanie i taniec. Służą one integracji uczestników, wyciszają emocje,

wyzwalają muzyczną ekspresję.

19. Klub „Dobra Nowina”. Dzięki niemu dzieci uczą się, jak praktycznie urzeczywistniać

wartości duchowe, wzbogacają swoją wiedzę biblijną oraz poruszają ważne problemy natury

moralnej i duchowej. Ponadto pomagają w budowaniu wśród wychowanków

chrześcijańskiego systemu wartości.

20. Zajęcia dziennikarskie. Dzięki nim wychowankowie świetlicy wydają, cieszącą się dużą

popularnością, gazetkę PORT. Na jej łamach poruszają ważne dla nich problemy, mają okazję

do wypowiadania własnego zdania oraz opisywania świata przez pryzmat swoich

doświadczeń. Zajęcia te umożliwiają dzieciom rozwijanie aktywności twórczej oraz osiąganie

satysfakcji z własnej twórczości.

21. Dyżury i porządki. Dzięki nim dzieci mają wpływ na podział obowiązków, uczestniczą

w ustalaniu norm i dyżurów. Uczą się odpowiedzialności w wykonywaniu podejmowanej

przez siebie pracy. Dbają o wspólne dobro wszystkich wychowanków.

22. Imprezy okolicznościowe. Roczny plan pracy placówki obejmuje organizowanie takich

imprez, jak: Andrzejki, Wigilia, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Matki, Festyn

Dziecięcy, świętowanie urodzin dzieci, a także ogniska, wyprawy rowerowe, dyskoteki.

23. Kolonie i półkolonie oraz zimowiska861.

Ogromna różnorodność podejmowanych w placówce zajęć daje każdemu

z wychowanków możliwość wyboru tych, które są zgodne z jego zainteresowaniami

i aspiracjami. Owocem zaś licznie realizowanych działań są efekty wychowawcze

przejawiane przez dzieci i młodzież862.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem formalnie istnieje od maja

1999 r., kiedy to Stowarzyszenie „Oratorium” podpisało umowę z władzami powiatu na

prowadzenie ośrodka tego typu. Placówka ta udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia

dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny znalazły się w poważnym kryzysie,

zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi lub przeżyły bolesną stratę

(przemoc, nagła śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka choroba, pożar, powódź). Do POIK

ponadto trafiają osoby po próbach samobójczych. Dotyczy to dorosłych, ale jeszcze bardziej

861 Tamże, s. 56.
862 Tamże, s. 57.
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dzieci w wieku dojrzewania wychowujących się wiele lat w klimacie przemocy czy chłodu

emocjonalnego. Terapeuci POIK coraz częściej pracują ze sprawcami przemocy i osobami

uzależnionymi od alkoholu lub narkotyków. Ośrodek udziela także pomocy dzieciom

sprawiającym trudności wychowawcze, ujawniającym zaburzenia zachowania, problemy

szkolne, fobię szkolną, problemy w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej, uciekającym z domu,

przejawiającym zaburzenia emocjonalne. Placówka pomaga swoim podopiecznym

w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich oraz

materialno-bytowych związanych z zaistniałym kryzysem. POIK zapewnia również

możliwość zatrzymania się w hostelu. Hostel przy POIK przeznaczony jest dla osób, które

znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej i muszą przebywać poza domem. Potrzebujący mogą

zgłaszać się do hostelu sami lub mogą być kierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, policję, prokuraturę. Ostatecznej

kwalifikacji przyjęcia do hotelu dokonuje dyrektor KOOW w porozumieniu z kierownikiem

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wystawia administracyjną decyzję

o przyjęciu do hostelu. W przypadku przyjęcia osób niepełnoletnich, powiadomiony zostaje

Sąd Rodzinny i dla Nieletnich, a w przypadkach szczególnych policja863.

30 czerwca 2008 roku nastąpił podział i przekształcenie Powiatowego Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli na dwie odrębne instytucje, które opisano niżej.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) działający od

1 lipca 2008 roku jest kontynuacją Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK).

„POIK W Stalowej Woli oficjalnie został otwarty w maju 1999 roku jako jedna z dwóch

instytucji Zespołu Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego

prowadzonego przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. POIK jako placówka

dla dorosłych musiał oddzielić się od placówki dla dzieci zgodnie z wykładnią Ministra Pracy

i Polityki Społecznej funkcjonującą od 2004 roku. Pracownicy POIK podjęli batalię

o znalezienie budynku i reorganizację pracy POIK. W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie z 2005 r. delegującą gminę do tworzenia ośrodków wsparcia oraz

Ustawę o pomocy społecznej delegującej powiaty do tworzenia ośrodków interwencji

kryzysowej powstał projekt wspólnych działań: organizacji pozarządowej, gminy i powiatu.

Połączono wysiłki powiatu – stworzono na nowo ośrodek interwencji kryzysowej i gminy –

stworzono ośrodek wsparcia. Łącznikiem stała się organizacja pozarządowa, która jest

organem prowadzącym nowy ośrodek. Na takie prowadzenie zdecydowało się

863 Tamże.
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Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej ,,Integracja”. Łącząc obie funkcje oraz nazwy,

stworzono Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej864.

Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży (PIdDiM), która nadal prowadzi

swoją działalność w ramach Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium”

im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, znajduje się pod tym samym adresem.

Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży udziela pomocy psychologicznej oraz

wsparcia dzieciom i młodym ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Ośrodek

pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, związanych

z zaistniałym kryzysem, zapewnia możliwość schronienia się w PIdDiM w sytuacjach

zagrożenia zdrowia i życia. Placówka, realizując swe zadania, współpracuje z różnymi

instytucjami (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

policja, Sąd Rodzinny i dla Nieletnich)865.

2.3. Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” Warszawa-Bemowo

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” na Bemowie istnieje od 1992 r. Jest

to centrum dziecięco-młodzieżowe prowadzone przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła.

Celem jego działalności jest tworzenie wspólnoty jako pozytywnego środowiska, dającego

wsparcie moralne, materialne i emocjonalne dzieciom i młodzieży. Formy pracy, wsparcia

i rekreacji to: zajęcia edukacyjne i dydaktyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo

w sekcjach sportowych i muzycznych, spotkania profilaktyczne i integracyjne w grupach,

zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa, spotkania w ramach Dyskusyjnego

Klubu Filmowego, wieczory poezji, zajęcia komputerowe, wycieczki, obozy, zimowiska,

koncerty muzyczne, pomoc dzieciom szczególnej troski866.

