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CZAS WOLNY W RODZINIE BEZROBOTNEJ – 
JEDNYM Z ELEMENTÓW FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ

Ograniczone możliwości materialnego zabezpieczenia członków rodziny wpływają 
na funkcje opiekuńczo-wychowawcze (Graniewska i in., 1991, s. 63). Trudności i za-
chodzące zmiany mają charakter zewnę trzny i wewnętrzny. Uwarunkowania we-
wnątrzrodzinne są związane z brakiem stabilności i zabezpieczenia materialnego 
oraz konfl iktogennym charakterem tych czynników. Niedostatek i bieda w rodzinach 
nie mogą pozostawać bez w wpływu na stosunki „rodzice–dzieci” i „dzieci–rodzice”. 
Z badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że w niektórych rodzinach sto-
pień ich spójności był znaczący, ale potwierdził się także konfl iktogenny charakter 
trudności materialnych w interakcjach rodzice–dzieci oraz w relacjach małżeńskich. 
Ponadto zderzenie aspiracji materialnych – rozbudzonych pod wpływem bogatych 
obecnie ofert na rynku – ze złą sytuacją materialną lub wręcz biedą, okazuje się 
bardzo stresujące, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, świado mych utraty lub 
zmniejszenia się ich autorytetu. Zubożenie powoduje ograniczenie lub niemożność 
inwestowania w rozwój i wykształcenie młodego pokolenia stanowiącego o jakości 
kapitału ludzkiego, będącego współcześnie podstawowym warunkiem rozwoju go-
spodarczego i cywilizacyjnego. Bieda w rodzinach bezrobotnych wyostrza problemy 
związane z wykształceniem dzieci. Badania IPiSS wykazują, że respondenci świado-
mi obecnych trudności na rynku pracy – lub stosując określenie D. Cohena „kryzysu 
pracy niewykwalifi kowanej” – wyrażali pragnienie zapewnienia swym dzieciom wy-
kształcenia z reguły wyższego niż sami osiągnęli. Ale ubóstwo ogranicza lub wręcz 
uniemożliwia rodzinom inwestowanie w wykształcenie ich dzieci. Przygotowanie 
młodych generacji z tych warstw społecznych, bez dostępu do bezpłatnego szkolnic-
twa po nadpodstawowego jest nieosiągalne (Znaniecki, 1992).

Badania IPiSS ujawniły, że niemożność zaspokojenia potrzeb dzieci wy wołuje 
u rodziców niezawinione poczucie winy i bezradności. U dzieci zaś bezskuteczność 
usiłowań rodziców może budzić uczucie żalu, a często i zawodu. Ubóstwo i bieda 
w rodzinach bezrobotnych uniemożliwiają do stęp do dóbr kultury, różnego rodzaju 
imprez, turystyki i wypoczynku –  a wszystko to nie sprzyja wytwarzaniu się wspól-
noty intelektualnej i kul turalnej rodziny. Bezrobocie powoduje osłabienie więzi śro-
dowiskowych i towarzyskich, a następnie izolację społeczną. W przeprowadzonych 
badaniach uzyskano informacje, iż bezrobotni postrzegali pogarszającą się pozycję 
ich dzieci w szkole i w środowisku rówieśniczym.

Zwiększone opłaty za usługi pla cówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyj-
nych zmuszają do rezy gnacji z nich oraz szukania form zastępczych. Opiekę nad 
dzieckiem przejmu je bezrobotny rodzic, co redukuje jego aktywność w  poszukiwaniu 
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pracy oraz ogranicza kontakty dziecka ze środowiskiem rówieśniczym. Dziecko po-
zbawione jest również działań stymulujących rozwój intelektualny, zwłaszcza w ro-
dzinach, w których wychowanie pozbawione jest elementów edukacyjnych. Ob-
serwuje się również obniżenie aspiracji edukacyjnych dzieci, gdy tymczasem pełna 
szkoła ogólnokształcąca stwarza większe szanse zdobycia zatrudnienia (Głogosz, 
1994, s. 22). 

Bieda, konfl ikty, napięcia nie sprzyjają wszech stronnemu rozwojowi dzieci, 
rozbudzaniu zainteresowań, kształceniu po zytywnego systemu wartości, wzorów 
i norm postępowania. Dodatkowo spełnianie tej funkcji deformuje stygmat niższo-
ści. Na skutek zaniedbań w realizacji tej funkcji rodziny może nastąpić dziedziczenie 
przez dzieci upośledzonego statusu społecznego rodziny. 

Bezrobocie rodziców wpływa w istotny sposób na losy uczących się dzieci, gdyż nie 
mają oni pieniędzy na wydatki związane z nauką. Brak funduszy sprawia, że dzieci 
często kończą pewien etap edukacji, następuje zmiana placówki dalszego kształce-
nia, obniżają się aspiracje edukacyjne, a także rozwĳ anie uzdolnień czy dal szej na-
uki. Ograniczenia te dotyczą najczęściej dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi, też 
rodzin o najniższym poziomie wy kształcenia. 

Często bieda w rodzinach z problemem bezrobocia wyostrza kwestie związane 
z wykształceniem, rodzi ce jednak wyrażają chęć zapewnienia swym dzieciom wy-
kształcenia z reguły wyższego niż sami osiągnęli (Graniewska, 2001).

