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Ulica – to charakterystyczny dla każdego miasta element przestrzeni publicznej, 
z którym na różne sposoby powiązane jest życie jego mieszkańców. Pełni ona 
nie tylko rolę ciągu komunikacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się, ale 
jest też miejscem przypadkowych bądź zaplanowanych spotkań międzyludzkich, 
dla niektórych również miejscem wykonywania pracy i zarobkowania, a dla bez-
domnych – substytutem mieszkania. Bywają także i tacy mieszkańcy miast, któ-
rzy wprawdzie nie są w dosłownym znaczeniu bezdomni, ale praktycznie żyją 
na ulicy, tzn. spędzają na niej większość swego dobowego czasu. Do tej grupy 
należą między innymi nieletni w różnym wieku, których w literaturze socjolo-
gicznej określa się najczęściej mianem „dzieci ulicy”. Im właśnie poświęcona 
jest książka Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, 
będąca efektem sympozjum naukowego, zorganizowanego przez Instytut Socjo-
logii UJ w kwietniu 2011 r.

Wśród autorów tekstów dominują powiązani z uczelniami wyższymi so-
cjolodzy i pedagodzy. Są też teksty pedagogów-praktyków oraz przedstawicieli 
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innych dyscyplin (psychologii, ekonomii, prawa, polonistyki). To profesjonalne 
zróżnicowanie autorów znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie podejścia 
do problematyki dzieci ulicy, każdy z nich bowiem przedstawia ją – co oczywi-
ste – w sposób charakterystyczny dla reprezentowanej przez siebie dyscypliny, 
związany wyraźniej bądź z nurtem teoretycznym, bądź z aplikacyjnym. Tę wie-
lorakość ujęcia, którą należy uznać za istotny walor pracy, wzmacnia dodatkowo 
fakt umieszczenia w niej zarówno takich tekstów, które ukazują lokalne, ograni-
czone do ram konkretnego miasta czy regionu, oblicze problemu dzieci ulicy, jak 
i eksponujących jego bardziej uniwersalne cechy, mniej zależne od określonego 
społeczno-przestrzennego kontekstu. Do pozytywów zaliczyć też trzeba klarow-
ny układ treści tomu, który wskazuje, że zamiarem redaktorów było przedstawie-
nie czytelnikowi najpierw artykułów o większym ładunku treści teoretycznych, 
a w następnej kolejności – mających wyraźniejszy związek z praktyką społecz-
ną. Wszystkie teksty (poza jednym wyjątkiem) traktują o problemie dzieci ulicy 
w polskich realiach. Nie wszystkie jednak, co można uznać za pewien manka-
ment pracy, mieszczą się w sposób jednoznaczny w ramach tematycznych okre-
ślonych przez jej tytuł. Niektóre z nich dotyczą bowiem zagadnień pośrednio 
tylko związanych z fenomenem dzieci ulicy.

Tom otwiera tekst Katarzyny Ornackiej Społeczny fenomen dzieciństwa na 
podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, w którym autorka, nawiązując 
do trzech modeli socjologicznych: społecznego rozwoju dziecka, konstruktywi-
zmu społecznego oraz strukturalizmu społecznego, charakteryzuje najpierw isto-
tę społecznego wymiaru dzieciństwa, a następnie ukazuje dzieciństwo z perspek-
tywy ludzi dorosłych, a potem z perspektywy samych dzieci. Przedstawiając tę 
ostatnią kwestię, odwołuje się do rezultatów własnych badań przeprowadzonych 
wśród 60 dzieci w wieku 10–15 lat, uczęszczających do placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Krakowie. Z badań tych wynika, że choć dzieci potrzebują 
ze strony dorosłych uwagi, wsparcia, życzliwości oraz „poważnego traktowa-
nia”, nie zawsze z taką postawą z ich strony się spotykają. W szczególności nie 
doświadczają jej dzieci ulicy, których sytuacja rodzinna, społeczna i prawna jest 
znacznie trudniejsza i bardziej skomplikowana, niż dzieci żyjących w innych 
„społecznych światach”.