Działalność Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego „Michael” w Warszawie jest

ściśle związana z osobą wychowawcy młodzieży ks. Jacka Swęda, który zapoczątkował to

dzieło w 1993 roku. Ośrodek powstał na bazie salek katechetycznych, które zostały

przerobione na Kawiarenkę Bezalkoholową „Przystań u Michała”. Było to pierwsze miejsce

spotkań z młodzieżą, która nie miała swojego miejsca w betonowym blokowisku – sypialni

Warszawy. Zgodnie z praktyką Ojca Założyciela bł. ks. Bronisława Markiewicza pierwsi

864 Tamże, s. 60.
865 Tamże, s. 61.
866 http://michalici.pl/placowki [dostęp: 31.01.2017 r., godz. 16.21].

http://michalici.pl/placowki
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wychowawcy w Ośrodku „Michael” zaproponowali młodzieży zagospodarowanie wolnego

czasu, nie tylko w kawiarence, lecz także w siłowni i studiu muzycznym. Ważnym

wydarzeniem wtedy były wyjazdy wakacyjne i zimowe oraz zloty młodzieży w ciągu roku

szkolnego. Organizowane były zajęcia taneczne, aerobik i fitness, warsztaty językowe

i koncerty znanych gwiazd polskiej estrady. Przy pomocy sponsorów, dzięki wsparciu Miasta

St. Warszawy, Gminy Bemowo, Zgromadzenia św. Michała oraz pracy własnej uczestników

Ośrodka remontowano pomieszczenia w domu parafialnym i w budynku kościoła. Powstała

świetlica dla najmłodszych dzieci – Oratorium, ściana wspinaczkowa i miejsce do ćwiczeń

chóru. Cięgle unowocześniany jest sprzęt muzyczny, treningowy, koncertowy. W pierwszych

latach XXI w. powstała świetlica dla gimnazjalistów i licealistów. Sukcesywnie oddawana jest

do użytku sala widowiskowo-teatralna im. bp. Jana Chrapka. Ośrodek jest organizatorem

wielkich koncertów muzyki chrześcijańskiej, ogólnokrajowych imprez artystycznych

i sportowych (warsztaty muzyczne, Mistrzostwa i Puchar Polski w trójboju siłowym).

Ostatnie lata przyniosły otwarcie galerii sztuki „anielska.com.pl” i działania z zakresu dużych

form teatralnych. Organizowane są także wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa i

ceramiki. Nieodłącznym elementem pracy są tzw. Przeglądy Twórczości, podczas których

prezentowane są osiągnięcia uczestników wszystkich sekcji. Do zadań realizowanych

w „Michaelu” należy także pomoc materialna rodzinom, wsparcie psychologiczne oraz

doradztwo merytoryczne w poszukiwaniu pracy. Ważne miejsce pośród sfer działalności

placówki ma praca na polu duchowym: msza św., wspólna modlitwa, zachęta i okazja do

korzystania z sakramentów św., wspólne przeżywanie uroczystości świątecznych. Te i inne

inicjatywy gromadziły przez 15 lat i gromadzą nadal wielką rzeszę młodzieży. Liczba około

500 osób tygodniowo objętych programem mówi o zasięgu działania Ośrodka „Michael”867.

Cele i zadania jakie spełnia placówka to868:

- tworzenie wspólnoty, jako pozytywnego środowiska dającego wsparcie emocjonalne

dzieciom i młodzieży różnie przystosowanej społecznie oraz ich rodzinom,

- tworzenie warunków do rozwoju (intelektualnego, duchowego i fizycznego) dzieciom,

młodzieży i dorosłym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb,

- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób ze środowisk najuboższych:

dożywianie, pomoc materialna, pomoc w rozwiązywaniu problemów,

- wychowanie, edukacja i profilaktyka społeczna,

- socjoterapia i resocjalizacja,

867 M. Kucel, Ośrodek…, dz. cyt., s. 244.
868 Tamże, s. 241.



276

- rehabilitacja i wsparcie osób niepełnosprawnych,

- upowszechnianie kultury i sztuki,

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku,

- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocja

zatrudnienia,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- kształtowanie osobowości uczestników oraz wspomaganie rozwoju rodzin w oparciu

o wartości chrześcijańskie oraz system wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza,

opierający się na zasadach ideowych „Któż jak Bóg” oraz ,,Powściągliwość i Praca”.

Ośrodek „Michael” jest miejscem codziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą

w świetlicach i sekcjach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (sportowe

i artystyczne). Ponadto organizowane są spotkania, koncerty, a w czasie wolnym od nauki

szkolnej kolonie i obozy integracyjne, zimowiska i warsztaty muzyczne, w których

uczestniczą głównie dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, nierzadko patologicznych,

zamieszkujących na terenie lokalnego środowiska Bemowa, jak również całej Warszawy.

Pracownicy (kilkanaście osób) – dyrektor, pedagodzy, psycholog, instruktorzy: siłowni,

trójboju siłowego, tańca, aerobiku, fitness, ścianki wspinaczkowej, nauczyciel w studio

muzycznym, dyrygent, akompaniator, reżyser teatralny, pracownicy administracyjni,

księgowa, wolontariusze, portier, sprzątaczka, dbają o wszechstronny rozwój

podopiecznych869. W placówce realizowane są różnorodne programy i projekty870.  Do  nich

należy:

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej,

prawnej i ochrony przed przemocą,

- wychowanie patriotyczne,

- warsztaty teatralne – np. inscenizacja złotych myśli St. Wyspiańskiego,

- „Wtorki muzyczne – Posłuchaj muzyki na Bemowie”,

- kształtowanie wartości humanistycznych oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez

przygotowanie repertuaru i występy amatorskiego chóru Sonante,

- propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych

wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, organizowane w trakcie roku szkolnego,

i na wakacjach, jako forma profilaktyki i promocji zdrowia.