Bezrobotni rodzice czują się niepewni, zagrożeni, wyrażają obawy o przyszłość 
rodziny i edukację dzieci. Pragną, aby ich potomstwo mogło rozwĳ ać swoje zdol-
ności i nie czuło się gorsze od rówieśników, jednak obciążenia fi nansowe przekra-
czają te możliwości i są często przy czyną frustracji oraz poczucia winy u rodziców, 
a u dzieci poczucie niezrozumiałej krzywdy i żalu do rodziców. Ograniczenie udzia-
łu w zajęciach, uczestnictwa w kulturze jest zagrożeniem prawidłowego rozwoju 
dzieci z rodzin bezrobotnych. Pojawiają się kło poty wychowawcze, a rodzice za-
czynają tracić autorytet. Dzieci są nie akceptowane przez rówieśników i nauczycie-
li. Obserwuje się osłabie nie więzi w rodzinie i zaburzenia w jej relacjach (Sądek, 
1991, s. 72).

Rodzina z problemem bezrobocia w mieście znalazła się w trudnej sytuacji fi nan-
sowej, a zbyt wysokie ceny usług placówek kulturalnych, turystycznych, sportowych 
i innych powodują, że następuje spadek zainteresowania zaspokajaniem potrzeb 
edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży (Sagun, 2003, s. 169). 

Z badań dzieci z rodzin bezrobotnych wynika, że rzadko uczest niczą w zajęciach 
na terenie placówek kulturalnych. Dominuje prefe rowanie biernego wypoczynku 
(głównie przed telewizorem) (Sagun, 2003, s. 168). Najmniej czasu poświęca się 
na zajęcia sportowe i czytanie prasy. Niewielki odsetek dzieci należy do organizacji 
szkolnych i pozaszkolnych. W wiejskich rodzinach z problemem bezrobocia 43% ba-
danych dzieci spędza czas wolny w gronie rówieśników poza domem (pĳ ąc alkohol 
oraz paląc papierosy) lub samotnie w domu (20%). Trudna sytuacja materialna sa-
motnych rodziców powoduje, że potrzeby kulturalne i edukacyjne dzieci są zaspoka-
jane w stopniu niewystarczającym (Sagun, 2003, s. 170). 

Czas wolny określa się najczęściej jako okres pozostający po zaspokojeniu po-
trzeb organizmu i wypełnieniu obowiązków, przeznaczony na wykonywanie czyn-
ności związanych z wypoczynkiem, rozrywką, rozwĳ aniem własnych zainteresowań 
(Wujek, 1979, s. 12).
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W literaturze wyróżnia się następujące funkcje zajęć czasu wolnego (Grochocim-
ski, s. 339):
1) twórczą – doskonalenie osobowości dzięki umożliwieniu jednostce twórczej dzia-
łalności (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, majsterkowanie, fotografowanie itd.);

2) percepcyjną – rozwój osobowości, dzięki poznawaniu i percepcji cudzej twórczo-
ści (np. czytanie gazet, książek, słuchania radia, oglądanie telewizji itd.);

3) rekreacyjną – charakteryzującą się zdolnością przywracania i utrzymywania rów-
nowagi organizmu człowieka (wycieczki, spacery, zajęcia sportowe itd.);

4) uspołeczniającą – zwiększenie stopnia uspołeczniania poprzez różne formy dzia-
łalności społecznej.
Zajęcia w czasie wolnym mogą spełniać także funkcję szkodliwą, jeżeli odbiegają 

od przyjętych norm zachowania i wpływają ujemnie na rozwój społeczny i moralny dziec-
ka. Wymienione funkcje czasu wolnego ściśle się ze sobą wiążą, co sprawia, iżw ogólnym 
oddziaływaniu na osobowość wychowanka wzajemnie się uzupełniają, a nawet nakładają.

Czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej jest szczególnym środkiem wychowaw-
czym. Wspólny wypoczynek, zabawa, działanie w kole zainteresowań, wycieczka, 
zbiórka harcerska czy zuchowa – to podstawowe formy spędzania czasu wolnego 
przez dzieci i młodzież, a zarazem znakomita szkoła współżycia i współdziałania spo-
łecznego. Dlatego dziecko nie powinno spędzać czasu wolnego w samotności – ważne 
jest bowiem jego uspołecznienie. Rozwĳ ającej się psychice dziecięcej nie wystarcza 
nauka szkolna i związana z nią praca. Dziecko powinno poszukiwać interesujących 
je rzeczy, zjawisk, przedmiotów. Ujawniać swoje zainteresowania, które zauważone, 
ułatwiają rodzicom ciekawe organizowanie czasu wolnego.

Sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci nie jest dowolny, podlega rygorom wy-
chowawczym, kontroli i interwencji dorosłych. Jak u człowieka dorosłego praca zawodo-
wa i obowiązki rodzinne wyznaczają w zasadzie ilość czasu wolnego, tak u dzieci nauka 
w szkole i obowiązek odrabiania lekcji są determinantą czasu pozostałego do własnej dys-
pozycji (Kamiński, 1992, s. 205–210). Nieprawidłowa organizacja czasu wolnego i brak 
kontroli ze strony dorosłych może doprowadzić do niepożądanych sytuacji, z zachowania-
mi przestępczymi włącznie. Tym bardziej że dużo młodych ludzi wychowuje się w środo-
wiskach, mających styczność z zachowaniami i postawami społecznie nieakceptowanymi.

W artykule chcę przedstawić wyniki badań, które prowadziłam w rodzinach bez-
robotnych w Krakowie. 

