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A R T Y K U Ł Y____________________________________________________________

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
Tom 5(41), numer 3 − 2013

DOROTA KORNAS-BIELA

PRAWA DZIECKA A PRZEMOC SEKSUALNA:
STANOWISKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

CZĘŚĆ II: PRZYCZYNY, PROFILAKTYKA, DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Zagadnienie przemocy seksualnej jest ostatnio bardzo często poruszane
w literaturze naukowej i publicystycznej, na forum konferencji naukowych
i szkoleń oraz w mediach. Wielość publikacji oraz programów dotyczących
przemocy wobec kobiet i dzieci, zwłaszcza przemocy seksualnej, sprawia
wrażenie, że jest ona wszechobecną formą relacji dorosłych z dziećmi, rze-
czywistym i częstym zagrożeniem dla dzieci, szczególnie ze strony bliskich
im osób. Ponieważ przemoc seksualna jest rzeczywistością spoza doświadcze-
nia przeciętnego człowieka, media są ważnym dostarczycielem wiedzy o tym
zjawisku, a treść i sposób przekazywanych informacji ma wpływ na ich per-
cepcję społeczną oraz wyobrażenia o rzeczywistości. W tym zakresie nierzad-
ko mamy do czynienia z faktami medialnymi (faktami prasowymi, faktoida-
mi), a więc takim manipulowaniem informacją, że część prawdy staje się całą
prawdą, podejrzenie wyrokiem, jednostkowe wydarzenie zbiorowym doświad-
czeniem. Rzeczywistość jest kreowana na podstawie wiary w prawdziwość in-
formacji przekazywanych przez media, dlatego informacja przekłada się na
fakt społeczny (jeśli coś było w mediach, tzn. że było i że tak właśnie było),
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Majdanka 70, 20-325 Lublin; e-mail: dorota@biela.pl



6 DOROTA KORNAS-BIELA

w odpowiedzi na który pojedyncze osoby oraz instytucje społeczne podejmują
różne działania. To upowszechnianie informacji o przemocy seksualnej wobec
dzieci, często bardzo wybiórcze, np. poprzez skupienie się tylko na jednej
grupie osób lub jednym rodzaju przemocy, prowadzi do wykreowania proble-
mu i jego rozreklamowania, a przy tym do sztucznego wzbudzenia u odbior-
ców zainteresowania daną kwestią i zwiększenia oglądalności programów na
dany temat.

Media, dostarczając odbiorcom dużą dawkę informacji o zachowaniach pe-
dofilskich, decydują o zbiorowym doświadczeniu społeczeństwa, narzucając
mu, o czym ma myśleć i jak ma myśleć. W zakresie wiedzy o przemocy sek-
sualnej wobec dzieci coraz bardziej widzimy, że media w znikomej mierze
są dystrybutorem wiedzy naukowej na ten temat, są raczej filtratorem, a na-
wet producentem faktów. Przeciętny widz, mając ograniczoną wiedzę w tym
temacie i mając mało czasu na poszukiwanie rzetelnych informacji i spraw-
dzanie wiarygodności przekazu medialnego, buduje swoją wiedzę o tym zja-
wisku na podstawie szybkiego przeglądu nagłówków, ograniczonej liczby
krótkich dzienników, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo jest dezinfor-
mowany i manipulowany w tym zakresie. Stąd, rozważając kwestię wiedzy
społecznej na temat przemocy seksualnej wobec dzieci, nie sposób pominąć
pozainformacyjnego, a bardziej perswazyjnego oddziaływania mediów, które
podporządkowane jest interesom politycznym oraz ideologicznym, a możli-
wość prostowania niesprawdzonych lub nieprawdziwych informacji i nieudo-
wodnionej winy, chociaż gwarantowana przez demokratyczne prawo, staje się
teoretyczną mrzonką. Nie sposób przywrócić dobre imię „oprawcy”, zlinczo-
wanego publicznie zanim sąd wykazał brak jego winy.

Obecnie w pedagogice seksualnej można wyodrębnić dwie główne teorie
wychowania seksualnego: liberalną i personalistyczną, która jest charaktery-
styczna dla nauczania Kościoła, ale w praktyce mamy do czynienia z wieloma
wariantami obu z nich, zwłaszcza w zakresie podejścia liberalnego1. W pierw-
szej części niniejszego artykułu, który ukazał się w 2012 r. w tomie 4(40)
„Roczników Pedagogicznych”2, starałam się ukazać na podstawie niektórych
dokumentów Kościoła katolickiego jego stanowisko wobec problemu przemo-
cy seksualnej w porównaniu ze stanowiskiem liberalnym, wskazując na róż-

1 D. K o r n a s - B i e l a, Pedagogika a seksualność, w: Leksykon pedagogiki religii,
red. C. Rogowski, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2007, s. 512-518.

2 D. K o r n a s - B i e l a, Prawa dziecka a przemoc seksualna: stanowisko Kościoła
katolickiego, część I, „Roczniki Pedagogiczne” 4(40)2012, nr 3, s. 51-72.
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nice wynikające z odmiennych fundamentów antropologicznych. Podjęte pro-
blemy obejmowały dyskusję nad różnicami w rozumieniu pojęcia przemocy
seksualnej, w ocenie skali zjawiska, w ocenie moralnego zła wykorzystania
seksualnego. Stanowisko Kościoła wobec różnych współczesnych form prze-
mocy seksualnej wnosi niezwykle cenny wkład do pedagogicznej refleksji
i praktyki związanej z rozwojem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Obecna, druga część artykułu dotyczy różnic w ujęciu przyczyn przemocy
seksualnej (kulturowych, a więc pośrednich i bezpośrednich), profilaktyki oraz
działań naprawczych, jakie można dostrzec w dokumentach Kościoła katolic-
kiego oraz w publikacjach i przekazie medialnym strony reprezentującej
liberalne stanowisko wobec seksualnych zachowań człowieka. Wszyscy oczy-
wiście, i strona katolicka, i liberalna, są przeciwni przemocy seksualnej, ale
zapatrywania na konkretne kwestie z nią związane różnią obie strony czasem
diametralnie. Niniejsza publikacja ma na celu zasygnalizowanie różnic między
obu podejściami co do przyczyn, profilaktyki i działań naprawczych dotyczą-
cych przemocy seksualnej wobec dzieci, które wyraźnie wynikają z odmien-
nych podstaw antropologicznych. Niewątpliwie zagadnienie to wymaga dal-
szych, bardziej wyczerpujących opracowań naukowych.

1. NIEKTÓRE DOKUMENTY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
DOTYCZĄCE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec przemocy seksualnej dzieci zo-
stało wyrażone w kilku dokumentach o różnym charakterze. Najbardziej wią-
żące są dwa punkty zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego: nr 22853

i 23894. Molestowanie i wykorzystanie seksualne dzieci jest traktowane jako
grzech ciężki, szczególnie obciążający grzech zgorszenia, zwłaszcza jeśli

3 „Zgorszenie nabiera szczególnego ciężaru ze względu na autorytet tych, którzy je powo-
dują, lub słabość tych, którzy go doznają. Nasz Pan wypowiedział takie przekleństwo: «Kto
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych... temu byłoby lepiej kamień młyński
zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza» (Mt 18, 6). Zgorszenie jest szczególnie ciężkie,
gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z racji pełnionych funkcji, obowiązani są uczyć
i wychowywać innych. Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i faryzeuszom,
porównując ich do wilków przebranych za owce” (KKK 2285).

4 „Do kazirodztwa zbliżone są nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na
dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest jednocześnie gorszącym
zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez
całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej” (KKK 2389).
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dokonywane jest ze strony tych, którym dzieci zostały powierzone, a tym
bardziej przez osoby duchowne. Innym interesującym dokumentem jest ciągle
aktualna w swej treści Deklaracja Międzynarodowej Konferencji nt. Seksual-
nego Wykorzystania Dzieci przez Prostytucję i Pornografię (Declaration of
International Conference on Children’s Sexual Abuse by Prostitution and
Pornography), Bangkok, 9-11.09.1992 r., zorganizowana przez Papieską Radę
ds. Rodziny, która zajęła stanowisko wobec „rozpowszechnionej zbrodni prze-
ciwko ludzkości, jaką jest wykorzystanie seksualne dzieci poprzez prostytucję
i pornografię”. Do Deklaracji tej będzie się również odwoływać treść tego
opracowania.

Dokumentem, na podstawie którego przez wiele lat władze kościelne po-
stępowały w przypadkach oskarżeń duchownych o nadużycia seksualne, był
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., w którym postępowanie wobec grze-
chu kontaktów seksualnych duchownych zostało ujęte w ustępie 2359,2. Na-
stępne regulacje wniosła instrukcja Crimen sollicitationis przedstawiona
16.03.1962 r. przez kard. Alfredo Ottavianiego, prefekta Kongregacji Nauki
Wiary (Santo Oficio), i zaaprobowana przez papieża Jana XXIII. Zobowiązy-
wała ona do zachowania tajemnicy wszystkie osoby zaangażowane w postępo-
wanie wyjaśniające, aby przedwcześnie nie wyrokować o winie, bez jej udo-
wodnienia w tak poważnie obciążającej sprawie. W konstytucji apostolskiej
Pastor bonus (28.06.1988) zostało wyraźnie ustalone, że wykroczenia prze-
ciwko obyczajom, jak i te popełnione podczas sprawowania sakramentów,
doniesione do Kongregacji Nauki Wiary muszą być przez nią rozpatrzone,
a w razie potrzeby określone, a na dopuszczającego się ich nałożone sankcje
kanoniczne według norm prawa. Normy postępowania w wypadkach ciężkich
przestępstw popełnionych podczas świadczenia sakramentów i zarezerwowa-
nych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary zostały ujęte w liście apo-
stolskim motu proprio Sacramentorum sanctitatis Tutela Jana Pawła II
z 30.04.2001 r. Miesiąc później list o podobnej treści z wytycznymi normami
co do postępowania w takich sprawach wystosował kardynał Joseph Ratzinger
(The norms of the Motu Proprio 18.05.2001). Natomiast 16 maja 2011 r.
kard. William Joseph Levada wydał okólnik dotyczący szczególnie ciężkich
przestępstw natury seksualnej. Dokumenty watykańskie wyraźnie określają,
że wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich jest nie tylko przestęp-
stwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo
cywilne i dlatego Kościół współpracuje w tym zakresie z władzami danego
państwa.
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W Polsce wobec medialnego ataku na Kościół poprzez nagłaśnianie przy-
padków księży podejrzanych o czyny pedofilne5, Episkopat Polski przyjął
dokument (marzec 2012), w którym zadeklarował pełną współpracę w wła-
dzami w sprawie ścigania osób duchownych lub pracujących w instytucjach
kościelnych, a dokonujących przemocy seksualnej, z wyjątkiem ujawniania
informacji objętych sakramentalną tajemnicą spowiedzi oraz kierownictwa
duchownego. Kościół stoi na straży dobrego imienia każdej osoby, której nie
udowodniono winy, i twierdzi, że do czasu wyroku sądowego konieczne jest
przyjęcie „winy domniemanej”6. Jednak w celu ochrony dzieci przed wyko-
rzystaniem biskup ma obowiązek zapobiegawczo odciąć księdza od kontaktu
z dziećmi i młodzieżą, ograniczyć wykonywanie posługi kapłańskiej, a po
udowodnieniu winy może za zgodą Watykanu przenieść duchownego do stanu
świeckiego. Jednocześnie stwierdzono, że Kościół nie będzie wypłacał od-
szkodowań, gdyż finansowe zadośćuczynienie ofiarom tych przestępstw przy-
należy do winowajcy. Natomiast może zaoferować ofiarom pedofilii pomoc
i moralne zadośćuczynienie oraz zobowiązuje się do jeszcze bardziej sta-
rannego zapobiegania takim przypadkom m.in. poprzez wychowanie.

2. RÓŻNE UJĘCIA W KWESTII BEZPOŚREDNICH
I POŚREDNICH PRZYCZYN PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Przemoc seksualna jest wykorzystywaniem dziecka dla uzyskania przyjem-
ności seksualnej przez osoby starsze od niego i dorosłe, bez względu na

5 W pierwszej części tego artykułu („Roczniki Pedagogiczne” 4(2012), nr 3, s. 51-72) zo-
stały wykorzystane publikacje Philipa Jenkinsa, profesora Wydziału Religii i Historii w Penn
State University (USA), który na podstawie dwudziestoletnich badań zakwestionował tezę
o większej niż w innych grupach społecznych liczbie nadużyć seksualnych wśród księży (ok.
0,2% wszystkich duchownych katolickich), przeciwnie – jest ona mniejsza niż w innych gru-
pach społecznych, np. pedofilia wśród księży zdarza się nawet 100 razy rzadziej niż wśród np.
nauczycieli. Wykazał też brak związku między celibatem a wykorzystywaniem seksualnym
dzieci (przyczyny tych skłonności leżą w doświadczeniach dzieciństwa i osobowości), więk-
szość oskarżeń nie została prawnie udowodniona, a ostre nagłaśnianie takich przypadków
w odniesieniu do duchownych Kościoła katolickiego – z pominięciem nadużyć, jakich dopuścili
się duchowni innych wyznań, np. protestanccy, oraz innych religii, np. żydowskiej, muzuł-
mańskiej – jest nadużyciem i manipulacją. W 2009 r. odnotowano w USA jedynie 6 przy-
padków oskarżeń księży o molestowanie dzieci, co oznacza, że Kościół należy do grupy spo-
łecznej, która najlepiej poradziła sobie z tym problemem, http://www.bibula.com/?p=20065
[dostęp: 03.07.2013].

6 Zob. też: J.J. P a w ł o w i c z, Prawo do dobrego imienia i tajemnicy, „Posłaniec św.
Antoniego z Padwy” 16(2011), nr 5, s. 15-16.
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formę czy rodzaj kontaktu, w którym uczestniczy dziecko (np. z użyciem
przemocy bądź bez), oraz możliwą aktywność i subiektywne odczucia dziec-
ka. Istotą jest sprowadzenie dziecka do roli przedmiotu zaspokojenia sek-
sualnego innej osoby, a więc jej motywacja a nie formy aktywności7.

Kościół katolicki, odwołując się w swoich dokumentach do badań nauko-
wych, upatruje bezpośrednich przyczyn wykorzystywania seksualnego dzieci
w patologii psychicznej (niedorozwój umysłowy, zaburzenia osobowości, nie-
dojrzałość psychiczna), społecznej (głównie alkoholizm, bezrobocie, bieda)
lub seksualnej dorosłych, którzy najczęściej sami byli ofiarami wykorzystania
seksualnego w dzieciństwie i z ofiar stali się opresorami8. Opierając się na
danych z badań empirycznych oraz doświadczeniach terapeutów, opowiada
się za tym, że skłonność do pedofilii nie jest wynikiem frustracji potrzeb sek-
sualnych, jak to się chce przypisać celibatowi, ale wynikiem nieprawidłowości
w kształtowaniu psychiki, i jej przyczyn należy szukać przed okresem dojrze-
wania.

Natomiast strona liberalna, nie negując tych przyczyn, o wiele większą
rolę przypisuje samej rodzinie, nie wnikając w przyczyny tak zaburzonego jej
funkcjonowania, że dochodzi do faktów przemocy seksualnej. Podkreśla, że
większość przemocy doznaje dziecko w rodzinie, i prowadzi w mediach kam-
panię w celu uświadomienia społeczeństwu zagrożeń, jakie pociąga za sobą
życie rodzinne. Rodzina jest więc ukazywana jako miejsce seksualnej opresji
dzieci, a rodzice jako toksyczni, zdemoralizowani, niebezpieczni dla dziecka
i nieodpowiedzialni, by powierzać im wychowanie. Postawę zmierzającą do
obniżenia autorytetu i wartości rodziny wyrażają powiedzenia: „najbardziej
niebezpiecznym miejscem na świecie jest dom rodzinny po zmierzchu” (Bran-
don) lub „ciepło rodzinne osiąga niekiedy temperaturę ognia piekielnego”
(R.J. Gelles)9.

7 Z. L e w - S t a r o w i c z, Seksuologia sądowa, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL 2000, s. 235.

8 M.F. M y e r s, Men sexually assaulted as adults and sexually abused as boys, „Archives
of Sexual Behavior” 6(1989), s. 203-215.

9 Za: http://dziecko-krzywdzone.wizytowka.pl [dostęp: 01.04.2012]. Niepokojący jest fakt,
że zarówno media, jak i odpowiednie służby policyjne nie wykazały zainteresowania wyzna-
niem Mariusza Drozdowskiego na swoim blogu, że jest pedofilem, tylko dlatego, iż jako lider
środowisk LBGT współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Nasuwa się pytanie, czy tak
samo zareagowałyby, gdyby takie stwierdzenie ukazało się na blogu jakiegoś rodzica, nauczy-
ciela czy osoby duchownej? http://www.fronda.pl/a/ks-slawomir-kostrzewa-diably-staly-sie-
modne-i-swietnie-sie-sprzedaja,31423.html [dostęp: 10.11.2013].
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Tymczasem badania prowadzone w różnych krajach świata wyraźnie wska-
zują, że najczęstszymi sprawcami wykorzystania seksualnego dzieci są dorośli
opiekunowie w różnych instytucjach pozarodzinnych10, a jeśli ma to miejsce
w rodzinie, to pedofilami są ojcowie charakteryzujący się specjalnymi
cechami, np. mężczyźni, którzy powinni być leczeni z powodu uzależnień lub
zaburzeń psychicznych, którzy sami byli w dzieciństwie wykorzystani sek-
sualnie, konkubenci matki oraz mężczyźni niebędący biologicznymi ojcami,
tj. ojczymowie. Tak więc to nie przeciętna rodzina jest miejscem seksualnego
wykorzystywania, ale rodzina dysfunkcjonalna, zrekonstruowana lub wspólno-
ta konkubencka. Biologiczni ojcowie są znacznie rzadziej seksualnymi opre-
sorami swoich dzieci, najczęściej są nimi ojczymowie lub partnerzy seksualni
matek tych dzieci. Bardzo ważne jest ciągłe podkreślanie, że biologiczny
związek rodziców z dzieckiem jest czynnikiem, który o wiele bardziej niż
inny związek dziecka z dorosłymi zabezpiecza go przed wykorzystaniem sek-
sualnym z ich strony. Dlatego też tak istotne jest nieprzypisywanie erotycz-
nego kontekstu różnym formom bliskości fizycznej rodziców z dziećmi, które
potrzebują do swojego prawidłowego rozwoju psychicznego stosownych do
wieku pieszczot, pocałunków, przytuleń, objęć, a doszukiwanie się seksual-
nego podtekstu w normalnych relacjach bliskości w rodzinie prowadzi do lę-
ku dzieci przed bliskością fizyczną z najbliższymi, ich zaś wstrzymuje przed
okazywaniem mu uczuć poprzez mowę pozawerbalną i gesty.

Przypisywanie rodzicielskiej bliskości z dziećmi znamion zaspokajania
seksualnych potrzeb dorosłych jest tym bardziej zaskakujące wobec akcep-
towania, a nawet zalecania w publikacjach prezentujących liberalny stosunek
do spraw seksualności człowieka – eksponowania nagiego ciała przez doro-
słych wobec dzieci, np. rozbieranie się przy dziecku z obnażaniem genitaliów,
wspólne kąpiele, spanie z dzieckiem bez ubrania nocnego, zabieranie dziecka
na plażę (nieoficjalne) dla nudystów, eksponowanie aktywności seksualnej
przed nim. Takie zachowania dorosłych są nadużyciem seksualnym i wchodzą
w ramy szerokiej definicji wykorzystywania seksualnego dziecka, a przez
wielu rodziców uważane są za „nowoczesne” i bezpruderyjne zachowanie się,
za formę naturalnej i przyjaznej edukacji seksualnej. Starsze dziecko przy-

10 Amerykańskie statystyki prowadzone przez http://www.childhelp.org/pages/statistics
wyliczają, że rocznie ok. 61 tys. dzieci jest wykorzystywanych seksualnie, a badania pokazują,
że sprawcami byli: w 57% pracownicy różnych służb społecznych (nauczyciele, prawnicy, poli-
cjanci, pracownicy społeczni, nie wykryto duchownych), a tylko w 18% – rodzina i sąsiedzi,
http://pediatrics.about.com/od/childabuse/a/05_abuse_stats.htm [dostęp: 01.07.2013].
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zwyczajone do nagości własnej przed domownikami oraz nagości dorosłych
jest narażone na wykorzystanie seksualne, gdyż nagość w relacji z osobą
dorosłą nie będzie dla niego czymś, co odruchowo wzbudzałoby sprzeciw
i szukanie pomocy. Przyzwyczajenie do obnażania się nie chroni dziecka
przed zakusami osób o skłonnościach pedofilskich11. Dziecko powinno mieć
wykształcone poczucie wstydu, które stoi na straży jego godności i niety-
kalności, aby potrafiło strzec własnej intymności. Okazując wstyd przed kimś,
wysyła sygnał, że nie chce być traktowane przedmiotowo, że jego ciało nie
może być instrumentem do zaspokajania potrzeb dorosłego12.

Zupełnie przemilczany przez stronę liberalną jest fakt, że wykorzystaniu
seksualnemu sprzyja wychowywanie dziecka w rodzinie, którą tworzy para
homoseksualna. Nie jest to stwierdzenie poprawne politycznie. Wprawdzie
amerykańskie towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne, psychoanalityczne
oraz pediatryczne wskutek nacisku lobby homoseksualnego uznały homosek-
sualizm za prawidłową orientację seksualną, a wychowywanie przez osoby
homoseksualne dzieci za sprzyjające ich rozwojowi fizycznemu i psychicz-
nemu, to jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że twierdzenia o pozytywnym
wpływie wychowania przez pary homoseksualne opierają się na nielicznych
badaniach, głównie par lesbijskich (bardzo nieliczne badania dotyczą par
gejowskich, brak jest badań dzieci rodziców biseksualnych oraz transgende-
rycznych). Badania homoseksualnego rodzicielstwa są najczęściej sponsoro-
wane przez organizacje homoseksualne, a same badania prowadzone są często
przez homoseksualistów, np. lesbijki o zdecydowanie feministycznych poglą-
dach13. Sponsorom badań zależy na wykazaniu braku różnic między dziećmi
wychowywanymi przez rodziców hetero- i homoseksualnych, a samym oso-
bom homoseksualnym na zmianie wizerunku społecznego ich układu rodzi-
cielskiego (stronnicza autoprezentacja). Badania takie są narażone na brak
obiektywizmu zarówno w doborze grupy badanej (metodą kuli śnieżnej, do-
boru wygodnego, doboru uznaniowego, próba złożona z ochotniczek), metody
badań (uwzględniane zmienne, zadawane pytania, mała liczba pytań, pytania
sugestywne, niski procent odpowiedzi), jak i opracowania statystycznego

11 Np. K. M i c h a l c z a k, Nagość w domu. Norma czy wynaturzenie? http://www.
edziecko.pl/rodzice/1,79361,5795267,Nagosc_w_domu__Norma_czy_wynaturzenie_.html
[dostęp: 03.07.2013].

12 J. P i e r z c h a l s k i, Czy oswajać dziecko z nagością? http:// pierzchalski.ecclesia.
org.pl/index.php?page=10&id=10-01&sz=&pyt=168 [dostęp: 03.07.2013].

13 D.W. A l l e n, More Heat Than Light: A Critical Assessment of the Gay Parenting
Literature 1995-2010, Berkeley: Berkeley Electronic Press 2011.
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wyników oraz ich interpretacji. Większość badań opiera się na metodach zbie-
rania danych, które nie gwarantują wiarygodności (np. dane retrospektywne)
i obiektywności (np. samoopisy rodziców), co obciąża wyniki badań efektem
społecznych oczekiwań14. Badania obejmują jednorodne grupy białych, do-
brze wykształconych, pochodzących z miast, reprezentujących klasę średnią
lesbijek. Prawie wszystkie badania nad skutkami wychowania dzieci przez pa-
ry homoseksualne zostały w literaturze naukowej skrytykowane ze względu
na zbyt małe (kilka, kilkanaście dzieci), niereprezentatywne i nielosowo
dobrane próby, brakujące lub nieodpowiednie grupy porównawcze (np. grupą
porównawczą były samotne matki, a nie rodzice z rodziny pełnej, biologicz-
nej), wątpliwą rzetelność i trafność pomiarów, wiele badań nie spełnia
zupełnie kryteriów trafności wewnętrznej i zewnętrznej15, brak badań lon-
gitudinalnych, a dane pokazujące negatywny wpływ wychowania dzieci przez
pary homoseksualne są marginalizowane16. Bardzo niewiele badań obejmuje
dzieci gejów lub lesbijek w okresie dojrzewania i dorosłości, większość badań
koncentrowała się na małych dzieciach17, trudno więc orzec o całożycio-
wych konsekwencjach wychowania w rodzinie homoseksualnej, zwłaszcza
w tych sferach życia, które są związane z dorosłością (stabilność zawodowa,
życie małżeńskie, rodzinne, postawy i zaangażowania prospołeczne, poglądy
polityczne, czas wolny, satysfakcja z życia, sposoby radzenia sobie z trud-
nościami, religijność, zdrowie psychiczne). Nowsze metaanalizy potwierdzają
błędy metodologiczne badań nad konsekwencjami rodzicielstwa sprawowane-

14 D. B a u m r i n d, Commentary on sexual orientation: research and social policy impli-
cations, „Developmental Psychology” 31(1995), s. 130-136; B. F i t z g e r a l d, Children of
lesbian and gay parents: A review of the literature, „Marriage and Family Review” 29(1999)
1, s. 57-75.

15 P.A. B e l c a s t r o, T. G r a m l i c h, T. N i c h o l s o n, J. P r i c e, R. W i l -
s o n, A review of data based studies addressing the affects (sic) of homosexual parenting on
children’s sexual and social functioning, „Journal of Divorce and Remarriage” 20 (1993) 1/2,
s. 105-122; R. L e r n e r, A. N a g a i, No Basis: What the studies don’t tell us about same-
sex parenting, Marriage Law Project, Washington, D.C., 2001, s. 3.

16 R.E. R e d d i n g, Sociopolitical diversity in psychology: The case for pluralism,
„American Psychologist” 56(2001), s. 205-215; L. M a r k s, Same-sex parenting and chil-
dren’s outcomes: A closer examination on the American Psychological Association’s brief on
lesbian and gay parenting, „Social Science Research” 41(2012) 4, s. 735-751.

17 E.C. P e r r i n, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health.
Technical Report: Coparent or second-parent adoption by same-sex parents, „Pediatrics” 2002,
109(2), s. 341-344.
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go przez parę homoseksualną18, a jednocześnie badania, które wskazują na
fakt różnic19 oraz częstszego wykorzystywania seksualnego dzieci przez parę
homoseksualnych rodziców niż przez rodziców heteroseksualnych, są dyskre-
dytowane20.

Prawo do adopcji dla par homoseksualnych stwarza potencjalne ryzyko
wykorzystania seksualnego dziecka w związku jednopłciowym. Zaadoptowany
przez parę homoseksualnych mężczyzn syn lub wychowywana przez parę les-
bijek córka może się stać ofiarą ich seksualnych potrzeb, ukierunkowanych
na partnera tej samej płci. Doniesienia prasowe pokazują, jak trudno jest
dzieciom molestowanym seksualnie w parach homoseksualnych udowodnić
swoją krzywdę, gdyż służby socjalne, aby nie psuć reputacji „homoseksual-
nych rodziców”, cenzurują i bagatelizują skargi na ich niewłaściwe zacho-
wanie21. Ponadto fakt, że lesbijki preferują adopcję dziewczynek, mężczyźni
homoseksualni zaś chłopców22, jest z jednej strony zrozumiały, gdyż łatwiej
porozumieć się z dzieckiem tej samej płci, z drugiej istnieje większe praw-
dopodobieństwo, że poprzez mechanizm identyfikacji, naśladownictwa i mo-
delowania przyjmie ono również homoseksualną tożsamość, co jego homosek-
sualni rodzice będą upatrywali za normę. Żyjąc w takiej wspólnocie na co
dzień przez wiele lat, dziecko bezwiednie przyjmuje jej styl życia.

18 W. M e e z a n, J. R a u c h, Gay marriage, same-sex parenting, and America’s chil-
dren, „The Future of Children” 15 (2005) 2, s. 97-115; A. C r o w l, S. A h n, J. B a k e r,
A meta-analysis of developmental outcomes for children of same-sex and heterosexual parents,
„Journal of GLBT Family Studies” 4 (2008) 3, s. 385-407.

19 Np. S. S a r a n t a k o s, Children in three contexts: Family, education and social
development, „Children Australia” 21 (1996) 3, s. 23-30.

20 Np. badania osób dorosłych wykazały, że 23% wychowanych przez matki i 6% wycho-
wywanych przez ojców homoseksualnych przyznało, że było „dotykane seksualnie” przez jedno
z rodziców (w pełnej rodzinie biologicznej – 2%, w rodzinie samotnego rodzica – 10%); 31%
wychowanych przez matki i 25% przez ojców homoseksualnych było zmuszanych do zachowań
seksualnych wbrew woli (8% z pełnych rodzin biologicznych), M. R e g n e r u s, How diffe-
rent are the adult children of parents who have same-sex relationship? Findings from the new
Family Structures Study, „Social Science Research” 41(2012) 4, s. 752-770. Zob. też:
http://wpolityce.pl/wydarzenia/36178-co-grozi-dzieciom-wychowanym-przez-homoseksualistow-
miazdzacy-raport-amerykanskiego-socjologa [dostęp: 03.07.2013].

21 http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/pedofile-homoseksualisci/ [dostęp: 03.07.2013];
http://gosc.pl/doc/1522253.Proces-gejowpedofilow-bedzie-publiczny [dostęp: 03.07.2013].

22 E. S a v c i, Lesbian, gay, bisexual, and transgender families, „Journal of Marriage and
Family” 72 (2010) 3, s. 480-497; R.H. F a r r, S.L. F o r s s e l l, C.J. P a t t e r s o n,
Parenting and child development in adoptive families: Does parental sexual orientation matter?,
„Applied Developmental Science” 14 (2010) 3, s. 164-178.
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Wprawdzie lobby homoseksualne broni się przed takimi podejrzeniami
twierdzeniem, że homoseksualizm jest wrodzony i dziecko nie może go na-
być, wychowując się w homoseksualnej rodzinie, to jednak z psychologii
rozwojowej wiadomo, że kształtowanie się orientacji i tożsamości psycho-
seksualnej jest procesem bardzo złożonym, dynamicznym, obejmującym wiele
lat dzieciństwa i okresu dojrzewania, a zachowania i preferencje seksualne
mogą podlegać zmianom w ciągu życia wskutek różnych doświadczeń, na co
m.in. wskazuje fakt, że duża część osób homoseksualnych ma za sobą wiele
lat życia w relacjach heteroseksualnych, a większość dzieci wychowywanych
przez nich pochodzi z ich wcześniejszego heteroseksualnego związku23.
Ponadto badania potwierdzają rozsądkowe przypuszczenia, że dzieci wycho-
wywane w rodzinach homoseksualnych częściej nabywają tę samą orientację
seksualną co ich rodzice i są bardziej skłonne do angażowania się w związki
homoerotyczne24, córki lesbijek i gejów są bardziej podatne do identyfiko-
wania się jako biseksualistki lub są niepewne swej orientacji seksualnej
i otwarte na różne seksualne tożsamości25. Fakt wzrastania w rodzinie homo-
seksualnej utrudnia docenienie tego, co wniosłoby do rozwoju dziecka wycho-
wywanie przez rodziców obojga płci, ekspozycja na męskie i żeńskie wzorce
ról płciowych oraz jednoczesna więź z ojcem i matką, jak też wzajemna więź
między nimi26.

Udowodniony empirycznie jest również związek między uwiedzeniem sek-
sualnym dziecka przez osobę tej samej płci a późniejszymi preferencjami
homoseksualnymi (prawo pierwszych połączeń)27. Biologiczny charakter ho-

23 C.J. P a t t e r s o n, Children of lesbian and gay parents, „Child Development”
63 (1992) 5, s. 1025-1042; P e r r i n, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family
Health, s. 341-344.

24 J. S t a c e y, T.J. B i b l a r z, How does the sexual orientation of parents matter?,
„American Sociological Review” 66 (2001) 2, s. 159-183.

25 S. G o l o m b o k, F. T a s k e r, Do parents influence the sexual orientation of their
children? Findings from a Longitudinal Study of Lesbian Families, „Developmental Psychology”
32 (1996) 1, s. 3-11; S t a c e y, B i b l a r z, How does the sexual orientation of parents
matter?, s. 159-183; W.R. S c h u m m, Children of homosexuals more apt to be homosexuals?
A reply to Morrison and to Cameron based on an examination of multiple sources of data,
„Journal of Biosocial Science” 42 (2010) 6, s. 721-742; N.K. G a r t r e l l, H.M. B o s,
N.G. G o l d b e r g, Adolescents of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study:
Sexual Orientation, Sexual Behavior, and Sexual Risk Exposure, „Archives of Sexual Behavior”
40 (2011) 6, s. 1199-1209.

26 R e d d i n g, Sociopolitical diversity in psychology: The case for pluralism.
27 Nie ma w tym zakresie determinizmu, ale prawdopodobieństwo ukształtowania się prefe-

rencji homoseksualnych lub biseksualnych jest większe, np.: M. Z i e l o n a - J e n e k,
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moseksualizmu i biseksualizmu jest wciąż hipotezą naukową, a poszukiwanie
przyczyn różnych odmian orientacji seksualnych jest ciągle otwarte na dalsze
badania naukowe. Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje ten problem zgod-
nie z dotychczasowymi danymi naukowymi (KKK 2357: „Jego psychiczna ge-
neza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona”), zaś odrzucanie psycholo-
gicznych i społecznych przyczyn homoseksualizmu przez środowiska tym za-
interesowane jest manipulacyjnym ograniczeniem się do jednej tylko hipotezy.
Jest to działanie tym bardziej groźne, że wspomagane przez podrzucanie do
szkół ulotek gejowskich, organizowanie różnego typu spotkań z uczniami pro-
mujących zachowania homoseksualne28, niwelowanie z podręczników do
przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” pojęć związanych z normalną
heteroseksualną rodziną, a wprowadzanie pojęć z zakresu ideologii femi-
nistycznej oraz gender29.

Przeprowadzona lustracja 51 podręczników szkolnych do „wychowania
do życia w rodzinie” w celu wprowadzenia do nich oraz do podstaw progra-
mowych treści LGTBQ30 wyraźnie pokazała, że środowiska homoseksualne
uważają, że „tożsamość seksualna nie jest wartościowana a priori”, a ho-
moseksualizm i biseksualizm musi być traktowany jako „zwyczajna forma
seksualności”, zaś inne poglądy są nienaukowe, niewspółczesne, wyjątkowo
konserwatywne, ideologiczne, seksistowskie31. Od okresu przedszkolnego
dziecko ma być konfrontowane z różnymi preferencjami seksualnymi, uczone
tolerancji wobec nich, przekonywane, że wszystko w tej dziedzinie jest do-
zwolone i samemu można wybrać sobie płeć psychologiczną, zgodnie z tym,
co dostarcza większej satysfakcji seksualnej. Jeśli istnieją różne „normalne”
orientacje seksualne, to jedną z nich, chociaż nieakceptowaną społecznie, jest
pedofilia. Takie przekonanie może zmniejszać sprzeciw wobec prób aktywno-

Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia czy trauma ujawnienia?, w: Ukryte piętno.
Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, red. A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow,
Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2003, s. 223-243.

28 Portal: wp.pl. z dn. 29 listopada 2005.
29 J. A u g u s t y n, Bierna batalia o podręczniki, http://gosc.pl/doc/1504315.Bierna-

batalia-o-podreczniki [dostęp: 03.07.2013].
30 LGTBQ – skrót: lesbian, gay, transgendered, bisexual, queer.
31 Lustracja ta została przeprowadzona dzięki dotacji Fundacji Batorego w wysokości

65 300 zł na zlecenie Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” zrzeszającego osoby LGBTQ
i opublikowana w opracowaniu „Szkoła milczenia”, A. P e t r o w a - W a s i l e w i c z,
Zamach na podręczniki, „Idziemy”, 15(2013) 396, http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/zamach-
na-podreczniki/ [dostęp: 03.07.2013].
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ści seksualnej ze strony starszych kolegów i dorosłych, jak też skłaniać do
działań seksualnych wobec młodszych od siebie.

Relatywizująca postmodernistyczna mentalność uznaje narastanie seksual-
nej patologii wobec dzieci jako przede wszystkim wynik fatalnego przekazu
i wpływu rodziny, a nie docenia roli permisywnej edukacji seksualnej oraz
oddziaływania mediów i internetu. Liberalna edukacja seksualna w szkołach
i pornografia w mediach są formą nadużycia sfery seksualnej młodego poko-
lenia, gdyż każda z nich, w sobie właściwy sposób, łamie prawa zagwaran-
towane międzynarodowymi konwencjami, m.in. prawo dziecka do niezaburzo-
nego rozwoju oraz podstawowe prawo rodziców do decydowania, jakim wpły-
wom wychowawczym podlega ich dziecko, i ochrony go od działań deprawu-
jących jego psychikę. Obie wprowadzają dzieci w świat wartości liberalnych,
antyrodzinnych, indywidualistycznych, utylitarnych i eudajmonistycznych.
Takie nastawienie do życia i drugiej osoby sprzyja patologizacji psychiki
dziecka, a także zwiększa liczbę osób, które stają się ofiarami wykorzystania
seksualnego lub potem oprawcami.

Większość programów permisywnej edukacji seksualnej w szkole zawiera
treści oraz proponuje ich realizację za pomocą środków, które same w sobie
są formą wykorzystywania seksualnego, np. pokazywanie zdjęć o wyraziście
seksualnym charakterze, zmuszanie do przysłuchiwania się wypowiedziom lub
rozmowom na tematy seksualne, zachęcanie (pośrednio) do aktywności sek-
sualnej, oglądactwa, angażowanie wyobraźni dziecka (np. metoda odgrywania
ról, przebieranie się, scenki).

Wytyczne Kościoła katolickiego co do kwestii wychowania seksualnego
możemy odnaleźć w kilku dokumentach32. Ukazują one rolę rodziców jako
pierwszych wychowawców i opiekunów dziecka oraz pośrednio wskazują na
niebezpieczeństwa liberalnej edukacji seksualnej, w ramach której dziecko
pozostające w sytuacji zależności wobec edukatora, nie jest w stanie mu się

32 Por. Katechezy o miłości ludzkiej (1979-1984): Insegnamenti II (1979) – VII (1984);
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do
ludzkiej miłości, Watykan 01.11.1983; Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka płciowość:
prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 08.12.1995; Papieska
Rada do Spraw Rodziny, Leksykon terminów niejasnych i dyskusyjnych odnoszących się do
rodziny, życia i problemów etycznych, Watykan 2003. Szczególne znaczenie dla rodziców
i wychowawców ma hasło: Wychowanie seksualne [A. P o l a i n o - L o r e n t e, Educazione
Sessuale], w: Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche a cura
del Pontificio consiglio per la famiglia, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2003,
s. 285-296.
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przeciwstawić i podlega wpływom, nie mając dyspozycji wiekowych do wyra-
żenia swojej woli, a możliwości tej pozbawieni są też rodzice.

Istnieje potwierdzona badaniami naukowymi zależność między wprowadze-
niem „moralnie neutralnej” edukacji seksualnej do szkół i rozpowszechnia-
niem pornografii w mediach a wzrostem zjawiska wykorzystania seksualnego,
z powodu zwiększenia częstotliwości m.in. zaburzeń rozwoju psychoseksual-
nego, patologicznych form zachowań seksualnych, gwałtów, podatności do
stania się ofiarą przemocy seksualnej (np. uwiedzenia przez pedofilów
i homoseksualistów oraz stręczycieli zmuszających dzieci do prostytucji lub
pozowania do zdjęć pornograficznych)33.

Poza tym treści przekazywane dziecku w ramach edukacji seksualnej przy-
czyniają się do słabej wykrywalności przestępstw, gdyż kształtują brak
zaufania do dorosłych, którzy ukazywani są jako niewyrozumiali, zalęknieni,
agresywni, odmawiający pomocy, jeśli dowiedzieliby się o jakichś doświad-
czeniach seksualnych dziecka. Dziecko namawiane jest do traktowania tej
sfery jako na tyle intymnej, że nie powinno zwierzać się rodzicom ze swoich
seksualnych przeżyć, z treści lekcji na ten temat, a jednocześnie nie na tyle
intymnej, by nie móc oglądać lub dotykać organów rozrodczych lub bawić
się w zabawy seksualne. Przeciwnie, dzieciom przyznaje się prawo do zabaw
seksualnych i aktywności z tym zakresie (sam ze sobą, z równolatkiem lub
kimś starszym). Dziecko przekonane o prawie do wolności w zakresie do-
świadczeń seksualnych i nieufające rodzicom staje się łatwiej ofiarą wyko-
rzystania seksualnego, gdyż nie ujawni takiego faktu, a tym samym nie
przetnie błędnego koła patologii.

Jedną z przyczyn podatności dzieci na wykorzystanie seksualne jest sek-
sualizacja zabawek dziecięcych. Jest to forma przemocy symbolicznej. Ksią-
żeczki dla dzieci, akcesoria do zabawy, lalki, puzzle, gry komputerowe mają
coraz częściej charakter seksualizujący wyobraźnię dziecka. Kiedyś zabawką
seksualizującą była lalka Barbie o wyglądzie sex-bomby, której biust, gdyby
lalę powiększyć do rozmiarów przeciętnej kobiety, musiałby ważyć sporo ki-
logramów. Obecnie lalka Barbie miewa postać nekrowampirzycy lub prosty-
tutki34. Ponadto bywają w sprzedaży książeczki dla dzieci z rysunkami dziew-
czynek w pozycjach ginekologicznych, seksualnych, skąpo ubranych,
o erotycznych gestach. W Internecie reklamy gry dla dzieci sąsiadują

33 J. McD o w e l l, Mity edukacji seksualnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”
1999, s. 129-143.

34 S. K o s t r z e w a, Diabły stały się modne i świetnie się sprzedają.
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z reklamami gier o nazwach i ilustracjach znanych z przemysłu pornogra-
ficznego, a obok nich roznegliżowane kobiety zachęcają do zatelefonowania,
bo mają pomysł na dobrą zabawę. Obrazki w otoczeniu miejskim (np. roz-
rywkowym, muzealnym, na ulicach), na których seks miesza się z horrorem,
stopniowo uniewrażliwią dziecko na obrazy rozkawałkowanych ciał, zębów
wgryzionych w czyjeś ciało, wampirzyc w niedwuznacznych pozycjach, prze-
mocy w połączeniu z nagością i seksem35. Po takim treningu desensytyza-
cyjnym dziecko będzie o wiele bardziej łatwym łupem dla osób o pedofil-
skich skłonnościach. Tym bardziej że dziecko łatwo identyfikuje się z ulu-
bionymi postaciami z bajek i gier, nabywa ich pragnienia i zachowania.

Podobnie słodki różowy kotek Hello Kitty stał się ogólnoświatowym feno-
menem kulturowym, zabawką, która od 40 lat zdobywa serca dzieci i doros-
łych. Zdaje się niewinną zabawką, jednak jej producent na swoich stronach
internetowych reklamuje nie tylko tę dziecięcą zabawkę, ale również wiele
towarów z symboliką i estetyką kultury śmierci, a umowę na rozreklamowa-
nie zabawki podpisał z satanizującym zespołem KISS. Powstała cała seria
kotków Hello Kitty stylizowanych na członków zespołu KISS, a nietrudno
o zainteresowanie dziecka pierwowzorem. Ponadto z Hello Kitty produkowana
jest cała masa gadżetów i towarów, m.in. z branży erotyczno-pornograficznej
(np. prezerwatywy, akcesoria dostępne w sex-shopach). Dla dziecka każdy
produkt opatrzony tym emblematem kojarzy się jako przyjazny, jest w stanie
się nim zainteresować i tym sposobem wizerunek kotka staje się instrumen-
tem seksualizacji dzieci36. A wtedy dziecko dużo łatwiej zaakceptuje za-
chowania seksualne osób dorosłych, posługujących się tego typu gadżetami
wobec nich, nie dostrzegając w tym nic niewłaściwego.

Również przyjazna dzieciom zabawka My Little Pony stała się w ostatnich
latach ulubioną zabawką dorosłych mężczyzn zwanych bronies oraz dorosłych
kobiet pegasisters, którzy mają swoje zloty ponymeety, a część „czcicieli”
konika to homoseksualiści i transwestyci oraz fetyszyści, tzw. cloppersi,
którzy czerpią aktywność seksualną z kontaktu ze wszystkim, co jest opa-
trzone obrazkiem ulubionego konika. Ilustracje konika prezentują go w sek-
sualnych pozycjach, z napisami o treści obscenicznej, sam konik występuje

35 T. B o c h w i c, Seks i horror dla dzieci, http://www.fronda.pl/a/seks-i-horror-dla-
dzieci,31997.html [dostęp: 16.11.2013].

36 K o s t r z e w a, Diabły stały się modne i świetnie się sprzedają; t e n ż e, Hello
Kitty? A co szkodliwego może być w tym kotku!?, http://www.fronda.pl/a/hello-kitty-a-co-
szkodliwego-moze-byc-w-tym-kotku,31945.html [dostęp: 10.11.2013].
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w pornograficznych kontekstach, z erotycznymi akcesoriami. Stwarza to nie-
bezpieczeństwo, że dziecko zaabsorbowane kucykiem My Little Pony pozna
przez Internet cloppersa i może stać się (wirtualnie bądź realnie) ofiarą jego
wynaturzonych potrzeb zaspokojenia seksualnego37.

Istotnym czynnikiem rozpowszechniania się zjawiska przemocy seksualnej
jest również pornografia38 i samo narażanie dziecka na kontakt z nią sta-
nowi formę wykorzystania seksualnego (zgodnie z definicją wykorzystania
seksualnego WHO). Kontakt z pornografią (zarówno bierny, gdy dziecko jest
jej odbiorcą, jak i czynny, gdy jest modelem do produkcji materiałów por-
nograficznych) jest uznany w psychologii za formę wykorzystania seksual-
nego dziecka i, niezależnie czy dziecko wyraziło zgodę czy też nie, jest
formą przemocy seksualnej. Pornografia jest zakamuflowaną formą przemocy
psychicznej dorosłych wobec dziecka, gdyż ze względu na niedojrzałość
psychiczną nie jest ono w stanie poradzić sobie poznawczo i emocjonalnie
z dostarczanymi treściami, obronić się przed kontaktem z nimi, ani ocenić ich
deprawującego wpływu na nie. Wszechobecność pornografii w różnych me-
diach i w życiu codziennym jest szczególną formą przemocy, gdyż kontakt
z nią zostaje dziecku narzucony niezależnie od woli jego i jego rodziców,
którzy sprawując władzę rodzicielską, ponoszą odpowiedzialność za jak
najlepsze zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka. Najczęściej jednak
nie wiedzą jak lub nie mogą uchronić dziecka przed kontaktem z pornografią.
Natomiast zagrożenie z tej strony jest ogromne, np. skromne dane szacun-
kowe wskazują na ponad 800 milionów stron internetowych o wyraziście sek-
sualnym charakterze, które są łatwo dostępne, a niektóre „kąciki towarzyskie”
prowadzone przez pedofilów zapraszają dzieci do kontaktu39.

Pornografia pozostawia dewastacyjny wpływ w psychice dziecka, dostarcza
wzorców patologicznych zachowań, które wdrukowują się i na trwałe depra-
wują dziecko40. Kształtuje wynaturzone potrzeby seksualne dorosłych, roz-

37 K o s t r z e w a, Diabły stały się modne i świetnie się sprzedają.
38 Pornography and violence in the communications media: a pastoral response. Pontifical

Council for Social Communications, Vatican City, 7.05.1989.
39 T. M c L e l l a n, Zapobieganie upowszechnianiu pornografii dziecięcej w Internecie,

w: Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”, Gdańsk: HLI-Europa 2000, s. 164-169.
40 D.A. S c o t t, Pornografia, Gdańsk: TOR, HLI-Europa 1995; V.B. C l i n e, Skutki

pornografii, Gdańsk: HLI-Europa 1996; D. K o r n a s - B i e l a, Wpływ pornografii na
rozwój osobowości człowieka, w: Pornografia – zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa,
Warszawa: Dział Ekspertyz. Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu
1999, s. 12-30; t a ż, Pornografia zagrożeniem rodziny, „Pedagogika Rodziny” 2(1999),
s. 99-114; Z w o l i ń s k i, Seksualność w relacjach społecznych, s. 195-209.
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budza fantazję, dopinguje do przemocy w tym zakresie, dostarcza pomysłów
np. pedofilom, pośrednio jest więc przyczyną rozszerzania się zjawiska
przemocy seksualnej. Liczne badania wskazują, że bardzo duży procent pedo-
filów oraz homoseksualistów napastujących dzieci permanentnie korzysta
z pornografii dziecięcej, stymuluje się tymi materiałami przed popełnieniem
przestępstwa i wykorzystuje je w celu wtajemniczania dzieci w sprawy seksu
i zmniejszania ich oporu41.

Szczególna hipokryzja uwidacznia się w cichym przyzwoleniu na wykorzy-
stywanie seksualne dzieci poprzez zorganizowanie sieci usług turystycznych
specjalnie dla osób o dewiacyjnych potrzebach seksualnych (np. pedofilów).
Z usługami tymi są powiązane niektóre prywatne agencje zajmujące się adop-
cją zagraniczną. Umożliwiają one przysposabianie dzieci (zwłaszcza z krajów
ubogich, np. Kambodża, Kenia) przez pedofilów, a tym samym prowadzą do
tego, że dziecko staje się na lata ofiarą seksualnego wykorzystania42. Usługi
oferowane przez „specjalistyczne agencje” są znane władzom krajów, ale
ponieważ turystyka zagraniczna jest źródłem ogromnych dochodów, władze
udają, że fakt nie istnieje lub jest niemożliwy do zidentyfikowania, a poza
tym dotyczy sfery życia prywatnego. Traktowanie sposobu zaspokajania po-
trzeb seksualnych jako prywatnej sprawy obywatela prowadzi do obojętności
struktur państwa wobec zorganizowanego zła, gdyż państwo czuje się zwol-
nione z odpowiedzialności za to, co dzieje się w alkowie obywatela. Tym
samym nie zabezpiecza potencjalnych ofiar. Póki więc dziecko nie stanie się
ofiarą bezpośredniego molestowania, które zostanie zgłoszone na policję, nie
jest chronione przez państwo poprzez usuwanie struktur służących wykorzy-
staniu seksualnemu43. Podobną do usług turystycznych, zorganizowaną struk-
turą powodującą niszczenie zdrowej tkanki społecznej, służącą wykorzystaniu
seksualnemu dzieci, są agencje telefoniczne specjalizujące się w rozmowach

41 W. M a r s h a l l, Use of sexual explicit stimuli by rapists, child molesters and non-
offenders, „Journal of Sex Research” 25(1988), s. 267-288; Z. L e w - S t a r o w i c z,
Przemoc seksualna, Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski &Co 1992, s. 22-30;
B. S c o t t, Out of Control. Who’s Watching our Children Protection Agencies?, Lafayette:
Huntington House Publishers 1994.

42 Seksturystyka – polowanie na pedofila, http://www.tvnstyle.pl/programy/seksturystyka-
polowanie-na-pedofila,5856.html [dostęp: 10.11.2013].

43 First World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children, Stock-
holm 1996; Second World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children,
Jokohama 17-20.12.2001; Smuggling and Trafficking in Humans a Human Rights issue, Ponti-
fical Council for Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. People on the Move, No 86,
September 2001; Tourism and Society, Pontifical Council for Pastoral Care of Migrants and
Itinerant People, Vatican 29.06.2001.
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erotycznych. Ogromna liczba takich agencji na świecie oraz reklamowanie ich
w codziennych gazetach zwiększa ich dostępność dla przeciętnego dziecka
i stwarza wyjątkowe ryzyko deprawacji i przemocy seksualnej.

Jednym z problemów związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci są
próby normalizacji prostytucji i traktowanie jej jako zalegalizowanego zawodu
oraz brak zorganizowanych form pomocy dla osób, które pragną zerwać
z prostytucją. W wielu krajach w domach publicznych pracują bardzo młode
dziewczęta, umieszczane tam jeszcze jako dzieci, lub też dzieci są udo-
stępniane do praktyk seksualnych na specjalne życzenie klienta.

Na szczególny protest społeczny zasługuje działalność organizacji i funk-
cjonowanie usług na rzecz potrzeb pedofilów, gdyż są one zorganizowaną
strukturą specjalizującą się w wykorzystaniu seksualnym dzieci. Niestety, źle
rozumiana tolerancja przyczynia się do ich legalnego funkcjonowania. Pedo-
file chętnie podejmują pracę zawodową umożliwiającą im swobodny i legalny
dostęp do dzieci, dlatego szczególnie niebezpieczne jest: przeciąganie latami
spraw w sądach, brak terapii dla skazanych pedofilów, późniejsze zatarcie
wyroku, brak przepisów prawnych uniemożliwiających im pracę z dziećmi.
Strona liberalna często broni prawa do pracy w placówkach oświatowo-wycho-
wawczych osób o różnej orientacji seksualnej, a tymczasem zwiększa to ryzy-
ko kontaktu dziecka z wychowawcą o dewiacyjnych potrzebach seksualnych.

Sex-biznes i sex-industry z udziałem dzieci (np. według raportu ONZ
z 1996 r. 1 mln dzieci w Azji, 0,5 mln w Brazylii, 300 tys. w USA praco-
wało w tym „sektorze”) jest powszechnie potępiany, a jednocześnie sprawcy
są wyjątkowo bezkarni, gdyż brak jest odpowiednich przepisów prawa albo
też nie jest ono egzekwowane (niedoskonałość przepisów i słaba ich egzeku-
cja), brak jest odpowiednich środków i dobrej woli (mała wola polityczna,
brak należytego zrozumienia wagi problemu i niedocenianie rozmiaru zjawi-
ska oraz jego osobistych i społecznych konsekwencji), by skutecznie ścigać
przestępców, leczyć ich i zapewnić im psychoterapię, likwidować i karać
zorganizowane grupy przestępcze. W komercyjne wykorzystanie dzieci są
najczęściej zaangażowane grupy osób (hotelarze, właściciele biur podróży,
domów publicznych i agencji towarzyskich, taksówkarze, policjanci, foto-
grafowie), a miejscowe organy ścigania znają sprawę, ale pozostają obojętne
lub obawiają się mafii handlujących żywym towarem. Wśród największych
przestępstw w skali światowej handel dziećmi w celach seksualnych zajmuje
po narkotykach i praniu brudnych pieniędzy trzecie miejsce. Stolica Apo-
stolska występuje zdecydowanie przeciw zorganizowanym bandom kryminal-
nym, o silnych międzynarodowych powiązaniach, prowadzących milionowe
interesy. Domaga się zdecydowanego przeciwstawienia się temu złu (zero
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tolerancji) i zastosowania radykalnych posunięć likwidujących jego przyczyny
oraz współpracy w zakresie działań politycznych, ustawowych, sądowych
i śledczych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Niestety, za te
działania Kościół katolicki jest „karany” poprzez różnego typu kampanie
medialne dyskredytujące jego przedstawicieli, zwłaszcza hierarchów.

Legalizacja aborcji, uznanie prawa do różnych form sztucznego zapłod-
nienia i handlu materiałem płodowym utwierdzają w społeczności przekona-
nie, że dzieci są własnością rodziców, do której posiadania mają oni prawo,
stąd dla wielu rodziców niedojrzałych psychicznie lub o psychopatycznych
rysach osobowości jest to sygnałem, że dzieci można używać do różnych
celów, m.in. do zaspakajania potrzeb seksualnych. Poza tym prawo do aborcji
ze społecznie akceptowanych względów, doprowadziło w niektórych częściach
świata do mniej lub bardziej jawnej praktyki aborcji ze względu na płeć (sex
selection). Jeśli bezpieczeństwo najmniejszego dziecka nie jest w rodzinie
chronione i może być ono wolą rodziców zabite w akcie aborcji, to również
nie jest ono bezwzględnie chronione, gdy żyje już poza łonem matki. Prze-
moc rodzi przemoc44 – wzrasta przyzwolenie na różne wewnątrzrodzinne
formy przemocy, w tym seksualnej.

Podsumowując, można powiedzieć, że strona katolicka zwraca szczególną
uwagę na usuwanie struktur patologizacji społecznej, a więc jego społeczno-
kulturowych uwarunkowań, natomiast strona liberalna wyraża oburzenie fak-
tami zła, natomiast pod płaszczykiem przysługujących człowiekowi praw,
domaga się ich tworzenia (np. prawa do adopcji dla homoseksualnych par)
i podtrzymuje warunki umożliwiające zaistnienie zła (np. bagatelizując rolę
pornografii i liberalnej edukacji seksualnej), stwarzając ramy prawne dla
funkcjonowania struktur cywilizacji śmierci.

44 Tę prawidłowość szczególnie mocno podkreślała Matka Teresa z Kalkuty, która
w czasie przyjmowania Pokojowej Nagrody Nobla, 10 października 1979 r., powiedziała, że
aborcja jest największym zagrożeniem dla pokoju, a w 1994 r. w obecności polityków USA
podczas National Prayer Breakfast w nowojorskim hotelu Hilton zobrazowała to dobitnie
słowami: „Jeśli zgodzimy się, iż matka może zabić nawet własne dziecko, jak możemy mówić
innym ludziom, aby nie zabijali jedni drugich?” (http://kosciol.wiara.pl/doc/1449395.Bl-Matka-
Teresa-z-Kalkuty-Aborcja-zabija-sumienia-matek [dostęp: 29.06.2013]).
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3. RÓŻNICE W KWESTII PROFILAKTYKI
WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO

Prezentowane przez środowiska liberalne przesłanki dla podejmowania
działań na rzecz profilaktyki wykorzystania seksualnego lub terapii dzieci nim
dotkniętych są niewyraźne i ograniczone, np. do szkód emocjonalnych, jakie
dziecko ponosi. Stanowisko Kościoła katolickiego uznaje, że dziecko ma być
chronione przed określonym czynem seksualnym nie tylko dlatego, że ma za
mało lat, ale dlatego, że czyn ten jest sam w sobie niegodziwy.

Natomiast w celu zapobieżenia wykorzystaniu seksualnemu opracowuje się
programy profilaktyczne, które są ukierunkowane przede wszystkim na wy-
ćwiczenie u dzieci asertywnych zachowań wobec dorosłych i uwrażliwienie
ich na przejawy przemocy seksualnej. Efekt prowadzenia tych zajęć zależy
od tego, kto i jak je prowadzi. Skutkiem ubocznym wielu zajęć jest wyko-
rzystywanie przez dziecko nabytej umiejętności asertywnego bronienia
własnego zdania, by przeciwstawić się słusznym wymaganiom dorosłych, by
odmówić podporządkowania się nakazom i zakazom oraz kooperacji. U nie-
których dzieci treść tych zajęć powoduje wzbudzenie lęku przed dorosłymi,
przed objawami czułości z ich strony, gdyż gesty serdeczności odbierane są
jako przejaw zaspokajania przez dorosłych własnych potrzeb seksualnych
i naruszania prywatności dziecka. Staje się więc ono przewrażliwione
w kontakcie z osobami bliskimi, a skłonne do swobodnych zachowań sek-
sualnych wobec osób trzecich lub tolerujące ich seksualne zachowania45.

Strona katolicka zwraca większą uwagę na głębsze przyczyny przemocy
seksualnej wobec dzieci, aby móc jej zapobiegać. Nie wystarczy bowiem
wskazać na jej źródło, jakim jest np. ojciec lub ojczym dziecka, ale również
na fakt, że ofiarami przemocy seksualnej stają się częściej dzieci z rodzin
o zaburzonej strukturze, które pozostają bez opieki, zaniedbane przez pra-
cujących na wiele etatów rodziców, dzieci zgłodniałe objawów uczuć rodzi-
cielskich (np. dzieci wychowywane bez ojców), chłonne zainteresowania,
dowartościowania i pieszczot ze strony dorosłych. Dziecko oczywiście nie jest
winne temu, że staje się ofiarą, większość dzieci bardzo źle się z tym czuje,
niektóre natomiast doświadczając głodu miłości, „ciepłego” dotyku, miłych

45 Nie mają tego na celu programy przygotowane przez polskich autorów, np.: K. B a -
r a n o w i c z, Naucz się mówić NIE. Materiały do pracy z dziećmi, Łódź: Wydawnictwo Res
Polona 1995 i A. P a c e w i c z, Przemoc wobec dzieci. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół
podstawowych, Warszawa: PARPA 1996. Potrzebna jest jednak ostrożność w kształtowaniu
asertywnej postawy dzieci, by dotyczyła ona właściwych obszarów i sytuacji życiowych.
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słów, bycia w centrum uwagi dorosłego, łatwiej zgadzają się na kontakt
seksualny i nie zgłaszają swojego zakłopotania czy wykorzystywania, m.in.
dlatego, że osoba wchodząca z nim w intymny kontakt jest jedyną, która się
nim interesuje i która obdarza bliskością. Ponadto dzieci te nie mają się do
kogo zwrócić ze swoimi przeżyciami, są przekonane, że bliscy dorośli i tak
nie zainteresują się nimi, nie uwierzą, że zostały wykorzystane wbrew woli,
nie staną w obronie dziecka. Dzieci ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie
łatwiej stają się ofiarą zachowań pedofila ze względu na ewentualne profity
materialne, jakie uzyskuje za swoją uległość i milczenie. Dlatego profilaktyka
pedofilii powinna być kierowana szczególnie do tych środowisk, w których
dzieci narażone są na zaniedbanie emocjonalne, materialne i fizyczne; na
likwidowanie struktur powodujących patologię społeczną.

Kościół katolicki stoi na stanowisku, że pierwszymi wychowawcami dziec-
ka również w sferze seksualnej są jego rodzice, natomiast instytucje edu-
kacyjne spełniają funkcję pomocniczą i nie powinny zastępować rodziców lub
rugować ich pierwszeństwo w decyzji co do treści i metod prowadzonej edu-
kacji seksualnej. Działania podejmowane w ramach profilaktyki wykorzy-
stywania seksualnego powinny być nie tylko skierowane do samych dzieci,
aby umiały adekwatnie zareagować na próby wykorzystania ich przez doros-
łych, ale również do rodziców dzieci, aby z jednej strony podejmowali środki
zapobiegające przemocy seksualnej wobec ich dzieci (np. większa troska
i uwaga skierowana na dziecko, prawidłowa komunikacja z nim, zaspokojenie
potrzeb uczuciowych), z drugiej potrafili zauważyć niepokojące objawy
i pomóc dziecku narażonemu na nadużycia seksualne.

Strona liberalna stara się obecnie – bardzo zdecydowanie – wprowadzić
edukację seksualną do przedszkoli, natomiast nie proponuje żadnego pro-
gramu dla rodziców i dorosłych opiekunów dzieci przedszkolnych i szkol-
nych, by umieli rozmawiać o problemach natury seksualnej stosownie do
wieku dziecka oraz zaradzić i ewentualnie szybko oraz skutecznie reagować,
gdy dochodzi do wykorzystania seksualnego. Mówiąc w skrócie – strona ka-
tolicka uważa, że to nie przedszkolakom należy się instytucjonalna edukacja
seksualna, ale to ich rodzice powinni być kształceni w tym zakresie, by
wiedzieli, jak z dzieckiem rozmawiać na tematy dotyczące intymnej sfery
życia ludzkiego46. Natomiast strona liberalna pomija rodziców, a treści
o charakterze seksualnym oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne kieruje

46 J. B o d a k o w s k i, Demoralizacja przedszkolaków w polskich przedszkolach, http://
rebelya.pl/post/5028/demoralizacja-przedszkolakow-w-polskich-przedsz [dostęp: 04.09.2013].
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wprost do dziecka, nie uważając tego za wykorzystanie seksualne, mimo że
narażanie dzieci na kontakt z treściami, które przekraczają ich próg wraż-
liwości i seksualizują wyobraźnię, dają przyzwolenie na seksualne penetracje
i zabawy, są w oczywisty sposób formą nadużycia seksualnego. Tymczasem
w programach liberalnej edukacji seksualnej już od przedszkola uczy się
dzieci określeń związanych z aktywnością seksualną, by nie miały w tym
zakresie zahamowań, uczy się o sferach erogennych, o tym, że dotykanie
ciała w określonych miejscach jest przyjemne dla osoby dotykającej i dotyka-
nej i wolno dostarczać przyjemności sobie (przyzwolenie na masturbację) oraz
innej osobie, jeśli wyrazi na to zgodę, a nawet proponuje się zajęcia prak-
tyczne, w ramach których dzieci mają się wzajemnie masować, przebierać
i odgrywać role charakterystyczne dla innej płci i w celu ułatwienia trans-
gresji seksualnej – słuchać znanych bajek, w których pozmieniane są role
płciowe. Nietrudno zauważyć, że sam taki program zwany edukacyjnym jest
nie tylko demoralizujący, ale też jest formą wykorzystania seksualnego dziec-
ka i naraża go na to, że łatwo może się stać ofiarą pedofilskich potrzeb
dorosłego47.

Sprawa edukacji seksualnej obrała w Polsce w ostatnich miesiącach
2013 r. szczególnie niebezpieczny kierunek, gdyż podjęto próby wprowadze-
nia do polskich przedszkoli wytycznych WHO w sprawie standardów edukacji
seksualnej dla dzieci i młodzieży48. Zgodnie z nimi seksualność dzieci bę-
dzie przedwcześnie i nadmiernie rozbudzana, będą zaznajamiane ze swoimi
prawami seksualnymi, uczone zaspokajania potrzeb seksualnych, zachęcane
do samookreślenia swej tożsamości genderowej oraz preferencji seksualnych,
uświadamiane, że w sferze seksualnej nic nie jest ani dobre, ani złe,
a utrzymywanie relacji seksualnych z osobą poniżej 15. roku życia nie jest
– zgodnie ze standardami – traktowane jako coś nagannego49. Tak wyedu-

47 Tamże.
48 Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz

specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, „Standardy określają, co dzieci i młodzież
w zależności od wieku powinny wiedzieć i rozumieć, jakie sytuacje i wyzwania czekają na nie
i jak powinny sobie z nimi radzić, a także, jakie wartości i postawy powinny zostać w ich
przypadku ukształtowane. Standardy dotyczą zatem wszystkiego, co należy rozwinąć u dzieci
i młodzieży, tak aby utrzymały zdrowie, wykazywały pozytywne nastawienie i czerpały satys-
fakcję z własnej seksualności” (http://www.undp.org.pl/eng/About-us/Library/Standardy-
edukacji-seksualnej-w-Europie.-Podstawowe-zalecenia-dla-decydentow-oraz-specjalistow-
zajmujacych-sie-edukacja-i-zdrowiem [dostęp: 03.07.2013]).

49 A. B r u c h w a l d, SZOK!!! Europejski oddział WHO promuje pedofilię?, http://www.
prawy.pl/rodzina/3994-szok-europejski-oddzial-who-promuje-pedofilie [dostęp: 14.10.2013].
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kowane dzieci nieuchronnie będą szukać kontaktu z dorosłymi, m.in. mogą
nagrywać swoje doświadczenia i umieszczać je w Internecie. Problem ten stał
się przedmiotem jednej z międzynarodowych konferencji poświęconej bezpie-
czeństwu dzieci w sieci. Okazuje się, że obecnie już 80% zdjęć nieletnich
zgłaszanych jako pornograficzne to fotografie wykonane i umieszczone w In-
ternecie przez same dzieci oraz nastolatków w okresie dojrzewania! Tak pro-
wadzona edukacja seksualna może jeszcze bardziej zwiększyć liczbę ofiar
pedofilów.

Zamiast liberalnej edukacji seksualnej dzieci i młodzież potrzebują
edukacji medialnej, aby wiedziały jak korzystać z mediów, zwłaszcza z In-
ternetu, umiały rozpoznać zagrożenie, właściwie na nie reagować i bronić się
przed nim. Jest to bardzo istotne w sytuacji biernej postawy organów ścigania
wobec zalewu w sieci pornografii dziecięcej i kierowanej do dzieci oraz coraz
większej liczby treści pedofilskich w Internecie. Osoby o skłonnościach
pedofilskich szukają poprzez Internet znajomości z dziećmi. Gwałtownie
wzrasta liczba alarmów o wykorzystaniu seksualnym dzieci – 90% ofiar prze-
stępców seksualnych to dzieci i młodzież do 15. roku życia50.

Specjalne programy profilaktyczne dotyczące przemocy seksualnej są
ukierunkowane przede wszystkim na dzieci zamiast na rodziców. Tymczasem
to przede wszystkim oni powinni poprzez właściwe wychowanie seksualne
w domu zabezpieczyć dziecko przed staniem się ofiarą wykorzystania sek-
sualnego oraz być wyczuleni na ewentualne objawy zaistnienia takiej formy
wykorzystania w rodzinie. Programy te mają wspierać rodzinę w zapewnieniu
dziecku normalnego rozwoju psychoseksualnego, by było ono odporne na
przemoc seksualną, a nie koncentrować się na chronieniu go przed patologią
poprzez zaznajamianie dziecka z jej przejawami (np. z dewiacjami seksual-
nymi). Wtedy bowiem dziecko poznaje dziedzinę seksualną głównie jako
miejsce okazywania i odbierania przemocy a nie miłości. Same więc działania
profilaktyczne mogą krzywdzić dziecko, kształtując wypaczoną wizję sek-
sualności oraz wywołując lękowe nastawienie do niej i do dorosłych.

Strona liberalna walczy z przemocą poprzez plakaty, billboardy, programy
telewizyjne, które pokazują lub nagłaśniają tragedię dzieci – ofiar przemocy,
niestety najczęściej ograniczając się do tej, zdarzającej się w rodzinie.
Wydaje się jednak, że epatowanie złem, robienie mu reklamy nie zmniejsza
zachowań patologicznych osób, które dokonują przemocy, natomiast burzy

50 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/882946, Policja-ostrzega-pedofile-atakuja-w-
internecie [dostęp: 08.07.2013].
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poczucie bezpieczeństwa i zaufania dziecka do dorosłych i utrudnia budowa-
nie międzypokoleniowej więzi. Ugruntowuje też przekonanie dzieci, że na
dorosłych nie ma co liczyć w sytuacji trudnej emocjonalnie. Straszenie dzieci
rodzicami i dorosłymi nie przysporzy postaw troski o starszych ze strony
dzieci.

Nagłaśnianie zjawiska przemocy jest często połączone z opisywaniem lub
pokazywaniem anatomii przestępstw, co skutkuje modelowaniem zachowań
u osób podatnych na naśladownictwo dewiacyjnych działań. Medialne prze-
kazy, bogate w szczegóły dokonywania przemocy seksualnej, podsuwają oso-
bom skłonnym do manipulacji ich zachowaniem patologiczne formy zaspoka-
jania potrzeb, natomiast faktycznych dewiantów nie odstraszą, nie zmienią,
nie wyleczą, przeciwnie, utwierdzą w przekonaniu, że nie są odosobnieni,
a więc oczekują usprawiedliwienia, zrozumienia i bezkarności. Kampanie na
rzecz uświadomienia społeczeństwu wagi problemu wykorzystania seksual-
nego dzieci, niestety, są często swoistą ich reklamą i stanowią dokładny
instruktaż dewiacyjnych zachowań. Nie prowadzą do zmniejszenia problemu,
wręcz przeciwnie. Im częściej słychać w mediach o dewiacjach, tym bardziej
w świadomości społecznej stają się one normalnym zjawiskiem, tym bardziej
się upowszechniają, tym większe istnieje niebezpieczeństwo, że zachowania
pedofilskie zostaną uznane za alternatywny sposób ekspresji potrzeb sek-
sualnych, zwłaszcza jeśli zacieśni się pojęcie przemocy wobec dziecka do
zadawania mu cierpień i pedofil udowodni, że dziecko nie było przymuszane,
nie cierpiało bólu, przeciwnie, dostarczył mu przyjemności i materialnej
gratyfikacji.

Pedofilne zachowania z jednej strony budzą silne potępienie społeczne,
z drugiej stają się ciekawym tematem dla mediów, które koncentrują się na
sensacyjnej warstwie, nagłaśniają te czyny, robiąc im reklamę i przekazując
odbiorcom gotowy instruktaż dewiacyjnych działań, szerząc teorie o wro-
dzonym, a więc jakby przymusowym zachowaniu pedofila, który chciałby ina-
czej, ale nie może, lub też usprawiedliwia dewiacje trudnym dzieciństwem.
Niewątpliwie pedofil ma swoją osobistą trudną historię, w wyniku której
ukształtowała się taka skłonność, ale nie można zaprzeczyć, że rozszerzaniu
się zjawiska pedofilii sprzyja rozpowszechniany obyczaj swobody seksualnej
i upowszechnianie tolerancji dla zboczeń seksualnych, łatwy dostęp do por-
nografii dziecięcej w Internecie, słaba wykrywalność i brak specjalistycznych
ośrodków, które prowadziłyby obowiązkowe leczenie pedofila w trakcie odby-
wania kary. Zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu poprzez prawo musi
objąć środki prawne, które chronią godność, wartość i dobro dziecka; zabez-
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pieczają go przed ryzykiem wykorzystania i spieszą z wszechstronną pomocą
oraz skutecznie karzą sprawców czynów skierowanych przeciw niemu.