869 Tamże, s. 242.
870 Por. Tamże, s. 243.
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Dzięki sprawnie organizowanej pracy Ośrodka, opieką i troską zostały objęte

w wymiarze fizycznym, intelektualnym i duchowym tysiące dzieci i młodzieży. Ośrodek nie

ograniczył się tylko do podstawowych i koniecznych form, ale skutecznie wyszedł naprzeciw

ich szeroko pojętym potrzebom. Tak bardzo znane hasło głoszone przez świat, o którym

mówił bł. ks. Bronisław: „chleba i igrzysk”, zostało dzięki staraniom całego sztabu ludzi

zrzeszonych w Ośrodku zamienione na: „chleba i nieba”. Odważny system wychowania

w „Michaelu” ów chleb podaje potrzebującym w przeróżnej formie m.in.: wyjazdy na kolonie

i obozy letnie i zimowe, zloty poobozowe, koncerty charytatywne znanych wykonawców.

Codziennie „Michael” troszczy się o dzieci i młodzież w świetlicach, tworzy przyjazne

miejsce w Kawiarence Bezalkoholowej. Kolejnymi ważnymi inicjatywami są: siłownia

z programem antydopingowym i antynarkotykowym, dyskoteki, studio tańca, aerobik i

fitness, ściana wspinaczkowa i bardzo ważne sekcje studia muzycznego i chóru. Te i inne

inicjatywy gromadziły przez lata i gromadzą wielką rzeszę młodzieży871.

Ośrodek posiada wiele różnorodnych sekcji, które działają niezależnie. Poniżej

przedstawiona zostanie każda z nich.

Oratorium ,,Michatka”

W oratoryjnej pracy wychowawczej stosowane są trzy metody. Pierwsza to metoda

uprzedzająca, polegająca na ciągłym przebywaniu z dziećmi, a tym samym na uprzedzaniu

ich w dokonywaniu negatywnych wyborów. Wychowawcy w sposób partnerski towarzyszą

dzieciom w ich życiowych problemach i wskazują pozytywne wartości. Drugą metodą jest

wzajemna pedagogizacja Janusza Korczaka, która uczy wychowanków

współodpowiedzialności za siebie, uruchamiając w dziecku potrzebę czynienia dobra. Trzecią

metodą jest wychowanie przez pracę. Podopieczni, przy pomocy wychowawców, dbają o ład

i czystość w salach oratoryjnych, zmywają po posiłku, a także uczą się go przygotować. Nie

ma żadnej zatrudnionej osoby, która pełniłaby w oratorium funkcje gastronomiczne czy

porządkowe872.

Głównym celem pracy oratorium jest wczesna profilaktyka poprzez gromadzenie

dzieci i młodzieży, pochodzących w większości z rodzin ubogich materialnie, jak

i emocjonalnie, dla zagospodarowania im wolnego czasu. Tu mogą pod okiem

wychowawców odrobić lekcje, a także zjeść posiłek, który niekiedy jest jedynym w ciągu

871 M. Kucel, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL”, w: R. Kamiński, Ćwierć wieku na Bemowie,
Marki 2007, s. 138.
872 A. Wodzicka, Oratorium Michatka, w: R. Kamiński, Ćwierć…, dz. cyt., s. 141.
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całego dnia. Większość wolontariuszy pracujących w oratorium to jego wychowankowie,

którzy swą pracę traktują jako możliwość wewnętrznego wzbogacenia się i doskonalenia873.

Fitness

Do tej sekcji uczęszczają w większości dziewczęta i kobiety. Fitness można podzielić

na ćwiczenia „cardio” i ,,muscle”. Pierwsze z nich (hi-low, fancy, aero-boxing, latin) to

dynamiczne zajęcia o odpowiednio nasilonej pracy aerobowej, prowadzące do poprawy

sprawności działania układu sercowo-naczyniowego, umiejętności ruchowej i wytrzymałości

całego organizmu. Zajęcia „muscle” wzmacniają siłę i wytrzymałość mięśni posturowych,

tj. kompensują wady postawy. Należy tu m.in. ABT – koncentruje się na mięśniach obręczy

biodrowej, TBC – obejmuje mięśnie całego ciała, a także pilates, który ma na celu

przywrócenie szkieletu do naturalnej pozycji i umocnienie mięśni lokalnych,

odpowiadających za prawidłową stabilizację kręgosłupa874.

Sekcja fitness sprawia, że „Michael” staje się atrakcyjnym ośrodkiem rekreacyjnym

i wychowawczym dla młodzieży i dorosłych, w którym promowane są postawy prozdrowotne

i samodoskonalenia. Młodzież, w ramach wolontariatu, pomaga w organizowaniu imprez

sportowych i kulturalnych. To tu tworzy się grono przyjaciół ośrodka „Michael”875.

Siłownia

Siłownia jest jedną z wielu ofert kierowanych do młodzieży warszawskiego Bemowa.

Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych, dorastających ludzi i stara się

zapewnić atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Przewagą tej siłowni nad innymi

klubami jest atmosfera na zajęciach i charakterystyczne metody pracy z młodzieżą,

wynikające ze specyfiki zakonnej michalitów. Młody człowiek, trafiając do bemowskiej

siłowni, nie czuje się jak intruz wśród obcych, zamkniętych w sobie osób. Placówka stara się

wprowadzić i pielęgnować koleżeńską atmosferę. Słabszy jest otoczony opieką instruktora

i życzliwą pomocą kolegów. Początkowych niepowodzeń nikt tu nie wyśmiewa, ale stara się

pomóc, pamiętając, że sam startował kiedyś od zera876.

Nie ma tutaj nieprzystępnych, agresywnych grup wytrenowanych mężczyzn,

nazywanych w żargonie ,,koksiarzami”. Nie ma przyzwolenia i akceptacji dla stosowania

niedozwolonego wspomagania. Na atmosferę panującą na zajęciach składa się także specyfika

873 Tamże, s. 141-142.
874 Tamże.
875 Tamże.
876 T. Laszko, Siłownia, w: R. Kamiński, Ćwierć…, dz. cyt., s. 143.
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miejsca  –  siłownia  położona  jest  pod  kościołem,  a  na  jednej  ze  ścian  wisi  krzyż.  Już to

powoduje, że młodzież, przyzwyczajona przez ulicę, szkołę i media do wulgarnego

słownictwa – tu o tym zapomina lub stara się panować nad swoim językiem. Tu po prostu nie

wypada mówić wulgarnie czy obrażać kogoś. Na miejscu agresji słownej pojawia się

uprzejmość i współpraca. Czy to możliwe, żeby w tak sielankowych warunkach młodzi

chłopcy w wieku 16-23 lat dźwigali ciężary? Tak, i to dźwigają z dobrymi wynikami.