Ogółem zostały przebadane 432 rodziny bezrobotne, w tym:
– 171 rodzin pełnych, w których obydwoje rodziców nie miało pracy – tworzyli 

w tych analizach grupę badawczą A,
– 125 rodzin niepełnych, w których jedyny żywiciel nie pracował– grupa badawcza B,
– 136 rodzin pełnych, w których jeden z rodziców nie pracował, natomiast drugi był 

aktywy zawodowo – grupa badawcza C.
Zapytano rodziców o sposoby spędzania wolnego czasu przez dziecko, a następnie 

powiązano uzyskane odpowiedzi z dochodami rodziców. Po analizie zebranego mate-
riału, który przedstawiono w tabeli 1, stwierdzono, że w rodzinach typu A i C zacho-
dzi istotny związek pomiędzy dochodami rodziny a wspólnymi wyjściami na spacery 
i do kina (odpowiednio: χ2 = 8,7528 i p = 0,0126 oraz χ2 = 9,5863 i p = 0,0083). 
Związek ten był silniejszy w rodzinie typu C (odpowiednio: v = 0,24 dla rodzin typu 
A oraz v = 0,27 dla rodzin typu C). W rodzinach typu B zależność ta była nieistotna 
statystycznie (p = 0,0595)
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Tabela 1. Zależność pomiędzy dochodami rodziny a wspólnymi wyjściami na spacery, do kina itp.
Zależności pomiędzy dochodami rodzin typu A a wspólnymi wyjściami na spacery, do kina itp.

Czy dziecko wspólnie z rodzicami 
wychodzi na spacery itp.?

Do 255 zł
(N=132)

256–450 zł
(N=22)

451–550 zł
(N=4)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2 = 8,7528
df = 2

p = 0,0126
v = 0,24

Tak 58 43,9 15 68,2 4 100,0

Nie 74 56,1 7 31,8 0 0,0

Zależności pomiędzy dochodami rodzin typu B a wspólnymi wyjściami na spacery, do kina itp.

Czy dziecko wspólnie z rodzicami 
wychodzi na spacery itp.?

Do 255 zł
(N=95)

256–450 zł
(N=24)

451–550 zł
(N=3)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2 = 5,6450
df = 2

p = 0,0595
Tak 48 50,5 17 70,8 3 100,0

Nie 47 49,5 7 29,2 0 0,0

Zależności pomiędzy dochodami rodzin typu C w wspólnymi wyjściami na spacery,  do kina itp.

Czy dziecko wspólnie z rodzicami 
wychodzi na spacery itp.?

Do 255 zł
(N=22)

256–450 zł
(N=88)

451–550 zł
(N=19)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2 = 9,5863
df = 2

p = 0,0083
v = 0,27

Tak 11 50,0 59 67,1 18 94,7

Nie 11 50,0 29 33,0 1 5,3

Następnie zapytano rodziców, czy wspólnie z dziećmi spędzają czas wolny, czy dzieci 
biorą udział w uroczystościach i spotkaniach rodzinnych i towarzyskich? Stwierdzono 
również związek dochodów rodziny z jej uczestnictwem w spotkaniach i uroczystościach 
rodzinnych. Związek był istotny w rodzinach typu A oraz w rodzinach typu B (odpowied-
nio: χ2 = 10,3965 i p =0,005 oraz dla rodzin typu B – χ2 = 6,6458 i p = 0,0361; tabela 2).

Ważnym dla organizacji wypoczynku jest czas spędzany przez rodziców wspólnie 
z dzieckiem. Obrazuje to tabela 3.

Analizując dane przedstawione w tabeli 3 można stwierdzić, że rodzice z różnych 
typów rodzin bezrobotnych w różnym stopniu spędzali czas wolny wspólnie z dzieć-
mi. χ2 = 77,8497; p < 0,001.

Najczęściej wspólne chwile z dzieckiem spędzali rodzice z rodzin typu C (47,8%), 
następnie z rodzin typu B (36,8%), a tylko 17,0% z typu A. Należy zauważyć, że w ro-
dzinie typu A aż 55,0% rodziców nie spędzała czasu wolnego z dzieckiem. Podob-
ne wyniki uzyskały rodziny niepełne typu B, w których także 41,6% rodziców nie 
uczestniczyło w organizowaniu czasu wolnego dzieciom. Najczęściej wypowiadali 
się: „dzieci same najlepiej organizują sobie czas”, „dzieci wychodzą do swoich kole-
gów lub na podwórko i razem się bawią lub grają na komputerze”.

W badanym środowisku nie uświadamiano sobie, że wzory, nawyki i umiejętno-
ści organizowania czasu wolnego dziecka kształtuje przede wszystkim dom rodzin-
ny, a warunkiem powodzenia w wychowaniu dziecka jest organizowanie i wspólne 
przeżywanie okresów wypoczynku i rozrywki. Dziecko bowiem potrzebuje kontak-
tów z dorosłymi, zwłaszcza z rodzicami, których pragnie naśladować we wszystkich 
czynnościach. Tymczasem okazuje się, że w rodzinach bezrobotnych, mimo że rodzi-
ce mają więcej czasu wolnego, rodzice często przebywają poza domem, aby praco-
wać. Pracują „na czarno” – za niewielkie pieniądze, dlatego też, aby zarobić chociaż 
na przeżycie z dnia na dzień, ich czas pracy jest bardzo długi. Po przyjściu z pracy, 
w domu też wykonują wiele prac domowych. 
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Rys. 1. Spędzanie czasu wolnego z dzieckiem

Czasami jednak rodzice nie wykazują zainteresowania dziećmi, gdyż są zaję-
ci sobą. Często pĳ ą alkohol w towarzystwie znajomych i kolegów (bardzo często 

Tabela 2. Zależność pomiędzy dochodami rodziny a wspólnym uczestnictwem w spotkaniach 
towarzyskich i uroczystościach rodzinnych

Zależność pomiędzy dochodami rodzin typu A a wspólnym uczestnictwem 
w spotkaniach towarzyskich i uroczystościach rodzinnych

Wspólne uczestnictwo
w spotkaniach towarzyskich itp.

