
Grażyna Makiełło-Jarża

WPROWADZENIE

Zmiany, które obserwujemy w naszym kraju w ostatnich piętnastu latach, mogą 
być rozpatrywane zarówno z makro-, jak  i mikroperspektywy. Transformacja spo
łeczno-ekonomiczna przebiega w Polsce w zawrotnym tempie. Z jednej strony 
można badać rodzaje, przebieg i skutki zmian transformacyjnych, które wynikają 
ze zmian ustrojowych i dotykają wszystkich obywateli naszego kraju, z drugiej zaś 
można badać ich wpływ na jednostki i małe grupy społeczne. Pewnego rodzaju 
paradoksem jest, iż zmiany mentalności wiązane na Zachodzie z postmoderni
zmem, w naszym kraju przebiegają w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy jeszcze takie
go poziomu cywilizacyjnego, który stymulowałby ich występowanie. Rozbicie 
starego porządku jeszcze nie nastąpiło, a powstający nowy rodzi się w sposób cha
otyczny i jest wypadkową frustracji wielu grup społecznych, anemii moralnej oraz 
chęci odnalezienia się w „nowej wspaniałej rzeczywistości”.

Odseparowani przez czterdzieści ostatnich lat od zachodniego kręgu kultu
rowego zachwycamy się wszystkim, co stało się dostępne i na ogół ma prześliczne 
opakowanie. Nie potrafimy często odróżnić tego, co wartościowe, od marketingo
wo zachwalanej błyskotki. Jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani do spro
stania tak zasadniczym przemianom. Gubimy się i często za wchodzenie w pono- 
woczesność płacimy osobistymi porażkami. Trud obcowania z nowym nie omija 
rodziny. Wprost przeciwnie: przemiany społeczne uderzają w nią, zmuszają do 
przystosowania. Brak jasnych drogowskazów powoduje, iż zmiany stają się powo
dem zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. Aby móc takim niekorzystnym zmianom 
zapobiegać, należy je zdiagnozować, opisać ich przyczyny, a w dalszej kolejności 
zaproponować sposoby przeciwdziałania.

Oddawany w ręce czytelnika tom zawiera szereg artykułów, których auto
rzy starają się ukazać przyczyny zmian w strukturze i funkcjonowaniu rodziny oraz 
przedstawiają propozycję pomocy rodzinie w rozwiązywaniu jej trudnych proble
mów u progu ponowoczesności.



Tom otwierają artykuły, których autorzy przedstawiają różne uwarunko
wania obserwowanych zmian. Kolejno zatem filozof J. Szmyd pisze o „byciu ra
zem w ponowoczesności”, ukazując cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego 
i rodzinnego. Socjologowie L. Kocik i K. Jaskulska przedstawiają problem w as
pekcie społecznym, a psycholog G. Makiełło-Jarża zastanawia się nad wpływem 
gwałtownych zmian na psychikę człowieka. Nad wpływem zmian na funkcjono
wanie w kulturze, z położeniem nacisku na konieczność nauki uczestnictwa w niej, 
zastanawia się pedagog A. Panek. Konsekwencje ekonomiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie rodziny ukazuje P. Drobny. Ostatni z wprowadzających w pro
blematykę artykułów napisali lekarze J. Grochowski i L. Szot. Ukazują oni, jak 
dom, w którym żyjemy, kojarzony z bezpieczeństwem i będący jednym z funda
mentów scalających rodzinę, staje się zagrożeniem dla mieszkających w nim ludzi 
przez wynikające z zaawansowanych technologii sposoby jego budowania. Artykuł
A. Szyszko-Bohusza wydaje się być próbą przedstawienia wyzwań i zagrożeń sto
jących przed rodziną. Autor dzieli się również refleksjami nad sposobami udziela
nia jej pomocy.