Prowadzona od sześciu lat sekcja trójboju siłowego wychowała wielu zawodników, w tym

także medalistów mistrzostw polski. Sekcja siłowni ośrodka „Michael” organizuje

Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Trójboju Siłowym, a także Puchar Polski w

Trójboju Siłowym, eliminacje do Mistrzostw Świata. Puchar Polski jest drugą (po

Mistrzostwach Polski) najważniejszą imprezą w tej dyscyplinie w naszym kraju877.

Ściana wspinaczkowa

Od listopada 2003 roku dostępna jest sztuczna ścianka wspinaczkowa. Wspinają się po

niej dzieci z rodzicami, młodzież szkolna i studenci. Zajęcia odbywają się pod okiem

instruktora, który uczy początkujących adeptów techniki asekuracji oraz techniki ruchu.

Można piąć się z liną oraz bulderować bez liny. Działa także specjalna sekcja wspinaczkowa.

Dwa razy w tygodniu młodzież odbywa regularne treningi. Poznaje zasady posługiwania się

sprzętem wspinaczkowym i speleo. Podnosi swój poziom, aby na wyjazdach i zawodach

pokonywać jak najtrudniejsze drogi878.

W ramach sekcji organizowane są wyjazdy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do

bunkrów pod Warszawą oraz na inne ścianki. Hasłem sekcji są słowa: nie musisz być

alpinistą, aby się wspinać u nas, wystarczą dobre chęci i twoja obecność879.

„Przystań u Michała”

Uroczyste otwarcie kawiarenki odbyło się w 1993 roku. Było połączone

z rozpoczęciem pracy siłowni, sali terapii i sekcji aerobiku. „Przystań u Michała” stanowiła

centrum życia ośrodka. Tutaj co wieczór spotykali się młodzi ludzie z osiedla, niemający

w tamtych latach innych możliwości. Osiedle Bemowo było wyłącznie „sypialnią”, bez

877 Tamże, s. 144-145.
878 Tamże, s. 145.
879 Tamże, s. 146.
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żadnego zaplecza kulturalno-oświatowego. Ci, którzy chcieli pójść do kina, na dyskotekę czy

do kawiarni, musieli jechać do innej dzielnicy. W Przystani znajdowały dla siebie miejsce

różne osoby, przeważnie młodzież nienależąca do żadnej wspólnoty parafialnej. Byli też tacy,

dla których pobyt w tym miejscu był jedynym kontaktem z Kościołem. Przychodzili także

parafianie, szczególnie po wieczornej mszy św. lub spotkaniu wspólnotowym. Kawiarnia

stała się miejscem dostępnym dla wszystkich. Młodzież mogła się spotkać nie tylko ze

swoimi znajomymi, lecz także z wychowawcami prowadzącymi kawiarnię. Byli to studenci

psychologii i pedagogiki wspierani przez ks. Jacka Swęda. Można było podzielić się swoimi

problemami, wspólnie spróbować je rozwiązać, albo zwyczajnie wygadać się. Dla osób

chętnych i potrzebujących prowadzono zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na tematy

związane z uzależnieniami, z problemami występującymi w rodzinach i w środowisku

szkolnym. Poza podstawowymi funkcjami „Przystań u Michała” stała się miejscem promocji

kultury i „minicentrum rozrywki”. Prezentowały się  tu zespoły muzyczne, trenujące w sali

prób ośrodka (późniejszym studiu muzycznym) podczas tzw. „Wtorków muzycznych”, kiedy

to każdy mógł zaprezentować swój dorobek artystyczny. Co jakiś czas występowały też na

scenie kawiarenki popularni polscy artyści, jak: Mietek Szcześniak, Katarzyna Groniec

z artystami Metra, Beata Uryga, Wolna Grupa Bukowina, Antonina Krzysztoń, Siostry

Winiarskie i wielu innych. Były również wieczory poświęcone prezentacji różnych stylów

i epok muzyki klasycznej880.

Dla wszystkich związanych z ośrodkiem „Przystań u Michała” była także miejscem

organizowania zgromadzeń okolicznościowych, takich jak: spotkania opłatkowe, wigilia,

spotkania wielkanocne, rekolekcje, zakończenia i inauguracje pracy rocznej, przeglądy

twórczości ośrodka, spotkania poobozowe. Przez te kilkanaście lat pomieszczenia po salkach

katechetycznych stały się dla wielu osób jedynym przyjaznym miejscem na Bemowie.

Miejscem, gdzie nie tylko można było porozmawiać czy posłuchać muzyki, ale także pobawić

się na dyskotece, obejrzeć zdjęcia z wakacyjnych wyjazdów. Obecnie cały ośrodek znacznie

się powiększył. Każda sekcja ma swoje osobne pomieszczenia. Dawne funkcje kawiarenki

przejęła sala koncertowa, oratorium, sale siłowni. „Przystań u Michała” spełnia dzisiaj

funkcje świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży gimnazjalnej w godzinach

popołudniowych. Młodzi chłopcy i młode dziewczęta po zajęciach lekcyjnych mogą tu, pod

opieką pedagogów, wolontariuszy, nauczycieli i studentów, odrobić zadania domowe,

przygotować się do klasówki, uczyć się języków obcych, zjeść wspólny posiłek. Uczestniczą

880 M. Kuć, Przystań u Michała, w: R. Kamiński, Ćwierć…, dz. cyt., s. 147.
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także w grach i zabawach świetlicowych, zajęciach teatralnych, plastycznych, spotkaniach

edukacyjnych i profilaktycznych. Jest czas na katechezę, rozmowę z księdzem i konsultację

z psychologiem881.

Klub gimnazjalisty

Od września 2007 roku w ośrodku „Michael” istnieje klub gimnazjalisty. Klubowe

działania mają na celu pomóc młodym ludziom w nabyciu umiejętności prawidłowego

funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole i rodzinie. Pilotażowy program obejmuje

zajęcia wspierające rozwój psychospołeczny (logopedyczne, reedukacyjne), zajęcia

artystyczne (plastyczne, ceramiczne i muzyczne), zajęcia sportowe, zajęcia wyrównujące

wiedzę z języków obcych. Pomagają one młodzieży wyrównywać szanse edukacyjne

i wzmocnić indywidualny potencjał882.

Rodzina Kolpinga

Międzynarodowe dzieło Kolpinga jest katolicką organizacją społeczną założoną

w połowie XIX wieku przez Adolfa Kolpinga, niemieckiego duszpasterza i społecznika,

żyjącego w latach 1813-1865. Jej początkowa nazwa brzmiała Katolicki Związek

Czeladników883.