Do 255 zł
(N=140)

256 – 450 zł
(N=20)

451–550 zł
(N=4)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2=10,3965
df=2

p=0,0055
v=0,25

Tak 74 52,9 17 85,0 4 100,0

Nie 66 47,1 3 15,0 0 0,0

Zależność pomiędzy dochodami rodzin typu B a wspólnym uczestnictwem
w spotkaniach towarzyskich i uroczystościach rodzinnych

Wspólne uczestnictwo
w spotkaniach towarzyskich itp.

Do 255 zł
(N=95)

256 – 450 zł
(N=24)

451–550 zł
(N=3)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2=6,6458
df=2

p=0,0361
v=0,23

Tak 81 85,3 15 62,5 2 66,7

Nie 14 14,7 9 37,5 1 33,3

Zależność pomiędzy dochodami rodzin typu C a wspólnym uczestnictwem
w spotkaniach towarzyskich i uroczystościach rodzinnych

Wspólne uczestnictwo
w spotkaniach towarzyskich itp.

Do 255 zł
(N=19)

256 – 450 zł
(N=91)

451–550 zł
(N=20)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2=2,9553
df=2

p=0,2282
Tak 19 100,0 79 86,8 17 85,0

Nie 0 0,0 12 13,2 3 15,0

Tabela 3. Spędzanie wolnego czasu z dzieckiem

Czy rodzice spędzają czas wolny
z dziećmi?

Typ rodziny A
(N = 171)

Typ rodziny B
(N = 125)

Typ rodziny C
(N = 136)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2 = 77,8497
df =4

p < 0,001
v = 0,30

Tak 29 17,0 46 36,8 65 47,8
Czasem 47 27,5 27 21,6 58 42,7
Nie 95 55,6 52 41,6 13 9,6
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 spotkanych na ulicy). W tym samym czasie dzieci pozostawione same sobie organi-
zują sobie zajęcia w sposób nie zawsze pożądany.

Wobec nieuczestniczenia wielu rodziców w organizowaniu czasu wolnego dzieci, 
interesujące wydało się zdobycie informacji o treściach i formach zajęć w tym czasie. 
Aby otrzymać pełną odpowiedź na pytanie, jak dzieci z rodzin bezrobotnych spędzają 
czas, zapytano rodziców o najczęstsze formy spędzania wolnego czasu i ich częstotli-
wość. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4.

W analizie statystycznej stwierdzono istotną zależność między typem rodziny 
bezrobotnej a stopniem korzystania przez dziecko ze:
– świetlicy szkolnej (χ2 = 36,3578; p < 0,001),
– świetlicy środowiskowej (χ2 = 38,2188; p < 0,001),
– domów kultury (χ2 = 7334; p < 0,0283).

Częstotliwość spędzania przez dziecko wolnego czasu w domu była również zwią-
zana z typem rodziny bezrobotnej, z której ono pochodziło, chociaż już w mniejszym 
zakresie (χ2 = 13,1187; p < 0,0412). Zależności między typem rodziny korelowano 
również z częstotliwością uczęszczania dziecka na różne zajęcia i kółka zaintereso-
wań, czy z częstotliwością chodzenia do kina, na spotkania z kolegami lub oglądania 
telewizji. Odpowiednio badane zależności wynosiły dla:
– uczestniczenia dzieci na kółka zainteresowań (χ2 = 11,0098; a p < 0,041,
– chodzenia badanych dzieci do kina (χ2 = 35,08; p < 0,001,
– spotkania z kolegami (χ2 = 27,3183; p < 0,001,
– oglądania telewizji (χ2 = 33,5344; p < 0,001.

Nie stwierdzono istotnego związku między typem rodziny bezrobotnej a częstotli-
wością uczęszczania do teatru, kina, czytania książek i czasopism.

Analizując dane można stwierdzić, że dzieci z rodzin bezrobotnych spędzają czas 
wolny głównie w domu (81,9% wszystkich badanych) i najczęstszą formą spędzania 
czasu jest oglądanie telewizji (92,6%). Odpowiednie programy telewizyjne dla dzie-
ci pomagają w rozwoju ich osobowości, rozszerzają wiedzę, zwiększają aktywność. 
Ten rodzaj kształcenia odpowiada zainteresowaniom dziecka, jego ciekawości życia. 
Jednak gdy jest to chaotyczne, bezplanowe oglądanie programu „jak leci”, kilkugo-
dzinne siedzenie bez ruchu, często do późnych godzin nocnych zamiast przynosić 
pożytek, czyni szkodę dziecku. 

Telewizja rozpraszała na jakiś czas nudę badanych dzieci, ich monotonię i niezbyt 
ciekawą egzystencję i gdyby była wzbogacona bardziej aktywnymi zajęciami rozwĳ a-
jącymi zdolności i zainteresowania w toku realnej działalności własnej, np. uprawia-
niem turystyki czy zajęciami w kołach zainteresowań, to mogłaby spełniać niezwykle 
pożyteczną funkcję wychowawczą. 