Lucjan Miś, autor artykułu „Dzieci ulicy” – na skrzyżowaniu socjologii 
dzieciństwa i socjologii ulicy. Analiza holistyczna – odwołując się zarówno do 
klasycznych koncepcji socjologicznych, jak i współczesnej socjologii dzieciń-
stwa, skupił uwagę na analizie pojęcia „dzieci ulicy” podkreślając, że jest ono 
wieloznaczne i obejmuje różne kategorie nieletnich, których wspólną cechą jest 
opuszczenie lub porzucenie przez dorosłych i wynikający z tego brak opieki i za-
niedbanie. Obecność takich dzieci na ulicy rodzi ambiwalentne reakcje społecz-
ne: z jednej strony wywołuje troskę i pragnienie udzielenia pomocy, a z drugiej 
wyzwala negatywne emocje wynikające z postrzegania ich jako podmiotów sta-
nowiących potencjalne zagrożenie dla ładu społecznego i prawnego. Autor pod-
jął próbę odpowiedzi na pytanie, czy dzieci ulicy są problemem społecznym. 
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Stwierdził, że udzielenie takiej odpowiedzi wymaga uwzględnienia wymiaru cza-
sowego i przestrzennego tego zjawiska i skonstatował, że jego skala i czas trwa-
nia kształtowały się rozmaicie w poszczególnych krajach, typach społeczeństw 
i okresach historycznych. We współczesnej Polsce – podobnie jak w innych kra-
jach europejskich – zjawisko to ma niewielkie rozmiary, jest ograniczone do skali 
mikro, lecz jednocześnie 

[...] stoi w wyraźnej sprzeczności z zestawem norm i wartości dotyczących troski nad 
dziećmi, zagwarantowania im opieki przez rodzinę […] i państwo, również z normami 
religijnymi deklarowanymi i uznawanymi przez większość mieszkańców (s. 41).

Tekst Koncepcja dziecka na ulicy. Analiza z perspektywy interakcyjnej Ani-
ty Gulczyńskiej składa się z dwóch części. W części pierwszej, o wyraźnie teo-
retycznym charakterze, autorka dokonuje uporządkowania podejść defi nicyjnych 
do problemu dzieci ulicy, występujących w literaturze pedagogicznej, w drugiej 
natomiast, przyjmując jako układ odniesienia dla swojej analizy perspektywę in-
terakcyjną, przedstawia mechanizm wykluczania dzieci i młodzieży ze środowi-
ska społeczno-przestrzennego, określanego jako sąsiedztwo. Empiryczną bazę 
dla analizy tego procesu stanowi materiał uzyskany przez autorkę w ciągu trzy-
letniej obserwacji zachowań chłopców w wieku 14–22 lat, mieszkańców jedne-
go z usytuowanych w centrum Łodzi sąsiedztw, czyli w przestrzeni zamkniętej 
„w kwadracie ulic obudowanych kamienicami, do których prowadzą bramy – 
przestrzenie graniczne pomiędzy ulicą a podwórkiem” (s. 56). Skład społeczny 
tak rozumianych sąsiedztw jest niejednorodny. Funkcjonują w nim dwie kate-
gorie osób. Do pierwszej należą tzw. swoi. Dla nich fi zyczny obszar sąsiedztwa 
jest przestrzenią społecznie znaczącą, z którą się identyfi kują i spędzają w niej 
swój wolny czas w gronie osób sobie podobnych, tworząc grupy podwórkowe 
posiadające swoje normy i rytuały zachowań, zazwyczaj nietolerowane przez re-
prezentantów drugiej kategorii, czyli tzw. obcych. Między tymi grupami rodzą 
się więc konfl ikty, w których obcy, otrzymujący wsparcie od instancji formalnie 
podtrzymujących porządek społeczny, okazują się stroną silniejszą, a swoi jako 
naruszający ten porządek, podlegają stygmatyzacji, co przyczynia się do przy-
śpieszenia procesu ich społecznego wykluczenia.