W Polsce dzieło bł. Kolpinga jest obecne od 1990 roku, gdy powstały pierwsze

polskie rodziny Kolpinga. W 1995 roku powołano związek centralny z siedzibą w Krakowie,

by koordynował działalność rodzin, których dziś mamy 32. Każda rodzina Kolpinga jest

samodzielnym, zarejestrowanym w krajowym rejestrze sądowym stowarzyszeniem i działa

w lokalnym, najczęściej parafialnym, środowisku884.

Idea ośrodka „Michael” rodziła się przy materialnym wsparciu dzieła Kolpinga.

Ksiądz Jacek Swęd, były katecheta ośrodków resocjalizacyjnych dla nieletnich przestępców,

organizator obozów i pielgrzymek dla narkomanów, młodzieży subkultury i podkultury,

a najważniejsze: człowiek oddany młodzieży, przy wsparciu parafian: Elżbiety Stanisławskiej

i Andrzeja Dittwalda, stworzył w Warszawie na Bemowie w 1997 roku stowarzyszenie

rodzina Kolpinga im. ks. Br. Markiewicza. Ośrodek „Michael” jako kościelna osobowość

881 Tamże, s. 148.
882 Tamże, s. 149.
883 Tamże, s. 149.
884 Tamże, s. 150.
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prawna nie mógł być subsydiowany z niektórych środków publicznych. Z pomocą wtedy

przychodziła rodzina Kolpinga; to ona uzyskała dofinansowanie na: ligę piłkarską, siłownię,

aerobik i ringo oraz obozy sportowe, które funkcjonowały w życiu lokalnej młodzieży od lat,

jak np. Liga piłkarska – od ośmiu, a siłownia – od czterech. W tym samym, 1997, roku

michalici na Bemowie koordynowali pomoc dla powodzian oraz trzytygodniowe kolonie dla

dzieci z zalanych gospodarstw. Poprzez program Access rodzina Kolpinga

współuczestniczyła w kosztach środowiskowego programu dla dzieci i młodzieży

niedostosowanej społecznie pochodzącej w dużej mierze ze środowisk zagrożonych

patologią, realizowanego w Ośrodku Wychowawczo-Profilaktycznym „Michael”.

Z inicjatywy tej korzystała miesięcznie ok. 500-osobowa grupa. Ze środków otrzymanych

w ramach tego programu była finansowana działalność świetlicy dla dzieci, sekcji

plastycznej, muzycznej, sportowej, świetlicowej „Przystani u Michała”, a także organizacja

różnego rodzaju koncertów i imprez o charakterze kulturalnym. Znaczącym

przedsięwzięciem, rokującym rozwój, było też prowadzenie, dofinansowywanego przez

centralę stowarzyszenia rodzina Kolpinga w Krakowie, studia muzycznego885.

Centrum Wsparcia dla Młodych

Centrum Wsparcia dla Młodych, założone i prowadzone przez Stowarzyszenie

Rodzina Kolpinga, pomaga głównie bezrobotnej młodzieży. To właśnie do młodych osób

skierowany jest kolejny realizowany projekt886.

Podjęte działania mają na celu wzrost zatrudnienia wśród grupy docelowej, którą jest

bezrobotne młode pokolenie (do ukończenia 28 roku życia) oraz bezrobotni absolwenci.

Beneficjenci to najczęściej ucząca się młodzież, studenci oraz słuchacze szkół wyższych,

którzy nie uzyskali absolutorium. Wszelkie świadczone usługi oraz specjalistyczne porady

(prawne, zawodowe) są nieodpłatne. Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiane

pośrednictwo, w tym nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz prowadzenie bazy

danych z ofertami pracy887.

Osoby odwiedzające Centrum i korzystające z usług są informowane

o poszczególnych, interesujących ich ofertach oraz kierowane do właściwego pracodawcy.

Taka forma pomocy jest najbardziej efektywna, a jednocześnie przynosi zysk obu stronom:

pracodawcy, gdyż trafia do niego kandydat spełniający konkretne wymagania, oraz

885 Tamże, s. 151.
886 Tamże, s. 151.
887 Tamże, s. 151.
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pracownikowi, gdyż to on sam wybiera interesującą go ofertę, uwzględniając swoje

kompetencje888.

Chór ,,Sonante”

Swój pierwszy koncert chór dał 9 grudnia 1996 r., uświetniając w ten sposób

konsekrację świątyni na Bemowie. Od premierowego występu do dziś prowadzi bardzo

ożywioną działalność, o czym świadczy liczba około 300 koncertów na terenie Warszawy,

a także kilka tras koncertowych po Polsce i za granicami kraju. Bardzo wysoki poziom

artystyczny zespołu został doceniony przez wybitnych specjalistów ze środowiska

muzycznego. Na zaproszenie jego Magnificencji Rektora prof. Ryszarda Zimaka chór

wystąpił na scenie Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w cyklu koncertowym

„Interpretacje muzyki chóralnej”. Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.

K.  Szymanowskiego  w  Warszawie  poprosiła  o  wzięcie  udziału  –  wraz  z  orkiestrą i  chórem

szkoły – w koncercie w Filharmonii Warszawskiej. Cały koncert został nagrany, a materiał

wydano na płycie cd889.

Chór ma na swoim koncie także kilka prawykonań. I tak latem 2000 r., podczas

tournée po Niemczech, dokonał wraz z orkiestra kameralną prawykonania Missa Brevis

prof. Mariana Sawy. W lutym 2001 r. na forum muzyki współczesnej miało miejsce

prawykonanie kilku utworów sakralnych Bartosza Kowalskiego. W tym samym roku

w Akademii Muzycznej chór wystąpił z utworami tegoż samego kompozytora. „Sonante”,

promując polską kulturę muzyczną, dwukrotnie (w latach l999 i 2000) odbył trasy koncertowe

na terenie Niemiec. Występował między innymi w Buschhoven, Ludendorfie, Bonn i Kolonii.

Chór może również poszczycić się wydaniem kilku swoich nagrań. W 1998 r. powstała kaseta

Wśród nocnej ciszy zawierająca 12 polskich kolęd, zaś w 1999 r. ukazała się druga kaseta

chóru: Bóg się rodzi, na której znalazło się 20 kolęd i pastorałek różnych narodów.