Tabela 4. Najczęstsze formy spędzania wolnego czasu w opinii rodziców

Forma 
spędzania 

wolnego czasu
Typ N

Stopień korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu
Testy 

statystyczneBardzo
często

Często Rzadko
Bardzo 
rzadko

Nigdy

n % n % n % n % n %
χ2 =36,358

df=8,
p<0,001
v=0,21

Świetlica 
szkolna

A 171 0 0 7 4,1 2 1,2 1 0,6 161 94,2

B 125 12 9,6 8 6,4 0 0 5 4,0 100 80,0

C 136 4 2,9 2 1,5 0 0 0 0 130 95,6
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Świetlice 
środowiskowe, 
terapeutyczne 
i socjoterap.

A 171 0 0 47 27,5 0 0 2 1,2 122 71,4 χ2=38,219
df=8,

p<0,001
v=0,21

B 125 2 1,6 14 11,2 3 2,4 0 0 106 84,8

C 136 0 0 12 8,8 0 0 0 0 124 91,2

Domy kultury

A 171 0 0 2 1,2 0 0 0 0 169 98,8 χ2 = ,133
df=2, 

p=0,0283
v=0,13

B 125 0 0 2 1,6 0 0 0 0 123 98,4

C 136 0 0 8 5,9 0 0 0 0 128 94,1

Dodatkowe 
zajęcia – 
korepetycje

A 171 0 0 0 0 0 0 0 0 171 100

B 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100

C 136 0 0 0 0 0 0 0 0 136 100

W domu

A 171 142 83,0 27 15,8 1 0,6 1 0,6 0 0 χ2=13,119
df=6, 

p=0,0412
v=0,12

B 125 111 88,8 14 11,2 0 0 0 0 0 0

C 136 101 74,3 35 25,7 0 0 0 0 0 0

Oglądanie 
telewizji

A 171 168 98,3 3 1,8 0 0 0 0 0 0 χ2=33,534
df=4, 

p<0,001
v=0,20

B 125 112 89,6 13 10,4 0 0 0 0 0 0

C 136 120 88,2 6 4,4 10 7,4 0 0 0 0

Na podwórku, 
spotkania
z kolegami

A 171 149 87,1 22 12,9 0 0,0 0 0 0 0 χ2 =27,318
df=4, 

p<0,001
v=0,18

B 125 123 98,4 0 0 2 1,6 0 0 0 0

C 136 131 96,3 5 3,7 0 0 0 0 0 0

Zajęcia
w kółkach 
zainteresowań

A 171 0 0 0 0 0 0 0 0 171 100 χ2=11,010
df=2, 

p=0,0041
v=0,16

B 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100

C 136 0 0 0 0 5 3,7 0 0 131 96,3

Wyjazdy 
lub zajęcia 
zorganizowane 
(wycieczki)

A 171 0 0 0 0 27 15,8 2 1,2 142 83,0 χ2=49,319
df=4, 

p<0,001
v=0,24

B 125 0 0 0 0 2 1,6 14 11,2 109 87,2

C 136 0 0 0 0 3 2,2 2 1,5 131 96,3

Kino

A 171 0 0 0 0 28 16,4 11 6,4 132 77,2 χ2=35,082
df=4, 

p<0,001
v=0,20

B 125 0 0 0 0 12 9,6 14 11,2 99 79,2

C 136 0 0 0 0 8 5,9 38 27,9 90 66,2

Teatr

A 171 0 0 0 0 0 0 0 0 171 100 χ2=2,182
df=2, 

p=0,3360
B 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100

C 136 0 0 0 0 0 0 1 0,7 135 99,3

Czytanie 
książek
i czasopism

A 171 0 0 0 0 5 2,9 10 5,9 156 91,2 χ2=6,497
df=4, 

p=0,1650
B 125 0 0 0 0 6 4,8 7 5,6 112 89,6

C 136 0 0 0 0 9 6,6 15 11,0 112 82,4

Z wychowawczego punktu widzenia niepokoić może, że tak duża grupa uczniów 
(93,2%) spędza czas na zabawach na podwórku. Są to głównie miejsca w środku blo-
kowisk lub starych kamienic, gdzie gromadzą się dzieci i młodzież, nie zawsze odda-
jąc się zajęciom pozytywnym. Rzadko można tam spotkać boiska do gry w piłkę czy 
place zabaw z „prawdziwego zdarzenia”. Natomiast 0,7% dzieci spędza czas wolny 
w teatrze, trochę więcej, bo 25,6% uczęszcza rzadko i bardzo rzadko do kina. Czyta-
nie czasopism i książek zajmuje czas 12% badanym dzieciom, mimo że w szkołach, 
do których uczęszczają dzieci, biblioteki są dobrze wyposażone; podobnie w każdej 
dzielnicy znajdują się czytelnie i biblioteki, z których można korzystać bezpłatnie. 
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Negatywnym zjawiskiem wśród wszystkich typów rodzin jest to, że niewielka liczba 
dzieci (11,6%) objętych sondażem diagnostycznym jeździ na wycieczki czy „zielone 
szkoły”. Taka sytuacja nie stwarza pozytywnej integracji tych dzieci z pozostałymi 
kolegami z klasy szkolnej. Małą popularność kina, teatru, czytania czasopism i ksią-
żek oraz jeżdżenia na wycieczki wśród objętych badaniami dzieci, tłumaczą brakiem 
środków fi nansowych na korzystanie z tego typu dóbr.