Publiczne gorące zainteresowanie przemocą seksualną wobec dzieci oraz
fala bulwersujących opinię publiczną doniesień opartych nie na wyrokach
sądowych, ale podejrzeniach o dokonaniu przemocy, podlega prawu podob-
nemu do efektu Wertera51, tzn. nagłaśnianie w mediach jakiegoś faktu po-
woduje jego wzrost w populacji, np. samobójstwa, dzieciobójstwa, gwałtu,
ciąży nieletniej, przemocy seksualnej. Im bardziej dana sprawa jest nagłaś-
niana, tym bardziej staje się modelowa i w krótkim czasie wzrasta współ-
czynnik danego wydarzenia czy przestępstwa. Działa tu poniekąd czynnik
tzw. konformizmu informacyjnego, który związany jest ze skłonnością czło-
wieka do upodabniania się do innych osób i traktowania ich postępowania
jako wskazówki dla siebie. Epatowanie w mediach tragediami związanymi
z działaniami pedofilskimi, przedstawianie szczegółów dewiacyjnych zacho-
wań działa jak samospełniające się proroctwo, skutkuje efektem „kuli śnie-
gowej”, prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa podejmowania czynów
przestępczych przez osoby z grupy ryzyka, osoby o skłonnościach do działań
przemocowych52. Nie jest prawdą, że każda wiedza jest dobra i im więcej
wiedzy, tym lepiej, gdyż konsekwencje zdobycia wiedzy zależą m.in. od jej
rodzaju i sposobu przekazania oraz wieku i wrażliwości odbiorcy.

Jednym z trudnych problemów ostatnich miesięcy 2013 r. w zakresie pro-
filaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci stała się próba wykreślenia pedo-
filii, tak jak wcześniej homoseksualizmu53, przez to samo Amerykańskie To-
warzystwo Psychiatryczne z listy zaburzeń i uznanie jej za rodzaj orientacji
seksualnej. Po szybkich i silnych protestach różnych środowisk i mediów
APA wyjaśniła, że w treści podręcznika DSM wystąpił błąd, który zostanie
skorygowany54, jednak sama próba znormalizowania patologii jest faktem

51 Efekt Wertera polega na znaczącym wzroście liczby samobójstw proporcjonalnie do
rozmiaru jego nagłośnienia w danej grupie społecznej, jak też na „zaraźliwości” popełnienia
tego czynu przez osoby z danej małej społeczności, np. szkoła, rodzina.

52 V.K. P o z i o s, P.R. K a m b a m, H.E. B e n d e r, Does Media Violence Lead to
the Real Thing?, „New York Times” z 8.05.2013, s. SR12.

53 Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1973 r. wykreśliło homoseksualizm z lis-
ty zaburzeń psychicznych (DSM), w 1987 r. wykreśliło zaburzenie orientacji seksualnej, za
jaką uznawano od 1980 r. „homoseksualność odrzucaną przez ego” (gdy pacjent nie akceptował
swojej orientacji seksualnej i pragnął ją zmienić), zaś 17.05.1990 r. WHO wykreśliła homo-
seksualizm z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

54 Pedofilia uznana za „orientację seksualną”? Skandal w USA, http://niezalezna.pl/47888-
pedofilia-uznana-za-orientacje-seksualna-skandal-w-usa [dostęp: 10.11.2013].
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przełomowym w procesie społecznej akceptacji dla pedofilii. Propozycją APA
było, aby o pedofilii jako zaburzeniu można było mówić jedynie wtedy, jeśli
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dany człowiek odczuwał pożądanie lub/i
współżył seksualnie z dzieckiem poniżej 13. roku życia i było to dla niego
źródłem stresu lub trudności osobistych. Natomiast jeśli dana osoba nie
odczuwa poczucia winy, wstydu lub niepokoju związanego z impulsami po-
ciągu seksualnego wobec dzieci i nie działała zgodnie z nimi, to takie osoby
mają pedofilską orientację, preferencję pedofilną, ale nie zaburzenie pedo-
filskie55. Doprecyzowanie to miało zmniejszyć stygmatyzację osób, które
mając taką skłonność, nikogo jeszcze nie wykorzystały seksualnie.

Znając jednak historię regulacji zastosowanych wobec osób homoseksual-
nych można mieć obawę, że na przestrzeni lat zostanie podjęta podobna stra-
tegia „małych kroczków”: pedofilia zostanie uznana za wrodzony i nieule-
czalny pociąg; próby terapii pedofilii – za objaw pedofobii; cierpienie osoby
z powodu pociągu seksualnego do dzieci zostanie zinterpretowane jako „zin-
ternalizowana pedofobia”; opinie, że dla dzieci współżycie seksualne z doro-
słymi jest szkodliwe, zostaną uznane za „mowę nienawiści”; zaakceptowane
będą kontakty dorosłych z dziećmi, jeśli będą się one odbywać przy aproba-
cie dziecka, które ma prawo do przyjemności seksualnej; lepiej, by odpowie-
dzialni dorośli wprowadzili je w tę dziedzinę, niż miałoby ono eksperymen-
tować z rówieśnikami56. Uznanie pedofilii za „orientację seksualną” ozna-
czałoby, że w świetle obowiązującego już prawa antydyskryminacyjnego, za-
kazane będzie uwzględnianie tej okoliczności przy zatrudnianiu pracowników
i wtedy żadna placówka edukacyjna nie będzie mogła odmówić zatrudnienia
pedofila, a także nikt nie będzie mógł napisać niczego krytycznego o pedo-
filii57.

55 Pedophilic Disorder Diagnostic Criteria 302.2 (F65.4), B. Białecka, Pedofilia „orien-
tacją seksualną”? Już tak!, http://www.pch24.pl/pedofilia-orientacja-seksualna-juz-tak-,18840,
i.html [dostęp: 10.11.2013].

56 Tamże.
57 A. S t ę p k o w s k i, Gdy dewiacja stanie się „normą”, http://www.pch24.pl/pedofilia-

orientacja-seksualna--juz-tak-,18840,i.html; Pedofilia jako orientacja seksualna? Błąd w druku,
http://www.fronda.pl/a/pedofilia-jako-orientacja-seksualna-blad-w-druku,31671.html [dostęp:
10.11.2013].
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4. RÓŻNICE W KWESTII DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Formy przezwyciężania zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci stoso-
wane przez stronę liberalną przybierają postać tworzenia organizacji, biur
i usług skoncentrowanych na zabezpieczeniu praw dziecka. Niestety, mają one
często charakter „frontu wyzwolenia” uciskanej mniejszości, jaką są dzieci,
przez większość, jaką stanowią rodzice. Rzecznicy praw dzieci stawiają się
ponad rodzinę, i wykorzystując rzadkie sytuacje przemocy seksualnej dzieci
w rodzinach, uzurpują sobie prawo do kontrolowania rodziców i wychowania
dzieci. Środowiska liberalne nastawione na tropienie rodziców jako poten-
cjalnych seksualnych oprawców swoich dzieci sprzyjają sytuacjom, w których
dziecko staje się niesłusznie oskarżycielem rodziców, np. z powodu przymusu
lub szantażu ze strony jednego z nich, tego który domaga się rozwodu lub
po rozwodzie chce ograniczyć kontakty drugiego rodzica z dzieckiem; czasem
są to sytuacje zemsty dorastającego dziecka wobec rodzica, który nie spełnił
jakichś żądań, chęć odejścia z domu, zmiany trybu życia, chęć zaintereso-
wania sobą, naśladowanie zasłyszanej lub oglądanej w mediach historii.
Jednak rozluźniając więzy dziecka z rodzicami, osłabiając jego zaufanie do
nich i ich kontrolę nad nim, sprzyja się powstaniu sytuacji, w których może
ono stać się ofiarą wykorzystania seksualnego.

Jedną z form naprawczych jest modne obecnie tworzenie centrów pomocy
ofiarom przemocy seksualnej. Niewątpliwie są one potrzebne, jednak sku-
teczna interwencja wymaga nie dużej liczby ofert, ale lepszego ich zinte-
growania. Zauważono, że „więcej nie znaczy lepiej”, że mnożenie liczby
instytucji, placówek i działań nie jest warunkiem skutecznego ograniczania
występowania problemu58. Rozwój ośrodków kryzysowych dla ofiar wyko-
rzystania seksualnego jest w wielu państwach „nakręcany” ekonomicznie,
gdyż tworzenie tego typu ośrodków jest wspomagane grantami z międzynaro-
dowych instytucji lub organizacji, a prowadzona w nich terapia traktowana
jest jako intratne źródło dochodu. Niestety, nierzadko sposób diagnozowania
problemu dziecka (np. prowadzone z nim rozmowy i wizje lokalne, odtwarza-
nie przebiegu zdarzeń, lekarskie oględziny i badanie narządu rodnego lub
odbytu) oraz jego terapii może nosić dla dziecka znamiona wykorzystania
seksualnego i psychicznego59. Dziecko bywa wtedy ofiarą podwójnego

58 D. Daro, A. Donnelly, 2003, za: E. J a r o s z, Rozwój idei i działań społecznych
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, „Polityka Społeczna” 9(2005), s. 15.

59 I Międzynarodowe Seminarium dla ginekologów: „Seksualne wykorzystywanie dzieci
– diagnoza i terapia”, Dębe, 6-9.11.1999.
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skrzywdzenia – przez oprawcę oraz diagnostę lub terapeutę60. Sprawcy zaś
traktują czasem terapię jako sposób na uniknięcie więzienia lub możliwość
uzyskania przepustki z ośrodka odosobnienia61.

Kościół katolicki wyraźnie wskazuje, że koszty leczenia skutków patologii
są zawsze większe, niż nakłady na prewencję62, dlatego nie można ograni-
czać się do doraźnej interwencji wobec sprawców, ale należy podejmować
wiele różnych przedsięwzięć ukierunkowanych na likwidowanie lub minimali-
zowanie przyczyn zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci63, uwzględnia-
jąc nie tylko przyczyny indywidualne i bezpośrednie, ale też instytucjonalne
i pośrednie, a zwłaszcza wynikające z funkcjonujących struktur sprzyjających
patologii społecznej.

Ze szczególną troską należy wspierać rodziców w ich funkcji opiekuńczo-
-wychowawczej, by potrafili i mieli warunki do zapewnienia dziecku poczucia
bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości, zrozumienia i zaufania, do kształto-
wania u dziecka szacunku do ciała własnego i innych, troski o niego, by
poprzez higienę, styl życia, dobór strojów umiało zadbać o ciało i jego
potrzeby oraz aby umiało nie ulegać presji seksualnej, rozumiejąc, że ciało
jest jednym z integralnych elementów jego osoby, ale jej nie wyczerpuje64.
Chodzi więc o wychowanie do przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec
seksualności65, integracji seksualnej66, dojrzałej postawy wobec płciowo-

60 Por. Z i e l o n a - J e n e k, Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia czy trauma
ujawnienia?

61 Proponowane zmiany ustawodawstwa w Polsce, np. żeby utworzyć – podobnie jak to
jest w USA – internetowy rejestr (ze zdjęciami i miejscem pobytu) pedofilów, a także
umieszczać dwukrotnie skazanych pedofili do końca życia w zakładzie karnym – nie spotkały
się z zainteresowaniem partii rządzącej, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/958944,Rejestr-
pedofilow-w-Polsce-Prof-Domanski-to-dylemat [dostęp: 10.11.2013].

62 W tym również rozwijanie programów zintegrowanej profilaktyki młodzieżowej z dzie-
dziny seksualności, np. Sz. G r z e l a k, Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych
młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Rubikon 2009.

63 Zob. Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci?, „Dziecko
Krzywdzone” 2(2009), nr 27.

64 W Konwencji o Prawach Dziecka artykuł 18 zawiera stwierdzenia, że: 1. „Oboje rodzice
ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka”, „Jak najlepsze zabezpie-
czenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski”; 2. „W celu zagwaran-
towania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-Strony będą okazywały
odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiąz-
ków związanych z wychowywaniem dzieci”. Zob. też: J. M c D o w e l l, Nie! Pomóż swojemu
dziecku pokonać presję seksualną, Lublin: Wydawnictwo „Pojednanie” 1992.

65 W. F i j a ł k o w s k i, Niewykorzystany dar płci, Kraków: Wydawnictwo WAM 1997.
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ści67, integralnego przeżywania własnej płciowości68. Należy bowiem „per-
spektywicznie coraz mniej akcentować i skupiać się na tym «czego unikać»,
a bardziej koncentrować się na tym, co należy dzieciom zapewnić dla pra-
widłowego rozwoju”69.
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skie PZWL 2000.

M a r k s L.: Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination
on the American Psychological Association’s brief on lesbian and gay parenting,
„Social Science Research” 41(2012), nr 4, s. 735-751.

M a r s h a l l W.: Use of sexual explicit stimuli by rapists, child molesters and
non-offenders, „Journal of Sex Research” 25(1988), s. 267-288.

M e e z a n W., R a u c h J.: Gay marriage, same-sex parenting, and America’s
children, „The Future of Children” 15(2005) 2, s. 97-115.

M c D o w e l l J.: Mity edukacji seksualnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza
„Vocatio” 1999.
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CHILDREN’S RIGHTS AND SEXUAL VIOLENCE:
THE POSITION OF THE CATHOLIC CHURCH

PART II: CAUSES, PREVENTION, CORRECTIVE MEASURES

S u m m a r y

The paper discusses the position of the Catholic Church towards the problem of sexual
violence in comparison to the liberal position, with regard to the difference in identifying the
reasons of sexual abuse. The direct reasons include mental, social and sexual pathology of
adults (originating in their childhood). The presented empirical data does not suggest a causal
relation between the frustration of sexual needs and the tendency to pedophilia. The article is
critical to seeing the family as a place of sexual oppression of children. The indirect causes
of sexual abuse of children include: parents’ and carers’ homosexuality, introducing LGTBQ
(lesbian, gay, transgendered, bisexual, queer) issues into „preparation to family life” school
textbooks, pornography in the media, especially on the Internet, sexualisation of children’s
toys, the network of tourist services organized for persons with deviated sexual needs
(including pedophiles), attempts to normalize prostitution, protection of the right of persons
of various sexual orientations to work at schools and educational centers, commercial sexual
abuse of children (sex-business with children), propagating mentality that allows an
instrumental treatment of the child or treating the child as an object through legalizing
abortion, accepting the right to artificial insemination, trade of foetus material. Special
attention is paid to those causes and prophylactic activities that are of an indirect character,
which is less graspable, through the structures of evil in the society that humiliate the human
dignity and have indirect impact on the spreading of pedophilia. The paper points out that
many prevention programs are of a superficial character in that they only aim at teaching
children the skills of self-assertion towards adults and making children more sensitive to the
symptoms of sexual abuse, while prevention should take into account a deeper dimension of
pedophilia, especially when dealing with groups where children are prone to being emotionally,
materially and physically neglected in the family. Also, media education for children and
young adults is a necessity, especially in the context of side effects of attracting public
attention to the phenomenon of sexual violence in the media, such as: questioning the trust in
their parents, modeling pathological behaviors in persons who are prone to imitate deviated
patterns of behavior, disseminating deviation. The various centers of crisis intervention for the
victims of sexual abuse provide very effective assistance, as long as the diagnosis and the
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therapy process itself does not expose the child to another trauma. The major factor in
successful prevention and corrective activities in the case of sexual abuse remains education
in the family that supports the child’s proper sexual development to mature, integral experience
of his or her sexuality.

Key words: child’s rights, parental roles, sexual abuse, sexual violence, pedophilia, child’s
pornography and prostitution, sexual education, teaching of the Catholic Church. Health

PRAWA DZIECKA A PRZEMOC SEKSUALNA:
STANOWISKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

CZĘŚĆ II: PRZYCZYNY, PROFILAKTYKA, DZIAŁANIA NAPRAWCZE

S t r e s z c z e n i e

Artykuł omawia stanowisko Kościoła katolickiego wobec problemu przemocy seksualnej
w porównaniu ze stanowiskiem liberalnym w odniesieniu do różnicy w ujmowaniu przyczyn
wykorzystania seksualnego. Do przyczyn bezpośrednich zaliczono patologię psychiczną,
społeczną i seksualną dorosłych (wywodzącą się z dzieciństwa). Odwołując się do danych
empirycznych, zanegowano związek przyczynowy frustracji potrzeb seksualnych ze skłonnością
do pedofilii oraz krytycznie odniesiono się do ukazywania rodziny jako miejsca seksualnej
opresji dzieci. Wśród pośrednich przyczyn wykorzystywania seksualnego dzieci uwzględniono:
homoseksualizm rodziców, opiekunów; wprowadzenie do podręczników szkolnych „wychowania
do życia w rodzinie” treści LGTBQ (lesbian, gay, transgendered, bisexual, queer), pornografię
w mediach, szczególnie w internecie, seksualizację zabawek dziecięcych, sieć usług tury-
stycznych zorganizowaną dla osób o dewiacyjnych potrzebach seksualnych (w tym również
pedofilów), próby normalizacji prostytucji, obronę prawa do pracy w placówkach oświatowo-
-wychowawczych osób o różnej orientacji seksualnej, komercyjne wykorzystywanie seksualne
dzieci (sex-biznes z udziałem dzieci), propagowanie mentalności przyzwalającej na przedmio-
towe i instrumentalne traktowanie dziecka poprzez legalizację aborcji, uznanie prawa do
sztucznego zapłodnienia, handlu materiałem płodowym. Szczególną uwagę poświęcono tym
przyczynom oraz działaniom profilaktycznym, które mają charakter pośredni, mniej uchwytny
i poprzez struktury zła w społeczeństwie poniżające ludzką godność wpływają na rozszerzanie
się zjawiska pedofilii. Ukazano powierzchowny charakter wielu programów profilaktycznych
ukierunkowanych na wyćwiczenie u dzieci asertywnych zachowań wobec dorosłych i na uwraż-
liwianie ich na przejawy przemocy seksualnej. Podkreślono głębszy wymiar profilaktyki
pedofilii w środowiskach, w których dzieci narażone są na zaniedbania emocjonalne, materialne
i fizyczne w rodzinie. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji medialnej dzieci i młodzieży.
Zaakcentowano uboczne skutki nagłaśniania zjawiska przemocy seksualnej w mediach, takie
jak: podważanie zaufania do rodziców, modelowanie patologicznych zachowań u osób podat-
nych na naśladownictwo dewiacyjnych wzorców, upowszechnianie dewiacji. Pozytywnie oce-
niono działalność centrów interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy seksualnej, o ile proces
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diagnozowania i terapii nie naraża dziecka na ponowną traumę. Dobitnie podkreślono prio-
rytetowe znaczenie wychowania w rodzinie wspierającego prawidłowy rozwój seksualny ku
dojrzałemu, integralnemu przeżywaniu własnej płciowości.

Słowa kluczowe: prawa dziecka, rola rodziców, przemoc seksualna, seksualne wykorzystanie,
stanowisko Kościoła katolickiego, pedofilia, dziecięca pornografia i prostytucja,
wychowanie seksualne.
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Zazwyczaj podjęcie roli rodzicielskiej rozpatruje się po porodzie, kiedy do
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Bieleninik, 2012). Więź prenatalna kontynuowana jest po porodzie jako więź
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perinatalna (Kornas-Biela, 2010). Kształtowanie się więzi między członkami
rodziny po porodzie uwarunkowane jest wieloczynnikowo, m.in. należy pod-
kreślić znaczenie przebiegu ciąży i porodu oraz oczekiwań w stosunku do
dziecka (Kosno, 2010; Bidzan, 2013). Dorota Kornas-Biela (2012) podkreśla,
że przygotowanie się do rodzicielstwa to „długi okres rozwoju rodziców, ich
osobistego dojrzewania i wychowania do specyficznych, związanych z płcią,
ról rodzicielskich w ich rodzinach macierzystych. Przygotowanie do poczęcia
odbywa się więc dwadzieścia, trzydzieści lat przed tym, kiedy ono nastąpi”
(s. 319). O rodzicielstwie zatem nie tylko można, ale także należy mówić już
od okresu ciąży.

Trudne rodzicielstwo, które jest tematem niniejszej analizy, może pojawić
się już w czasie ciąży, od momentu uzyskania przez rodziców diagnozy, że
ciąża należy do grupy wysokiego ryzyka perinatalnego. Aktualnie jedną z naj-
częstszych przyczyn zakwalifikowania ciąży do grupy ryzyka jest zagrożenie
porodem przedwczesnym (Czajkowski, 2009), stąd trudności rodzicielstwa
rozpatrywane będą w tym kontekście. To właśnie poród przedwczesny jest
aktualnym problemem medycznym ze względu na wysoki wskaźnik jego wy-
stępowania nie tylko w Polsce (gdzie szacowany jest od 7,2 do 8,4%) czy
w innych krajach europejskich (od 5 do 7%), ale także na świecie (do ponad
30% w Indiach i na Filipinach) (Czajka, 2010). Poród przedwczesny wystę-
puje „przed osiągnięciem wieku ciążowego, w którym płód uzyskuje optymal-
ną zdolność do życia w środowisku pozamacicznym” (Czajka, 2010, s. 121),
między 22. a 37. tygodniem ciąży (WHO, 1993), a więc determinuje funkcjo-
nowanie dziecka po jego narodzinach. Wcześniactwo jest nie tylko główną
przyczyną śmiertelności okołoporodowej, ale także wiąże się z długofalowymi
problemami zdrowotnymi dziecka, które wpływają na postawy rodzicielskie.

Analizując statystyki odnoszące się do wskaźnika umieralności niemowląt
na świecie, zwraca uwagę fakt, że problem wysokiej śmiertelności dotyczy
przede wszystkim najbiedniejszych państw Afryki. I tak np. w Etiopii,
Angoli, Mali, Somalii i Sierra Leone współczynnik umieralności okołoporo-
dowej dzieci wynosi powyżej 100. W Polsce umieralność niemowląt spada
nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1999 r. wyniosła ona
8,9‰ i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r.
obniżyła się do 6‰, a w 2011 r. do 4,9‰ (czyli około 5 zgonów na 1000
urodzeń), natomiast w 2012 r. zmniejszyła się ona do 4,6‰. Wprawdzie spa-
dek śmiertelności okołoporodowej dzieci w naszym kraju jest duży, jednak
współczynnik umieralności niemowląt jest znacznie wyższy niż w większości
krajów Unii Europejskiej, gdzie umieralność niemowląt nie przekracza 3-4‰,
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a np. w Islandii wynosi jedynie 1,8‰, w Szwecji – 2,5‰, Finlandii – 2,6‰,
w Danii i Norwegii – 3,1‰. Także niektóre kraje Europy Wschodniej notują
znacznie niższy niż Polska współczynnik umieralności niemowląt (np. Sło-
wenia – 2,4‰, Czechy – 2,9‰).

Prognozy przedstawione w raporcie o sytuacji zdrowotnej ludności Polski
opracowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego są optymistycz-
ne, przewiduje się, że w 2015 r. umieralność niemowląt w Polsce będzie na
takim samym poziomie, jak w całej Unii Europejskiej (Wojtyniak i in., 2012).
Zmniejsza sie także umieralność okołoporodowa w naszym kraju. W 2010 r.
współczynnik umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony nie-
mowląt w wieku 0-6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych) kształtował
się na poziomie ok. 6,8‰, podczas gdy na początku tego stulecia wynosił
prawie 10‰; zaś na początku lat dziewięćdziesiątych – prawie 20‰ (Raport
Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka, 2011;
Roczniki Demograficzne GUS, 1990-2013).

Jak wspomniano wcześniej, wskaźnik przeżywalności noworodków ściśle
łączy się z porodem przedwczesnym. W Polsce około 80% zgonów w okresie
poporodowym jest związanych właśnie z wcześniactwem (Helwich, 2002;
Szczepański i in., 2009; Czajka, 2010). Ocenia się, że ryzyko śmierci
okołoporodowej wcześniaków jest 120 razy większe w porównaniu do nowo-
rodków urodzonych o czasie (Gotsch i in., 2009). Dotyczy to przede wszyst-
kim skrajnie niedojrzałych wcześniaków z ekstremalnie małą masą ciała
(Extremely Low Birth Weight), pomiędzy 500 a 750 g (spośród których
około 50% umiera), przy czym wskaźnik śmiertelności dla dzieci o masie
urodzeniowej powyżej 1000 g znacznie maleje i wynosi około 10% (Bauchner
i in., 1988, za: Huber i in., 1993; Walas, 2008). Wskaźnik śmiertelności
okołoporodowej jest wyższy w przypadku dzieci pochodzących z ciąż wielo-
płodowych w porównaniu z ciążami pojedynczymi, ocenia się, że śmiertelność
okołoporodowa wynosi 5 na 1000 urodzeń z ciąż bliźniaczych (szczególnie
monozygotycznych) i 100 na 1000 z ciąż trojaczych (Kornacka, Sonczyk,
2008).

Ze względu na zabarwienie emocjonalne i intensywność afektów poród
przed czasem jest traumatycznym wydarzeniem (Kmita, 2004; Piekarska,
2005; Sochocka i Pirogowicz, 2006; Libera, 2009; Łuczak-Wawrzyniak, 2009;
Bidzan i in., 2009; Bieleninik i in., 2009; Bieleninik, 2012), który również
determinuje proces wychowawczy i podjęcie ról rodzicielskich. Stresogenny
komponent zagrażającego porodu przedwczesnego lub spontanicznego porodu
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przedwczesnego jest drugim aspektem, który należy uwzględnić rozpatrując
aspekt trudnego rodzicielstwa.

1. TRUDNE RODZICIELSTWO WYNIKAJĄCE Z WCZEŚNIACTWA

Wcześniactwo jest aktualnym problemem medycznym, psychologicznym
i społeczno-ekonomicznym, które intensyfikuje zainteresowanie specjalistów
wielu dziecin. W związku z faktem, że istnieje ogólnoświatowy wzrost prze-
żywalności dzieci przedwcześnie urodzonych, w tym noworodków płodowych,
uwaga koncentruje się nie tylko na powikłaniach natury medycznej, ale także
psychologicznej. Odmienności anatomiczne i fizjologiczne dotyczą podsta-
wowych układów życiowych, w tym układu oddechowego, termoregulacyj-
nego, nerwowego, pokarmowego, krążenia czy immunologicznego. Wszystkie
układy życiowe wcześniaków dojrzewają poza środowiskiem macicznym, co
sprawia, że cechują się one odmiennym stanem klinicznym po urodzeniu
i wymagają specjalistycznej opieki po porodzie (Kostuch, 2009). Na pra-
widłowy rozwój psychoruchowy dziecka ma wpływ przebieg ciąży, porodu,
a także adaptacja dziecka do środowiska zewnątrzmacicznego i powikłania
okołoporodowe. Chrzan-Dętkoś (2012) podkreśla, że „im większa niedojrza-
łość dziecka przy urodzeniu i cięższe komplikacje okołoporodowe, tym
bardziej zakłócony lub zaburzony może być jego rozwój” (s. 36). Dzieci uro-
dzone przedwcześnie należą do grupy ryzyka zaburzeń, deficytów, dysharmo-
nii w rozwoju, opóźnień lub niepełnosprawności (Bieleninik, 2012). Linden
i in. (2007) podają, że około 50% wcześniaków może mieć długofalowe pro-
blemy ze zdrowiem. Oczywiście stopień problemów medycznych i psycholo-
gicznych zależy od tygodnia, w którym doszło do rozwiązania ciąży, a zatem
uwarunkowany będzie wiekiem ciążowym, masą urodzeniową i dojrzałością
noworodka. Długotrwałe problemy zdrowotne dziecka wiążą się z częstymi
hospitalizacjami, a przewlekły charakter zaburzeń czyni z dzieci osoby nie-
pełnosprawne. Urmańska (2007) i Bałanda i in. (2009), rozpatrując aspekt
wcześniactwa, nazywają dzieci przedwcześnie urodzone „dziećmi specjalnej
troski”, co intensyfikuje wagę istniejącego problemu. Liczne powikłania
natury medycznej i psychologicznej dzieci przedwcześnie urodzonych spra-
wiają, że rodzice stykają się z pojęciami zdrowia, choroby i niepełnospraw-
ności już od pierwszych chwil życia dziecka. Powikłania wcześniactwa wiążą
się z przewlekłym charakterem chorób, czyli mówi się o „wszelkich zaburze-
niach lub odchyleniach od normy, które mają jedną lub więcej z następują-
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cych cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, wymagają specja-
listycznego postępowania rehabilitacyjnego, albo według wszelkich oczekiwań
będą wymagać długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki” (na podsta-
wie WHO: za: Bidzan, 2011, s. 154). Choroby przewlekłe często prowadzą
do niepełnosprawności, rozumianej jako „wszelkie ograniczenia lub brak
sprawności wynikającej z uszkodzenia czynności normalnych dla człowieka”
(na podstawie WHO: za: Bidzan, 2011, s. 155). Przewlekły charakter chorób
wiąże się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i warunkuje funkcjono-
wanie biopsychiczne człowieka, szczególnie w przypadku dzieci.

Długofalowe problemy medyczne wcześniaków dotyczą m.in.:
– Problemów oddechowych wynikających z nieprawidłowości ilościowej

i jakościowej surfaktantu. Niedojrzały układ oddechowy powoduje, że
wcześniaki mogą wymagać podawania tlenu przez kilka miesięcy, a nawet
użycia respiratora.

– Problemów aparatu wzroku, co ma związek ze słabo unaczynioną sia-
tkówką oka. Może występować u nich zez, krótkowzroczność, oczopląs, za-
burzenia widzenia dwuocznego, brak ostrości wzroku, co sprawia, że mogą
wymagać korekty z pomocą okularów, a nawet cierpieć na ślepotę.

– Problemów aparatu słuchu. Wymagają korekty lub cierpią na głuchotę.
– Problemów aparatu ruchu, które może objawiać się łagodnym poraże-

niem mózgowym (słabą kontrolą niektórych odruchów), jak również ciężkim
porażeniem mózgowym i koniecznością poruszania się za pomocą wózka in-
walidzkiego.

– Problemów psychologicznych, takich jak dysleksja, nadpobudliwość,
problemy w nauce, a nawet opóźnienie psychiczne.

Wczesne uszkodzenia mózgu powodują pierwotne uszkodzenia, jakimi są
zaburzenia ruchowe lub zaburzenia neuropsychologiczne, jak również ence-
falopatie wiązane. Należy podkreślić, że aż 95% uszkodzeń OUN powstaje
w okresie płodowym i noworodkowym (Kornacka, 2003; Kowalczykiewicz-
Kuta, 2009).

Problemy aparatu ruchu mogą zostać zaobserwowane od początku przyjścia
dziecka na świat. Niedojrzałość mózgu wcześniaków sprawia, że szczególne
różnice obserwuje się w zakresie napięcia mięśniowego, występowania od-
ruchów typowych dla noworodków niedonoszonych oraz odruchów typowych
dla środowiska wewnątrzmacicznego (Kostuch, 2009). Zaburzenia w funkcjo-
nowaniu odruchów u wcześniaków dotyczą:

– odruchu płaczu, który jest słaby, a u najmniejszych dzieci może nie
występować;
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– odruchu ssania, który w życiu płodowym jest w pełni skoordynowany
z odruchem połykania i pojawia się w 38. tygodniu ciąży (choć już w 28.
tygodniu wykształca się słaby odruch ssania nieskoordynowany z odruchem
połykania), stąd u noworodków urodzonych przed tym terminem może być
niewykształcony lub słabo wykształcony;

– odruchu szukania, który kształtuje się w 38. tygodniu ciąży i polega na
kierowaniu twarzy przez noworodka w kierunku bodźca dotykowego,
a u dzieci urodzonych między 28. a 30. tygodniem ciąży jest bardzo słaby
i wymaga stymulowania;

– odruchu chwytnego dłoni, który kształtuje się w 38. tygodniu ciąży,
a u noworodków urodzonych przedterminowo jest bardzo słaby; rozwija się
on wraz z dojrzałością noworodka;

– odruchu Moro, który u noworodków urodzonych przedwcześnie wygląda
inaczej niż u dzieci urodzonych o czasie; i tak:

u noworodków urodzonych ≥ 37. t. c. druga faza odruchu (przywiedze-
nie kończyn górnych i zgięcie kończyn dolnych) przeważa nad pierwszą
fazą odruchu (odwiedzenie kończyn górnych i dolnych, a następnie
wyprostowanie kończyn i palców),

u noworodków urodzonych między 33. a 36. t. c. pierwsza faza odruchu
równa się z drugą,

u noworodków urodzonych ≥ 32. t. c. pierwsza faza odruchu przeważa
nad drugą (Kostuch, 2009, za: Bieleninik, 2012, s. 69).

Nieprawidłowe odruchy u noworodków mogą być przyczyną specyficznych
trudności w nauce (Klecka i Palicka, 2010).

Dzieci przedwcześnie urodzone należą do grupy ryzyka wystąpienia nie-
pełnosprawności ruchowej, w tym mózgowego porażania dziecięcego (Kuła-
kowska, 2002; Kornacka, 2003; Urban, 2005). Niepełnosprawność ruchowa
to wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu narządu ruchu człowieka, które
mogą być wywołane wieloma przyczynami, ale ich konsekwencją jest zawsze
ograniczenie sprawności ruchowej (Loska, 2005, za: Bidzan, 2011). Mózgowe
porażenie dziecięce (MPD) jest zespołem niepostępujących zaburzeń ruchu
i postawy, będących następstwem uszkodzenia lub zaburzenia rozwojowego
mózgu we wczesnym stadium jego rozwoju, uwarunkowanym polietiologicz-
nie (Bielicka-Cymerman, 2003). Częstość występowania MPD szacuje się na
2-2,5 na 1000 żywo urodzonych noworodków (Bielicka-Cymerman, 2003;
Szczepański i in., 2009), przy czym jest ona odwrotnie proporcjonalna do
wieku ciążowego (np. Guzikowski, 2008). Szczegółowe dane zostały przed-
stawione przez Eveline Himpens z zespołem (2007, za: Rutkowska i in.,
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2010). Badacze dokonali metaanalizy publikacji wydanych w latach 1986-
2006. Autorzy wykazali, że:

– stwierdza się spadek częstotliwości występowania MPD wraz ze wzros-
tem dojrzałości noworodka;
ponadto wskaźnik występowania MPD wynosi:

– dla noworodków urodzonych < 28. t. c. – 14, 6% (od 7,3% do 28,2%);
– dla noworodków po 27. t. c. – 13,3%;
– dla noworodków między 28. a 31. t. c. – 6,2%
– dla noworodków między 32. a 26. t. c. – 0,5%
– dla noworodków powyżej 37. t. c. – 0,11%

Analizę badań nad formami niepełnosprawności ruchowej u noworodków
z małą masą urodzeniową prowadzonych w latach 1988-2000 wykonały Me-
lanie Bracewell i Neil Marlow (2002). Autorki pokazały, jak istotnym
problemem jest MPD u wcześniaków na całym świecie, co prezentuje tab. 1.

Tab. 1. Wskaźnik występowania MPD u wcześniaków

Autor Obszar Data
urodzenia

Waga
urodzeniowa (g) Populacja MPD

(%)

Piecuch
(1997)

San Fransisco, USA 79-85
86-88
89-91

500-1000
500-1000
500-1000

193
113
136

10
12
10

Robertson
(1992)

Edmonton, Canada 78-79 500-1250
500-749
750-999

1000-1250

82 17
-

13
18

88-89 500-1250
500-749
750-999

1000-1250

197 10
15
10
9

Forfar (1994) Edinburgh, Szkocja 78-79 <2000 149 7

O’Shea (1997) N. Carolina, USA 79-84
84-89
89-94

501-800
501-800
501-800

24
61

124

13
19
7

Cooke (1999) Liverpool, Anglia 82-85
86-89
90-93

<1000
<1000
<1000

411
387
398

10,9
10,8
7,3

Dunin-
Wąsowicz
(2000)

Warszawa, Polska 85-89
90-94

<1500
<1500

38
51

28,9
35,2
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Grether (2000) N. California, USA 83-85
88-89
90-94

<1000
<1000
<1000

266
208
560

5,6
7,7
4,8

Valkmana
(2000)

Oulu, Finlandia 93-95 <1500 51 23

Vohr (2000) USA 93-94 401-1000 1151 17

Doyle (2001) Melbourne,
Australia

79-80 500-999 79 10

Salokorpi
(2001)

Finlandia 91-94 <1000 142 19

Źródło: modyfikacja własna, za: Bracewell i Marlow, 2002, s. 243.

W przypadku dzieci urodzonych przedterminowo, przyczyny MPD upatruje
się w ciężkiej encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, krwawieniach
trzeciego i czwartego stopnia, obrzęku mózgu i zakażeniu OUN (Bielicka-
Cymerman, 2003). Wśród czynników ryzyka wymienia się: ciążę mnogą, rzu-
cawkę, wielowodzie, przedwczesne odklejenie się łożyska, ciążę trwającą
poniżej 36. tygodni, małą masę urodzeniową oraz nieprawidłowy poród (Bie-
licka-Cymerman, 2003).

Obraz kliniczny MPD zależy od lokalizacji i stopnia uszkodzenia mózgu
(np. Szczepański i in., 2009). Wyróżnia się następujące jego postacie:

– „Porażenie połowicze – przyczynę stanowi uszkodzenie niedotlenie-
niowo-niedokrwienne kory i istoty białej, niedrożność tętnicy środkowej
mózgu, martwica okołokomorowa istoty białej oraz wady mózgu. Objawy kli-
niczne uwarunkowane są uszkodzeniem dróg korowo-rdzeniowych jednej pół-
kuli. Jest to postać najczęściej występująca u noworodków donoszonych
i druga co do częstości występowania uszkodzeń noworodków przedwcześnie
urodzonych. Niedowład połowiczy dotyczy jednej połowy ciała. Badania neu-
rologiczne uszkodzeń tej formy postaci spastycznej ujawniają asymetrię na-
pięcia mięśniowego, odruchu Moro i odruchów chwytnych oraz jednostronne
wygórowanie odruchów głębokich. Rozwój umysłowy w przebiegu tego zabu-
rzenia jest zazwyczaj prawidłowy. U około 30% dzieci rozwija się padaczka
pod postacią napadów częściowych” (Bielicka-Cymerman, 2003, s. 45).

– „Obustronne porażenie kurczowe – odsetek obustronnego porażenia kur-
czowego u dzieci urodzonych przedterminowo wynosi ponad 50%. Wśród
przyczyn pojawiania się tej postaci można zaliczyć: martwicę okołoporodową
istoty białej i wylewy około- i dokomorowe z poszerzeniem światła. Roz-
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ległość martwicy jest proporcjonalna do wieku płodowego dziecka. We
wczesnym rozwoju diagnoza spastyczności jest trudna, natomiast opóźnienia
w rozwoju psychoruchowym tłumaczone są długofalowymi skutkami wcześ-
niactwa. Wśród objawów neurologicznych wymienia się: ograniczenie kąta
odwodzenia ud, stopotrząs, wygórowanie odruchów głębokich, opóźniony
rozwój odruchów prostowania. Rozwój umysłowy w przebiegu tego zaburze-
nia jest zazwyczaj prawidłowy. Częstym objawem są zaburzenia widzenia
i zez, natomiast padaczka rozwija się sporadycznie” (Bielicka-Cymerman,
2003, s. 46).

– „Obustronne porażenie mózgowe – inaczej zwane porażeniem cztero-
kończynowym, jest najczęstszą postacią porażenia mózgowego. Szczególnym
wskaźnikiem ryzyka wystąpienia jest masa urodzeniowa poniżej 1000 g.
Postać ta występuje zarówno u noworodków donoszonych, jak i wcześniaków.
Przyczyną powstania u dzieci urodzonych przedwcześnie jest rozległa mart-
wica okołokomorowa, obustronne torbiele po krwotoku okołokomorowym.
Częstym objawem klinicznym jest małogłowie, zaburzenia widzenia i oczo-
pląs. Rozwój umysłowy jest zawsze upośledzony. Obserwuje się ponadto
padaczkę w postaci zespołu Westa” (Bielicka-Cymerman, 2003, s. 47).

– „Postać móżdżkowa (ataktyczna) – występuje w 10-15% wszystkich
przypadków MPD. Przyczynę stanowi wada w postaci hipoplazji lub uszko-
dzenia w przebiegu zespołu niedotlenieniowo-niedokrwiennego. Wśród obja-
wów klinicznych obserwuje się: opóźniony rozwój mowy, drżenie zamiarowe
i zaburzenia koordynacji ruchów, opóźniony rozwój samodzielnego stawania
i chodzenia, niepewny chód na szerokiej podstawie” (Bielicka-Cymerman,
2003, s. 47).

– „Postać pozapiramidowa – występuje rzadko. Przyczynę wystąpienia
upatruje się w niedotlenieniu okołoporodowym. Wśród objawów klinicznych
obserwuje się: niezależne od woli zmiany uszkodzeń w napięciu mięśniowym
o gwałtownym charakterze, nadreaktywność na bodźce. Często współwystę-
puje upośledzenie umysłowe” (Bielicka-Cymerman, 2003, s. 48).

– „Postacie mieszane – łączą w sobie uszkodzenia różnych form MPD,
w tym: obustronny niedowład kurczowy i jedno- lub obustronny niedowład
połowiczy. Wśród objawów klinicznych należy wymienić opóźnienie umysło-
we. Drugą formą jest obustronny niedowład kurczowy z niezbornością, który
łączy objawy ataksji móżdżkowej ze spastycznością kończyn dolnych. Forma
ta występuje najczęściej u dzieci urodzonych przedterminowo w przebiegu
wodogłowia, w następstwie krwawienia podpajęczynówkowego” (Bielicka-
Cymerman, 2003, s. 48).
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3. TRUDNOŚCI BYCIA RODZICEM DZIECKA
URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE Z MPD1

– STUDIUM PRZYPADKU

Chłopiec, lat 15, w chwili badania był pacjentem Oddziału Dziecięcego
z Pododdziałem Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.
Chociaż podczas pierwszego kontaktu był nieufny, każdy następny (przebywał
na oddziale 3 tygodnie) przynosił coraz większe otwarcie. Kontakt emocjo-
nalny z nim był dobry. Chłopiec wychowywany w rodzinie czteroosobowej.
Matka z zawodu nauczycielka, ojciec – artysta rzeźbiarz. Chłopiec był drugim
dzieckiem, ma 21-letnią siostrę, która aktualnie studiuje.

Początkowo rodzina mieszkała w dużym mieście, ponad 500 tys. mieszkań-
ców, następnie przeprowadziła się do mniejszego.

Chłopiec pochodzi z ciąży powikłanej, zakończonej porodem przedwczes-
nym, który odbył się w 32. tygodniu ciąży. Po urodzeniu otrzymał 5 pkt.
w Skali Apgar. U chłopca zaraz po urodzeniu rozpoznano mózgowe porażenie
dziecięce pod postacią spastyczną. Poruszał się za pomocą sprzętu ortope-
dycznego (kule), miał uszkodzony narząd wzroku, nosił okulary korekcyjne.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie intelektualne, stwierdzono, iż funkcjonuje on
na pograniczu normy i niepełnosprawności intelektualnej. W czasie rozmów
i podczas rehabilitacji psychologicznej u chłopca można było zaobserwować
chwiejność emocjonalną, jednakże mogło mieć na to wpływ nie tylko MPD,
ale również, a może przede wszystkim, sytuacja rodzinna. W chwili badania
chłopiec uczęszczał do gimnazjum (klasa I), do klasy integracyjnej.

Należy zaznaczyć, że w Polsce organizację i funkcjonowanie oświaty
reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), do której sukcesywnie
opracowywane są rozporządzenia o charakterze aktów wykonawczych. Już
w art. 1 tej ustawy znajduje się informacja, iż system oświaty zapewnia
„realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia
się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osiąganego rozwoju”. Zgodnie z ustawą integracyjne kształcenie ucz-
niów chorych i niepełnosprawnych jest jednym z elementów idei normaliza-

1 Chłopiec był pacjentem Ilony Bidzan, w niniejszym opracowaniu wykorzystano dane
z wywiadu, rozmowy psychologicznej i obserwacji oraz niektórych wyników testów, m.in.
Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana (WISC-R).
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cyjnych wdrażanych w życie (Gołubiew-Konieczna, 2011). W polskiej oświa-
cie można wyróżnić kilka rodzajów integracji, z których najczęstsze są dwa:

– Integracja formalna, z której korzystał badany chłopiec, gdzie zgodnie
z przepisami prawa oświatowego, na terenach szkół i placówek ogólnodostęp-
nych organizuje się klasy, zwane integracyjnymi, do których uczęszczają
uczniowie w pełni sprawni i zdrowi razem z ich mniej sprawnymi i słabszymi
kolegami i koleżankami. W klasach tych ogółem uczniów jest mniej, a w za-
jęcia lekcyjne włączany jest dodatkowy nauczyciel – pedagog specjalny, co
stanowi jednocześnie zapewnienie odpowiednich warunków na przyjęcie ucz-
nia o innych, czyli specjalnych potrzebach edukacyjnych. Te specjalne
warunki to także możliwość korzystania z odpowiednich pomocy dydaktycz-
nych i specjalistycznego sprzętu, znoszenie w placówkach oświatowych barier
architektonicznych, zapewnienie dodatkowych zajęć terapeutycznych oraz
fachowej kadry pedagogicznej, także środków transportu do i ze szkoły
(tamże).

– Integracja nieformalna, gdzie do jednej klasy ogólnodostępnej i wie-
lolicznej uczęszczają różni uczniowie (tamże).

Matka chłopca pełniła swoją rolę zawodową w klasie chłopca jako nau-
czyciel wspomagający. Sytuacja o tyle była niecodzienna i trudna dla chłopca,
że był on jedyną osobą w klasie z orzeczeniem o niepełnosprawności, stąd
matka zajmowała się tylko nim. Matka jest osobą dominującą, wykazującą
wobec chłopca postawę nieprawidłową, polegającą na nieakceptacji choroby,
z jednoczesną akceptacją syna i nadmiernym ochranianiem go.

Chłopiec w klasie szkolnej nie czuje się dobrze, pomimo silnej potrzeby
przebywania z dziećmi, nie ma bliższego kontaktu z rówieśnikami, na co
niewątpliwie ma wpływ stała obecność matki. Niektórzy rówieśnicy wręcz
naśmiewają się z tego.

W trakcie wywiadu psychologicznego z matką chłopca, kobieta była skon-
centrowana głównie na sobie, jednocześnie starała się skrócić rozmowę i nie
dopuścić do psychologicznych interpretacji. Matka spostrzegała swojego syna
jako leniwego i upartego. O ojcu dziecka nie chciała mówić zbyt wiele,
powiedziała tylko, że aktualnie są w separacji. Z wywiadu z matką chłopca,
rozmowy z chłopcem i z logopedą wynikało, że chłopiec nie chciał uczęsz-
czać na zajęcia do poprzedniego psychologa, uważał je „za głupie i nie-
potrzebne”.

Początkowy kontakt z chłopcem nie należał do najłatwiejszych, gdyż
trzeba było zachęcić chłopca, żeby w ogóle nabrał ochoty na przyjście na
zajęcia. Podczas pierwszej rozmowy psychologicznej chłopiec narzekał, że na
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oddziale brak mu przyjaciół. Okazało się, że kilka lat temu podczas pobytu
w szpitalu chłopiec poznał kolegę, który okazał się jego jedynym przyja-
cielem. Jednakże od kilku turnusów nie widywali się, nie mieli do siebie
żadnych namiarów, okazało się, że matka chłopca ma telefon do jego matki.
Jednak pomimo próśb syna, by skontaktowała się z jego kolegą, ignorowała
te prośby. W hierarchii miejsc, w których chłopiec najchętniej bywał, na
pierwszym miejscu znalazł się dom, ale chłopiec zaznaczył, że „tylko oczko
niżej znajduje się szpital”. Często wspominał, że chciałby zostać lekarzem,
by nieść pomoc dzieciom i młodzieży z podobnymi problemami, jakie posia-
da, zdawał sobie jednak sprawę, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu to.
Dodawał również, że cieszyłby się, gdyby jego siostra była lekarzem i gdyby
jej chłopak, studiujący informatykę, pracował również w tym miejscu. Na
końcu w hierarchii ulubionych miejsc plasowała się szkoła, chłopiec pod-
kreślał, że nienawidzi tego miejsca. Miało to związek nie tyle z trudnościami
w nauce, ile z tym, że nie miał tam kolegów, nie uczestniczył w życiu szkol-
nym ani pozaszkolnym, naśmiewano się z niego. Po kilku dniach chłopiec co-
raz chętniej zaczął uczęszczać na zajęcia z rehabilitacji psychologicznej, był
zawsze punktualny i coraz częściej starał się przedłużać spotkania z psycho-
logiem. Coraz częściej przychodził do gabinetu o różnych porach, pytając,
czy może zostać.

Matka chłopca nie była osobą lubianą na oddziale przez innych rodziców.
Opisywana była jako osoba wybuchowa, skoncentrowana na sobie, nielicząca
się ze zdaniem innych osób, niedbająca o syna, irytująca się, gdy ten czegoś
od niej potrzebował. Często dochodziło do kłótni między nią a synem.
Podczas trzytygodniowego turnusu rehabilitacyjnego matka chłopca była
w konflikcie z trzema matkami innych dzieci.

4. OMÓWIENIE

Rodzina oddziałuje na społeczny rozwój dziecka m.in. przez stosowane
metody i styl wychowawczy, własną strukturę, dostarczane modele zacho-
wania się, warunki materialno-bytowe oraz ogólną atmosferę współżycia
(Kierenko, Parchomiuk, 2006). Jest zatem pierwotnym środowiskiem, w któ-
rym wzrasta i kształtuje się młody człowiek. To właśnie w rodzinie rozwija
się i nabywa wszystkie umiejętności, które kiedyś pomogą mu uniezależnić
się od rodziców.
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Sprawowanie opieki nad dzieckiem z porażeniem mózgowym stanowi dla
rodziców źródło licznych wyzwań. Wychowanie i kształcenie dziecka z nie-
pełnosprawnością ruchową jest znacznie trudniejsze niż jego pełnosprawnego
rówieśnika. Ale mimo przeżywanego stresu i zmęczenia, wielu rodziców
potrafi dobrze adaptować się do sytuacji oraz wzmacniać swoją siłę, kom-
petencje rodzicielskie i opiekuńcze. Niestety, nie było to udziałem rodziny
opisywanego przez nas chłopca. Jego matka nie tylko nie zaakceptowała cho-
roby dziecka, ale w obliczu MPD przejawiała nieprawidłową postawę rodzi-
cielską, która wpływała w niekorzystny sposób na psychologiczne funkcjo-
nowanie chłopca w różnych sferach, szczególnie osobowościowej i społecznej.
„Dziecko musi być kochane i akceptowane, tak jakby było normalne – akcep-
towane ze wszystkimi swymi ułomnościami. Taka naturalna akceptacja, wy-
twarzająca przyjemne stosunki pomiędzy dzieckiem a jego rodziną, pozwoli
na rozwój osobowości dziecka w najkorzystniejszym środowisku” (Bavin,
1994, s. 29). Osobowościowe problemy chłopca związane były z niską samo-
oceną, a co za tym idzie, postrzeganiem świata jako nieprzyjaznego, nieumoż-
liwiającego mu samorealizację. Natomiast problemy w społecznym funkcjono-
waniu dotyczą przede wszystkim izolacji. Pomimo uczęszczania do szkoły,
„pomieszanie” przez matkę ról: rodzicielskiej z nauczycielską nie umożliwia
chłopcu nawiązania kontaktu z rówieśnikami. Dodatkowo, zaburzenia ruchu nie
ułatwiały włączania się w typową dla osób w wieku chłopca aktywność.

Chłopiec nie utrzymuje kontaktu z ojcem. Rodzice są w separacji, jedną
z przyczyn było uzależnienie mężczyzny od alkoholu i z relacji chłopca
wynika, że zarówno on, jak i matka mieli wybuchowe charaktery, nie akcep-
towali kompromisów. Siostra chłopca obecnie studiuje. Nie mieszka z bratem
i matką. Chłopiec wyraża się o niej pozytywnie, chciałby, żeby z nim miesz-
kała, bo według niego za rzadko się widują (jego siostra przyjeżdża w od-
wiedziny 1-2 razy w tygodniu).

Przykład sytuacji chłopca potwierdza, że pojawienie się dziecka niepeł-
nosprawnego w rodzinie to zasadnicza zmiana w sposobie i jakości jej funk-
cjonowania. To zmiana planów, marzeń, wyobrażeń o przyszłości. To także
doświadczanie przez rodziców rezygnacji, która następuje w każdej płasz-
czyźnie. Rola rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest w dużym stopniu
obarczona wieloma trudnościami, ale to właśnie ich postawy i zaangażowanie
warunkują usprawnianie dziecka.

Rycina 1 przedstawia model oddziaływań wobec dzieci z niepełnospraw-
nością.
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Rycina 1. Model oddziaływań wobec dzieci z niepełnosprawnością
Źródło: opracowanie M. Bidzan, 2013 (za: Stoińska i Montgomery, 2003, s. 23).

Diagnoza i rehabilitacja badanego chłopca w dużej mierze opierały się na
tym modelu. Można więc uznać, że w obliczu stresu wywołanego pojawie-
niem się dziecka z MPD rodzice aktywizowali zadaniowy styl radzenia sobie,
poszukując najlepszych rozwiązań. Obok niego matka stosowała styl emocjo-
nalny, który w połączeniu z zadaniowym często jest korzystnym połączeniem.
Jednak zbyt duża dominacja matki, jej nadmierne ochranianie dziecka, wręcz
ubezwłasnowolnienie chłopca, przeżywanie emocji negatywnych, koncentro-
wanie się w dużej mierze na sobie, nie pozwoliły na autonomię chłopca, co
w obliczu kryzysu adolescencji sprawia, że dla niego jest to sytuacja bardzo
trudna. Nakładanie się dwóch kryzysów, jednego związanego z chorobą, dru-
giego – z adolescencją, utrudnia adaptację do choroby i traktowanie jej jako
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wyzwania. Rodzice mający dziecko z niepełnosprawnością przechodzą przez
proces adaptacji, w wyniku którego stają się rodzicami dziecka chorego. Rola
rodzicielska w omawianych okolicznościach pełniona jest odmiennie od roli
podejmowanej wobec dziecka zdrowego/pełnosprawnego. Specjaliści pracujący
z dzieckiem z niepełnosprawnością powinni jednocześnie kierować swoje
działania na dziecko i rodziców. Niewłaściwy kontakt emocjonalny rodziców
wobec dziecka i niewłaściwe postępowanie wobec niego mogą nasilać lub
wywoływać zaburzenia w jego zachowaniu, a także wtórnie zaburzać rozwój
dziecka z niepełnosprawnością (Soresi i in., 2007).

Biorąc pod uwagę etapy adaptacji do choroby dziecka w kontekście mo-
deli: przeżyć i emocji, przebiegu procesów trajektoryjnych oraz przysto-
sowania się do roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością, można stwierdzić,
że pomimo to, iż chorobę u chłopca zdiagnozowano 15 lat temu, matka nie
przystosowała się do roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością, wpadła
w pułapkę roli (osaczenie), co odpowiada zazwyczaj pierwszej z trzech faz
adaptacji do choroby dziecka.

Natomiast jeśli chodzi o przeżywane emocje, matka znajduje się na drugim
poziomie adaptacji do choroby dziecka, przeżywając chwiejność emocjonalną,
wpadła w wir, skumulowany nieład, przeżywa załamanie się organizacji życia
codziennego i orientacji wobec samej siebie, co przejawia się m.in.
w mieszaniu ról, matczynej i zawodowej, niekorzystnie odbijającej się na
funkcjonowaniu społecznym chłopca. Zachowanie się matki w domu i szkole
może wynikać z trudności w pogodzeniu się z chorobą dziecka, jak i z braku
umiejętności osobowościowych i wychowawczych w obliczu MPD.

Przystosowanie się rodziny dziecka z przewlekłą chorobą dotyczy nastę-
pujących aspektów: „redukcji lęku i poczucia chaosu, reorganizacji życia
domowego, poszukiwania nowych wartości i zmian planów życiowych, prze-
ciwdziałania poczuciu osamotnienia, bezradności i bezsilności, walki z po-
czuciem beznadziejności, znajdowania nowych obszarów aktywności dających
zadowolenie i poczucie sukcesu” (Skórczyńska, 2007, s. 48). Poziom lęku
u matki badanego chłopca nadal jest wysoki, nadal też ma ona poczucie
chaosu, reorganizacji życia domowego. Trudno jej dokonać zmiany planów
życiowych, wartości, nie potrafi, a nawet nie próbuje znajdować nowych
obszarów aktywności dających zadowolenie i poczucie sukcesu. Matka chłop-
ca przeżywa też duże trudności w przeciwdziałaniu poczuciu osamotnienia
swojego i dziecka, jest bezradna i bezsilna w obliczu choroby dziecka,
chociaż w odbiorze innych pokazuje swoją dominację.
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Rodzice chłopca nie skorzystali z grupy wsparcia dla dzieci z MPD, gdyż
takiej nie było w miejscu ich zamieszkania. Metaanaliza badań nad efek-
tywnością programów interwencyjnych wobec rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością dokonana przez Singer i in. (2007) wskazała cechy optymalnej
interwencji, która powinna być systemowa, całościowa, oraz powinna łączyć
wzmacnianie umiejętności osobowościowych i umiejętności wychowawczych
rodziców. Z badań wynika, że wzmocnienie zasobów osobowościowych rodzi-
ców pozytywnie wpływa na odczuwaną przez nich jakość życia, poczucie
dobrostanu, zwiększa ich wiedzę i jej wykorzystanie w opiece nad dzieckiem
(Soresi i in., 2007). Zła adaptacja rodziców do niepełnosprawności dziecka
prowadzi do dysfunkcyjności całego systemu rodzinnego. Pracując z rodziną
mającą dziecko z niepełnosprawnością, ważne jest, aby „dać jej czas” na
przeżycie żałoby, straty i innych trudnych emocji, będących integralnym
elementem procesu adaptacji.

5. TRUDNE RODZICIELSTWO
WYNIKAJĄCE Z PORODU PRZEDWCZESNEGO

Trudne rodzicielstwo z jednej strony może wynikać ze stanu zdrowia
dziecka, co zostało przedstawione w pierwszej części pracy, z drugiej może
być spowodowane lub/i intensyfikowane stanem emocjonalnym wynikającym
z porodu przedterminowego. Poród przedwczesny traktowany jest w katego-
riach wydarzenia stresogennego i traumatogennego (Kmita, 2004; Piekarska,
2005; Sochocka i Pirogowicz, 2006; Libera, 2009; Łuczak-Wawrzyniak, 2009;
Bidzan i in., 2009; Bieleninik i in., 2009; Bieleninik, 2012), który może
powodować zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD)
(Davies i in., 2008; Libera, 2009; Łuczak-Wawrzyniak, 2009). Wśród czyn-
ników wpływających na stresogenny komponent porodu przedwczesnego wy-
mienia się:

– „zagrożenie życia noworodka oraz wysokie ryzyko zaburzeń jego roz-
woju, szczególnie w przypadku narodzin we wczesnych tygodniach (np.
24-25. tydzień);

– hospitalizacja noworodka na oddziale intensywnej terapii, gdzie nie-
ustannie poddawany jest intensywnym zabiegom medycznym, a co za tym
idzie, rodzice mają ograniczony kontakt z dzieckiem;

– nagłe przerwanie psychologicznych procesów przygotowujących matkę
na przyjście dziecka i podjęcie roli macierzyńskiej, co może wpływać na
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procesy adaptacyjne po porodzie i na wczesne relacje pomiędzy matką
a dzieckiem;

– odczuwanie przez rodziców wielu często sprzecznych uczuć, takich jak:
lęk o życie dziecka i lęk przed jego niepełnosprawnością, bezradność,
poczucie utraty kontroli nad sytuacją, poczucie winy i krzywdy, złość,
smutek, nadzieja i poczucie straty” (Libera, 2009, s. 173).

W literaturze przedmiotu opisano model sześciu czynników wpływających
na postrzeganie porodu przedterminowego jako wydarzenia stresogennego
przez rodziców (Preterm Parental Distress Model). Są to:

1) cechy osobowościowe rodziców,
2) sytuacja rodzinna,
3) zachowanie personelu medycznego,
4) stan zdrowia dziecka,
5) troska rodziców o dziecko,
6) utrata normalnego rodzicielstwa (Jackson i in., 2003).

Stres rodziców wywołuje także ocena stanu zdrowia noworodka bezpośrednio
po porodzie przez personel medyczny, który wyrażony jest m.in. za pomocą
skali Apgar. Stres intensyfikuje ponadto spostrzeganie wyglądu i zachowania
dziecka przez rodziców, które swoim wyglądem odbiega od dzieci urodzo-
nych o czasie. Do kolejnych aspektów stresogennych należy wzrokowa i słu-
chowa percepcja aparatury medycznej oraz rozdzielenie rodziców od dziecka,
które bardzo często musi przebywać w inkubatorze. Relacje z personelem
medycznym należą do kolejnej sfery budzącej stres u rodziców, stąd kom-
ponent komunikacyjny tak często podkreślany jest przez specjalistów (Libera,
2009).

Do czynników, które decydują o spostrzeganiu porodu przedwczesnego
jako zdarzenia traumatycznego, zalicza się:

– niepewność rodziców o to, czy dziecko przeżyje;
– diametralnie zmieniającą się z dnia na dzień sytuację oraz chroniczną

niepewność sytuacji;
– utratę „dziecka wyobrażonego”;
– niepewność o dalsze zdrowie somatyczne dziecka;
– dostępność negatywnych informacji na temat długofalowych skutków

wcześniactwa;
– konfrontację matki z traumatycznymi wydarzeniami z okresu jej dzie-

ciństwa (Kmita, 2004).
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Ponadto poród może być wydarzeniem traumatycznym jeszcze zanim nastąpi.
Traumatyczna jest sama perspektywa porodu, która może mieć miejsce
w przypadku ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.

Powyższe teoretyczne wnioski dotyczące percepcji porodu przedwczesnego
przez rodziców znajdują uzasadnienie w badaniach naukowych. Rodziców
wcześniaków cechuje wyższy poziom stresu w ciągu pierwszych tygodni po
porodzie (Levy-Shiff i in., 1989; Löhr i in., 2000; Rimmerman i Sheran,
2001), który zmniejsza się wraz z upływem czasu (Lau i Morse, 2003), przy
czym matki wcześniaków doświadczają większego stresu niż ojcowie (Jackson
i in., 2007). Sytuacja hospitalizacji dziecka może wpłynąć także na po-
jawienie się u obojga rodziców depresji i objawów lęku, jednakże w sytuacji
poprawy stanu zdrowia dziecka i wypisu dziecka do domu objawy te znikają
(Carter i in., 2007). Wyniki kolejnych badań sugerują, że dopiero po dwóch
latach od porodu stan psychiczny matek się normalizuje, a odczuwany poziom
stresu minimalizuje. W przypadku matek dzieci bardzo chorych lub z opóź-
nieniem w rozwoju, długość odczuwanego stresu jest dłuższa.

Stan zdrowia dziecka, jego hospitaliazacja ma wpływ także na postawy
rodzicielskie. Aktualnie mówi się także o zjawisku „przedwczesnych narodzin
rodzica” (Pacak, 2013). Rodzice niemowląt urodzonych przedwcześnie do-
świadczają wielu kryzysów, niepewności i bezsilności w procesie podejmo-
wania roli rodzicielskiej (Watson, 2011). Utrudnienia w kształtowaniu się
więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem urodzonym przedterminowo
wynikają z następujących faktów:

– „dziecko znajduje się we wcześniejszym okresie rozwoju, więc może nie
być gotowe do odbioru dźwięków i obrazów, których źródłem są rodzice;

– jest zagrożone rozwojem zaburzeń neurologicznych, które mogą się
wiązać z pojawieniem się trudnych i nieprawidłowych zachowań;

– okres po porodzie może być źródłem wielkiego stresu dla rodziców
i wpływać na zmianę ich zachowań wobec dziecka;

– występują rożne ograniczenia fizyczne (np. przebywanie dziecka na
oddziale intensywnej terapii);

– zbyt wysoki lub niski próg reakcji dziecka na stymulację;
– niski poziom koncentracji uwagi i pobudzenia, drażliwość noworodka”

(Kosno, 2010, s. 48).
Stany te sprzyjają percepcji postaw wychowawczych w kategoriach trud-

nego rodzicielstwa. Nastrój rodziców przypomina rozpacz po śmierci uko-
chanej osoby i można zaobserwować u nich reakcje podobne jak podczas ża-
łoby (Kmita, 2000, 2004; Sochocka i Pirogowicz, 2006; Barańska, 2007).
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W takiej sytuacji rodzice opłakują dziecko, które żyje, ale wartością opła-
kiwaną jest zdrowie (Kmita, 2000). Nawet dwa miesiące po wypisie dziecka
z oddziału intensywnej terapii noworodków rodzice wcześniaków gorzej po-
strzegają własne kompetencje rodzicielskie w porównaniu do rodziców nie-
mowląt donoszonych (Olshtain-Mann i Auslander, 2009). Podczas pobytu
w szpitalu oraz w kilka tygodni po wypisie rodzice nadal sygnalizowali
większe trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem (Levy-Shiff i in.,
1989, za: Bielawska-Batorowicz, 1995). Kolejne analizy (Levy-Shiff i Mo-
gliner, 1989, za: Bielawska-Batorowicz, 1995) wykazały podobieństwa wypo-
wiedzi obojga rodziców na temat utrudnionej opieki nad dziećmi urodzonymi
przedterminowo. Narodziny wcześniaka wiążą się z utratą tak zwanego dziec-
ka wyobrażonego (Kmita, 2004; Barańska, 2007; Urmańska, 2007; Łuczak-
Wawrzyniak, 2009; Bałanda i in., 2009). W takiej sytuacji rozbieżność
między oczekiwaniami rodziców a rzeczywistością jest znacząca. Istotne
znaczenie w mentalnej reprezentacji dziecka urodzonego przedwcześnie przez
rodzica ma skrócenie okresu ciąży, które wpływa także na spostrzeganie
dziecka i interakcję między nim a rodzicem. Urodzenie dziecka przed 37. ty-
godniem ciąży sprzyja spostrzeganiu go przez pryzmat stereotypu wcześniac-
twa (prematurity stereotype) i traktowaniu go jako mniej dojrzałego i młod-
szego, niż jest w rzeczywistości (Bieleninik, 2012).

6. SPOSTRZEGANIE PRZEZ MATKĘ DZIECKA
W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

– STUDIUM PRZYPADKU

W projekcie badawczym wzięła udział rodzina pochodząca z aglomeracji
miejskiej o stanie materialnym ocenionym przez rodziców na poziomie do-
brym. Wiek matki i ojca w chwili uczestniczenia w badaniu wynosił 36 lat.
Oboje rodzice mieli wykształcenie wyższe. Badaniem psychologicznym zo-
stała objęta jedna z córek, która przyszła na świat 26 marca 2010 r.
w jednym z gdańskich szpitali. Z wywiadu medycznego wynika, że dziew-
czynka urodziła się w 33. tygodniu ciąży, uzyskała 9 punktów w skali Apgar
z piątej minucie pomiaru, co wskazuje na dobry stan urodzenia. Dziewczynka
przyszła na świat drogami natury, a przy porodzie miała prawidłowe ułożenie.
Waga urodzeniowa dziecka wynosiła 2500 g, długość 54 cm, obwód główki
i obwód klatki piersiowej po 34 cm. Dziewczynka była karmiona naturalnie
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oraz nie wykazywała żadnych zaburzeń podstawowych układów życiowych
w okresie poporodowym.

Dnia 21 września 2013 r. dziewczynka została przebadana Bayley Scale
of Infant and Toddler Development Third Edition (BSID-III)2. W momencie
oceny rozwoju psychoruchowego miała 3 lata, 5 miesięcy i 25 dni (41 mie-
sięcy i 25 dni) i uczęszczała do przedszkola. Badanie odbyło się w domu
rodzinnym dziecka, w obecności matki.

W czasie badania dziewczynka szybko nawiązała pozytywny kontakt
z osobami badającymi. Z obserwacji wynika, że moment badania nie był dla
niej sytuacją stresogenną. Dziewczynka utrzymywała kontakt wzrokowy i słu-
chowy z badającym, zadawała pytania, komentowała prezentowane pomoce
testowe, uśmiechała się. W trakcie badania wykazywała postawę nastawioną
na współpracę i zainteresowanie, sprawnie i szybko wykonywała zadania.
Oglądała z zainteresowaniem zabawki i okazywała entuzjazm. Chętnie rów-
nież rozmawiała z badającymi.

Rycinia 2 przedstawia skan arkusza formularza oceny dziecka (REcord
From), prezentujący wyniki stenowe oraz wyniki przeliczone uzyskane przez
dziecko w badaniu psychologicznym.

Na podstawie badania psychologicznego można stwierdzić, że rozwój psy-
choruchowy dziewczynki przebiega harmonijnie. W zakresie Funkcji Po-
znawczych (Cog), Umiejętności Językowych (Lang) oraz Umiejętności Moto-
rycznych (Mot) dziewczynka uzyskała wyniki na poziomie wyników bardzo
wysokich w stosunku do jej wieku życia. Rozpatrując sferę językową dziecka,
zauważa się widoczną różnicę pomiędzy umiejętnościami należącymi do za-
kresu komunikacji czynnej i komunikacji biernej. W podskali Komunikacja
Receptywna (RC) dziewczynka uzyskała wynik na poziomie 18 punktów,
świadczący o bardzo wysokich umiejętnościach zasobu słownika biernego.
W podskali Komunikacja Ekspresywna (EC) wynik dziewczynki na poziomie
13-skalowanych punktów świadczy o przeciętnym wyniku przy górnej grani-
cy. Należy podkreślić, że różnica w zakresie czynnego i biernego zasobu

2 BSID-III jest obecnie najczęściej stosowanym narzędziem diagnostycznym do oceny
wczesnego rozwoju zarówno w praktyce klinicznej, jak i badaniach naukowych na całym
świecie. Stosowany nie tylko do opisu funkcjonowania rozwoju dzieci, ale także do pomocy
w diagnostyce i planowaniu leczenia dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju lub z niepełno-
sprawnością. Służy także do prognozowania opóźnień rozwojowych. Uwzględnia wiek skorygo-
wany dla wcześniaków. Jedną z największych zalet tego testu jest to, że wprowadza on takie
zmienne, jak: wiek, płeć, region, rasa i pochodzenie etniczne oraz edukacja rodziców (Sto-
ińska-Montgomery, 2003; Anderson i in., 2010).
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Rycina 2. Wyniki stenowe i przeliczone uzyskane w skali BSID-III

*Cog (Cognitive) – Funkcjonowanie poznawcze; Lang (Language) – Umiejętności językowe; Mot
(Motor) – Umiejętności motoryczne; SE (Social – Emotional) – Umiejętności społeczno-
-emocjonalne; GAC (General Adaptive Composit) – wskaźnik zachowań adaptacyjnych; Com
(Communication) – komunikacja; CU (Community Use) – użycie języka; FA (Functional Pre-
Academics) – funkcjonowanie poznawcze; HL (Home Living) – życie domowe; HS (Health and
Safety) – zdrowie i bezpieczeństwo; LS (Leisure) – czas wolny; SC (Self-Care) – codzienne
czynności osobiste; SD (Self-Direction) – samodzielność; Soc (Social) – umiejętności społeczne;
Mo (Motor) – umiejętności motoryczne.
Źródło: opracowanie własne.

języka jest istotna statystycznie. Analizując wyniki uzyskane w skali umie-
jętności motorycznych (Mot) dziecka, obserwuje się, że poziom umiejętności
należących do motoryki małej (FM) oscyluje na poziomie powyżej przecięt-
nego w górnej granicy przedziału (16 sten), natomiast poziom umiejętności
należących do motoryki dużej (GM) kształtuje się na poziomie wyników wy-
sokich (18 sten). Oznacza to, że dziewczynka wykazała wyższe kompetencje
w zakresie zadań należących do sfery umiejętności motoryki dużej niż moto-
ryki małej. Należy jednak podkreślić, że wszystkie weryfikowane przez psy-
chologa sfery zostały ocenione na poziomie wyników bardzo wysokich.
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Na podstawie Kwestionariusza Oceny Funkcjonowania Społeczno-Emocjo-
nalnego i Zachowań Adaptacyjnych zauważa się różnice w ocenie funkcjo-
nowania rozwoju psychoruchowego dziecka przez matkę. Dziewczynka została
najniżej oceniniona przez matkę w skali Społeczno-Emocjonalnej (SE), przy
czym uzyskany wynik wskazuje na wynik poniżej przeciętnego w dolnej gra-
nicy przedziału. Oznacza to, że w opinii matki dziewczynka nie potrafi
w sposób logiczny łączyć emocji i idei ani dawać symbolicznego wyrazu
złożonym uczuciom i intencjom w zabawie w udawanie oraz ekspresji słow-
nej. Wynik ten sugeruje również, że matka spostrzega dziewczynkę jako
funkcjonującą w zakresie społeczno-emocjonalnym na poziomie niższym, niż
jej rówieśnicy urodzeni o czasie. Zachowania adaptacyjne (GAC), czyli
stopień, w jakim dziecko potrafi się przystosować do różnorodnych oczekiwań
związanych z życiem na co dzień, zostały ocenione na poziomie przeciętnym
w stosunku do jej wieku życia. Dokonując dokładnej analizy umiejętności
należących do sfery zachowań adaptacyjnych, zauważa się, że matka najwyżej
oceniła umiejętności językowe dziecka, należące przede wszystkim do ko-
munikacji biernego zasobu słownika (Com). Wynik ten oscyluje na poziomie
wyników powyżej przeciętnych w dolnej granicy przedziału. Spostrzeganie
umiejętności językowych dziecka przez matkę jest zbieżne ze spostrzeganiem
tych umiejętności przez psychologa w tym aspekcie, że umiejętności komuni-
kacji receptywnej dziewczynki oscylują na poziomie wyższym niż umiejętno-
ści komunikacji ekspresywnej (stosunek RC do EC i Com do CU). Warto jed-
nak podkreślić, że umiejętności językowe dziecka zostały ocenione przez
rodzica na niższym poziomie niż w badaniu psychologicznym, co wskazuje
na brak trafności spostrzegania matki w ocenie kompetencji dziecka nale-
żących do tej sfery.