Ukoronowaniem dokonań nagraniowych chóru jest płyta cd pt. Perełki muzyki religijnej,

która ukazała się w 2001 r. i zawiera 20 kompozycji chóralnych najwybitniejszych mistrzów

tego gatunku od renesansu aż do czasów współczesnych. Są to kompozycje m.in.

G. G. Gorczyckiego, A. Lottiego, W. A. Mozarta, C. Francka, A. Brucknera, C. Saint-Saënsa,

E. Elgara, A. Koszewskiego, H. M. Góreckiego, M. Sawy, I. Świdra. Nagrany materiał został

bardzo wysoko oceniony przez profesorów warszawskiej i gdańskiej Akademii Muzycznej890.

888 Tamże, s. 152.
889 Tamże.
890 Tamże, s. 153.
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Potwierdzeniem poziomu artystycznego chóru może być jego udział w licznych

przeglądach i konkursach muzycznych. Każdego roku „Sonante” uczestniczy w pokazach

organizowanych przez związek chórów kościelnych ,,Caecilianum”. Często zapraszany jest

do udziału w przeglądach urządzanych przez inne związki i towarzystwa śpiewacze, a także

sam jest organizatorem wielu imprez i spotkań chóralnych. Został wyróżniony dyplomem

uznania za zakwalifikowanie się do Szerokiego Finału i uczestnictwo w Ogólnopolskim

Konkursie Chórów Kościelnych „Caecilianum” 2001891.

Jako jeden z pięciu chórów wyłonionych w drodze konkursu zaśpiewał podczas mszy

św. celebrowanej przez papieża Benedykta XVI na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Do tradycji  przeszło już koncertowanie  w niedzielę palmową w kościele  św. Krzyża

z repertuarem pasyjnym, który prezentowany jest również w innych świątyniach

w Warszawie. Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia daje cykl koncertów kolęd

i pastorałek. Chętnie wspiera także działalność kulturalną gminy Bemowo, uczestnicząc

w organizowanych przez nią imprezach i uroczystościach892.

891 Tamże, s. 154.
892 Tamże, s. 155.
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Z A K OŃ C Z E N I E

Kluczem koncepcji wychowania społecznego rodziny w ujęciu ks. Bronisława

Markiewicza była najpierw właściwa diagnoza ówczesnej sytuacji Galicji.  Pojęcie „koncepcji

wychowania” rozumiane jest najczęściej jako teoretyczne, myślowe ujęcie działalności

pedagogicznej w pewne ogólne ramy, prawa oraz prawidłowości. Owe myślowe ujęcie może

być rozumiane dwojako: treścią koncepcji jest albo konkretny proces wychowania, albo inne

koncepcje o takich procesach. Koncepcje pierwszego rodzaju są teoriami normatywnymi

przedstawiającymi ideały, cele, zasady, środki i organizację procesu wychowania. Natomiast

koncepcje o procesach wychowania są teoriami opisowymi, których zakresem jest

charakterystyka poszczególnych kierunków i nurtów pedagogicznych oraz ich analiza,

porównanie i krytyka893. Wychowawcy, jakim był ks. Markiewicz, potrzebna była koncepcja

pierwsza – normatywna, którą mógł zaczerpnąć z nauk pedagogicznych o teoriach i

systemach wychowania i ubogacić własnym doświadczeniem. W przypadku tego pedagoga

trzeba wskazać, że opracował on własny model koncepcji wychowania społecznego rodzin,

dostosowany do warunków społecznych panujących w Galicji.

W koncepcji wychowania społecznego rodziny ks. Bronisław Markiewicz kładł

mocny nacisk na wychowanie religijne, moralne i patriotyczne, które stanowiło istotny

czynnik w kształtowaniu człowieka, szczególnie młodego, oraz całego narodu. W procesie

tym czynnik religijny był na pierwszym miejscu, ponieważ Markiewicz uważał, że bez religii

nie ma ani wychowania, ani pracy duchowej, ani moralności w życiu indywidualnym i

społecznym894.

Główne założenia koncepcji wychowania na rzecz rodziny ks. Markiewicz oparł na

etycznej zasadzie powściągliwości i pracy, ukazał społeczne znaczenie powściągliwości i jej

aksjologiczny charakter w wychowaniu społecznym oraz rolę pracy w wychowaniu i rozwoju

jednostki oraz narodu. Etyczna zasada powściągliwości i pracy ma swój walor wychowawczy,

tak w kontekście personalistycznym, jak i społecznym. Ścisła korelacja obu czynników

powyższej zasady – nie ma jednego bez drugiego – ma doniosłe znaczenie w życiu społeczno-

gospodarczym. Powściągliwość dotyczy bardziej kwestii moralnej, a praca dziedziny

893 Cz. Kustra, Powściągliwość i Praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytywanie koncepcji
opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), Toruń 2002, s. 12.
894 B. Markiewicz, List do J. Nowickiego z dnia 10.VIII.1910r., AT t. II, s. 281.
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gospodarczej895. W zasadzie tej ks. Bronisław Markiewicz widział dwie główne podstawy

życia społecznego i namawiał do ich respektowania, dostrzegając, że większość ludzi kładzie

w życiu nacisk głównie na wykształcenie umysłowe i na wiedzę, pominąwszy

powściągliwość i pracę896. Dostrzegał w niej możliwość przeprowadzenia koniecznych zmian

społecznych poprzez pedagogiczne oddziaływanie na wychowanie dzieci i młodzieży, jak

również rodziny, a następnie społeczeństwa.

Ksiądz Bronisław Markiewicz dzięki opracowanej przez siebie koncepcji wychowania

na rzecz rodziny, jej popularyzacji, chciał przygotować jednostki z dysfunkcyjnych rodzin do

alternatywnych wyborów. Był świadomy, że „istota socjologicznego rozumienia wychowania

tkwi w funkcji społecznej wychowania – w tym rodzinnego, tj. przygotowania jednostek do

członkostwa w grupach społecznych”897. Tym bardziej, że wychowywanie jest w znaczącym

stopniu również procesem kształtowania osobowości społecznej jednostki. Społeczne

oddziaływanie ks. Markiewicza, poprzez propagowanie abstynencji w pracy duszpasterskiej i

wychowawczej, miało na celu przede wszystkim odnowę moralną narodu poprzez rodzinę

jako podstawową komórkę społeczną.