Barbara Adamczyk w artykule Adaptacyjne strategie dzieci ulicy przed-
stawiła opinie o tych strategiach, wyrażone przez tzw. ekspertów społecznych 
– pracujących wśród dzieci ulicy 96 streetworkerów z różnych organizacji po-
zarządowych, wśród których przeprowadziła w 2010 r. badania ankietowe. Zda-
niem respondentów, dla dzieci ulicy grupa rówieśników znajdujących się w po-
dobnej sytuacji, jak ich własna, przedstawia wartość szczególną, dlatego też dążą 
usilnie do zdobycia jej względów i wytworzenia z nią silnych więzi. Silniejsi 
pretendują do objęcia roli przywódcy w grupie, słabsi starają się przypodobać 
wyżej usytuowanym w grupowej hierarchii. W grupach tworzonych przez dzie-
ci ulicy obowiązują specyfi czne zasady (np. posługiwanie się slangiem, „cwa-
niakowanie” itp.), których przestrzeganie jest wskaźnikiem stopnia identyfi kacji 
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z grupą. Charakterystyczna dla dzieci ulicy jest także strategia utrzymywania 
dystansu wobec otoczenia, która wyraża się w unikaniu kontaktu ze szkołą, na-
uczycielami i personelem placówek wychowawczych, a także z pracownikami 
instytucji pomocowych oraz stróżami porządku publicznego. Cechuje je również 
bierność wobec przyszłości, koncentracja na myśleniu i działaniu w kategoriach 
„tu i teraz”, umożliwiająca przetrwanie i przeciwstawianie się doraźnym prze-
ciwnościom losu. Konsekwencją adaptacji do życia na ulicy jest rozwój zacho-
wań autodestrukcyjnych (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyzowanie 
się, prostytucja) i aspołecznych (kradzieże, wymuszenia, bójki) stanowiących 
niejednokrotnie kontynuację negatywnych wzorów wyniesionych ze środowiska 
rodzinnego.

Agnieszka Balcer sformułowała tytuł swego artykułu w postaci pytania, 
czy Dzieci ulicy (to) dzieci gorszych szans? Odpowiedzi udzieliła w ostatnich 
zdaniach tekstu, pisząc:

Podsumowując można stwierdzić, że dzieci ulicy są dziećmi gorszych szans. Z powodu 
utrudnień mają zdecydowanie gorsze od ich rówieśników szanse rozwoju i edukacji oraz 
utrudniony start w dorosłe życie (s. 104).