Rozbieżność opinii rodzica i oceniającego obserwowana jest również
w zakresie funkcjonowania poznawczego (FA versus Cog). Otóż, w badaniu
psychologicznym funkcje poznawcze dziecka zostały ocenione na poziomie
wyników wysokich, natomiast w ocenie matki dziewczynka funkcjonuje na
poziome wyników przeciętnych, uzyskując wynik przeciętny (11 sten). Ozna-
cza to, że matka cechuje się brakiem trafności spostrzegania umiejętności
należących do sfery poznawczej dziecka. Dodatkowo subiektywna opinia ro-
dzica dotycząca umiejętności motorycznych sugeruje brak trafności spostrze-
gania. W obiektywnej opinii psychologa poziom rozwoju motorycznego dziec-
ka znajduje się na poziomie wyników bardzo wysokich, natomiast matka spo-
strzega motoryczne kompetencje dziewczynki na poziomie wyników przecięt-
nych. W zakresie umiejętności należących do sfery: życia domowego (HL),
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zdrowia i bezpieczeństwa (HS), czasu wolnego (LS), codziennych czynności
osobistych (SC), samodzielności (SD) i umiejętności społecznych (Soc),
dziewczynka została oceniona przez rodzica na poziomie wyników przecięt-
nych. Z wywiadu uzyskano informacje, że matka spostrzega dziewczynkę jako
rozwijającą się podobnie jak jej rówieśnicy. Uzyskane wyniki badań sugerują
jednak, że dziecko we wszystkich weryfikowanych sferach rozwinęło swoje
kompetencje na poziomie wyników bardzo wysokich.

7. OMÓWIENIE

Matka dziewczynki cechuje się brakiem trafności spostrzegania umiejęt-
ności dziecka, należących do wszystkich badanych sfer, na niekorzyść dziew-
czynki. Spostrzeganie dziecka przez rodziców uwarunkowane jest zmiennymi
położniczymi (jak typ ciąży, powikłania okołoporodowe i inne), charaktery-
styką dziecka (np. temperament, zachowanie), charakterystyką rodzica (np.
stan emocjonalny, zdrowie psychiczne, samoocena), warunkami materialnymi,
sposobem traktowania dziecka przez rodziców oraz wsparciem społecznym,
doświadczeniami wyniesionymi z wychowawczego stylu rodziny pochodzenia
(Belsky i Isabella, 1985; Bielawska-Batorowicz, 1995; Kosno, 2010; Bie-
leninik, 2012). Zachowanie rodziców wobec dziecka uwarunkowane jest rów-
nież wiedzą dotyczącą: rozwoju dziecka, jego potrzeb (Jundziłł, 1993, za:
Bielawska-Batorowicz, 1995), poczuciem kompetencji rodzicielskiej (Herbert,
1994, za: Bielawska-Batorowicz, 1995), przekonaniami o powodach specyficz-
nych zachowan dzieci (Silvester i Stratton, 1991, za: Bielawska-Batorowicz,
1995), a także stosunkiem do możliwości prokreacyjnych (Raphael-Leff,
1991, za: Bielawska-Batorowicz, 1995), postawami rodzicielskimi (Herbert,
1994, za: Bielawska-Batorowicz, 1995; Ziemska, 2009). Istotne są również
wzorce postępowania z dzieckiem charakterystyczne dla danej kultury (Kosno,
2010). Bielawska-Batorowicz (1995) podkreśla, że czynnikiem wpływającym
na spostrzeganie dziecka jest również przebieg ciąży i porodu. Poród przed-
wczesny w tym przypadku był czynnikiem wpływającym na spostrzeganie
rozwoju dziecka przez matkę w ramach tzw. stereotypu wcześniactwa. Może
to mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Należy wspomnieć także o po-
jęciu jatrogennego opóźnienia rozwoju dziecka (Iatrogenic Retardation), jako
skutku stosowanych metod wychowawczych.

Ocena rozwoju dziecka przez rodziców jest szczególnie ważna, ponieważ
spędzają oni najwięcej czasu z dzieckiem, a ich oddziaływania wychowawcze
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mogą albo wpływać na retardację rozwoju, albo na akcelerację. W sytuacji,
gdy rodzic spostrzega swoje dziecko jako słabsze i niżej funkcjonujące, niż
jest w rzeczywistości, może mniej zachęcać je do eksploracji otoczenia, ma-
nipulacji, zabawy. Może dawać mu zabawki przeznaczone dla dzieci o niż-
szym wieku życia lub niższym poziomie funkcjonowania, a tym samym może
nie tyle opóźniać rozwój, ile go nie wzmacniać. Optymalnym rozwiązaniem
jest trafne spostrzeganie funkcjonowania dziecka oraz stymulowanie tych sfer
jego rozwoju, które wymagają oddziaływań i intensyfikacji.

*

Poród przedwczesny w wielu przypadkach implikuje trudne rodzicielstwo.
Funkcjonowanie rodziny w kontekście porodu przedwczesnego i ewentualnie
wynikających z wcześniactwa problemów rozwojowych, choroby i/lub niepeł-
nosprawności dziecka, uwarunkowane jest konfiguracją następujących czyn-
ników: porodem przedwczesnym, urodzeniem dziecka wcześniaczego (szcze-
gólnie o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej), początkiem choroby, jej
przebiegiem, niepełnosprawnością dziecka wynikającą z choroby oraz zaso-
bami rodziny (Bidzan, 2011). Małgorzata Sekułowicz (2000) podkreśla, że
jeśli na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością, to sytuację taką
można określić jako długotrwałą sytuację kryzysową, która jest źródłem
stresu, wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i uruchamia mechanizmy
radzenia sobie z tą trudną sytuacją. Powszechnie wymienia się cztery etapy
adaptacji rodziców do sytuacji posiadania dziecka z niepełnosprawnością:

1. Faza szoku, która następuje bezpośrednio po uzyskaniu informacji
o niepełnosprawności dziecka. Stan emocjonalny rodziców zdominowany jest
przez rozpacz, bezradność, poczucie krzywdy, a także silne stany nerwicowe
przejawiające się w zaburzeniach snu, zaburzeniach łaknienia oraz stanach
lękowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na adaptację rodziców jest spo-
sób przekazania im informacji o niepełnosprawności dziecka.

2. Faza kryzysu emocjonalnego, która bywa nazywana etapem rozpaczy
i depresji, związana jest z silnymi emocjami rodziców, takimi jak poczucie
klęski życiowej i beznadziejności. Bardzo często rodzice intensyfikują te
emocje poprzez pesymistyczne nastawienie w stosunku do przyszłości dziec-
ka. Trudną sytuację niosą ze sobą ponadto konflikty i napięcia pomiędzy
członkami systemu rodzinnego. Jest to również etap, w którym może dojść
do odsunięcia się jednego z członków rodziny, widoczne są niekonstruktywne
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metody radzenia sobie z nową sytuacją, może również dojść do rozpadu
rodziny.

3. Faza pozornego przystosowania się, która może trwać bardzo długo,
pojawia się w momencie podejmowania przez rodziców prób radzenia sobie
poprzez wykorzystanie różnych mechanizmów obronnych, poszukiwanie spe-
cjalistów w celu postawienia innej diagnozy i alternatywnych metod leczenia
oraz szukania przyczyn niepełnosprawności dziecka.

4. Faza konstruktywnego przystosowania się to okres, w którym rodzice
poszukują najlepszych metod terapeutycznych dla dziecka, zaczynają widzieć
mocne strony i postępy w procesie terapeutycznym, a także odczuwają pozy-
tywne emocje w kontakcie z nim.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele modeli ilustrujących fazy przy-
stosowania się rodziców do przewlekłej choroby dziecka, jak również prze-
wlekle chorego dziecka do choroby3. Istotną kwestią w procesie przystoso-
wania się do choroby dziecka jest zdolność przystosowawcza. Otóż rodzice
mogą traktować chorobę dziecka jako krzywdę, jako zagrożenie lub jako wy-
zwanie. W zależności od przyjętego przez rodziców sposobu percepcji sytua-
cji, dominują u nich inne emocje, postawy rodzicielskie, percepcja sytuacji
wcześniactwa i choroby oraz jakość życia (Góralczyk, 1996; Antoszewska,
2011). Pilecka (2007) podkreśla, że na przystosowanie się rodziców do cho-
roby dziecka największy wpływ ma otrzymane wsparcie społeczne, harmonia
w życiu małżeńskim, jakość komunikacji w życiu rodzinnym, sytuacja finan-
sowa, wiek rodziców oraz skuteczność leczenia. Aktualny stan zdrowia dziec-
ka – zdaniem autorki – schodzi na dalszy plan. Agnieszka Pacak (2013) na
podstawie badań Grażyny Kmity podkreśla, że sytuacja ojców dzieci wcześ-
niaków jest szczególna z uwagi na ich „pośredniczą” rolę między dzieckiem
a matką. To właśnie mężczyzna często bywa pierwszym rodzicem, który kon-
taktuje się z personelem medycznym i otrzymuje od niego informacje o stanie
zdrowia dziecka, a także jako mediator przekazuje informacje matce. To on
zazwyczaj jako pierwszy widzi dziecko i angażuje się w opiekę nad nim.
W literaturze przedmiotu to właśnie ojcowie spostrzegani są jako osoby, które
lepiej funkcjonują i radzą sobie w sytuacji przedwczesnych urodzin dziecka,
jednakże rola „pośrednika” może nieść za sobą także negatywne konsek-
wencje (Pacak, 2013).

3 Osoby zainteresowane odsyłamy do publikacji Marioli Bidzan (2011) oraz Anety
Koszewskiej i Łucji Bieleninik (2013).
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65WCZEŚNIACTWO A TRUDNE RODZICIELSTWO

B i e l i c k a - C y m e r m a n J. (2003): Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci
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wymagający intensywnej terapii – problem narastający czy malejący? „Perina-
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miczne i fizjologiczne, w: A.B. Pilewska-Kozak (red.), Opieka nad wcześniakiem
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TAS) na tle wybranych badań europejskich. „Perinatologia, Neonatologia
i Ginekologia” 3(3), s. 175-180.

S e k u ł o w i c z M. (2000): Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów
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S t o i ń s k a B., M o n t g o m e r y A. (2003): Model i rola poradni wczesnej
oceny rozwoju dziecka, w: M.K. Kornacka (red.), Noworodek przedwcześnie uro-
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PREMATURITY AND DIFFICULT PARENTING
IN THE PRE- AND PERINATAL PERIOD

S u m m a r y

Functioning of a family, in terms of premature birth and potential developmental disorders
related to prematurity, disease and/or disability of a child, is conditioned by a configuration
of the following factors: premature birth, giving birth to a premature baby (especially with
extremely low birth weight), the onset of a disease, its course, the child’s disability resulting
from the disease and family resources.

Difficult parenting, which is the subject of the following analysis, can begin already during
the pregnancy, from the moment parents hear the diagnosis that the pregnancy belongs to the
high perinatal risk group. Currently one of the most frequent reasons of qualifying pregnancy
to the risk group is the threat of premature birth. Therefore the article is focused on difficult
parenting resulting from the sole fact of prematurity (e.g. long-term health problems, for exam-
ple respiratory, sensory, motor disorders), and premature birth (considered in terms of a dis-
tressing and traumatic event). The article was illustrated with casuistic cases, referring to:
1. the difficulty of being a parent of a child born prematurely with cerebral palsy, 2. the
inaccurate (detrimental) perception of a prematurely born child by its mother in the period of
early childhood.

The article presents phases of adaptation to the chronic disease, both of the child and of
its parents. The significant role of the parents’ adaptive abilities was emphasized. Depending
on the way the parents perceive the situation (as harm, threat or challenge), they are featured
by different emotions, parental attitudes, perception of prematurity and illness, and the quality
of life.

Key words: Prematurity, Parent-Child Relations, Stress, Psychological, Perception, Cerebral
Palsy.

WCZEŚNIACTWO A TRUDNE RODZICIELSTWO
W OKRESIE PRE- I PERINATALNYM

S t r e s z c z e n i e

Funkcjonowanie rodziny w kontekście porodu przedwczesnego i ewentualnie wynikających
z wcześniactwa problemów rozwojowych, choroby i/lub niepełnosprawności dziecka uwarun-
kowane jest konfiguracją następujących czynników: porodem przedwczesnym, urodzeniem
dziecka wcześniaczego (szczególnie o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej), początkiem
choroby, jej przebiegiem, niepełnosprawnością dziecka wynikającą z choroby oraz zasobami
rodziny.
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Trudne rodzicielstwo, które jest tematem niniejszej analizy, może pojawić się już w czasie
ciąży od momentu uzyskania przez rodziców diagnozy, że ciąża należy do grupy wysokiego
ryzyka perinatalnego. Aktualnie jedną z najczęstszych przyczyn zakwalifikowania ciąży do
grupy ryzyka jest zagrożenie porodem przedwczesnym. Stąd w artykule skupiono się na trud-
nym rodzicielstwie wynikającym z samego faktu wcześniactwa (np. długofalowe problemy
zdrowotne, jak zaburzenia oddechowe, sensoryczne, ruchowe), jak i z porodu przedwczesnego
(traktowanego w kategoriach wydarzenia stresogennego i traumatogennego). Artykuł został
zilustrowany przypadkami kazuistycznymi: 1) odnosi się do trudności bycia rodzicem dziecka
urodzonego przedwcześnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, 2) do braku trafności
spostrzegania umiejętności dziecka urodzonego przedwcześnie przez matkę dziecka w okresie
wczesnego dzieciństwa (na jego niekorzyść).

Pokazano fazy przystosowania się do przewlekłej choroby dziecka, jak również przewlekle
chorego dziecka do choroby. Podkreślono istotną rolę zdolności przystosowawczych rodziców
w procesie przystosowania się do choroby dziecka. W zależności od przyjętego przez rodziców
sposobu percepcji sytuacji (jako krzywda, jako zagrożenie lub jako wyzwanie), dominują
u nich inne emocje, postawy rodzicielskie, percepcja sytuacji wcześniactwa i choroby oraz
jakość życia.

Słowa kluczowe: wcześniactwo, relacja rodzic–dziecko, stres, psychologiczny, percepcja,
porażenie mózgowe.
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RESPONSIBLE PARENTHOOD AS A FAMILY POWER

INTRODUCTION

These days, in a period of constant transformations, insecurity, wrongly
understood freedom, disintegrating marriage and also in the period of big
expectations one can observe a growing interest in family. Facing marriage
and family decline we cannot ignore and not react to problems and we cannot
reduce a discussion just to “piquancy”. Under the influence of the appearance
of unsettling events, scientists’ attention is focused mainly on family. Family
problems are becoming the object of many discussions in which participate
not only people who are interested in but also the mass media.

Very often controversial solutions are proposed and concern not only the
quality of individual’s life but also the society and the whole nation because
a human being is left to one’s own devices, to one’s family and to the so-
ciety and at the same time is left for oneself and for the society in which one
lives (cf. LR 9). There is a need to help married couples-to-be and married
couples and discover their vocation and help them to understand the truth that
they need to demand from themselves.

One of the issue that one needs to recall, comprehend, and read again is
responsible parenthood. Complete understanding of this concept influences on
marriage and family life. Recalling basic family principles formulated by
John Paul II in Familiaris consortio might be helpful. We can enumerate:
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creating community, life service, participation in life and religious mission
(cf. LR 9). The responsible parenthood is a part of life service.

AROUND THE DEFINITION OF RESPONSIBLE PARENTHOOD

Responsibility is a philosophical term that needs to be examined from
metaphysical and ontological point of view1. S. Galkowki’s work deals with
the definition in pedagogy in the terms of upbringing2. In Encyclopedia of
Pedagogy of 20th century one can find the explanation of what the respon-
sibility is. E. Albinska, who is the author, defines it as:

1. moral or legal obligation for which one has to take consequences of
one’s actions (lat. responsere – to be responsible for oneself, self-defence
against the court);

2. feature of human conduct that is the result of behaviour manipulation
towards the others and towards one’s own development;

3. self-fulfillment, moral and social bonds attitude;
4. moral value that is manifested in psychological experiences and actions

of an individual.
Words synonymous with responsibility: obligation fulfillment, taking the

blame for someone, and explaining one’s behaviour3.
Parenthood is connected with giving the gift of life, preparing a child to

enter the world and fulfilling the roles of mothers by women and fathers by
men4.

There is no term explanation for the responsible parenthood in pedagogic
literature. This is noticed by T. Sakowicz who presents parental responsibility
as a value and educational problem5.

1 J. F i l e k, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Znak 2003.
2 Por. S. G a ł k o w s k i, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy

koncepcji wychowania moralnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
3 E. A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, ed.

T. Pilch, t. III, Warszawa 2004, p. 773.
4 Por. A. K w a k, Funkcja rodzicielska, in: ibid., s. 321; por. D. O p o z d a, Rodzi-

cielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Lublin 2007.
5 Por. T. S a k o w i c z, Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość i problem eduka-

cyjny, in: Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka, ed. U. Kazubowska,
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2010, p. 33.
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The Second Vatican Council’s documents and encyclical by the Pope Paul
VI about moral principles in the sphere of handing over life from 1968 one
can find helpful. Then, the term responsible parenthood was used for the first
time by the Pope. An incentive to responsible parenthood concerns partners’
responsibility that is cooperation with the Creator about handing over life
(HV 10)6.

THE HEART OF THE RESPONSIBLE PARENTHOOD

Marriage goals were described by Saint Augustine, he enumerates three
goods: offspring, fidelity and sacramental grace. On the contrary, scholastic
theology along with Saint Thomas Aquinas emphasizes two marriage goals:
procreation, offspring upbringing and sacrament, mutual help and soothing
lust7. These goals are connected and coordinated, without a possibility to
separate.

Parenthood is a part of marriage so partners should know their obligations
in responsible parenthood.

These obligations may be read in various aspects. “Taking into considera-
tion biological processes, the responsible parenthood is the knowledge and
respect for biological functions; the human brain discovers in the capability
of giving biological rights that are a part of human being” (HV 10). Taking
into consideration a psychological aspect, “when it comes to innate urges and
feelings the responsible parenthood aspires to controlling them by the brain
and will” (HV 10). Speaking of intra-personal and socioeconomic aspects
“one needs to realize that marriage couples, who fulfill the responsible
parenthood, are driven by their generosity and careful consideration and they
decide to have many children or because of the moral values sometimes they
decide not to have any children for temporary or indefinite period of time”
(HV 10).

Analyzing above-mentioned statements, the main aspect to be decided in
the responsible parenthood is “objective moral order set by God and the order
of which a translator is its own conscience” (HV 10). A wife and husband

6 Por. K. M e i s s n e r, B. S u s z k a, O małżeństwie, Poznań: Oficyna Współczesna
2001.

7 Por. A. F. D z i u b a, Drogi powstania i recepcji „Humanae vitae”, in: Człowiek,
miłość, rodzina, Lublin: Wydawnictwo KUL 1999, p. 20.
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meet their “obligations toward God, toward themselves, their family and
society with properly retained order and values hierarchy” (HV 10).

Adopting these principles, the pope teaches about “an internal order of
marriage” and about “inseparable double sign function” (HV 12), he rejects,
on the other hand, the freedom of choice. A moral marriage principle is an
interpretation of fidelity with God’s plan. Obeying this principle, Paul II
differentiates from a morally unacceptable way of limiting the number of
children and from what is morally accepted. Morally unacceptable is “an
immediate termination of one’s pregnancy” (HV 14), sterilization is “a direct
infertility”, and “all actions in marriage intercourse or along its fulfilment or
in the development of its natural results aim to prevent the birth of a baby
or they lead to do so” (HV 14) – namely, all contraceptive methods including
these that cause violation of corporal marriage intercourse structure. Morally
acceptable is using the infertility periods. “If there are reasons to introduce
breaks between the following baby births that result from physical or psycho-
logical conditions of partners or external circumstances, the Church teaches
that in these circumstances married couples may follow natural cycle that is
appropriate to reproductive functions and have sexual intercourse only during
infertility period the same regulating the number of births without breaking
moral values” (HV 16).

The source of the responsible parenthood is human love – true, complete,
exclusive and fertile (cf. HV 9). The love requires making oneself acquainted
with the principles of the responsible parenthood. The Pope Paul VI indicates
five spheres of this responsibility: biological, drives, sagacious and generous
reference to the husband and wife life, moral and religious situation (cf. HV
10).

Biological sphere is a point of departure and it is a cognitive aspect of the
responsible parenthood. This is conscious parenthood that entails getting to
know biological sphere that is connected with human sexual maturity and
handing down life and readiness for familiarize oneself with mechanisms and
functions of human organism. This sphere of responsible parenthood is pre-
sented by married couples who know and introduce methods of recognizing
biological functions and fertility8.

8 J. N a g ó r n y, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksja teologa moralisty w 25.
rocznicę ogłoszenia encykliki Humanea vitae, in: Płciowość – miłość – rodzina, Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2009, s. 223.
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Drive nature is another sphere that proves the responsible parenthood.
Drives and feelings are rich equipment of an individual and they are con-
dition to revise about the ability of handing down life because human love
is “sensory and spiritual” (HV 10). The drives and feelings demand control
by “the brain and will” (HV 10). “Rational and free drives’ control requires
asceticism in order to love signs, appropriate for marriage life, are in
accordance with the ethical order” (HV 12). The control of drives and
feelings is a condition for free actions. “Human dignity requires people to act
willfully, which means to make personal decisions, moved and directed by
the internal voice and not by blind internal drives or outer pressure. The
individual obtains this freedom when is free of any passion captivity and
when he or she follows one’s own way and uses effective and first-rate aids”
(KDK 17). This responsible parenthood dimension seems to be very important
these days when it is generally believed that at the earliest one needs to
“liberate oneself sexually” and forget, for instance, about chastity or virginity.
Sexuality seems to be separated from responsibility and obligations and
becomes a physiological and recreational activity.

Wise and generous reference to the life situation of the spouses concerns
numerous medical, physical, economic, social and demographic factors. In
this regard, the teaching of the Pope about family planning “permits to take
into account subjective determinants of life situation of the spouses (physical
and psychological conditions), as well as objective factors related to the
socio-economic situation of a family, and in the long term – of the whole
society, and therefore also the associated demographic factors”9.

The awareness of dependence on God sets the moral and religious plane.
The choice of responsible parenthood is made on the moral plane, taking into
account the judgment of conscience, and takes place in a situation of right,
non-eclipsed conscience which is shaped by the sanctuary meeting with
oneself, God and other people. Indeed, conscience “is a testimony to the
righteousness or the human wickedness to oneself, but also – and above all
– is the witness of God himself, whose voice and judgment divine the man’s
interior as far as secrets of man’s soul...” (VS 58).

9 Tamże, p. 224.
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THE ROLE OF MOTHER AND FATHER
IN THE REALIZATION OF THE RESPONSIBLE PARENTHOOD

In a properly functioning family, parental roles are particularly important.
Their idea is to care for the integral development of its members, which
shows the responsibility of the mother and father. In shaping a child’s per-
sonality different role falls to a mother, and another to a father.

Being a mother in the sense of procreation of children gives a woman the
dignity of a person capable of and intended for direct transmission of life.
This and nurture of life represent a particular vocation of women. Though,
to be able to transmit life, a woman must first accept it, then “nurture, feed,
strengthen, prepare for life, fold up hands, raise heart and implant sanctity
of life, faith and love in children’s lives”10. “Motherhood involves a special
communion with the mystery of life that matures in the womb of a woman.
Mother admires this mystery, with a special intuition, «understands» what is
going on in it. In view of «beginning», mother accepts and loves the child,
who she bears in her womb, as a person. This unique contact with the new
human being creates, in turn, a reference to a man – not only to her own
child, but every human in general, which profoundly marks the woman’s per-
sonality” (MD 18). Between a mother and a child emotional and personal
contacts are born very quickly. Additionally, emotional bonds, which
influence the development and education of the child, are formed11.

Pope John Paul II looks at motherhood from the biophysical and persona-
lity – ethics perspective. The biophysical understanding refers to the apparent
passivity. A new life that is developing in a woman “happens”, while she
puts a lot of effort to make this being to take shape. Personality – ethics
understanding – “is a momentous work of a woman, from which, in a sub-
stantial extent, humanity itself of a new man depends on” (MD 19).

M. Ozorowski notes that “just as a woman is not a mother without phy-
sical contact with the man, also man is not the father in terms of mental and
spiritual conditions without the spiritual influence of women. It is a mother
who gets a man to fatherhood, teaches him responsibility, tender love, mercy.
A mother of his child is kneading man’s ability to anticipate and to per-

10 Por. S. W y s z y ń s k i, Dzieła zebrane, t. III, Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo 1999, p. 234.

11 Por. J. I z d e b s k a, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje,
Białystok: Wydawnictwo Trans Humana 2000, p. 180.
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severe”12. With the emergence of an offspring, man learns to be both
a husband and a father. Obviously, the first way to express love and the first
condition of the educational influence is the physical presence. This “presence
in the educational process is not only important and necessary, but virtually
impossible to replace. Father provides a baby with the incentives and models
in its social and moral development, which the mother cannot completely or
in such a wide range offer”13.

The tasks of the father in the family have been outlined by Pope John
Paul II, among others in the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio.
These include:

1. Responsibility for the lives conceived;
2. Together with his wife, being caring educators to fulfill obligations;
3. Professional work which builds the family ties;
4. Being a witness of a mature Christian life (cf. FC 25).
To allow parents to fulfill their mission of serving life with dignity, they

must see and understand how wrong the mentality of opposing life is (cf.
FC 30), understand sexuality in the integral vision of man and his vocation
(cf. FC 32), educate to self-control (cf. FC 33), have a proper look at the
moral order, its values and standards (cf. FC 34) adequately and integrally
conceive education stemming from “vocation of married couples to participate
in the creative work of God” (FC 36), and perceive fertility of married love
as expressed in various forms of service to life (cf. FC 41).

Irresponsibility, thoughtlessness, axiological chaos caused that love is at
stake. When the family is strong? Only when those, who make up a family,
are responsible for each other. When they know that they are equal and have
a common task to fulfill. When they complement each other not only physio-
logically, but also mentally and physically. Each person is a distinct
personality, yet, it has to learn to work together. A man and a woman must
complement one another, because there are differences between them which
concern various, but common tasks.

12 M. O z o r o w s k i, Prymasowskie dni Kościoła Łomżyńskiego w setną rocznicę
urodzin Kard. S. Wyszyńskiego, Łomża 2001, p. 43.

13 J. W i t c z a k, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, p. 16.
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INSTEAD OF A CONCLUSION

The unity of a man and a woman is not something automatic and cannot
be reduced to the unification of the flesh. Unity is the result of an undertaken
effort – the subordination of will and intellect in order to give oneself to this
person, and share everything. A shared way of devotional life is the path of
purification of selfishness.

Spouses cannot only search for fun, closing themselves at life.
The vision of sexuality has a personalistic character – the man is a person,

the unity of spirit and flesh, who enters into relationships with others. The
man is distinct and unique. The human body deserves the attention and care.

Responsible parenthood cannot be reduced only to the knowledge of natu-
ral methods and thus taking into account the cognitive aspect. Responsible
parenthood is achieved at the moral and religious plane. It connects with the
dignity of a person as a free human being.

Responsible parenthood is expressed in the adoption of the consequences
of action because it is a measure of maturity.

Human life cannot be reduced only to the natural and temporal order des-
cribed by the laws of biology, psychology, demography, sociology and educa-
tion, but also to the supernatural order.

What is human – is a value and is essential for life. Truly human love
exists and is the most important.

Marriage has a significant impact on society. It develops and plays the
leading role in the history of mankind. Procreation cannot be observed only
in the bio-physiology.
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A l b i ń s k a E.: Odpowiedzialność, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
red. T. Pilch, t. III, Warszawa 2004, p. 773.

D z i u b a A.F.: Drogi powstania i recepcji „Humanae vitae”, in: Człowiek,
miłość, rodzina, Lublin: Wydawnictwo KUL 1999, p. 20.

F i l e k J.: Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Znak,
2003.

G a ł k o w s k i S.: Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy kon-
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RESPONSIBLE PARENTHOOD AS A FAMILY POWER

S u m m a r y

These days, in a period of constant transformations, insecurity, wrongly understood
freedom, disintegrating marriage, and also in the period of big expectations one can observe
a growing interest in the family.

One of the issues that one needs to recall, comprehend, and read again is responsible
parenthood. Complete understanding of this concept influences marriage and family life.
Responsible parenthood cannot be reduced only to the knowledge of natural methods and thus
it should take into account the cognitive aspect. Responsible parenthood is achieved at the
moral and religious plane. It is connected with the dignity of a person as a free human being.
Responsible parenthood is expressed in the adoption of the consequences of actions because
it is a measure of maturity.

Key words: responsible parenthood, marriage, family.
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ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO JAKO SIŁA RODZINY

S t r e s z c z e n i e

W dobie licznych przemian czy źle pojmowanej wolności, rozpadającej się instytucji
małżeństwa, ale i wielkich nadziei wzrasta zainteresowanie rodziną. Stając w obliczu degradacji
małżeństwa i rodziny, nie wolno bagatelizować problemów i nie reagować.

Jedną z zasadniczych kwestii domagającą się przypomnienia, zrozumienia oraz ponownego
odczytania jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Właściwe zrozumienie tego zagadnienia wywiera
znaczący wpływ na całokształt życia małżeńskiego i rodzinnego. Pomocne wydaje się przypo-
mnienie podstawowych zadań rodziny nakreślonych przez papieża Jana Pawła II w Familiaris
consortio. Należą do nich: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju
społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła (por. FC 17). W służbę
życiu wpisane jest odpowiedzialne rodzicielstwo.

Słowa kluczowe: odpowiedzialne rodzicielstwo, małżeństwo, rodzina.
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TROSKA O ŻYCIE I ZDROWIE POCZĘTEGO DZIECKA
WYRAZEM ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

Termin „odpowiedzialność” jest pojęciem na tyle szerokim, że doprecyzo-
wanie jego znaczenia w odniesieniu do konkretnych rozważań staje się nie-
odzowne. W ujęciu uniwersalnym dotyczącym współczesnego człowieka
określenie „odpowiedzialność” niesie ze sobą inną treść, niż w spojrzeniu na
konkretny przypadek odpowiedzialności, rozumianej jako szereg wyzwań sto-
jących przed rodzicami w dzisiejszych czasach. Wobec tego należałoby się
zastanowić i zadać sobie następujące pytania: Czym dla mnie jest odpowie-
dzialność? Czy ja sam jestem człowiekiem odpowiedzialnym? Czy odpowie-
dzialność stanowi jedną z naczelnych wartości, którą kieruję się w swoim
życiu? Odpowiedzi na postawione pytania nie są jednak tak proste i jedno-
znaczne, jak pozornie mogłoby się wydawać. Nie ulega jednak wątpliwości,
iż powinny one stać się punktem wyjścia do podjęcia głębszych rozważań nad
miejscem odpowiedzialności w życiu każdego z nas, zwłaszcza w życiu ro-
dziców, którzy mają do spełnienia niezwykłą misję, jaką z pewnością jest
wychowanie dzieci.

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECKO POCZĘTE

A. Rynio, analizując poszczególne aspekty odpowiedzialności, wskazuje
na trzy zasadnicze pytania, a mianowicie: „kto”, „za co” oraz „wobec kogo
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odpowiada”1. W kontekście poruszanej problematyki nasuwają się więc pyta-
nia: kto odpowiada za dziecko w prenatalnym okresie życia, a także: wobec
kogo odpowiada. Można także pójść o krok dalej i zapytać, jaki jest stopień
oraz zakres tej odpowiedzialności, a także czy istnieją oraz jakie są możliwe
konsekwencje w przypadku jej ewidentnego braku. Na początku jednak zasad-
nym i zarazem nieodzownym elementem staje się przybliżenie definicyjnego
ujęcia terminu „odpowiedzialność”.

Przeglądając literaturę przedmiotu, można zauważyć, iż nie ma powszech-
nie obowiązującej definicji odpowiedzialności. W tym miejscu ukazane zo-
stanie ujęcie odpowiedzialności na gruncie pedagogiki w odniesieniu do
poczętego dziecka oraz rodziców.

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku znajdują się cztery znaczenia
tegoż właśnie pojęcia. Po pierwsze: odpowiedzialność to „obowiązek moralny
lub prawny polegający na ponoszeniu konsekwencji swoich czynów”2. Mając
na uwadze powyższą definicję, zasadne staje się odwołanie do przedmiotu
etyki, działania ludzkiego oraz człowieka będącego podmiotem tego właśnie
działania. Możemy więc mówić o osobie – sprawcy, podjętym działaniu i wy-
nikających z tego konsekwencjach, skutkach3. Analogicznie rzecz ujmując,
można stwierdzić, że odpowiedzialność kobiety – matki oraz mężczyzny –
ojca wynika z faktu poczęcia dziecka, będącego następstwem podjętych dzia-
łań seksualnych. Powyższa definicja ujmuje odpowiedzialność jako „obo-
wiązek moralny lub prawny”4. Mogą tutaj budzić się jednak pewne wątpli-
wości, choćby co do sposobu egzekwowania spełnienia obowiązku troski
o życie i zdrowie poczętego dziecka. Coraz częściej bowiem możemy usły-
szeć choćby za pośrednictwem mass mediów o tym, że kobieta w ciąży nara-
ziła na utratę zdrowia lub życia swoje dziecko poprzez podjęte działanie,
choćby nadużycie alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych, co
w następstwie mogło przyczynić się lub bezpośrednio doprowadziło do
choroby dziecka po urodzeniu. Nasuwa się pytanie o konsekwencje takiego
działania, czy ponosi je tylko dziecko, które doznało uszczerbku na całe swo-

1 A. R y n i o, ABC wychowania do odpowiedzialności, w: Odpowiedzialność społeczna
w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Błachut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011,
s. 217.

2 E. A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red.
T. Pilch, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2004, s. 773.

3 T. S t y c z e ń, J. M e r e c k i, ABC etyki, Lublin: RW KUL 1996, s. 26-27.
4 A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, s. 773.
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je życie, czy też odpowiedzą za to rodzice, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Najgorsze jednak jest to, że dziecko znajdujące się w łonie kobiety nie jest
w stanie nic zrobić, by obronić się przed różnego rodzaju zagrożeniami dla
jego zdrowia lub życia. D. Kornas-Biela w książce Pedagogika prenatalna.
Nowy obszar nauk o wychowaniu zwraca uwagę na problem przemocy wobec
poczętego dziecka, tzw. przemocy prenatalnej5. W tym miejscu zostało to
tylko zasygnalizowane, natomiast szerszy kontekst zostanie ukazany w punk-
cie drugim, dotyczącym odpowiedzialności matki za poczęte dziecko.

Po drugie: odpowiedzialność to „cecha postępowania człowieka, będąca
rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samostero-
wania własnym rozwojem”6. W Słowniku pedagogicznym możemy ponadto
odczytać, że odpowiedzialność jest to „cecha postępowania charakteryzująca
się: rozsądkiem, sumiennością, punktualnością, słownością, gotowością do
ponoszenia konsekwencji własnego postępowania oraz panowaniem nad emo-
cjami w sytuacjach trudnych. Odpowiedzialność wymaga dojrzałości psy-
chicznej, krytycyzmu i samokontroli”7. W przytoczonych definicjach odnaj-
dujemy więc konkretne cechy charakteryzujące osobę odpowiedzialną, z któ-
rych szczególnie ważne w odniesieniu do poruszanego problemu są rozsądek
oraz dojrzałość psychiczna, dzięki której rodzice mogą w pełni świadomie
realizować swoje macierzyństwo czy też ojcostwo.

Po trzecie: odpowiedzialność definiowana jest jako „podstawa samoreali-
zacji, moralności, więzi społecznych”8. W kontekście przytoczonej definicji
można przywołać hierarchię potrzeb A. Maslowa, zwłaszcza potrzebę samo-
realizacji, która znajduje się na samym szczycie tejże piramidy. Zgodnie
z koncepcją Maslowa, „po zaspokojeniu potrzeb na niższym poziomie czło-
wiek zwraca uwagę na zaspokojenie potrzeb z kolejnego, wyższego pozio-
mu”9. Możemy mówić o następujących grupach potrzeb (od najniższej do
najwyższej w hierarchii): fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne, uznania
oraz samorealizacji. Potrzeba samorealizacji jest związana z dążeniem jed-

5 D. K o r n a s - B i e l a, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 43-65.

6 A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, s. 773.
7 Cz. K u p i s i e w i c z, M. K u p i s i e w i c z, Słownik pedagogiczny, Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 123.
8 A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, s. 773.
9 A. G i c k, M. T a r c z y ń s k a, Motywowanie pracowników. Systemy – techniki –

praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1999, s. 35-36.



84 BEATA WOLSKA

nostki do zaspokojenia osobistych ambicji, z nieustannym doskonaleniem oraz
rozwojem10. Niewątpliwie rodzicielstwo jest nowym wyzwaniem w życiu
kobiety i mężczyzny, stwarzającym szanse osobistego rozwoju i dalszego do-
skonalenia. Pragnienie samorealizacji może być w dużej mierze zaspokojone
właśnie na drodze odpowiedzialnego macierzyństwa, ojcostwa. Niejednokrot-
nie jednak, mówiąc o samorealizacji, uwzględnia się wyłącznie płaszczyznę
zawodową, pomijając przy tym aspekt rodzicielstwa. Poczęcie dziecka, macie-
rzyństwo utożsamiane jest bowiem często z ograniczeniem aktywności, nie-
możnością realizacji kobiety na płaszczyźnie zawodowej. Kobiety są również
często wewnętrznie rozdarte, rozbite, na szali wagi bowiem stawiane są
z jednej strony – rodzina, z drugiej zaś – praca.

Po czwarte: odpowiedzialność to „wartość moralna przejawiająca się
w przeżyciach psychicznych człowieka (osobowego «ja») oraz w jego czy-
nach”11. Z każdym działaniem człowieka wiążą się osobiste przeżycia, do-
znania, reakcje. Fakt poczęcia dziecka, zostania rodzicem, matką, ojcem,
babcią czy też dziadkiem rodzi więc osobiste przeżycia każdego z członków
rodziny i jest źródłem różnych zachowań mających na celu troskę o poczęte
dziecko lub też wymierzonych przeciwko nowemu życiu.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATKI ZA DZIECKO POCZĘTE

Na początku niniejszego punktu należy podkreślić, że „dojrzałe, pełne
macierzyństwo nie istnieje bez ojcostwa, podobnie jak dojrzałe ojcostwo nie
jest możliwe bez macierzyństwa”12. Trzeba to mocno zaakcentować, bowiem
w kontekście ciągłych zmian społecznych próbuje się tę prawdę niejedno-
krotnie deprecjonować.

Nie ulega wątpliwości, że dziecko już od pierwszych chwil swojego życia
potrzebuje bezwarunkowej akceptacji, obecności oraz troski obojga rodziców,
zarówno matki, jak i ojca. Nie zawsze jednak je otrzymuje, a przyczyny tego
mogą być różne, chociażby niedojrzałość rodziców czy też znalezienie się
kobiety w obliczu tzw. trudnego macierzyństwa. A. Maciarz zwraca uwagę
na różne formy trudnego macierzyństwa, wśród których wymienia m.in. sa-

10 Tamże, s. 36.
11 A l b i ń s k a, Odpowiedzialność, s. 773.
12 J. A u g u s t y n, Co matka i ojciec dają dziecku?, w: Macierzyństwo, red. J. Augu-

styn, Kraków: Wydawnictwo WAM 1998, s. 11.



85TROSKA O ŻYCIE I ZDROWIE POCZĘTEGO DZIECKA

motne macierzyństwo, kiedy to kobieta nie jest związana formalnie z ojcem
dziecka, sama sprawuje opiekę nad dzieckiem, ale także wtedy, gdy samot-
ność kobiety jest wynikiem rozbicia rodziny czy też śmierci współmał-
żonka13. Sytuacja trudnego macierzyństwa wymaga od kobiety niejednokrot-
nie większego zaangażowania na rzecz rodziny, niekiedy także ofiarności,
wyrzeczeń, nieustannej pracy nad sobą, nad własnymi słabościami, ale także
i większej zaradności życiowej, związanej chociażby z koniecznością utrzy-
mania rodziny. Wobec takiej sytuacji na kobiecie spoczywa wielka odpowie-
dzialność, bowiem pozbawiona wsparcia ze strony ojca dziecka musi „dać
z siebie wszystko” w celu zapewnienia dziecku możliwie najlepszych warun-
ków dla prawidłowego rozwoju.

Mówiąc o odpowiedzialności matki wobec poczętego dziecka, należy za-
stanowić się, jaki jest jej zakres, co należy do obowiązków kobiety w ciąży,
jakie zachowania kobiety można uznać za odpowiedzialne bądź też jakie dzia-
łania matki świadczą o ewidentnym braku odpowiedzialności. Bez wątpienia
bowiem można stwierdzić, że to właśnie matka jest „strażniczką poczętego
życia”14. Jan Paweł II podkreśla, że dziecko poczęte to „istota najbardziej
niewinna […]. Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona
nawet tej znikomej obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego
błagalne kwilenie i płacz. Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej,
która nosi ją w łonie”15. Kobieta zatem jest niejako przede wszystkim
zobligowana do ochrony życia i zdrowia znajdującego się w jej łonie dziecka.

Do powinności kobiety w ciąży należy podjęcie działań na rzecz obrony
dziecka, a także zaniechanie tych zachowań, które choćby w niewielkim
stopniu mogłyby przyczynić się do utraty jego zdrowia. Są jednak sytuacje,
w których kobieta pomimo pełnej świadomości swojego „odmiennego stanu”
podejmuje działania, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój oraz życie
poczętego dziecka, np. poprzez stosowanie różnego rodzaju używek, takich
jak narkotyki, alkohol, papierosy, czy też pracę w szkodliwych warunkach,
zbyt intensywne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, a także stosowanie gło-
dówek celem utrzymania szczupłej sylwetki w okresie ciąży. W takim przy-

13 A. M a c i a r z, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie Żak 2004, s. 24, 28-30.

14 J. A u g u s t y n, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków: Wydawnictwo
WAM 2009, s. 102.

15 J a n P a w e ł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Rzym 1995, nr 58, w: Encykliki
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Znak 2005, s. 919.
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padku można mówić o przemocy prenatalnej wobec poczętego dziecka.
D. Kornas-Biela przemocą prenatalną określa „każde działanie osoby dorosłej
(zamierzone lub niezamierzone), które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój
fizyczny i psychospołeczny dziecka”16. U podstaw przemocy wymierzonej
przeciw dziecku mogą znajdować się m.in. niekompetencja oraz brak sto-
sownej wiedzy rodziców, niedojrzałość do podjęcia roli rodzicielskiej, brak
akceptacji dziecka, życiowa nieporadność rodziców czy też brak wsparcia ze
strony najbliższych17. Warto podkreślić, że sprawcą przemocy wobec dziec-
ka poczętego może być matka, ale także i ojciec dziecka lub inne osoby
z otoczenia kobiety. Różne mogą być także jej formy, m.in. przemoc fi-
zyczna, psychiczna, której skutki mogą być tragiczne dla życia dziecka18.

Do obowiązku każdego z nas należy zatem to, by zareagować w sytuacji,
kiedy jesteśmy świadkami bądź też podejrzewamy, że dziecko poczęte jest
narażone na utratę zdrowia lub życia przez nieroztropne zachowanie samej
matki (np. spożywającej alkohol), jak również agresywne formy zachowania
się innych osób. Trzeba pamiętać, że lęk przed zwróceniem uwagi w takich
sytuacjach czy też całkowity brak reakcji, obojętność może w konsekwencji
doprowadzić do opłakanego skutku, jakim jest utrata życia całkowicie
bezbronnego dziecka.

W tym miejscu warto podjąć refleksję nad tym, co może zrobić sama
matka w celu ochrony zdrowia i życia poczętego dziecka, a bez wątpienia
może w tym zakresie zrobić wiele. Ważna w tym względzie jest przede wszy-
stkim troska kobiety o własne zdrowie, a więc także o zdrowie dziecka,
poprzez higieniczny tryb życia, właściwe odżywianie, rezygnację z używek,
uczestnictwo w kontrolnych wizytach lekarskich, stosowanie się do zaleceń
lekarskich czy też przez podjęcie różnych form aktywności fizycznej wska-
zanych dla kobiet w ciąży19. Mówiąc o dobrym odżywianiu w okresie ciąży,
trzeba pamiętać, że nie chodzi tutaj tyle o samą ilość, obfitość spożywanego
pożywienia, ile przede wszystkim o regularność posiłków i ich jakość, w celu
zapewnienia dziecku składników odżywczych niezbędnych dla jego właściwe-
go rozwoju20.

16 K o r n a s - B i e l a, Pedagogika prenatalna, s. 43.
17 Tamże, s. 44.
18 Tamże, s. 58-59.
19 W. F i j a ł k o w s k i, U progu rodzicielstwa, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2003,

s. 50-75.
20 Tamże, s. 50-53.
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Bardzo ważnym działaniem matki na rzecz poczętego dziecka jest także
całkowita rezygnacja z używek, takich jak alkohol, papierosy, oraz innych
środków psychoaktywnych. Stosowanie wszelkiego rodzaju używek przez
matkę w okresie ciąży może nieść za sobą opłakane skutki dla zdrowia i ży-
cia poczętego dziecka, np. „u palących matek częściej zdarzają się poronie-
nia”21, „tytoń upośledza rozwój w okresie prenatalnym, przyczyniając się
do wzrostu zachorowalności i umieralności, powstania wad i mikrouszkodzeń,
będących przyczyną zaburzeń rozwoju po urodzeniu, upośledzenia umysłowe-
go i parcjalnych deficytów (np. trudności w matematyce, dysleksji)”22.
Natomiast spożywanie alkoholu przez kobietę w okresie ciąży może przyczy-
nić się do powstania „płodowego zespołu alkoholowego” (FAS), objawiające-
go się m.in. w zaburzeniach rozwoju dziecka, wadach twarzoczaszki, takich
jak „małogłowie, wąsko i płytko osadzone gałki oczne […] małe i wąskie
wargi, krótki nos i nie całkowicie wykształcona żuchwa”23. Nieodpowie-
dzialne zachowanie kobiety stosującej używki w okresie ciąży może doprowa-
dzić do nieodwracalnych w skutkach zmian. Ważnym elementem, który może
przyczynić się do rezygnacji rodziców z wszelkiego rodzaju form działania
zagrażających życiu i zdrowiu dziecka (np. palenia papierosów), jest budo-
wanie więzi z dzieckiem, komunikacja z dzieckiem już od pierwszych chwil
jego istnienia.

Więź matki z dzieckiem od momentu poczęcia stanowi podstawę do
kształtowania się osobowości dziecka, jego prawidłowego rozwoju emocjo-
nalnego, a także do budowania relacji z innymi ludźmi czy też podejmowania
w przyszłości roli rodzicielskiej24.

E. Bielawska-Batorowicz więź emocjonalną z dzieckiem określa jako
relację składającą się z trzech elementów, a mianowicie: 1) traktowania
dziecka jako odrębnej osoby, 2) przypisywania jej określonych cech oraz
właściwości, 3) prób nawiązywania kontaktów z poczętym dzieckiem25.
Okres oczekiwania na narodziny dziecka jest zatem szansą na poprawę lub
pogłębienie więzi pomiędzy matką i ojcem, a także rodzicami i poczętym

21 Tamże, s. 64.
22 K o r n a s - B i e l a, Pedagogika prenatalna, s. 51.
23 F i j a ł k o w s k i, U progu rodzicielstwa, s. 67-68.
24 M a c i a r z, Macierzyństwo, s. 9.
25 E. B i e l a w s k a - B a t o r o w i c z, Psychologiczne aspekty prokreacji, Kato-

wice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2006, s. 130.
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dzieckiem, to również dobry czas na wspólne zjednoczenie sił obojga
rodziców na rzecz troski o poczęte dziecko.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OJCA ZA DZIECKO POCZĘTE

Poruszając aspekt odpowiedzialności ojca za poczęte dziecko, należy za-
stanowić się nad jej zakresem. Wówczas rodzi się pytanie o to, czy odpo-
wiedzialność ojca jest mniejsza, równa, czy też może większa od odpowie-
dzialności matki. Choć odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się jedno-
znaczna i bezsprzeczna, tzn. rodzice w równym stopniu są odpowiedzialni za
życie i zdrowie poczętego dziecka, to okazuje się, że w rzeczywistości wcale
nie jest to tak oczywiste, jak z pozoru mogłoby się wydawać. Często bowiem
całą odpowiedzialnością za życie dziecka obarcza się wyłącznie kobietę
w ciąży, przy jednoczesnym pomijaniu lub też pomniejszaniu współodpowie-
dzialności ojca dziecka. Niejednokrotnie możemy usłyszeć chociażby tylko
za pośrednictwem mass mediów o przypadkach uchylenia się ojca od odpo-
wiedzialności za poczęte dziecko, kiedy traktowane jest ono w kategorii
„problemu”, wyłącznej sprawy kobiety czy też przeszkody w dotychczasowym
życiu mężczyzny, jego karierze zawodowej.

Sprawowanie przez ojca pieczy nad dzieckiem poczętym niewątpliwie rea-
lizuje się poprzez wsparcie kobiety podczas całego okresu ciąży i porodu.
W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć różne definicje i rodzaje wsparcia
społecznego. W tym miejscu przybliżona zostanie jedna z istniejących defi-
nicji, zgodnie z którą wsparcie społeczne to „rodzaj interakcji społecznej,
która zostaje podjęta przez jednego lub obu uczestników w sytuacji proble-
mowej, trudnej, stresowej lub krytycznej”26. Autorzy poruszający proble-
matykę wsparcia społecznego wskazują na jego różne rodzaje, wśród których
wymieniają m.in. wsparcie emocjonalne, instrumentalne czy też informacyjne
(poznawcze)27.

26 H. S ę k, R. C i e ś l a k, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk,
R. Cieślak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 18.

27 Zob. S ę k, C i e ś l a k, Wsparcie społeczne, s. 18-19; R. P o p r a w a, Zasoby
osobiste w radzeniu sobie ze stresem, w: Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-
Zygmunt, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, s. 114-115; B i e -
l a w s k a - B a t o r o w i c z, Psychologiczne aspekty, s. 172-175; K o r n a s - B i e l a,
Pedagogika prenatalna, s. 108-111; M. B i d z a n, M. R e d z i m s k a, Własne dziecko
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W kontekście odpowiedzialności ojca za poczęte dziecko szczególne zna-
czenie odgrywa emocjonalne wsparcie kobiety, które wyraża się m.in.
w pozytywnym stosunku do kobiety i dziecka, otoczeniu ich opieką oraz
troską, w dodawaniu kobiecie otuchy w trudnych chwilach poprzez wysłu-
chanie, niekiedy pocieszenie, a zwłaszcza zaś poprzez dostarczenie kobiecie
i poczętemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Wsparcie emo-
cjonalne ze strony ojca dziecka sprzyja wyzbyciu się negatywnych uczuć,
napięć i obaw kobiety, może także przyczynić się do poprawy jej samopo-
czucia oraz ogólnej samooceny28.

Nie bez znaczenia jest także wsparcie instrumentalne kobiety w ciąży
przez ojca dziecka, przejawiające się czy to w formie zabezpieczenia ma-
terialnego, czy też poprzez udzielenie jej konkretnej pomocy we wspólnym
rozwiązaniu napotkanych trudności, problemów29. Należy przy tym zazna-
czyć, że współodpowiedzialność ojca nie może i nie powinna ograniczać się
wyłącznie do słownych deklaracji odnośnie do oferowanej pomocy czy też
jedynie zabezpieczenia finansowego kobiety oraz oczekiwanego dziecka.
Oczywiście posiadanie dziecka wiąże się z dodatkowymi wydatkami rodzi-
ców, związanymi chociażby często z samą koniecznością korzystania z pry-
watnych usług medycznych przez kobietę w okresie ciąży, uczestnictwem
w zajęciach szkoły rodzenia bądź też przygotowaniem wyprawki dla dziecka.
Mężczyzna może w związku z tym odczuwać potrzebę zdobycia dodatkowych
środków finansowych niezbędnych do utrzymania powiększonej rodziny, co
oczywiście jest zrozumiałe. Potrzebny jest w tym jednak zdrowy umiar,
rozeznanie w sytuacji, by nie zatracić samej istoty tego, co naprawdę ważne.
Okres ciąży to jedyna i niepowtarzalna okazja do nawiązania pierwszych
kontaktów z oczekiwanym dzieckiem i ojciec nie powinien w żadnym wypad-
ku tej szansy zaprzepaścić, choćby przez całkowite oddanie pracy zawodowej,
a przez to częstą nieobecność w domu, czy też poprzez zaniechanie kontak-
tów z matką dziecka, obojętność wobec dalszego losu poczętego dziecka.

a wyobrażenie o nim u nastoletnich matek oraz u młodych pełnoletnich kobiet, w: Motywy, cele,
wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków, red.
E. Martynowicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2004, s. 253.

28 S ę k, C i e ś l a k, Wsparcie społeczne, s. 19; K o r n a s - B i e l a, Pedagogika
prenatalna, s. 108; P o p r a w a, Zasoby osobiste, s. 114; B i d z a n, R e d z i m s k a,
Własne dziecko, s. 253.

29 K o r n a s - B i e l a, Pedagogika prenatalna, s. 108; P o p r a w a, Zasoby osobiste,
s. 114.
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P. Kociołek zwraca uwagę na problem „uciekających ojców”, którzy wyco-
fują się z życia rodzinnego na rzecz pracy zawodowej, oddają się całkowicie
realizacji swoich zainteresowań, pasji czy też uciekają w różnego rodzaju
uzależnienia. Przyczyn tego problemu upatruje w częstej „niedojrzałości
dzisiejszych ojców”, która objawia się w egoizmie, koncentracji na własnej
osobie czy też hedonistycznej wizji życia, gdzie liczy się tylko przyjemność.
Ta niedojrzałość ojców staje się niejednokrotnie udziałem samych matek oraz
żon, bowiem „ojciec, który nie może potwierdzić swej męskości i ojcostwa
we własnym domu, będzie uciekał w pracę, gdzie zostanie doceniony przez
współpracowników, gdzie będzie czuł się za coś samodzielnie odpowiedzialny
i gdzie dane mu będzie posmakować sukcesu”30.

W. Fijałkowski podkreśla także, że istnieją sytuacje, w których „ojcostwo
nie nadąża za macierzyństwem”31. Ma to miejsce wtedy, kiedy wiadomość
o nieplanowanym poczęciu dziecka wprawia ojca w zakłopotanie, zaskocze-
nie, wewnętrzne zmieszanie. Niejednokrotnie bowiem mężczyzna potrzebuje
więcej czasu niż kobieta, by niejako „oswoić się” z faktem, że został ojcem,
dlatego jego pierwsze reakcje na wiadomość o poczęciu dziecka mogą często
rozmijać się z samymi oczekiwaniami kobiety32. Stąd też istnieje ogromna
potrzeba „harmonijnego przeżywania rodzicielstwa”, współodpowiedzialności
prokreacyjnej małżonków, wyrażającej się w przygotowaniu do poczęcia
i urodzenia się dziecka przez obojga małżonków, bowiem „klimat sprzyjający
dobremu wychowaniu dzieci i ich przysposobieniu do życia w rodzinie stwa-
rzają tylko małżonkowie zrównoważeni w swych postawach prokreacyjnych,
w solidarnym wyrażaniu zamiaru poczęcia dziecka i obopólnym podejmowa-
niu ról rodzicielskich”33.

Ojcowska misja ochrony życia poczętego dziecka realizuje się na drodze
ochrony życia matki, towarzyszeniu kobiecie w jedynym i niepowtarzalnym
okresie, jakim jest czas oczekiwania na narodziny dziecka34. Ważna w tym
wszystkim jest sama postawa ojca, jego stosunek do kobiety oraz dziecka,
jego zaangażowanie oraz zainteresowanie rozwojem dziecka, przebiegiem

30 P. K o c i o ł e k, Odkrywanie daru ojcostwa, w: Ojcostwo, red. J. Augustyn, Kraków:
Wydawnictwo WAM 1998, s. 128-129.

31 W. F i j a ł k o w s k i, Ojcostwo na nowo odkryte, Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne
1996, s. 71.

32 Tamże, s. 71.
33 F i j a ł k o w s k i, U progu rodzicielstwa, s. 37-38.
34 A u g u s t y n, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne, s. 102.
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ciąży i zdrowiem kobiety, chociażby poprzez towarzyszenie kobiecie podczas
kontrolnych wizyt lekarskich, troskę o właściwe odżywianie jej w trakcie
trwania ciąży itp.

Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa J. Witczaka: „ojcostwo więc –
dobre, mądre życiowo, oddziałujące w sposób dalekowzrocznie przemyślany
i odpowiedzialny – jest nie mniej trudne niż dobre macierzyństwo. Być bo-
wiem współczesnym, dojrzałym ojcem – oznacza posiąść umiejętność poważ-
nego przeorientowania swojego dotychczasowego życia, zdobyć się na wy-
siłek samokontroli i ciągłego czuwania nad tym, aby towarzysząc wzrostowi
i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności własnego wraz z nim
dorastania”35.

*

Zarówno matka, jak i ojciec są odpowiedzialni za to, by zapewnić po-
czętemu dziecku jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju poprzez
podjęcie działań mających na celu ochronę jego życia i zdrowia oraz
zaniechanie zachowań zagrażających, niosących ze sobą dalekosiężne i nie-
odwracalne skutki. Optymalną sytuacją jest przygotowanie obojga rodziców
do poczęcia i urodzenia się dziecka, otoczenie dziecka miłością, troską,
akceptacją, zainteresowaniem, nawiązanie z nim relacji, a przez to wytwo-
rzenie szczególnego rodzaju więzi.

BIBLIOGRAFIA
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łeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Błachut, Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2011.
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S t y c z e ń T., M e r e c k i J.: ABC etyki, Lublin: Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996.

W i t c z a k J.: Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków
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CONCERN FOR THE LIFE AND HEALTH OF THE CONCEIVED CHILD
AS AN EXPRESSION OF THE PARENTS’ RESPONSIBILITY

S u m m a r y

In the article the problem of the parents’ responsibility for the conceived child was
addressed. The issue is truly important especially in the light of the appearing dangers to the
life and health of the unborn child such as abortion or prenatal violence. In the first paragraph
the definition of responsibility was formulated in reference to the conceived child and the
parents. The second paragraph contains thoughts about the responsibility of the mother for her
unborn child. Several aspects were stressed, like the significance of the mother’s lifestyle, the
child’s health and the communication between the mother and the child. In the final part of
the article the bottom line is the responsibility of the father in reference to his involvement
in protection of the child’s life and health. The main focus concerns the support given to the
woman by the father of her child.

Key words: parental responsibility, responsibility for conceived child, conceived child, concern
for life and health, motherhood, fatherhood.

TROSKA O ŻYCIE I ZDROWIE POCZĘTEGO DZIECKA
WYRAZEM ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

S t r e s z c z e n i e

W artykule podjęto problem odpowiedzialności rodziców za poczęte dziecko. Zagadnienie
to jest niezwykle ważne zwłaszcza w obliczu występujących zagrożeń dla życia i zdrowia
dziecka prenatalnego, takich jak aborcja czy przemoc prenatalna. W punkcie pierwszym
ukazano definicyjne ujęcie odpowiedzialności w odniesieniu do poczętego dziecka oraz
rodziców. W punkcie drugim poruszono problem odpowiedzialności matki za dziecko poczęte,
podkreślone zostało znaczenie trybu życia matki na życie i zdrowie poczętego dziecka, a także
więzi oraz komunikacji matki z dzieckiem prenatalnym. W punkcie trzecim zaakcentowano
współodpowiedzialność ojca w zakresie obrony życia i zdrowia poczętego dziecka, zwrócono
także uwagę na szczególne znaczenie wsparcia udzielonego kobiecie w ciąży przez ojca
dziecka.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność rodzicielska, odpowiedzialność za poczęte dziecko, dziecko
poczęte, troska o życie i zdrowie, macierzyństwo, ojcostwo.
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MŁODOŚĆ – ETAPEM PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTALNEGO MAŁŻEŃSTWA

W obliczu „wymogów” stawianych przez wszechobecną dziś ideologię
konsumpcjonizmu wielu młodych ludzi doświadcza rozmaitych kryzysów
egzystencjalnych i duchowych. Sytuacja ta sprawia, że młodzi ludzie po-
trzebują pomocy i wsparcia, zarówno ze strony osób najbliższych, jak i osób
związanych z innymi środowiskami – profesjonalistów. Dotyczy to również
przygotowania do sakramentalnego małżeństwa, które pokazuje, że należy tak
wesprzeć młodych ludzi, aby dokonywany wybór był w pełni świadomy i od-
powiedzialny1. Rodzi się w związku z tym pytanie: Jak przygotować mło-
dych ludzi do sakramentu małżeństwa?

Odpowiedzi na to pytanie opracowane są także w ramach pedagogiki. Nau-
ka ta nie pozostaje obojętna na wychowanie młodego pokolenia do małżeń-
stwa, szczególnie małżeństwa sakramentalnego. Na jej gruncie podkreśla się,
że młodzi ludzie potrzebują przede wszystkim miłości, akceptacji, zrozu-
mienia i wsparcia, szczególnie ze strony rodziców, ale też innych dorosłych,
w dążeniu do uzyskania własnej tożsamości, osiągnięcia pełnej integracji
własnej osoby i dojrzałego wkroczenia w dorosłość.

Ks. mgr JAN DZIONEK – doktorant, Katedra Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Droga Męczenników Majdanka 70,
20-325 Lublin; e-mail: jandzionek@interia.pl

1 Por. J. S p ę t a n a, Wokół kondycji egzystencjalnej współczesnego człowieka.
O potrzebie poradnictwa egzystencjalnego zorientowanego na pomoc w zakresie wskazywania
sensu życia, w: Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psycho-
pedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, Poznań:
Wydawnictwo UAM 2013, s. 494.
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Należy podkreślić, że przede wszystkim to rodzice nadają tożsamość swo-
jemu dziecku. Są oni wychowawcami, którzy poprzez przykład własnego mał-
żeństwa, swoją postawę i autorytet dostarczają dziecku wzorców do naśla-
dowania. Tym samym przygotowują je do życia w sakramentalnym związku
małżeńskim. Takie zadanie należy także do Kościoła, szafarza tego sakra-
mentu.

Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa jest zagadnieniem, które
coraz częściej pojawia się w rozmaitych dyskusjach. W Polsce nie ma jed-
nolitego systemu przygotowania przyszłych małżonków, chociaż istnieją
dokumenty Kościoła regulujące tę kwestię. Warto zatem podejmować to za-
gadnienie, aby doprowadzić do wypracowania konkretnych wskazań dla mło-
dzieży i narzeczonych, wskazań, które pomogą im zbudować zgodne i sakra-
mentalne małżeństwo.

1. MŁODOŚĆ – JAKO CZAS WYBORU DROGI ŻYCIOWEJ

Młodość jest czasem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości, wy-
boru drogi życiowej, etapem intensywnego budowania rozmaitych związków
interpersonalnych. Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży w Poznaniu
3 czerwca 1997 r., mówił o młodości jako czasie wielu trudnych doświadczeń
i wskazywał na Chrystusa jako na niezawodnego Przyjaciela. „Wiara w Niego
i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi
odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim co w nim jest słabe
i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem
i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym”2.

W późnej fazie adolescencji, po okresie buntu i negacji wszelkich auto-
rytetów, diametralnie zmieniają się relacje młodego człowieka z osobami
starszymi, bardziej doświadczonymi. Zmniejsza się dotychczasowy dystans
dzielący młodzież z dorosłymi. Jest to więc bardzo ważny czas nie tylko dla
rodziców, ale też innych dorosłych, którzy mają kontakt z młodymi ludźmi,
czas w którym mogą ukazać im wartość tradycji i doniosłość jej obecności
w ich życiu.

2 J a n P a w e ł II, Homilia podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickie-
wicza, Poznań 3.06.1997, w: Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki: Jan Paweł II w Polsce
31 maja-10 czerwca 1997 roku, „L’Osservatore Romano” 1997, s. 46.
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Młodość dokonuje wyborów – zarówno tych znaczących, jak i mniej istot-
nych podejmowanych każdego dnia. Wśród niezwykle ważnych są wybory,
które podejmuje się tylko raz i które dotyczą kształtu i formy całego
dorosłego życia. Na okres młodości przypada najczęściej pierwsza miłość,
zwana miłością idealną, romantyczną. Są to pierwsze silne doświadczenia nie
tylko w zakresie emocjonalnym, uczuciowym, ale przede wszystkim związane
z odkrywaniem siebie, jak też poznawaniem zachowań, przyzwyczajeń, wad
oraz zalet drugiego człowieka. To również czas poznawania swojej cieles-
ności, mechanizmów swojego ciała, swoich reakcji popędowych i uczenia się
dokonywania ich przemiany w czułość3.

Młody człowiek uczy się postępować według określonych norm i uznawać
je za własne, do czego w znaczącym stopniu przyczyniają się rodzice i wy-
chowawcy. Chodzi o umiejętność odróżniania dobra od zła, wzięcia odpowie-
dzialności za własne czyny, ponoszenia konsekwencji swoich błędów i zdol-
ność naprawy wyrządzonych krzywd4. Istotnym elementem rozwoju psychicz-
nego jest dojrzałość człowieka do samostanowienia o sobie. Dojrzałość ta
kształtuje jego system wartości, którym kieruje się on w życiu i którego
poszukuje u drugiej osoby. Jednym słowem, młodość to czas formowania się
autonomii moralnej człowieka.

Wczesna dorosłość to kolejny etap rozwoju następujący po adolescencji.
Dzięki zdobytym doświadczeniom młody człowiek może świadomie otworzyć
się na dalszy rozwój. Literatura podaje trzy rodzaje kryteriów, według
których możemy powiedzieć, że dana osoba jest dorosła. Są to zadania
rozwojowe, zmiany w strukturze życia związane z wydarzeniami typowymi
dla różnych faz dorosłości oraz kryzysy życiowe, wobec których człowiek
staje w różnych okresach swojego życia5. Zadania te wymagają od człowieka
nie tylko dostosowania się do ciągłych zmian zachodzących w życiu, lecz
także wewnętrznej akceptacji wyzwań i ograniczeń związanych z „nieunik-
nionymi prawami natury”6. Znaczenie ma również tzw. zegar społeczny,
według którego określane jest tempo rozwoju człowieka. Wypełnienie zadań

3 Por. W. P ó ł t a w s k a, Przygotowanie do małżeństwa, Kraków: Wydawnictwo WAM
1997, s. 22.

4 Por. T. K r ó l, Wędrując ku dorosłości, Kraków: Wydawnictwo Rubikon 2009, s. 16.
5 Por. E. G u r b a, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka

okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2006, s. 203.

6 M. P r z e t a c z n i k - G i e r o w s k a, Z. W ł o d a r s k i, Psychologia wycho-
wawcza, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s. 234n.
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rozwojowych wymaga dojrzałości psychicznej, która jest kształtowana przez
całe życie.

Współcześnie, u progu XXI wieku, okres wczesnej dorosłości wydaje się
niepokojąco wydłużać. Młodzież kształci się, studiuje, wciąż zdobywa nowe
kwalifikacje zawodowe i nie ma dla siebie nawzajem czasu. Kontakty mię-
dzyludzkie zawierane są w obrębie portali społecznościowych, które nie
sprzyjają długotrwałym przyjaźniom. Jest to efekt wkroczenia w życie
Internetu. Przed młodzieżą stawia się coraz większe wymagania, a gonitwa
za sukcesem sprawia, że wielu cierpi na stany depresyjne. Sytuację społeczną
młodych dorosłych można określić pojęciem „moratorium, czyli odroczeniem
w czasie, przesunięciem, przyznaniem prawa do wypełnienia zobowiązań
w terminie późniejszym”7.

W związku z coraz dłuższym okresem zdobywania wykształcenia odroczo-
na jest odpowiedzialność związana z finansowaniem własnego utrzymania,
które zazwyczaj kontynuują rodzice. Ogólnie mówiąc, jest to stan z jednej
strony pozwalający na rozważanie szeregu obiecujących życiowych możli-
wości, z drugiej jednak charakteryzuje się on niepewnością wynikającą
z braku stabilizacji życiowej. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z własnych
stanów psychicznych, napięć i rozterek, które się w niej rozgrywają.
„Transformacja społeczno-kulturowa jaka dokonała się w Polsce stanowi dla
młodych dorosłych źródło wyzwań, nowych możliwości, ale i zagrożeń. Pro-
ces transformacji przyczynił się do poszerzenia pola eksploracji. Współcześnie
istnieje znacznie większa swoboda w jawnym skłanianiu się ku rozmaitym
wartościom i normom, przyzwolenie na korzystanie z nowych strategii dzia-
łania i stylów życia”8.

Jan Paweł II w roku 1997, w czasie spotkania z młodzieżą w Poznaniu,
przestrzegał: „Jesteście wezwani do świadczenia w wierze i nadziei, nie dajcie
się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem
miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, a może
nawet ze złamanym życiem”9. Wśród przeciwności dotyczących życia mał-

7 L. B a k i e r a, Ż. S t e l t e r, Leksykon psychologii rozwoju człowieka, t. I, Warszawa:
Wydawnictwo Difin SA 2011, s. 272.

8 B. Z i ó ł k o w s k a, Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych
dorosłych, w: Psychologiczne portrety człowieka, red. A.I. Brzezińska, Gdańsk: Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne 2005, s. 429.

9 Jan Paweł II dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005,
oprac. G. Turowski, J. Sosnowska, Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk 2005, s. 950.
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żeńskiego, które obserwujemy dziś, należy odnotować także odchodzenie od
stanu zgodnie z tradycją określanego mianem narzeczeństwa. Coraz częściej
z etapu relacji koleżeńskich młodzi ludzie przechodzą od razu do roli mał-
żonków. Zwraca się uwagę na to, że ten etap życia jest pomijany i zastę-
powany tzw. chodzeniem ze sobą10, gdzie na pierwszym miejscu znajduje
się uczuciowa więź i seksualność, a nie budowanie dojrzałej relacji11.

Młodzi ludzie coraz częściej zapominają o tym, że narzeczeństwo jest
czasem przed zawarciem małżeństwa, rozpoczynającym się po zaręczynach.
Temu wydarzeniu w tradycji towarzyszył obrzęd podarowania kobiecie pier-
ścionka, który mógł być pobłogosławiony przez kapłana lub kogoś z rodzi-
ny12. Rozpoczęcie okresu narzeczeństwa staje się chwilą doniosłą i ważną.
Jest oznajmieniem wszystkim dookoła wzajemnej miłości.

Narzeczeństwo to radosny czas przygotowania, podczas którego para wy-
trwale rozwija się przez osobistą formację, a także specyficzną duchowość
małżeńską. Przyszli małżonkowie mają się przekonać, że obok ich własnych,
uprawnionych zamiarów istnieje w stosunku do nich odwieczny zamysł Boży,
który zakłada zdobycie pewnych umiejętności i wiąże się z określonymi
wymaganiami.

Kościół katolicki znalazł w liturgii miejsce dla narzeczonych. Jest opra-
cowany obrzęd błogosławieństwa narzeczonych. Na przebieg ceremonii zarę-
czyn składają się obrzędy wstępne, wprowadzenie, czytanie słowa Bożego,
prośby, podpisanie dokumentu lub przekazanie pierścionków oraz jakichś
innych darów, modlitwa błogosławieństwa i zakończenie13. Ceremonię trze-
ba zawsze dostosować do lokalnych zwyczajów. Istnieje wiele symboli zarę-
czynowych, które warto podtrzymywać w tradycji tego obrzędu14. Praktyka

10 Por. W. P ó ł t a w s k a, Prawidłowy start, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red.
F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM 1988, s. 37; por. J. P u l i k o w s k i, Zakocha-
nie… i co dalej?, Częstochowa: „Pomoc” Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 2011,
s. 26.

11 Por. M.W. G r a b o w s c y, A.M. N i e m y s c y, M.P. W o ł o c h o w i c z o -
w i e, Zanim wybierzesz. Przygotowanie do życia w rodzinie – podstawy wychowania sek-
sualnego, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 1998, s. 169.

12 Por. T. S y c z e w s k i, Narzeczeństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL 2009, kol. 769.

13 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich I, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1994, s. 94.

14 Por. R. P i e r s k a ł a, Współczesne zwyczaje i obrzędy związane z zawieraniem
małżeństwa, w: Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu
w 70. rocznicę urodzin, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum
2010, s. 407-434.
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ta nie jest często stosowana i powoli zanika. Jednak warto wiedzieć, że takie
działania od strony duszpasterskiej są możliwe.

Na gruncie psychologii rodziny także podejmuje się problem okresu na-
rzeczeństwa jako etapu w zakładaniu rodziny, który integralnie wchodzi
w historię konkretnych ludzi i jest czasem poprzedzającym zawarcie mał-
żeństwa. Obok wymiaru psychologicznego – jak pisze Beata Kostrubiec –
narzeczeństwo jest ważne w aspekcie kulturowym, społecznym, prawnym oraz
osobistym. Autorka podkreśla, że właśnie ten czas odróżnia małżeństwa sa-
kramentalne od tych zawieranych jedynie cywilnie. W tych drugich czas na-
rzeczeństwa może być zupełnie pominięty lub bardzo skrócony15.