W koncepcji wychowania społecznego na rzecz rodziny, instytucje wychowawcze i

edukacyjne założone przez ks. Markiewicza odegrały w Galicji znaczącą i wręcz prekursorską

rolę w dziedzinie polityki społecznej. Kapłan-społecznik wskazuje, że wychowanie

aksjologiczne dzieci i młodzieży nie jest tylko obowiązkiem moralnym wobec młodego

pokolenia, ale również obowiązkiem wobec narodu i całych społeczeństw. „Wychowanie zaś,

a szczególnie młodzieży, która ma kiedyś przodować narodowi, jest największą ze wszystkich

spraw społecznych. Rozstrzygnięcie kwestii socjalnej i bytu Polski zależy od urządzenia szkół

średnich i wychowania młodzieży”898. Oświata jest „najwyższym skarbem narodu”899. Ona

rozwija integralnie jednostkę, przygotowując ją jednocześnie do pełnienia określonych ról

społecznych. Nadto uczy pracy i rezygnacji z partykularnych interesów na rzecz dobra

narodu.

Zainteresowanie kapłana, o którym mowa, sprawami społecznymi było działaniem

zainspirowanym przez ducha Ewangelii oraz nauki Kościoła w kwestii społecznej, która dała

895 Ł. Czuma, Patriotyczno-społeczna myśl w: „Trzech słowach do starszych w narodzie polskim”
ks. Bronisława Markiewicza, w: Dzieło – Myśl – Duchowość ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912),
red. W. Moroz, Marki – Struga 1993, s. 189.
896 B. Markiewicz, Dwie podstawy życia społecznego, PiP 7 (1904) nr 10, s. 73-74.
897 J. Włodarek, Socjologia wychowania w Polsce. Rozwój problematyki badań w latach 1928-1988, Poznań
1992, s. 8.
898 B. Markiewicz, Cel szkół średnich i wyższych, w: Przewodnik…, t. II, dz. cyt., s. 348 n.
899 B. Markiewicz, Oświata pozorna a istotna, w: Przewodnik…, t. II, dz. cyt., s. 276.
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początek rodzącej się w tym okresie Katolickiej Nauki Społecznej. Odwołując się szczególnie

do encykliki Leona XIII Rerum novarum, wychodził naprzeciw problemom robotników i

rolników w czasach rodzącego się kapitalizmu, a zarazem dostrzegał rangę i znaczenie

wychowania społecznego całych grup. Krytycznie oceniając panujące ówcześnie stosunki

społeczne, podjął się wychowania społecznego w swoim środowisku, szukając odpowiednich

sposobów ratowania społeczeństwa przez odnowę świadomości roli rodziny jako

podstawowej komórki społecznej w tym procesie900. Zauważał zależność pomiędzy

aksjologicznie ukształtowaną prawidłowo rodziną, a realnym wpływem na potrzebę

wychowania obywatelskiego, któremu przyświecałby wspólny cel, właściwy podział ról i

zadań oraz funkcji, odznaczającego się wysokim stopniem samorządności, równości,

aktywności społecznej, co w konsekwencji mogłoby się stać impulsem do odzyskania

niepodległości narodowej.

Rodzina w czasach obecnych, podobnie jak w okresie życia i działalności ks.

Markiewicza, znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian

społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności

tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i

zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość

ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek

doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich

podstawowych praw. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z

najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy

znając  wartości  małżeństwa  i  rodziny,  starają się pozostać im  wierni;  tym,  którzy  w

niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na

przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając

drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie również

współcześnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny (FC

1).

Sytuacja, w której znalazła się współczesna rodzina ma wiele analogii do sytuacji

rodziny przełomu XIX i XX wieku, czasów tworzenia się koncepcji wychowania społecznego

na rzecz rodziny przez kapłana, o którym mowa.  Posiada aspekty pozytywne i negatywne.

Pierwsze są znakiem działalności Kościoła w świecie, drugie zaś znakiem odrzucenia przez

900 P. Nowogórski, Program wychowania społecznego młodego pokolenia Polaków w świetle działalności i pism
błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, Warszawa 2010, s. 16.
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człowieka miłości Stwórcy wyrażanej w relacji do drugiego człowieka. Z jednej strony ma się

bowiem do czynienia z żywszym poczuciem wolności osobistej, jak również ze zwróceniem

większej uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie

godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci; prócz tego

obserwuje się świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem niesienia

wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego

właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa bardziej

sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony nie brakuje niepokojących objawów degradacji

niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności

małżonków we wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i

dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości;

stale wzrastająca liczba rozwodów, ciągle istniejący problem przerywania ciąży, coraz

częstsze uciekanie od odpowiedzialności za podejmowane decyzje – życie w konkubinacie

oraz  hedonistyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia (FC 6).

Choć społeczne zadanie rodziny wyraża się przede wszystkim w dziele prokreacji i

wychowania, w którym jest ona nie do zastąpienia, współcześnie nie można z pewnością do

tego jedynie ograniczać jej roli. Rodziny działając pojedynczo czy też połączone w związki i

stowarzyszenia, powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej oraz przejawiać

aktywność polityczną w szerokim tego słowa znaczeniu (FC 44).

Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji

politycznej: rodziny winny skutecznie zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje

państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale przede wszystkim je

popierały i ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną

rolę współautorów tak zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za

przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które

patrzyły obojętnie (FC 44). Wpisuje się to w deklarację Soboru Watykańskiego II o

przezwyciężanie etyki indywidualistycznej i dotyczy również rodziny jako podstawowej

komórki społecznej901.

W domu rodzinnym człowiek uczy się swojej ojczyzny, jej umiłowania i szacunku do

niej. Wrażliwość i wartości tam przekazane oraz kultywowane, budzą poczucie

przynależności, identyfikacji z wartościami, które stanowią ważne i tożsame treści narodu.

Bez wątpienia należą do nich elementy, stanowiące dobro wspólne, takie jak: przywiązanie do

901 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes,
30.
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ziemi ojczystej, wspólna przeszłość, czyli więź pokoleń, dziedzictwo wytworów duchowych,

wierzenia i przekonania, obyczajowość, aksjologiczny sposób bycia, język, jak również

dorobek kultury w postaci piśmiennictwa, sztuki, budownictwa, muzyki, zasobów

materialnych. Wreszcie to, co w tych osiągnięciach przeszłości przoduje w postaci

wyjątkowych, często heroicznych dokonań i poświęceń ducha, wyrzeczenia i pomysłowości,

a co ucieleśniają wielcy ludzie narodu, jego bohaterowie oraz święci902.