Wniosek, który nasuwa się po przeprowadzeniu tych badań, jest taki: znikoma 
jest pomoc wszystkich organizacji, bliższej i dalszej rodziny, aby dzieci mogły nor-
malnie żyć i spędzać czas wolny. 

Podobne dane uzyskano z odpowiedzi na pytanie skierowane do rodziców o ich 
uczestnictwo w kulturze. Szczegółowych danych o formach i częstotliwości wyjść 
do teatru, kina i na koncerty dostarcza tabela 5. 

Tabela 5. Uczestnictwo rodzin bezrobotnych w kulturze

Forma
uczestnictwa 
w kulturze

Częstotliwość

Typ
rodziny A
(N = 171)

Typ
rodziny B
(N = 125)

Typ
rodziny C
(N = 136)

Testy 
statystyczne

n % n % n % χ2=11,5108
df=2

p=0,0032
v=0,16

Wyjście 
do kina

Sporadycznie 7 4,1 7 5,6 19 14,0

Wcale 164 95,9 118 94,4 117 86,0

Wyjście 
do teatru

Sporadycznie 0 0,0 0 0,0 1 0,7 χ2=2,1815
df=2

p=0,3360Wcale 171 100,0 125 100,0 135 99,3

Wyjście 
na koncert

Sporadycznie 0 0,0 0 0,0 1 0,7 χ2=2,1815
df=2

p=0,3360Wcale 171 100,0 125 100,0 135 99,3

Analizując uczestnictwo w kulturze, niezbędne jest określenie społecznych ram, 
w jakich uczestnictwo to się realizuje. Zdaniem A. Kłoskowskiej, całokształt życia 
kulturalnego współczesnych społeczeństw zamyka się w granicach trzech układów1, 
na które składają się:
– stosunki międzyludzkie o charakterze nieformalnym (rozmowy w gronie rodzin-

nym, spotkania towarzyskie, spacery itp.),
– lokalne instytucje kultury podporządkowane szerszej, ponadlokalnej sieci insty-

tucji organizujących zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa (księgar-
nie, biblioteki, domy kultury, kina, teatry, muzea itp.),

– ponadlokalne środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, fi lm itp.).
Pojęcie „uczestnictwa kulturalnego” w najogólniejszym sensie „odnosi się 

do swoistej sfery ludzkiej aktywności, polegającej na udziale w procesach symboliza-
cji, czyli na wytwarzaniu symbolicznych przekazów oraz na odbieraniu i interpreto-
waniu przekazów wytworzonych przez innych ludzi” (Wojciechowska, 1988, s. 129).

Andrzej Tyszka (1981) uczestnictwo w kulturze rozumie jako „indywidualny 
udział w zjawiskach kultury – przyswajanie jej treści, używanie jej dóbr, podleganie 
obowiązującym w niej normom i wzorom, ale także tworzenie nowych jej wartości 
oraz odtwarzanie i przetwarzanie istniejących.

W ujęciu zawężonym partycypacja kulturalna utożsamiana jest z uczestnictwem 
w układzie kultury masowej, a więc dotyczy recepcji treści przekazywanych za po-
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mocą środków masowego przekazu – prasy, książek, radia telewizji i fi lmu” (Tyszka, 
1981, s. 54).

Udział w układzie kultury masowej stanowi dla większości ludzi podstawową 
część uczestnictwa kulturalnego, dlatego w pracy ograniczono analizę do udziału ba-
danych w instytucjonalnych formach i zjawiskach życia kulturalnego (w środowisku 
rodzinnym bądź poza nim).

Uczestnictwo w kulturze rozpatrywane w punktu widzenia rodziny wiąże się 
z takimi środkami masowego komunikowania, jak: radio, telewizja, prasa, książki, 
oraz z instytucjami kulturalnymi: kino, teatr, fi lharmonia, muzea.

Analiza statystyczna zebranych danych wskazuje, że w przypadku rodziców tylko 
częstotliwość wyjść do kina była związana z typem rodziny bezrobotnej, do której na-
leżeli χ2 wyniósł 11,5108, a p < 0,032, a więc poziom istotności też był mały. Często-
tliwość wyjść do teatru oraz wyjść na koncert nie była zależna od typu rodziny bez-
robotnej. W tabeli, omawiając częstotliwość, nie podano kategorii „systematycznie”, 
gdyż nie pojawiła się ani razu dla żadnej ze zmiennych we wszystkich typach rodzin.

Ogólnie można stwierdzić, że rodzice reprezentują niski stopień uczęszczania 
do instytucji kulturalnych. Spośród wymienionych form uczestnictwa kulturalnego 
najbardziej preferowane było chodzenie do kina (7,6%), ale, jak twierdzili rodzice 
w swoich odpowiedziach, jest to sporadyczne. Mimo że w wypowiedziach rodziców 
można było usłyszeć, że „lubią chodzić do kina; chcieliby pójść na wszystkie najnow-
sze premiery reklamowane w telewizji, niektórzy rodzice wspominają czasy, kiedy 
byli pracownikami i z zakładów pracy otrzymywali darmowe lub „za pół darmo” 
bilety do kina czy teatru. Teraz nie mogą sobie na takie wyjścia pozwolić. Zresztą, jak 
twierdzą niektóre z respondentek, „do teatru nie mogłabym iść, przecież trzeba mieć 
stosowne ubranie, nie mówiąc już o wyjściu do fi lharmonii”.