Istotą narzeczeństwa jest „wszechstronne poznanie i doskonalenie ustaleń
pod kątem przyszłego życia w małżeństwie”16. W tym czasie pada wiele py-
tań, na które szuka się wspólnych odpowiedzi. Młodzi ludzie zostają związani
umową, chociaż jeszcze nie sakramentalną i jeszcze nie prawną, dlatego
pewne problemy muszą być wtedy podjęte jasno i zdecydowanie. Niektóre
sprawy mogą być trudne do poruszenia i bolesne, ale zaufanie narzeczonych
względem siebie powinno ułatwić im otwarcie się na szczere rozmowy, by
w małżeństwie być przygotowanym na różne sytuacje życiowe. Padają wtedy
pytania o ilość dzieci, miejsce przyszłego zamieszkania, relacje z rodzinami
i zapoznanie się z nimi oraz inne, dotyczące obecnego i przyszłego życia.
Wiele tych tematów może być przyczyną burzliwych dyskusji, ale właśnie
w narzeczeństwie te sprawy powinny zostać wyjaśnione i rozstrzygnięte17.

Istotą czasu narzeczeństwa jest pogłębienie wzajemnego poznania, osta-
teczne rozpoznanie słuszności podjętej decyzji. Młodzi ludzie, narzeczeni,
muszą wzajemnie poznać swoje poglądy na zasadnicze kwestie życiowe, np.
sens życia, cel i przymioty małżeństwa, praktyki religijne, sprawę ojcostwa
i macierzyństwa, wychowanie dzieci. Nie należy tych zagadnień lekceważyć,
ponieważ będę się one przewijać przez całe wspólne życie. Ważne są również
rozmowy na temat wagi i kształtu współżycia płciowego w ich małżeńskim
życiu, m.in. czy narzeczeni akceptują swoją płciowość i czy nie będzie
w nich niechęci do kontaktów seksualnych, co może stać się przyczyną roz-

15 Por. B. K o s t r u b i e c, Wartość psychoprofilaktyczna instytucji narzeczeństwa, w:
(Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyń-
ski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 132.

16 P u l i k o w s k i, Zakochanie… i co dalej?, s. 74.
17 Por. tamże.
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maitych konfliktów i trudności18. Przy braku zgodności poglądów na po-
wyższe kwestie trudno budować szczęście i trwałość małżeństwa. Okres
narzeczeństwa pozwala także na zaobserwowanie zmian zachodzących w czło-
wieku. „Nie wystarczy poznać, jaki ktoś jest, ale trzeba się jeszcze przekonać,
jak się zmienia”19.

Otwarte mówienie o swoich wadach i niedoskonałościach, stanięcie
w prawdzie przed drugim człowiekiem umacnia wzajemną relację, ale niestety
nie gwarantuje nigdy całkowitego poznania siebie nawzajem. „Jest to nie-
możliwe, i to z dwojakiej przyczyny. Po pierwsze, nie dysponujemy możli-
wością pełnego wyrażenia siebie, a po drugie – sami siebie nie znamy do
końca”20. Tylko człowiek odważny, znający swoją wartość, prezentuje się
takim, jaki jest. Im bardziej ktoś siebie akceptuje, tym lepiej daje się poznać
partnerowi21.

Istotą narzeczeństwa jest także rozpoznanie swojej dojrzałości do mał-
żeństwa. Uważa się, że na tę dojrzałość składa się dojrzałość fizyczna,
seksualna, prawna i ekonomiczna. Bardzo ważne jest dojście do momentu,
w którym naturalny bieg rozwoju uczuć sprawił, że nie potrafimy już być
inaczej, jak oddani sobie całkowicie i wzajemnie ciałem i duszą – jest to
czas, by wziąć ślub i właśnie do tego przygotowuje okres narzeczeństwa.

2. ETAPY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wskazuje na
trzy etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa: przygotowanie dalsze,
bliższe i bezpośrednie22. W kontekście przygotowania dalszego należy pod-
kreślić, że podstawowym środowiskiem, w którym człowiek się rozwija, jest
rodzina. To ona „posiada największe możliwości w zakresie transmisji kul-
tury, przekazu dziedzictwa kulturowego i w efekcie kształtuje tożsamość

18 Por. K. M e i s s n e r, B. S u s z k a, Nas dwoje i… Rozmowy z narzeczonymi
i młodymi małżeństwami, Poznań: Wydawnictwo Fundacja „Głos dla Życia” 1999, s. 34.

19 M. B r a u n - G a ł k o w s k a, Psychologia domowa, Lublin: Wydawnictwo KUL
2008, s. 93n.

20 Y. S e m e n, Duchowość małżeńska według Jana Pawła II, przeł. S. Filipowicz,
Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 2011, s. 28.

21 Por. E. Z b u r z y c k a, Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP 1993, s. 65.

22 J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 66.
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społeczną i osobową. W kulturowej otoczce rodziny ma miejsce identyfiko-
wanie się z osobami, rolami czy treściami będącymi elementami składowymi
określonej tradycji, historii, wspólnych przeżyć i doświadczeń”23. Rodzina
jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, które wychowuje człowieka.

Jan Paweł II w Liście do Rodzin na pytanie: czym jest wychowanie?
odpowiada: „wychowanie jest przede wszystkim obdarzeniem człowieczeń-
stwem, obdarzeniem dwustronnym”24. Fundamentem wychowania do życia
małżeńsko-rodzinnego jest wychowanie religijne, które ma swoje miejsce
najpierw w rodzinie jako podstawowej grupie wychowującej. Rodzice prze-
kazują swoim dzieciom bogactwo wiary i jej doniosłe znaczenie dla życia
każdego człowieka, kształtują relacje dziecka z Bogiem. To oni powinni
zatroszczyć się o rozbudzenie i wykształcenie zdolności do kochania, które
jest najważniejszym zadaniem w przygotowaniu do małżeństwa. Właśnie tutaj
zaznacza się bardzo ważna rola rodziców i opiekunów jako pierwszych peda-
gogów w życiu dziecka. Zadania wychowawcze należy realizować z wielką
starannością i delikatnością. Ta delikatność powinna objąć szczególnie sferę
seksualną. Rodzice jako pierwsi pedagodzy muszą nauczyć dziecko miłości.
Powinni uczyć starsze dziecko rozumienia różnicy pomiędzy współżyciem,
często nazywanym „kochaniem się”, a prawdziwą miłością oraz wstrzemięźli-
wością seksualną podejmowaną aż do czasu sakramentalnego małżeństwa.
Jako pomoc dla rodziców przy parafiach powinny być organizowane różne
formy pracy z młodzieżą tak, by mogła ona spotykać się z osobą budzącą
zaufanie w atmosferze przyjaźni, wspólnoty wyższych ideałów oraz otwartości
na drugiego człowieka.

Bliższym przygotowaniem do małżeństwa należy objąć szczególnie mło-
dzież w wieku ponadgimnazjalnym. Czas ten sprzyja rozwijaniu relacji
między chłopakiem a dziewczyną, a tym samym sprzyja uczeniu się właści-
wego realizowania swojej płciowości. Na tym etapie trzeba także pomóc
młodemu człowiekowi w refleksji na temat małżeństwa i rodziny. Przygo-
towanie do wspólnego życia w rodzinie powinno objąć naukę o odpowiedzial-
ności i współpracy, o kształtowaniu postaw moralnych oraz religijno-spo-
łecznych, powinno wprowadzić w życie liturgiczne i sakramentalne, a także

23 J. N i k i t o r o w i c z, Funkcja kulturowa współczesnej rodziny podstawą i szansą
kreowania tożsamości międzykulturowej jako wyzwania XXI wieku, w: Pedagogika rodziny na
progu XXI wieku, rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A.W. Janke, Toruń:
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2004, s. 119.

24 J a n P a w e ł II, List do Rodzin, 16.
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przekazać zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa i wiedzę dotyczącą metod
naturalnego planowania rodziny25. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin
wskazuje, że każda parafia może prowadzić roczną katechizację przedmał-
żeńską, która składałaby się z 25 spotkań. W katechizacji parafialnej mło-
dzieży należy ukazywać bogactwo odniesienia mężczyzny i kobiety, uwraż-
liwiać na tematy związane z płciowością, korzystając z wiedzy medyczno-
biologicznej, a nacisk nade wszystko powinien być położony na ukazanie
podstaw życia chrześcijańskiego w kontekście małżeństwa i rodziny. Szcze-
gólnie ważne jest to współcześnie, kiedy często promuje się relacje mię-
dzyludzkie sprzeczne z nauką Kościoła26.

W czasie bliższego przygotowania młodzi ludzie powinni dokonać analizy
tego, jak bardzo ich życie jest dojrzałe, oraz powinni skonfrontować je
z życiem podług wiary, także spojrzeć na siebie wzajemnie pod względem
życia duchowego, zastanowić się, jak ma wyglądać życie sakramentalne we
dwoje27.

Z kolei do form przygotowania bezpośredniego należą m.in. kursy dla
narzeczonych. W praktyce można spotkać różne formy realizacji katechizacji
przedmałżeńskiej narzeczonych. Maria Braun-Gałkowska podaje, że najbar-
dziej owocne są zajęcia prowadzone w nielicznych grupach, nieprzekracza-
jących 14 osób28. Ważne jest, by podczas takich spotkań narzeczeni mieli
okazję do rozmów i dyskusji, a nie tylko byli biernymi słuchaczami wykładu.
W rozmowie bowiem dotykają wielu kwestii istotnych w ich przyszłym
wspólnym życiu. Czas narzeczeństwa staje się wtedy okazją do lepszego
poznania siebie, także w kontekście pożądliwości i czystości przedmałżeń-
skiej, która na pierwszym miejscu stawia człowieka, a nie jego ciało29.

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa to także czas przygotowania
się do rodzicielstwa, które jest jedną z głównych misji małżeństwa. W ten

25 Por. Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektorium Dusz-
pasterstwa Rodzin, Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2003, s. 26.

26 Por. E. S u g i e r, Małżeństwo w świetle pozapaństwowych przepisów prawnych.
Przygotowanie, jego trwałość, potomstwo, t. I: Kościół Katolicki, Koszalin: Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 1997, s. 20.

27 Por. A.L. T r u j i l l o, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, w: W trosce o dobro
małżeństwa i rodziny, red. M. Brzeziński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 191.

28 Por. M. B r a u n - G a ł k o w s k a, Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania
powodzenia małżeństwa, Warszawa: Wydawnictwo PAX 1980, s. 38.

29 Por. A. R e g u l s k a, Wartość czystości seksualnej, analiza etyczno-pedagogiczna,
Tychy: Wydawnictwo Maternus Media 2007, s. 44n.
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sposób mąż i żona stają się współpracownikami Boga w dziele stworzenia.
Ten dar, a zarazem wielki obowiązek mają spełniać „w poczuciu ludzkiej
i chrześcijańskiej odpowiedzialności oraz z szacunkiem pełnym uległości
wobec Boga”30. Paweł VI w encyklice Humanae vitae po raz pierwszy uży-
wa terminu „odpowiedzialne rodzicielstwo”. Czytamy tam: „Małżeństwo i mi-
łość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowywaniu
potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzi-
com przynoszą najwięcej dobra. Z tych to powodów miłość małżonków do-
maga się od nich, aby poznali należycie swoje zadanie w dziele odpowie-
dzialnego rodzicielstwa”31. Podejmowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa
wiąże się z dobrym przeżyciem czystości narzeczeńskiej. Kontrolowanie się
w dziedzinie płciowości, praca nad pożądliwością pozwala przygotować się
do pięknego przeżywania współżycia małżeńskiego.

Ostatni etap przygotowania do sakramentu małżeństwa – przygotowanie
bezpośrednie – należy zacząć na kilka miesięcy przed ślubem32. Na bez-
pośrednie przygotowanie do małżeństwa składają się, oprócz tak zwanych
kursów dla narzeczonych, także: spotkanie z duszpasterzem w parafii, spot-
kanie w parafialnej poradni życia rodzinnego oraz dzień skupienia organi-
zowany specjalnie dla narzeczonych. Należy podkreślić, że przed zawarciem
sakramentu małżeństwa konieczna jest rozmowa z duszpasterzem dotycząca
ewentualnych przeszkód co do zawarcia sakramentu, a także spisanie proto-
kołu przedślubnego. Pozytywne przejście przez wszystkie etapy przygotowa-
nia wieńczy sakrament małżeństwa jako znak wspólnoty osób zjednoczonych
w miłości – communio personarum33.

*

Problem przygotowania do sakramentalnego małżeństwa jest bardzo waż-
nym zagadnieniem szczególnie dzisiaj. Oddziaływanie wychowawcze w zakre-
sie przygotowania do małżeństwa mają różnorodne środowiska, instytucje

30 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
„Gaudium et spes”, Poznań: Pallottinum 1986, s. 579.

31 P a w e ł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 10.
32 Por. J a n P a w e ł II, Adhortacja Familiaris consortio, nr 66.
33 Por. J. N a g ó r n y, Płciowość – miłość – rodzina, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009,

s. 241.
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szkolne i pozaszkolne, także media. Jednakże najważniejszą rolę powinna
odegrać w tym przygotowaniu rodzina oraz Kościół. Rola rodziny w zakresie
wychowania człowieka i przygotowania do pełnienia ról małżeńsko-rodzi-
cielskich nigdy nie może być przeceniona. Także nieoceniona jest rola Ko-
ścioła. Dopiero całość podejmowanych działań wychowawczych może przy-
nieść oczekiwane rezultaty w postaci udanego małżeństwa. Szczegól-
nie mocno należy podkreślić właściwe wypełnianie zadań wychowawczych
w okresie dziecięcym. Młodość to już ostatni etap przygotowania do sa-
kramentalnego małżeństwa.

Rola kapłanów oraz osób prowadzących kursy nie powinna się ograniczać
jedynie do przekazu samej teorii, ale powinni oni także prezentować przy-
kłady, angażować uczestników do czynnego udziału w kursach oraz zachęcać
ich do rozmów na konkretne tematy dotyczące ich wspólnej przyszłości.
Takie działanie pedagogiczne może przynieść oczekiwane rezultaty w postaci
udanego małżeństwa. Wszystko to jednak nie może i nie jest w stanie za-
stąpić podstawowych celów wychowawczych, jeśli w okresie dziecięcym
i młodzieńczym właściwe wychowanie zostanie zaniedbane.

Przemiany zachodzące w świecie przynaglają do podjęcia nieustannych
badań i opracowań dotyczących danego zagadnienia, by dać jak najlepsze
narzędzia w przygotowaniu młodych do wspólnego, szczęśliwego życia w sa-
kramentalnym związku.
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nictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 2011.

Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski: Dyrektorium Duszpasterstwa
Rodzin, Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2003.

R e g u l s k a A.: Wartość czystości seksualnej, analiza etyczno-pedagogiczna,
Tychy: Wydawnictwo Maternus Media 2007.
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YOUTH – THE STAGE OF PREPARATION
FOR THE SACRAMENT OF MARRIAGE

S u m m a r y

The last decade is the time of numerous cultural changes, globalization of societies and
development of technology. Considering the new challenges of civilization the younger genera-
tion often has difficulty defining their own way of life. Every person, especially a young one,
makes many choices. Among them is the decision about the common life with another person.
Pedagogy cannot remain indifferent to the issue of educating young people to cultivate the
traditional Christian model of family life. Hence it is important to identify engagement as the
period prior to the conclusion of sacramental marriage. More and more young people are shif-
ting from the stage of friendship immediately to the role of spouses. Blessed John Paul II
shows the three stages of preparation for the sacrament of marriage: closer, further and more
direct one. It is worth undertaking these issues in order to lead to the development of specific
indications of youth and bride couples that will help them to spend their future life in peace
and harmony.

Key words: youth, engagement, marriage, preparation for marriage, stages of preparation for
the sacrament of marriage.
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MŁODOŚĆ ETAPEM PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTALNEGO MAŁŻEŃSTWA

S t r e s z c z e n i e

Ostatnie dziesięciolecia to czas licznych przemian kulturowych, globalizacji społeczeństw,
a także rozwoju technologii. Młode pokolenie wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych często
ma trudności z określeniem własnej drogi życiowej. Każdy człowiek, szczególnie młody doko-
nuje wielu wyborów. Wśród nich jest decyzja o wspólnym życiu u boku drugiej osoby. Peda-
gogika nie może pozostać obojętna na wychowanie młodzieży do pielęgnowania tradycyjnego,
chrześcijańskiego modelu życia rodzinnego. Stąd ważne jest wskazanie narzeczeństwa jako
okresu poprzedzającego zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Coraz częściej młodzi ludzie
przechodzą z etapu relacji koleżeńskich od razu do roli małżonków. Błogosławiony Jan Pa-
weł II wskazuje trzy etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa: bliższe, dalsze i bezpo-
średnie. Warto podejmować te kwestie, aby doprowadzić do wypracowania konkretnych wska-
zań dla młodzieży i narzeczonych, które pomogą im spędzić przyszłe życie w zgodzie
i harmonii.

Słowa kluczowe: młodość, narzeczeństwo, małżeństwo, przygotowanie do małżeństwa, etapy
przygotowania do sakramentu małżeństwa.
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POZNAWCZE MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z WADĄ SŁUCHU
A ICH INTEGRACJA W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

WSTĘP

Wraz ze zwiększaniem się zasobu wiedzy dotyczącej osób z wadą słuchu,
zachodzą współcześnie także pozytywne zmiany w zakresie spostrzegania
osób niesłyszących i słabosłyszących jako uczniów i studentów, co wiąże się
zarówno z rozwojem badań naukowych nad głuchotą, jak i z coraz częstszą
obecnością osób z wadami słuchu w przestrzeni edukacyjnej i społecznej.
Niestety, nadal w wielu środowiskach osoby niesłyszące i słabosłyszące
muszą zmagać się ze stereotypami dotyczącymi ich ograniczonych poznaw-
czych możliwości. Stereotypy te narodziły się kilka wieków temu. Wtedy to,
ze względu na brak możliwości porozumiewania się z osobami – jak mówio-
no – „głuchoniemymi” i niechęć do podejmowania tego typu kontaktu, nie
tylko przeciętni obywatele, ale nawet specjaliści zajmujący się opieką nad
osobami niepełnosprawnymi nie mieli możliwości dotarcia do świata we-
wnętrznych przeżyć i wiedzy posiadanej przez osoby z uszkodzeniami słuchu.
To, co prezentowały one w sposób możliwy do zrozumienia przez osobę sły-
szącą – migi, gesty oraz strzępki wyrazów i zdań niewyraźnie wyartykułowa-
nych – pozwalało jedynie na podejrzewanie, że głuchocie nieodłącznie towa-
rzyszy upośledzenie umysłowe, które sprawia, że wprawdzie głuche dzieci
są w stanie zrozumieć wiele złożonych treści, ale nie są w stanie myśleć

Dr EWA DOMAGAŁA-ZYŚK – adiunkt Katedry Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki
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abstrakcyjnie w stopniu wyższym niż „bardziej inteligentne zwierzęta” (Preyer
1882, za: Marschark, Spencer, 2003).

Jednocześnie jednak informacje o dobrych poznawczych możliwościach
osób z uszkodzeniami słuchu pojawiają się w różnych tekstach historycznych.
Począwszy od XV wieku, występują w literaturze informacje zarówno o języku
migowym używanym w społecznościach osób niesłyszących w różnych częś-
ciach świata (por. np. Marschark, Lang, Albertini, 2002), jak i o pierwszych
próbach nauczania niesłyszących, tak przy zastosowaniu znaków migowych,
jak i mowy (por. Perier, 1992). Wiemy także o istnieniu niesłyszących nau-
kowców i artystów, jak Sir John Gaudy, żyjący w siedemnastym wieku
w Wielkiej Brytanii, czy członek Francuskiej Akademii Nauk Guillaume
Amontos, który dał podstawy badaniom nad temperaturą, czy też Leo Les-
quereux, paleontobiolog, pierwszy niesłyszący członek Narodowej Akademii
Nauk USA (za: Lang, Meath-Lang, 1995).

Pytanie o możliwości poznawcze uczniów z wadami słuchu jest jednym
z ważniejszych problemów surdopedagogiki. Wiąże się on z kolei bezpośred-
nio z nauczaniem i wychowaniem dzieci z wadami słuchu, a zwłaszcza
z możliwościami ich integracji w zespołach klasowych szkół ogólnodostęp-
nych. Celem tego artykułu jest przedstawienie współczesnych badań w za-
kresie możliwości intelektualnych uczniów z wadami słuchu i wskazanie na
ich konsekwencje dla integracji poznawczej tej grupy uczniów.

1. ZMIANY W POGLĄDACH
NA TEMAT MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH OSÓB

Z WADĄ SŁUCHU

W badaniach nad inteligencją osób z uszkodzeniami słuchu, zdaniem ame-
rykańskiego badacza Mooresa, można wyróżnić trzy okresy (Moores 1982,
1996). Studia prowadzone na początku XX wieku opisywały funkcjonowanie
osób niesłyszących jako „myślenie bez języka” (Furth, 1966), a same osoby
niesłyszące jako zdecydowanie gorzej ogólnie funkcjonujące poznawczo niż
osoby słyszące (deaf as interior, Moores, 1996). Jako pierwsi inteligencję
niesłyszących dzieci badali Pintner i Patterson (1915, 1916, 1917, za: Vernon,
1968/2005). Stwierdzili oni, że w werbalnych podtestach testów inteligencji
dzieci niesłyszące osiągają wyniki typowe dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną, ale jednocześnie postawili hipotezę, że może to być związane
z doświadczaną przez nich deprywacją językową. Pintner i Patterson ocenili



111POZNAWCZE MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z WADĄ SŁUCHU

także, że istniejące testy inteligencji są nieodpowiednie dla dzieci z uszko-
dzeniami słuchu, dlatego przygotowali pierwszy test przeznaczony wyłącznie
do badania inteligencji dzieci niesłyszących, który pozbawiony był kompo-
nentu werbalnego, Pintner Non-Language Test (Pintner, Patterson, 1924, za:
Vernon, 1968/2005; por. też Maller, 2003). Dzieci niesłyszące badane tym
testem wykazywały się różnym poziomem inteligencji, niektóre osiągały wy-
niki zbliżone do wyników dzieci słyszących, jednak nadal rozwój inteligencji
dużej grupy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oceniano na poziomie
upośledzenia umysłowego. Niskie wyniki osiągały także dzieci niesłyszące
badane przez innych psychologów kolejnymi testami niewerbalnymi: Reamer
(1921, za: Vernon, 1968/2005) przebadał 2500 dzieci niesłyszących, stwier-
dzając u większości z nich opóźnienie rozwojowe sięgające dwóch lat, po-
dobne wyniki osiągnęli Day, Fusfeld i Pintner (1928, za: Vernon, 1968/2005).
Dopiero badania porównawcze 200 dzieci słyszących i 200 niesłyszących,
prowadzone przez Drever i Collins (1928, za: Vernon, 1968/2005) wykazały,
że jeśli nie bierze się pod uwagę czynnika językowego, dzieci niesłyszące
osiągają wyniki podobne do wyników dzieci słyszących. Komentując prowa-
dzone w tych latach badania, Vernon (1968/2005) stwierdza, że bardzo niskie
wyniki osiągane przez dzieci niesłyszące w pierwszych testach inteligencji
wynikać mogły prawdopodobnie z faktu, że w tych latach powszechną prakty-
ką było umieszczanie dzieci niemówiących w szkołach dla głuchych – jest
prawdopodobne, że w przypadku wielu badanych dzieci przyczyną ich trudno-
ści intelektualnych była nie głuchota, ale upośledzenie umysłowe, będące
efektem społecznej izolacji i niekorzystnych warunków związanych z prze-
bywaniem w instytucji o charakterze totalnym.

Vernon (1968/2005) podaje, że w USA w latach 1930-1968 przeprowadzo-
no 37 dużych projektów badawczych, których celem było określenie poziomu
inteligencji dzieci niesłyszących. Zebrane wyniki pokazują, że w wielu tych
badaniach osoby niesłyszące wykazywały się poziomem inteligencji porówny-
walnym do poziomu inteligencji dzieci słyszących. Vernon jednocześnie za-
uważa, że część badań nie spełniała kryteriów metodologicznych: badano pra-
wie wyłącznie dzieci niesłyszące uczące się w szkołach dla głuchych, pomi-
jając te uczące się w szkołach dla słyszących i przebywające w innych ośrod-
kach, a stosowane techniki badań często przybierały formę badań grupowych,
co mogło fałszować wyniki (np. dzieci mogły sugerować się odpowiedziami
innych osób z grupy).

Przełom w badaniach nad inteligencją osób niesłyszących dokonał się
w latach sześćdziesiątych. W 1960 r. Stokoe (1960/2005) jako pierwszy wy-



112 EWA DOMAGAŁA-ZYŚK

jaśnił lingwistyczny status języka migowego, uznając go za język, a nie zbiór
gestów, co przyczyniło się do pojawienia się nowego nurtu w badaniach pro-
wadzonych wśród osób niesłyszących: zaczęto inaczej postrzegać zawiłości
psychologicznego rozwoju osób niesłyszących oraz ich możliwości poznaw-
czych i edukacyjnych (por. Emmorey i in., 1998; Marschark, 1993; Mar-
schark, Clark, 1998). Należy zauważyć, że w tym okresie zmienił się także
status socjodemograficzny osób niesłyszących, o ile wcześniej przyczyną
głuchoty zdawały się być raczej głównie pewne cechy genetyczne, przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie w określonych rodzinach, o tyle w XX wieku
zaobserwowano, że dzieci niesłyszące często rodzą się w rodzinach sły-
szących: działo się tak np. po groźnych epidemiach różyczki i innych chorób
zakaźnych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, wady słuchu pojawiały
się także u dzieci jako skutek uboczny przyjmowania niektórych lekarstw
przez matki w ciąży, na skutek wcześniactwa lub przyjmowania silnych anty-
biotyków przez małe dzieci. Rodziny te nie wywodziły się ze środowisk osób
niesłyszących, nie znały języka migowego i doświadczały szczególnie dużych
trudności w zakresie akcepcji głuchoty swojego dziecka oraz porozumiewania
się z nim. Jednocześnie jednak niesłyszące dzieci wychowujące się w sły-
szących rodzinach prezentowały zupełnie inne, nowe cechy funkcjonowania
społecznego i poznawczego.

Najbardziej znaczącymi pracami tego okresu są badania Myklebusta
(1964), który nie zgadzał się z twierdzeniem, jakoby dzieci niesłyszące
miały mniejszy potencjał intelektualny od swoich słyszących rówieśników.
Udowodnił on, że ze względu na odmienne funkcjonowanie narządów zmys-
łów u osób słyszących i niesłyszących, myślenie dzieci niesłyszących jest
odmiennie ustrukturyzowane, zatem różnica nie dotyczy zakresu, ale rodzaju
ich potencjału intelektualnego, co powoduje, że myślenie dzieci niesłyszących
ma charakter głównie myślenia opartego na konkretach (deaf as concrete, por.
Moores, 1982, 1996). W większości badań prowadzonych w tym okresie, oce-
niając kompetencje intelektualne i językowe dzieci niesłyszących przed roz-
poczęciem nauki w szkole, zazwyczaj stwierdzano, że większość z nich była
opóźniona w stosunku do swoich rówieśników o dwa lata lub więcej i opóź-
nienie to miało tendencję do powiększania się w kolejnych latach (Geers,
2006). W związku z rozwojem teorii Piageta sugerowano, że myślenie dzieci
niesłyszących zatrzymuje się na poziomie fazy myślenia konkretnego i nie
osiąga poziomu myślenia formalnego.

Trzeci okres badań nad inteligencją osób niesłyszących zapoczątkowany
został pracami Rosensteina (1961, za: Maller, 2003) i Vernona (1967, za:
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Maller, 2003), którzy badali inteligencję dzieci niesłyszących za pomocą skal
bezsłownych istniejących testów inteligencji i stwierdzili, że inteligencja
dzieci niesłyszących jest porównywalna do poziomu inteligencji osób słyszą-
cych (deaf as intellectually normal, Moores, 1982, 1996). Znajomość wyni-
ków tych współczesnych badań jest niezbędna dla każdego profesjonalisty
pracującego z osobami z uszkodzonym słuchem.

Współcześnie najczęściej stosowaną metodą pomiaru inteligencji osób nie-
słyszących jest używanie skal bezsłownych (wykonawczych) tradycyjnych tes-
tów inteligencji, przygotowanych dla ogólnej populacji osób w danym wieku,
bądź też narzędzi diagnostycznych dostosowanych do potrzeb określonej gru-
py badawczej. Wyniki uzyskane przez niektórych naukowców wskazują jedno-
znacznie na występowanie deficytów poznawczych u badanych osób (Gałkow-
ski, 1976; Perier, 1992; Csányi, 1994; Prillwitz, 1996; Stachyra, 1994, 2001).
Jednocześnie jednak w części badań wyniki osiągane przez dzieci niesłyszące
nieposiadające dodatkowych niepełnosprawności nie odbiegają od wyników
dzieci słyszących (por. np. Vernon, 1968/2005; Marschark, 1993; Maller,
2003; Akamatsu, Musselman, Zweibel, 2000). Niektórzy badacze stwierdzili
dodatkowo, że wyniki dzieci niesłyszących z głuchotą genetycznie uwarun-
kowaną i wzrastających w bogatym językowo środowisku z niesłyszącymi ro-
dzicami są takie same, a nawet w niektórych wypadkach przewyższają średnie
wyniki osiągane przez dzieci słyszące (Akamatsu, Musselman, Zweibel 2000).
Niektórzy diagności używali w badaniach dzieci niesłyszących także skal
słownych, zwłaszcza stając wobec konieczności oceny niesłyszących dzieci
wybitnie zdolnych lub dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Maller
(2003) zaleca jednak, aby w takich wypadkach nie dokonywać nieuprawnio-
nych generalizacji, ponieważ słowne skale testów inteligencji nie są stan-
daryzowane do badań w populacji osób niesłyszących.

W Polsce badania nad inteligencją osób z wadą słuchu prowadzili m.in.
Gałkowski (1976), Kaiser-Grodzicka (1976), Stachyra (2001) oraz Zielińska
(2007). W badaniach Gałkowskiego i Kaiser-Grodzickiej (1976) uwzględniono
ówczesne standardy badawcze oraz międzynarodową wiedzę w zakresie litera-
tury przedmiotu (cytowane są liczne publikacje obcojęzyczne). Wyniki badań
Kaiser-Grodzickiej (dzieci w wieku 7-14 lat, N=60) wskazują, że 75% bada-
nych dysponowało ilorazem inteligencji w normie, przy czym wyniki dzieci
starszych były wyższe niż wyniki dzieci młodszych. Przyczyn niskich wyni-
ków dzieci niesłyszących upatrywano w upośledzeniu mowy, nieprawidłowym
stosunku najbliższego otoczenia oraz czynnikach neurologicznych zaburza-
jących rozwój. Wyniki osiągnięte przez Stachyrę (2001) prowadzą do kon-
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kluzji, że procesy poznawcze dzieci z wadą słuchu charakteryzują się spe-
cyficznymi różnicami w porównaniu do procesów psychicznych dzieci słyszą-
cych, co – zdaniem autora – wynika głównie z różnej preferencji sensorycz-
nej w procesie poznawczym (2001, s. 161). Słyszące dzieci były sprawniejsze
w szybkości odczytywania słów, natomiast niesłyszące – w odczytywaniu ko-
lorów. Uczniowie niesłyszący osiągali także lepsze wyniki w testach bada-
jących pamięć wzrokową i kinestetyczną oraz wykazywali większą odporność
na interferencję. Stachyra oceniał także poziom inteligencji badanych dzieci,
używając w badaniach testów awerbalnych. Ich wyniki wskazują, że dzieci
niesłyszące osiągają wyniki porównywalne do dzieci słyszących. Autor kon-
kluduje, że osiągnięte wyniki przedstawiają ważne fakty dotyczące możliwo-
ści poznawczych dzieci, jednak w celu uzyskania pełnego obrazu ich możli-
wości intelektualnych konieczne jest prowadzenie także badań testami języ-
kowymi.

Wśród polskich badań nad dynamiką procesów poznawczych dzieci z wadą
słuchu ważne są także badania Zielińskiej (2007), która za pomocą technik
komputerowych określała tempo uczenia się i pamięci dzieci niesłyszących.
Badaczka stwierdza, że w populacji dzieci z klas I-VI szkół podstawowych
nie istnieją różnice między dziećmi niesłyszącymi a słyszącymi w zakresie
strategii przetwarzania informacji i szybkości mentalnej. Oznacza to, że dzieci
niesłyszące dysponują potencjałem, który właściwie wykorzystany może po-
zwolić im na odniesienie sukcesu w edukacji porównywalnie do dzieci sły-
szących.

Powyższy przegląd badań wskazuje, że populacja osób niesłyszących i sła-
bosłyszących jest poznawczo zróżnicowana. Współczesne badania coraz częś-
ciej potwierdzają, że nie ma istotnych intelektualnych różnic między funk-
cjonowaniem osób niesłyszących/słabosłyszących a słyszących. Zdaniem Kra-
kowiak (1995), pytanie o związek głuchoty z poziomem rozwoju intelektual-
nego osoby nią dotkniętej jest podstawowym problemem surdopedagogiki.
Proponuje ona więc, aby uszkodzenie słuchu traktować jako czynnik jedno-
cześnie ograniczający, ale i aktywizujący zasoby intelektualne osoby. Każda
z osób niesłyszących doświadcza bowiem ograniczeń wynikających z zaburze-
nia analizatora słuchowego, jednocześnie jednak wypracowuje mechanizmy
kompensacyjne, które niejednokrotnie bardzo skutecznie pozwalają jej na
prawidłowy rozwój intelektualny.
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2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ TEORII UMYSŁU U OSÓB Z WADĄ SŁUCHU

Współcześnie prowadzone badania nad teorią umysłu u osób niesłyszących
mają bezpośrednie powiązanie z możliwością uczenia się przez nie języka
obcego. Osoby niedysponujące tą sprawnością nie są w stanie wyobrazić so-
bie, w jaki sposób inne osoby odbierają świat, a więc mają trudność np.
w formułowaniu i uczestniczeniu w konwersacjach, nie rozumieją tekstów,
zwłaszcza tych zawierających elementy języka metaforycznego, a w konsek-
wencji nie są w stanie używać języka w sposób operacyjny.

Dyskusja nad teorią umysłu u dzieci niesłyszących koncentruje się głównie
na związkach między jej rozwojem a sprawnością językową dziecka. Schick
i in. (2007, s. 376) zauważają, że klasyczne eksperymenty stosowane także
w badaniach przeprowadzanych wśród dzieci niesłyszących wymagają nie tyl-
ko określonych sprawności poznawczych, ale dużej sprawności językowej,
m.in. używania zdań zależnych, zdań wtrąconych, zdań w trybie przypuszcza-
jącym, czasowników oznaczających różne stany mentalne; dziecko powinno
także posiadać umiejętność tworzenia narracji. Kiedy badane są dzieci nie-
słyszące, może to oznaczać, że nierozwiązanie zadania wiąże się raczej
z niską kompetencją językową, a nie z brakiem wykształcenia się u dziecka
teorii umysłu.

Przegląd badań nad tym zagadnieniem pozwala stwierdzić, że język jest
przez wielu badaczy uznawany za kluczowy element w rozwoju funkcji umy-
słowych. Język wspiera pracę pamięci krótkotrwałej i polepsza zdolności
wykonawcze w zadaniach dotyczących tzw. fałszywych przekonań (false be-
lief), zapamiętanie słownej instrukcji pozwala lepiej skoncentrować się na
zadaniu (Gordon, Olson, 1998). Rozmowy o doświadczaniu różnych stanów
mentalnych kierują uwagę dziecka na fakt, że zachowanie człowieka wynika
z doświadczanych przez niego różnych stanów mentalnych i zapoznają je ze
słownictwem dotyczącym myślenia, odczuwania, idei, pamięci, czyli stanów,
których nie można zwyczajnie zaobserwować (por. Astington, 2001; Dunn,
1994; Dunn, Dunn, 1981). Dzięki rozmowie dziecko zyskuje także potwier-
dzenie prawdziwości swoich sądów (Peterson, Siegal, 2000). Można powie-
dzieć, że język umożliwia dostęp do tych niedostępnych wzrokowi rejonów
i potwierdza prawdziwość intuicji dziecka. Badacze (de Villiers, Pyers, 2000)
są zdania, że w rozwoju umysłowym dziecka ważną rolę odgrywa nie tylko
poznanie semantyki danego języka, ale także sprawność w zakresie syntak-
tyki. Wynika to z faktu, że czasowniki oznaczające stany umysłowe często
wymagają tworzenia zdań dopełnieniowych (complement sentences), które
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w języku angielskim przyjmują dość złożoną strukturę, ponieważ zdania do-
pełnieniowe „włączone” są w strukturę innego zdania. Zdania dopełnieniowe
mogą przyjmować dopełnienie typu irrealis, odnoszące się do stanów jeszcze
nieosiągniętych, hipotetycznych (np. Ann said she would read it tomorrow,
Tom wanted to watch the film), lub dopełnienie typu realis, które odnosi się
do stanów już doświadczonych/doświadczanych (np. Paul scremed after his
bike collapsed). Takie zdania umożliwiają opisywanie własnych i cudzych
stanów umysłowych, zarówno tych, które łatwo zaobserwować (np. że Paul
wrzeszczał po tym, jak przewrócił się jego rower), jak i stanów nieobser-
wowalnych, dotyczących tego, czego ktoś pragnie, o czym marzy, co planuje,
nad czym się zastanawia; można także rozmawiać o błędach czy pomyłkach
w rozumowaniu własnym i innych. W tym ujęciu język jest uważany za czyn-
nik nie tylko ułatwiający rozwój teorii umysłu, ale za czynnik niezbędny do
jej wytworzenia się.

Rola języka migowego pozostaje nie do końca zbadana w aspekcie jego
użyteczności w tworzeniu się teorii umysłu. Badacze amerykańscy w wielu
studiach stwierdzili, że dzieci niesłyszące wychowywane w niesłyszących
rodzinach przewyższały dzieci słyszące pod względem umiejętności komuni-
kowania się ze swoimi rodzicami, osiągały także lepsze wyniki w zakresie
rozumienia teorii umysłu (por. Courtin i Melot, 1998). Amerykański Język
Migowy (ASL) posiada w swojej składni narzędzia umożliwiające budowę
zdań dopełnieniowych i szeroki zakres czasowników pozwalających wyrazić
różne stany umysłowe (por. Padden, 1987), występują w nim czasowniki
modalne i inne oznaczniki modalności, możliwe jest także budowanie zdań
w trybie przypuszczającym. Schick i in. (2007, s. 380) stwierdzają, że dzieci
posługujące się Amerykańskim Językiem Migowym dysponują narzędziami
umożliwiającymi im rozpoznawanie i wyrażanie szerokiej gamy stanów umy-
słowych.

Na szczególną uwagę zasługują prace Schicka i in. (2007), którzy badali
rozumienie teorii umysłu w dużej grupie 176 niesłyszących dzieci w wieku
4-8,3 lat, wśród których wyróżniono grupę dzieci niesłyszących mających
rodziców niesłyszących i posługujących się od urodzenia ASL (N=49), grupę
dzieci niesłyszących mających słyszących rodziców, używających języka
migowego (N=41) oraz posługujących się w komunikacji metodami oralnymi
(N=86); w badaniach brała też udział kontrolna grupa dzieci słyszących
(N=42). Próby zastosowane w badaniach ograniczały do minimum używanie
bodźców językowych, nie wymagały także od dzieci rozbudowanych odpowie-
dzi, sprawdzały jedynie rozumienie sytuacji. Wyniki jednoznacznie potwier-
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dzają, że nawet w tak przygotowanych badaniach, eliminujących wpływ języ-
ka na rozumienie teorii umysłu, dzieci niesłyszące wychowujące się w sły-
szących rodzinach osiągają wyniki niższe, niż dzieci słyszące i dzieci
niesłyszące mające rodziców niesłyszących. Autorzy konkludują, że braku
umiejętności umysłowych wchodzących w zakres teorii umysłu nie należy
wiązać z głuchotą jako taką, lecz z ograniczeniami w zakresie komunikacji
językowej z najbliższym otoczeniem, zwłaszcza w pierwszych latach życia
dziecka (Schick i in., 2007, s. 391). Potwierdzono zatem, że język jest
kluczowym czynnikiem w zakresie rozwoju umiejętności rozumowania.

Należy zauważyć, że wyników badań prowadzonych na podstawie danych
dotyczących ASL nie można automatycznie generalizować na inne języki
migowe, ponieważ ich struktura i zakres słownictwa różnią się zależnie od
zakresu i tradycji posługiwania się językiem migowym w danym kraju (por.
Czajkowska-Kisil, 2008; Szczepankowski, 2009). Aby móc odpowiedzialnie
określić rolę np. Polskiego Języka Migowego w zakresie jego znaczenia
w budowaniu teorii umysłu dzieci niesłyszących, należałoby przeprowadzić
badania wśród jego użytkowników w naszym kraju, co na obecnym etapie
badań nad Polskim Językiem Migowym jest jeszcze bardzo trudne.

3. IMPLIKACJE DLA PRAKTYKI INTEGRACJI UCZNIÓW Z WADĄ
SŁUCHU W KLASACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

Przedstawione wcześniej wyniki badań psychologicznych i neurobiologicz-
nych dotyczące funkcjonowania uczniów z wadami słuchu mają istotne impli-
kacje pedagogiczne dla praktyki integracji i inkluzji uczniów z wadami słuchu
w szkole ogólnodostępnej. Pokazują one z jednej strony dobre możliwości
poznawcze tej grupy uczniów i przekonują, że w sytuacji braku dodatkowych
zaburzeń samo uszkodzenie słuchu nie jest przeszkodą w uczeniu się i nau-
czaniu. Z drugiej jednak strony nawet najnowsze osiągnięcia technologiczne
(cyfrowe aparaty słuchowe, implanty ślimakowe) oraz usługi takie, jak wczes-
na diagnoza i terapia oraz wczesne wychowanie językowe nie są w stanie
w pełni wyrównać szans uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Ciągle
potrzebują oni specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, aby ich integracja
była nie tylko pozorna, ale pełna.

Dyskusja nad rozwojem teorii umysłu u dzieci niesłyszących trwa, jednak
już teraz można wysnuć z niej istotne wnioski pedagogiczne. Kluczowym
czynnikiem w zakresie wspierania rozwoju umysłowego dziecka niesłyszącego
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jest zapewnienie mu wczesnych i bogatych doświadczeń językowych, ponie-
waż dzieci uczą się sprawnego rozumowania poprzez konwersacje na różno-
rodne tematy (Schick i in., 2007). W rozwoju teorii umysłu u dziecka bogac-
two słownika jest istotniejsze, niż umiejętność sprawnego posługiwania się
regułami gramatyki, jednak ważna jest także umiejętność poprawnego posługi-
wania się strukturami gramatycznymi charakterystycznymi dla czasowników
oznaczających różne stany umysłowe, tzw. complement sentences (Schick
i in., 2007, s. 391). Zarówno w relacjach rodzinnych, jak i w interakcjach
szkolnych dzieci niesłyszące potrzebują być stawiane w sytuacjach zadanio-
wych, w których dokonują refleksji nad tym, co inni sądzą lub myślą, jakie
są intencje autorów tekstów i wypowiedzi, a także uczyć się rozumieć punkt
widzenia innych osób. Zadania takie przyczyniają się do rozwoju myślenia
krytycznego i rozumienia czytanych tekstów (Rothman, Sadler-Hormazabal,
1999).

Do tej pory często pisano o trudnościach i szansach integracji społecznej
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. Wy-
daje się jednak, że starania o swoistą integrację poznawczą są równie po-
trzebne. Nie chodzi tutaj bynajmniej o pomniejszanie znaczenia kompetencji
społecznych w rozwoju ucznia, są one istotne dla jego prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania w dalszym życiu. Celem szkoły jest jednak edukacja i wy-
posażenie ucznia w określone kompetencje poznawcze, które umożliwią mu
w odpowiednim momencie podjęcie samodzielnego życia. Nie można zatem
sukcesu edukacji ucznia z wadą słuchu mierzyć tylko stopniem jego integracji
z zespołem klasowym lub ogólnym samopoczuciem wśród kolegów i koleża-
nek. Uczeń z wadą słuchu jest w szkole – podobnie jak inne dzieci – po to,
aby odnosić sukcesy edukacyjne, na miarę swoich predyspozycji, które są
różne u różnych dzieci. Z pewnością nie jest jednak tak, że miarą sukcesu
każdego ucznia z wadą słuchu jest „radzenie sobie” w szkole, czy nawet
„bycie dobrym, jak na ucznia niesłyszącego”. Także w tej populacji są
uczniowie zdolni i wybitni, a także tacy, których zdolności muszą być w od-
powiedni sposób odkryte, by mogły zostać wykorzystane. Miarą ich sukcesu
powinno być osiąganie sukcesów edukacyjnych będących realizacją ich poten-
cjału, a nie tylko „specjalnych” sukcesów edukacyjnych, w kategoriach za-
rezerwowanych dla uczniów z niepełnosprawnością.
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*

Celem artykułu było przedstawienie poglądów na możliwości poznawcze
uczniów z wadami słuchu i wskazanie wynikających z nich implikacji dla
współczesnej edukacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Zaprezentowane
badania pokazują, że uczniowie z wadami słuchu na ogół dysponują potencja-
łem, który powinien pozwolić im na dobre intelektualne funkcjonowanie
wśród słyszących rówieśników. Warunkiem jednak sukcesów w zakresie inte-
gracji poznawczej jest udzielanie uczniowi z wadą słuchu systematycznego
i kompetentnego wsparcia od wczesnych lat życia.

BIBLIOGRAFIA

A k a m a t s u C.T., M u s s e l m a n C., Z w e i b e l A. (2000): Nature vs
nurture in the development of cognition in deaf people. W: P. Spencer, C. Erting,
M. Marschark (eds.), Development in context: The deaf children in the family
and at school (s. 255-274). Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

A s t i n g t o n J. (2001): The future of theory-of-mind research: Understanding
motivational states, the role of language, and real-world consequences. „Child
Development” 72, s. 685-687.

C o u r t i n C., M e l o t A.M. (1998): Development of theories of mind in deaf
children. W: M. Marschark, N.D. Clark (eds.), Psychological perspectives on
deafness (vol. 2, s. 79-102). Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum.

C s á n y i Y. (1994): Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym
narządem słuchu. Model węgierski. Warszawa.
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cego. Audiofonologia pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

V e r n o n M. (1968/2005): Fifty years of research on the intelligence of the deaf
and hard of hearing children: A review of literature and discussion of impli-
cations. „Journal of Rehabilitation of the Deaf” 1, s. 225-231.
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COGNITIVE ABILITIES OF HARD HEATING PUPILS
AND THEIR INTEGRATION IN PUBLIC SCHOOLS

S u m m a r y

The question of cognitive abilities of hard of hearing pupils is one of the most important
problems encountered by surdopedagogy. Over the years various answers have been given to
this question. Initially a hearing defect was identified with a lack of intellectual abilities,
whereas studies conducted in recent years show that also in this population there are people
with a high and very high intellectual potential.

The aim of the present article is to present modern studies of the intellectual abilities of
hard of hearing pupils and to point to their consequences for educational integration of this
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group of pupils. The presented studies show that pupils with hearing defects generally have
the potential that should allow them to function well in the intellectual sphere among their
hearing coevals. However, the condition for success in the sphere of educational integration
is aiding the hard of hearing pupil in a systematic and competent way, starting with very early
years of his life.

Key words: deaf, hard of hearing, integration, public school.

POZNAWCZE MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z WADĄ SŁUCHU
A ICH INTEGRACJA W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

S t r e s z c z e n i e

Pytanie o możliwości poznawcze uczniów z wadami słuchu jest jednym z ważniejszych
problemów surdopedagogiki. Na przestrzeni lat odpowiedzi na to pytanie były różnorodne.
Początkowo wadę słuchu utożsamiano jednoznacznie z brakiem zdolności intelektualnych,
natomiast badania z ostatnich lat wskazują, że także w tej populacji są osoby o wysokim
i bardzo wysokim potencjale intelektualnym.

Celem tego artykułu jest przedstawienie współczesnych badań w zakresie możliwości
intelektualnych uczniów z wadami słuchu i wskazanie na ich konsekwencje dla integracji
edukacyjnej tej grupy uczniów. Zaprezentowane badania pokazują, że uczniowie z wadami
słuchu na ogół dysponują potencjałem, który powinien pozwolić im na dobre intelektualne
funkcjonowanie wśród słyszących rówieśników. Warunkiem jednak sukcesów w zakresie inte-
gracji edukacyjnej jest udzielanie uczniowi z wadą słuchu systematycznego i kompetentnego
wsparcia edukacyjnego i społecznego od wczesnych lat życia.

Słowa kluczowe: niesłyszący, słabosłyszący, integracja, szkoła ogólnodostępna.
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DEPRESJA MATEK I OJCÓW A GŁUCHOTA DZIECKA
ZNACZENIE SATYSFAKCJI MAŁŻEŃSKIEJ

JAKO PREDYKTORA NASILENIA
DOŚWIADCZANYCH PRZEZ RODZICÓW OBJAWÓW DEPRESJI

Głuchota dziecka stanowi czynnik ryzyka dla zdrowia psychicznego jego
słyszących rodziców przede wszystkim w związku z doświadczeniem przez
nich traumy wskutek stwierdzenia głuchoty dziecka, a także jej różnych
konsekwencji dla życia samego dziecka, jak i całej rodziny. Innym aspektem
przeżyć rodziców jako reakcji na tę diagnozę jest doświadczenie utraty.
W swoim poczuciu, dowiadując się, że ich dziecko jest głuche, rodzice ci
tracą dziecko zdrowe, normalne, słyszące, a także wyobrażenia związane
z jego i ich przyszłością, organizacją życia rodzinnego i pracą, gdyż zbu-
rzeniu ulega dotychczasowy porządek, jaki stworzyli (Kurtzer-White, Luter-
man, 2003; Zalewska, 1998a, 1998b). Nie wiedzą, czym jest sama głuchota,
a niejednokrotnie, jak być matką czy ojcem dziecka z głuchotą.

Depresja jest opisywaną w literaturze reakcją na utratę (Seligman, Walker,
Rosenhan, 2003; Walewska, Pawlik, 1992; Zalewska, 1998a, 1998b). Dla de-
presji charakterystyczne są symptomy emocjonalne (obniżony nastrój, smutek,
zanik odczuwania radości życia), poznawcze (niska samoocena, negatywne
widzenie przyszłości), motywacyjne (bierność, brak inicjatywy i chęci do
podejmowania działań) oraz somatyczne (zaburzenia snu i apetytu, zmęczenie)
(Seligman, Walker, Rosenhan, 2003). Z perspektywy procesu żałoby, jaki uru-
chamiają rodzice dziecka głuchego wskutek doświadczonej utraty (utrat),
depresja stanowi jeden z jej etapów, nieuchronnych, by żałoba ta została
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przepracowana, a rodzice potrafili osiągnąć stan akomodacji do głuchoty
dziecka. Czas trwania etapu depresji jest bardzo zróżnicowany, zależny od
indywidualnych zasobów rodziców sprzyjających poradzeniu sobie z traumą
i utratą, w tym jakości relacji małżeńskiej (Michelsen, 1999, za: Zalewska,
2000). W relację z dzieckiem matka (ojciec) doświadczająca depresji wnosi
m.in. smutek, bierność, negatywny stosunek do siebie i do dziecka, a co
najważniejsze – matka ta staje się ograniczona w dostępie do emocji włas-
nych, jak i we wrażliwości na emocje i komunikaty dziecka. Niedostępność
psychiczna matki zaburza relację z dzieckiem, ograniczając dostrojenie się
matki do dziecka (Kobosko, 2009; Zalewska, 1998a, 1999).

Rezultaty z badań słyszących matek dzieci z głuchotą dotyczące nasilenia
przejawianej przez te matki depresyjności wskazują, że w porównaniu do
matek dzieci słyszących o typowym rozwoju jest ona istotnie wyższa (Do-
mańska, 1996; Kobosko, Kosmalowa, 2000; Kushalnagar i in., 2007) oraz że
wzrasta ona wraz z wiekiem dziecka (Kobosko, Kosmalowa, 2000). W bada-
niach tych posłużono się kwestionariuszami mierzącymi doświadczanie obja-
wów depresji w ocenie samych matek (BDI – Beck Depression Inventory, PSI
– Parental Stress Inventory), nie zaś diagnozą kliniczną, co oznacza, że nie
wiadomo, jaka część spośród badanych cierpi na depresję kliniczną. Z badań
matek małych dzieci głuchych od 4 do 6 lat K. Domańskiej (1996) wynika,
że szczególnie ważne w obrazie ich depresyjnego przeżywania są następujące
wymiary: negatywne oczekiwania wobec przyszłości, poczucie utraty własnej
atrakcyjności fizycznej i utrata zainteresowania seksem. W odniesieniu do
relacji z ojcem dziecka można powiedzieć, że w związku z głuchotą dziecka
matka zarówno wobec dziecka, jak i jego ojca przyjmuje postawę zadaniową,
ukierunkowaną na rehabilitację dziecka, a od męża oczekuje zapewnienia
warunków, by mogła realizować postawione przed nią zadania związane z na-
uczaniem dziecka mowy i języka. Aspekt emocjonalny i seksualny relacji
z ojcem dziecka głuchego schodzi na plan dalszy (Ciborowska, 1995; Do-
mańska, 1996; Zalewska, 1998a). W związku z powyższymi wynikami otrzy-
manymi w badaniu K. Domańskiej można powiedzieć, że matka dziecka głu-
chego traci też pewne właściwości obrazu siebie (Domańska, 1996), co – jak
można sądzić – znajduje dalsze odzwierciedlenie w jakości relacji małżeńskiej
matki dziecka głuchego z jego ojcem.

Znacznie mniej informacji pojawia się w literaturze przedmiotu na temat
nasilenia objawów depresji doświadczanych przez ojców dzieci głuchych.
Z badań K.P. Meadow-Orlans (1995) wynika, że ojcowie małych dzieci głu-
chych są istotnie mniej depresyjni od matek. Z kolei ojcowie dzieci głuchych
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w badaniach M. Zaczyńskiej (1999, 2001) nie różnili się od ojców dzieci
słyszących w sferze nasilenia objawów depresji (BDI). Różnica między oj-
cami dzieci głuchych okazała się istotna, gdy podzielono ich ze względu na
sposób komunikowania się z dzieckiem: manualny (język migowy) v. oralny
(język foniczny). Ojcowie komunikujący się ze swoim dzieckiem językiem
fonicznym doświadczali objawów depresji o większym nasileniu niż ci, którzy
wybrali język migowy.

Celem badań jest porównanie matek i ojców dzieci głuchych i słabosły-
szących w sferze doświadczanych objawów depresyjnych z matkami i ojcami
dzieci słyszących o typowym rozwoju z uwzględnieniem płci rodzica, a także
odpowiedź na pytanie, czy zmienne socjodemograficzne, takie jak płeć, wiek,
wykształcenie i status małżeński rodzica, oraz zmienna psychologiczna, jaką
jest satysfakcja małżeńska, są predyktorami nasilenia doświadczanych obja-
wów depresji. Postawiono pytanie, czy upływ czasu od momentu zdiagnozo-
wania głuchoty (niedosłuchu) u dziecka modyfikuje nasilenie objawów de-
presji u matek i ojców, a także, czy zmienne związane z głuchotą dziecka,
jak: wiek dziecka w momencie zdiagnozowania głuchoty, czas upływający od
momentu zdiagnozowania głuchoty u dziecka, stopień ubytku słuchu (umiar-
kowany lub większy niż umiarkowany), korzystanie z konwencjonalnych
aparatów słuchowych v. implantów ślimakowych, satysfakcja z rehabilitacji,
są predyktorami doświadczanych przez matki i ojców objawów depresji.

METODY BADAŃ

Przebieg badań
Badania (słyszących) rodziców przeprowadzono anonimowo przy współpra-

cy wielu ośrodków rehabilitacji dzieci głuchych i słabosłyszących w całej
Polsce, a także w trakcie turnusów rehabilitacyjnych i hospitalizacji rea-
lizowanych przez Klinikę Rehabilitacji IFPS w latach 2010-2012. Rodzice
otrzymywali pakiet kwestionariuszy do wypełnienia wraz listem przewodnim,
wyjaśniającym cel badań i informującym o ich anonimowym charakterze,
a następnie zwracali je w zaklejonej kopercie osobie przeprowadzającej
badania. Orientacyjnie około 50% rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących
nie zwróciło kwestionariuszy, a wśród oddanych jako wypełnione 10% stano-
wiły kwestionariusze wypełnione niekompletnie bądź niewypełnione wcale.
Badania rodziców dzieci o typowym rozwoju realizowano w żłobkach, przed-
szkolach i szkołach w Warszawie i województwie mazowieckim. W tej grupie
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wskaźnik kwestionariuszy niezwróconych lub zwróconych lecz niewypełnio-
nych był jeszcze wyższy niż w grupie właściwej.

Osoby badane
Badaniami objęto 185 słyszących matek dzieci głuchych i słabosłyszących

w wieku od 20 do 58 lat (M=33,96; SD=6,05) oraz 55 ojców w wieku od 27
do 61 lat (M=38,0; SD=6,45). W grupie badanych rodziców znalazło się 31
par – matek i ojców tego samego dziecka. Grupę kontrolną rodziców dzieci
słyszących o typowym rozwoju stanowiło 150 matek w wieku od 24 do 51
lat (M=34,96; SD=5,19) oraz 50 ojców będących w wieku od 27 do 53 lat
(M=36,05; SD=5,32). W grupie tej znalazło się 13 par – matek i ojców tego
samego dziecka. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w odniesieniu
do wieku i płci rodziców w obu grupach.

W grupie badanych dzieci głuchych i słabosłyszących były 253 osoby
w wieku od 3 miesięcy do 15 lat (wiek w miesiącach – M=69,76; SD=44,69),
w tym 113 dziewczynek i 136 chłopców (czworo rodziców nie podało, jakiej
płci jest ich dziecko). Wśród dzieci głuchych i niedosłyszących (wg kla-
syfikacji BIAP) niedosłuch umiarkowany ma 38, znaczny 37, a głęboki nie-
dosłuch 178. Dzieci głuche i słabosłyszące nie mają dodatkowych niepełno-
sprawności czy poważnych chorób. Wiek dziecka w momencie diagnozy głu-
choty (niedosłuchu) wynosił w badanej grupie średnio 13, 13 miesięcy
(SD=18,27) i pozostawał w zakresie od 0,1 do 102 miesięcy. Z implantów
ślimakowych korzysta 180 badanych dzieci (w tym 11 dzieci zostało obu-
usznie zaimplantowanych).

Na grupę kontrolną o typowym rozwoju składało się 200 dzieci w wieku
od 8 miesięcy do 14 lat (wiek w miesiącach – M=84,74; SD=47,81) – 95
dziewczynek i 92 chłopców (trzynastu rodziców nie podało, jakiej płci jest
dziecko).

Narzędzia badawcze
Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 (General Health

Questionnaire – Goldberg 1975, za: Goldberg, Williams, 2001; Makowska,
Merecz, 2001) służy do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych
jako narzędzie do badań przesiewowych. Kwestionariusz GHQ-28 zawiera 28
pozycji, które odnoszą się do odczuwanych dolegliwości w ciągu ostatnich
kilku tygodni. Wyodrębniono w nim 4 skale: Skala A – objawy somatyczne,
Skala B – objawy niepokoju i bezsenności, Skala C – objawy zaburzeń funk-
cjonowania w codziennym życiu, Skala D – objawy depresyjne. W artykule
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wykorzystano wyniki uzyskane przez rodziców w Skali D. Zastosowano spo-
sób punktacji odpowiedzi metodą Likerta (0-1-2-3), co oznacza, że w każdej
skali uzyskuje się od 0 do 21 punktów. Dla Skali D otrzymano współczynnik
zgodności wewnętrznej α Cronbacha równy dla matek dzieci głuchych
α=0,856, dla ojców dzieci głuchych α=0,91, natomiast dla matek dzieci
słyszących α=0,855, dla ojców dzieci słyszących α=0,836.
Skala Przystosowania w Diadzie DAS (Dyadic Adjustment Scale) – autor-

stwa G. Spaniera – powstała do oceny jakości małżeństwa (marital quality)
i składa się z 32 pozycji formujących 4 podskale: Zgodność w diadzie,
Satysfakcja, Spójność, Ekspresja emocji. Osoba badana udziela odpowiedzi
na skali w większości pozycji od O do 5 punktów. Wynik ogólny zawiera się
w przedziale od 0 do 151 punktów. Im wyższy wynik ogólny w DAS, tym
wyższy poziom przystosowania w związku (satysfakcji małżeńskiej).
Ankieta informacyjna zawiera pytania odnoszące się do danych socjode-

mograficznych rodziców i dzieci, a także w odniesieniu do dzieci głuchych
i słabosłyszących dotyczy informacji na temat głuchoty dziecka: wiek dziecka
w momencie zdiagnozowania u niego głuchoty (niedosłuchu), stopień ubytku
słuchu, rodzaj protezy wzmacniającej słyszenie: klasyczny aparat słuchowy
v. implant ślimakowy, posiadanie dodatkowych niepełnosprawności i proble-
mów zdrowotnych.

WYNIKI. DOŚWIADCZANIE OBJAWÓW DEPRESJI
PRZEZ SŁYSZĄCE MATKI I OJCÓW DZIECI GŁUCHYCH

I SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ MATKI I OJCÓW DZIECI SŁYSZĄCYCH

1) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) u słyszących matek a głuchota
dziecka

Matki dzieci głuchych i słabosłyszących doświadczają w istotnie większym
nasileniu objawów depresji (Skala D – test t-Studenta – t=2,29; p=0,023) niż
matki dzieci słyszących o typowym rozwoju – wykres 2. Dokonano także po-
równania odpowiedzi udzielanych przez matki z obu grup na każdą z 7 pozy-
cji kwestionariusza GHQ-28 wchodzących w skład Skali D (objawy depresji).
Okazało się, że istnieją różnice istotne statystycznie w odpowiedziach na
pytanie D5 (test Manna-Whitneya – U=12510; p=0,026) i D6 (test Manna-
Whitneya – U=13140; p=0,038) – rycina 1, wykresy 1a i 1b oraz wykres 2.
Oznacza to, że matki dzieci głuchych i słabosłyszących, spośród objawów
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zaliczanych do depresji, zdecydowanie częściej mają poczucie niemocy
w podejmowaniu działań spowodowane „złym stanem nerwów”, jak i częściej
doświadczają „pragnienia śmierci i bycia z dala od wszystkiego”, niż ma to
miejsce u matek dzieci słyszących o typowym rozwoju.

Kwestionariusz GHQ-28 Skala D
Ostatnio:
D1 – myślałeś(aś) o sobie, że jesteś osobą bezwartościową?
D2 – uważałeś(aś), że życie jest zupełnie beznadziejne?
D3 – uważałeś(aś), że nie warto żyć?
D4 – myślałeś(aś) o możliwości odebrania sobie życia?
D5 – stwierdzałeś(aś) czasem, że nie potrafisz nic zrobić z powodu złego stanu swoich

nerwów?
D6 – pragnąłeś(aś) własnej śmierci, bycia z dala od wszystkiego?
D7 – stwierdzałeś(aś), że myśl o odebraniu sobie życia wciąż przychodzi Ci do głowy?

Rycina 1. Zawartość Skali D w kwestionariuszu GHQ-28 (poszczególne pozycje od D1 do D7)

Wykres 1a. Kwestionariusz GHQ-28 – Skala D (objawy depresji)
– rozkład wyników uzyskanych przez słyszące matki dzieci głuchych i słabosłyszących
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Wykres 1b. Kwestionariusz GHQ-28 – Skala D (objawy depresji)
– rozkład wyników uzyskanych przez słyszące matki dzieci słyszących

Wykres 2. Objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych i słabosłyszących
oraz dzieci słyszących – wyniki kwestionariusza GHQ-28 – Skala D (średnie)
i wyniki uzyskane w poszczególnych 7 pozycjach tej skali (średnie); p〈0,05
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2) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) u słyszących ojców a głuchota
dziecka

Ojcowie dzieci głuchych i słabosłyszących oraz dzieci słyszących o ty-
powym rozwoju doświadczają w podobnym nasileniu objawów depresyjnych
– wykres 3a i 3b. W obrazie przeżyć ojców dzieci głuchych i słabosłyszących
częściej, na poziomie tendencji statystycznej, pojawia się doświadczanie tego,
że „nie potrafią nic zrobić z powodu złego stanu swoich nerwów” (D5) (test
Manna-Whitneya – U=1057; p=0,059) – wykres 4.

Wykres 3a. Kwestionariusz GHQ-28 – Skala D (objawy depresji)
– rozkład wyników uzyskanych przez słyszących ojców dzieci głuchych i słabosłyszących
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Wykres 3b. Kwestionariusz GHQ-28 – Skala D (objawy depresji)
– rozkład wyników uzyskanych przez słyszących ojców dzieci słyszących

Wykres 4. Objawy depresji u słyszących ojców dzieci głuchych i słabosłyszących
oraz słyszących – wyniki kwestionariusza GHQ-28 – Skala D (średnie)
i wyniki uzyskane w poszczególnych 7 pozycjach tej skali (średnie)
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3) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) u słyszących matek i ojców dzieci
głuchych i słabosłyszących (porównanie) oraz matek i ojców dzieci sły-
szących (porównanie)

Matki a ojcowie dzieci głuchych i słabosłyszących
Matki dzieci głuchych i słabosłyszących – w porównaniu z ojcami – do-

świadczają objawów depresji o podobnym nasileniu – wykres 5. Jednakże
różnią się istotnie w odpowiedziach na poszczególne pozycje Skali D kwes-
tionariusza GHQ-28, tj. pozycję D1 (test Manna-Whitneya – U=4784;
p=0,044) i D5 (test Manna-Whitneya – U=4811; p=0,043) – wykres 5. Mat-
kom dzieci głuchych i słabosłyszących towarzyszy znacząco częstsze
„myślenie o sobie jako o osobie bezwartościowej” w porównaniu z ojcami
(D1), a także istotnie częściej niż ojcowie matki te relacjonują, że „nie
potrafią nic zrobić z powodu złego stanu swoich nerwów” (D5).

Wykres 5. Objawy depresji u słyszących matek i ojców dzieci głuchych i słabosłyszących
(porównanie) – wyniki kwestionariusza GHQ-28 – Skala D (średnie)

oraz wyniki uzyskane w poszczególnych 7 pozycjach tej skali (średnie); p〈0,05

Matki a ojcowie dzieci słyszących o typowym rozwoju
Matki dzieci słyszących – w porównaniu z ojcami – doświadczają obja-

wów depresji o podobnym nasileniu, jednakże różnią się istotnie większym
nasileniem doświadczania tego, że „nie potrafią nic zrobić z powodu złego
stanu swoich nerwów” (D5) (test Manna-Whitneya – U=2572; p=0,019) –
wykres 6.
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Wykres 6. Objawy depresji u matek i ojców dzieci słyszących (porównanie)
– wyniki kwestionariusza GHQ-28 – Skala D (średnie)

oraz wyniki uzyskane w poszczególnych 7 pozycjach tej skali (średnie) p〈0,05

4) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) u słyszących matek i ojców dzieci
głuchych i słabosłyszących a czas upływający od momentu zdiagnozowania
głuchoty u dziecka

Matki
Ze względu na czas upływający od momentu stwierdzenia głuchoty

u dziecka, wyodrębniono 8 grup do porównań wyników uzyskanych przez
matki w Skali D kwestionariusza GHQ-28, zawierających się w następujących
przedziałach czasowych: 1 rok – grupa 1; 2 lata – grupa 2; 3 lata – grupa 3;
4 lata – grupa 4; 5 lat – grupa 5; 6 lat – grupa 6; 7 lat – grupa 7 i powyżej
7 lat – grupa 8. Okazało się, że wyniki w Skali D różnicują istotnie wyniki
matek z wyodrębnionych grup nasileniem występowania objawów depresyj-
nych (Skala D – test Kruskalla-Wallisa – chi2=(7)=15,6; p=0,029). Różnice
między grupami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zbadano testem U Manna-Whitneya.
Najwyższe nasilenie objawów depresyjnych przypada na pierwszy i drugi rok
upływający od zdiagnozowania głuchoty u dziecka (brak różnic istotnych
statystycznie między grupą 1 i 2). Jedynie w grupie 2 matki uzyskały w Skali
D wyniki istotnie wyższe niż w pozostałych grupach, z wyjątkiem grupy 6,
tj. 6-7 lat od momentu diagnozy głuchoty u dziecka (wyniki testu U Manna-
Whitneya: grupa 1 i 2 – brak różnic; grupa 2 i 3 (U=300,5; p=0,021); grupa
2 i 4 (U=225,5; p=0,003); grupa 2 i 5 (U=114,5; p=0,018); grupa 2 i 6
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(U=122,0; p=0,065); grupa 2 i 7 – brak różnic; grupa 2 i 8 (U=275,5;
p=0,003).

Ojcowie
U ojców dzieci głuchych nasilenie doświadczanych objawów depresji

(GHQ-28 – Skala D) jest podobne, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od
momentu postawienia diagnozy głuchoty u dziecka (brak różnic istotnych
statystycznie).

5) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) a zmienne socjodemograficzne
dotyczące rodziców oraz satysfakcja małżeńska jako ich predyktory

Chcąc stwierdzić, czy zmienne socjodemograficzne, takie jak: płeć rodzica,
wiek rodzica, wykształcenie rodzica (podstawowe i średnie v. półwyższe
i wyższe), status małżeński (pozostaje w związku z ojcem/matką dziecka v.
nie pozostaje w związku z ojcem/matką dziecka), a ponadto zmienna psycho-
logiczna, jaką jest satysfakcja małżeńska, mogą być predyktorami nasilenia
objawów depresji rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących, przeprowa-
dzono analizę regresji metodą wprowadzania. Otrzymano model regresji istot-
ny statystycznie: R2=0,298; F(5,191)=3,718; p=0,003. Z uwzględnionych
predyktorów istotna okazała się satysfakcja małżeńska (β=-0,252; p=0,000),
tj. im jest ona wyższa u rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących, tym
mniejsze jest u nich nasilenie objawów depresji. Podobny rezultat, a więc
istotny model regresji: R2=0,41; F(5,169)=6,82; p=0,000, przy jednym istot-
nym predyktorze objawów depresji u rodziców, jakim jest satysfakcja mał-
żeńska, otrzymano w grupie rodziców dzieci słyszących o typowym rozwoju
(β=-0,358; p=0,000).

6) Objawy depresji (GHQ-28 – Skala D) u matek i ojców a zmienne
związane z głuchotą dziecka jako ich predyktory

Matki
W celu odpowiedzi na pytanie, czy zmienne związane z głuchotą dziecka,

takie jak: wiek dziecka w momencie zdiagnozowania głuchoty, czas upływa-
jący od momentu diagnozy, stopień ubytku słuchu (umiarkowany lub większy
niż umiarkowany), korzystanie z konwencjonalnych aparatów słuchowych
v. implantów ślimakowych, satysfakcja z rehabilitacji – są predyktorami na-
silenia występowania objawów depresji u matek dzieci głuchych i słabosły-



135DEPRESJA MATEK I OJCÓW A GŁUCHOTA DZIECKA

szących, zastosowano analizę regresji metodą wprowadzania i otrzymano
model regresji istotny statystycznie: R2=0,353; F(5,107)=3,04; p=0,013.
Jednakże żaden z uwzględnionych predyktorów oddzielnie nie osiągnął
poziomu istotności statystycznej.

Ojcowie
Aby odpowiedzieć na podobne pytanie w odniesieniu do ojców dzieci głu-

chych i słabosłyszących, tj. czy zmienne związane z głuchotą dziecka są
u nich predyktorami nasilenia występowania objawów depresji, zastosowano
analizę regresji metodą wprowadzania i otrzymano model regresji istotny
statystycznie: R2=0,535; F(5,32)=2,56; p=0,046. Uwzględnione zmienne
związane z głuchotą dziecka objaśniają aż 53,5% wariancji zmiennej zależnej,
tj. nasilenia objawów depresji. Istotność statystyczną otrzymano dla jednego
predyktora – wieku dziecka w momencie postawienia diagnozy głuchoty
(β=1,186; p=0,016), a otrzymany rezultat wskazuje, że im starsze dziecko
w chwili zdiagnozowania u niego głuchoty, tym większe nasilenie doświad-
czanych przez ojców objawów depresji.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W przeprowadzonych badaniach matki dzieci głuchych i słabosłyszących
w porównaniu z matkami dzieci o typowym rozwoju doświadczają większego
nasilenia objawów depresyjnych, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesie-
niami na ten temat, także w odniesieniu do dzieci z innymi niepełnospraw-
nościami, jaką jest niepełnosprawność intelektualna (Rola, 2004). W obrazie
ich przeżyć dominuje poczucie niemożności podejmowania różnych aktyw-
ności w związku ze złym stanem psychicznym („stanem nerwów”). Znacząco
częściej matki te doznają chęci ucieczki (od miejsca, w którym się znajdują)
czy pragnienia śmierci, co wskazuje na stosowanie unikania także w sytuacji
konfrontacji z głuchotą dziecka i trudnościami z nią związanymi, jak i na
agresję kierowaną na siebie. Ze względu na fakt, że w badaniach posłużono
się narzędziem przeznaczonym do badań przesiewowych (GHQ-28), otrzyma-
ne właściwości depresyjnego przeżywania matek dzieci głuchych dopełniają
wyniki uzyskane przez matki małych dzieci głuchych uzyskane przed wieloma
laty przez K. Domańską (1996) z zastosowaniem kwestionariusza BDI. Zgod-
nie z nimi matki dzieci głuchych cechuje większe nasilenie doświadczania
objawów w zakresie takich wymiarów depresji, jak negatywne spojrzenie
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w przyszłość, utrata atrakcyjności fizycznej i utrata zainteresowania seksem.
Należy zwrócić uwagę, że gdy porównania matek dzieci głuchych i dzieci
słyszących w sferze nasilenia objawów depresji ograniczono do matek dzieci
głuchych z jednym implantem ślimakowym i kontrolowano wiek i płeć dzieci
słyszących z grupy porównawczej, okazało się, że nasilenie doświadczanych
objawów depresji pozostaje na podobnym poziomie w obu grupach matek
(Kobosko, Geremek-Samsonowicz, Skarżyński, 2013, w druku).