Podobnie jak za czasów ks. Markiewicza, dostrzec można dzisiaj kryzys etosu pracy,

dysfunkcyjność rodziny, nad wyraz konsumpcyjny styl życia wąskiej grupy osób oraz skrajne

dysproporcje pomiędzy osiągnięciami ekonomicznymi i technologicznymi, a postępem

społecznym i moralnym. Natomiast powściągliwość i praca realizowana na płaszczyźnie życia

społeczno-politycznego jest w stanie uratować współczesny świat, z jednej strony przed

laicyzacją i sekularyzacją, z drugiej zaś może przyczynić się do wytwarzania dóbr w

gospodarce i ekonomii oraz ich podziału w sposób sprawiedliwy społecznie903.

Jest to szczególnie ważne w dobie globalnego kryzysu, dotykającego wszystkich sfer

życia jednostek w konkretnych społecznościach. Zdaniem V. Buddrusa konsekwencją kryzysu

globalnego są zmiany w kulturze na poziomie powierzchownych sposobów postępowania

jednostek, instytucji i organizacji904. W tym kontekście wydaje się nieodzownym wdrażanie

ciągle, na nowo koncepcji wychowania ks. Markiewicza jako projektu kształcenia młodego

pokolenia z uwzględnieniem globalnych problemów obecnego życia oraz uwrażliwienia na

problemy przyszłości, by konkretne jednostki były nie tylko współodpowiedzialne za ich

rozwiązywanie, ale i aktywnie uczestniczyły w ich pokonywaniu905. Dzięki świadomości i

zrozumieniu współczesnych procesów globalnych, jednostka posiada zdolność wnikliwego i

obiektywnego rozumienia świata i jego problemów. W konsekwencji podlega ona zdolności

logicznego analizowania i przedstawiania wydarzeń oraz pozwala krytycznie oceniać

rzeczywistość mediów906.

Ks. Bronisław Markiewicz koncepcje wychowania społecznego na rzecz rodziny

skutecznie realizował poprzez powołane przez siebie w tym celu instytucjonalizacje

opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne. Dziś z perspektywy czasu można śmiało

stwierdzić, iż zakłady opiekuńczo-wychowawcze i szkolnictwo, prowadzone przez kapłana, o

którym mowa, były i są oryginalną koncepcją, odpowiedzią na problemy społeczno-

902 J. Krucina, Komentarz do Adhortacji Jana Pawła II „Familiaris Consortio”, Wrocław 1994, s. 176.
903 B. Markiewicz, List do Jana Latuska z dnia 18. IV. 1910, AT t. 2, s. 312.
904 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2010, s. 182.
905 Tamże, s. 182.
906 A. Cierpka, Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, red.
J. Trzebiński, Gdańsk 2002, s. 173-187.
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polityczne w ówczesnej Galicji jako substytut rodziny naturalnej. Instytucje te

przygotowywały jednostki do autonomicznego myślenia i działania na rzecz narodu oraz stały

się przyczynkiem do odnowy gospodarczo-ekonomicznej kraju, ale nade wszystko wypełniały

misję rodziny naturalnej.

W odczuciu autora wydaje się nieodzownym dla obiektywnej i ponadczasowej oceny

koncepcji wychowania społecznego rodziny, analiza jej współczesnej realizacji. Autor w

pracy starał się dokonać próby oceny aktualności i jej skuteczności za pomocą obserwacji

przeprowadzonych w placówkach: duszpasterskich, wychowawczych i edukacyjnych

wykorzystujących tę koncepcję. Tym bardziej jest to cenne, że jesteśmy świadkami

powszechnie stosowanych „eksperymentów antywychowawczych” w obszarze podstawowej

komórki społecznej jaką jest rodzina, przeprowadzanych z pogwałceniem wszelkich norm,

wynikających tak z prawa naturalnego, objawionego, jak i z zanegowania wartości dorobku

kultury cywilizacji łacińskiej907. Dlatego też tak ważnym wydaje się realizacja idei ks.

Markiewicza w obecnie funkcjonujących instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Autor

pracy na podstawie analizy dostępnych dokumentów i obserwacji  przedstawił skuteczność

realizacji procesu edukacji i wychowania w wybranych placówkach, prowadzonych przez

księży michalitów lub w oparciu o „model wychowania” zaczerpnięty z dorobku ks.

Bronisława Markiewicza.

Na kanwie powyższych stwierdzeń wydaje się w pełni uzasadnionym postulat, że

koncepcja wychowania społecznego na rzecz rodziny w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza

powinna być wciąż na nowo odczytywana i realizowana. Współczesny kontekst społeczny:

patologizacja życia społecznego, degradacja wartości rodziny, pauperyzacja ogółu

społeczeństwa, niska świadomość potrzeby czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i

odpowiedzialności za drugiego człowieka sprawia, że dostrzega się wiele analogii do czasu,

kiedy powstawała omawiana koncepcja wychowania. Przytoczone w pracy konkretne

działania, podejmowane dzisiaj przez realizujące ją osoby, potwierdzają, że myśl ta aktualna

jest również w obecnych czasach w dobie promowania antywartości oraz negowania

wychowania do powściągliwości i pracy. Można też śmiało stwierdzić, że współcześni liderzy

mają silną świadomość misji wychowawczej i edukacyjnej, której zadaniem jest

907 P. Przybylski, Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza na tle zmian społecznych w
Polsce, Warszawa 2013, s. 274.
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przyczynienie się do tak potrzebnych przemian społecznych i moralnych w kontekście misji

rodziny. Z kolei one staną się inspiracją do podejmowania przez poszczególne jednostki

odpowiedzialności za siebie i tych, którzy żyją obok nich908.

Wydaje się, że mimo upływu czasu oraz zmieniających się warunków społecznych,

gospodarczych i politycznych, koncepcja wychowania społecznego na rzecz rodziny, poddana

analizie przez autora pracy, nie straciła na aktualności. Nowe czasy, a co za tym idzie i nowe

społeczne wyzwania wpisują się w zakres oddziaływania koncepcji wychowawczej, którą

realizują współcześnie księża michalici i siostry michalitki oraz ich współpracownicy.

Potwierdzeniem powyższego wniosku są realne efekty społeczne, na które wskazują osoby

współcześnie realizujące omawianą koncepcję wychowania zapoczątkowaną przez ks.

Bronisława Markiewicza.

908 Tamże, s. 330.
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