Po zarysowaniu interesującej nas problematyki przedstawiamy jako pierw
szy materiał spojrzenie na rodzinę z mikroperspektywy. Kilku autorów skupia się 
na problemach rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym. O dojrzałości szkolnej, 
sposobach jej badania i niewiedzy rodziców oraz o tym, na czym polega dojrzałość 
do podjęcia obowiązku szkolnego, pisze P. Huget. Brak wiedzy rodziców, a jedno
cześnie chęć, aby dziecko już na starcie okazało się najlepsze, powoduje w konse
kwencji narażanie dzieci na dotkliwe porażki, tym bardziej przykre, gdy nie towa
rzyszy im zrozumienie rodziców, którzy akceptację uzależniają od sukcesu. 
Nawiązaniem do opisanych trudności w rozumieniu dziecka jest artykuł A. Kacza
nowskiej, w którym autorka przedstawia problem znajomości i respektowania praw 
dziecka przez nie samo i jego rodziców. Z badań wynika, iż rodzice mają raczej 
świadomość obowiązków dziecka, a nie praw mu przysługujących. Diagnozę sto
sunku rodziców do działalności szkoły ukazują na podstawie analizy i interpretacji 
96 ankiet wypełnianych przez rodziców K. Kuziel i Z. Szarota. Rodzice wyrażają 
gotowość do uczestniczenia w imprezach okolicznościowych organizowanych 
przez szkołę, a także w wywiadówkach. Aby więź między rodzicami i szkołą była 
silniejsza, nauczyciele wraz z rodzicami powinni uczestniczyć w różnorodnych 
aktywizujących programach. Pisze o tym A. Balicka, zwracając również uwagę, iż 
współuczestnictwo przyczynia się do lepszego poznania siebie nawzajem, a także 
swoich dzieci. O problemach rodzin bułgarskich wychowujących dzieci upośle
dzone pisze V. Stancheva-Popkostadinova. Przedstawione przez nią wyniki badań 
80 rodzin ukazują podobieństwo problemów, z którymi borykają się rodziny buł
garskie i polskie.

Odrębny problem, którego narastanie można wiązać z procesami transforma
cyjnymi, to przemoc. O przemocy w szkole i próbie systemowego przeciwstawiania 
się jej pisze M. Kliś. Odpowiedzią na pytanie o to, jak przeciwdziałać przemocy i mar
ginalizacji społecznej, jest artykuł M. Bocheńskiej i B. Worek, które koncentrują się na 
pracy z młodzieżą odrzuconą w ośrodku socjoterapeutycznym „U Siemachy”.



Kolejni autorzy opisują problemy rodziny z perspektywy młodych ludzi 
wychowywanych w rodzinach niepełnych (K. Loranc), młodzieży wychowywanej 
bez ojca i wpływie tej sytuacji na postrzeganie siebie w przyszłości w roli ojca 
(M. Młynarczyk). M. Wasilewska zwraca uwagę na problem wchodzenia przez 
młodych ludzi w dorosłość, co wiąże się z trudnością decyzji o opuszczeniu do
mów rodzinnych i zachowaniami o charakterze depresyjnym. Jak współpracować 
z rodziną w warunkach choroby i pobytu w szpitalu psychiatrycznym pisze 
K. Wójcik. B. Józefik w swym artykule ukazuje implikacje terapeutyczne dla ro
dzin w okresie rozwodu oraz rodzin zrekonstruowanych. Niekiedy młodzi ludzie 
na różnorakie trudności życiowe reagują zespołem zaburzenia łaknienia -  diagnozę 
tego zjawiska i próbę przeciwdziałania przedstawiają E. Kolarzyk, J. Jaworska- 
Szyc i J. Łyszczarz. Pomoc rodzinie może być okazywana w różnych sytuacjach 
w różny sposób. Taką formą jest zarówno terapia, której wątki szczegółowe uka
zują w swoich artykułach K. Moszner (terapia śmiechem) i Anna Kaczmarska- 
Maderak (wideotrening w terapii dzieci nadpobudliwych), jak i mediacje opisane 
jako forma pomocy rodzinom przez B. Pasiuta i szczegółowo -  jako forma pracy 
z rodzinami imigrantów przez O. Seweryn.

Dwa ostatnie artykuły tomu dotyczą sytuacji rodziny opiekującej się oso
bami chorymi u schyłku ich życia (K. Klimek). O konieczności edukacji rodziny 
w zakresie tanatologii, zwłaszcza o pracy z młodzieżą nad „oswojeniem śmierci” 
i przywróceniem ostatniemu okresowi życia jego wymiaru rodzinnego i humani
stycznego pisze A. Pabiańczyk.

Autorzy tomu zdają sobie sprawę z tego, iż wiele problemów tu opisanych 
istniało już dawniej. Nabierają one jednak nowego znaczenia w okresie gwałtow
nych zmian, również w świecie wartości. Sądzimy, że nawet wybiórcze ich przed
stawienie jest potrzebne i inspirujące zarówno do prowadzenia badań naukowych, 
jak też opracowania programów pomocy rodzinom i przeciwdziałaniu skutkom zagu
bienia i niepewności, niestety mocno dającym o sobie znać u progu XXI wieku.