Gdy uwzględniono czas upływający od stwierdzenia u dziecka głuchoty
(niedosłuchu), okazało się, że u matek nasilenie objawów depresji jest
najwyższe w pierwszym, drugim i siódmym roku od tej diagnozy, choć istot-
nie wyższe od wszystkich pozostałych wyodrębnionych okresów jest jedynie
w drugim roku od zdiagnozowania u dziecka głuchoty (niedosłuchu). Można
zatem sądzić, że pewna część matek konfrontuje się z doświadczeniem de-
presji wskutek utraty dziecka głuchego i innych utrat z nią związanych
dopiero wówczas, gdy następuje zetknięcie z rzeczywistością wymagań
edukacyjnych i społecznych. Natomiast badani ojcowie dzieci głuchych nie
różnią się nasileniem objawów depresji ze względu na upływ czasu od mo-
mentu zdiagnozowania głuchoty (niedosłuchu) dziecka.

Nasilenie objawów depresji relacjonowanych przez matki i ojców dzieci
głuchych w ich samoocenie jest podobne, lecz matki doznają w większym
stopniu poczucia swojej bezwartościowości. Być może ma ono miejsce
w związku z utratą pewnych właściwości obrazu siebie matek dzieci głu-
chych, związanych z atrakcyjnością fizyczną, co uzyskano w badaniu K. Do-
mańskiej (1996), czy poczuciem zranionej kobiecości obecnej u matek małych
dzieci głuchych z opóźnionym rozwojem mowy, co uzyskano w studiach kli-
nicznych M. Zalewskiej (1998a), a co może pozostawać w związku z relacją
małżeńską matek ulegającą pogorszeniu (Michelsen, 1999, za: Zalewska,
2000). Satysfakcja małżeńska jest istotnym predyktorem nasilenia objawów
depresji zarówno rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących, jak i dzieci
o typowym rozwoju. Podobną zależność między zadowoleniem małżeńskim
matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i nasileniem objawów
depresyjnych stwierdzono w badaniach J. Roli (2004).

Z uwzględnionych zmiennych socjodemograficznych, takich jak płeć, wiek,
wykształcenie i status małżeński rodzica, żadna nie objaśnia nasilenia ob-
jawów depresyjnych matek i ojców dzieci głuchych i słabosłyszących (oraz
dzieci słyszących). Jeśli chodzi o zmienne związane z głuchotą (niedosłu-
chem) dziecka, jedynie istotnym predyktorem objawów depresji okazał się
w grupie ojców wiek dziecka w momencie zdiagnozowania głuchoty, wskazu-
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jąc, że im starsze jest dziecko w chwili stwierdzenia głuchoty, tym większego
nasilenia objawów depresji należy oczekiwać u ojców.

W badaniu na temat problemów zdrowia psychicznego rodziców dzieci
głuchych z jednym implantem ślimakowym, o którym wcześniej wspomniano
(Kobosko, Geremek-Samsonowicz, Skarżyński, 2013, w druku), ojcowie wy-
kazują tendencję do większego nasilenia objawów depresji w porównaniu
z ojcami dzieci o typowym rozwoju. Jednakże w prezentowanym badaniu
ojcowie dzieci głuchych i słabosłyszących nie różnią się istotnie nasileniem
przeżywanych objawów depresji.

Stosunkowo wysoka jakość życia rodziny z dzieckiem głuchym (słabosły-
szącym) i wysokie zadowolenie z życia (Jackson, Wegner, Turnbull, 2010)
sugeruje, że rodziny dzieci głuchych w wieku do 6 lat, wcześnie zdiagnozo-
wanych i objętych wczesną interwencją, otrzymują wsparcie, które sprzyja
radzeniu sobie z traumą diagnozy głuchoty (niedosłuchu) u dziecka i jej
konsekwencjami. Z drugiej strony można sądzić, że część rodziców nie
skonfrontowała się jeszcze z emocjami (depresja) związanymi ze zdiagnozo-
waniem u dziecka głuchoty, gdyż konfrontacji tej sprzyja zetknięcie się
rodziców z wymaganiami związanymi z rozwojem dziecka, edukacyjnymi, ję-
zykowymi czy społecznymi, co ma miejsce w świetle uzyskanych wyników
w 7. roku od momentu stwierdzenia u dziecka głuchoty (niedosłuchu).

Rodzice dzieci głuchych i słabosłyszących potrzebują stałej dostępności
różnych form interwencji psychologicznej i psychoterapii (Kobosko, 2011;
Zalewska, 2000), także małżeńskiej, gdyż ich psychiczne funkcjonowanie jako
rodzica dziecka głuchego (depresja), w tym osiągnięcie tożsamości rodzi-
cielskiej, pozostaje w silnym związku z satysfakcją małżeńską.
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MOTHERS’ AND FATHERS’ DEPRESSION AND CHILD’S DEAFNESS
THE IMPORTANCE OF MARITAL SATISFACTION

AS A PREDICTOR OF INTENSITY
OF DEPRESSION SYMPTOMS EXPERIENCED BY PARENTS

S u m m a r y

Experiencing depression symptoms (depression) is an important problem concerning parents
of handicapped children, including also parents of deaf and hard of hearing children. Studies
show that these symptoms are more intensive in mothers of small children than in fathers, and
also in mothers of hearing, typically developing children.

The present study poses the question if there are differences of intensity of depression
symptoms experienced by mothers and fathers of deaf children aged between 3 months and
15 years as compared to parents of hearing children. The study takes into consideration the
relation between the intensity of depression symptoms and the time elapsed from the child’s
diagnosis of deafness. The question posed was whether socio-demographic variables, such as:
sex, age, education, parent’s marital status and marital satisfaction, as well as variables related
to the child’s deafness that is: the child’s age at the moment of diagnosis of deafness, the time
elapsed from that moment, the degree of hearing loss, the type of prosthesis used (conventional
hearing aid versus cochlear implant) and satisfaction with rehabilitation may be predictors of
the intensity of depression symptoms experienced by parents.

The study included 185 mothers and 55 fathers and parents of hearing children as a control
group. The intensity of depression symptoms was measured using the D Scale of GHQ-28
questionnaire.

The results indicate that mothers of deaf children experience significantly more intensive
depression symptoms compared to mothers of hearing, typically developing children.
Depression symptoms are most intense in the first, second and seventh year from the diagnosis
of deafness. In fathers no relationship between time elapsed from the diagnosis of deafness and
intensity of depression symptoms was found. An important predictor of the intensity of
depression symptoms in parents of deaf children and in parents of typically developing children
was found to be the marital satisfaction, and not the socio-demographic variables including
marital status. A higher intensity of depression symptoms in fathers of deaf children may be
predicted only when the child at the moment of diagnosis of deafness is older.
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Constant availability of various forms of psychological intervention and psychotherapy,
including marital psychotherapy, in the offer of centers responsible for rehabilitation and
education of children is crucial for parents of deaf children, because their mental functioning
as parents (depression) is in strong relation with their marital satisfaction.

Key words: depression, mother, father, deaf child, marital satisfaction.

DEPRESJA MATEK I OJCÓW A GŁUCHOTA DZIECKA
ZNACZENIE SATYSFAKCJI MAŁŻEŃSKIEJ

JAKO PREDYKTORA NASILENIA
DOŚWIADCZANYCH PRZEZ RODZICÓW OBJAWÓW DEPRESJI

S t r e s z c z e n i e

Doświadczanie objawów depresyjnych (depresji) jest ważnym problemem w odniesieniu do
rodziców dzieci niepełnosprawnych, także rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących. W ba-
daniach stwierdza się większe ich nasilenie u matek małych dzieci w porównaniu z ojcami,
a także matkami dzieci słyszących o typowym rozwoju.

W prezentowanych badaniach postawiono pytanie, czy istnieją różnice w nasileniu objawów
depresji u matek i ojców dzieci głuchych w wieku od 3. miesięcy do 15. lat w porównaniu
z rodzicami dzieci słyszących. Uwzględniono związek nasilenia objawów depresji z czasem
upływającym od momentu zdiagnozowania głuchoty (niedosłuchu) dziecka. Postawiono pytanie,
czy zmienne socjodemograficzne, takie jak płeć, wiek, wykształcenie, status małżeński rodzica,
satysfakcja małżeńska, a także zmienne związane z głuchotą dziecka, do których zaliczono:
wiek dziecka w momencie zdiagnozowania głuchoty i czas upływający od tego momentu, sto-
pień ubytku słuchu, typ protezy wzmacniającej słyszenie (konwencjonalne aparaty słuchowe
v. implanty ślimakowe) i zadowolenie z rehabilitacji są predyktorami nasilenia objawów
depresji u rodziców.

Badaniami objęto 185 matek i 55 ojców dzieci głuchych i słabosłyszących oraz rodziców
dzieci słyszących stanowiących grupę kontrolną. Do pomiaru nasilenia objawów depresji wyko-
rzystano Skalę D kwestionariusza GHQ-28.

Rezultaty badań wskazują, że matki dzieci głuchych doświadczają w istotnie większym
nasileniu objawów depresji w porównaniu z matkami dzieci słyszących o typowym rozwoju.
Objawy depresji przyjmują największe nasilenie w pierwszym, drugim i siódmym roku od mo-
mentu zdiagnozowania głuchoty u dziecka. U ojców stwierdzono brak związku między czasem
upływającym od momentu postawienia tej diagnozy a nasileniem objawów depresji. Istotnym
predyktorem nasilenia objawów depresji rodziców dzieci głuchych i dzieci o typowym rozwoju
okazała się satysfakcja małżeńska, nie zaś zmienne socjodemograficzne, w tym status małżeń-
ski. Większe nasilenie doświadczanych objawów depresji u ojców dzieci głuchych pozwala
przewidywać jedynie starszy wiek dziecka w momencie zdiagnozowania u niego głuchoty.

W ofercie ośrodków zajmujących się rehabilitacją i edukacją dzieci głuchych i słabo-
słyszących, ich rodzice potrzebują stałej dostępności różnych form interwencji psychologicznej
i psychoterapii, także małżeńskiej, gdyż ich psychiczne funkcjonowanie jako rodzica (depresja)
pozostaje w silnym związku z satysfakcją małżeńską.

Słowa kluczowe: depresja, matka, ojciec, dziecko głuche, satysfakcja małżeńska.
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@$@$V,>4b (F:@&, @$@2>"R"`V4N D@*@&Z, B@>bH4b *:b F:@& &H@D@6
FH,B,>4 @$@$V,>4b: D"FH,>4b – ^H@ *,D,&\b, HD"&Z, :4T"6>484;
&,V4 – ^H@ 4(DJT84, B@FJ*", <,$,:\; B:@*Z – ^H@ @&@V4, LDJ8HZ,
2:"84; *&40,>4, – ^H@ $,(, B@:,H, B:"&">4, 4 H. *.)2.
AD4 JB@HD,$:,>44 & D,R4 F:@&@ LJ>8P4@>4DJ,H & @BD,*,:,>>@<

:,8F4R,F8@< 2>"R,>44 4 B@*&,D(",HFb F@@H&,HFH&J`V,<J (D"<<"-
H4R,F8@<J @L@D<:,>4`, B@^H@<J @$@$V,>4, F:@&" &8:`R",H H"80,
@F&@,>4, ,(@ (D"<<"H4R,F8@(@ 2>"R,>4b. 'D"<<"H4R,F84< >"2Z&"`H

1 E:@&"D\ :4>(&4FH4R,F84N H,D<4>@& []:,8HD@>>Z6 D,FJDF]. – C,04< *@FHJB":
http://dic.academic.ru/dic.nsf/linguistic/675 – *"H" *@FHJB": 20.10.2011.

2 ;,H@*48" D"2&4H4b D,R4 *,H,6 *@T8@:\>@(@ &@2D"FH", B@* D,*. 9.A. K,*@D,>8@,
'.!. K@<4R,&", %.7. 9@H"D,&", !.A. =48@:",&4R", ;.: 1984. – 240F.
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b2Z8@&@, 2>"R,>4,, BD4FJV,, Db*J F:@& 4 >"N@*bV,, F&@, D,(J:bD-
>@, &ZD"0,>4, & (D"<<"H4R,F84N L@D<"N. ]H@ @$V4, 2>"R,>4b F:@&
8"8 R"FH,6 D,R4 (>"BD., 2>"R,>4b BD,*<,H>@FH4 J FJV,FH&4H,:\>ZN,
*,6FH&4b J (:"(@:@&), " H"80, R"FH>Z, 2>"R,>4b F:@&, BD@H4&@-
B@FH"&:b,<Z, *DJ( *DJ(J & D"<8"N <@DL@:@(4R,F84N 8"H,(@D46

(>"BD., 2>"R,>4b H@(@ 4:4 4>@(@ &D,<,>4, :4P", R4F:", D@*"). 'D"<-
<"H4R,F84, @$@$V,>4b BD@4FN@*bH >" $"2, JF&@,>4b (D"<<,< b2Z8",
BD,*FH"&:b`V4N F@$@6 F@R,H">4, (D"<<"H4R,F8@(@ 2>"R,>4b 4 L@D-
<Z ,(@ &ZD"0,>4b, H.,. F:@&@42<,>4H,:\>@(@ "LL48F". G"8, >"BD4-
<,D, @F@2>"& 2>"R,>4, BD@T,*T,(@ &D,<,>4 4 L@D<Z ,(@ &ZD"-
0,>4b -ed & ">(:46F8@< b2Z8,, D,$,>@8 >" $"2, ">":@(44 >"R4>",H
4FB@:\2@&"H\ *">>Z6 FB@F@$ @L@D<:,>4b BD@T,*T4N *,6FH&46

& F&@,6 D,R4.
E JR,H@< >":4R4b & b2Z8, F:@& BD@FHZN 4 BD@42&@*>ZN >,@$-

N@*4<Z< *:b (@&@DbV,(@ b&:b,HFb @&:"*,>4, F:@&@@$D"2@&"H,:\>Z<

2>"R,>4,< F:@&". E:@&@@$D"2@&"H,:\>@<J 2>"R,>4` BD4B4FZ&",HFb

BD@<,0JH@R>Z6 N"D"8H,D, B@F8@:\8J ,<J BD4FJV4 F&@6FH&" 8"8

:,8F4R,F84N, H"8 4 (D"<<"H4R,F84N 2>"R,>46.E:@&@@$D"2@&"H,:\>Z,
2>"R,>4b D"2*,:b`H F&@6FH&" (D"<<"H4R,F84N 2>"R,>46, B@F8@:\8J,
&@-B,D&ZN, @>4 b&:b`HFb L@D<":\>@ &ZD"0,>>Z<4 2>"R,>4b<4, H.,.
4<,`H F&@4 F@$FH&,>>Z, FD,*FH&" &ZD"0,>4b 4 <@(JH $ZH\ 4FR,D-
BZ&"`V, BD,*FH"&:,>Z FB4F8@<, 4, &@-&H@DZN, & @H:4R4, @H 4>*4-
&4*J":\>ZN :,8F4R,F84N 2>"R,>46 F:@&@@$D"2@&"H,:\>@, 2>"R,>4,

BD,*FH"&:b,H F@$@6 2>"R,>4, F,D46>@,, N"D"8H,D>@, *:b H"8@(@

8:"FF" F:@&, 8"8 F:@&@@$D"2@&"H,:\>Z6 Db*3. A@ F&b2>@FH4 F BD,*-
<,H>Z< <4D@<, @*>"8@, F:@&@@$D"2@&"H,:\>Z, 2>"R,>4b BD4$:40"-
`HFb 8 2>"R,>4b< :,8F4R,F84<. ?R,&4*>@, RH@ @$@$V,>4, 4>*4&4-
*@< F:@&@@$D"2@&"H,:\>ZN 2>"R,>46 BD@4FN@*4H & BD@P,FF, F:@&@-
H&@DR,FH&", 8@H@D@, 2">4<",H & F4FH,<, b2Z8" F"<@FH@bH,:\>@,

<,FH@, BD4>"*:,0" B@ N"D"8H,DJ @$D"2J,<ZN ,*4>4P 8 :,8F4R,F8@<J
JD@&>`, >@ B@ L@D<, 4N F@2*">4b 4 B@ FB@F@$"< &ZD"0,>4b @F@$@(@
F:@&@@$D"2@&"H,:\>@(@ 2>"R,>4b – 8 JD@&>` (D"<<"H4844. ]H@ *",H

3 +.C. 7 J $ D b 8 @ & ", G4BZ b2Z8@&ZN 2>"R,>46: E,<">H48" BD@42&@*>@(@

F:@&" / +.E. 7J$Db8@&"; @H&. D,*. +.!. 1,<F8"b. – 2-, 42*., *@B. – ;.: 32*-&@ 973,
c. 84-88.

4 +.E. 7 J $ D b 8 @ & ", G,@D4b >@<4>"P44 4 F:@&@@$D"2@&">4b. / +.E. 7J$-
Db8@&". – 3-, 42*. – ;.: 7>40>Z6 *@4< «93#C?7?;», c. 17.
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@F>@&">4, >"2&"H\ *">>Z6 &4* F:@&,F>ZN @$@$V,>46 :,8F48@-(D"<-
<"H4R,F84<4. % F@&D,<,>>@< b2Z8@2>">44 F:@&@@$D"2@&">4, @BD,-
*,:b`H 8"8 @$:"FH\ <@*,:4D@&">4b BD@42&@*>ZN ,*4>4P5, 8 8@H@-
DZ< @H>@FbHFb :,8F4R,F84, ,*4>4PZ, @$XbF>,>4, 8@H@DZN *",HFb
R,D,2 *DJ(4,, @*>@8@D,>>Z, @$D"2@&">4b6. ?H:4R4H,:\>Z< BD42>"-
8@< BD@42&@*>@(@ F:@&" &ZFHJB",H, H"84< @$D"2@<, ,(@ F&b2">>@FH\
F *DJ(4< F:@&@</F:@&"<4 4 ,(@ F,<">H4R,F8"b @$JF:@&:,>>@FH\ ^H4<
*DJ(4< F:@&@</F:@&"<47. ?F@$,>>@FH\ F,<">H484 BD@42&@*>@(@

F:@&" BD@b&:b,HFb & D"FR:,>,>>@FH4 B,D,*"&",<@(@ 4< F@*,D0"-
>4b8. ="BD4<,D, ">(:@b2ZR>Z, F:@&" architect ‘a person who designs
and guides a plan or undertaking’ 4 builder ‘one that builds’ B,D,*"`H
2>"R,>4, *,bH,:b, " 4N F,<">H48J <@0>@ @B4F"H\ R,D,2 @HFZ:8J
8 *,6FH&4`, 8@H@D@, *">>Z, *,bH,:4 BD@42&@*bH. ?*>"8@ & FHDJ8HJD,
BD@FH@(@ F:@&" architect :,8F,<" B,D,*",H F&@, 2>"R,>4, >,D"-
FR:,>,>>@, & H@ &D,<b 8"8 F,<">H4R,F84, 8@<B@>,>HZ BD@42&@*>@(@
F:@&" builder B@:JR"`H @H*,:\>@,, FB,P4":\>@, &ZD"0,>4, & ,(@
<@DL@:@(4R,F8@6 FHDJ8HJD,. E:JT"`V46 &Z&@*4H BD@42&@*>@, 2>"-
R,>4,, ,F:4 @> 2>",H 2>"R,>4, 4FN@*>@6 ,*4>4PZ, " (@&@DbV46
<@*,:4DJ,H, @B4D"bF\ >" 2>"R,>4, BD@42&@*bV,(@ F:@&", >@&@,
BD@42&@*>@,. 7:`R@< 8 F,<">H4R,F8@<J BD@RH,>4` 4 4FH@:8@&">4`
:`$@(@ BD@42&@*>@(@ F:@&" b&:b,HFb ,(@ <@DL@:@(4R,F8"b

FHDJ8HJD"9, 8@H@D"b F&4*,H,:\FH&J,H @ FJV,FH&@&">44 F,<">H4-
R,F8@6 "FF@P4"P44, B@*F8"2Z&",H N"D"8H,D ^H@6 "FF@P4"P44, ,,
>"BD"&:,>4,, 2"8D,B:b,H @BD,*,:,>>Z6 H4B F&b24 <,0*J BD@42-
&@*>Z< 4 BD@42&@*bV4< F:@&"<410.
A@F8@:\8J & D,R4 F:@&" BD,*FH"&:,>Z & «F@$D">>@<» &4*,,

" BD"&4:" 4N F@FH"&:,>4b F8DZHZ @H >,B@FD,*FH&,>>@(@ >"$:`*,>4b,
BD4 @F&@,>44 F:@&@@$D"2@&"H,:\>@6 *,bH,:\>@FH4 D,$,>@8 BD@*,:Z-
&",H 2>"R4H,:\>J` ">":4H4R,F8J` D"$@HJ, 8@H@D"b &ZD"0",HFb

& F:,*J`V4N :4>(&4FH4R,F84N *,6FH&4bN: D"FR:,>,>44 D,R,&@(@

B@H@8" >" ,*4>4PZ – F:@&", 4N 8"H,(@D42"P44, @F&@,>44 4>&,>H"Db

5 7 J $ D b 8 @ & ", G,@D4b, c. 5.
6 7 J $ D b 8 @ & ", G,@D4b, c. 23.
7 7 J $ D b 8 @ & ", G4BZ b2Z8@&ZN 2N"R,>46, F. 11.
8 7 J $ D b 8 @ & ", G4BZ b2Z8@&ZN 2N"R,>46, F. 17.
9 7 J $ D b 8 @ & ", G4BZ b2Z8@&ZN 2N"R,>46, F. 19.
10 7 J $ D b 8 @ & ", G,@D4b, c. 25.
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&N@*bV4N & >4N ,*4>4P $@:,, >428@(@ JD@&>b – <@DL,< – 4 &Zb&:,-
>44 <@DL@:@(4R,F84N BD"&4:, F&b2">>ZN F &Z$@D@< 4 8@>FHDJ4D@-
&">4,< >@&ZN BD@42&@*>ZN F:@&, >J0>ZN *:b &ZD"0,>4b <ZF:411.
)@ >,*"&>,(@ &D,<,>4 H,24F @ *@<4>4D@&">44 4<4H"P44 4 BD"8-

H4R,F8@6 HD,>4D@&84 BD4 @&:"*,>44 b2Z8@< FR4H":Fb "8F4@<@6,
B@8" >, B@b&4:Fb Db* BF4N@:4>(&4FH4R,F84N 4FF:,*@&">46, B@FH"-
&4&T4N ,(@ B@* F@<>,>4,. % 8"R,FH&, &,F@<@(@ "D(J<,>H", &Z*&4-
(",<@(@ BD@H4& *@<4>4D@&">4b 4<4H"P44, &ZFHJB",H L"8H T4D@8@6
D"FBD@FHD">,>>@FH4 & *,HF8@6 D,R4 >@&@@$D"2@&">46, «LD"2@&ZN
FHDJ8HJD 4 (D"<<"H4R,F84N L@D<, 8@H@DZ, D,$,>@8 >, <@( F:ZT"H\
@H &2D@F:ZN, H.,. b&:,>46, @HFJHFH&J`V4N & >@D<, b2Z8" – @$D"2P,,
>" 8@H@DZ6 D,$,>@8 @D4,>H4DJ,HFb»12. A@b&:,>4, B@*@$>ZN >@&@-
@$D"2@&">46 @$XbF>b,HFb H,<, RH@ >" @BD,*,:,>>@< ^H"B, F&@,(@

D"2&4H4b, D,$,>@8 *,:",H *:b F,$b @H8DZH4,, 2"8:`R"`V,,Fb & H@<,
RH@ F:@&" 42<,>b`H F&@6 @$:48 >, F:JR"6>Z< @$D"2@<: ^H4 42<,>,-
>4b 2"&4FbH @H H@(@ F<ZF:", 8@H@DZ6 FHD,<4HFb B,D,*"H\ (@&@-
DbV46.#:"(@*"Db &@2>48>@&,>4`">":4H48@-F4>H,H4R,F8@6*,bH,:\-
>@FH4 <@2(", 8@(*" «B@*@$>@ &42J":\>Z< @$D"2"< BD,*<,H@&,
2&J8@&Z, @$D"2Z F:@& >"R4>"`H D"2:"("H\Fb >" F@*,D0"H,:\>Z,

F@FH"&:b`V4,»13, D,$,>8J @H8DZ&",HFb <@DL@:@(4R,F8"b FHDJ8HJD"
F:@&". ?F>@&Z&"bF\ >" BD,*FH"&:,>4bN @ *,6FH&4H,:\>@FH4, J >,(@
&@2>48",H F@@H>,F,>>@FH\ F@*,D0">4b 4 L@D<Z <@DL,<Z, @> B@FH4-
(",H &2"4<@2"&4F4<@FH\ 2&JR">4b 4 2>"R,>4b F:@&" :4$@ ,(@ R"FH4

4 BD4N@*4H 8 @$@$V,>4`, RH@ ,F:4 @BD,*,:,>>Z, L@D<Z &ZD"0,>4b
F@*,D0">4b @8"2Z&"`HFb "*,8&"H>Z<4 & 4FB@:\2J,<@6 F4HJ"P44, H@
4N F:,*J,H F@ND">4H\ 4 B,D,>,FH4 >" *DJ(4, F:JR"4 &ZD"0,>4b H@(@

0, F@*,D0">4b14. ]H@ *",H @F>@&">4, FR4H"H\ @$@$V,>4,, " >,

11 E.=. O , 6 H : 4 >, ?R,D84 B@ F:@&@@$D"2@&">4` 4 L@D<@@$D"2@&">4` &

*,HF8@6 D,R4 []:,8HD@>>Z6 D,FJDF]. – 2009. – C,04< *@FHJB": http://fictionbook.
ru/author/ stella_naumovna_ceyitlin/ocherki_po_slovoobrazovaniyu_i_formoobra/read_online.htm
– )"H" *@FHJB": 28.07.2011.

12 G,@D,H4R,F84, 4 BD48:"*>Z, BD@$:,<Z D,R,&@(@ @$V,>4b / _.!. E@D@84>,
+.K. G"D"F@&, !.;. S"N>"D@&4R. – ;.: 32*-&@ «="J8"», 1979, F. 194.

13 !.). 7 @ T , : , &, ? 8@(>4H4&>ZN L"8H@D"N D"2&4H4b *,HF8@6 D,R4 / !.). 7@-
T,:,& // AD@$:,<Z @>H@:4>(&4FH484 – 2009: <"H,D4":Z <,0*J>"D. 8@>L,D,>P44,
E">8H-A,H,D$JD(, 17–19 4`>b 2009 (. / C@F. (@F. B,*. J>-H; D,*8@:. G.!. 7DJ(:b8@&"
[4 *D.]. – EA$., 2009, c. 59.

14 G,@D,H4R,F84, 4 BD48:"*>Z, BD@$:,<Z, c. 203.
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4<4H"P4` P,>HD":\>Z< BD@P,FF@< @&:"*,>4b F:@&@@$D"2@&">4,<

b2Z8".
AD@&,*,>>Z6 ">":42 B@8"2Z&",H, RH@ >" B,D&@, <,FH@ B@ 2>"R4-

<@FH4 *:b @&:"*,>4b F:@&@@$D"2@&">4,< F:,*J,H B@FH"&4H\ L@D<4-
D@&">4, J (@&@DbV,(@ @F@2>">>ZN F&b2,6 <,0*J <@DL@:@(4R,F8@6

FHDJ8HJD@6 4 2>"R,>4,< BD@42&@*>@(@ F:@&". ]H" &2"4<@F&b2\,
JFH">"&:4&",<"b >" JD@&>, F@2>">4b, BD,*FH"&:b,H F@$@6 >, RH@

4>@,, 8"8 :,8F48@-(D"<<"H4R,F84, @$@$V,>4b, BD@4FN@*bV4, >"
$"2, FD"&>,>4b Db*@& BD@42&@*>ZN F:@&, N"D"8H,D42J`V4NFb FHDJ8-
HJD>@6 4 F,<">H4R,F8@6 @$V>@FH\`, " H"80, @BD,*,:,>4b & @$b2"-
H,:\>@< B@Db*8, N"D"8H,D" @H>@T,>46 <,0*J <@DL@:@(4R,F8@6

FHDJ8HJD@6 4 B,D,*"&",<@6 ,` F,<">H48@6.
A@:JR,>>Z, *">>Z, 4 &Z&@*Z 4<,`H $@:\T@, BD48:"*>@, 2>"R,-

>4,, B@F8@:\8J &ZFHJB"`H H,@D,H4R,F84<4 BD,*B@FZ:8"<4 *:b

D"2D"$@H84 FB@F@$@& @BH4<42"P44 :4>(&4FH4R,F8@6 *,bH,:\>@FH4

:4P F >"DJT,>4,< F:JN" 4 Hb0,:Z<4 >"DJT,>4b<4 D,R4 & B:">,

B,DFB,8H4& @&:"*,>4b 4<4 :,8F4R,F84< F@FH"&@< 4>@FHD">>@(@

b2Z8".
]8FB,D4<,>H, BD@&,*,>>Z6 F BD4&:,R,>4,< HD,N (DJBB 4FBZHJ,-

<ZN &H@D@(@ (@*" @$JR,>4b ">(:46F8@<J b2Z8J – 4FBZHJ,<ZN F >"-
DJT,>4,< F:JN", 4FBZHJ,<ZN F Hb0,:Z<4 >"DJT,>4b<4 D,R4 (@F>@-
&>Z, (DJBBZ, 15 4 16 R,:@&,8 F@@H&,HFH&,>>@) 4 4FBZHJ,<ZN

F >@D<@6 F:JN" 4 D,R4 (8@>HD@:\>"b (DJBB", 15 R,:@&,8), – B@

B@FHD@,>4` BD@42&@*>@6 ">(:@b2ZR>@6 :,8F484 >" $"2, F@@H>,F,>4b

<@DL@:@(4R,F8@6 FHDJ8HJDZ F:@&" 4 B,D,*"&",<@6 ,` F,<">H484

B@8"2":, RH@ 4FBZHJ,<Z, @F>@&>ZN (DJBB B@:JR"`H D,":\>J` &@2-
<@0>@FH\ @F@2>">>@ FL@D<4D@&"H\ :,8F48@-(D"<<"H4R,F84, @$@$-
V,>4b 4>@b2ZR>@(@ F:@&". ]H@ BD@b&:b,HFb & FH">@&:,>44 FB@F@-
$>@FH4 &ZB@:>bH\ F:,*J`V4, :4>(&4FH4R,F84, *,6FH&4b:

– BD@R,FH\ L@D<":\>J` FHDJ8HJDJ BD@42&@*>@(@ F:@&" & BD@P,FF,
D,R,&@FBD4bH4b;

– &Z&,FH4 F,<">H48J :,8F4R,F8@6 ,*4>4PZ >" @F>@&, BD@RH,>>@6
FHDJ8HJDZ;

– &ZB@:>4H\ <@*,:4D@&">4, FHDJ8HJDZ F:@&" *:b &ZD"0,>4b

>@&@6 F,<">H484, "8HJ":\>@6 *:b BD@P,FF" D,R,B@D@0*,>4b.
AD@&,*,>>Z6 ^8FB,D4<,>H B@2&@:4: &Zb&4H\ 8@>8D,H>Z, R4F-

:@&Z, B@8"2"H,:4 2"b&:,>>ZN *:b L@D<4D@&">4b &4*@& :4>(&4F-



147IAC!%9a+;?+ K?C;3C?%!=3+ E9?%+E=YM ?#?#U+=35

H4R,F8@6 *,bH,:\>@FH4: F,<">H42"P44 F:@&" 4 <@*,:4D@&">4b ,(@
>@&@6 FHDJ8HJDZ (F<. D4F. 1).

C4F. 1. C,2J:\H"HZ :4>(&4FH4R,F8@6 *,bH,:\>@FH4 B@ F,<">H42"P44

4 <@*,:4D@&">4` FHDJ8HJDZ ">(:@b2ZR>@(@ F:@&" 4FBZHJ,<Z<4 F >@D<@6 F:JN",
,(@ >"DJT,>4b<4 4 Hb0,:Z<4 >"DJT,>4b<4 D,R4

7"8 &4*>@ 42 BD,*FH"&:,>>@(@ D4FJ>8", 4FBZHJ,<Z, F >"DJT,-
>4,< F:JN" *@FH4("`H D,2J:\H"H@&, BD"8H4R,F84 D"&>@2>"R>ZN

F 4FBZHJ,<Z<4 8@>HD@:\>@6 (DJBBZ: 82% 4 90% BD4 &Z&,*,>44

F,<">H484 F:@& & BD@P,FF, D,R,&@FBD4bH4b 4 80% 4 92% – BD4

<@*,:4D@&">44 FHDJ8HJDZ F:@& & BD@P,FF, D,R,B@D@0*,>4b. 3FBZ-
HJ,<Z, F Hb0,:Z<4 >"DJT,>4b<4 D,R4 *,<@>FHD4DJ`H $@:,, >4284,

B@8"2"H,:4 – 68% 4 65%, RH@ @$XbF>b,HFb F8:@>>@FH\` 8 D"2*,:\-
>@<J ">":42J L@D<Z 4 2>"R,>4b F:@&", &Zb&:,>>@6 & BD@P,FF, D"-
$@HZ F (DJBB@6, 4<,`V,6 *">>J` @F@$,>>@FH\ & D"2&4H44. G,< >,
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CONTROLLED FORMATION OF VERBAL GENERALIZATIONS
AS THE BASIS OF MASTERY IN THE ENGLISH

LANGUAGE IN TERMS OF HEARING LOSS
AND SEVERE SPEECH IMPAIRMENTS

S u m m a r y

The aim of following article is to describe a glottodidactic experiment investigating whether
persons with hearing loss and sever speech impairments are able to create lexical- grammatical
generalizations of concepts in English. The opening thesis statement indicates that there are
three types of verbal generalizations: lexical, grammatical, and lexical-grammatical, as well as
the fact that in ontogenesis each type of generalization is acquired in stages (4 stages).

A little child, in order to build the system of lexical and grammatical generalizations needs
to perform a great analytical work. In the experiment three groups participated: a group
consisting of subjects with hearing loss (15 people), with severe speech disorders (16 people)
and the control group of hearing, healthy people (15 people). The findings from the research
showed that those tested who were from the main groups achieved slightly lower results than
the subjects from the control group in the process of semantization and modeling expressions
in English. Persons with hearing loss performed this task better than subjects with speech
impairments.

Achieving such high results by the tested groups was possible mainly thanks to the
directed, controlled, and arduous work, as well as the additional working time. This may be
daunting, however, the experiment proves that obtaining high results in this area is possible,
even despite the perception and expression limitations.

Key words: glottodidactic experiment, persons with hearing loss, persons with sever speech
impairments, English language, verbal (lexical-grammatical) generalizations, semantization
and modeling expressions.

KONTROLOWANE TWORZENIE UOGÓLNIEŃ SŁOWNYCH
JAKO PODSTAWA DOBREGO OPANOWANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W PRZYPADKACH UTRATY SŁUCHU
I CIĘŻKICH ZABURZEŃ MOWY

S t r e s z c z e n i e

Celem artykułu jest opis eksperymentu glottodydaktycznego, w którym chciano sprawdzić,
czy osoby z uszkodzeniami słuchu i poważnymi zaburzeniami mowy są w stanie tworzyć
uogólnienia leksykalno-gramatyczne pojęć w języku angielskim. Postawiono tezę wyjściową,
że istnieją trzy rodzaje uogólnień słownych: leksykalne, gramatyczne i leksykalno-gramatyczne
oraz że w ontogenezie każdy typ uogólnień przyswajany jest etapowo (4 etapy).

Małe dziecko, aby zbudować system uogólnień leksykalnych i gramatycznych, musi wyko-
nać ogromną pracę analityczną. Przeprowadzony eksperyment, w którym uczestniczyły trzy
grupy badane: grupa osób z uszkodzeniami słuchu (15 osób), grupa osób z poważnymi zaburze-
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niami mowy (16 osób) oraz grupa kontrolna osób słyszących, zdrowych (15 osób), wykazał,
że badani z grup głównych osiągnęli niewiele niższe wyniki od grupy kontrolnej w procesie
semantyzacji i modelowania wyrażeń w języku angielskim, w tym osoby z uszkodzeniami
słuchu poradziły sobie z tym zadaniem lepiej niż badani z zaburzeniami mowy.

Osiągnięcie tak wysokich wyników przez badane grupy główne było możliwe dzięki kiero-
wanej, kontrolowanej, wytężonej pracy i dodatkowemu nakładowi czasu, co może być znie-
chęcające, ale eksperyment udowadnia, że osiąganie wysokich wyników w tym zakresie jest
możliwe, pomimo ograniczeń percepcyjnych i ekspresyjnych.

Słowa kluczowe: eksperyment glottodydaktyczny, osoby z uszkodzeniami słuchu, osoby
z zaburzeniami mowy, język angielski, uogólnienia słowne (leksykalno-gramatyczne),
semantyzacja i modelowanie wyrażeń.
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E@&D,<,>>Z6 ^H"B F@&,DT,>FH&@&">4b F4FH,<Z FB,P4":\>@(@

@$D"2@&">4b & C,FBJ$:48, #,:"DJF\ N"D"8H,D42J,HFb 4*,,6 D,":4-
2"P44 4>8:`24&>@(@ @$D"2@&">4b. 3>8:`24b & @$D"2@&">44 – ^H@
@*>" 42 (J<">4FH4R,F84N P,:,6 ,(@ D"2&4H4b, FHJB,>\, @D4,>H4D@&"-
>>"b >" &8:`R,>4, :`*,6 F @F@$,>>@FHb<4 BF4N@L424R,F8@(@ D"2&4-
H4b & 042>\ FHD">Z, B,D,&@*" 4N 42 FH"HJF" B"FF4&>ZN B@HD,$4H,:,6
& FH"HJF F@24*"`V4N, " ^H@ 2>"R4H "8H4&>ZN JR"FH>48@& F@P4":\>ZN
4 ^8@>@<4R,F84N BD@P,FF@&.
?$V,FH&@, 4 & B,D&J` @R,D,*\ D@*4H,:4, 2"4>H,D,F@&">Z & H@<,

RH@$Z *,H4, >,F<@HDb >" F&@4 L424R,F84, 4 BF4N4R,F84, @F@$,>>@-
FH4, 4<,:4 8"8 <@0>@ $@:\T, T">F@& JFB,T>@ &>,*D4H\Fb & F@-
P4J<, D"P4@>":\>@ 4 ^LL,8H4&>@ BD4<,>4H\ B@:JR,>>Z, & T8@:,
2>">4b *:b BD@L,FF4@>":\>@(@ FH">@&:,>4b, F H,<, RH@$Z F&@4<

HDJ*@< BD4>@F4H\ B@:\2J @$V,FH&J. 9@(48" B@*F8"2Z&",H, RH@

& P,:bN L@D<4D@&">4b 042>,>>@6 8@<B,H,>P44 JR"V4NFb F @F@$,>-
>@FHb<4 BF4N@L424R,F8@(@ D"2&4H4b 4N F:,*J,H D">@ &8:`R"H\ & HJ

=!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37 – BD@L,FF@D 8"L,*DZ D,R,&,*,>4b 4 H,@D44

8@<<J>48"P44 JRD,0*,>4b @$D"2@&">4b «;4>F846 (@FJ*"DFH&,>>Z6

:4>(&4FH4R,F846 J>4&,DF4H,H», *@8H@D L4:@:@(4R,F84N >"J8, BD@L,FF@D.
+9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! – >"R":\>48 @H*,:" <,H@*4R,F8@(@ @$,FB,-

R,>4b FB,P4":\>@(@ @$D"2@&">4b >"JR>@-<,H@*4R,F8@(@ JRD,0*,>4b «="P4@>":\>Z6
4>FH4HJH @$D"2@&">4b» ;4>4FH,DFH&" @$D"2@&">4b C,FBJ$:484 #,:"DJF\, 8">*4*"H
B,*"(@(4R,F84N >"J8.
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F@P4":\>J` FD,*J, (*, 4< BD,*FH@4H 04H\ 4 D"$@H"H\ B@F:, @8@>-
R">4b T8@:Z. A@^H@<J F,(@*>b FB,P4":\>@6 T8@:, & #,:"DJF4 >,-
@$N@*4<@ D,T4H\ Db* 2"*"R B@ F@2*">4` 4>8:`24&>@6 @$D"2@&"H,:\-
>@6 FD,*Z, 8@H@D"b <@(:" $Z F@*,6FH&@&"H\ :4R>@FH>@<J FH">@&:,-
>4` T8@:\>48@& & H"8@6 FH,B,>4, RH@$Z @>4 $Z:4 FB@F@$>Z 4>4-
P4"H4&>@ &2"4<@*,6FH&@&"H\ F *DJ(4<4 :`*\<4 & @8DJ0"`V,< F@-
P4J<, 4 F"<@FH@bH,:\>@ D,T"H\ F&@4 042>,>>Z, 2"*"R4.
EH4<J:4D@&">4, F@P4":\>@6 "8H4&>@FH4 4<,,H @F@$@, 2>"R,>4,

*:b T8@:\>48@& F >"DJT,>4,< F:JN", B@F8@:\8J F&@,@$D"24, 4N
BF4N@L424R,F8@(@ D"2&4H4b BD@b&:b,HFb F>40,>4,< 4>4P4"H4&Z 4

F"<@FH@bH,:\>@FH4, >"DJT,>4,< 4,D"DN44 B@HD,$>@FH,6 4 4>H,D,F@&,
2"HDJ*>,>4b<4 & F"<@FH@bH,:\>@< @F@2>">44 @$V,FH&,>>@ 2>"R4<ZN

<@H4&@& *,bH,:\>@FH4 4 F@P4":\>ZN P,>>@FH,6. IF4:,>>@, B,*"(@(4-
R,F8@, DJ8@&@*FH&@ &ZFHJB",H & 8"R,FH&, F,D\,2>@(@ H@D<@2" & L@D-
<4D@&">44 J >4N >,@$N@*4<ZN :4R>@FH>ZN 8"R,FH&, @$,FB,R4&"-
`V4N FH"$4:\>@, F@P4":\>@->@D<"H4&>@, B@&,*,>4,. A@FH@b>>"b
@B,8" F@ FH@D@>Z &2D@F:ZN FB@F@$FH&J,H D"2&4H4` BDb<@ BD@H4&@-
B@:@0>ZN 8"R,FH& *,H,6 F >"DJT,>4,< F:JN" – $,2Z>4P4"H4&>@FH4,
D"&>@*JT4b, F@P4":\>@6 4>L">H4:\>@FH4 RH@ &B@F:,*FH&44, $,2JF:@-
&>@, @HD4P"H,:\>@ @HD"0",HFb >" BD@P,FF, 4N 4>H,(D"P44 & 042>\
@$V,FH&".
A@4F8 BJH,6 *:b D,T,>4b BD@$:,<Z @$,FB,R,>4b F@P4":\>@6 4>-

8:`244 T8@:\>48@& F >"DJT,>4,< F:JN" BD4&@*4H >"F 8 D"FF<@HD,-
>4` B,DFB,8H4& 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4, @$:"*"`V4N
& ^H@< B:">, &ZF@84< B@H,>P4":@<. 7"8 B@8"2Z&",H >"T <>@(@:,H-
>46 B,*"(@(4R,F846 @BZH D"$@HZ F *,H\<4 *">>@6 8"H,(@D44, P,>-
>@FH>Z, @D4,>H"P44 B@*D@FH8@& "8H4&>@ BD@b&:b`HFb 4 ,FH,FH&,>>@

D,":42J`HFb & 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4. 3<,>>@ @D(">4-
2@&">>"b *@FJ(@&"b *,bH,:\>@FH\ F ,, B@:4LJ>8P4@>":\>Z<4 &@2-
<@0>@FHb<4, 8@H@D"b D"FF<"HD4&",HFb 8"8 F@FH"&>"b R"FH\ ,*4>@(@
&@FB4H"H,:\>@(@ BD@P,FF" & BD@FHD">FH&, F@&D,<,>>@(@ F@P4J<", B@
FJH4 b&:b,HFb *:b JR"V4NFb F >"DJT,>4,< F:JN" F@P4":\>Z< HD,-
>4>(@< B@ BD4@$D,H,>4` @BZH" &2"4<>@(@ F@-*,6FH&4b 4 @H&,HFH&,>-
>@(@ B@&,*,>4b & D"2:4R>ZN &4*"N *,bH,:\>@FH4. E@*,D0"H,:\>@
4 ^<@P4@>":\>@ >"FZV,>>"b FD,*" B@<@(",H B@FH4("H\ &@FB4H">>4-
8"< >@D<Z (D"0*">FH&,>>@FH4, D"2&4&"H\ RJ&FH&" B"HD4@H42<"

4 >"P4@>":\>@(@ F"<@F@2>">4b, JF&"4&"H\ 8J:\HJDJ F,<,6>ZN 4 HDJ-
*@&ZN @H>@T,>46, F@2>"H,:\>@ 4 "8H4&>@ F@&,DT,>FH&@&"H\ >D"-
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&FH&,>>@, 4 L424R,F8@, 2*@D@&\,, D"F8DZ&"H\ F&@4 H&@DR,F84,

FB@F@$>@FH4.
C,T,>4, &@BD@F@& JFB,T>@(@ &8:`R,>4b *,H,6 F >"DJT,>4,<

F:JN" & "8H4&>J` F@&<,FH>J` 042>,*,bH,:\>@FH\ F@ 2*@D@&Z<4

&2D@F:Z<4 4 *,H\<4, F@2*">4, "H<@FL,DZ &2"4<@B@>4<">4b, H,DB4-
<@FH4 4 F@(:"F4b, JFH">@&:,>4, <,0*J >4<4 @H>@T,>46 F@HDJ*>4R,-
FH&" 4 *4":@(" B@HD,$@&":@ D"2D"$@H84 P,:@FH>@6 (J<">4FH4R,F8@6

&@FB4H"H,:\>@6 8@>P,BP44. C,2J:\H"H@< >@&@(@ 8@>P,BHJ":\>@(@

D"2&4H4b B,*"(@(4R,F84N 4*,6 b&:b`HFb:
– @BD,*,:,>4, B@*N@*@& 8 &@FB4H">4` 8"R,FH& :4R>@FH4, &"0>,6-

T4N *:b 042>4 4 *,bH,:\>@FH4 & F@P4J<,;
– &Z*,:,>4, BD4>P4B@& &@FB4H">4b 8"8 >"BD"&:b`V4N @D4,>-

H4D@& *:b B:">4D@&">4b BD@&@*4<@6 4>8:`24&>@ @D4,>H4D@&">>@6

D"$@HZ, @D(">42"P44 4 ">":42" *,bH,:\>@FH4;
– @HD"0,>4, @B@D>ZN LJ>8P46 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4

*:b D"2>@FH@D@>>,(@ D"2&4H4b :4R>@FH4 D,$,>8";
– B@FHD@,>4, <@*,:4 &@FB4H">4b F@P4":\>@6 "8H4&>@FH4 T8@:\-

>48".
AD@&,*,< $@:,, B@*D@$>Z6 ">":42 B@:JR,>>ZN >"<4 D,2J:\H"H@&.

?F>@&J 8@>P,BP44 &@FB4H">4b F@P4":\>@6 "8H4&>@FH4 T8@:\>48@&

F >"DJT,>4,< F:JN" F@FH"&:b`H F:,*J`V4, B@*N@*Z: F@P4":\>@
@D4,>H4D@&">>Z6, 8J:\HJD@:@(4R,F846, ">HD@B@P,>HD4R,F846, :4-
R>@FH>@-@D4,>H4D@&">>Z6 4 8@<B,H,>H>@FH>Z6. E@R,H">4, *">>ZN
<,H@*@:@(4R,F84N B@*N@*@& B@2&@:b,H @N"D"8H,D42@&"H\ (J<">4FH4-
R,F8J` 8@>P,BP4` &@FB4H">4b 8"8 B,*"(@(4R,F84 JBD"&:b,<Z6 BD@-
P,FF 8J:\HJD>@6 4*,>H4L48"P44 :4R>@FH4, BD4 8@H@D@< BD@4FN@*4H
&N@0*,>4, D,$,>8" & 042>\ F@P4J<" 4 @FJV,FH&:b,HFb D"2&4H4,

&F,N ,(@ H&@DR,F84N &@2<@0>@FH,6 4 FB@F@$>@FH,6. ?F>@&>Z< <,N"-
>42<@< ^H@(@ BD@P,FF" b&:b,HFb F@$FH&,>>"b "8H4&>@FH\ :4R>@FH4,
8@H@D"b &8:`R",HFb & &@FB4H"H,:\>Z6 BD@P,FF & 8"R,FH&, ,(@ FJ-
$X,8H" 4 F@"&H@D". ':"&>@, &>4<">4, >"BD"&:,>@ >" D"2&4H4, H"84N
FJ$X,8H>ZN F&@6FH& :4R>@FH4, 8"8 &>JHD,>>bb >,2"&4F4<@FH\ 4 F"-
<@FH@bH,:\>@FH\, F"<@*4FP4B:4>", F"<@8@>HD@:\, F"<@JBD"&:,>4,,
F"<@D,(J:bP4b, FB@F@$>@FH\ 8 D,L:,8F44.
?F>@&@B@:"("`V4, 4*,4, @BD,*,:b`V4, F@*,D0">4,, <,H@*Z, >"-

BD"&:,>4b &@FB4H">4b 4 FH4:\ &2"4<@*,6FH&4b FJ$X,8H@& 2":@0,>Z

& BD4>P4B"N &@FB4H">4b, 8"8@&Z<4 b&:b`HFb: JR,H &@2D"FH>ZN 4 4>-
*4&4*J":\>ZN &@2<@0>@FH,6 &@FB4H">>48@&, F&b2\ F@2*"&",<ZN F4-
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HJ"P46 F 042>\`, ,*4>FH&@, P,:@FH>@FH\ 4 BD,,<FH&,>>@FH\ & &@FB4-
H">44, B,*"(@(4R,F846 @BH4<42<, &@FB4H">4, & 8@::,8H4&,, >@ >"
@F>@&, "8H4&>@6 F"<@FH@bH,:\>@6 *,bH,:\>@FH4.
):b F@&,DT,>FH&@&">4b *,bH,:\>@FH4 B@ @D(">42"P44 8J:\HJD>@(@

*@FJ(" @BD,*,:,>Z &8:`R",<Z, BD4 ^H@< ,, LJ>8P44: 8@<<J-
>48"H4&>@-D,(J:4DJ`V"b, F@P4":\>"b, &@FB4H"H,:\>"b, 8@<B,>-
F"H@D>@-D"2&4&"`V"b, 8D,"H4&>@-B@2>"&"H,:\>"b, BD@L@D4,>H"-
P4@>>"b, 8@H@DZ,, &2"4<@*,6FH&Jb, 4 @D(">4R,F84 *@B@:>bb *DJ(

*DJ(", F@2*"`H *,6FH&,>>@, 8J:\HJD>@, BD@FHD">FH&@ FJ$X,8H".
?$V"b FJH\ 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4 F B@24P46 D,":42J-
,<ZN BD4 ^H@< LJ>8P46 2"8:`R",HFb & H&@DR,F8@< B@&,*,>44

T8@:\>48@&, &@ &2"4<@*,6FH&44 F @8DJ0"`V,6 FD,*@6 & F&@$@*>@6
*:b &Z$@D" D@*" 2">bH46 L@D<, 4 & FH4<J:bP44 FH,B,>4 *,HF8@6

"8H4&>@FH4. )">>"b 8J:\HJD>"b FD,*" 4<,,H :4R>@FH>@ 2>"R4<J`
P,:\>@FH\, B@F8@:\8J @>" *,H,D<4>4D@&">" &>JHD,>>, – B@HD,$>@F-
Hb<4, <@H4&"<4, JFH">@&8"<4, &Z$@D@< L@D< 4 FB@F@$@& B@&,*,>4b
>,F:ZT"V,(@ D,$,>8" 4 &ZD"0",HFb &>,T>, – L"8H@D"<4, B@D@0*"-
`V4<4 ,(@ F@@H&,HFH&J`V,, B@&,*,>4,. C,":42"P4b &ZT,B,D,R4F-
:,>>ZN LJ>8P46 >" BD"8H48, B@ F&@4< <"FTH"$"< &@2*,6FH&4b >"

:4R>@FH\ &ZN@*4H *":,8@ 2" D"<84 *@FJ(@&@(@ &D,<bBD,BD@&@0-
*,>4b. ]H@ 8DJB>@<"FTH"$>"b F@P4":\>"b "8P4b, P,:\ 8@H@D@6 –
BD@$J*4H\ 4 D"2>@FH@D@>>,, D"2&4&"H\ F@P4":\>J` "8H4&>@FH\ & :4-
R>@FH4 D,$,>8", >,F<@HDb >" @(D">4R,>4b, 8@H@DZ, BD4&>@F4H ,(@
>,*@FH"H@R>Z6 F:JN.
%Z*,:,>>Z, B@*N@*Z &@FB4H">4b, <,H@*4R,F84, BD4>P4BZ 4

LJ>8P44 &@FB4H"H,:\>@6 FD,*Z B@F:J04:4 H,@D,H4R,F8@6 @F>@&@6

*:b B@FHD@,>4b BD"8H4R,F8@6 <@*,:4 &@FB4H">4b, 8@H@D"b & B@F:,-
*J`V,< $Z:" &>,*D,>" & @$D"2@&"H,:\>Z6 BD@P,FF (@FJ*"DFH&,>>@(@

JRD,0*,>4b@$D"2@&">4b«EB,P4":\>"b@$V,@$D"2@&"H,:\>"bT8@:"-
4>H,D>"H 13 (. ;4>F8" *:b *,H,6 F >"DJT,>4,< F:JN"» 4 >"N@*4HFb
& >"FH@bV,, &D,<b & FH"*44 &@B:@V,>4b.
;@*,:\ &@FB4H">4b F@P4":\>@ "8H4&>@6 :4R>@FH4 T8@:\>48"

F >"DJT,>4,< F:JN" & 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4 @HD"0",H
BbH\ &2"4<@F&b2">>ZN 4 &2"4<@@$JF:@&:,>>ZN ^H"B@&, >" 8"0*@<
42 8@H@DZN FH@bH F&@4 2"*"R4, &Z*,:b,HFb FB,P4L48" F@*,D0">4b
4 F@@H&,HFH&,>>@ ,6 @BD,*,:b`HFb @F>@&>Z, <,H@*Z D"$@HZ. ="
B,D&@< – *4"(>@FH4R,F8@< ^H"B, &Zb&:b`HFb B@HD,$>@FH4 4 BD@$:,-
<Z &@FB4H">>48@&, @BD,*,:b`HFb :4R>@FH>Z, @F@$,>>@FH4, JD@&,>\
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&@FB4H">>@FH4, ">":424DJ,HFb F@FH@b>4, 2*@D@&\b, 42JR"`HFb 4>-
H,D,FZ 4 FB@F@$>@FH4 8"0*@(@. %H@D@6 – P,:,B@:"("`V46 ^H"B

BD,*B@:"(",H @FJV,FH&:,>4, >" @F>@&, *4"(>@FH484 B,DF@>4L48"P44

FHD"H,(4R,F84N 4 $:40"6T4N P,:,6 4>8:`24&>@ @D4,>H4D@&">>@(@

&@FB4H">4b. GD,H46 – cH4<J:4DJ`V46 ^H"B @HD"0",H FB,P4":\>@

F@2*"&",<Z, JF:@&4b, 8@H@DZ, *,:"`H &@FB4H"H,:\>@, BD@FHD">FH&@
"*"BH4D@&">>Z< 8 B@HD,$>@FHb< 4 &@2<@0>@FHb< &@FB4H">>48@&,
4 @*>@&D,<,>>@ ^H4 0, JF:@&4b FH4<J:4DJ`H F"<@(@ T8@:\>48"

8 "8H4&>@6 *,bH,:\>@FH4. Q,H&,DHZ6 – F@$FH&,>>@ &@FB4H"H,:\>Z6
^H"B @HD"0",H >,B@FD,*FH&,>>J` 8J:\HJD>@-*@FJ(@&J` *,bH,:\>@FH\
4 @$,FB,R4&",H 4F8@<@, *:b 4>8:`244 D"2&4H4, F@P4":\>@ "8H4&>@6

:4R>@FH4 T8@:\>48" F >"DJT,>4,< F:JN". AbHZ6 – oP,>@R>Z6 ^H"B
B@2&@:b,H @HF:,04&"H\ & BD@P,FF, @P,>@R>@6 *4"(>@FH484 ^LL,8-
H4&>@FH\ D"$@HZ, ">":424D@&"H\ J*"R4 4 >,*@FH"H84 4, BD4 >,@$-
N@*4<@FH4, &>@F4H\ 8@DD,8H4&Z & 8J:\HJD>@-*@FJ(@&J` *,bH,:\>@FH\.
E@*,D0">4, &@FB4H">4b &8:`R",H @D(">42"P4` D"2:4R>ZN >"BD"-

&:,>46 *,bH,:\>@FH4: B@2>">4, F,$b 4 @8DJ0"`V,(@ <4D", &@FB4H"-
>4, :`$&4 8 C@*4>, 4 $,:@DJFF8@<J >"D@*J, 8J:\HJDJ &2"4<@@H>@-
T,>46 4 @$V,>4b F@ F&,DFH>48"<4 4 &2D@F:Z<4, F@P4":\>@, &2"4<-
@*,6FH&4, & $ZH@&@6 4 *,:@&@6 FL,D"N, *,bH,:\>@FH\ *,HF84N

4 <@:@*,0>ZN @$V,FH&,>>ZN @D(">42"P46, L428J:\HJD" 4 FB@DH 8"8
2*@D@&Z6 @$D"2 042>4, NJ*@0,FH&,>>@, H&@DR,FH&@, 2>"8@<FH&@
F *,bH,:\>@FH\` & D"<8"N D"2:4R>ZN BD@L,FF46 4 *D.
% @D(">42"P44 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4 JFB,T>@

4FB@:\2J`HFb H,N>@:@(44 8@::,8H4&>@6 H&@DR,F8@6 *,bH,:\>@FH4,
4>H,D"8H4&>ZN <,H@*@& &@FB4H">4b, BD@,8H>@6 *,bH,:\>@FH4, 4(D@-
&Z,, 8@<B\`H,D>Z, 4 3>H,D>,H-H,N>@:@(44. 32&,FH>@, RH@ & BD@P,F-
F, D"2&4H4b R,:@&,8" "8H4&>@FH\, &@2>48"`V"b & @H&,H >" &@2*,6-
FH&4, @8DJ0"`V,6 F4HJ"P44, F<,>b,HFb & JF:@&4bN *,bH,:\>@FH4
F@$FH&,>>@6 "8H4&>@FH\`. A@^H@<J @F@$,>>@FH\` D,":42"P44 F@*,D-
0">4b b&:b,HFb 4FB@:\2@&">4, D"2>@@$D"2>ZN 4>H,D"8H4&>ZN <,H@-
*@& & L@D<, 8@>8D,H>ZN <,D@BD4bH46, >"BD4<,D, &@&:,R,>4, &@FB4-
H">>48@& & F@P4":\>@-B@:,2>J` *,bH,:\>@FH\ @FJV,FH&:b,HFb B@-
FD,*FH&@< JR"FH4b & $:"(@H&@D4H,:\>ZN 4 &@:@>H,DF84N "8P4bN.
G"8@&Z<4 2" 4FH,8T46 JR,$>Z6 (@* b&4:4F\ "8P44 «E*,:",< >"T

T8@:\>Z6 *&@D 8D"T,», «%,H,D"> 04&,H Db*@<», &ZFHJB:,>4b "(4H-
$D4("* «;Z BD@H4& 8JD,>4b», «!>H4 EA3)», «1" 2*@D@&Z6 @$D"2
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042>4», BD@&,*,>4, 8@>P,DH>ZN &ZFHJB:,>46 B,D,* &,H,D">"<4

&@6>Z 4 HDJ*".
!8H4&>@<J &@&:,R,>4` <@:@*ZN (D"0*"> F >"DJT,>4,< F:JN"

& D,T,>4, F@P4":\>@-^8@>@<4R,F84N, 8J:\HJD>ZN, BD"&@&ZN, ^8@:@-
(4R,F84N 4 *DJ(4N BD@$:,< FB@F@$FH&J,H BD@&,*,>4, B"HD4@H4R,F84N

4 F@P4":\>@-BD"&@&ZN "8P46 «a – (D"<"*2b>n> #,:"DJFn», «;@b $,-
D,0:4&"b F,<\b», «)@<48 *:b B,D>"HZN», F@2*">4, JR,>4R,F84N
BD@,8H@& «G,B:Z6 *@<», «E@ND">4< 8:4<"H F B@<@V\` BD@FHZN

^>,D(,H4R,F84N D,T,>46», «]>,D(@^LL,8H4&>@FH\». E@P4":\>"b

"8H4&>@FH\ T8@:\>48@& F >"DJT,>4,< F:JN", 8J:\HJD" &2"4<@@H>@-
T,>46 4 @$V,>4b F @8DJ0"`V4< F@P4J<@< D"2&4&",HFb & BD@P,FF,

B@*(@H@&84 4 JR"FH4b & HD"*4P4@>>ZN, H,<"H4R,F84N, FB@DH4&>ZN
BD"2*>48"N, 8@>8JDF"N, &ZFH"&8"N, &FHD,R"N, *,:@&ZN, 4>H,::,8-
HJ":\>ZN 4 D"2&:,8"H,:\>ZN 4(D"N, H"84N 8"8 «7%=», 4(DZ B@ @F>@-
&"< $,2@B"F>@6 042>,*,bH,:\>@FH4 «EB4R84 – >,&,:4R84, " @(@>\
– &,:48">», «1>"6 4 F@$:`*"6 BD"&4:" *@D@0>@(@ *&40,>4b»,
BD"2*>48 &FHD,R4 24<Z F &,F>@6 «;"F:,>4P"» 4 H.*.
E:,*J,H @F@$,>>@ B@*R,D8>JH\, RH@ B,D,R4F:,>>Z, &ZT, <,D@B-

D4bH4b 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4 BD@&@*bHFb F@&<,FH>@ F@
F:ZT"V4<4 F&,DFH>48"<4 4 FHJ*,>H"<4 8@::,*0,6, F JR"FH4,< D@-
*4H,:,6, BD,*FH"&4H,:,6 (@FJ*"DFH&,>>ZN 4 @$V,FH&,>>ZN @D(">4-
2"P46, RH@ F:,*J,H D"FF<"HD4&"H\ 8"8 &8:`R,>4, &@FB4H">>48@&

F >"DJT,>4,< F:JN" & 2"4>H,D,F@&">>Z6 4 *@FH"H@R>@ BD,*FH"&4-
H,:\>Z6 <48D@F@P4J<. G"84< @$D"2@<, BD4 D,":42"P44 D"2D"$@H">-
>@6 >"<4 <@*,:4 F@$:`*"`HFb *&" @$b2"H,:\>ZN JF:@&4b: 1) &@FB4-
H">4, & *,bH,:\>@FH4 4 @$V,>44 4 2) F@-*,bH,:\>@FH\ &@FB4H">>48@&
F >"DJT,>4,< F:JN" F@ F:ZT"V4<4 *,H\<4 4 &2D@F:Z<4. 32 BD@&,-
*,>>@(@ ">":42" @R,&4*>@, RH@ D"2&4H4, F@P4":\>@ "8H4&>@6 :4R-
>@FH4 T8@:\>48" F >"DJT,>4,< F:JN" & D"<8"N B@*(@H@&84 8 4>-
8:`244 & @$V,FH&@ @FJV,FH&:b,HFb B@F:,*@&"H,:\>@ 4 >@F4H FHJ-
B,>R"HZ6 N"D"8H,D:

– >" B,D&@6 FHJB,>4 JFH">"&:4&",HFb ^<@P4@>":\>Z6 8@>H"8H,
@R,DR4&",HFb <>@(@"FB,8H>@, F@*,D0"H,:\>@, @$V,>4, & JF:@&4bN

8D,"H4&>@6 "H<@FL,DZ, &Z*,:b`HFb BD4&:,8"H,:\>Z, *:b &@FB4H">-
>48" &4*Z 4 FB@F@$Z *,bH,:\>@FH4, >,F:ZT"V46 D,$,>@8 &8:`R",H-
Fb &@ &2"4<@*,6FH&4, B@FD,*FH&@< "8HJ":42"P44 D,L:,8F4&>ZN

>"R": >" @F>@&, 4<,`V,(@Fb J >,(@ 042>,>>@(@ @BZH".
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– >" &H@D@6 FHJB,>4 *@FH4(",HFb B@**,D04&",<@, B,*"(@(@<

&8:`R,>4, D,$,>8" &@ &2"4<@*,6FH&4, F *DJ(4<4 JR"FH>48"<4

BD@P,FF", FH4<J:4D@&">4, ,(@ 8 >,@$N@*4<Z< &4*"< *,bH,:\>@FH4,
BD,@*@:,&",HFb B"FF4&>@FH\ 4 >,J&,D,>>@FH\ & F@$FH&,>>Z, F4:Z,
L@D<4DJ`HFb <@H4&Z *,bH,:\>@FH4, &@FB4HZ&",HFb 4>H,D,F 8 F@*,D-
0">4` &ZB@:>b,<Z6 *,6FH&46 4 4N &,D$":42"P44.

– >" HD,H\,6 FHJB,>4 @FJV,FH&:b,HFb D"2&4H4, H&@DR,FH&"

& "8H4&>@FH4 &@FB4H">>48@& &@ &F,N &ZB@:>b,<ZN &4*"N 8J:\HJD>@-
*@FJ(@&@6 *,bH,:\>@FH4.
A,D,N@*b 8 B@*&,*,>4` 4H@(@&, F:,*J,H B@*R,D8>JH\, RH@ D,2J:\-

H"H@< BD"8H4R,F8@6 D,":42"P44 B,*"(@(4R,F84N 4*,6 b&:b,HFb <@*,-
:4D@&">4, & T8@:,-4>H,D>"H, BD@FHD">FH&" F@&D,<,>>@(@ F@P4J<",
F@2*">4,4>8:`24&>@(@*,HF8@-&2D@F:@(@<48D@F@@$V,FH&",@D4,>H4-
D@&">>@(@ >" @H>@T,>4b BD4>bH4b *DJ(4N FJ$X,8H@& @$V,>4b 4 &2"-
4<@B@<@V4, B@>4<">4b 4 B@**,D084 *DJ( *DJ(".
% F@2*"&",<@< H"84< @$D"2@< ,*4>@< 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@< BD@FH-

D">FH&,:
– L@D<4DJ`HFb >J0>Z, *:b 4>8:`244 P,>>@FH>Z, @D4,>H"P44

4 4FH4>>@ F@P4":\>Z, B@HD,$>@FH4 &@FB4H">>48@&,
– D"FT4Db,HFb @BZH & FL,D, <,0:4R>@FH>@(@ @$V,>4b, 8@H@D@,

H,B,D\ @D4,>H4D@&">@ >" $@:,, T4D@8@, &2"4<@*,6FH&4, 4 $@:,,

D"2>@@$D"2>@, F@P4":\>@, B"DH>,DFH&@ F@ F&,DFH>48"<4 4 F @8DJ-
0"`V4<4,

– >"8"B:4&",HFb D"2>@FH@D@>>46 042>,>>Z6 @BZH, $:"(@*"Db
8@H@D@<J T8@:\>484 <@(JH P,:,>"BD"&:,>>@ B:">4D@&"H\ F&@4 B@F-
HJB84 4 F@&,DT"H\ 4N 8@DD,8P4` & 42<,>b`V4NFb JF:@&4bN; H&@D-
R,F84 BD@(>@24D@&"H\ D,2J:\H"HZ F&@,6 *,bH,:\>@FH4, RH@ B@<@(",H
4N $@:,, JFB,T>@<J *@FH40,>4`.
3>Z<4 F:@&"<4, & BD@P,FF, "8H4&>@6 8J:\HJD>@-*@FJ(@&@6 *,b-

H,:\>@FH4 J T8@:\>48@& F >"DJT,>4,< F:JN" L@D<4DJ,HFb FB@F@$-
>@FH\ 4 (@H@&>@FH\ 8 B@2>">4` F,$b, F"<@@P,>8,, F"<@D,":42"P44,
F"<@F@&,DT,>FH&@&">4` 4 042>,>>@<J F"<@@BD,*,:,>4`.
?BZH B@8"2Z&",H, RH@ BD"&4:\>@, &@B:@V,>4, 4>8:`24&>@ @D4,>-

H4D@&">>@6 *,bH,:\>@FH4 & BD@P,FF B@:JR,>4b @$D"2@&">4b b&:b,HFb

F,D\,2>Z< T"(@< &B,D,* & @$,FB,R,>44 @$V4N 2"*"R, F:J0"V4N D,-
T,>4` BD@$:,<Z F@P4":\>@6 4>8:`244. Q,< D">\T, $J*,H ,, >"R"-
:@ 4 R,< 8"R,FH&,>>,6 $J*,H &>,*D,>4, 4>8:`24&>ZN 8@<B@>,>H@&

& BD@P,FF @$D"2@&">4b, H,< $@:\T, $J*,H BD4@$D,H,>@ *,H\<4
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F >"DJT,>4,< F:JN" F@P4":\>@(@ @BZH" *:b FH">@&:,>4b 042>,>>@6

8@<B,H,>P44 4 $J*JV,6 BD@L,FF4@>":\>@6 B@*(@H@&84. G"8, F@-
P4":\>Z6 @BZH JR"V4NFb, L@D<4D@&">4, 8@H@D@(@ @FJV,FH&:b:@F\
& BD@*J8H4&>@6 D"2>@B:">@&@6 *,bH,:\>@FH4 & <48D@F@P4J<, & BD@-
P,FF, B@:JR,>4b T8@:\>@(@ @$D"2@&">4b, JF4:4&",H FB@F@$>@FH\
&ZBJF8>48@& >" D"&>ZN 8@>8JD4D@&"H\ F@ F:ZT"V4<4 F&,DFH>48"<4

>, H@:\8@ & HDJ*,, >@ 4 & B@:JR,>44 BD@L,FF4@>":\>@(@ 4 &ZFT,(@
@$D"2@&">4b. ?$ ^H@< F&4*,H,:\FH&J,H JFB,T>@, @$JR,>4, &ZBJF8>4-
8@& T8@:Z-4>H,D>"H" 13, BD@T,*T4N &F, HD4 FHJB,>4 B@*(@H@&84
8 4>8:`244 & @$V,FH&@, & BD,FH40>ZN &ZFT4N JR,$>ZN 2"&,*,>4bN
D,FBJ$:484: & #,:@DJFF8@< (@FJ*"DFH&,>>@< J>4&,DF4H,H,, #,:@-
DJFF8@< >"P4@>":\>@< H,N>4R,F8@< J>4&,DF4H,H,, '@FJ*"DFH&,>>@<
4>FH4HJH, JBD"&:,>4b 4 F@P4":\>ZN H,N>@:@(46, #,:@DJFF8@<

(@FJ*"DFH&,>>@< J>4&,DF4H,H, L424R,F8@6 8J:\HJDZ 4 *D.
E@ F&@,6 FH@D@>Z, 4>8:`24&>@, @$D"2@&">4, :4P F >"DJT,>4,<
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HUMANISTIC EDUCATIONAL CONCEPT
IN PROVIDING SOCIAL INCLUSION

OF PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT
IN BELARUS

S u m m a r y

The trend of inclusive education in Belarus inspired a series of studies on the possibilities
of social integration of pupils with special educational needs. The purpose of the following
article is to describe the activities implementing humanistic holistic approach, which aims at
social activation of pupils with hearing loss. The participants of the project were pupils from
Special School with Hard of Hearing Student’s Dormitory No 13 in Minsk.

The undertaken actions were aimed at changing the attitudes of passive consumers, socially
immature, apathetic, with no initiative men into active participants in the social life. For this
reason, it was essential to develop in a young person’s personality characteristics such as: inner
freedom and independence, self-discipline, self-control, self-management, and the ability of
self-reflection. The project was designed to achieve these goals through a specially planned
series of cultural and entertainment events participated in by the deaf, their hearing friends,
parents, teachers, and representatives of the state and non-governmental organizations. This
active model of education consisted of five, associated with each other, phases: diagnostic,
implementing special cultural and sport actions, and finally those evaluating and modifying
ones. The model assumed 2 basic directions of pupils’ development: education in communica-
tion and action, as well as cooperation between hearing impaired students with hearing children
and adults. Some competitions, festivals, meetings, intellectual games were organized using
different technologies and interactive methods, e.g.: volunteering.

Analysis of the above-mentioned actions shows that preparing pupils with hearing loss to
social integration is a process requiring proper emotional contact and effective communication.
Only then do different actions help not only to overcome passivity, lack of self-confidence,
but also to arouse interests and develop creativity. Positive effects of the implemented project
can be seen, since the graduates of this experimental school went on to study at numerous
Belarusian universities.

Key words: inclusive education, pupils with special educational needs, persons with hearing
loss, attitudes, characteristics of personality, communication, cooperation.

HUMANISTYCZNA KONCEPCJA EDUKACYJNA
ZMIERZAJĄCA DO ZAPEWNIENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

UCZNIÓW Z WADĄ SŁUCHU NA BIAŁORUSI

S t r e s z c z e n i e

Nurt edukacji włączającej na Białorusi zainspirował serię badań nad możliwościami
integracji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem artykułu jest
opis działań wdrażających humanistyczną koncepcję holistyczną, mającą na celu zaktywi-
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zowanie społeczne uczniów z uszkodzeniami słuchu. W projekcie wzięli udział uczniowie
Szkoły Specjalnej z internatem dla Dzieci Niedosłyszących nr 13 w Mińsku.