Z zaprezentowanych ustaleń empirycznych wynika, że matki badanych dzieci nie 
były nastawione na zbyt intensywne uczestniczenie w kulturze. Wydaje się, że zwią-
zane jest to również z ogólnym poziomem wykształcenia badanych rodziców. Warun-
kiem koniecznym korzystania z kultury jest wykształcenie, ale też nie można zapo-
minać o środkach fi nansowych, których rodziny bezrobotne mają nieporównywalnie 
mniej niż pracujące. Nawet jeżeli osoby te zarabiają mało, to mają różne preferencje 
socjalne, których brak rodzinom bezrobotnym. 

Rozpatrując uczestnictwo rodziców i dzieci w kulturze należy brać pod uwagę 
czynnik lokalny. Dla mieszkańców Krakowa czynnik ten jest bardziej niż pozytyw-
ny. W mieście organizuje się mnóstwo imprez kulturalnych, w których każdy może 
uczestniczyć bezpłatnie. Całe miasto żyje kulturą na co dzień. Jednak skupisko im-
prez kulturalnych odbywa się najczęściej w centrum miasta. Nie można jednak o tym 
zapominać, że sytuacja ludności bezrobotnej dużych miast jest pod tym względem 
korzystniejsza niż bezrobotnych ze wsi lub małych miasteczek.

To, jak ludzie spędzają czas, wiąże się niejednokrotnie z posiadaniem wyposaże-
nia umożliwiającego i ułatwiającego spędzanie wolnych chwil.

Z wywiadu z rodzicami wynikało, iż rodzice bezrobotni, mimo złej sytuacji fi nan-
sowej, starają się wyposażyć dzieci na minimalnym poziomie w sprzęt umożliwiający 
czynne spędzanie czasu wolnego. Ich stan posiadania w tym zakresie był następu-
jący (tabela 6): telewizor miały wszystkie badane rodziny, piłkę (46%), księgozbiór 
(17,4%), magnetofon (16,8%), rower (17,1%), rolki (3,7%), łyżwy (2,3%), komputer 
(3,9%) i karty do gry (0,46%).



80

Tabela 6. Elementy wyposażenia wykorzystywane przez rodziny bezrobotne w czasie wolnym

Elementy
wyposażenia

Typ
rodziny A
(N = 171)

Typ
rodziny B
(N = 125)

Typ
rodziny C
(N = 136) χ2 df p v

n % n % n %
Piłka 45 26,3 69 55,2 87 64,0 48,4886 2 p<0,001 0,34
Księgozbiór 
(bez podręczników)

21 12,3 9 7,2 45 33,1 35,5183 2 p<0,001 0,29

Magnetofon 10 5,9 5 4,0 58 42,7 93,8884 2 p<0,001 0,47
Rower 10 5,9 17 13,6 47 34,6 45,5325 2 p<0,001 0,32
Rolki 2 1,2 1 0,8 13 9,6 19,1067 2 p<0,001 0,21
Komputer 1 0,6 2 1,6 14 10,3 21,4279 2 p<0,001 0,22
Łyżwy 0 0,0 1 0,8 9 6,6 16,4559 2 p<0,001 0,20
Karty 0 0,0 0 0,0 2 1,5 4,3732 2 p=0,112

Pod względem posiadania przedmiotów, wspomagających spędzanie wolnego 
czasu, najlepiej przedstawia się sytuacja w rodzinach typu C, w których dzieci mają 
stosunkowo najwięcej różnego rodzaju sprzętu sportowego, RTV czy książek. Jednak 
z rozmów z dziećmi i rodzicami wszystkich typów rodzin wynika, że dzieci chciałyby, 
aby rodzice kupowali im częściej zabawki czy sprzęty takie, jak komputery, wideo, 
odtwarzacze CD, DVD itd. Wiele dzieci marzy o rowerach, sprzęcie sportowym, sprzę-
tach muzycznych – gitarach itd. Niestety wielu rodziców na to nie stać. Sytuacja pod 
tym względem jest trudna. Dane z tabeli 6 wykazują różnice w badaniach statystycz-
nych. W wolnym czasie dzieci z różnych typów rodzin bezrobotnych wykorzystują 
w różnym stopniu sprzęt i wyposażenie. Różnice w korzystaniu z różnych elemen-
tów są istotne statystycznie, poziom istotności wynosi p<0,001, niewielkie różnice 
można odnotować w obliczeniu χ2 a także w V-Cramera. Różnicy nie stwierdzono 
w wykorzystywaniu przez dzieci w wolnym czasie kart do gry.

Podsumowanie

Bezrobocie wpływa niekorzystnie na wszystkie sfery życia rodziny, powoduje „za-
chwianie” sfery materialnej i psychicznej oraz nieodwracalne skutki w wymiarze 
indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Bieda i ubóstwo, które towarzyszą tym 
rodzinom, ograniczają dostęp do dóbr kultury, imprez różnego rodzaju, turystyki 
i wypoczynku, a wszystko to nie sprzyja wytwarzaniu się wspólnoty intelektualnej 
i kulturalnej rodziny.

Przeprowadzone badania dowodzą, że bezrobocie we wszystkich dotkniętych nim 
rodzinach narażało je na szereg niedogodności, deprywację wielu ważnych potrzeb. 
Porównywalne są badania I. Reszke, D. Graniewskiej oraz D. Głogosz (Reszke, 1995; 
Graniewska, 1993, Głogosz, 1994).