Świadomość trudności życiowych, jakie były w przeszłości i są obecnie 
udziałem dzieci ulicy wyzwalała zawsze w ludziach wrażliwych i otwartych na 
potrzeby innych chęć niesienia konstruktywnej pomocy. Autorka przybliżyła 
w artykule sylwetki niektórych z nich: św. Jana Bosko, Antoniego Makarenki, 
Kazimierza Lisieckiego i Janusza Korczaka. Scharakteryzowała także działal-
ność wybranych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się w Polsce pracą na 
rzecz dzieci z zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo środowisk rodzin-
nych, takich jak: Stowarzyszenie „U Siemachy”, Krajowy Komitet Wychowania 
Resocjalizacyjnego, Fundacja dla Polski czy Stowarzyszenie Opieki nad Dzieć-
mi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Dwukrotnie pojawia się w recenzowanej publikacji nazwisko Łukasza 
Barwińskiego, który jest autorem artykułu Marginalizacja społeczna młodzie-
ży i jej przeciwdziałanie w praktyce streetworkingu – wyzwania, szanse zagro-
żenia oraz współautorem, razem z Łukaszem Hobotem, tekstu Praca socjalna 
w środowisku ulicznym z młodzieżą zagrożoną marginalizacją na przykładzie 
projektów realizowanych przez MOPS w Krakowie – diagnoza, doświadczenia, 
wnioski. Wprawdzie w pierwszym z wspomnianych tekstów autor podkreślił, że 
jego refl eksje „nie pretendują do tego, aby traktować je jako wytyczne lub za-
sady prowadzenia pracy socjalnej metodą streetwork” (s. 122), ale w istocie tak 
je właśnie można odczytać i uznać za zdecydowaną zaletę. Czytelnik zaintere-
sowany praktyką streetworkingu dowiaduje się bowiem, na co należy położyć 
nacisk w tego typu pracy. Podstawową zasadą powinno być w niej priorytetowe 
potraktowanie osoby uwikłanej w trudną sytuację: zwrócenie najpierw uwagi na 
nią, pozyskanie zaufania, a dopiero wówczas zajęcie się jej problemem, respek-
towanie prawa do samostanowienia, a także wyzwalanie poczucia sprawstwa. 
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Takie zasady obowiązują w każdej z trzech podstawowych form streetworkingu, 
tzn. pracy z jednostką, pracy z grupą i pracy ukierunkowanej na liderów grupo-
wych, tzw. multiplikatorów. Wybór konkretnej formy pracy powinien być za-
wsze starannie przemyślany i dostosowany do konkretnych warunków działania. 
Największe możliwości zmiany funkcjonowania zmarginalizowanej młodzieży 
i wzrostu jej integracji społecznej daje wykorzystanie pracy skoncentrowanej 
na liderach grupowych, którzy ciesząc się zaufaniem członków swoich grup, są 
w stanie przekonać innych do pozytywnych i akceptowanych społecznie warto-
ści, norm i postaw.

O formach działalności pomocowej na rzecz dzieci ulicy mowa jest dwu 
tekstach: Ł. Barwińskiego i Ł. Hobota (wspomnianym powyżej) oraz w artykule 
Łukasza Albańskiego ABC przetrwania bezdomnych dzieci na ulicy w mieście. 
Krytyczna refl eksja nad Winnipeg Street Youth Survival Guide, obrazującym do-
świadczenia miasta Winnipeg w Kanadzie. Bazę dla doświadczeń krakowskich 
stanowiła realizacja kilku projektów prowadzonych przez miejscowy MOPS, 
których benefi cjentami byli młodzi ludzie w wieku 15–25 lat mieszkający w wy-
typowanych dzielnicach Krakowa, wywodzący się z dysfunkcjonalnych rodzin, 
mający problemy z wypełnianiem obowiązku szkolnego, a jednocześnie trak-
tujący ulicę jako centrum życiowe, w ramach którego zaspokaja się większość 
swoich potrzeb. W pracy z nimi streetworkerzy starali się w maksymalnym stop-
niu pobudzać i wykorzystywać ich własną inicjatywę i proponować uczestnic-
two w konkretnych formach aktywizującej pomocy, takich jak kursy zawodowe, 
zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji i umiejętności oraz zajęcia 
sportowe i kulturalne. W kanadyjskim Winnipeg zrealizowano natomiast projekt, 
którego fi nalnym rezultatem było przygotowanie przewodnika dla dzieci ulicy, 
opracowanego na podstawie ich doświadczeń, a zawierającego informacje z za-
kresu profi laktyki zdrowia fi zycznego i psychicznego, porady dotyczące sposo-
bów ograniczania zachowań ryzykownych oraz informacje o oferowanej pomocy 
i jej zakresie (z podaniem przydatnych adresów kontaktowych).

Kolejne, zamieszczone w recenzowanym tomie artykuły poświęcone zo-
stały prezentacji lokalnych inicjatyw badawczych związanych w pewnym stop-
niu z problematyką dzieci ulicy.

W miastach województwa łódzkiego – o czym napisała Agnieszka Gol-
czyńska-Grondas w tekście Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginali-
zacją w największych miastach województwa łódzkiego. Próba oceny – prowa-
dzona jest inwentaryzacja działań realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży ze 
środowisk defaworyzowanych. Działań tych jest wiele, w ich realizację angażują 
się liczne instytucje, które jednak stosunkowo rzadko ze sobą współpracują, stąd 
też podejmowane przedsięwzięcia nie tworzą spójnego systemu, co należy uznać 
za ich istotny brak. 