Podjęte działania miały przekształcać postawy biernych konsumentów, niedojrzałych
społecznie, apatycznych, bez inicjatywy – w twórczych, aktywnych uczestników życia spo-
łecznego. W tym celu należało wykształcić w młodym człowieku takie cechy osobowości, jak:
wewnętrzna wolność i niezależność, samodyscyplina, samokontrola, samorządność, zdolność
do refleksji. W projekcie zaplanowano osiągnięcie owych celów poprzez odpowiednio zapla-
nowany szereg imprez kulturalno-rozrywkowych, w których uczestniczyli niesłyszący, ich
słyszący koledzy, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji państwowych i poza-
rządowych. Ten aktywny model edukacji składał się z pięciu powiązanych ze sobą etapów:
diagnostycznych, wdrażających konkretne działania kulturalne i sportowe oraz ewaluacyjnych
i modyfikujących. Model zakładał dwa podstawowe kierunki rozwoju uczniów: kształcenie
w komunikacji i w działaniu oraz współpraca uczniów z uszkodzeniami słuchu ze słyszącymi
dziećmi i dorosłymi. Organizowano konkursy, festiwale, wystawy, spotkania, gry i zabawy
intelektualne, wykorzystując różne technologie informatyczne oraz metody interaktywne, np.
wolontariat.

Analiza powyższych działań pokazuje, że przygotowanie uczniów z uszkodzeniami słuchu
do integracji społecznej to proces, którego podstawą jest dobry kontakt emocjonalny i sku-
teczna komunikacja. Dopiero wtedy różne działania pomagają przezwyciężyć bierność, brak
wiary we własne siły, rozbudzić zainteresowania, rozwijać kreatywność. Pozytywne efekty
wdrożonego projektu są widoczne, gdyż absolwenci tej eksperymentalnej szkoły podjęli studia
na wielu białoruskich uczelniach wyższych.

Słowa kluczowe: edukacja włączająca, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
niesłyszący, postawy, cechy osobowości, komunikacja, współpraca.



R E C E N Z J E____________________________________________________________

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
Tom 5(41), numer 3 − 2013

Dorota K o r n a s - B i e l a, Świadek Prawdy Włodzimierz Fijał-
kowski, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2013, ss. 458.

Publikacja prof. Doroty Kornas-Bieli ukazuje postać prof. dr hab. n. med.
Włodzimierza Fijałkowskiego, jednego z największych obrońców życia XX wieku.
Celem publikacji wydanej w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora i z okazji
Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzi-
mierza Fijałkowskiego” jest przedstawienie niezwykłego człowieka, obrońcy życia,
założyciela pierwszych szkół rodzenia w Polsce, ginekologa i położnika.

Ta jakże ważna praca ukazuje się w czasie, gdy życie ludzkie toczy się w cieniu
śmiertelnych zagrożeń, a w mediach toczy się debata wokół zapłodnienia in vitro czy
aborcji eugenicznej.

Autorka, ukazując życie i działalność prof. Fijałkowskiego, wychodzi z propo-
zycją życia w Prawdzie, świadczenia o Prawdzie, życia nastawionego na wzrastanie,
na drugiego człowieka, na Boga.

Kornas-Biela, sięgając do własnego archiwum, korzystając z życzliwości osób,
które znały Profesora, konsultując pewne fakty z Rodziną, swoje opracowanie
przedstawia w siedmiu częściach. Najpierw podaje krótką biografię, następnie
charakterystykę „psychoduchową”, przedstawia dokonania zawodowe Profesora, nie
zapomina o aktywności fizycznej i zdrowiu, opisuje życie rodzinne, by na koniec
zająć się percepcją i recepcją osoby i dzieła Profesora. W pracy zamieszcza także
bibliografię przedmiotową publikacji prof. W. Fijałkowskiego, bibliografię prac jego
dotyczących oraz wykorzystanych w książce, prace dyplomowe jemu poświęcone
zrealizowane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także swój
własny dorobek na jego temat.

Z tekstu Świadka Prawdy wyłania się postać Włodzimierza Fijałkowskiego,
szlachcica, studenta medycyny, starszego sierżanta podchorążego, lekarza, więźnia
w Ostrowcu Świętokrzyskim, więźnia w Radomiu, wreszcie więźnia Auschwitz-Bir-
kenau o numerze 131468, więźnia w Dautmergen, więźnia w Balingen-Frommern.
Doświadczając „zdeptanego” życia w obozie, sponiewieranej i zdeptanej ludzkiej
godności, po powrocie do kraju poświęca się służbie najwyższej wartości. Przekonuje
świat i ludzi, że życie jest bezcennym darem godnym poszanowania. Rozpoczyna
walkę o życie dziecka poczętego, wyrażając swoje veto wobec ustawy z 27 kwietnia
1956 r. O dopuszczalności przerywania ciąży legalizującej tzw. sztuczne poronienie
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ze wskazań społecznych. Intensywnie pracował nad wdrożeniem psychoprofilaktyki
porodowej, prowadząc rozliczne kursy dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów.
Podjął współpracę z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi w zakresie scenariu-
szy i konsultacji naukowej, angażował się w działalność społeczną na rzecz miasta.
Był oddany pracy na rzecz Kościoła. Uczestniczył w pracach wielu towarzystw
naukowych krajowych i międzynarodowych.

Z publikacji D. Kornas-Bieli wyłania się także postać W. Fijałkowskiego jako
autora książek, artykułów, popularyzatora wiedzy z zakresu psychologii prenatalnej,
ekologii prokreacji, twórczego przeżywania płci, wykładowcy, prelegenta, dyskutanta
w duszpasterstwach akademickich, w szpitalach, na pielgrzymkach, w szkołach,
w seminariach duchownych, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, edukatora nau-
czycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia
w rodzinie. Za swoje życie „pod prąd” prof. Fijałkowski został nagrodzony wieloma
odznaczeniami: m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Pa-
miątkową Armii Krajowej, „Pro Ecclesia et Pontifice” („Dla Kościoła i Papieża”),
Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą, Ecclesiae
populoque servitium praestanti (Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu),
Nagrodą im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny. Otrzymał także
wiele innych wyróżnień i nagród.

O bliskiej relacji W. Fijałkowskiego z autorką świadczą przywoływane fakty
z życia codziennego. D. Kornas-Biela dostrzega sposób przeżywania codzienności
przez Profesora, jego aktywne przeżywanie każdego dnia z troską o kondycję za-
równo fizyczną, jak i duchową. Dla sprawności fizycznej uprawiał turystykę górską
i rowerową oraz kajakarstwo. Dla sprawności duchowej codziennie uczestniczył we
mszy św., karmił się słowem i Ciałem Pańskim. Starał się żyć na co dzień Ewan-
gelią, naśladując Jezusa Chrystusa, a za szczególnych patronów obrał sobie św. Sta-
nisława Kostkę i Tomasza Morusa. Stając się członkiem Ruchu Focolari, swoim Mi-
strzem uczynił Jezusa Chrystusa Opuszczonego. Autorka przedstawiła człowieka
odważnego, prostego, skromnego, zdyscyplinowanego, radosnego, oddanego rodzinie,
Kościołowi, Ojczyźnie, drugiemu człowiekowi. Pokazała człowieka, który stale
wzrastał i dojrzewał do nowych decyzji, radykalnych kroków czy nowych wyborów.
Przedstawiła człowieka o żywej, głębokiej i promieniującej na innych wierze.

Omawiana książka ukazuje obraz Człowieka – Chrześcijanina – Polaka,
budowniczego cywilizacji Miłości, obrońcy życia nienarodzonych, ofiarnego lekarza.
Napisana jest językiem bardzo przystępnym, zrozumiałym i komunikatywnym. Publi-
kacja podkreśla szczególne znaczenie Prawdy. Prawdy, do której człowiek ma prawo.
Prawdy, którą trzeba żyć. Prawdy, o której należy świadczyć. Stanowi ona bardzo
dobry przykład na to, jak dzisiejszemu światu potrzeba wzorców, przywołania kon-
kretnych osób, które upowszechniały naukę w dziedzinie tak bardzo szczególnie
dzisiaj relatywizowanej, jaką są zasady moralne przekazywania życia ludzkiego,
wprowadzania humanizmu w wiele dziedzin życia ludzkiego. W sposób bardzo sub-
telny ukazała człowieka, w którym spotkała się wiedza i wiara, okrucieństwo wojny
i miłość drugiego człowieka, znajomość ciała i ducha.
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Świadek Prawdy Profesor Włodzimierz Fijałkowski to książka, którą warto re-
komendować lekarzom, pedagogom, psychologom, obrońcom życia i tym wszystkim,
którzy w swojej pracy i we własnym życiu, idąc „pod prąd”, pozostają sobą.

Magdalena Parzyszek
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

Urszula B a r t n i k o w s k a, Katarzyna Ć w i r y n k a ł o, Ro-
dziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością, Kraków:
Wydawnictwo Impuls 2013, ss. 239.

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością oraz specyfika jej funkcjonowania to
temat dość popularny, często analizowany i opisywany przez pedagogów, psycho-
logów, a także przedstawicieli innych dziedzin nauki. Najczęściej jednak opracowania
podejmujące wspomnianą problematykę opisują rodzinę biologiczną dziecka, przygo-
towania do przyjścia na świat nowego jej członka oraz trudne chwile przeżywane po
otrzymaniu diagnozy o niepełnosprawności noworodka. Rzadko jednak spotyka się
opracowania dotyczące specyfiki funkcjonowania rodzin, które z własnej woli zdecy-
dowały o adopcji bądź rodzicielstwie zastępczym dla dzieci z niepełnosprawnością.
U. Bartnikowska i K. Ćwirynkało podjęły to wyzwanie, w efekcie czego powstała
publikacja złożona z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich porusza problematykę zmian,
jakie zaszły w organizacji życia rodzinnego na przestrzeni XX wieku i jakie doko-
nują się w czasach nam współczesnych. Autorki zauważają, że zmiany te dotyczą
zarówno modelu życia rodziny, jak również jej struktury demograficznej oraz ról po-
szczególnych członków. W dalszej części rozdziału omawiają znaczenie rodziny
w socjalizacji dziecka. Przytaczają podstawowe funkcje rodziny w dwóch podejś-
ciach: tradycyjnym i nowym, ostatecznie jednak dochodzą do wniosku, że: „Choć
transformacja społeczno-kulturowa, urbanizacja i industrializacja wpływają na
przeobrażenia, które zachodzą dziś w rodzinie […] nie zmieniają one znaczenia
rodziny dla życia człowieka, budowania jego społecznego doświadczenia, które uznać
można za fundamentalne” (s. 18).

Analizując rolę rodziny w procesie socjalizacji dziecka, autorki zwracają również
uwagę na rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz na to, w jaki sposób sy-
tuacja tych rodzin wpływa na rehabilitację. Zdaniem U. Bartnikowskiej i K. Ćwi-
rynkało obecność dziecka obarczonego niepełnosprawnością obniża zasoby psychiczne
i materialne rodziny, a także może prowadzić do jej społecznego wykluczenia.

Rozdział pierwszy omawianej publikacji zakończony jest refleksją dotyczącą prze-
mocy i zaniedbania w rodzinie, skali rozpowszechnienia tych zjawisk oraz konsek-
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wencji doświadczania przemocy i zaniedbania dla funkcjonowania społeczno-emocjo-
nalnego dziecka.

Treści zawarte w rozdziale drugim dotyczą systemu opieki zastępczej w Polsce.
Analizując jej historię, autorki wskazują na dużą różnorodność form opieki.
Charakteryzują zasady ich funkcjonowania oraz wskazują na walory każdej z nich.

W kolejnym rozdziale omówiono rodzaje niepełnosprawności najczęściej występu-
jące w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Charakterystyce zostały poddane dzieci
z chorobami przewlekłymi, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z niepełno-
sprawnościami sensorycznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, dzieci z Płodowym Ze-
społem Alkoholowym (FAS), traumą wczesnodziecięcą i zaburzeniami więzi. Autorki
wybrały najważniejsze zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania dzieci z po-
szczególnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno w środowisku rodzinnym, jak
i szkolnym. W omawianym rozdziale można również odnaleźć wskazówki odnośnie
do postępowania wychowawczego i edukacyjnego w pracy z dziećmi z poszczególny-
mi deficytami rozwojowymi, a także wybrane metody rehabilitacji i wspierania
rozwoju dziecka.

U. Bartnikowska i K. Ćwirynkało zwracają uwagę na rolę rodziny w procesie
rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością oraz na czynniki decydujące o tym,
w jakim stopniu rodzina jest w stanie sprostać napotykanym trudnościom. Dokonując
analizy wspomnianego zagadnienia, nawiązują do pojęcia zasobów – osobistych, ro-
dziny i otoczenia, które są aktywizowane w obliczu zaistnienia sytuacji trudnej.

Zdaniem autorek, rodziny zastępcze/adopcyjne dzieci z niepełnosprawnością wy-
magają szczególnego wsparcia ze względu na takie źródła stresu, jak fakt niepeł-
nosprawności dziecka, wejście w nowe role przez rodziców czy specyfika funkcjono-
wania dziecka (s. 109).

U. Bartnikowska i K. Ćwirynkało zauważają, że u dzieci wychowywanych w ro-
dzinach zastępczych/adopcyjnych często występują różnego rodzaju zaburzenia, stąd
interesującym zagadnieniem staje się funkcjonowanie tych rodzin. Mimo to „zagad-
nienie funkcjonowania rodzin adopcyjnych i zastępczych z dziećmi z niepełnospraw-
nością traktowane jest w polskiej nauce marginalnie” (s. 110).

Rozdział czwarty omawianej publikacji dotyczy założeń metodologicznych badań
własnych autorek. Zawiera on informacje odnoszące się do przedmiotu, celu i pro-
blemów badawczych, a także charakterystykę zastosowanych metod badawczych oraz
opis badanej grupy i specyfikę organizacji badań.

Celem przeprowadzonych przez autorki badań było „ukazanie specyfiki przeżyć
i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej
niepełnosprawne dziecko, jak również ukazanie znaczeń, jakie badani przypisują
swoim doświadczeniom” (s. 115). Badaniami objęto 20 rodzin adopcyjnych lub za-
stępczych, wychowujących jedno bądź kilkoro dzieci z różnego typu niepełnospraw-
nościami. Do zrealizowania celu badań autorki posłużyły się metodą fenomenogra-
ficzną badań jakościowych, co niewątpliwie wzbogaciło wartość pracy.

W piątym rozdziale omawianej publikacji autorki dokonały analizy badań włas-
nych, których wyniki jednoznacznie wskazują, że stworzenie rodziny adopcyjnej/za-
stępczej zmienia charakter danej rodziny i łączy się z zaangażowaniem wszystkich
jej członków na całe życie. Rodzice adopcyjni/zastępczy od momentu przyjęcia pod
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swą opiekę dziecka z niepełnosprawnością, każdego dnia muszą radzić sobie z tru-
dami wychowania nie tylko dziecka „porzuconego”, ale również dysfunkcyjnego. Jak
słusznie zauważają autorki, rodziny te narażone są na liczne sytuacje stanowiące dla
nich źródło stresu i z tego względu wymagają szczególnej opieki i specjalistycznego
wsparcia, aby mogły prawidłowo funkcjonować i tworzyć środowisko przyjazne dla
rozwoju dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników
autorki proponują kilka sposobów, które miałyby w pozytywny sposób wpłynąć na
doświadczanie adopcji czy opieki zastępczej.

Recenzowana publikacja porusza bardzo istotny problem, jakim są rodziny adop-
cyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Jak słusznie zauważają autorki,
wspomniana problematyka nie cieszy się zbytnią popularnością wśród polskich ba-
daczy, na co wskazują nieliczne rodzime prace z tego zakresu. Stąd też przed-
stawiona do recenzji pozycja powstała głównie na podstawie analizy literatury
światowej.

Bardzo ciekawym uzupełnieniem treści zawartych w publikacji są fragmenty
wypowiedzi matek i ojców, którzy zdecydowali się zostać rodzicami zastępczymi lub
adopcyjnymi dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dają one możli-
wość wniknięcia do ich świata, głębszego poznania ich emocji i uczuć. Warto
również zaznaczyć, że U. Bartnikowska i K. Ćwirynkało udzielają konkretnych
wskazówek dotyczących postępowania z dziećmi z poszczególnymi niepełnospraw-
nościami – wskazówek co do wychowania, edukacji i rehabilitacji.

Recenzowana książka to bogate źródło informacji na temat funkcjonowania rodzin
zastępczych/adopcyjnych, wśród członków których znajduje się dziecko z niepełno-
sprawnością. Lekturę książki polecam zwłaszcza pedagogom, pracownikom socjalnym
oraz innym osobom, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z rodzinami
adopcyjnymi i zastępczymi. Publikacja może być również ciekawym źródłem inspi-
racji dla studentów kierunków pedagogicznych.

Elżbieta Kręcisz-Plis
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

Monika P a r c h o m i u k, Postawy pedagogów specjalnych wobec
seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2013, ss. 462.

Rynek wydawniczy w 2013 r. wzbogacił się o pozycję książkową Wydawnictwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej autorstwa dr Moniki Parchomiuk, zatytu-
łowaną Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnospraw-
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nością intelektualną. Autorka w teoretycznych oraz opartych na badaniach własnych
rozważaniach dotyka ważnej tematyki funkcjonowania człowieka w sferze seksualnej
z uwzględnieniem specyfiki realizowania własnej seksualności w warunkach nie-
pełnosprawności intelektualnej.

W swej książce M. Parchomiuk poddaje analizie postawy wobec seksualności
szczególnej grupy specjalistów – pedagogów specjalnych – towarzyszących osobie
z niepełnosprawnością na drodze rozwoju od najwcześniejszych lat życia przez mło-
dość, wiek dojrzały po starość. Ważnym elementem podjętej przez autorkę eksplo-
racji naukowej jest ukazanie postaw pedagogów specjalnych jako elementu kompe-
tencji, odgrywających istotną rolę w realizacji przez nich zadań zawodowych.

Kluczowe pojęcia teoretyczne, tj. seksualność i niepełnosprawność, postawy, jak
również konteksty zawodowego funkcjonowania pedagogów specjalnych poddano
gruntownemu oglądowi, opartemu na bogatym materiale bibliograficznym. Autorka
analizuje pojęcie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukazując je
w świetle normy rozwojowej oraz w kontekście uwarunkowań biologiczno-fizjolo-
gicznych i społeczno-kulturowych. Pojęcie postaw prezentowane jest natomiast
z zaznaczeniem ich istoty oraz poprzez prezentację przeglądu dotychczasowych
ustaleń empirycznych w obszarze postaw specjalistów wobec osób niepełnospraw-
nych, jak również postaw specjalistów wobec seksualności osób niepełnosprawnych.

Treść książki zawiera się w siedmiu rozdziałach, z których trzy pierwsze są
teoretyczne, a kolejne cztery obrazują prowadzone przez autorkę badania. W pierw-
szym rozdziale autorka wyjaśnia pojęcie seksualności oraz niepełnosprawności
intelektualnej, korzystając z wybranych koncepcji normatywno-wyjaśniających. Roz-
dział drugi ukazuje postawy specjalistów wobec seksualności osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Ostatni z rozdziałów teoretycznych koncentruje uwagę czy-
telnika na kontekstach zawodowego funkcjonowania pedagogów specjalnych z zazna-
czeniem aspektów prawno-organizacyjnych oraz roli kompetencyjnych uwarunkowań
ich działalności zawodowej.

Metodologiczna część książki stopniowo wprowadza czytelnika w prowadzone
przez autorkę badania – od zakreślenia podstaw badań własnych poprzez całościową
analizę postaw pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim oraz głębszym. Za główny cel prowadzonych
badań autorka obiera określenie postaw pedagogów specjalnych wobec seksualności
jednostek z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich korelatów. Założenia badań
umiejscawia natomiast w perspektywie wartościujących odniesień, wyrażających
osobiste preferencje, doświadczenia, wiedzę i umiejętności pedagogów specjalnych.
Treść części metodologicznej odzwierciedla dążenia autorki do ujęcia postaw peda-
gogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością poprzez pryzmat
wielorakości tych postaw i złożoności ich natury. Wartością dokonywanych przez
Parchomiuk analiz jest możliwość ich implikacji do praktyki kształcenia i zawo-
dowego realizowania się pedagogów specjalnych. Autorka w sposób przejrzysty
ukazuje wyniki swych badań, zachęcając jednocześnie do dyskusji nad tematem.
Skłania do przemyśleń i uwidacznia potrzebę wypracowania konkretnych rozwiązań
systemowych nakierowanych na wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną
w realizacji swej seksualności.
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Układ merytoryczny oraz metodologiczny pracy jest przejrzysty i pozwala na
łatwe korzystanie z jej zasobów, a zawarte w niej literaturowe oraz oparte na
badaniach własnych autora analizy stanowią istotny głos w społecznej dyskusji
zarówno nad zagadnieniem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
jak i nad kwestiami przygotowania do pełnienia oraz realizowania zadań zawodowych
pedagoga specjalnego.

Anna Szalast
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

Danuta O p o z d a, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wycho-
waniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II 2012, ss. 458.

Problematyka jednostkowej wiedzy o wychowaniu w zakresie jej struktury i treści
wywodzi się z koncepcji kognitywistycznej. Termin jednostkowej wiedzy o wycho-
waniu został wypracowany na gruncie teorii schematów społecznych. Obszar pro-
blematyki związanej z jednostkową wiedzą o wychowaniu wpisuje się w szeroki
kontekst nauk społecznych oraz humanistycznych, ma proweniencję filozoficzną.
Studium opracowane przez D. Opozdę jest próbą usystematyzowania tych zagadnień
na gruncie pedagogiki rodziny.

Recenzowana praca jest rzetelnym i wnikliwym opracowaniem teoretycznym opar-
tym na znacznej liczbie publikacji, a także rezultatem badań własnych przeprowa-
dzonych przez autorkę w latach 2007-2009. W pracy zostały postawione pytania nie
tylko o to, jaka jest struktura i zawartość treściowa wiedzy rodziców o wychowaniu,
ale także o jej korelaty, ze szczególnym uwzględnieniem cech podmiotowych rodzica,
takich jak tożsamość płciowa, poczucie sensu życia, system wartości czy jego ocena
jakości relacji małżeńskiej. Wybór zmiennych niezależnych można uznać za nowator-
ski. Autorka tłumaczy ten dobór własnymi zainteresowaniami naukowymi i chęcią
poznania obszarów do tej pory nieeksplorowanych, choć ważnych dla rozwoju peda-
gogiki rodziny oraz teorii i praktyki edukacyjnej. Jak wykazały badania, predykatory
te także istotnie korelowały ze zmienną zależną. Taki wybór świadczy o dogłębnej
znajomości tematyki i dociekliwości badawczej autorki.

Struktura pracy ma czytelny układ. Składa się z sześciu rozdziałów logicznie
powiązanych. W pierwszym znajdują się rozważania teoretyczne nad jednostkową
wiedzą o wychowaniu. Autorka ukazuje wieloraki kontekst filozoficzny rozważań nad
wiedzą jednostkową integrującą w sobie atrybuty potoczności i wymiar osobisty. Nie
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zabrakło tu także opisu – najbliższych semantycznie do określenia „jednostkowa
wiedza o wychowaniu” – kategorii pedagogicznych, takich jak „kultura pedagogicz-
na” i „świadomość wychowawcza”. W drugim rozdziale autorka dokładnie opisuje
wybrane predykatory jednostkowej wiedzy rodziców o wychowaniu, o których wspo-
mniałam już wcześniej. Trzeci rozdział zawiera metodologię badań własnych. Wy-
mienione są w nim przedmiot, cel, problemy, zmienne i hipotezy, a także precyzyjny
opis zastosowanych technik badawczych oraz charakterystyka badanej grupy osób.
Kolejne rozdziały są omówieniem wyników badań własnych z uwzględnieniem
zmiennych socjodemograficznych, a także psychopedagogicznych oraz próbą zary-
sowania metaschematu „wychowanie w rodzinie” w świetle jednostkowej wiedzy
rodziców. Całość pracy zamyka bogata bibliografia, głównie polska, choć znalazły
się w niej pozycje anglojęzyczne i niemieckie, aneksy, spis tabel i wykresów oraz
streszczenie w języku angielskim.

Celem pracy było opisanie jednostkowej wiedzy o wychowaniu, a także ustalenie
zależności między jej strukturalnymi i treściowymi właściwościami a wybranymi
zmiennymi psychopedagogicznymi. Autorka zaproponowała podejście badawcze
o charakterze eksploracyjnym, weryfikacyjnym i eksplanacyjnym. Efekty badań
wskazują jednoznacznie, że większość postawionych na podstawie dogłębnego prze-
glądu literatury hipotez zostało zweryfikowanych pozytywnie. Autorka była także
świadoma uchybień i niedociągnięć przedstawionego projektu (wynikających m.in.
z trudności w zebraniu odpowiednio licznej grupy rodziców znajdujących się
w okresie wczesnej dorosłości oraz ojców), co dokładnie opisała w ostatnim roz-
dziale. Tezy i przypuszczenia przedstawione w opisie wyników badań były wielo-
krotnie ukazywane jako propozycje poszukiwań badawczych dla innych badaczy tej
problematyki.

Kolejne rozdziały przedstawiają drobiazgowo podjętą tematykę, ukazując szerokie
konteksty. Świadczy to o porządnym i rzetelnym opracowaniu tematu. Praca napisana
jest poprawnie stylistycznie, językiem zrozumiałym, choć wymagającym znajomości
podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych.

Lektura jest ciekawa i wyczerpująca. Zdecydowanie godna polecenia wszystkim
pedagogom, psychologom, socjologom i filozofom zainteresowanym tematyką jed-
nostkowej wiedzy o wychowaniu – jej strukturą i zawartością treściową. Wartość
pozycji widać w jej pedagogicznych implikacjach, zarówno dla teorii, jak i dla
praktyki edukacyjnej. W publikacji autorka dokonuje syntezy i uogólnień najważ-
niejszych aspektów tematu głównego, dzięki temu, cytując słowa z recenzji ks. prof.
Mariana Nowaka, książka „jest prawdziwym i rzetelnie zrobionym studium”.

Karolina Wilkołaska
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL
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SYMPOZJUM NAUKOWE
„WOKÓŁ PORODU XXI WIEKU”

Warszawa, 14 października 2012

W dobie współczesnych trendów kulturowych i coraz większego kryzysu na polu
ludzkiej prokreacji jawi się duża potrzeba „powracania do źródeł” płodności czło-
wieka, jej znaczenia, świadomego przeżywania, a nade wszystko ukazywania prawdy
o niej i krzewienia konkretnych działań profilaktycznych. Płodność jest integralną
sferą życia każdego człowieka, a mimo to nie zawsze traktowana jest jako istotny
element zdrowia i pielęgnowania więzi małżeńskiej. Tymczasem życie w zgodzie
z płodnością może zaowocować właściwym wzajemnym podmiotowym odniesieniem,
wrażliwością na oczekiwania współmałżonka oraz prawidłową komunikacją między-
osobową. Dlatego planowanie rodziny winno stać się ważnym zagadnieniem w życiu
dwojga kochających się ludzi, co pomoże im odpowiedzialnie podjąć role rodziciel-
skie w wymiarze społecznym, narodowym i kulturowym.

Istnieją w Polsce organizacje propagujące naturalne planowanie rodziny, które od
ponad dwudziestu lat starają się upowszechniać na terenie naszego kraju, jak i poza
jego granicami, wiedzę dotyczącą zdrowia prokreacyjnego. Organizacje te w 2011 r.
podjęły inicjatywę cyklicznych dorocznych konferencji naukowych poświęconych
tematyce życia w zgodzie z płodnością oraz promocji i troski o zdrowie prokrea-
cyjne. Realizacji tego projektu podjęło się Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR) przy współudziale sześciu polskich or-
ganizacji nauczających metod rozpoznawania płodności: Instytutu Naturalnego
Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (INER), Ligi Małżeństwo Małżeń-
stwu, Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa oraz Stowarzyszenia „Miłość
i Odpowiedzialność”, a także Fertility Care Center of Poland (Centrum Troski
o Płodność w Polsce) i Fundacji Mater Care Polska. Uczestnicy tych spotkań gro-
madzą się w gościnnych progach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dużego
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wsparcia udziela organizatorom Międzynarodowa Organizacja Studencka IFMSA
(International Federation of Medical Student’s Associations) oraz Zakład Dydaktyki
Położniczo-Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM i Fakultet Metod Roz-
poznawania Płodności. Do udziału w tych spotkaniach zapraszane są środowiska
akademickie, autorytety w tej dziedzinie oraz lekarze, pielęgniarki, położne, studenci
uniwersytetów medycznych i małżonkowie.

W roku 2011 odbyło się pierwsze z cyklu Sympozjum Naukowe pt. „Wokół po-
czątków ludzkiego życia”. Podczas zeszłorocznego spotkania bardzo duży akcent
położony został na genetyczny początek życia człowieka oraz na naukowe postawy
służące rozpoznawaniu tzw. okna płodności małżeńskiej. Podkreślono postęp badań
ultrasonograficznych w zakresie narządu rodnego, cyklu miesiączkowego i rozpozna-
wania wczesnej ciąży. Przedstawiono znaczenie komunikacji z dzieckiem prenatalnym
oraz elementy przygotowania do dwurodzicielstwa wraz z promocją zdrowego stylu
życia przyszłych rodziców zanim dojdzie do poczęcia dziecka. Zatrzymano się nad
rolą położnej w nauczaniu metod rozpoznawania płodności, wyborem drogi porodu
oraz przyszłością porodów w Polsce.

Dnia 14 października 2012 r., gdy w Polsce Kościół obchodził Dzień Papieski
pt. „Jan Paweł II Papież Rodziny”, tradycyjnie w Centrum Dydaktycznym Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego zgromadzili się uczestnicy drugiego już Sympo-
zjum Naukowego poświęconego profilaktyce zdrowia prokreacyjnego. Podczas tego-
rocznego spotkania pochylano się nad zagadnieniem porodu w XXI wieku.

W dobie narastającego kryzysu demograficznego w Europie pojawiła się w Polsce
potrzeba powrotu do początków przemian, mających służyć rodzeniu w atmosferze
poszanowania godności rodziców i ich dziecka, w warunkach intymnych, przy trosk-
liwym wsparciu ze strony personelu medycznego. Już prof. dr hab. n. med. Włodzi-
mierz Fijałkowski w swoim programie Scalonej Prokreacji Ekologicznej sformułował
termin „dwurodzicielstwo od poczęcia”, rozumiejąc je jako zrównoważone macierzyń-
stwo i ojcostwo, budujące jedność i komplementarność małżonków, oraz „poród ro-
dzinny” jako zadanie i wyzwanie dla obojga rodziców. Kontynuacją jego myśli
i działań były powstające w Polsce już w latach pięćdziesiątych XX wieku pierwsze
szkoły rodzenia. Organizowano szereg konferencji i kongresów, powstawały stowa-
rzyszenia, często z inicjatywy rodziców chcących mieć wpływ na miejsce i sposób
rodzenia swoich dzieci. Od 1993 r. przyjęły się różne inicjatywy, np. „Szpital
Przyjazny Dziecku”, „10 kroków do udanego karmienia piersią” oraz wprowadzone
zostały społeczne akcje „Rodzić po ludzku”, „Złote bociany”. Wszystkie te działania
doprowadziły m.in. do zmiany standardów opieki okołoporodowej, zmusiły niejako
do stawiania pytań, wątpliwości, a w wielu szpitalach podejmowania konkretnych
kroków, by jak najpełniej służyć rodzicom w nadchodzącym XXI wieku.

Program omawianego sympozjum był bardzo bogaty. Podzielono go na cztery
sesje: „Wokół zdrowia i płodności rodziców”, „Rodzicielstwo XXI wieku”, „Poród
współczesny w świetle nauki i praktyki”, „Połóg – co warto wiedzieć?”. Każda
z sesji była również okazją do poznania poszczególnych organizacji nauczających
naturalnych metod rozpoznawania płodności, które przedstawiały swoją działalność
edukacyjną, społeczną, wydawniczą i internetową.
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W sesji pierwszej prof. dr hab. n. med. M. Gabryś zaprezentował kwartalnik nau-
kowy „Życie i Płodność”. Przedstawiając profesjonalizm podejmowanych w nim tre-
ści oraz szerokie i znaczące grono autorytetów zamieszczających w nim swoje arty-
kuły, zwrócił również uwagę na problemy, z jakimi boryka się wydawnictwo (nieste-
ty, z powodów ekonomicznych jego wydawanie zostało już zawieszone). Dr Natalia
Suszczewicz ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie i in-
struktor metody angielskiej zaprezentowała inicjatywę zajęć fakultatywnych z zakresu
ochrony zdrowia prokreacyjnego i metod rozpoznawania płodności dla studentów pol-
skich uczelni medycznych oraz, omawiając ankiety przeprowadzone wśród uczestni-
ków fakultetów, zwróciła uwagę na znaczenie tego typu zajęć w edukacji przyszłej
kadry medycznej w Polsce. Następnie uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się
z działalnością Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof.
J. Rötzera oraz wprowadzonym przez INER elektronicznym systemem do prowadze-
nia obserwacji cyklu menstruacyjnego z możliwością konsultacji on-line z dyplo-
mowanym nauczycielem metody oraz lekarzem. Następnie dr n. med. P. Klimas –
ginekolog i naprotechnolog ze Szpitala im. Świętej Rodziny, dyrektor FCCP, przed-
stawił cele i działalność Fundacji Instytutu Rozwoju Położnictwa i Ginekologii oraz
Fertility Care Center of Poland. Organizacje te zrzeszają afiliowanych instruktorów
Modelu Creightona i lekarzy – konsultantów w dziedzinie metod rozpoznawania
płodności, i wspierają ich działalność edukacyjną. Dwa ostatnie wystąpienia w tej
sesji były prezentacją organizacji Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”,
którego zadania w promocji zdrowia prokreacyjnego przedstawiła B. Wiater, prezes
Stowarzyszenia, oraz Liga Małżeństwo Małżeństwu, której prezes M. Tabor zapoznał
uczestników spotkania z internetową i wydawniczą działalnością organizacji.

Po przerwie rozpoczęła się druga sesja. Jako pierwsza wystąpiła mgr D. Świąt-
kowska – asystentka Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie, omawiając szeroko temat wpływu żywienia na płodność oraz diety kobiet
w okresie prokreacyjnym, zwracając uwagę na konieczność suplementacji i sięgania
po żywność jak najmniej przetworzoną.

Prezentacja mgr T. Dudy z Zakładu Dydaktyki Położniczo-Ginekologicznej WUM
dotycząca lęku przed płodnością, rodzicielstwem i porodem pomogła poznać wielo-
płaszczyznowość tego zagadnienia. Jako najczęstsze przyczyny wymienione zostały:
zmieniający się model społeczeństwa (z tradycyjnego modelu na postmodernistyczny),
zmiana modelu rodziny z tradycyjnego na partnerski, kojarzenie płodności i rodzi-
cielstwa z utratą możliwości satysfakcjonującej pracy zarobkowej i zatrzymaniem
rozwoju kariery zawodowej, większa dostępność do coraz nowocześniejszych metod
antykoncepcyjnych, cechy indywidualne, styl życia i jego jakość z nastawieniem na
autonomię i samorealizację. Lęk przed porodem jest coraz częściej powodem podej-
mowania decyzji o cięciu cesarskim na życzenie i skutkuje doświadczaniem porodu
jako wydarzenia traumatycznego.

Bardzo ciekawą inicjatywę przedstawiła dr n. med. E.M. Prokop ze Szpitala Świę-
tej Rodziny, Prezes Fundacji Mater Care Polska, która to Fundacja od 1995 r. po-
dejmuje inicjatywę wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się. W tym celu
utworzono model podstawowej opieki położniczej dla pacjentek z rejonów wiejskich
Afryki Subsaharyjskiej. Został on wprowadzony w Nigerii, Ghanie, a obecnie trwają
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ostatnie prace nad uruchomieniem go na pełną skalę w Kenii, gdzie z pomocą pol-
skich szpitali wybudowano i wyposażono miejscowy szpital. Ma on za zadanie za-
pewnić leczenie poważnych, zagrażających życiu komplikacji położniczych oraz
chorób takich, jak malaria, HIV i anemia. Model opieki położniczej prowadzony
będzie wraz z całościową opieką prenatalną, z dostępem do cięcia cesarskiego
i transfuzji krwi. Fundacja na tych terenach prowadzi szereg wiejskich ośrodków
zdrowia, a położna stara się zapewnić opiekę przedurodzeniową dla pacjentek
oczekujących narodzin dziecka w ciążach fizjologicznych. Prowadzone są również
szkolenia dla wiejskich akuszerek (traditional birth attendants) w kierunku
wczesnego wykrywania powikłań. W ostatnim czasie Fundacja stworzyła również
Kartę Praw Matek, by zwrócić uwagę m.in. na godność matek i ich dzieci na całym
świecie, prawa do opieki zdrowotnej w czystych, bezpiecznych ośrodkach razem
z pre- i postnatalną opieką i edukacją.

Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z polskim modelem psycho-
profilaktyki porodowej według prof. W. Fijałkowskiego, który szeroko zaprezen-
towała dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki
Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na kanwie pięćdzie-
sięcioletniej tradycji psychoprofilaktyki porodowej i poszczególnych etapów dzia-
łalności prof. W. Fijałkowskiego uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się, jak
zmieniał się ów model. Jak zaznaczał sam prof. Fijałkowski, jego koncepcja szkoły
rodzenia na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom. Początkowo koncentrowała się
na znieczuleniu porodu środkami psychologicznymi, by był on „porodem bez bólu”,
następnie akcent położono na porodzie jako zadaniu i aktywności kobiety rodzącej,
a w latach osiemdziesiątych skupiono się na integracji w ramach zajęć w szkole
rodzenia różnych treści edukacyjnych odnoszących się do prokreacji. Rozbudowano
program o elementy ułatwiające przeżycie porodu jako wydarzenia rodzinnego (włą-
czenie ojca do udziału w porodzie, „udomowienie porodu”) oraz pod kątem ekologii
prokreacji, której ważnym elementem jest respektowanie przez parę małżeńską biolo-
gicznego rytmu płodności i niepłodności wpisanego w cykl kobiety, a funkcjonują-
cego w równym stopniu dla obojga osób tworzących trwały i wyłączny związek.
Obecnie w Polsce istnieje wiele szkół rodzenia. Różnią się one nazwami, prezen-
towaną „filozofią”, treściami programowymi oraz organizacją, jednak wszystkie są
formą psychoprofilaktyki porodowej zapoczątkowanej przez prof. Fijałkowskiego,
często nazywanego „ojcem” tego modelu.

Na zakończenie drugiej sesji P. Miśkiewicz, nauczyciel kursu „Wychowanie do
życia w rodzinie”, zaprezentował film „Projekt dziecko”, który przygotował wraz ze
swoimi podopiecznymi, a który ukazywał oblicza ojcostwa we współczesnym świecie.

Jako wprowadzenie do sesji trzeciej poświęconej porodowi współczesnemu
w świetle nauki i praktyki, A. Otfinowska – prezes Zarządu Fundacji Rodzić po
Ludzku, przedstawiła Fundację, jej historię, przyczyny powstania, cele jakie jej przy-
świecają, oraz pokazała, co w Polsce udało się osiągnąć dzięki działalności Fundacji
w opiece nad rodzącą i jej dzieckiem. Następnie dyrektor Szpitala im. św. Zofii
w Warszawie, dr n. med. W. Puzyna, na kanwie stuletniej historii i doświadczeń
szpitala przedstawił przemiany, jakie dokonały się i dokonują nadal w prowadzonej
przez niego placówce. Szpital ten jako jeden z pierwszych wpuścił ojców do sali
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porodowej, by mogli uczestniczyć w narodzinach swojego dziecka, upodmiotowił nie
tylko pacjentki, ale i pracę położnych, dając im dużą samodzielność zawodową,
a w ostatnim czasie jako pierwszy w Polsce rozpoczął działalność Domu Narodzin
jako odrębnej komórki organizacyjnej szpitala prowadzonej tylko przez położne.
Z salą porodową tego szpitala mocno związana jest położna M. Witkiewicz, członek
Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”. W swoim referacie
przedstawiła ona styl pracy Szpitala im. św. Zofii, który wychodzi naprzeciw po-
trzebom i oczekiwaniom kobiet rodzących. Wystąpienie to ubogacone zostało trzema
krótkimi filmami ukazującymi poród w różnych pozycjach wertykalnych. Kolejnym
prelegentem była prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, dziekan ds. Położ-
nictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, która podjęła temat porodu XXI wieku
w świetle etyki milczenia. Natomiast prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, przedstawił proble-
matykę etyki wyboru drogi porodu. Podkreślił, że od trafności wyboru drogi porodu
nierzadko zależy stan noworodka, późniejszy rozwój dziecka oraz zdrowie matki.
O ile w większości przypadków wybór ten jest oczywisty, o tyle w wielu sytuacjach
wymaga również wyjaśnienia rodzicom zalet i wad proponowanego rozwiązania. Bar-
dzo trudny wybór jest z pewnością w przypadku konieczności szybkiego decydowa-
nia w sali porodowej, ambulatorium czy na oddziale patologii ciąży. Wtedy racjo-
nalność wyboru jest pochodną wiedzy medycznej lekarza, jego umiejętności, poczucia
obowiązku i osobowości, także możliwości kadrowych i sprzętowych szpitala, orga-
nizacji pracy, lokalnych zwyczajów oraz wiedzy i przekonań rodziców. Lekarz za-
wsze musi pamiętać, że obowiązuje go Kodeks Etyki Lekarskiej, szczególnie gdy
wykonuje inwazyjne procedury, np. cięcie cesarskie na życzenie kobiety.

Powagę i znaczenie drogi porodu dla rozwoju dziecka przedstawiła w swoim
wystąpieniu B. Kierył, terapeutka rozwoju psychomotorycznego dzieci. W wystą-
pieniu „Poród i co dalej? Neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie
okołoporodowym” bardzo mocno podkreśliła, że sposób, w jaki człowiek przychodzi
na świat, ma ogromny wpływ na całe życie: na odporność (ogólny stan zdrowia), na
rozwój coraz trudniejszych umiejętności, na uczenie się, dojrzałość emocjonalną,
relacje z ludźmi, na podejmowanie decyzji i odpowiedzialność. Dlatego każda
sytuacja, która zakłóca naturalny rytm porodu, od pierwszego skurczu do przecięcia
pępowiny, to ryzyko zaburzeń neurorozwojowych dziecka. Nie tylko interwencje
medyczne, ale również zdarzenia, które są wskazaniem do tych interwencji, same
w sobie są czynnikami ryzyka zaburzeń, których konsekwencje mogą odezwać się
szybko po porodzie, za kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Pozostając w klimacie
porodu jako wydarzenia dla dziecka, prof. n. med. J. Rudnicki, kierownik Kliniki
Patologii Noworodka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, przedstawił po-
ród od strony neonatologii. W artystyczny sposób ukazał kompetencje nawet bardzo
małych, urodzonych przedwcześnie dzieci.

Na zakończenie tej sesji I. Chołuj, położna i członek Niezależnej Inicjatywy
Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”, bazując na swoim 48-letnim doświadcze-
niu zawodowym, pomogła uczestnikom spotkania przyjrzeć się porodowi zmedykali-
zowanemu i porodowi naturalnemu u zdrowych rodzących kobiet. Przez wiele lat
przekonywano społeczeństwo, w tym również lekarzy i położne, o słuszności tech-
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nologicznego podejścia do porodu oraz stosowania medycznych procedur również
w porodzie fizjologicznym. Wiele kobiet wciąż wierzy w hasło: „dobry poród to
szybki poród”. Doświadczenie tylu lat pracy, w tym ponad dwudziestoletnie do-
świadczenie przyjmowania porodów w domu, stało się swoistym apelem, skierowa-
nym szczególnie do młodych adeptów sztuki położniczej, ale nie tylko, by z odwagą
poznawać realia porodu naturalnego, fizjologicznego, by zacząć służyć zdrowiu, by
pielęgnować w sobie pozytywne emocje, pozytywne cechy osobowości, by perma-
nentnie uzupełniać wiedzę, doskonalić umiejętności.

Ostatnia sesja poświęcona została połogowi. W jej trakcie dr n. med. Ewa Ślizień-
Kuczapska, ginekolog i położnik ze Szpitala św. Zofii w Warszawie, a jednocześnie
prezes PSNNPR, przedstawiła prezentację na temat powrotu płodności po porodzie,
nakreślając jej podstawy naukowe oraz elementy seksualności małżeńskiej w połogu.
Zasady powrotu płodności po porodzie opierają się na zaleceniu wyłącznego karmie-
nia piersią w pierwszym półroczu życia dziecka. LAM jako zasada niepłodności
laktacyjnej, opracowana przez międzynarodowe autorytety oraz WHO, od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku została uznana i jest rekomendowana jako metoda plano-
wania rodziny dla kobiet wyłącznie karmiących piersią przez okres pierwszych
sześciu miesięcy po porodzie. LAM sprzyja i promuje postawę prozdrowotną. Gdy
małżeństwo nie spełnia wymogów LAM, może po zakończeniu okresu połogu roz-
począć samoobserwację tzw. oznak, wskaźników powracającej płodności według
jednej z metod naturalnego planowania rodziny. Pojawiające się w okresie połogu
i nieco później trudności w podejmowaniu zbliżeń intymnych i dialogu małżeńskiego,
zwykle mają podłoże hormonalne, emocjonalne, anatomiczne i fizjologiczne. Dobrze,
gdy małżonkowie przygotują się do nich poprzez udział w szkole rodzenia jeszcze
przed porodem. Na zakończenie sesji dr n. med. M. Nehring-Gugulska, prezes Fun-
dacji Twórczych Kobiet i Centrum Nauki o Laktacji, wystąpiła z wykładem na temat
„Karmienie piersią – ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji”.
Po przedstawieniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka, matki i całej rodziny,
omówiła podstawowe zasady odżywiania matki karmiącej: powinna ona odżywiać się
zdrowo, obserwować, jak dziecko reaguje na to, co matka je, nie powinna się prze-
jadać, powinna natomiast pamiętać o napojach i unikać używek.

Przedstawiona skrótowo bogata w treści tematyka sympozjum „Wokół porodu XXI
wieku” w wielu słuchaczach pozostawiła swoisty niedosyt, a jednocześnie zachwyt nad
tym, jak głęboka i piękna jest dziedzina ludzkiej prokreacji. W wielu licznie zgroma-
dzonych studentach oraz lekarzach i położnych przedstawione treści pozostaną jak „za-
siane ziarno”. Czy zastało żyzną glebę, by wzrastać? Wiele już się zmieniło, ale bardzo
wiele wciąż jest do zrobienia, a bogactwo przedstawianych treści daje szansę, by każdy
z uczestników znalazł właściwe dla siebie i swoich kompetencji „pole do uprawy”1.

1 Ważne strony internetowe: www.ctlife.eu/poradnie, www.ctlife.eu. www.embrion.pl/npr,
www.milosc-milosc.sercanie.opoka.org.pl, www.szansaspotkania.net, www.europadonna.org.pl,
www.dobrzeurodzeni.pl, www.rodzicpoludzku.pl, www.razemlatwiej.pl, www.kobiety.med.pl/
cnol/, www.laktacja.pl, www.mlekomamy.pl, www.banamater.wa.pl
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KAROLINA WILKOŁASKA
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

I SEMINARIUM NAUKOWE
KATEDRY PEDAGOGIKI RODZINY

ORAZ PRACOWNI PEDAGOGIKI PRENATALNEJ
I PROKREACJI

„PSYCHOPEDAGOGICZNE PROBLEMY
WCZESNEGO RODZICIELSTWA”

Lublin, 22 lutego 2013

Dnia 22 lutego 2013 r. na KUL-u odbyło się I Seminarium Naukowe Katedry Pe-
dagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji pt. „Psycho-
pedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa”. Swoje referaty wygłosili: ks. dr
hab. Marian Nowak, prof. KUL – dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, dr hab. Dorota
Kornas-Biela, prof. KUL – kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny KUL, dr Danuta
Opozda – pracownik Katedry Pedagogiki Rodziny KUL, oraz doktorantki: mgr Beata
Wolska, mgr Aleksandra Grabias, mgr Agnieszka Suchenek i mgr Dagmara Jabłońska.

Wygłoszone referaty tematycznie koncentrowały się wokół zagadnień „wczesnego
rodzicielstwa” i wprowadzały w tematykę Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego
pt. „Ekologia rodziny w ujęciu profesora Włodzimierza Fijałkowskiego”.

Seminarium otworzyło wystąpienie prof. Doroty Kornas-Bieli. Rozpoczęła je od
wyjaśnienia, skąd wziął się pomysł na organizowanie seminariów naukowych oraz
czym charakteryzuje się wspomniana forma prezentacji referatów. Prelegentka
podkreśliła, że współcześnie konferencje i sympozja stały się bardzo popularną formą
przedstawiania wyników badań naukowych, natomiast zapomnianą, choć niezmiernie
ciekawą i rozwijającą, zarówno dla referujących, jak i słuchaczy jest forma
seminarium naukowego, które w swoim założeniu przybiera postać spotkania dys-
kusyjnego, skoncentrowanego wokół jednego wąskiego tematu. Dodała, że nie jest
to jedyne takie spotkanie, planowane są następne, najbliższe w maju 2013 r.

Uzupełnieniem wstępu prof. Doroty Kornas-Bieli było przemówienie dr Danuty
Opozdy. Podkreśliła ona, że forma seminaryjna oznacza kameralne spotkania, na
których omawiane są wąskie obszary zagadnień (a nie jak w przypadku konferencji
– bardziej rozległe). Dodatkowo, forma taka inicjuje dyskusję, zachęca do spo-
strzeżeń, uwag oraz wymiany doświadczeń. Dzięki niej refleksja staje się bardziej
kompletna, chociaż – jak zauważyła dr Opozda – nigdy skończoną nie będzie ze
względu na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość społeczną.
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Referat dr hab. D. Kornas-Bieli, prof. KUL, pt. „Koncepcja wczesnego rodzi-
cielstwa i ekologii rodziny według Włodzimierza Fijałkowskiego” został podzielony
na dwie części, między którymi głos zabrał ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL.
W pierwszej części prelegentka przedstawiła biografię lekarza ginekologa, wybitnego
obrońcy życia od poczęcia do naturalnej śmierci – prof. Włodzimierza Fijałkow-
skiego, który całe życie poświęcił obronie istnienia drugiego człowieka i, niezależnie
od ideologii współczesnej mu władzy, przeciwstawiał się aborcji. Prof. Kornas-Biela
podkreśliła, że Profesor, pomimo bardzo ciężkich przeżyć (żył w czasach wojny,
doświadczył pobytu w więzieniach i obozach koncentracyjnych, był szykanowany,
a następnie zwolniony z Akademii Medycznej z powodów ideologicznych), czerpał
z tego, co przez innych mogłoby być traktowane jako strata. Doświadczenia te dały
mu wskazania na dalsze życie oraz podwaliny pod budowanie koncepcji ekologii
rodziny. Streszczając ten referat, można mówić o prof. Fijałkowskim jako o twórcy
12-punktowego scalonego programu ekologii rodziny, prekursorze psychologii pre-
natalnej, a także autorze modelu polskiej szkoły rodzenia. Dodatkowo Profesor jako
pierwszy wprowadził ojca do uczestniczenia przy porodzie; propagował naturalny
poród, naturalne karmienie, porody domowe, rooming-in, profilaktykę prekoncep-
cyjną; prowadził kursy naturalnego planowania rodziny; dużo publikował; kształcił
całe pokolenia kobiet, rodziców oraz oczyszczał nieekologiczną mentalność i słow-
nictwo w zakresie seksualności człowieka. Wystąpienie prof. Kornas-Bieli było
wprowadzeniem do sympozjum na temat życia i dzieła prof. Fijałkowskiego, przy-
bliżyło jego postać. W drugiej części referatu prof. D. Kornas-Biela wyjaśniła pojęcie
„wczesne rodzicielstwo” w ujęciu prof. W. Fijałkowskiego. Termin „wczesne” nie
dotyczył w tym przypadku wieku rodziców, lecz wieku dziecka. Prelegentka dookreś-
liła go, mówiąc: „matka młoda młodością swego dziecka”. Cytowała słowa Profesora,
że poczęcie dziecka oznacza powstanie rodziny, od tego momentu matka i ojciec
nabywają tożsamość rodziców i uzyskują poczucie, że już teraz jest to ich dziecko,
o które trzeba się troszczyć. Poza tym okres ciąży staje się pierwszym etapem
rodzicielstwa, a dziecko w czasie swego prenatalnego życia jest tym najmłodszym
w rodzinie. Prof. Kornas-Biela podkreśliła, że w latach siedemdziesiątych twierdzenie
to było rewolucyjne, a w czasach legalnej aborcji wręcz zakazane – było to mówie-
nie przeciwko ustrojowi. Za prof. Fijałkowskim stwierdziła, że dziecko jako istota
społeczna wchodzi w dialog wewnątrzrodzinny, jest w systemie, a to powoduje wy-
tworzenie się więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem prenatalnym. Prof. Fijałkowski
zwracał uwagę na ekologię rodziny. Kornas-Biela zaakcentowała, że Profesor mówił
o rozdarciu współczesnego człowieka, który zaangażowany jest w ekologię środo-
wiska naturalnego (co wynika z jego troski o drugiego człowieka), ale brakuje mu
ekologicznego myślenia w sferze płciowej (przyzwolenie na promiskuityzm) i sferze
prokreacji (sztuczne ubezpładnianie, aborcja, eksperymenty na embrionach). Brak ten
dotyczy także niszczenia pierwszego środowiska człowieka, jakim jest łono matki,
zarówno w aspekcie fizycznym (zachowania antyzdrowotne), jak i psychicznym
(klęska ekologiczna ze względu na klimat życia emocjonalnego). Dodała, że troska
o łono to troska o świat, to w łonie zaczyna się życie człowieka i w dużym stopniu
już tam jest zaprogramowane. Prelegentka przedstawiła także w skrócie scalony
program prokreacji ekologicznej w ujęciu prof. Fijałkowskiego.
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Ks. dr. hab. Marian Nowak, prof. KUL, w referacie pt. „Tajemnica życia jako
problem pedagogiczny” nawiązał do biografii Włodzimierza Fijałkowskiego. Wspo-
mniał o nim jako o proroku naszych czasów, podatnym narzędziu na działanie Ducha
Świętego, który budował człowieczeństwo razem z Bogiem. Odniósł się również do
formy seminaryjnej jako inicjatywy, która scala środowisko naukowe wokół okreś-
lonej idei. Stwierdził, że każdy okres życia człowieka to wielka tajemnica.
Szczególnie tajemnicze momenty życia ludzkiego to narodziny i śmierć, jako te,
które są najbardziej związane z ludzką egzystencją doczesną i wieczną. Dawniej
uwaga ludzi skoncentrowana była na śmierci. Współcześnie człowiek oddalił tę myśl,
a akcent zaczął się przesuwać na początek życia. Prelegent mówił, że tajemnica życia
przekracza zdolności percepcyjne. Istnieje konieczność spojrzenia w kierunku
egzystencji, która na każdym etapie zawiera w sobie sens oraz celowość, dlatego we
wszelkich rozważaniach pedagogicznych należy wyjść od pytań: „kim jest człowiek?”
oraz „jaka jest jego rola?”. Według niego nie należy zasklepiać się w wiedzy
przyrodniczej, psychologicznej czy teologicznej, teorie zaś powinny zmierzać do
realizmu, a nie tylko akcentować wymiar doczesny czy biologiczny. Odpowiadając
na pytanie „kim jestem?”, powinno się wychodzić poza te nauki. Kontynuując wy-
powiedź, stwierdził, że różne koncepcje człowieka podkreślają to, co według nich
jest jego istotą. Ponieważ rzeczywistość, jaką jest człowiek, jest wielowarstwowa,
integralna, złożona i do tej pory w pełni nieodkryta, trudno o pełną prawdę o czło-
wieku, a błędne założenia antropologiczne owocują błędną koncepcją wychowania.
Dlatego powinno się dążyć do uniwersalizmu, a nie do skupienia się na jednym wy-
miarze życia człowieka. Ks. Nowak nazywa to „walką o wymiar jedności i jedyności
człowieka”. Dodał, że złożoność ludzkiej egzystencji jest wspaniała. Człowiek wciąż
doświadcza niedosytu i braku, a także siebie samego w zakresie zmiany (każdego
dnia). Zróżnicowanie sytuacji, w jakich jednostka się znajduje, nie przekreśla
jedności, jaką jest człowiek, ale to właśnie w nich podkreśla się tajemnica życia.
Żadna z faz życia człowieka nigdy się nie powtórzy, zaś życie z jednej strony zmie-
nia się, a z drugiej jest ciągłe. Prelegent postawił także pytanie: „skąd wziął się błąd
zakłamania prawdy o człowieku?”. Udzielił na nie odpowiedzi, argumentując, że po-
kusa, która dotyczyła świata aniołów, dotyczy też człowieka, gdyż chciałby on po
ludzku reformować świat, być panem dla siebie samego. Ta pokusa podąża wraz
z człowiekiem przez wieki historii. Według niego, są to wszelkie sytuacje, gdy
pomijany jest wymiar tajemnicy, a człowiek stwierdza, że wszystko wie. Ks. prof.
Nowak mówił, że koncepcje z początków XX wieku absolutyzują dzieciństwo z za-
pomnieniem okresu prenatalnego. Próba związania całości tajemnicy życia i szerzenia
określonych ideologii może być niebezpieczna, gdy pomija się niektóre etapy życia
człowieka. Życie w łonie matki jest życiem autentycznym, jest stanem doskonałej
symbiozy między dzieckiem a matką. Na zakończenie krytycznej analizie poddał ar-
tykuł Dzieciństwo, macierzyństwo, ojcostwo w perspektywie szwedzkiej początku
XXI w. Ukazał infantylizm ojców i egoistyczne postawy matek oraz postawił pytanie:
jak można pomóc rodzicom w dojrzałym wypełnianiu ról rodzicielskich?

Następnym wystąpieniem był referat dr Danuty Opozdy na temat „Zadania wczes-
nego rodzicielstwa”. D. Opozda, podobnie jak prof. D. Kornas-Biela i ks. dr hab.
M. Nowak, zwróciła uwagę, że termin „wczesne rodzicielstwo” rozpatrywany jest
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z uwagi na etap życia rodzinnego i podjętych w związku z tym ról rodzicielskich,
a nie ze względu na młody wiek rodziców. Zaczęła od rozważań na temat rodziciel-
stwa, które określiła jako proces całożyciowy, dynamiczny, rozpoczęty momentem
poczęcia dziecka, a obejmujący całe życie, przechodzący przez kolejne etapy onto-
genezy, wyrażający się całościowym układem więzi osobowych między dzieckiem
a rodzicem oraz charakteryzujący się ciągłością i nieodwracalnością. Prelegentka
zaznaczyła, że zadania rodzicielskie można rozumieć w trzech perspektywach. Po
pierwsze, gdy w sposób tradycyjny, wąski rozumie się zadania, które są powinnością
rodziców wobec dziecka, a które wyznaczają normatywny wzór zachowań. Ta per-
spektywa nadaje trwałości koncepcjom pajdocentrycznym oraz sprzyja umacnianiu
postaw nadopiekuńczości i nadmiernej koncentracji na dziecku. Drugą perspektywą,
współcześnie coraz bardziej wyraźną, jest rozumienie rodzicielstwa jako inwestycji
w przyszłość zarówno dziecka, rodzica, jak i społeczeństwa. W tej perspektywie
dziecko postrzegane jest jako wartość instrumentalna, a zadania rodzicielskie
koncentrują się na tym, aby inwestycja była jak najbardziej udana. Dochodzi do
wczesnej i nadmiernej stymulacji dziecka od najmłodszych lat, a wychowanie jest
sprowadzane do szeregu działań stymulujących rozwój dziecka, aby było ono pro-
duktem jak najbardziej wartościowym. Znaczące miejsce zajmuje także kalkulacja,
gdzie działania rodzicielskie przelicza się na poniesione koszty i oczekiwane zyski.
Dr Opozda dodała, że lista zadań w tej perspektywie jest bardzo czytelna, jest to po
prostu lista zysków i strat. W trzeciej perspektywie rodzina to pedagogiczny układ
wielokategorialny (wymienione kategorie to rodzina jako: środowisko, grupa, in-
stytucja i wspólnota). Prelegentka wyróżniła też podstawowe konteksty zadań.
Pierwszym z nich jest kontekst indywidualny, który dotyczy cech osobowościowych
rodzica, predyspozycji charakterologicznych dziecka oraz respektowania prawidło-
wości dotyczących jego rozwoju. Drugi – sytuacyjny, odnosi się do konkretnej sy-
tuacji danej rodziny, w której dorośli podejmują się ról rodzicielskich, a także do
tego, co ją wyznacza oraz czym jest profilowana. Natomiast trzeci – makrokulturowy
– jest bardzo szeroki. Według niej, nie należy się od niego odcinać, a wykazać się
krytyczną postawą wobec wzorów i modeli kulturowych, które docierają do współ-
czesnej rodziny. Oprócz kontekstów zadań ważne są też ich obszary. Dr Opozda roz-
poczęła od relacji małżeńskiej. Wyzwaniem i zadaniem wczesnego rodzicielstwa jest
dbałość i umiejętność dopasowania się małżonków do sytuacji bycia rodzicami oraz
troska o właściwe relacje partnerskie, regulowane zasadą komplementarności (taka
zasada umożliwia respektowanie różnic i podobieństw na płaszczyźnie ontologicznej)
a nie równości. Jako drugi obszar wymieniła relację z dzieckiem, tworzenie więzi
z nim, czyli zaspokajanie jego potrzeb. Natomiast trzecim obszarem są wszelkie
relacje rodzinne. Dziecko wchodzi w system rodzinny, a jego obecność oznacza
zmiany w strukturze całej rodziny (w liczbie osób i granicach wewnątrzrodzinnych)
oraz destabilizację. Wymaga to wypracowania nowych sposobów współpracy, komu-
nikacji i strategii rozwiązywania problemów przez członków rodziny. Relacje w tym
obszarze mają charakter dynamiczny. Zadaniem wczesnego rodzicielstwa jest umie-
jętność wchodzenia w te relacje. Takie założenie wymaga utrzymania równowagi
między stałością a zmianą, chaosem a stabilizacją. Prelegentka dodała, że urodzenie
dziecka to pierwszy naturalny kryzys w rodzinie, który jest potrzebny, aby wejść na
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wyższy poziom rozwoju. Podsumowaniem referatu było stwierdzenie, że podstawowe
konteksty i obszary mogą być początkiem do stworzenia listy konkretnych zadań
rodzicielskich.

Po przerwie głos zabrały doktorantki Katedry Pedagogiki Rodziny KUL.
Pierwszy referat pt. „Szanse i zagrożenia wynikające z aktywności fizycznej

kobiet w ciąży” wygłosiła mgr Beata Wolska. Omówiła znaczenie aktywności i ogól-
nej kondycji kobiety w przebiegu ciąży i porodu, zalecane ćwiczenia (ogólnokształ-
tujące i specjalne) dla ciężarnych oraz przeciwwskazania do ich wykonywania. Pod-
sumowaniem wystąpienia było stwierdzenie, że aktywność fizyczna umożliwia roz-
wiązanie trudnych zadań, jakie stawia ciąża i poród.

Drugi referat zaprezentowała mgr Aleksandra Grabias. W swoim wystąpieniu,
zatytułowanym „Zagrożenia więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym”, za-
akcentowała, że wyjątkowość omawianej więzi polega na jej symbiotycznym i zara-
zem różnicującym charakterze. Dodała, że istnieje wiele czynników mogących zakłó-
cić spokój dziecka prenatalnego oraz utrudnić budowanie więzi matki z dzieckiem.
Do głównych zagrożeń wspomnianej więzi zaliczyła: stres, poronienie we wcześniej-
szej ciąży, niepomyślną diagnozę prenatalną oraz sztuczną prokreację. Podsumowa-
niem referatu było stwierdzenie, że dziecko potrzebuje kontaktu z matką dla pra-
widłowego rozwoju, a negatywnie ukształtowana więź matki z dzieckiem w okresie
prenatalnym wpływa niekorzystnie na przebieg ciąży i porodu, a także na relację
matka–dziecko po narodzinach.

Trzeci referat dotyczył duchowych aspektów więzi rodziców z dzieckiem prena-
talnym, a wygłoszony został przez mgr Agnieszkę Suchenek. Prelegentka stwierdziła,
że dziecko prenatalne dla wszystkich członków w rodzinie jest szansą na wzrastanie
w człowieczeństwie, rodzi pragnienie doskonałości oraz uczy miłości bezinteresow-
nej. Dodała, że duchową więź z dzieckiem można kształtować już od momentu po-
częcia i przyjęcia dziecka. Oczekiwanie na urodzenie dziecka nie powinno być
zredukowane do przygotowania się w sposób tylko fizyczny, psychiczny czy inte-
lektualny. Autorka referatu omówiła także zagadnienie duchowego towarzyszenia
dziecku w rozwoju prenatalnym. Komunikacja z dzieckiem prenatalnym na płasz-
czyźnie duchowej dotyczy m.in. takich form, jak: włączanie dziecka w modlitwę
osobistą, kontemplacja tajemnicy dziecka poczętego jako obrazu Boga, adorowanie
Boga obecnego w dziecku. Ten element duchowy jest równie ważny w pojmowaniu
rodzicielstwa, jak aspekt biologiczny czy psychiczny.

Kolejny referat zaprezentowała mgr Dagmara Jabłońska. W wystąpieniu pt. „Na-
rodziny dziecka jako wydarzenie znaczące dla rodziców” stwierdziła, że powołanie
rodzicielskie dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny i jest ono powołaniem do
końca życia, a pojawienie się dziecka zmienia system rodzinny (następuje przejście
z fazy preparentalnej do fazy parentalnej) oraz styl życia rodziców. Termin „na-
rodziny” autorka przedstawiła w szerszym znaczeniu. Według niej, dotyczy on nie
tylko porodu, ale też przygotowania do poczęcia, samego poczęcia i przebiegu całego
okresu prenatalnego w życiu dziecka. Zwróciła także uwagę, że powołanie rodzi-
cielskie nie powinno być utożsamiane tylko z powołaniem kobiety do bycia matką.
Równie ważne jest powołanie mężczyzny do bycia ojcem. Zarówno kobieta, jak
i mężczyzna uczą się nowych ról przez cały okres prenatalny rozwoju ich dziecka.
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Podsumowaniem seminarium było wystąpienie prof. D. Kornas-Bieli, która po-
dziękowała wszystkim osobom referującym, a także zgromadzonym studentom, pra-
cownikom naukowym i innym gościom. Profesor zwróciła również uwagę, że zbyt
mała ilość czasu była przeszkodą do rozbudowanej dyskusji, jednak przy organizacji
następnych seminariów czas ten zostanie uwzględniony. W imieniu studentów po-
dziękowania wygłosiła dr Ewa Domagała-Zyśk.

MAGDALENA PARZYSZEK
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
„EKOLOGIA RODZINY W UJĘCIU

PROFESORA WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO”
Lublin, 21 marca 2013

Dnia 21 marca 2013 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Ekologia
rodziny w ujęciu profesora Włodzimierza Fijałkowskiego” zorganizowane przez
Katedrę Pedagogiki Rodziny i Katedrę Historii Teologii Moralnej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad sympozjum objęli:
Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc; Marszałek Województwa Lubelskiego
– Krzysztof Hetman; Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk. Patronat medialny:
TVP Lublin, Radio eR, Radio Lublin, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Człowieka, Wydawnictwo Archidiecezjalne Gaudium, Wydawnictwo Rubikon, Wy-
dawnictwo Głos dla Życia, Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”.

Celem sympozjum było uczczenie pamięci wybitnego ginekologa, położnika,
obrońcy życia, założyciela pierwszych szkół rodzenia w Polsce, prof. Włodzimierza
Fijałkowskiego w 10. rocznicę jego śmierci oraz podjęcie refleksji nad rodziną,
zwrócenie uwagi na szeroko pojętą ekologię rodziny od naturalnego planowania
poczęć po naturalny poród i naturalne karmienie piersią, twórcze przeżywanie płci,
czystość oraz personalistyczno-etyczne inspiracje w medycynie.

Sympozjum zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część – pt. „Ekologia pro-
kreacji” – miała miejsce w campusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, przy Drodze Męczenników Majdanka 70 w Lublinie. Przewodniczyła jej
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny KUL.
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Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof.
KUL, przedstawiając sylwetkę prof. Włodzimierza Fijałkowskiego jako człowieka
kreatywnego, o wielkim intelekcie i otwartym sercu.

Pracowników Instytutu Pedagogiki KUL, studentów i licznie przybyłych gości
przywitał ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL – dyrektor Instytutu Pedagogiki
KUL.

Następnie rozpoczęły się wystąpienia prelegentów. Prof. dr hab. n. med. Bogdan
Chazan – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie,
wygłosił referat „Profesor W. Fijałkowski: osoba i dzieło”. Przypomniał on doko-
nania prof. Fijałkowskiego związane z pracą nad rozwojem i wdrażaniem programu
naturalnego planowania rodziny, promocją porodu naturalnego, studiami nad biolo-
gicznym, psychologicznym i pedagogicznym rozwojem dziecka w okresie prenatal-
nym i ich upowszechnianiem. Przypomniał, że Profesor był autorem ponad 150 prac,
27 książek, ponad 1000 artykułów, członkiem wielu towarzystw naukowych, współ-
pracownikiem wielu organizacji pozarządowych i prorodzinnych, człowiekiem doce-
nianym licznymi odznaczeniami i nagrodami. Prof. B. Chazan omówił Program Edu-
kacji Ekologii, na który składa się: czystość, dziewictwo, wychowanie do integracji
seksualnej, naturalne planowanie rodziny, profilaktyka prokreacyjna, ochrona ciąży,
pedagogika prenatalna, przygotowanie do pełnienia funkcji rodzicielskich, przysposo-
bienie do naturalnego porodu, poród naturalny, ekologiczne karmienie, zharmonizo-
wane rodzicielstwo.

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak przedstawił referat: „Personalistyczne inspiracje
w medycynie – wkład prof. W. Fijałkowskiego”. Nazwał Profesora prekursorem dia-
logu między personalizmem a medycyną. Wskazał na prawdę, że zawsze choruje „ca-
ły człowiek”, a pomiędzy przyrodniczo-somatycznymi i psychologicznymi aspektami
zdrowia i życia istnieje ścisły związek. Podstawą funkcjonowania człowieka jest
organizm, który ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju. Człowiek dąży do realizacji
swoich zadań, wyraża się w działaniu i ruchu, jego urzeczywistnianie wiąże się z
aktywnością. Dzięki pracom prof. W. Fijałkowskiego spojrzenie na choroby stało się
„bardziej ludzkie”.

Ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL, w referacie „Troska o zdrowie w rodzi-
nie” bardzo mocno wyakcentował prawdę, że harmonia współżycia małżonków sprzy-
ja rozwojowi małżeństwa i rodziny w wielu obszarach życia. Przypomniał także
najważniejszy cel małżeństwa, jakim jest zrodzenie potomstwa, i cel drugorzędny –
związany z zaspokojeniem popędów i wzajemną pomocą.

Po tym wykładzie miała miejsce krótka przerwa, podczas której osoby zainte-
resowane mogły uczestniczyć w sesji plakatowej. Na ekspozycje złożyło się 13 pla-
katów. Ich autorami byli: mgr Aleksandra Grabias: „Rola poradnictwa genetycznego
w odpowiedzialnym planowaniu rodziny”; mgr Dagmara Jabłońska: „Zmiany w życiu
członków rodziny w sytuacji narodzin dziecka”; dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof.
KUL: „Włodzimierz Fijałkowski – świadek Prawdy”; ks. mgr Jan Dzionek: „Odpowie-
dzialne rodzicielstwo”; dr Danuta Opozda: „Od wczesnodziecięcych doświadczeń
poprzez więź osobową do wpływu wychowawczego”; dr Magdalena Parzyszek: „Od-
powiedzialne rodzicielstwo”; mgr Joanna Słowak i mgr Anna Wójcik: „Twórcze prze-
żywanie płci według prof. W. Fijałkowskiego”; mgr Agnieszka Suchenek: „Naturalne
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planowanie rodziny jako wyraz stylu życia zgodnego z naturą”; mgr Beata Wolska:
„Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”; Justyna Marcinkowska: „Naturalne metody
planowania rodziny w opinii studentów”; mgr Anna Trzos-Mularczyk: „Ekologia –
człowiek – rodzina”; Anna Niemyjska, Katarzyna Bukowska, Dorota Chołoniewska:
„Kontynuacja myśli profesora Włodzimierza Fijałkowskiego wśród studentów położ-
nictwa i pedagogiki”; mgr Maria Wołochowicz z synem Ireneuszem z Fundacji Misja
Służby Rodzinie: „Owoce pionierskiej pracy Profesora”.