M. Szymański stwierdza, że dzieci i młodzież w sytuacji utraty przez rodziców 
pracy doświadczały ograniczeń w formie zmiany planów dalszego kształcenia, ob-
niżenia ich aspiracji edukacyjnych i rozwĳ ania uzdolnień poprzez naukę. Realiza-
cję tych zamierzeń utrudnia bieda – brak pieniędzy na uczestniczenie w zajęciach 
proponowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, turystyczne i sportowe (Szy-
mański, 1996). Te wnioski autora w całości potwierdziły moje badania na terenie 
Krakowa. Znikoma liczba dzieci z rodzin bezrobotnych, ale i rodziców korzysta z pla-
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cówek kulturalno-oświatowych. Tak więc zła sytuacja fi nansowa wywiera negatyw-
ny wpływ na to, jak dziecko spędza czas wolny, i że w minimalnym stopniu rodzina 
bezrobotna zaspokaja potrzeby kulturalne swoich członków.

Dbałość o rozwój kulturalny dziecka to jedno z zadań wychowawczych, jakie ro-
dzice powinni wypełniać wobec dziecka. Z badań wynika, że w objętych sondażem 
diagnostycznym rodzinach funkcja ta jest przez nich w niewystarczającym stopniu 
wypełniana. Odczuwanie własnej sytuacji jako gorszej niż sytuacja rówieśników pro-
wadziło do stopniowej izolacji środowiskowej i ograniczenia kontaktu z kolegami. 
Świadczy o tym badanie socjometryczne, w którym dzieci z rodzin bezrobotnych 
dostają przeważnie średnio oceny przeciętne. Mają one też trudności w nawiązywa-
niu kontaktów z rówieśnikami, co wpływa bezpośrednio na losy uczących się dzieci. 
Badane dzieci mają średnio gorsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy. Podłożem 
tego może być atmosfera w domu, często napięta i nerwowa, wiążąca się z chorobą 
jednego lub dwojga rodziców. Bezrobocie wywołuje stres u wszystkich członków ro-
dziny, potęguje konfl iktowość i popycha do różnych uzależnień. Najczęstszym uza-
leżnieniem, które dotykało badane rodziny, był alkoholizm; średnio 64% rodziców 
używało alkoholu.

Praca, którą przestawiłam, to tylko wycinek rzeczywistości rodzin bezrobotnych, 
które borykają się z trudnościami dnia codziennego. Obserwowana jest ciągła degra-
dacja życia rodzin bezrobotnych. Z uwagi na fakt, że większość rodzin bezrobotnych 
żyje w ubóstwie, zagrażającym w wielu przypadkach egzystencji, należałoby w na-
stępnych latach monitorować życie tych rodzin i ich dzieci, prowadzić pogłębione 
badania wybranych aspektów (uwarunkowań i skutków) bezrobocia. 

Przypisy

1 Układ kulturalny to zespół elementów składających się na swoisty, zamknięty obiekt kulturo-
wych treści. A. Kłoskowska, Społeczne ramy kultury, Warszawa 1972, s. 60.
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Czas wolny w rodzinie bezrobotnej – 
jednym z elementów funkcji wychowawczej

Brak pracy rodziców w znaczący sposób odbĳ a się na realizacji podstawowych funkcji w rodzinie, 
w tym bardzo ważnej funkcji wychowawczej. Niedostatek i bieda w rodzinach stanowią źródło wielu 
kłopotów w relacjach więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi, wyostrza się też w dużym stopniu pro-
blem z wykształceniem dzieci, a także ma bezpośredni wpływ na spędzanie czasu wolnego dzieci. 
Zubożenie rodziny powoduje, że inwestowanie w rozwój i wykształcenie dzieci staje się w dużym 
stopniu ograniczone. Ubóstwo i bieda w rodzinach bezrobotnych uniemożliwiają w znaczący sposób 
dostęp do dóbr kultury, turystyki i wypoczynku, co sprzyja alienacji więzi środowiskowych i towa-
rzyskich, a w następnej kolejności izolacji społecznej. Artykuł ten poświęcony jest badaniom, które 
dotyczą spędzania czasu wolnego w rodzinach bezrobotnych. Z badań wynika, że w objętych sonda-
żem diagnostycznym rodzinach funkcja wychowawcza jest przez nich w niewystarczającym stopniu 
wypełniana.

Słowa kluczowe: bezrobocie rodziców, czas wolny, funkcja wychowawcza, bieda, ubóstwo, dobra 
kultury, turystyka, formy uczestniczenia w kulturze 

Free time in a jobless family as one of its educational functions

The lack of parents’ employment fi nds its refl ection in the realisation of basic family functions in-
cluding so important an educational function. Privation and poverty suffered by such families are 
the core of many problems relating to family bonds (in particular those between parents and their 
offspring), children’s education as much as directly to the way children spend their time off. Family’s 
impoverishment leads to restrictions on the investments in children’s development and education. 
Moreover, poverty in jobless families prevents them from participating in or considerably hinders 
their access to cultural achievements, tourism and recreation, which, in turn, leads social alienation 
and next to social isolation. The article focuses on the research devoted to the ways of spending their 
free time by the members of jobless families. The results of the research (based on a diagnostic sur-
vey) show that educational function in those families is often insuffi ciency performed.

Keywords: parents’ unemployment, free time, educational function, poverty, cultural achieve-
ments, tourism, forms of culture participation 
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