We Wrocławiu, o czym można się dowiedzieć z tekstu Barbary Wiśniew-
skiej-Paź, Świetlice i kluby środowiskowe we Wrocławiu – oferta i formy współ-
pracy instytucjonalnej. Projekt badania, pod egidą Instytutu Socjologii UW reali-
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zowane są badania na temat tych placówek, których rezultatem ma być wydanie 
informatora prezentującego raporty na temat ich funkcjonowania.

Maciej Dębski w artykule Między profi laktyką a integracją. Bezdomność 
dzieci w województwie pomorskim przybliżył rezultaty badań nad bezdomnymi 
dziećmi prowadzanych cyklicznie co dwa lata (od 2001 r.) przez Pomorskie Fo-
rum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Z badań tych wynika, że liczba dzieci 
bezdomnych na terenie województwa pomorskiego jest względnie stała (około 
200), a ich przeciętny wiek wynosi 6,5 roku. Są to w większości dzieci pocho-
dzące z rodzin rozbitych, najczęściej mieszkające z którymś z rodziców w pla-
cówkach dla osób bezdomnych. Wyciągając wnioski z przeprowadzonych badań 
autor postuluje, aby w pracy z bezdomnymi dziećmi stosować wielowymiarowe 
formy wsparcia, a działania nastawione na umożliwienie im wyjścia z tego stanu 
uczynić nadrzędnym celem pracy pomocowej.

W końcowej części recenzowanej pracy umieszczone są trzy teksty, dla 
których trudno wskazać kategorialny „wspólny mianownik”. Pierwszy z nich to 
artykuł Katarzyny Gajek, Siły ludzkie w kształtowaniu przebiegu życia byłych 
podopiecznych kuratora sądowego, poświęcony prezentacji losów dwójki nie-
letnich byłych dzieci ulicy. Autorka ukazuje je przez pryzmat oddziaływania na 
przebieg życia bohaterów opowieści dwu rodzajów sił ludzkich: z jednej strony 
działających destruktywnie lub/i hamująco (tu wymienia wpływ środowiska ro-
dzinnego i szkolnego), a z drugiej sił o charakterze wspierającym (tu wskazuje na 
pozytywny wpływ ośrodka kuratorskiego).

Tekst Kazimiery Król, Podstawy prawne ograniczania żebractwa i mar-
ginalizacji społecznej dzieci w Polsce, zawiera uporządkowane i opatrzone ko-
mentarzem informacje o regulacjach prawnych odnoszących się do wymienio-
nych w tytule zjawisk społecznych (jest w nim m.in. mowa o ustawodawstwie 
w zakresie pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i handlu 
ludźmi).

Tom zamyka napisany w bardzo osobistym tonie tekst Marii Gudro, któ-
rego tytuł Dzieciom trzeba dać, co im się należy, a będą dobre, naprawdę dobre, 
jest powtórzeniem myśli wypowiedzianej ponad 40 lat temu przez wybitnego 
polskiego pedagoga Kazimierza Lisieckiego. Autorka, przypominając jego po-
stać i zasługi, a także nawiązując do własnych doświadczeń pedagogicznych, 
snuje refl eksje na temat przyczyn demoralizacji zaniedbanych wychowawczo 
dzieci i apeluje do rodziców, aby pełnili swą rolę w sposób odpowiedzialny i ota-
czali swe potomstwo mądrą troską.

Rekomendując lekturę tego interesującego tomu osobom zainteresowa-
nym problematyką społeczną warto dodać, że – jak wynika z zapowiedzi jego 
redaktorów – w nieodległym czasie czytelnicy będą mieli szansę pogłębić swoją 
wiedzę na omówiony temat sięgając po ich autorską książkę: Dzieci ulicy. Stu-
dium szczególnego problemu miejskiego.