Po sesji plakatowej nastąpiła dalsza część spotkania, w której można było po-
słuchać pięciu wykładów. Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Ewa Ślizień-Kuczapska
– ginekolog położnik ze Szpitala św. Zofii w Warszawie, z referatem: „Dlaczego
warto poznać naturalne planowanie rodziny? Przełom w rozumieniu i zastosowaniu”.
Wskazała na styl życia, metody rozpoznawania płodności, narzędzia diagnostyczno-
-terapeutyczne, szacunek i troskę o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Wy-
szczególniła także zadania lekarza w trosce o płodność, do których zaliczyła: nie
szkodzić, podejmować zadania w profilaktyce zdrowia dwurodzicielstwa, troszczyć
się o niezaburzanie naturalnych rytmów biologicznych, otoczyć opieką osoby i ro-
dziny dotknięte trudnościami, kontrolować ciągły proces doskonalenia wiedzy z za-
kresu zdrowia prokreacyjnego, uprawiać medycynę etyczną czyli ludzką.

Mgr Elżbieta Bartha – Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC, zapre-
zentowała referat: „Polski model szkoły rodzenia”. Odniosła się w nim do zasług
prof. W. Fijałkowskiego, który w 1965 r. stworzył oryginalny model szkoły rodzenia.
Jej celem było przygotowanie pary małżeńskiej do porodu naturalnego z udziałem
męża oraz do pełnienia ról rodzicielskich.

W następnym referacie wygłoszonym przez położną mgr Irenę Chołuj na temat:
„Poród naturalny czy poród zmedykalizowany? Świadomy wybór zdrowych kobiet”,
uwaga została zwrócona na rodzącą kobietę jako tę, która jest obdarowana przez
Stwórcę wrażliwością i siłą życia tkwiącą w jej organizmie, i na naturalny poród
jako poród drogami natury i siłami natury, bez medycznych ingerencji, w pozycji
wertykalnej, w miejscu wybranym przez rodzącą.

Pierwszy Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny w Polsce, dr n. med. Magdale-
na Nehring-Gugulska, zatytułowała swoje wystąpienie: „Karmienie naturalne – zdro-
wy styl rodzicielstwa”. Autorka zadała pytanie: czym jest karmienie piersią? Odpo-
wiadając na nie, dobitnie podkreśliła, że jest to najzdrowsze żywienie dziecka, które
zapobiega wielu chorobom, a dzieci karmione piersią mniej chorują, rzadziej umie-
rają, są rzadziej hospitalizowane. Karmienie piersią chroni matki przed otyłością,
cukrzycą typu II, nadciśnieniem, chorobami układu krążenia, rakiem piersi i jajnika,
powikłaniami połogu. Autorka przedstawiła karmienie piersią jako integralną część
cyklu reprodukcyjnego, zachowanie społeczne matki wobec dziecka, ojca wobec
dziecka i mamy, rodzeństwa wobec karmionego piersią dziecka, personelu medyczne-
go wobec matki karmiącej. Karmienie piersią ma znaczący wpływ na matkę, bowiem
oksytocyna działa uspokajająco, skutkuje pozytywnym stosunkiem do karmienia oraz
warunkuje monogamię. Wreszcie karmienie piersią generuje: inny sposób opieki nad
dzieckiem, inny styl rodzicielstwa, inny sposób komunikacji z otoczeniem.

Na koniec pierwszej części wystąpił ks. dr hab. Piotr Kieniewicz z Katedry
Teologii Życia w Instytucie Teologii Moralnej KUL z referatem: „Od dobrej etyki
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do dobrej medycyny”. Odpowiadając na pytanie: Co to jest dobra etyka? wyjaśnił,
że dobra etyka to ta, która mówi o dobru ludzkiego postępowania. Zasady dobrego
postępowania powinny uwzględniać: godność osoby ludzkiej, całościowość, porządek
miłości, proporcjonalność działania o podwójnym skutku.

Po obiedzie uczestnicy sympozjum udali się na mszę św. do Kościoła Akademic-
kiego KUL, aby modlić się w intencji śp. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w 10.
rocznicę jego śmierci. Mszy św. przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
OFMCap, prorektor KUL. Obecny na mszy św. był także ks. Stanisław Kaniewski
– dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, delegat ks. bpa Marka Jędraszew-
skiego.

Po południu rozpoczęła się druga część sympozjum, zatytułowana: „Profesor
Włodzimierz Fijałkowski – świadek wiary”. Przewodniczył jej prof. dr hab. Andrzej
Derdziuk OFMCap, prorektor KUL. Inauguracji drugiej części dokonała dr hab. Do-
rota Kornas-Biela, prof. KUL, wystąpieniem „Droga do Prawdy świadectwem wiary”.
Autorka książki Świadek Prawdy Włodzimierz Fijałkowski przedstawiła Profesora
jako człowieka będącego wzorem, świadkiem i bohaterem. Jako tego, który służył
prawdzie, głosił prawdę i dla niej poświęcił swoje życie.

Następnie dr Jacek Pulikowski z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu w wystąpieniu „Twórcze przeżywanie płci” wskazał miejsce
człowieka w świecie, jego możliwości „dotarcia” do świata ducha, narzędzie „do-
tarcia” świata ducha do zmysłów człowieka, warstwy reagowania: reakcje popędowe,
zależne od uczuć i emocji, podległe rozumowi i woli. Odniósł się do wpływu aktu
małżeńskiego na komunię osób, która owocuje dozgonnym szczęściem, poczuciem
bezpieczeństwa dzieci, dobrym wychowaniem, odnową rodziny. Wymienił także funk-
cje współżycia: podmiotowa, znaczeniowa, więziotwórcza, prokreacyjna.

Kolejny prelegent, ks. dr Marek Dziewiecki z Seminarium Duchownego w Rado-
miu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił referat:
„Czystość, czyli ekologia Ewangelii”. Autor ukazał trzy wymiary czystości. Czystość
w wymiarze teologicznym, odnosząca się do relacji, jaka jest między człowiekiem
a Bogiem; w wymiarze osobistym – odniesienie człowieka do samego siebie i w wy-
miarze społecznym – relacja człowieka do innych.

Osoby biorące udział w drugiej części sympozjum miały możliwość obejrzenia
filmu o prof. Włodzimierzu Fijałkowskim, zatytułowanego: Moja droga do Prawdy,
ze wstępnym słowem reżyser Bożeny Garus-Hockuby. Film przybliża postać Profe-
sora, który występuje jednocześnie w roli głównego bohatera i narratora. Opowiada
o swojej pracy zawodowej i o tym, co trudne i co wpłynęło na jego życie jako
człowieka, który pozostał wierny swemu powołaniu. Podsumowaniem sympozjum
było świadectwo syna o ojcu – świadectwo Pawła Fijałkowskiego, najmłodszego syna
Profesora.

Zakończeniem jakże bogatego dnia był koncert poświęcony pamięci prof. Wło-
dzimierza Fijałkowskiego, pt. Vita brevis, ars longa. Można było usłyszeć dr hab.
Iwonę Sawulską – sopran, dr hab. Elżbietę Charlińską – organy i ks. mgr. Tomasza
Lisieckiego, który poprowadził koncert. W programie rozbrzmiewała muzyka m.in.
J.S. Bacha, C. Franka, L. Boelmanna, S. Moniuszki, J. Łuciuka.
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Na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym spotkali się przedstawiciele różnych
dyscyplin naukowych, zajmujących się szeroko pojętą problematyką ekologii rodziny.
Wśród uczestników byli przedstawiciele świata medycyny, psychologowie, teologo-
wie, pedagodzy. Owo naukowe spotkanie otwiera jakże ważną perspektywę dalszej
interdyscyplinarnej współpracy i wnikliwej refleksji nad rodziną. Warto zatem
wykorzystać wszelkie możliwości, aby w trudnych dla rodziny czasach nieść jej
pomoc.

RYSZARD SKRZYNIARZ
Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL

I OGÓLNOPOLSKA
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

„WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE BIOGRAFISTYKI”
Lublin, 19-20 kwietnia 2013

W dniach 19-20 kwietnia 2013 r. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim Jana Pawła II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przestrze-
nie edukacyjne biografistyki”, zorganizowana przez Katedrę Biografistyki Peda-
gogicznej KUL oraz Fundację Muzyka Kresów. Było to pierwsze spotkanie przed-
stawicieli różnych dyscyplin naukowych z całej Polski, którzy zajmują się bio-
grafistyką. Honorowy patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk. Specjalnym gościem sympozjum był biskup pomocniczy ar-
chidiecezji lubelskiej, dr hab. Artur Miziński, prof. KUL (członek Rady ds. Środków
Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski).

Celem konferencji było przedstawienie dominujących tendencji we współczesnej
biografistyce, przedstawienie metod wykorzystania biografii i autobiografii
w wychowaniu i nauczaniu różnych przedmiotów, a także wskazanie nowatorskich
sposobów wykorzystania źródeł, z których można korzystać zarówno podczas procesu
wychowania, jak i tworzenia biografii. Uczestnicy obrad i zaproszeni goście zwracali
uwagę na fakt, że rozwój interdyscyplinarności nauk otwiera przed biografistyką
ogromne pole do działań, daje możliwość przedstawiania ludzi zajmujących się
różnymi dziedzinami, pogłębienia interpretacji losów konkretnych osób przez za-
stosowanie aparatu naukowego dziedzin i nauk odległych od tradycyjnie stosowanej
do tego historii, np. socjologii, psychologii, teologii, medycyny czy sztuki, pozwala
na przedstawianie ciekawych postaci czy zaprezentowanie wzorców osobowych nie
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tylko za pomocą tradycyjnych papierowych książek i czasopism, wywiadu radiowego
czy telewizyjnego, dokumentu filmowego, filmu fabularnego, ale także nowoczesnych
elektronicznych źródeł informacji: Internetu czy wydawnictw multimedialnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Władysława Szula-
kiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Stanisława
Steuden z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Igor
Macijewski z Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuki w Sankt Petersburgu, dr hab.
Janina Kostkiewicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Danuta Lalak z Uni-
wersytetu Warszawskiego, dr hab. Romuald Grzybowski, prof. Uniwersytetu Gdań-
skiego, dr hab. Mirosław Kowalski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab.
Mariya Chepil, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ks. dr hab. Stanisław
Fel, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dziekan Wydziału
Nauk Społecznych KUL), ks. dr hab. Marian Nowak, prof. Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II (dyrektor Instytutu Pedagogiki), dr hab. Maria Dębowska,
prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Grzegorz
Bujak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W konferencji wzięło udział ponad stu prelegentów. Obrady przebiegały w dwu
nurtach: plenarnym i w sekcjach tematycznych (trzy w pierwszym dniu obrad i część
w drugim). Uroczystego otwarcia obrad dokonali bp Artur Niziński, ks. prof. dr hab.
Edward Walewander (Instytut Pedagogiki KUL) i dr hab. Grażyna Karolewicz, prof.
KUL, założycielka Katedry Biografistyki Pedagogicznej. Zaproszonych gości i uczest-
ników konferencji przywitał dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – obecny kie-
rownik Katedry.

Wprowadzając zebranych w tematykę obrad, ks. prof. dr hab. Edward Walewander
powiedział, że: „Biografistyka znalazła swoje miejsce w dyscyplinie pedagogicznej
stosunkowo niedawno, ale wielcy pedagodzy z przeszłości zawsze instynktownie
sięgali do wzorów osobowych. Zatem de facto uprawiali biografistykę”. Przytoczył
słowa polskiego pedagoga Ewarysta Estkowskiego, który już w pierwszej połowie
XIX stulecia pisał, że biografie wśród uczniów „budzą ich ciekawość do nauki,
kształcą ich nie tylko historycznie, ale i moralnie, podnoszą ich umysł i sposobią
wcześnie do rozwinięcia własnego charakteru. Biografie największych mężów staną
się dla dzieci drogowskazami, po których orientować się będą w dalszej nauce
historii”1. Jako pierwsza z referatem „Fenomen edukacji w badaniach biograficznych
– biografia edukacyjna” wystąpiła dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ, która przed-
stawiła biografię z perspektywy pedagogicznej, a w szczególności andragogicznej,
m.in. na podstawie doświadczeń projektu badawczego „Uczenie się z biografii”.
Prelegentka omówiła biografię edukacyjną w kontekście wielowymiarowej edukacji,
jej zakresy, rodzaje i sposoby badania, a także zagadnienie biografii jako procesu
uczenia się. W sesji plenarnej wystąpiła także dr hab. Danuta Lalak (UW) z refe-
ratem „Biograficzność jako proces kształtowania życia”, w którym omówiła biogra-
ficzność jako proces indywidualnego uczenia się i jego praktyczne konsekwencje.

1 E. E s t k o w s k i, Wybór pism pedagogicznych, oprac. i wstępem poprzedził
M. Szulkin, Warszawa 1955, s. 260-261.
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Przekonywała, że uczenie się z życia (biograficzne) w kontekście uczenia się for-
malnego i pozaformalnego jest podstawową ścieżką rozwoju człowieka. Jeśli przyj-
miemy, że wiedza ma charakter biograficzny, to warto przyjrzeć się procesom bio-
graficznej transformacji tej wiedzy, poszukiwać reguł i sposobów jej internalizacji
i praktycznego wykorzystania oraz uświadomienia, w jaki sposób człowiek wiąże
wydarzenia życiowe i poddaje je refleksji. Na zakończenie głos zabrała dr hab. Ma-
riya Chepil, prof. UMCS, która wygłosiła referat „Osobowość nauczyciela w twórczej
spuściźnie Iwana Franki (1866-1916)”. Prof. Chepil przedstawiła poglądy Iwana
Franki na rolę nauczyciela w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi. Na
zakończenie sesji wywiązała się dyskusja, podczas której rozmawiano o uczeniu się
z biografii własnej tych, którzy nas otaczają, oraz tych, których losy i głębia
osobowości nas fascynują, z których biografii możemy wyciągnąć dla siebie jak
najwięcej, poznawać dzieje rodziny, najbliższej okolicy, tradycję i kulturę małej
ojczyzny, całego narodu, kraju, Europy czy świata, możemy zrozumieć swoje wnętrze
i mechanizmy postępowania, a nawet kreować wzorce osobowości. Pojawiły się też
głosy na temat uczenia dzieci, dochodzenia do biografii własnej i odkrywania bio-
grafii otoczenia. Wielopłaszczyznowość tej dyskusji była wstępem do obrad w sek-
cjach tematycznych, które zaplanowano na piątek i sobotę.

Obrady w sekcjach koncentrowały się wokół dziewięciu obszarów tematycznych:
1) wzorców osobowych w wychowaniu, 2) edukacji w badaniach biograficznych,
3) metodologii badań biograficznych, 4) autobiografii, 5) biografii z chorobą i nie-
pełnosprawnością, 6) biografii w sztuce, 7) etnopedagogiki i biografistyki na styku
kultur, 8) biografii uwikłanych w politykę, 9) biografii zbiorowych. Wystąpienia w
trzech pierwszych sekcjach zostały podzielone na trzy części.

W obradach pierwszej sekcji tematyka wystąpień dotyczyła wzorców osobowych.
O piśmiennictwie od starożytności kreującym chrześcijańskie wzorce osobowe mó-
wiły mgr Elżbieta Stępa (UAM) i mgr Joanna Szwed-Kostecka (UJ). W referacie
„Hagiografia jako typ biografii” mgr E. Stępa przedstawiła różnorodne typy wzorów
świętych przedstawianych przez właściwe rodzaje literatury hagiograficznej. Na-
tomiast mgr J. Szwed-Kostecka, w wystąpieniu „Wychowawcza funkcja panegiryków
na cześć świętych, na przykładzie homilii św. Jana Chryzostoma De laudibus Sancti
Pauli” na przykładzie panegiryków św. Jana Chryzostoma (biskupa Konstantynopola
żyjącego na przełomie IV i V wieku) poświęconych św. Pawłowi omówiła wycho-
wawczą funkcję mów pochwalnych. W kręgu hagiografii pozostała również mgr Mar-
celina Knop (UWM), która przedstawiła zarys biografii błogosławionej Marceliny
Darowskiej – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
oraz wychowawczyni kilku pokoleń chrześcijańskich żon, matek i obywatelek. Pro-
blemy współczesnego człowieka – oceniającego życie przez pryzmat przyjemności,
dobrobytu i egoistycznych pragnień, traktującego ludzi według kryterium „mieć”,
wyglądu zewnętrznego i zdolności, a wszelkie ograniczenia i braki uznającego
za nieznośną klęskę – przedstawiła dr Małgorzata Łobacz (KUL). Prelegentka,
w wystąpieniu zatytułowanym „Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby
w świetle życia i działalności św. Brata Alberta i bł. Matki Teresy z Kalkuty”,
starała się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego trudno dostrzegać w sponiewieranym
człowieku osobę ludzką, obdarzoną godnością, nad którą trzeba się pochylić i pomóc
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jej samej odkryć własną wartość? Dlaczego wielu ludzi odwraca się od potrzebują-
cych, bagatelizuje ich ciężką sytuację, wstydzi się iść drogą tych, których podziwia
– św. Brata Alberta czy bł. Matki Teresy z Kalkuty? Mgr Katarzyna Kołtuniewicz
(KUL) przedstawiła sylwetki Joanny Beretty Molli i Agaty Mróz-Olszewskiej, które
mimo śmiertelnej choroby, mając możliwość wyboru między własnym życiem a ży-
ciem swojego jeszcze nienarodzonego dziecka, wybrały życie dziecka, skazując siebie
na pewną śmierć.

Bardzo konkretne wzorce księży patriotów, którzy działali w czasach zniewolenia
totalitarnego, zostały przedstawione w kolejnych wystąpieniach. Ks. prof. Wale-
wander w wystąpieniu „Biskup Czesław Kaczmarek (1895-1963) – męczennik na-
szych czasów” zaprezentował sylwetkę biskupa kieleckiego, męczennika nowej gene-
racji, który w czasie drugiej wojny światowej zetknął się z totalitaryzmem w wy-
daniu hitlerowskich Niemiec, a po wojnie – ze stalinowskim, i choć nie został
zamordowany, był represjonowany, szykanowany, a podczas śledztwa maltretowany
ponad miarę ludzkiej wytrzymałości. Mgr inż. Jacek Piotrowski przedstawił losy stry-
jecznego dziadka, ks. Dominika Surowskiego (1905-1942), który zginął w obozie
koncentracyjnym w Dachau. Dr Irena Wodzianowska (KUL) przypomniała postać bis-
kupa Karola Śliwowskiego (1845-1933), Polaka, inżyniera, kapłana, nauczyciela
i mężnego obrońcy wiary, urodzonego we wschodniej Lubelszczyźnie.

W drugiej części obrad pierwszej sekcji wystąpiło czworo prelegentów, którzy
skoncentrowali się na wykorzystaniu biografistyki w wychowaniu i nauczaniu ucz-
niów szkół średnich. Dr Joanna Szady (KUL) przedstawiła sposoby wykorzystania
metody biograficznej (tzw. zabawa biografią) na lekcjach historii, zapewniając, że
przyczynia się ona do poszukiwania nowych dróg przekazywania wiedzy, opartych
na przeżyciu i doświadczeniu. Mgr Dominika Jasiak (UJ) w referacie „Biogramy
w podręcznikach historii – zmiany wzorców i form w ostatnim dwudziestoleciu”
przeprowadziła analizę jakościową biogramów, jakimi w celu personifikacji procesu
dziejowego posługują się autorzy podręczników szkolnych. Autorka przeprowadziła
także analizę postaci, które w procesie kształcenia i wychowania stawiane są
dzieciom i młodzieży za wzór. O tym, że biogramy w nauczaniu i wychowaniu wy-
korzystywano w szkole od dawna, przypomniała mgr Katarzyna Król (KUL), która
w referacie „Biografie w dydaktyce historii na podstawie Pielgrzyma w Dobromilu
Izabeli Czartoryskiej” przedstawiła sposoby ukazywania losów polskich bohaterów
narodowych, świętych i twórców kultury w celu przekazywania ludności wiejskiej
dziejów Polski. Ostatni referat w tej części przedstawił dr Jacek Z. Górnikiewicz
(Zespół Kolegiów Nauczycielskich, Suwałki), który zaprezentował wyniki badania
przeprowadzonego wśród 300 uczniów różnych typów szkół z wybranych miejscowo-
ści Polski północno-wschodniej; w ankiecie pytano o najpopularniejsze postaci
uznawane przez badanych za wzory osobowe.

Referatem „Biografistyka polska dotycząca okresu drugiej wojny światowej. Stan
obecny i perspektywy a potrzeby edukacyjne” dr Jacek Pietrzak (UŁ) otworzył
obrady trzeciej części sekcji pierwszej. Omawiając polską literaturę historyczną –
zarówno naukową, jak i popularnonaukową – starał się odpowiedzieć na pytania:
W jakim stopniu odpowiada ona na zainteresowanie społeczeństwa wojną światową?
W jakim stopniu realizuje cele naukowe i edukacyjne? Jakie są perspektywy za-
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interesowania młodzieży postaciami polskich bohaterów wojny bez popadania w od-
stręczający dydaktyzm? Jakie wzorce biografistyki zagranicznej mogą być przydatne
w popularyzowaniu polskich bohaterów wojennych? Mgr Magdalena Winiarczyk
(KUL) przedstawiła „Obraz matki we wspomnieniach i relacjach więźniów obozu
koncentracyjnego na Majdanku”. Mgr Joanna Gładysz (UMCS) w referacie „Ja jedna
zginę… – biografia filmowa Danuty Siedzikówny ps. Inka” zaprezentowała wyniki
analizy i interpretację projektu Natalii Korynckiej-Gruz pt. „Inka 1946… Ja jedna
zginę” (2006) w kontekście biografistyki filmowej. Mgr Urszula Anna Samuła (ISP
PAN) w wystąpieniu zatytułowanym „Ernst Krieck (1882-1947) – pedagog nazizmu”
zapoznała słuchaczy z głównymi założeniami pedagogiki nazistowskiej, z procesem
wychowania oraz metodami wykorzystywanymi w niemieckich szkołach po dojściu
Hitlera do władzy.

Wystąpienia te wzbudziły żywe zainteresowanie i wywołały falę dyskusji. Obecni
na obradach uczestnicy konferencji oraz pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki
interesowali się zmianami w programach nauczania historii i sposobami wykorzy-
stania ścieżki biograficznej w popularyzowaniu – bo przy tak mocno zredukowanej
siatce godzin trudno to nazwać nauczaniem – historii kraju, narodu i świata.

W sekcji drugiej tematyka wystąpień dotyczyła myśli wychowawczej sławnych
pedagogów, ideału wychowawcy, biografii nauczycieli, założycieli i reformatorów
szkół na różnych poziomach edukacji – od podstawowych przez średnie, po uczelnie
wyższe i uniwersytety.

W pierwszej grupie autorzy referatów koncentrowali się na wpływie biografii
pedagogów na formułowanie koncepcji wychowania. Mgr Krystyna Burzyńska-Ka-
niewska (UW) przedstawiła poglądy wielkopolskiego działacza społecznego ks.
Feliksa Bodzianowskiego (1886-1942), dotyczące edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem idei samokształcenia charakteru. Autorka przekonywała, że pro-
ponowane przez księdza wartości były nierozerwalnie związane z jego biografią –
byciem Wielkopolaninem. Dr Magdalena Parzyszek (KUL) w referacie „Księdza
Zygmunta Mościckiego harmonia między duchowością a wychowaniem” zaprezento-
wała ułożony przez księdza program wychowania alumnów Studium Filozoficznego
przy Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, oparty na teorii warstwicowej
Stefana Kunowskiego. Założenia koncepcji wychowawczej wypracowanej przez Mie-
czysława Kuznowicza SJ (1874-1945) przedstawił ks. dr Janusz Mółka SJ (Akademia
„Ignatianum”, Kraków). Dr Irena Matus (UwB, Białystok) w wystąpieniu „Projekty
oświatowe kanonika brzeskiego Antoniego Sosnowskiego w perspektywie biograficz-
nej” zapewniała, że ks. Sosnowski nie tylko walczył o podniesienie poziomu edukacji
teologicznej kleru unickiego i dążył do zreformowania oświaty duchownej, ale także
troszczył się o rozwój szkoły cerkiewnej w Kleszczelach oraz szkółek elementarnych
we wsiach leżących na terenie jego parafii: Kuzawa, Czeremcha, Dasze, Suchowola,
rozumiał również rolę edukacji rolniczej wśród chłopów. O wpływie biografii twórcy
na kształtowanie się jego programu wychowawczego mówił także ks. dr Andrzej Łu-
czyński (KUL), przedstawiając referat „Duchowość ks. Jana Bosko źródłem jego
zamysłu wychowawczego”. Ks. Łuczyński podkreślał, że Jan Bosko, jeden z najwy-
bitniejszych praktyków wychowania XIX wieku, tworząc system prewencyjny na pod-
stawie swojego życiowego doświadczenia i zasady miłości wychowawczej wspartej
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na fundamencie rozumu i religii, rewelacyjnie wprost wyczuł, że należy stworzyć
system wychowania integralnego, poprzez który młody człowiek otrzyma pomoc
w rozwoju fizycznym, społecznym i duchowym. Dr Marek Jurczyszyn (nauczyciel,
Lublin) przedstawił sylwetkę Mieczysława Brzezińskiego (1858-1911), pedagoga
i społecznika, który doceniał wychowawcze znaczenie publikacji przeznaczonych dla
szerokich kręgów społecznych, a zwłaszcza mieszkańców wsi; w jego opinii książki
i gazety były nie tylko głównymi nośnikami wiedzy i informacji, lecz także kształ-
towały moralność społeczeństwa. Mgr Katarzyna Seroka (UW) w referacie „Karol
Sienkiewicz (1793-1860) – pierwszy dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu” przed-
stawiła sylwetkę emigracyjnego historyka, literata, tłumacza, archiwisty, a przede
wszystkim wybitnego bibliotekarza. Mgr Katarzyna Kosacka (KUL) omówiła działal-
ność dydaktyczno-wychowawczą Zygmunta Kukulskiego, który był pierwszym pra-
cownikiem Katedry Pedagogiki KUL, a równocześnie był dyrektorem w prywatnej
Szkole Lubelskiej.

Po przerwie troje prelegentów omawiało problemy zawodowe nauczycieli na pod-
stawie spisywanych przez nich dzienników, pamiętników i autobiografii. Mgr Milena
Kaczmarczyk (UWM) w referacie „Mężczyźni w pracy z dziećmi – biografie zawo-
dowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” zaprezentowała projekt badawczy (ak-
tualnie realizowany), którego założeniem jest ukazanie doświadczeń mężczyzn pra-
cujących jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dr hab. Witold Chmielewski
(UJK, Kielce) przedstawił – opisane już w książce Pożegnanie ze szkołą2 – pro-
blemy nauczania i wychowania w PRL we wspomnieniach nauczycieli emerytów.
„Autorytet nauczyciela w XIX-wiecznych źródłach autobiograficznych” przedstawiła
mgr Dorota Grabowska (UMK).

W ostatniej części drugiej sekcji tematem przewodnim były biografie nauczycieli
akademickich i ich wpływ na prowadzone badania i stosowane metody badawcze
i techniki nauczania. Mgr Konrad Sawicki (KUL) w referacie „Biografia naukowca
jako źródło informacji o stosowanym podejściu badawczym. Przykład Marthy
C. Nussbaum” wskazywał na możliwość odkrycia podejścia badawczego naukowca
na podstawie historii jej życia. Dr Oleh Rudenko (Ukraińska Akademia Druku,
Lwów) przedstawił postać lwowskiego historyka sztuki Jana Bołoza Antoniewicza
(1858-1922) i jego metody pracy ze studentami. Dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski,
prof. UŚ (Katowice-Cieszyn), wygłosiła referat „Helena Danel-Bobrzyk (1938-1912)
jako pedagog, dyrygent, badacz kultury muzycznej”. Wykład „Osobisty wymiar do-
świadczeń związanych z andragogicznymi badaniami biograficznymi oraz z dydak-
tyką biograficzną” zaprezentowała dr Monika Sulik (UŚ, Katowice), która wyjaśniła,
że przedstawiona refleksja jest wynikiem andragogicznych badań biograficznych
i prowadzonego od dziesięciu lat projektu w ramach dydaktyki biograficznej – „Bio-
graficzna mapa życia”. Na zakończenie obrad wywiązała się dyskusja pod wpływem
wystąpień dotyczących autorytetu nauczycieli dawniej i we współczesnym świecie.

2 Pożegnanie ze szkołą, oprac. W. Chmielewski, S. Mauersberg, M. Walczak, Piotrków
Trybunalski 2012.
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Uczestnicy panelu żywo rozmawiali na temat spadku prestiżu nauczyciela i wynika-
jących z tego trudności pracy w tym zawodzie.

W trzeciej sekcji tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień metodologicznych.
W pierwszej części autorzy referatów koncentrowali się na źródłach do badania
biografii. Dr Michał Kobierecki (UŁ) przedstawił interesujące wątki korespondencji
Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798) z Antonim Dziekońskim, konsylia-
rzem Rady Nieustającej, z 1783 r., które uznał za ważne w tworzeniu biografii
politycznej zarówno króla, jak i Dziekońskiego, na którego temat nie powstało
jeszcze żadne opracowanie naukowe. Mgr Bartłomiej Proc (KUL) omówił wycho-
wawcze i dydaktyczne walory żywotów sławnych Greków i Rzymian, spisywanych
przez Plutarcha z Cheronei. Dr Oresta Karpenko (PUP, Drohobycz) w wystąpieniu
„Hermann Gmeiner (1919-1986): źródła do biografii” poddała analizie spuściznę
badawczą i doświadczenia praktyczne twórcy koncepcji wiosek dziecięcych. O tym,
że siedemnastowieczne oracje funeralne, wygłaszane na pogrzebach szlacheckich,
testamenty szlacheckie pochodzące z tego okresu, mowy i kazania pogrzebowe są
ciekawym źródłem do analizy wątków biograficznych i wzorców osobowych, zapew-
niała dr Urszula Kicińska (UP, Kraków) w referacie „Analiza wątków biograficznych
i wzorców osobowych w oparciu o źródła parenetyczne”. Dr Agata Chrobot (UJK),
przedstawiając epitafia wojewody sandomierskiego Stefana Bidzińskiego, zapre-
zentowała tę jedną z najkrótszych form zapisu biograficznego jako interesujące
źródło poznania nie tylko faktów z życia konkretnych ludzi z przeszłości, ale także
ich aspiracji i mentalności. Mgr Mariusz Ryńca w referacie „Święci i błogosławieni
w Polskim słowniku biograficznym” przedstawił Polski słownik biograficzny, w któ-
rym od 1935 r. publikowane są życiorysy osób zasłużonych dla polskiej historii,
kultury i nauki, a także kultury fizycznej, turystyki i sportu, jako źródło do badania
życia i działalności polskich świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze.
Hagiografii dotyczył także referat mgr Elżbiety Krzewskiej, która przedstawiła
żywoty i wspomnienia o związanych z Rzecząpospolitą świętych, błogosławionych
i osobach uznawanych za święte, zamieszczone w Acta Sanctorum. Dr Anna Kowal-
ska-Pietrzak (UŁ) w referacie „Filmowe biografie bohaterów średniowiecza jako
inspiracja do poszukiwań faktów i mitów” ukazała edukacyjne możliwości filmów
historycznych oraz kostiumowych i zaprezentowała ich przydatność w nauczaniu
przedmiotów humanistycznych.

W referatach w kolejnej części trzeciej sekcji dyskutowano o różnych rodzajach
biografii. Jako pierwsza referat „Biografia zbiorowa XVI-wiecznych senatorów
koronnych” wygłosiła dr hab. Anna Kamler, prof. UW, która skoncentrowała się na
rozważaniach, czy o nominacji na urzędnika decydowało tylko pochodzenie, czy
także ukształtowany w różnego typu szkołach sposób postrzegania świata, a także czy
wcześniej zdobyta edukacja miała wpływ na piastowane urzędy. O biografiach
zbiorowych mówił również dr Wiesław Partyka (KUL) w referacie „Bractwa religijne
w guberni lubelskiej w XIX wieku – organizacje o charakterze religijno-patrio-
tycznym”. Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, w wystąpieniu „Biografia ru-
choma/zmienna/niestabilna – przyszłość zmienia się w zależności od tego, jak
patrzymy na przeszłość” przekonywał, że świadomie lub nieświadomie zmieniamy
codzienność przeszłości, osobistą historię, a z czasem zaczynamy wierzyć własnym
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słowom i naszej wersji wydarzeń. „Biografię z implikacjami”, która poza prostym
(choć wnikliwym) opisem losów bohatera zawiera wiele praktycznych, a nawet
utylitarnych wskazówek, inspiracji i postulatów, sformułowanych na podstawie
szczegółów życiorysu, postaw oraz poglądów prezentowanej osoby, a wskazujących
na ich przydatność do realizacji zadań stojących przed współczesnymi pedagogami,
omówił dr Tomasz Fetzki (ŁWSH, Żary). Współczesne polskie filmowe dokumenty
biograficzne przedstawiła dr Joanna Sosnowska (KUL), która podkreślała, że wyko-
rzystując archiwalne materiały audiowizualne, dokument biograficzny ma tę niezwy-
kłą wartość, iż z czasem sam staje się materiałem źródłowym dla kolejnych twórców
biograficznych (np. poprzez unikatowe wywiady, niemożliwe już do powtórzenia).

W ostatniej części obrad trzeciej sekcji udział wzięło czworo prelegentów. Jako
pierwsza referat „Muzeum Oświatowe w Puławach jako miejsce upowszechniania
oświaty i kultury” wygłosiła mgr Karolina Filiks (KUL). O sposobach działania
regionalnych izb pamięci i izb tradycji, w których znajduje się wiele źródeł, także
biograficznych, do badania historii regionu, mówiła mgr Renata Makarewicz (KUL).
Tezą wystąpienia dr Magdaleny Budzyńskiej (UMCS, Lublin) była myśl, że w bio-
grafiach znanych postaci nauki, historii i literatury często wykorzystuje się dwie
odmienne konwencje przedstawiania – historyzującą i mityzującą, a tylko stosując
obie równocześnie, można pojęciowo uchwycić złożoność rzeczywistości i bytu.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji, po zakończeniu obrad w sekcjach, wy-
stąpili członkowie zespołu działającego przy Fundacji Muzyka Kresów, współorgani-
zującej konferencję, oraz zespół „Czumaki”, działający przy Ośrodku Międzykultu-
rowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Wykonali oni pieśni ludowe (techniką
głosu otwartego) z Polski, Rosji, Ukrainy i Serbii. Koncert był swoistym wstępem
do obrad w dniu następnym i „mottem” sekcji siódmej, której myślą przewodnią była
etnopedagogika i biografie ludzi żyjących i działających na pograniczu odmiennych
kultur, narodów, religii. Występ został odebrany bardzo dobrze przez słuchaczy.

W drugim dniu konferencji odbywały się obrady w sześciu sekcjach tematycz-
nych: trzy sekcje w godzinach porannych i trzy w godzinach przedpołudniowych.

W sekcji czwartej tematem przewodnim była autobiografia. Pierwsza grupa
referatów dotyczyła dokumentów autobiograficznych spisywanych „do szuflady” lub
tworzonych „na marginesie” innej działalności naukowej czy literackiej. Teoretyczne
rozważania wokół naukowego pisarstwa autobiograficznego w ujęciu antropologicz-
nym, socjologicznym, kulturowym i historycznym przedstawiła dr Aneta Ostaszewska
(UW) w referacie „Autobiografia i autobiograficzne konteksty badań”. Mgr Anna
Soszyńska (badacz niezależny) zaprezentowała, napisany w 1886 r. przez wiejskiego
organistę spod Mławy, Jana C[ieszkiewicza] Paupera, utwór Pogląd w niektórych
przedmiotach czyli Dziennik, jako przykład ego-dokumentu. W kręgu ego-dokumentu
pozostawała także dr Teresa Zawojska (SGGW), która scharakteryzowała spisywany
przez Stanisława Gieysztora (1883-1962) dziennik Moja Warszawa, gdzie autor – nie
mogąc zaakceptować powojennej rzeczywistości Polski, w której „to, co [niegdyś]
było śnieżnej białości, stało się szare, jeśli nie wprost czarne, to, co było szczytem
mądrości, okazało się głupstwem” – utrwalał swoje widzenie świata i swoją postawę
życiową. Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Szczecin), zaprezentowała pedagogię
nasyconej wątkami autobiograficznymi twórczości Joanny Kulmowej w kontekście
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autobiograficznym. Na pytanie, czy samotność może być inspiracją do spisywania
autobiografii, starała się odpowiedzieć mgr Sylwia Michalska (KUL) w referacie
„Autobiografia samotności. Samotność jako czynnik twórczy”.

Druga grupa referatów, wygłaszanych w sekcji czwartej, dotyczyła autobiografii
pisanych w celu promocji własnej osoby, jaka dokonuje się w Internecie. Mgr Kata-
rzyna Zwieczorowska (UwB) w referacie „Autobiografia jako mistyfikacja. O auto-
kreacji na blogach i portalach społecznościowych” wskazywała na techniki, jakich
używają użytkownicy portali społecznościowych oraz blogerzy, ukazując siebie
w sposób wybiórczy, często fragmentaryczny, w celu przedstawiania siebie w jak
najlepszym świetle. Zjawisku kreowania przez młodych ludzi własnych biografii
poświęciła referat „Lubię to! – współczesny sposób kreowania siebie przez młodzież
– perspektywa socjopedagogiczna” mgr Magdalena Smolarek (UAM). Mgr Paulina
Wawer (CC, Bobolanum, Warszawa) w referacie „Biografia w społeczeństwie siecio-
wym – dualizm online i offline” przedstawiła konsekwencje funkcjonowania we współ-
czesnym społeczeństwie sieciowym, komplementarność niskiej inkluzywności i hiper-
aktywności oraz wpływ tych zjawisk na powstanie biografii online. O Facebooku jako
biografii zbiorowej użytkowników portalu mówiła mgr Sylwia Krysa (KUL).

Uczestniczący w obradach sekcji piątej dyskutowali o specyfice biografii ludzi
chorych i niepełnosprawnych. Dr Katarzyna Mariańczyk (KUL) w referacie „Choroba
nowotworowa jako element kształtujący biografię” wskazywała, że doświadczenie
raka jest ważnym elementem wpływającym na biografię chorego, a także czynnikiem,
który nie pozostaje bez wpływu na życie najbliższych osób. Ks. mgr Marcin Gło-
wiński (KUL), przedstawiając biografię Jeana Vaniera, organizatora wspólnot L’Ar-
che, w których opieką nad niepełnosprawnymi intelektualnie zajmują się dzielący
z nimi życie pełnosprawni, ukazał, w jaki sposób spotkanie niektórych osób prze-
mienia życie i pozwala odkryć sens codzienności, poznać miejsce w otaczającej
rzeczywistości, odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczące celu życia
i powołania. Mgr Robert Zawisza (IS PAN) przypomniał postać Ireneusza Plater-
Zyberka (1896-1946), niepełnosprawnego literata i filmowca, który swoim życiem
udowodnił, że marząc, nawet bez rąk można żyć pełnią życia, zdobyć uznanie i po-
pularność. Dwa kolejne referaty miały podłoże autobiograficzne. Mgr Joanna Kuli-
siak-Kaźmierczak (DSW, Wrocław) przedstawiła, w jaki sposób osoby z zespołem
kruchego chromosomu X, zrzeszone w grupie wsparcia „Rodzina Fra X”, poznając
biografie swoje i innych członków grupy, wspierają się wzajemnie. Mgr Dariusz
Kaczmarek (DSW, Wrocław), prezentując własną autobiografię, zwrócił uwagę na
bariery napotykane przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku w procesie kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji na wszystkich szczeblach edukacji.

Dwa kolejne referaty w minimalnym stopniu wpisywały się w tematykę sekcji,
ale z powodu rozlicznych obowiązków prelegentów nie mogły być wygłoszone w in-
nym terminie. Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, ukazała edukacyjne oddziaływanie
osobowego charyzmatu ks. prof. Mieczysława Brzozowskiego (1933-1991), nauczy-
ciela i kapelana Solidarności. Problematyka wystąpienia dr Anny Gutowskiej skon-
centrowana była na rozpoznaniu przyjaźni osób dorosłych i ukazaniu jej eduka-
cyjnego wymiaru.
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W obradach sekcji szóstej uczestniczyło siedmiu prelegentów, którzy dzielili się
efektami swoich badań dotyczących biografii związanych z literaturą i sztuką. Pierw-
sza grupa referatów dotyczyła biografii „zaklętych” w literaturze pięknej. Mgr Dorota
Zalewska (UwB, Białystok) omówiła proces poszukiwania śladów biografii Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego w napisanych przez niego utworach, a mgr Małgorzata Pa-
rzych (Zespół Szkół, Wykrot) w referacie „Autobiograficzne porachunki. Mercedes
Benz Pawła Huellego jako niepokojąco osobista powieść z kluczem” przedstawiła
historię pisarza i jego rodziny, miast i przedmiotów, które w jakiś sposób były z nią
związane. Mgr Joanna Drozd (UG) na przykładzie pisarstwa Barbary Wachowicz
podjęła próbę analizy współczesnej biografistyki literackiej. Edukacyjne przestrzenie
biografistyki literackiej na przykładzie wybranych utworów Zofii Kossak-Szczuckiej
przedstawiła mgr Anna Radzewicz-Bork (UG) w referacie „O Polsce i Polakach. Nie-
obecni we współczesnych przestrzeniach edukacyjnych biografistyki”. Przedmiotem
zainteresowania dr Urszuli Tabor (GWSH, Katowice) były biografie, autobiografie
i materiały biograficzne (pamiętniki, dzienniki) pisane przez dzieci lub przez
dorosłych odtwarzających swoją dziecięcą perspektywę.

W drugiej grupie znalazły się referaty, które dotyczyły biografii osób nie-
związanych zawodowo z twórczością literacką. Mgr Katarzyna Kułakowska (UW)
zaprezentowała projekt badań nad swoistością doświadczenia bycia kobietą w teatrze
kontrkultury, które jest dla kobiet z tego środowiska w pewnym stopniu doświad-
czeniem formacyjnym. Mgr Wioleta Zgłobicka-Gierut (KUL) w referacie „Twórcza
praca na emeryturze – studium jednego przypadku” scharakteryzowała zjawisko
angażowania się w działalność artystyczną osób starszych.

Gościem specjalnym biorącym udział w obradach tej sekcji była Barbara Wa-
chowicz, autorka poczytnych powieści o życiu, twórczości, miłościach i tajemnicach
wielkich Polaków, m.in.: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka
Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, a także twórców harcerstwa i żołnierzy Szarych
Szeregów.

W obradach sekcji siódmej uczestniczyło dziesięciu prelegentów. Jako pierwsza
referat przedstawiła dr Magdalena Lachowicz (UAM, Poznań), która wskazała na
konieczność wprowadzenia biografistyki do edukacji etnokulturowej, przedstawiła
także dwa – pochodzące z Ukrainy i Słowacji – odmienne modele tej edukacji na
poziomie nauczania podstawowego, średniego i wyższego. Znaczenie biografii rodzin-
nej w edukacji kulturalnej na przykładzie biografistyki Marii Czapskiej przedstawiła
dr Dorota Sieroń-Galusek (UŚ, Katowice). Pisaniu biografii twórców zajmujących się
badaniem kultury ludowej poświęcone były dwa kolejne referaty. O rocznicowym
pisaniu biografii Mikołaja Hajduka (1933[1931]-1998), autora podręczników do
języka białoruskiego, nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Bia-
łoruskim Językiem Nauczania, opowiedziała dr Helena Głogowska (UwB). Dr Gra-
żyna Charytoniuk-Michiej (UwB) mówiła o kłopotach ze zbieraniem materiałów do
biografii Olimpii Swianiewiczowej – pedagoga i badaczki obrzędu dziadów. O wy-
korzystaniu – nie tylko do badań naukowych, ale i do zwalczania wrogów politycz-
nych – materiałów przedstawiających bogatą pod względem formy i treści kulturę
ludową narodów Związku Radzieckiego, alternatywą dla oficjalnej kultury sowieckiej,
mówił dr Rostysław Kramar (UW) w referacie „W przededniu katastrofy: nastroje
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społeczne na Ukrainie sowieckiej w latach dwudziestych XX wieku (na materiałach
«nowego folkloru» z dzienników profesora Serhija Jefremowa)”.

W tej sekcji referaty wygłaszały także osoby związane z Fundacją Muzyka Kre-
sów, a zajmujące się propagowaniem kultury ludowej. Dr Ewa Grochowska przedsta-
wiła „Kilka uwag o przekazach autobiograficznych w tradycji ustnej i pisemnej”.
Mgr Bartłomiej Drozd (KUL) w referacie „Życie a pieśń tradycyjna. Kilka uwag
młodego badacza z ekspedycji terenowych” omówił związek pieśni tradycyjnych
z poznaniem życia tych, którzy je wykonywali. Dominik Zimny przedstawił postać
Olgi Pawluczuk, niepełnosprawnej śpiewaczki ludowej. Mgr Edmund Kuryluk (KUL)
w referacie „Głos otwarty – biografia zamknięta w dźwięku” przedstawił sylwetki
trenerów, uczących śpiewu w letnich szkołach muzyki tradycyjnej. Mgr Monika Ma-
mińska-Domagalska w referacie „Jak mieszkaniec Woli Korzeniowej włosko brzmią-
cy pseudonim dostał…” wróciła pamięcią do badań terenowych, prowadzonych w lip-
cu 2010 r. w Woli Korzeniowej koło Szydłowca, podczas których zbierano lokalny
materiał pieśniowy, a jednocześnie zaobserwowano, że mieszkańcy wsi znają się nie
tyle według nazwisk, ile pseudonimów.

W obradach sekcji ósmej zaprezentowano siedem referatów. Prelegenci koncen-
trowali swoje wypowiedzi wokół biografii osób uwikłanych w politykę. Jako pierw-
sza referat „Autobiografia wobec historycznego tabu. Arturo Barea i hiszpańska
wojna domowa 1936 roku” wygłosiła dr Elżbieta Bender (UMCS), która zademon-
strowała, jak autor autobiografii pod wpływem otaczającej go rzeczywistości zmienia
się z zagorzałego zwolennika społecznej rewolucji w obrońcę ludzkiej godności,
przerażonego okrucieństwem obu walczących stron. Mgr Urszula Adamska (UMCS)
poruszyła kwestię mitu i legendy – białej i czarnej – Napoleona Bonapartego,
funkcjonujących w świadomości indywidualnej i zbiorowej, i ich wpływu na kulturę
polską i europejską. Mgr Wojciech Chudzik (UMCS) zwrócił uwagę na osiągnięcia
Eugeniusza Kwiatkowskiego – twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i „budow-
niczego” Gdyni – w II Rzeczypospolitej, który po 1945 r. nie miał prawa przebywać
w zorganizowanych przez siebie ośrodkach. Prelegent starał się odpowiedzieć na
pytanie, czy postać ostatniego ministra skarbu II RP stanowi wzór do naśladowania
dla współczesnych oraz jak współcześni korzystają z jego doświadczeń. Mgr Jakub
Łukasiński (UP, Kraków) przedstawił źródła wykorzystywane do napisania biografii
Ferdynanda Weigla (1826-1901) – jednego z sześciu prezydentów autonomicznego
Krakowa, radnego krakowskiego, posła do Sejmu Krajowego Galicyjskiego oraz do
wiedeńskiej Rady Państwa, sekretarza i szefa biura Krakowskiej Izby Przemysłowej
i Handlowej, sekretarza oraz archiwariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mgr
Agnieszka Teresa Tys (UW) w referacie „Doświadczenia powstania styczniowego
punktem wyjścia programu politycznego konserwatystów krakowskich” ukazała, jak
klęska, strata bliskich i nieudana próba odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
doświadczenia więzienne odcisnęły piętno na Stanisławie Tarnowskim, Ludwiku Wo-
dzickim, Stanisławie Koźmianie, piętno nie tyle psychiczne, ile polityczne, i jak
czynniki te wpłynęły na reorientację ich poglądów politycznych. Dr Agnieszka Cha-
mera-Nowak (UW) przedstawiła referat „Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu
Graficznego i Księgarstwa jako epizod w biografii Karola Kuryluka (1910-1967)”.
Współczesności dotyczyła wypowiedź mgra Mateusza Żukowskiego (UMCS, Lublin),
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który przedstawił zjawisko wykorzystania formuły biografii w procesie kształtowania
wizerunku politycznego na przykładzie działalności wydawniczej Janusza Palikota.
Autor prowadzi badanie na podstawie pięciu publikacji: Płoną koty w Biłgoraju,
Poletko Pana P., Pop-polityka, Ja Palikot, Kulisy Platformy, z których pierwsza
stanowi autobiografię, dwie kolejne wybór tekstów z bloga, a dwie ostatnie –
wywiady przeprowadzone przez Cezarego Michalskiego i Annę Wojciechowską.

Ostatnia, dziewiąta sesja dotyczyła biografii zbiorowych, uczestniczyło w niej
ośmiu prelegentów, którzy przedstawili odmienne sposoby konstruowania biografii
zbiorowej. Dr Iwona H. Pugacewicz (UW) przez pryzmat zbiorowych doświadczeń
biograficznych pierwszego pokolenia wychodźców polskich po 1831 r. zaprezento-
wała wypracowany przez nich model wychowawczy, obowiązujący w Polskiej Szkole
Narodowej w Paryżu. Dr Anna Jabłońska (UJK, Kielce) omówiła legendę jako źródło
do poznania portretu zbiorowego konkretnej społeczności, funkcjonującej w prze-
szłości, w określonej przestrzeni geograficznej i warunkach społeczno-gospodarczo-
-politycznych. Dr Barbara Borowska (KUL) przedstawiła biografie nauczycieli-poe-
tów, którzy poprzez swoją twórczość przyczyniają się do wzbogacenia wrażliwości
nie tylko własnej duszy, ale inspirują również tych, którzy szukają dystansu wobec
otaczającego ich świata oraz odpowiedzi na nurtujące problemy. Dr Samanta Ko-
walska (UAM) omówiła akta notariuszy kaliskich z okresu międzywojennego jako
niewykorzystane, a niezwykle bogate źródło wiedzy o życiu codziennym i oby-
czajowości mieszkańców Kalisza wywodzących się z różnych kręgów kulturowych.
Mgr Tomasz Latos (Pracownia PSB, Kraków) podjął próbę charakterystyki uczestni-
ków strajków szkolnych 1905 r. w Królestwie Polskim, których biogramy zostały
umieszczone w Polskim słowniku biograficznym. Ks. mgr Andrzej Konachowicz
(KUL) przedstawił działalność prawosławnych pedagogów na terenie Lublina
i w jego okolicach w latach 1947-1989. Szkolnictwa dotyczyły także dwa kolejne
referaty. Mgr Zdzisław Krzyżanowski (KUL) omówił szkolnictwo podstawowe
w gminie Bogoria w XX wieku, a mgr Magdalena Micherda (Kolegium Nauczyciel-
skie, Bielsko-Biała) organizację i charakterystykę szkolnictwa polskiego na Zaolziu.

Na zakończenie konferencji ze strony organizatorów padła propozycja, aby
powołać towarzystwo, stowarzyszenie lub zespół przy Komitecie Nauk Pedagogicz-
nych PAN, zrzeszające badaczy zajmujących się biografistyką. Zebrani zgodzili się,
że istnieje ogromna potrzeba powołania forum badaczy biografii, skupiającego osoby
z różnych dziedzin nauki.
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ALEKSANDRA GRABIAS
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PROKREACJI”

Lublin, 4 czerwca 2013

Dnia 4 czerwca 2013 r. w pałacu Czartoryskich odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa „Psychologiczne aspekty prokreacji”, zorganizowana przez Lubel-
skie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Humanistycznych oraz Katedrę Pedagogi-
ki Rodziny i Pracownię Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencję otworzyły dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS, i dr hab. Do-
rota Kornas-Biela, prof. KUL. Podczas pierwszej części konferencji wygłoszono
siedem referatów.

Jako pierwszy wykład pt. „Relacje lekarz ginekolog–pacjentka” wygłosił prof. dr
hab. n. med. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej
Rodziny w Warszawie. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na prawidłowe relacje
interpersonalne lekarz–pacjent, niewłaściwe zachowania ze strony lekarza oraz
powołanie lekarza, jakim jest niesienie dobra człowiekowi. Profesor Chazan,
powołując się na papieża Jana Pawła II, podkreślił, że „stosunek chory–lekarz winien
opierać się na dialogu uwzględniającym wysłuchanie, szacunek i zainteresowanie,
winien być prawdziwym spotkaniem między ludźmi wolnymi”.

Kolejne dwa referaty dotyczyły niepłodności małżeńskiej. O psychologicznych
aspektach niepłodności małżeńskiej oczami psychologa i lekarza mówiły: dr n. med.
ginekolog i położnik Ewa Ślizień-Kuczapska – prezes Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, oraz mgr Agnieszka Doboszyńska –
doradca psychologiczny z Warszawy, a mgr Magdalena Kruk – doktorantka KUL,
przedstawiła wyniki badań dotyczące podmiotowych uwarunkowań postaw wobec
adopcji u kobiet leczących się na niepłodność.

Następnie głos zabrała dr Danuta Opozda z KUL-u. Przedstawiła wyniki badań
dotyczące naturalnych metod planowania rodziny w opinii studentów lubelskich
uczelni. Studenci wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat naturalnych
metod planowania rodziny i znają ich zalety oraz wady.

Aspekty macierzyństwa w swoich referatach poruszyły: dr n. med. Grażyna Bą-
czek, lic. położnictwa M. Romanowska, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
oraz mgr Karolina Wilkołaska.

Ostatni przed przerwą referat wygłosiła mgr Beata Wolska – doktorantka KUL.
Poruszyła problem odpowiedzialności rodziców za zdrowie poczętego dziecka. Za-
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znaczyła, że odpowiedzialność rodziców przejawia się m.in. w zainteresowaniu
przebiegiem ciąży, nawiązaniu relacji z dzieckiem prenatalnym, stylem życia kobiety
oczekującej urodzenia dziecka.

Po krótkiej przerwie zaprezentowano pięć referatów. Mgr Maria Wojaczek – dok-
torantka Akademii Medycznej we Wrocławiu, analizowała zagadnienie kształtowania
więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym i związanych z nią doświadczeń po-
rodowych. Podkreśliła wieloaspektowość tworzenia się więzi z dzieckiem w okresie
prenatalnym. Zaznaczyła, że posiadana przez matkę wiedza o zmianach zachodzących
w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej, niewątpliwie wpływa na bardziej
świadome oczekiwanie na narodziny dziecka.

Kolejne wystąpienia doktorantek, mgr Agnieszki Suchenek z KUL-u oraz mgr Ur-
szuli Tataj-Puzyny z UKSW, odnosiły się do psychoduchowych aspektów prokreacji.
Pierwsza prelegentka ukazała psychoduchowe aspekty więzi rodziców z dzieckiem
w okresie okołoporodowym, a druga nawiązała do porodu jako złożonego doświad-
czenia psychoduchowego kobiety.

Dr Monika Parchomiuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
przedstawiła badania dotyczące prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
w kontekście normatywno-wartościującym i praktycznym.

Referat pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna wyzwaniem w pracy psychologa”
zaprezentowała dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL – kierownik Katedry Peda-
gogiki Rodziny KUL. W pierwszej części wystąpienia przedstawiła zagadnienia
dotyczące diagnostyki prenatalnej. Natomiast w drugiej skupiła się na pomocy psy-
chologa, prenatalnej opiece paliatywnej oraz formach pomocy rodzinom po decyzji
o urodzeniu chorego dziecka.

Konferencję „Psychologiczne aspekty prokreacji” zakończyło podsumowanie
dokonane przez prof. nadzw. dr hab. Dorotę Kornas-Bielę.

ANNA SZALAST
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„KĄDZIEL – KOŁYSKA – LUTNIA – ŁOŻE.

ATRYBUTY KOBIECOŚCI NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”
Bydgoszcz, 17-18 września 2013

W dniach 17-18 września 2013 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprosił interdyscyplinarne
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grono przedstawicieli licznych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy do dyskusji
nad szeroko ujętą problematyką kobiecą. Z zagranicy w konferencji udział wzięli
prelegenci reprezentujący Uniwersytet J.E. Purkyně w Usti nad Labem (Czechy)
i Uniwersytet Europejski Viadrina w Niemczech. Konferencja została objęta honoro-
wym patronatem Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych dyscyplin
naukowych, spośród których ważne miejsce zajmowały pedagogika, psychologia oraz
socjologia. Ciekawa tematyka znalazła również zainteresowanie u osób niezwiązanych
w sposób bezpośredni ze środowiskiem naukowym, a podejmujących się realizacji
różnorodnych celów w przestrzeni zawodowej oraz w działalności charytatywnej na
rzecz jakości życia kobiet we współczesnym świecie.

Zakres tematyczny konferencji obejmował referaty poświęcające uwagę zagadnie-
niom prywatności kobiet oraz ich udziałowi w życiu publicznym w aspekcie histo-
rycznym i współczesnym, z jednoczesnym uwypukleniem kontekstu badań gender na
przestrzeni dziejów. Pośród rozlicznych ścieżek rozważań teoretycznych, prezentacji
wyników badań oraz refleksji nad stosowanymi w praktyce rozwiązaniami, na plan
pierwszy wysunęły się obszary: gender na przestrzeni dziejów, kobieta w przestrzeni
prywatnej (żona, matka, córka), kobieta w przestrzeni publicznej (kobieta aktywna,
kobieta i władza), kobieta w różnych kulturach i społecznościach, kobieta w kulturze
i sztuce, kobieta wykluczona społecznie. Znacząca liczba uczestników konferencji
związana była z obszarem badań w dziedzinie historii, w tym historii wychowania,
co nadało spotkaniu wydźwięk silnie historyczny. Współczesny wymiar kobiecości
oraz problematyka gender jako element obecnie toczącej się dyskusji naukowej
podejmowane były w znaczącej mniejszości.

Konferencję w pięknej scenerii Auli Copernikanum Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła sesja plenarna z udziałem czterech prelegentów.
Jako pierwszy referat wygłosił prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski z Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego, który w sposób interesujący i zwięzły przedstawił
obraz życia zachodniopomorskich kobiet na podstawie leksykonu Hugo Rasmusa
z 1984 r. Miejsce, rola i problemy ówczesnych kobiet zostały zaprezentowane
poprzez ukazanie konkretnych sylwetek wybranych przez prelegenta ze wspo-
mnianego leksykonu.

Następny referat wygłosiła w języku czeskim Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
z Uniwersytetu J.E. Purkyně w Usti nad Labem. Ułatwieniem dla osób nieznających
tego języka była przygotowana w języku polskim prezentacja multimedialna, stano-
wiąca szczegółową ilustrację wykładu traktującego o kobiecie jako części społecz-
ności miejskiej w XVI wieku. Ciekawym elementem prezentacji była duża liczba po-
chodzących ze źródeł historycznych kopii obrazów i rycin. Obrazowały one kobiety
w aktualnie dla nich dostępnych rolach społecznych, często jako uzupełnienie dla
realizowanych przez mężczyzn ważnych zadań oraz pomoc w sprawowaniu przez
nich rozmaitych funkcji publicznych. Podjęta przez prelegentkę tematyka została
podniesiona ponownie w czasie dyskusji, mającej miejsce bezpośrednio po obradach
plenarnych. Jej przebieg oscylował wokół zagadnień specyfiki czeskich i polskich
warunków życia oraz aktywności kobiet w szesnastowiecznej przestrzeni społecznej.
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Następny referat, pt. „Tylko nie ten gender! Kryterium kulturowej tożsamości płci
w warsztacie badawczym historyka”, wygłosiła mgr Julia Kupidura (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wykład miał wymiar metodologiczny i podej-
mował tematykę współczesnych problemów w realizacji badań w duchu gender
w dziedzinie historii wychowania. Autorka uwzględniła w swych szeroko zakrojonych
rozważaniach, opartych na bogatym materiale bibliograficznym, różnorodne aspekty
obecnej sytuacji badań gender. Podkreśliła konteksty społeczno-kulturowe i aspekty
stanowiące bezpośredni skutek specyfiki uwarunkowań historycznych w historii
polskiej nauki, w tym polskiej pedagogiki.

Najbardziej emocjonujący dla słuchaczy sesji plenarnej był referat wygłoszony
przez mgr Joannę Staśkiewicz z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w Niemczech
pt. „Kwestia gender w polskim Kościele katolickim”. Prelegentka podjęła trudną
problematykę, stanowiącą element aktualnych dyskusji społecznych prowadzonych
na różnych polach. Uwypukliła dostrzeżone przez nią błędy w rozumieniu teorii
gender. Poddała także analizie wybrane dokumenty Kościoła katolickiego, m.in.
Evangelium vitae Jana Pawła II (1995), poszukując w nich elementów mogących
mieć wpływ na zmianę oceny gender przez środowisko naukowe wierne nauczaniu
Kościoła. Pośród wielu komentarzy do wygłoszonego referatu dominowało jednak
zdanie, że przedstawiona przez autorkę konkluzja miała wyraz nazbyt optymistyczny.
Dokonując analizy problemu z perspektywy jedynie obserwatora polskiej sceny
społecznych przemian, nie w pełni wykazała się znajomością rodzimego kontekstu
dyskusji na ten temat.

Sesję plenarną zakończyła dyskusja, a wygłaszanym referatom towarzyszyła wy-
stawa prac artystycznych dwóch malarek związanych z miastem Bydgoszcz: Kata-
rzyny Hojan-Sitkowskiej oraz Darii Maroń-Ptak. Pomimo odmiennej formy wyrazu,
obrazy obu artystek podejmowały adekwatną do tytułu konferencji tematykę kobie-
cości w przestrzeni prywatnej oraz społecznej. Ważnym elementem tej nietypowej
dyskusji nad realizacją swojej kobiecości we współczesnym świecie był kontekst
macierzyństwa jako procesu oraz punktu zwrotnego w postrzeganiu własnej kobie-
cości. Organizatorzy zapewnili również możliwość kontynuacji rozważań wywołanych
przez doświadczenie obcowania z wytworami twórczości dzięki organizacji spotkania
z artystką malarką, absolwentką Vedic Art Kurta Källmana w Szwecji oraz mistrzy-
nią ReiKi K. Hojan-Sitkowską.

Obrady w sesjach tematycznych przedpołudniowych i popołudniowych odbywały
się w sposób równoległy, dając możliwość wyboru biernym uczestnikom konferencji.
Na część przedpołudniową zaplanowano trzy panele pod hasłami przewodnimi: „Ko-
bieta w przestrzeni prywatnej”, „Kobieta w przestrzeni publicznej – działalność
pedagogiczna i wychowawcza”, „Kobieta w różnych kulturach i społecznościach”.
Tematyka referatów w tych panelach koncentrowała się na zagadnieniach z zakresu
badań historycznych. Referaty zawierały ciekawe i różnorodne analizy ukazujące
kobietę w różnych przedziałach historycznych – od średniowiecza do początków XX
wieku (1850-1918) w rozmaitych rolach społecznych realizowanych od narodzin po
śmierć.

Obrady w godzinach popołudniowych odbyły się w trzech równoległych sesjach
tematycznych: „Kobieta w przestrzeni prywatnej”, „Kobieta w przestrzeni publicznej
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– kobieta aktywna” oraz „Śmierć i kobieta”. Na uwagę zasłużył referat mgr Agniesz-
ki Małek (Uniwersytet Gdański), która podjęła tematykę przygotowania kobiety do
macierzyństwa w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1970. Prelegentka
przedstawiła w niezwykle ciekawy sposób zmiany w postrzeganiu roli matki, jej atry-
butów, przysługujących jej przywilejów i obowiązków. Wykład był wzbogacony licz-
nymi przykładami i anegdotami pochodzącymi z około 300 zgromadzonych przez
autorkę poradników z danego przedziału czasowego. Ciekawy okazał się również
referat dr Katarzyny Smyczyńskiej (UKW, Bydgoszcz) pt. „Geografia intymna.
Królestwo dziewczynki Iwony Chmielewskiej”, dotykający tematyki przemiany
dziewczynki w kobietę. Temat został przedstawiony w sposób bardzo oryginalny,
z zaznaczeniem wielu obszarów funkcjonowania osoby: biologicznego, psychicznego,
społecznego. Wykład został oparty na unikatowej pozycji literackiej, tzw. książce
obrazkowej, autorstwa koreańskiej artystki. Autorka referatu dokonała szczegółowej
analizy treści wizualnej (ilustracje książki) oraz towarzyszącej jej warstwy literackiej
(tekst książki) i – co bardzo istotne – umożliwiła słuchaczom zobaczenie oryginału
tej nieprzetłumaczonej na język polski książki.

Sesje popołudniowe prezentowały szerszy horyzont myślowy, pozwalający na swo-
iste przejście od rozważań na gruncie historycznym do analiz współczesnych prze-
mian cywilizacyjnych oraz aktualnie frapujących zagadnień, których punktem wspól-
nym stała się kobieta.

Drugi dzień obrad zakładał możliwość udziału w jednym z trzech paneli tema-
tycznych: „Kobieta w przestrzeni publicznej – kobieta i władza”, „Kobieta w kulturze
i sztuce, między wykluczeniem a przynależnością”, oraz w sesji plenarnej.

Zaznaczenia wymaga panel skupiający ciekawe referaty ukazujące kobietę przez
pryzmat kultury i sztuki. Analizom czysto teoretycznym towarzyszył referat dr Do-
roty Gorzelany, przedstawicielki Muzeum Narodowego w Krakowie, co nadało obra-
dom wyjątkowy wydźwięk. Treści wykładów obejmowały tematykę prywatnych i spo-
łecznych aspektów świata kobiet, tj. świat kobiet malowany ręką mężczyzny – obraz
życia kobiet w greckim malarstwie wazowym – dr D. Gorzelany, obraz kobiety w De
regimine principum Idziego Rzymianina – Witold Brzeziński (UKW), przedstawienia
św. Tekli w regionie świętokrzyskim – dr Barbara Gawęcka (UKW). Wykłady do-
starczyły możliwości zapoznania się z różnymi sposobami przedstawiania i przeka-
zywania wzorów kobiecości w twórczości malarskiej, w XVII i XVIII-wiecznych mo-
dlitewnikach oraz śląskich kronikach klasztornych.

Kończąca konferencję sesja plenarna zakładała prezentację pięciu referatów,
z których wygłoszono cztery. Na konferencję nie dotarła dr Dagmara Fleming.
Podczas obrad plenarnych w sposób bardziej wyraźny zaznaczyła się tematyka badań
gender. Pierwszy z wykładów wygłosiła dr hab. Danuta Kowalewska z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.: „Wnuczki Pandory? O potrzebie badań gender
w literaturze dawnej”. Analiza dotyczyła teoretycznych kwestii historii badań gender
w literaturoznawstwie na świecie z niewielkim zaznaczeniem sytuacji w Polsce.
Mgr Kamila Kłudkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) wygło-
siła referat pt. „Czy kolekcja dzieł sztuki mogła być atrybutem kobiecości? Wybrane
aspekty kolekcjonerstwa kobiet w II połowie XIX wieku”. Wykład oparty był na bo-
gatej prezentacji zasobów kolekcjonerskich zamożnych kobiet pochodzących z Ame-
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ryki i Wielkiej Brytanii żyjących w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku.
Referat zaprezentowany przez dr. Tomasza Kawskiego (UKW) dotyczył kobiety
w ruchu kibucowym w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i traktował głównie o sy-
tuacji kobiet żydowskich w ruchu kibucowskim – ich roli i pozycji – a także ich
sytuacji rodzinnej, jako konsekwencji zmiany sposobu życia. Referatem kończącym
obrady plenarne było wystąpienie mgr Ady Klimczak (UKW) pt. „Ekofeminizm jako
współczesny wariant filozofii ekologii”. Wykład stanowił teoretyczny, ogólny zarys
historii ekofeminizmu w filozofii bez uwypuklania tematyki na gruncie polskim.

Uczestnictwo w omówionej konferencji dostarczyło możliwości spojrzenia na
problematykę kobiecości z różnych perspektyw, szczególnie z perspektywy badań
historycznych.

DAGMARA JABŁOŃSKA
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

KONFERENCJA NAUKOWA
„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY.
DOŚWIADCZENIA, NAJLEPSZE PRAKTYKI, PERSPEKTYWY”

Lublin, 19 września 2013

Konferencja odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lu-
blinie. Organizatorem konferencji był Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI,
a także kierownictwo projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny
program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej
i południowo-zachodniej”. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest liderem tego
projektu (współpracuje w tym przedsięwzięciu z Dolnośląską Szkołą Wyższą), który
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Pod-
działanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sesję otworzył przewodni-
czący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. Zbigniew Gaś.

Konferencja podzielona została na dwie części. W pierwszej omówiono działania
podjęte w ramach wcześniej wymienionego projektu i ich wyniki. W części drugiej
prelegenci odnieśli się ściśle do tematyki kompetencji kluczowych w życiu czło-
wieka, zwłaszcza w życiu młodych ludzi. Na koniec referaty poddano pod dyskusję.
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Jako pierwsza referat pt. „Wprowadzenie do projektu Szkoła Kluczowych Kompe-
tencji 2. Prezentacja dobrych praktyk” wygłosiła mgr Marta Drygała – kierownik
projektu. Autorka wyjaśniła ideę projektu i omówiła podejmowane działania. Główny
cel projektu to podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, co umożliwi im aktywne uczestnictwo zarówno w rynku pracy, jak
też w gospodarce, która współcześnie opiera się na wiedzy. Cel ten ma zostać
osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępności do różnorodnych form rozwijania klu-
czowych kompetencji, a także poprzez tworzenie i upowszechnianie form innowa-
cyjnych, takich jak wakacyjne obozy naukowe, przedsiębiorstwo symulacyjne, koła
naukowe czy też studium kompetentnych liderów. Poza tym celem projektu jest
wsparcie nauczycieli w ich działaniach na rzecz kształtowania i rozwijania kompe-
tencji uczniów.

Kolejny referat wygłosił mgr inż. Jan Palacz – dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Czarnkowie. Prelegent w swoim wystąpieniu pt. „Kierunki zmian
w kształceniu na przykładzie programu rozwojowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Józefa Nojego w Czarnkowie wzmacniającego kompetencje kluczowe i za-
wodowe uczniów” pozytywnie ocenił udział szkoły w projekcie i wymienił korzyści
z tego płynące. Podkreślił, że program nowoczesnej szkoły musi kierować się ku
przyszłości, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa wiedzy. Wskazał na
konieczność zmiany systemu nauczania na taki, w którym to uczeń będzie jednostką
aktywną i wytwarzającą wiedzę. Szkoła natomiast ma uczyć innowacyjności oraz
praktycznych umiejętności. Zaakcentował również potrzebę rozwoju kształcenia
ustawicznego w lokalnym środowisku.

Następnie wystąpił dr Tomasz Greczyło z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu z referatem „Program spotkań koła naukowego w ramach projektu Szkoła
Kluczowych Kompetencji”, w którym dokonał charakterystyki koła naukowego dzia-
łającego w ramach projektu, jako formy rozwijania kompetencji uczniów. Spotkania
takich kół naukowych odbywają się na terenie szkół wyższych i prowadzone są przez
pracowników naukowych, co daje młodzieży dodatkowe korzyści – poza poszerze-
niem wiedzy, poznają oni strukturę uczelni wyższej, a także korzystają z jej zasobów
dydaktycznych.

Następna prelegentka, mgr Monika Baryła-Matejczuk (WSEI) wygłosiła referat:
„Charakterystyka psychologiczna nauczycieli uczniów o różnym poziomie rozwoju
kompetencji kluczowych”. Był on odpowiedzią na pytanie, czy istnieje związek po-
między psychologicznym funkcjonowaniem nauczycieli a zdobywaniem kompetencji
kluczowych przez uczniów. Zgodnie z wynikami badań autorki, nauczyciele uczniów
o wyższym poziomie kompetencji kluczowych są bardziej wrażliwi i empatyczni,
mają większą samoakceptację moralną, większą ogólną satysfakcję zawodową oraz
lepiej organizują proces dydaktyczny niż nauczyciele uczniów o niskim poziomie
kompetencji kluczowych. Ci ostatni natomiast osiągają lepsze wyniki, jeśli chodzi
o zaangażowanie zawodowe oraz odporność na stres. Prelegentka podkreśliła koniecz-
ność uczestnictwa nauczycieli w rozwijaniu kluczowych kompetencji swoich uczniów.

Ostatnim wystąpieniem w pierwszej części sesji był referat mgr Beaty Pniewskiej:
„Ewaluacja projektu – ocena postępu uczniów w nabywaniu kluczowych kompeten-
cji”. Odniosła się ona krótko do ewaluacji postępów uczniów w zakresie kompetencji
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kluczowych, a także do ewaluacji samych działań podejmowanych w projekcie. Kom-
petencje uczniów oceniane były w następujących obszarach: porozumiewanie się
w językach obcych, kompetencje matematyczne wraz z podstawowymi kompetencja-
mi naukowo-technicznymi, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębior-
czość. Poziom wszystkich tych kompetencji, poza kompetencjami informatycznymi,
wśród uczniów uczestniczących w projekcie podwyższył się. Natomiast odwołując
się do ogólnej oceny działań podejmowanych w projekcie, autorka zaznaczyła, że
około 90% uczestników projektu jest zadowolonych z udziału w tych zajęciach
i uważa je za przydatne dla swojego dalszego życia.

W drugiej części sesji wygłoszono osiem referatów. Pierwszy przemawiał dr Wie-
sław Warzecha z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.
W swoim wystąpieniu pt. „Kompetencje kluczowe a teoria kapitału społecznego.
Spojrzenie socjologa” odniósł się do pojęcia kompetencji kluczowych rozpatrywanego
z pozycji nauk socjologicznych, opierając swoje rozważania na teorii P. Bourdieu
o konwersji kapitałów. Wskazał, że kapitał kulturowy może być konwertowany na
kapitał ekonomiczny oraz kapitał społeczny.

Dr Danuta Opozda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w re-
feracie „Miejsce i znaczenie osobistej wiedzy w rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów” podkreśliła, że kompetencje kluczowe są takimi zasobami, które służą
rozwojowi jednostki i jej samorealizacji, jak również wzmagają jej zdolności adap-
tacyjne. Jednak, by było to możliwe, jednostka powinna posiadać pewien zasób oso-
bistej wiedzy, na kanwie której może planować i podejmować działania rozwijające
ją. Coraz pełniej kształtowane kompetencje mają zaś służyć poprawie jakości życia.
Autorka zaznaczyła także, że wzrostowi kompetencji ucznia sprzyja komunikacja
dialogowa z nim, stosowana jednak z „rozsądkiem pedagogicznym”.

Referat pt. „Sukces szkolny ucznia zdolnego – aksjologiczne uwarunkowania”
wygłosiła dr Beata Łubianka (KUL). Swoją wypowiedź oparła na stwierdzeniu, że
wartości są integralnym składnikiem oddziaływań wychowawczych, a wartości prefe-
rowane przez jednostkę znacząco wpływają na podejmowane przez nią działania.
Dokonała także krótkiego przeglądu badań dotyczących problematyki wartości w od-
niesieniu do osób zdolnych i wyróżniła dwa podstawowe nurty tych badań. Pierwszy
to analizy systemów wartości osób zdolnych jako podstawowy tor badań, natomiast
drugi to włączenie systemu wartości jako jednej ze zmiennych w procesie badaw-
czym prowadzonym wobec osób zdolnych. Prelegentka odwołała się do wyników róż-
norodnych badań wskazujących, że osoby o wysokich i bardzo wysokich osiągnię-
ciach szczególnie cenią wartości poznawczo-intelektualne.

Referat pt. „Kompetencje kluczowe w kontekście teorii autodeterminacji – apli-
kacje dla systemu edukacji” autorstwa dr Małgorzaty Artymiak (KUL) oraz dr Re-
naty Walczak z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku odczytała M. Artymiak. Au-
torki oparły swoje rozważania na teorii autodeterminacji R.M. Ryana i E.L. Deciego,
powiązanej z zagadnieniem motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. Według nich roz-
wój kompetencji może być rozpatrywany poprzez rozwój motywacji wewnętrznej
i odwrotnie. W wyniku badań nad samą motywacją wewnętrzną wyodrębniono trzy
podstawowe potrzeby psychologiczne: potrzebę kompetencji, autonomii i powiązań.
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Autorka zaznaczyła także, że warunkiem kształtowania się kompetencji jest postawa
otwartości na doświadczenie, jak również chęć doświadczania.

Następnym prelegentem był dr Waldemar Klinkosz (KUL). W referacie: „Moty-
wacja osiągnięć i osobowość młodzieży uczącej się w szkołach o różnym profilu”
przedstawił pokrótce wyniki prowadzonych badań dotyczących związku pomiędzy
motywacją osiągnięć a cechami osobowości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naj-
silniejszą motywacją osiągnięć cechują się uczniowie wierzący w sukces. Według dra
Klinkosza, typ motywacji osiągnięć jest różny dla uczniów z różnych typów szkół
ponadgimnazjalnych.

Referat „Style aktualizacji siebie młodzieży doświadczającej trudności w procesie
kształcenia” autorstwa dr Justyny Iskry (KUL) odczytany został przez dr M. Ar-
tymiak. Przedstawiono w nim wnioski z badań prowadzonych przez dr Iskrę, zgodnie
z którymi osoby o niskim poziomie doświadczanych trudności dobrze funkcjonują
w relacjach, mają poczucie wiary w siebie, są otwarte na to, co nowe, są przekonane,
że mają zdolności i możliwości radzenia sobie z wyzwaniami, problemy traktują
zadaniowo. Natomiast osoby o wysokim poziomie doświadczanych trudności mają
problem z funkcjonowaniem w nowych sytuacjach społecznych, czują się osamotnio-
ne, cechują się brakiem pewności siebie, słabą wiarą we własne siły i kompetencje,
postrzegają siebie jako mniej zdolne i mniej zaradne.

Referat zatytułowany „Twórczy ryzykanci? – skłonność do podejmowania ryzyka
przez młodzież jako podstawa twórczego rozwoju jednostki” przygotowały dr Monika
Stawiarska-Lietzau i dr Monika Adamska-Staroń z Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Według nich podejmowanie ryzyka przez młodzież można postrze-
gać na dwa sposoby – jako problem bądź jako szansę. Autorki wymieniły także
korzyści z podejmowania ryzyka. Są to na przykład: dostarczanie pouczających
doświadczeń, poszerzanie osobistych granic, zwiększanie autonomii i kontroli, rozwój
tożsamości. Wskazały również na fakt, iż ryzyko traktowane jest jako składowa
kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. W codziennym nauczaniu podej-
mowanie ryzyka można połączyć z działalnością twórczą, związaną z nowymi wy-
zwaniami i odwagą działania.

Ostatni prelegent, dr Tomasz Knopik (KUL), przedstawił referat pt. „Trening
mądrości jako innowacyjna metoda rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”.
Przywołał koncepcję Berlińskiego Paradygmatu Mądrości, mówiącego o mądrości
jako znawstwie w zakresie sensu i sposobu życia, a także koncepcję mądrości
R. Sternberga, traktującej mądrość jako równowagę pomiędzy realizacją własnych
pragnień a potrzebami otoczenia. Według prelegenta, mądrość podlega treningowi,
można ją wyćwiczyć w ramach specjalnie przygotowanych i profesjonalnie prowa-
dzonych oddziaływań.

Po zakończonych wystąpieniach prof. dr hab. Zbigniew Gaś rozpoczął dyskusję.
Głos zabrał prof. dr hab. Czesław Walesa, który ustosunkował się do prezentowanego
rozumienia terminu „kompetencja”, wyróżnił podstawowe elementy kompetencji za
J. Piagetem. Zaznaczył także konieczność łączenia dobrej teorii z praktyką w dzia-
łalności szkolnej. Polemizując z twierdzeniami wygłoszonymi w ramach referatu
„Twórczy ryzykanci? – skłonność do podejmowania ryzyka przez młodzież jako pod-
stawa twórczego rozwoju jednostki”, stwierdził, że człowiek nie dąży do ryzyka, lecz
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do osiągnięcia celu, ryzyko pojawia się niezależnie od woli jednostki. Myśl tę podjął
prof. Gaś, określając ryzyko jako sytuację nieprzewidywalną, do której nie można
dążyć.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał dr hab. n. med. Mirosław Jarosz,
prof. WSEI. Pozytywnie ocenił referaty zaprezentowane w ramach sesji. Zwrócił
uwagę na znaczenie dobrej teorii w działalności praktyków. Złożył także podzię-
kowania osobom zaangażowanym w realizację projektu „Szkoła Kluczowych Kompe-
tencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej”, zdecydowanie pozytywnie
oceniając sam projekt.

MAGDALENA PARZYSZEK
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

KONFERENCJA
„STATUS PEDAGOGIKI RODZINY”

ODBYWAJĄCEJ SIĘ PODCZAS ZJAZDU
ZESPOŁU PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Lublin, 20 listopada 2013

20 listopada 2013 r. w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbył się zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działający
pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W czasie zjazdu odbyła się
konferencja na temat: „Status pedagogiki rodziny”, poświęcona wspomnieniu
śp. ks. prof. dr. hab. Józefa Wilka SDB (1937-2003) – długoletniego kierownika
Katedry Pedagogiki Rodziny KUL, w dziesiątą rocznicę jego śmierci.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. odprawioną w kaplicy Matki Bożej Nadziei
w Campusie Majdanek.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor Instytutu Pedagogiki – ks. prof. Marian
Nowak. Wskazał na konieczność refleksji nad rodziną oraz jej statusem metodolo-
gicznym jako subdyscypliny pedagogicznej.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia pracowników Katedry Pedago-
giki Rodziny KUL oraz zaproszonych gości.

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL, w referacie pt. „Pedagogika rodziny w ujęciu
ks. prof. Józefa Wilka” wskazała status pedagogiki rodziny jako subdyscypliny.
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Oznacza to uwzględnienie zagadnień związanych z instytucjonalizacją pedagogiki
rodziny, jej miejscem w klasyfikacjach nauk i kontekstem – głównie metodologicz-
nym. W tych obszarach można podjąć próbę porządkowania treści, wskazujących na
udział ks. J. Wilka w rozwoju pedagogiki rodziny, oraz próbę analizy jego programu
pedagogiki rodziny. Bieżącym wyzwaniem w kontekście założeń o paradygmatycz-
ności w pedagogice jest próba odpowiedzi na pytanie o paradygmat, który był pod-
stawą rozwoju refleksji tego naukowca nad wychowaniem w rodzinie.

Dr Barbara Kiereś w referacie pt. „Ksiądz prof. Józef Wilk jako rzecznik per-
sonalizmu integralnego w pedagogice” przypomniała postać Kierownika Katedry
Pedagogiki Rodziny, który w swoim nauczaniu ujmował człowieka całościowo,
w perspektywie życia przyrodzonego i nadprzyrodzonego. Jako fundament rozważań
o rodzinie i wychowaniu w rodzinie przyjął tzw. adekwatną antropologię, którą
stanowi personalizm tradycji realizmu filozoficznego, a dopełniał ją personalizmem
wypracowanym na gruncie religii chrześcijańskiej. Takie ujęcie zostało wypracowane
w ramach cywilizacji łacińskiej i europejskiej tradycji pedagogicznej, której ks. prof.
J. Wilk był kontynuatorem. Dr Magdalena Parzyszek zwróciła uwagę na wychowanie
religijne w ujęciu ks. prof. J. Wilka, ukazując je jako zanurzone w wychowaniu
ogólnym. Rozpoczyna się ono tam, gdzie doświadcza się miłości. Poszerza ono za-
kres postrzegania samego siebie i otaczającego świata. Pozwala otwierać się na
miłość bez ograniczeń (nieśmiertelność). Sprawia, że człowiek może odkrywać swoje
powołanie do życia z Bogiem w wieczności.

Dr Katarzyna Braun ukazała Księdza Profesora jako Duszpasterza – Wychowawcę
– Nauczyciela. Wychodząc z domu rodzinnego i wynosząc stamtąd religijność, umi-
łowanie wartości rodzinnych, otwartość na drugiego człowieka, wszedł na drogę
kapłaństwa, które traktował jako służbę Bogu i człowiekowi. Dr hab. Alina Rynio,
prof. KUL, w referacie pt. „Wartość dziecka w ujęciu ks. prof. J. Wilka” wskazała
na godność dziecka, jego prawa i znaczenie tak w życiu rodziny, Kościoła, jak
i całego społeczeństwa. Wyraziła też troskę o należyte wychowanie młodego poko-
lenia.

Głos zabrali także przyjaciele i uczniowie ks. prof. Józefa Wilka, m.in.: ks. prof.
dr hab. Andrzej Maryniarczyk – kierownik Katedry Metafizyki KUL, ks. dr hab.
Janusz Miąso, prof. UR, ks. prof. Marian Nowak – dyrektor Instytutu Pedagogiki
KUL i dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – kierownik Katedry Pedagogiki Chrześci-
jańskiej KUL.

Wspomnienie osoby i dzieła ks. prof. Józefa Wilka w dziesiątą rocznicę jego
śmierci było dla całego środowiska okazją do przywołania dorobku Księdza Profesora
w zakresie pedagogiki rodziny, a także podjęcia refleksji nad statusem metodo-
logicznym pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogicznej.
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DANUTA OPOZDA
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL

V ZJAZD PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH
„PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W SŁUŻBIE

CZŁOWIEKOWI I WARTOŚCIOM W XXI WIEKU.
W POSZUKIWANIU NOWYCH METOD INTEGRACJI

I ROZWOJU SPOŁECZNEGO”
Jachranka, 26-28 listopada 2013

Pedagogika społeczna jest subdyscypliną pedagogiczną, mającą rozległe tradycje
w polskiej pedagogice. Jej historię można analizować jako historię idei lub działań
praktycznych1. Subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny i jej znacząca pozycja
wśród nauk o wychowaniu wyraża się nie tylko w statusie metodologicznym, boga-
tym zapleczu teoretycznym i różnorodnych formach praktycznego działania, ale
również w tworzeniu dynamicznego środowiska uczonych i praktyków współpracu-
jących na rzecz godnego życia każdego człowieka, a szczególnie tego, który wymaga
pomocy i wsparcia, marginalizowanego i wykluczonego. Pedagodzy społeczni – teo-
retycy i praktycy, mają wiele okazji do wymiany doświadczeń i projektowania
nowych działań w ramach licznych konferencji, seminariów i sesji. Wspomnieć tu
należy Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Zróżnicowanie przestrzeni życia –
współczesne wyzwania pedagogiki społecznej”. Jej organizatorami byli pracownicy
Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku i Zespół Pedagogiki Społecznej działający przy Komitecie Nauk
Pedagogicznych PAN pod przewodnictwem prof. Tadeusza Pilcha. Konferencja odby-
ła się w dniach 21-23 maja 2012 r. w Goniądzu. W pewnym sensie otwierała ona
etap intensywnych przygotowań do V Zjazdu Pedagogów Społecznych. Zjazdy peda-
gogów społecznych są pewnego rodzaju ewenementem na subdyscyplinarnej mapie
pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Są wyrazem szczególnej integracji środowiska
oraz okazją do metarefleksji i działań o makro charakterze.

W dniach 26-28 listopada 2013 r. w Jachrance koło Warszawy odbył się V Zjazd
Pedagogów Społecznych pod ogólnym tytułem „Pedagogika społeczna w służbie czło-
wiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i roz-
woju społecznego”. Organizatorami zjazdu byli: Zespół Pedagogiki Społecznej KNP
PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwer-

1 Zob. Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyń-
skiego, red. W. Theiss, A. Przecławska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1999.
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sytet Eichstätt–Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu
Jana Komeńskiego w Bratysławie. Za nazwami instytucji oraz propozycjami tema-
tycznymi, zbiorem raportów na temat zjawisk zagrażających człowiekowi i idei spra-
wiedliwości społecznej, kryło się wiele nazwisk osób znaczących dla organizacyjnych
działań przedzjazdowych. Spiritus movens V Zjazdu Pedagogów Społecznych był nie-
zaprzeczalnie prof. Tadeusz Pilch, któremu pomocą służył zespół pracowników Za-
kładu Pedagogiki Społecznej UwB, funkcję sekretarza pełnił dr Tomasz Sosnowski.

Należy nadmienić, że zjazd był zorganizowany we współpracy finansowej i orga-
nizacyjnej, ale w autonomii programowej2 z partnerami – kierownictwem projektu
(prof. Jerzy Surzykiewicz i dr Marek Kulesza) „Coaching społeczny. W poszuki-
waniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych”.

Celowość organizowania zjazdu uzasadniają zjawiska obecne w życiu społecznym
człowieka. „Wielu argumentów za pilnością odbycia zjazdu pedagogów społecznych
już teraz dostarczają raporty opublikowane w pierwszym tomie materiałów zjazdo-
wych. Polska niechlubnie jest liderem w realizacji reakcyjnego, neoliberalnego
systemu społecznego. To uzasadnia alarm. Celem więc jest najpierw diagnoza stanu
społecznej rzeczywistości i zagrożeń wyłaniających się z polityki społecznej naszego
państwa. Stosownie do tego musimy zastanowić się nad filozofią pracy społecznej,
organicznej. Musimy przezwyciężyć ułomności naszego humanistycznego myślenia,
polegającego na zrównoważonym balansowaniu między aprobatą a nieśmiałą kry-
tyką”3.

Mottem zjazdu były słowa Janusza Korczaka: „Nie możemy zostawić świata ta-
kim, jaki jest!”. Hasło to – jak stwierdził prof. T. Pilch – było trwałym elementem
myślenia i strategii działania poprzednich pokoleń pedagogów społecznych. Według
opracowania Wiesława Theissa, pierwszy Ogólnopolski Zjazd Pedagogów Społecz-
nych miał miejsce w Warszawie w lutym 1937 r. i został zorganizowany z okazji
jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej prof. Heleny Radlińskiej. Drugi zjazd
odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w maju 1947 r., również z okazji jubileuszu
prof. Heleny Radlińskiej, tym razem pięćdziesięciolecia pracy. W 1957 r. w kwietniu
miał miejsce trzeci zjazd pedagogów społecznych. Jego formalnym przyczynkiem
była 50. rocznica powstania Wolnej Wszechnicy Polskiej, ale istotą było podjęcie
refleksji wobec przemian nadchodzących po październiku 1956 r. Czwarty zjazd
przypadł również na czasy intensywnych transformacji i ruchów społecznościowych,
odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w listopadzie 1981 r., jego organizatorem
był prof. T. Pilch wraz z pracownikami Katedry Pedagogiki Społecznej UW4.

2 T. P i l c h, Słowo wstępne, „Pedagogika Społeczna” 12(2013), nr 3(49), s. 6.
3 Tamże.
4 W. T h e i s s, O zjazdach pedagogów społecznych (1937-1981), w: Zagrożenia człowieka

i idei sprawiedliwości społecznej. V Zjazd Pedagogów Społecznych, red. T. Pilch, T. Sosnowski,
t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Żak” 2013, s. 27-41.
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Formuła organizacyjna V Zjazdu Pedagogów Społecznych odbiegała od tradycyj-
nych spotkań konferencyjnych i sympozjalnych, była bardzo zróżnicowana i umożli-
wiała aktywny udział uczestnikom zjazdu. Były więc referaty plenarne, debaty,
dyskusje, wolna trybuna, raporty i czas na kuluarowe rozmowy.

W sprawozdaniu przedstawiam jedynie merytoryczny i organizacyjny porządek
obrad podczas trwania V Zjazdu Pedagogów Społecznych. Bardziej zainteresowani
mogą skorzystać ze stron internetowych zjazdu, gdzie zamieszczono szczegółowy
program, oraz sięgnąć do publikacji zjazdowych5.

Pierwszy dzień obrad rozpoczynał się wykładami plenarnymi. Po powitaniu gości
i słowie wstępnym, wygłoszonym w dwugłosie przez prof. T. Pilcha i prof.
W. Theissa, wykłady plenarne wygłosili prof. Jacek Hołówka – „Polacy wobec na-
czelnych wartości. Ambicje i zaniedbania. Perspektywa etyczna”, prof. T. Pilch –
„Polska i Polacy w zwierciadle faktów. Perspektywa społeczna”, Anton F. Börner,
Prezydent BGA w Niemczech – „Rozwój społeczny i gospodarczy oparty na wartoś-
ciach jako podstawowy wymiar społecznej odpowiedzialności”. Po przerwie odbyły
się dwie debaty plenarne. Każda z nich miała swojego moderatora, zaczynała się
wprowadzeniem zaproszonego gościa, następnie kilka zgłoszonych wcześniej osób
przedstawiało swoje stanowiska wobec sugerowanego tematu, natomiast dyskusja
toczyła się w gronie wszystkich osób zainteresowanych daną problematyką. Debatę
pierwszą – „Człowiek w zmieniającej się przestrzeni życia” moderował prof. Jerzy
Modrzewski, a wykład wprowadzający wygłosiła prof. Maria Mendel. Debatę drugą,
zatytułowaną „Podstawowe środowiska życia człowieka”, moderowała prof. Ewa Sy-
rek, zaś wykład wprowadzający wygłosił prof. Pavel Muhlpachr. Dzień ten zakończył
się uroczystą kolacją, a więc okazją do długich dyskusji prowadzonych w kuluarach
zjazdu.

Pierwszą część drugiego dnia obrad rozpoczęto od prezentacji wspomnianego
projektu „Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób
w trudnych sytuacjach życiowych” jako nowej metody wsparcia procesów integracji
społecznej i zawodowej. Przedstawiono jego idee, założenia, cele i realizację. Projekt
realizowany jest w województwie mazowieckim, a instytucjonalnie usytuowany
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie odbyły
się wykłady plenarne z dyskusją. Wygłosili je prof. Wiesław Theiss („Skąd przy-
chodzimy, z czym przychodzimy? O drogach rozwoju pedagogiki społecznej”) oraz
prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki („Magia myśli o rewitalizacji społecznej w dobie
przemian w twórczości współczesnych polskich pedagogów społecznych (pożytki czy
też pozytywistyczne utopie)”). Ostatnim etapem obrad części pierwszej były dwie
debaty plenarne. W pierwszej, pt. „Człowiek i środowisko w sytuacji zagrożenia”,
moderatorem był prof. Marek Konopczyński, a wykład wprowadzający wygłosiła
prof. Józefa Brągiel. Drugą, na temat „Marginalizacja i wykluczenie. Poszukiwanie

5 Tamże. Tom II wymienionej w poprzednim przypisie publikacji jest w przygotowaniu
i ukaże się drukiem w 2014 r.
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metod integracji i wspierania indywidualnego rozwoju”, poprowadził prof. Jacek
Piekarski, zaś wykład wygłosiła prof. Krystyna Marzec-Holka.

Drugą część tego dnia otwierały wykłady plenarne prof. Bogusława Śliwerskiego
(„Edukacja w III RP. Czas niespełnionych nadziei oraz nowych wyzwań”) oraz inter-
pretacja dialogiczna prof. Ewy Murynowicz-Hetki i prof. Danuty Urbaniak-Zając na
temat: „Społeczno-pedagogiczny punkt widzenia – wielowymiarowość perspektyw”.
Następnie odbyła się Wolna Trybuna Zjazdowa pod hasłami: 1. „Spory o szkołę”.
2. „Spory o jakość i kształt stosunków i więzi międzyludzkich”. 3. „Spory o treść
i władztwo kultury, o jej funkcje i kształt w przyszłości”. Moderatorem była prof.
Barbara Smolińska-Theiss, a komentatorem prowadzonych debat i sporów był prof.
T. Pilch. Obrady zakończył punkt: „Dyskusja otwarta: komentarze, repliki, polemiki”.
Przedyskutowano tu pewne postulaty i sformułowano uchwałę pozjazdową, celem
przedstawienia jej odpowiedniemu ministerstwu jako wyraz stanowiska środowiska
teoretyków i praktyków pedagogiki społecznej wobec zjawisk zagrażających czło-
wiekowi i idei sprawiedliwości społecznej. Dzień ten zakończył się występem
artystycznym grupy dziewcząt ze Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego
w Warszawie-Falenicy.

Ostatni, trzeci dzień zjazdu dotyczył coachingu społecznego, jako egzemplifikacji
wielowymiarowej problematyki pedagogiki społecznej w wymiarze teoretycznym oraz
jednej z form praktycznego działania. Odbyła się sesja plenarna, podczas której
wykłady wygłosili: prof. Uto Meier – „Aksjologiczne i duchowe paradygmaty w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi: premysy coachingu społecznego”, prof. Urlich Barto-
sach – „Pedagogika społeczna w polu napięcia pomiędzy całodniową szkołą a pracą
z młodzieżą w czasie wolnym”, dr Marek Kulesza – „Coaching społeczny – imple-
mentacja w ramach projektu «Coaching społeczny – nowa metoda wsparcia procesów
integracji społecznej i zawodowej»”. Następnie rozpoczęła się ostatnia debata zjaz-
dowa na temat „Nauka praktyce – praktyka nauce – w tworzeniu środowiska życia
i pomocy człowiekowi”. Poprowadził ją dr M. Kulesza, a wykłady wprowadzające
wygłosili prof. Janusz Surzykiewicz i dr Anna Fidelus. Następnie odbyły się
warsztaty w pięciu grupach, których celem było pokazanie zastosowania coachingu
społecznego w różnych obszarach wsparcia osób zagrożonych marginalizacją i wyklu-
czeniem społecznym. Po warsztatach nastąpiło podsumowanie i zakończenie V Zjaz-
du Pedagogów Społecznych.

Z pewnego dystansu należy stwierdzić, że zjazd był ogromnym przedsięwzięciem
logistycznym i merytorycznym. Skonsolidował pracowników wszystkich katedr i za-
kładów pedagogiki społecznej w Polsce (były one przedstawiane w prezentacjach
multimedialnych w trakcie trwania zjazdu). Wzięło w nim udział ponad stu pięć-
dziesięciu uczestników – teoretyków i praktyków. Istotne było również podjęcie
pewnych zobowiązań co do prowadzenia dalszych debat (również w formie zjazdowej
i konferencyjnych), podjęcia uchwał i przedstawienia ich organom rządowym, pro-
jektowania i realizacji konkretnych działań. Można powiedzieć, że w tym sensie
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zjazd trwa nadal i środowisko polskich pedagogów społecznych dba, by pojęcie
wspólnoty nie stało się powoli „kategorią historyczną, podręcznikową”6.

ŁUKASZ KRAKOWIAK
Instytut Pedagogiki KUL

KONFERENCJA „GŁUSI WCZORAJ I DZIŚ:
HISTORIA GŁUCHYCH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU”,

Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2013

W dniach 30 listopada i 1 grudnia odbyła się w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie konferencja pt. „Głusi wczoraj i dziś: Historia Głuchych na
przełomie XIX i XX wieku”. Została ona zorganizowana przez Instytut Historii
Głuchych Surdus Historicus, współpracujący z międzynarodowym stowarzyszeniem
Deaf History International. W dwudniowej konferencji uczestniczyło około 180 osób.
Znakomitą większość stanowili głusi, w tym duża grupa absolwentów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkie referaty były prezentowane
w języku migowym.

Organizator konferencji, fundacja Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus,
której założycielem i głównym działaczem jest mgr Tomasz Świderski (doktorant
KUL JPII), ma w swoim programie cele naukowo-badawcze i popularyzatorskie. Na
podkreślenie zasługuje główny cel przyświecający młodym historykom: starają się
poznać i zachować od zapomnienia losy i dokonania poszczególnych osób i całych
środowisk skupiających głuchych. Przede wszystkim poszukują w przeszłości postaci
wybitnych, ponieważ potrzebują wzorów osobowych, przykładów pomagających roz-
wijać własną tożsamość i wzmacniać poczucie godności współczesnych ludzi głu-
chych. Tomasz Świderski tak wyjaśnił to w swoim referacie: „Instytut powstał
w 2012 roku. Został założony m.in. po to, by ratować materialne świadectwa historii
Głuchych, tj. zdjęcia i dokumenty. Do tej pory wielu Głuchych wyrzucało cenne
materiały tylko dlatego, że były stare. Inne po prostu bezpowrotnie zaginęły. Staramy
się ratować cenne ślady dziejów naszego środowiska, jak również opracowywać jego

6 P i l c h, Słowo wstępne, s. 6.
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historię i publikować wyniki badań po to, by w społeczeństwie wzrosła świadomość
jego wartości”.

Poszukując źródeł historycznych, badacze skupiają się na materiałach przecho-
wywanych w archiwach szkół dla głuchych, a przede wszystkim warszawskiego In-
stytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, przy którym w roku 1883 powstało pierwsze
w Polsce stowarzyszenie skupiające głuchych, pod nazwą Towarzystwo Głuchonie-
mych byłych Wychowanków i Wychowanic Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych
i Ociemniałych.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty: mgr Tomasz Adam Świ-
derski: „Maria z Łopieńskich Rogowska 1873-1957 – wyjątkowa Głucha kobieta
i działaczka w historii Głuchych Polski”, mgr Yann Cantin (Francja): „Kongresy
głuchoniemych i aktywiści we Francji na przełomie XIX i XX wieku”, mgr Tomasz
Adam Świderski: „Józef Jerzy Rogowski 1871-1933 – działaczem środowiskowym
Głuchych w Polsce i na polu międzynarodowym”, mgr Helmut Vogel (Niemcy):
„Dom starców głuchoniemych w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku”,
mgr Tomasz Adam Świderski: „Jakub Wajtzblum – przedstawiciel żydowskiego
środowiska Głuchych”, mgr Artur Hojan, mgr Helmut Vogel: „Sterylizacja i eu-
tanazja osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech w I połowie XX wieku”,
mgr Marek Krzysztof Lasecki: „Głusi artyści na przełomie XIX i XX wieku”, Taras
Bala (Ukraina): „Życie Głuchych we Lwowie w latach 1944-1991”.

Główne referaty miały charakter biografii wybranych znaczących postaci
historycznych, zwykle działaczy organizacji i stowarzyszeń, zasłużonych dla
środowisk skupiających dużą liczbę głuchych. Jako szczególnie wyróżniająca się
osobistość został przedstawiony Józef Jerzy Rogowski (1871-1933), aktywny działacz
Towarzystwa Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, a następnie
założyciel Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrzność” i uczestnik
międzynarodowej współpracy głuchych. Sukcesy Rogowskiego były możliwe dzięki
jego osobistym osiągnięciom edukacyjnym: mimo że był niesłyszący od urodzenia
i nie zdołał osiągnąć umiejętności prawidłowego mówienia głośnego, posługiwał się
biegle trzema językami w piśmie. W działalności na rzecz środowiska głuchych
wspierała go żona, Maria Łopieńska-Rogowska (1873-1957). Była córką założyciela
artystycznej pracowni brązowniczej. Urodziła się jako dziecko słyszące, ale straciła
słuch we wczesnym dzieciństwie. Jest uznawana za pierwszą kobietę – działaczkę.
Po śmierci męża objęła stanowisko prezesa Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrz-
ność” i sprawowała je od 1936 do 1939 r. Zainteresowanie wzbudziła również syl-
wetka Jakuba Wajtzbluma, głuchego Żyda z Warszawy, ofiary Holocaustu.

Najbardziej wstrząsające informacje o historii głuchych zawierał referat Artura
Hojana i Helmuta Vogla dotyczący postępowania nazistów wobec osób niepełno-
sprawnych, a w tym także głuchoniemych, które były rozstrzeliwane albo stery-
lizowane. Działanie to określano mianem eutanazji. Warto o tym przypominać
w czasach, gdy eutanazja, szczególnie wobec niepełnosprawnych dzieci, uzyskuje
znowu akceptację prawa w państwach europejskich.

Warto odnotować, że dzięki przemianom w edukacji niesłyszących, które do-
konały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, coraz większa liczba głuchych podejmuje
świadomie i bardzo aktywnie działania społeczne, artystyczne i naukowe. Należy to
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uznać za osiągnięcie kilku polskich uczelni, które miały odwagę przyjąć niesłyszą-
cych studentów. Wśród tych uczelni szczególną rolę odegrał Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, w którym opiekę nad tą grupą studentów sprawuje Centrum
Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących. Uniwersytet ten był też pierwszą polską
uczelnią wyższą, w której do programu kształcenia studentów pedagogiki został
wprowadzony naturalny język migowy używany przez głuchych w Polsce (zwany
polskim językiem migowym).

PAULINA LEWANDOWSKA
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
KOŁA STUDENTÓW NIESŁYSZĄCYCH

I SŁABOSŁYSZĄCYCH „SURDUS LOQUENS”
W LATACH 2012-2013

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”
działające przy Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz przy
Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL rozpoczęło działalność w roku akademickim
2008/2009. Kuratorem koła jest dr Aleksandra Borowicz. Założono je, by zebrać
osoby z uszkodzeniem słuchu i ich przyjaciół zainteresowanych tą tematyką. Podczas
spotkań są prowadzone dyskusje o problemach dotykających osoby słabosłyszące
i niesłyszące oraz przygotowywane są wspólne działania o charakterze samokształ-
ceniowym i integracyjnym.

Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca międzynarodowa. Została
ona zainspirowana przez dr Ewę Domagałę-Zyśk. W ostatnich latach niesłyszący
i słabosłyszący studenci KUL mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami
ze studentami z wadą słuchu z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, uczestniczyć w mię-
dzynarodowych konferencjach w Brnie – Czechy (2011, 2013) i Linzu – Austria
(2012) oraz włączyć się w prace European Federation of Hard Of Hearing i In-
ternational Federation of Hard of Hearing Young People. Niektóre z tych wydarzeń
zostaną tu szczegółowo omówione.

W dniach 22-26 października 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II odbyły się prowadzone w języku angielskim warsztaty „Język angielski jako
narzędzie komunikacji międzynarodowej”. Uczestniczyło w nich 22 studentów

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 5(41) (2013) NR 3



214 SPRAWOZDANIA

z uszkodzeniami słuchu z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu
Masaryka w Brnie.

Parę tygodni przed warsztatami rozpoczęto mailową korespondencję ze wszystkimi
uczestnikami, którzy mieli możliwość przedstawienia się i zaprezentowania swoich
zdjęć oraz podania informacji o sobie w specjalnie utworzonej grupie dyskusyjnej.
Dnia 22 października spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem nas – uczestników
i miast, z których przybyliśmy. Zostaliśmy wtajemniczeni w niuanse angielskich
fonogestów (Cued Speech). Prowadząca zajęcia mgr Anna Podlewska poinformowała
nas, w jaki sposób mogą być one pomocne w nauce języka obcego osobie z proble-
mami w słyszeniu. Po południu rozpoczęliśmy zwiedzanie Lublina poprzez grę miej-
ską. Grupy miały zdobyć jak najwięcej informacji o Lublinie. Zwycięska grupa
otrzymała symboliczny prezent.

Następnego dnia najważniejszym i najbardziej emocjonującym wydarzeniem była
wizyta w nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, zwiedzanie baraków
i wysłuchanie opowieści o codziennym życiu więźniów. Po południu odbyło się
spotkanie z prof. Bogusławem Markiem, Rzecznikiem Rektora KUL ds. Studentów
Niepełnosprawnych. Profesor Marek kieruje Katedrą Tyflodydaktyki Języka Angiel-
skiego i angażuje się szczególnie w nauczanie niewidomych dzieci i młodzieży.

Specjalnym prezentem dla naszych czeskich przyjaciół był wyjazd 24 października
do stolicy. Podczas całodniowej wycieczki zwiedziliśmy najważniejsze i charaktery-
styczne dla Warszawy miejsca. Następnego dnia uczestniczyliśmy w konferencji
„Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”, a wieczorem grupa
polsko-czeska spędziła czas na kręgielni, gdzie rozegraliśmy międzynarodowe
zawody. Ostatni dzień warsztatów poświęciliśmy na naukę podstawowych zwrotów
w języku chińskim, powtórzeniu gramatyki języka angielskiego oraz przypomnieniu
podstaw angielskich fonogestów. Wieczór międzynarodowy był ostatnim punktem
naszych warsztatów: degustowaliśmy polskie i czeskie specjały.

Każdego dnia mieliśmy styczność z czeskim językiem migowym i symultanicz-
nym przekazem tekstowym w języku angielskim, ponieważ w grupie czeskiej obecny
był tłumacz czeskiego języka migowego oraz osoba zapewniająca usługę speech-to-
tekst reporting, kiedy to każde wypowiedziane zdanie przez kogokolwiek w grupie
było możliwe do odczytania na monitorze tabletu. Na pożegnanie czescy uczestnicy
zaprosili studentów KUL na konferencję zatytułowaną „Universal Learning Design”,
zaplanowaną na lipiec 2014 r.

Jednocześnie w dniach 25-27 października 2012 r. odbyła się dwudniowa konfe-
rencja „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”, zorganizowana
przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Metody
Fonogestów. Konferencję rozpoczęto mszą św. w Kościele Akademickim KUL, na-
stępnie ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dokonał
jej uroczystego otwarcia. Główne części konferencji zostały podzielone na po-
szczególne bloki: „Kształcenie uniwersyteckie i poradnictwo zawodowe dla młodzieży
z uszkodzeniami słuchu”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym
słuchem”, „Nauczanie języków obcych uczniów z uszkodzonym słuchem”, „Segrega-
cja, integracja i inkluzja w kształceniu ucznia z uszkodzonym słuchem”, „Etyczne
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aspekty doboru metod rehabilitacji i sposobów komunikowania się z niesłyszącymi”.
Podczas konferencji wypowiedziało się wiele osób zajmujących się tematyką edukacji
osób z uszkodzeniami słuchu z UJ w Krakowie, UP w Krakowie, UAM w Poznaniu,
UMCS, UŁ, UPH w Siedlcach, APS w Warszawie oraz z KUL-u. Referat przedstawił
także Paweł Kasprzak, członek naszego Koła. Bardzo ciekawą prelekcję wygłosiła
Sidsel Munkebo Hansen z Danii (IFHOHYP). Omówiła problem włączania się stu-
denta do środowiska uczelnianego z perspektywy osoby słabosłyszącej.

Innym wydarzeniem była III Międzynarodowa Konferencja „Universal Learning
Design”, która odbyła się w dniach 11-15 lutego 2013 r. w Brnie. Wraz z dr Ewą
Domagałą-Zyśk oraz z Karoliną Cieklińską byłyśmy reprezentantami KUL-u i Koła
„Surdus Loquens”. Uniwersytet Masaryka w Brnie (wraz z Centrum Wsparcia dla
Studentów ze Specjalnymi Potrzebami – Teiresias) we współpracy z Uniwersytetem
Johannesa Keplera w Linz przedstawił bardzo bogaty program. Zaoferował oraz
umożliwił spotkanie z ludźmi, którzy dzięki ich wieloletniemu zaangażowaniu
w pomoc studentom ze specjalnymi potrzebami mogli podzielić się doświadczeniem
i efektami swojej pracy. Po przyjeździe uczestników do hotelu International (miejsca
konferencji) oraz ich rejestracji odbyło się powitalne przyjęcie. Władze Uniwersytetu
Masaryka, założyciele Centrum Teiresias i honorowi goście uroczyście otworzyli
konferencję. W tym czasie był dostępny szwedzki bufet, czeskie piwo oraz regio-
nalne, południowomorawskie wino. Następnego ranka rozpoczęły się wykłady i dys-
kusje: prof. Arthura Karshmera z USA na temat koncepcji, celów i wdrożeń pomocy
studentom ze specjalnymi potrzebami, pracowników Centrum Teiresias na temat
Hybrid Book (jest to program, a dokładniej cyfrowy tekst zsynchronizowany np.
z nagraniami audio dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności) oraz uczonych
japońskich na temat Breadboard Kit dla osób z poważnymi problemami wzroku. Po
prelekcjach zostaliśmy zaproszeni do Centrum Teiresias, by zobaczyć, jaką pomoc
mogą otrzymać tam studenci. Mieliśmy okazję zobaczyć sale przeznaczone do nauki
języków obcych dla osób z problemami słuchu, książki pisane Braille’m dla osób
niedowidzących. Na koniec niesłyszące studentki z kursu Drama Education for the
Deaf (Janáèek Academy of Music and Performing Arts) wystawiły przedstawienie,
podczas którego swoim ciałem i znakami języka migowego przekazywały własne
emocje oraz słowa lecącej w tle piosenki, (której oczywiście nie słyszały, a czuły ją
poprzez wibracje).

Główne tematy przewodnie trzeciego dnia konferencji dotyczyły edukacji osób
niewidomych oraz osób z dysleksją. Wskazywano na współczesne techniczne możli-
wości, dzięki którym można pomóc w życiu czy studiowaniu osobom z niepełno-
sprawnością. Wiele razy przewijały się w tym dniu takie słowa, jak e-book, audio-
book, video czy cyfrowy.

Dzień 14 lutego był szczególnie ważny i ciekawy, ponieważ poświęcono go tema-
tyce osób z problemami słuchu. Sekcję tę nazwano „Językowe kompetencje osób
niesłyszących i słabosłyszących i rola języka migowego oraz tekstowego przekazu
w szkolnictwie wyższym”. Rozpoczęto od przemowy dr. H-Dirksena Baumana z Uni-
wersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie (który jest jedyną uczelnią wyższą otwartą dla
osób niesłyszących i słabosłyszących, a wykłady są prowadzone przede wszystkim
w Amerykańskim Języku Migowym – ASL). Podczas tego dnia zostały zaprezento-
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wane urządzenia wspomagające uzyskiwanie 100% informacji przez osoby z proble-
mami słuchu, tj. Velotype z Holandii, Polygraf z Teiresias oraz CART z USA
(zapewniają one napisy w czasie rzeczywistym). Przedstawione zostały także
doświadczenia związane z symultanicznym przekazem tekstowym. Na koniec przed
międzynarodowym gronem słuchaczy wystąpiła dr Ewa Domagała-Zyśk z KUL-u.
Zaprezentowała ona swoje badania i obserwacje, zawarte w referacie „Gotowość do
komunikowania się w języku angielskim, jako języku obcym, wśród studentów
niesłyszących i słabosłyszących”. Była to wnikliwa obserwacja studentów i ocena
rezultatów warsztatów z października 2012 r.

Ostatniego dnia pobytu w Brnie organizatorzy zorganizowali wycieczkę do Villa
Tugendhat, luksusowego domu jednorodzinnego, symbolu architektury modernistycz-
nej, który został wpisany w 2001 r. na listę kulturalnego dziedzictwa UNESCO.

Przez te pięć dni byliśmy pod wrażeniem rozmachu oraz doskonałego przygoto-
wania technicznego, jak i organizacyjnego konferencji. Każdy z uczestników miał
możliwość skorzystania z wielu pomocy ułatwiających udział w konferencji, jak:
polygraf, symultaniczny przekaz tekstowy, pętla indukcyjna czy tłumaczenie na język
migowy (angielski i czeski).

Dla członków Koła ostatnim ważnym wydarzeniem o znaczeniu międzynarodo-
wym było Coroczne Generalne Spotkanie AGM IFHOHYP – International Federation
of Hard Of Hearing Young People. Międzynarodowa Federacja Młodzieży Słabo-
słyszącej jest pozarządową federacją, powstałą w latach sześćdziesiątych XX wieku
i ma na celu zrzeszenie krajowych organizacji młodzieżowych dla słabosłyszących
z całego świata. Spotkanie odbyło się w Sztokholmie w dniach 10-14 kwietnia
2013 r., KUL reprezentowany był przez Paulinę Lewandowską oraz Karolinę Cie-
klińską.

Pierwszego dnia odbyły się zebrania jedynie organizacyjne i integracyjne, podczas
których mieliśmy okazję porozmawiać w wieloma dawnymi, jak i nowymi słabosły-
szącymi przyjaciółmi z całego świata, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Izraela, Czech,
Rosji, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Ugandy, Finlandii, Szwecji, Kanady, Turcji,
Anglii.

W dniu następnym rozpoczęliśmy spotkania robocze. Podczas wspólnie spędzo-
nych godzin skupiliśmy się na planowaniu przyszłych aktywności, które organizacja
powinna przygotować. W grupach zastanawialiśmy się, w jaki sposób uzyskać fi-
nanse na dalsze działanie, następnie rozpisaliśmy strategię na lata 2014-2019. Po
południu organizacja goszcząca, szwedzka Unga Hörselskadade, zaprosiła nas na
zwiedzanie Sztokholmu. By było ciekawiej, dostaliśmy mapy z oznaczonymi najważ-
niejszymi punktami, do których powinniśmy dotrzeć samodzielnie.

W kolejnym dniu spotkanie rozpoczęła jedna z uczestniczek, opowiadając o swo-
ich przeżyciach, kiedy zaczęła tracić słuch. Wtedy to zdecydowała się na implant
ślimakowy, by uratować resztki słuchowe. Mimo prób leczenia stała się osobą
całkowicie głuchą i zaczęła używać języka migowego. Następne warsztaty dotyczyły
budowania językowej tożsamości słabosłyszących oraz warunków uczestnictwa przez
dwujęzyczność. Wieczorem zafundowano nam seans w drewnianej saunie. Dla odważ-
niejszych w pobliżu było jezioro.
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Ostatni dzień był kluczowym dniem zjazdu. Od rana do wieczora rozmawialiśmy
i decydowaliśmy o organizacyjnych rzeczach związanych z IFHOHYP. Został wy-
brany nowy zarząd, kilku członków powtarza kadencję. Zajęto się szczegółowo
budżetem oraz corocznym raportem, by pod koniec przedstawić program działań na
lata 2014-2016 i zaplanować kolejne spotkania: AGM, Study Session i Summer
Camp. Na koniec całego spotkania zorganizowano wieczór międzynarodowy: poka-
zano tradycyjne potrawy z każdego państwa, zaprezentowano narodowe tańce
i zagrano w wiele międzynarodowych gier.

Dla członków Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”
każde z tych spotkań było niezwykle cennym doświadczeniem. Dzięki takim ini-
cjatywom mamy okazję nauczyć się wielu nowych rzeczy i wiemy, jaki jest cel
istnienia Koła. Przez to mamy szansę wykazania się na międzynarodowej arenie,
rozmawiania o sytuacji osób z problemami słuchu w innych krajach, poznania wielu
nowych i wspaniałych przyjaciół i przede wszystkim wykorzystania w praktyce
naszych umiejętności językowych. Dopiero poprzez kontakt z ludźmi innych naro-
dowości człowiek ma szansę na to, by pokazać swoje inne, poszerzone możliwości.
Każda udana rozmowa w języku innym niż ojczysty powoduje, że coraz bardziej
otwieramy się na kontakt z drugim człowiekiem i coraz mniej boimy się mówić.
Kiedy się to udaje, możemy się czuć bardziej pewni siebie, wzrasta nasza samo-
ocena, właśnie dzięki tej najważniejszej umiejętności: przekazania swoich myśli
i intencji.
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DOROTA KORNAS-BIELA

WSPOMNIENIE O PROFESORZE MEDYCYNY
WŁODZIMIERZU FIJAŁKOWSKIM

W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Profesor dr hab. n. med. Włodzimierz
Fijałkowski (4 czerwca 1917-15 lutego
2003) pochodził z rodziny o tradycjach
patriotycznych i bardzo zasłużonej w obro-
nie kraju. Jego czterej bracia zostali
odznaczeni Krzyżami Orderu Virtuti Mili-
tari. Przed wojną studiował w Szkole Pod-
chorążych Sanitarnych na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Warszawskiego. Już
wtedy uprawiał sporty: pływanie, wioś-
larstwo (udział w mistrzostwach Polski),
jazda konna, spadochroniarstwo i do końca
życia był bardzo aktywny fizycznie – pły-
wał, jeździł na obozy kajakowe, chodził
po górach, jeździł na nartach, brał udział
w pielgrzymkach, był zapalonym rowerzy-
stą. Jego mistrzami duchowymi byli w ży-

ciu kolejno: św. Stanisław Kostka, Mahatma Gandhi, św. Tomasz Morus, Chiara
Lubich – założycielka ruchu Focolari.

W czasie II wojny światowej W. Fijałkowski był uczestnikiem kampanii wrześ-
niowej, pracował jako lekarz, kontynuował tajne studia medyczne w Warszawie.

Dr hab. DOROTA KORNAS-BIELA, prof. KUL – kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny,
Instytut Pedagogiki KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin; e-mail: dorota
@biela.pl
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W 1943 r. został osadzony w więzieniu w Radomiu, potem w niemieckich obozach
koncentracyjnych, m.in. Auschwitz-Birkenau oraz na terenie Wirtembergii. Dra-
matyczne doświadczenia wojenne, a zwłaszcza obozowe, sprawiły, że stał się nie-
strudzonym obrońcą życia ludzkiego i godności osoby ludzkiej od poczęcia do
naturalnej śmierci.

Po wojnie jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie kończył studia na
Polskim Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Edynburgu. Po powrocie do kraju pra-
cował jako lekarz, ginekolog i położnik w Gdańsku, Wrocławiu, Bystrzycy Kłodzkiej
i w Łodzi, gdzie osiadł na stałe. Pracował tam na Akademii Medycznej, ale był
szykanowany za swoją zdecydowaną postawę sprzeciwiającą się aborcji („jako czło-
wiek – odmawiam”). Opóźniano lub uniemożliwiano mu awanse naukowe, usunięto
z pracy w uczelni. Profesor nie zrażał się i zgodnie ze swoją dewizą życiową „płynął
pod prąd”.

Profesor med. W. Fijałkowski był wybitnym ginekologiem-położnikiem, o ogrom-
nej intuicji zawodowej i empatycznej postawie wobec rodziców w procesie prokre-
acji. Był autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-
naukowych z dziedziny medycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej,
m.in.: Szkoła rodzenia, Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzeń, Dar ro-
dzenia, Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia, Ku afirmacji życia,
Ojcostwo na nowo odkryte, Niewykorzystany dar płci, Rodzicielstwo w zgodzie z na-
turą, Ekologia rodziny, Jestem od poczęcia, Moja droga do Prawdy. Był mistrzem
pióra i słowa mówionego. Jego publikacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
większość książek miała kilka wznowień pomimo dużego nakładu (np. 200 tys. egz.).
Około czterdzieści lat współpracował z czasopismem „Twoje Dziecko”. Wygłosił
setki wykładów i prelekcji w całej Polsce.

Jego największym osiągnięciem zarówno teoretycznym, jak i organizacyjnym było
stworzenie tzw. polskiego modelu psychoprofilaktyki porodowej i praktyczne wdro-
żenie go w życie na terenie całego kraju w postaci szkół rodzenia. Był twórcą
pierwszej szkoły rodzenia w Polsce, wyszkolił przez kilkadziesiąt lat olbrzymią kadrę
profesjonalistów w tym zakresie. Jemu zawdzięczamy przeniesienie na teren Polski
z Zachodu idei psychoprofilaktyki porodowej oraz wdrożenie jej w opiece nad ko-
bietą w ciąży i w czasie porodu. Dzięki inicjatywie Profesora odbyły się pierwsze
porody szpitalne z udziałem ojca (1983 r.) i upowszechniła się praktyka porodów
naturalnych oraz porodów rodzinnych. Jego zaangażowaniu zawdzięczamy zmiany
w opiece położniczej w Polsce, np. powstanie oddziałów ginekologiczno-położniczych
przyjaznych matce i dziecku, systemu „matka z dzieckiem” (rooming in).

Profesor W. Fijałkowski opracował naukowe podstawy ekologii prokreacji (jest
autorem 12-punktowego tzw. Scalonego Programu Prokreacji Ekologicznej) i natu-
ralnego planowania rodziny. W swoich publikacjach oraz w wykładach propagował
twórcze przeżywanie płci, czystość seksualną, profilaktykę prekoncepcyjną, misterium
rodzenia i nowy model rodziny oparty na tzw. zharmonizowanym dwurodzicielstwie.
Był również prekursorem rozwoju psychologii prenatalnej w Polsce.

Profesor należał do wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, jak np.
International Federation for Family Life Promotion, Internationale Studien-
gemeinschaft für Pränatale Psychologie (1978-1986 był członkiem Zarządu), Polskie
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Towarzystwo Ginekologiczne (1974-1985: przewodniczący Sekcji Psychosomatycz-
nej), Polskie Towarzystwo Lekarskie, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
(członek założyciel), Sekcja Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego (od 1984 r. honorowy przewodniczący), Stowarzyszenie na rzecz
Naturalnego Rodzenia i Karmienia. W uznaniu jego wkładu w promowanie humani-
stycznych wartości na terenie medycyny został powołany na członka Papieskiej
Akademii Pro Vita oraz członka Stowarzyszenia Rycerskiego Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy. Otrzymał również wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1993), Krzyż Komandorski św. Grzegorza
Wielkiego z Gwiazdą (1998), Odznakę Żołnierzy Armii Krajowej, Medal Pro Eccle-
sia et Pontifice (1991), Medal Prymasowski „Ecclesiae populoque servitium praes-
tanti” (1998), odznaczenie „Za zasługi dla miasta Łodzi” (1993), Dyplom Uznania
Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Samorządowego
w Gdańsku (1997), od 1998 r. był Obywatelem Honorowym Rypina – miasta swoje-
go dzieciństwa.

Profesor W. Fijałkowski był również związany z Lublinem, gdyż tu przyjeżdżał
regularnie od 1982 r. do 2003 r. na spotkania Rady Naukowej Instytutu Jana Pa-
wła II w KUL jako jej członek oraz w latach 1994-2003 jako wykładowca w Między-
wydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny w KUL. Za całokształt dorobku nau-
kowego w duchu humanizmu otrzymał w 2002 r. Nagrodę Towarzystwa Naukowego
KUL im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Papież Jan Paweł II bardzo cenił prof.
W. Fijałkowskiego, czytał jego publikacje. W czasie pogrzebu został odczytany
osobisty okolicznościowy list wystosowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II,
w którym wyrażał wdzięczność Bogu za życie i dzieło Profesora.

W okresie dziesięciu lat od śmierci Profesora zostało zorganizowanych kilka
konferencji naukowych poświęconych jego życiu, działalności i dorobkowi nauko-
wemu, a zwłaszcza jemu jako wzorze osoby. W kilku miastach Polski jego imieniem
zostały nazwane szkoły rodzenia, poradnie dla rodziców (Centrum Służby Rodzinie
w Łodzi), poradnie psychologiczne (Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki
i Terapii Rodzin w Lublinie). W Puszczykowie koło Poznania postawiony został
pomnik Profesora. Dla uczczenia pamięci Profesora corocznie organizowane są
uroczystości w różnych miastach Polski. W Łodzi, mieście jego zamieszkania, już
w trzy miesiące po śmierci Uchwałą Rady Miejskiej (28 maja 2003) jego imieniem
nazwano ulicę na Złotnie. W Lublinie, dzięki inicjatywie radnego Tomasza Pituchy
i przy wsparciu kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny KUL dr hab. Doroty Kor-
nas-Bieli, prof. KUL (uzasadnienie do projektu uchwały), został przedstawiony
Radzie Miejskiej wniosek o nadanie jego imienia ulicy, przy której funkcjonuje
jedyny w Polsce południowo-wschodniej Dziecięcy Szpital Kliniczny. Dnia 17 paź-
dziernika 2013 r. Rada Miasta Lublin podjęła pozytywną w tym względzie uchwałę.

Z okazji dziesiątej rocznicy śmierci prof. W. Fijałkowskiego odbyło się w Polsce
szereg lokalnych spotkań upamiętniających jego osobę, twórczość i dokonania na
rzecz polskiej rodziny. Katedra Pedagogiki Rodziny KUL uczciła pamięć Profesora
organizacją dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych (21 marca 2013 i 4 czerwca
2013 z LTN) oraz seminarium naukowego (22 lutego 2013). Dr hab. D. Kornas-Biela
zaprezentowała z tej okazji na konferencjach cztery referaty oraz dwa plakaty
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poświęcone różnym aspektom twórczości Profesora. Najważniejszym wydarzeniem
było ukazanie się drukiem pierwszego opracowania biograficznego o Profesorze
(D. Kornas-Biela, Świadek Prawdy. Włodzimierz Fijałkowski, Lublin: Wydawnictwo
Gaudium 2014).

Kończąc wspomnienie, należy podkreślić, że prof. W. Fijałkowski był wybitnym
lekarzem ginekologiem-położnikiem. Łączył wysoki profesjonalizm zawodowy z głę-
bokim etosem człowieka i uczonego. Obok twórczości naukowej angażował się
w rozległą działalność organizacyjno-społeczną. Całą jego twórczość cechuje głęboki
humanizm, przeniknięty wartościami chrześcijańskimi. Był bardzo zaangażowanym
członkiem ruchu Focolari (Dzieło Maryi) i głęboko oraz konsekwentnie żył jego
duchowością jedności i miłości wzajemnej. Wartości chrześcijańskie inspirowały
działania Profesora, kreowały jego postawy życiowe i stanowiły przedmiot szcze-
gólnej troski o to, aby je wpisać w świadomość społeczeństwa polskiego. Zasługi
Profesora w tym zakresie są istotne i jednoznaczne.

Profesor Włodzimierz Fijałkowski był „wiernym mężem jednej żony”, ojcem
czwórki dzieci i dziadkiem ośmiorga wnucząt. Był wielkim Polakiem, lekarzem,
humanistą, uczonym, społecznikiem i chrześcijaninem. W czasie przemówień po-
grzebowych określano go m.in. jako: „Człowiek niezłomny”, „Prorok naszych
czasów”, „Człowiek epoki”, „Człowiek, który wyprzedził epokę”, „Człowiek «nie
z tej ziemi»”, „Wzór wielkiego człowieka, chrześcijanina, lekarza i Polaka”,
„W uszczęśliwianiu innych był człowiekiem wybitnym”. Niewątpliwie może być
wzorem osobowym dla młodych pokoleń, zwłaszcza związanych profesjonalnie ze
służbą człowiekowi.
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DANUTA OPOZDA

WSPOMNIENIE O KS. PROFESORZE JÓZEFIE WILKU SDB
W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

We wrześniu 2013 r. minęła dziesiąta
rocznica śmierci ks. dr hab. Józefa Wilka,
prof. KUL, salezjanina, prodziekana Wy-
działu Nauk Społecznych Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, kierownika Katedry
Pedagogiki Rodziny (najpierw w Instytucie
Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii,
potem w Instytucie Pedagogiki KUL), pe-
dagoga, duszpasterza rodzin i duszpasterza
akademickiego. Rocznica ta jest okazją do
wspomnienia osoby Księdza Profesora,
a w tym miejscu przedstawienia chociażby
biogramu Profesora.

Józef Wilk urodził się 23 czerwca
1937 r. w Malawie koło Rzeszowa.
W 1954 r. wstąpił do nowicjatu salezjań-
skiego w Kopcu k. Częstochowy, gdzie

w 1955 r. złożył pierwsze czasowe śluby zakonne1. Następnie studiował filozofię
(1955-1958) i odbył praktykę duszpastersko-pedagogiczną (1958-1961). W roku 1961
potwierdził swoją drogę powołaniową przez złożenie ślubów wieczystych. Dalszą
naukę i formację zakonną kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym Towa-
rzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa
J. Groblickiego w 1965 r. Po rocznym wikariacie w Bychawie (diecezja lubelska)
rozpoczął studia teologiczne w KUL w zakresie katechetyki i duszpasterstwa rodzin.
Od tego czasu ks. Józef Wilk związał się z KUL-em i Lublinem już na stałe. W roku
1970 złożył egzamin magisterski, a ówczesny rektor KUL, ks. prof. Wincenty Granat
zatrudnił go na etacie naukowo-dydaktycznym. Był to również początek poszukiwań

Dr hab. DANUTA OPOZDA, prof. KUL – Katedra Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki
KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-355 Lublin; e-mail: danan@kul.lublin.pl

1 Zob. D. O p o z d a, Wspomnienie śp. Księdza Profesora Józefa Wilka, „Cywilizacja”
2003, nr 7, s. 7-10; W służbie rodziny. Księga pamiątkowa z okazji 30-lecia pracy ks. prof.
Józefa Wilka w KUL, red. R. Bieleń, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000; Wybrane
zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB
(1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Lublin–Kraków: Wydawnictwo Sale-
zjańskie 2006.
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badawczych i pogłębionych studiów nad małżeństwem i rodziną w kontekście teologii
i pedagogiki. Pod kierunkiem ks. prof. Piotra Poręby w Katedrze Pedagogiki Rodziny
na Wydziale Teologii napisał pracę doktorską, którą obronił w 1976 r. W latach
1980-1996 pełnił funkcję kierownika tejże Katedry. W 1987 r. został doktorem
habilitowanym (praca habilitacyjna: Znaczenie pierwszych doświadczeń dla reli-
gijnego wychowania małego dziecka w rodzinie). Ksiądz prof. J. Wilk swoje za-
interesowania naukowe skupiał na pedagogicznej problematyce rodziny i to w znacz-
nej mierze zaważyło na podjęciu decyzji o zmianie wydziału. W 1996 r. został
zatrudniony w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych. Dzięki tej
decyzji w Instytucie Pedagogiki, którym kierowała wówczas prof. dr hab. Teresa
Kukołowicz, powstała Katedra Pedagogiki Rodziny, którą tworzył ks. prof. J. Wilk.
W latach 1999-2003 pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych
KUL.

Ksiądz prof. J. Wilk w sposób wyjątkowy w swoim życiu wiązał pracę naukowo-
-dydaktyczną z przynależnością do rodziny salezjańskiej i posługą duszpasterską.
Związki te dotyczyły tak spraw drobnych, jednostkowych czy indywidualnych, jak
i spraw społecznie istotnych dla zgromadzenia zakonnego, środowiska uniwersytec-
kiego czy społeczności uczonych. Jako salezjanin dwukrotnie uczestniczył (1984,
1990) w Kapitule Generalnej Księży Salezjanów w Rzymie, jako profesor Instytutu
Pedagogiki był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, jako ksiądz od
ponad trzydziestu lat był opiekunem duszpasterstwa akademickiego Quo Vadis przy
parafii salezjańskiej w Lublinie.

Pracę naukowo-dydaktyczną najczęściej sprowadza się wymiernie do liczby pu-
blikacji, zorganizowanych konferencji, wyjazdów naukowych, liczby magistrów
i doktorów. Jeśli chodzi o ks. prof. Wilka, mając na uwadze tylko ostatni okres jego
życia, warto wymienić takie publikacje, jak: Współczesny wychowawca w stylu
księdza Bosko (red., 1998), Pedagogika rodziny (2002), trzytomowa pozycja
W służbie dziecku (red., 2003), ponadto napisał kilkadziesiąt artykułów związanych
z problematyką wychowania w rodzinie. Był pomysłodawcą i inicjatorem konferencji,
które wywarły wpływ na środowisko pedagogiczne i salezjańskie: sympozjum z oka-
zji stulecia salezjanów w Polsce pt. „Współczesny wychowawca w stylu księdza
Bosko” (1998), sympozjum pedagogiczne pt.: „Dziecko w XX wieku. Rozrachunek
ze stuleciem dziecka” (2000), sesja naukowa zorganizowana w dziesiątą rocznicę
śmierci ks. prof. Piotra Poręby (2001) połączona z nadaniem imienia ks. prof.
P. Poręby Katedrze Pedagogiki Rodziny. Pod kierunkiem ks. prof. Wilka powstało
kilkaset magisteriów, wypromował 13 doktorów.

Choć powyższe fakty są znaczące w życiu każdego człowieka oddanego uniwersy-
tetowi, to jednak nie tylko one stanowią o wielkości osoby. Ksiądz prof. Józef Wilk
był człowiekiem wielkiego formatu. Posiadał wiele zdolności i talentów, które
rozwijał w swoim powołaniu. Przede wszystkim umiłował rodzinę i jej poświęcił
swoje życie kapłańskie i działalność naukową. Wierny Bogu i Ojczyźnie w każdym
miejscu i w każdej relacji realizował hasło Uniwersytetu, służąc drugiemu czło-
wiekowi. Był zawsze jednoznaczny i otwarty w relacjach z innymi. Potrafił skupiać
wokół siebie bardzo różnych ludzi i dostrzegać w nich dobro, a także ich radości i
trudy. Trafne obserwacje i dyskrecja sprawiały, że wiele osób szukało u niego
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wsparcia i porady. Studenci mieli zwyczaj zwracać się do niego „ojcze”, ponieważ
traktował ich po ojcowsku – darzył studentów niezwykłą życzliwością i akceptacją,
ale był też konsekwentny w stawianych wymaganiach. Jego cierpliwość i serdeczność
szły w parze ze skutecznością działania. Był bardzo oddany sprawom Uniwersytetu,
rodzinie, młodzieży. Umiał zmierzyć się z niejedną trudnością i problemem. Nie lubił
narzekać i wypominać słabości, przede wszystkim koncentrował się na tym, co pozy-
tywne, ponieważ uważał, że to właśnie stanowi o rozwoju człowieka, rodziny czy
społeczności uniwersyteckiej.

Ksiądz prof. Wilk był wzorem wychowawcy. Ideał wychowawczy Jana Bosko rea-
lizował w swoim życiu. Było to niezwykle ważne świadectwo dla studentów przy-
gotowujących się do pracy pedagogicznej. Swoją obecność w Instytucie Pedagogiki
Ksiądz Profesor wiązał przede wszystkim z pracą w kierowanej przez siebie Katedrze
Pedagogiki Rodziny, której nadał merytoryczny kierunek. Określił podstawy kon-
cepcyjne badań nad małżeństwem i rodziną, wyznaczył pola badawcze. Jego główne
zainteresowania skupiały się wokół takich zagadnień, jak: katolicka nauka o mał-
żeństwie i rodzinie, wychowanie w rodzinie do miłości, wolności, poszanowania
przyrody, wychowanie religijne, patriotyczne, kultura pedagogiczna rodziców.
Kontynuując myśl swojego nauczyciela, ks. prof. P. Poręby, wciąż rozwijał pro-
blematykę pedagogizacji rodziców. Pragnął też zawsze odpowiadać na potrzeby
czasu. Ostatni tekst Księdza Profesora wygłoszony na konferencji w Piotrkowie
Trybunalskim w maju 2003 r. dotyczył jakże ważnych problemów wychowania w ro-
dzinie w kontekście pluralizmu aksjologicznego. W ostatnim czasie więcej miejsca
w swojej pracy naukowej pragnął poświęcić metodologicznym aspektom pedagogiki
rodziny jako subdyscypliny pedagogicznej. Opracował pierwszy program specjalizacji
pedagogiki rodziny. I chociaż wiele rzeczy pozostawił w toku przygotowań, to jednak
w wymiarze naukowym i dydaktycznym sformułował założenia i wskazania istotne
dla kierunku i stylu pracy Katedry.

Ksiądz Profesor złożony ciężką chorobą, do końca uczył, jak dobrze żyć. Stał się
Mistrzem dla wielu i w wielu aspektach życia. Odchodził tak jak żył: z pokorą
i spokojem, oddany woli Bożej. Mimo upływu czasu, pamięć i wdzięczność Panu
Bogu za ks. prof. Józefa Wilka wciąż pozostaje żywa.
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MARIA BRAUN-GAŁKOWSKA

WSPOMNIENIE O BRONISŁAWIE STROJNOWSKIEJ
WYGŁOSZONE W KOŚCIELE AKADEMICKIM KUL

PODCZAS UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
W DNIU 2 MARCA 2013

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość
przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa. [...] Powstają synowie
[...] by ją sławić.
Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność roz-
dziela domowi.
Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga
swe ręce.
Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe
nauki.
Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego
się śmieje.

Te słowa z Księgi Przysłów dobrze pa-
sują do dzisiejszego dnia i do Bronisławy
Strojnowskiej, dla której zgromadziliśmy
się tutaj – tak jak gromadziła nas za życia
bardzo wiele razy.

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Serce małżonka jej ufa.

Bronia Strojnowska była dzielna już w bardzo młodym wieku, kiedy została
wywieziona na roboty do Niemiec. Po wojnie przyjechała na studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Tutaj poznałyśmy się pół wieku temu i tyle też lat trwa
nasza przyjaźń, która przeszła przez pokolenia i do dzisiaj jej dzieci – już dawno nie
dzieci – mówią do mnie: „ciociu”, bo przyjaźń jest jak wino – im starsza, tym
wyborniejsza.

W Lublinie spotkała swojego męża, Jerzego Strojnowskiego, który przez 43 lata
był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tu zostali razem na zawsze.
Przez wiele lat byli bardzo kochającym się małżeństwem, a że małżeństwo jest je-

Prof. dr hab. MARIA BRAUN-GAŁKOWSKA – emerytowany profesor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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dyną międzyludzką relacją uświęconą sakramentem, ten sakrament był dla państwa
Strojnowskich zawsze na pierwszym miejscu.

Razem stworzyli dom – dość skromny – ale pełen dzieci i ogromnie gościnny.
Nie jest łatwo taki dom prowadzić. Trzeba znakomitych umiejętności organizacyjnych
i ogromnej pracowitości, by temu podołać, ale Bronia to potrafiła. Pomagało jej w
tym pogodne usposobienie, zdrowy rozsądek, życzliwość do ludzi i miłość do ro-
dziny.

Niewiasta dzielna wstaje, gdy jeszcze noc,
i żywność rozdziela domowi.

W domu Broni był wielki stół, przy którym gromadziły się dzieci, koledzy tych
dzieci, koledzy tych kolegów, chrześniacy, zaprzyjaźnione rodziny, pracownicy KUL,
działacze Solidarności Rodzin. Tam odbywały się dyskusje, organizowane były pry-
watnie lekcje religii, uroczystości z okazji chrztów, pierwszych komunii, świąt,
niezliczonych imienin, a także zwyczajne kolacje – gdyśmy się długo zasiedzieli.
Bardzo nam teraz tego domu brakuje.

Dziś, „by ją sławić powstają synowie i córki”, a także wnuki, prawnuki i przy-
jaciele.

Bronia była znakomitą panią domu, ale zajmowała się nie tylko własnym domem.

Niewiasta dzielna otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.

Chętnie dzieliła się z innymi, a dzieci z naszych rodzin często nosiły kolejno
ubrania, z których wyrosły, i czasem, patrząc z daleka na skafanderek, trudno było
odróżnić, czy to mój syn, czy Broni?

W okresie pierwszej Solidarności Bronia działała w ruchu Solidarności Rodzin
– był to mało dziś znany odcinek pracy, polegający na wzajemnym wspieraniu się
rodzin w tym trudnym czasie. Nie było to rozdawnictwo filantropijne, które dającego
ustawia w sytuacji dobroczyńcy, a biorącego utrzymuje w upokarzającej pozycji
podopiecznego, ale pomoc wzajemna.

Jak często podkreślała – każdy może znaleźć coś materialnego lub niematerial-
nego, czym może obdarzyć innego, każdemu też przyda się jeśli nie pomoc material-
na, to życzliwość i zainteresowanie drugiego człowieka. Nie jest to wymiana han-
dlowa ani rewanż, ale łańcuch pomocnych dłoni.

Niewiasta dzielna otwiera usta z mądrością,
na języku jej miłe nauki.

Bronia pracowała też jako pedagog. W Instytucie Pedagogiki KUL prowadziła
przez kilka lat zajęcia z trudnej sztuki kontaktu interpersonalnego i z analizy
transakcyjnej.

Pracowała (przez cały okres jego istnienia) w Studium Podyplomowym dla Nau-
czycieli im. św. Królowej Jadwigi. Studium to prowadziło szkolenia z umiejętności
wychowawczych.
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Uczestniczyła w pracach Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Kobiet
i prowadziła zajęcia aktywizujące dla jej członków świeckich i duchownych
(z biskupami włącznie), a także warsztaty dla księży w zgromadzeniach werbistów,
pallotynów i innych.

Przez około 30 lat była zaangażowana w działalność duszpasterską, starając się
o podniesienie jakości kursów przygotowujących do małżeństwa. Prowadziła kursy
narzeczeńskie w Duszpasterstwie Akademickim KUL, u lubelskich Dominikanów
i w Świdniku, a także uczestniczyła w szkoleniu instruktorów tych kursów.

W zajęciach nie stwarzała dystansu między sobą a słuchaczami, była zawsze
gotowa do dyskusji i odpowiedzi na pytania, chętnie dzieliła się wiedzą, doświad-
czeniem i życzliwością.

Mimo że kursy narzeczeńskie w naszym Duszpasterstwie Akademickim są prowa-
dzone metodą małych grup, pod jej kierunkiem ukończyło je kilkaset osób (niektóre
z nich są tu dziś obecne). Po zajęciach wielu ludzi chciało jeszcze rozmawiać
osobiście, więc – jak żartowała – zwykle wieczorem odprowadzał ją do domu
narzeczony.
Dużo ma tych narzeczonych w Lublinie.
Życie Broni było zawsze pracowite, czasami trudne, ale

niewiasta dzielna do dnia przyszłego się śmieje.

Bronia była prawdziwym chrześcijaninem w czynach i w modlitwie. Była bardzo
pobożna, ale bez ostentacji i pouczania. Otwarta wobec ludzi i idei – z wielkim
zapałem brała (wspólnie z zaprzyjaźnionymi rodzinami) udział w odnawianej liturgii
posoborowej, uczestniczyła w mszach odprawianych w małych grupach, a także
w większych wspólnotach Kościoła, a szczególnie duszpasterstwa KUL-owskiego. Do
końca życia brała udział w dniach skupienia dla pracowników KUL, a w Kościele
Akademickim, z którym była szczególnie związana, a w którym dziś modlimy się
w jej intencji, uczestniczyła we mszach świętych wiele tysięcy razy.

Wierzyła w Miłosierdzie Boże i miała nadzieję powszechnego zbawienia, więc
„do dnia przyszłego się śmiała”.

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.
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żeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Summary / Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345-370. 
T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: 
TN KUL 1995 s. 9. 
Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. St�pie�, T. Szubka. 
Lublin: TN KUL 1993. 
T. Stycze� SDS. Narodzi� si�, aby kocha�. Jak ocali� to�samo�� Europy? „Roczniki Filozo-
ficzne” 42:1994 z. 2 s. 45-53. 
A. P. Wejland. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1991 nr 1 s. 91-108. 
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10. Nieodes�anie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgod� na publikacj� 

tekstu w dotychczasowej postaci. 
11. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tek�cie po roz-

pocz�ciu sk�adania, je�eli zmiany te powoduj� przekroczenie kosztów sk�adania o po-
nad 3%. 

12. Autorzy opublikowanych prac otrzymuj� 1 egzemplarz „Rocznika” i 17 nadbitek 
w�asnych tekstów. Prawa wydawnicze przechodz� na wydawc�. 

 
 
 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
 
 
 1. Teksty dostarczone na no�niku elektronicznym lub przes�ane poczt� elektroniczn� 

powinny by� zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie 
wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku 
zapisu w formacie TEX nale�y dostarczy� plik TEX oraz wygenerowany na jego pod-
stawie PDF. 

 2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze nale�y przygotowa� za pomoc� 
programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, 
OpenOffice Draw i Calc. Nale�y je dostarczy� jako odr�bne pliki. Dotyczy to tak�e 
materia�ów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tek�cie nale�y zaznaczy� 
przeznaczone dla nich miejsce. 

 3. Mapy i orygina�y ilustracji (w postaci nadaj�cej si� do druku) wraz z podpisami powin-
ny by� do��czone na ko�cu artyku�u. 

 4. Je�eli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylic�, grek�, znaki logicz-
ne, matematyczne lub fonetyczne), które nie wyst�puj� w standardowej instalacji edy-
tora lub �rodowiska Windows, nale�y je dostarczy� na no�niku elektronicznym lub jako 
za��cznik poczty elektronicznej. 

 5. Formatowanie tekstu nale�y ograniczy� do minimum: wci�cia akapitowe, �rodkowanie, 
kursywa. 

 6. Kopi� przekazanych materia�ów nale�y przechowywa� na no�niku elektronicznym do 
czasu ukazania si� publikacji drukiem. 


