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WSTĘP 

Model wychowania od zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. 

Powstało na ten temat wiele teorii, napisano mnóstwo książek dotyczących kwestii 

odpowiedniego wychowania dzieci i młodzieży. Czasy transformacji ustrojowej nie 

zmieniły mentalności ludzi, choć od tamtej pory, czyli od 1989 roku zaczęto inaczej 

postrzegać rodzicielstwo i związane z tym obowiązki. Zaczęto wprowadzać 

do harmonogramu wychowawczego wszelkie nowinki docierające z zachodu, tak aby 

wyrównać w przyszłości przepaść dzielącą wschód i resztę europy. Otwarcie się Polski 

na resztę świata pozwoliło dostrzec wielu rodzicom różnice w wychowaniu dzieci. Od 

tamtej pory, w tej kwestii zachodzą ciągłe zmiany i przeobrażenia, model postępowania 

z dzieckiem stał się bardziej elastyczny, otwarty na inności. Pokolenie roczników 

1981-1982, które będzie przedmiotem moich badań, jest pierwszym, które osiągnęło 

pełnoletniość po otwarciu się zagranicznych rynków pracy, co pozwoliło na swobodne 

zamieszkiwanie w krajach Uni Europejskiej, jednak ciąży na nich jeszcze model 

wychowania ich rodziców, którego nie da się wykorzenić zmieniając miejsce 

zamieszkania. 

W swojej pracy podejmę się analizie wychowania oraz wyboru drogi edukacyjnej 

dzieci pochodzących z rodzin robotniczych. „Dzieci" urodzone zostały w latach 

1981-1982, dziś są dorosłe, część z nich ma już własne rodziny, badania przeprowadzone 

zostały w zakładzie robotniczym w Słupsku. Zakład pracy stanowi szczególnego rodzaju 

wspólnotę lokalną, jest to miejsce, w którym codziennie przez wiele godzin współdziałają 

ze sobą ludzie w celu wykonywania wspólnej pracy. Ponadto zakład pracy kształtuje 

różnego rodzaju więzi oparte na wspólnych zainteresowaniach, czy przynależności do 

określonej grupy społecznej. Wspólna praca w tym samym zakładzie daje poczucie 

przynależności, powoduje określone reakcje u osób tworzących środowisko pracownicze. 

Dzięki doświadczeniu jakie zdobyłam pracując w Słupsku czy za granicą 

zainteresowały mnie stosunki panujące w zakładach pracowniczych. Chciałabym 

przybliżyć atmosferę jaka panuje w pracy. Udało mi się dotrzeć do osób w różnym wieku 

i poznać ich światopogląd, spojrzenie na świat, aspiracje życiowe, zarówno ludzi młodych 

jak i starszych. Byłam zachwycona postawą niektórych pracowników, ich zapatrywaniom 

na otaczający świat. Szokowało mnie, szczególnie wśród starszych pracowników, ogromne 

przywiązanie do swojego zakładu pracy, część z nich jest mocno związana emocjonalnie 
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z pracą jaką wykonuje, czasem można odnieść wrażenie, że jest całym ich światem. 

Zauważyłam też, że większość młodych pracowników zaczyna przejawiać takie same 

poglądy. 

Wybierając ten temat kierowałam się chęcią przybliżenia klasy robotniczej. 

Chciałabym też wykazać iż zazwyczaj dzieci powielają schemat edukacyjny i mentalny 

swoich rodziców, co wiąże się z wyborem drogi edukacyjnej oraz aspiracjom na 

przyszłość. Mam nadzieję także przedstawić hierarchię oraz atmosferę jaka panuje 

w zakładach pracowniczych. 

Podstawą do napisania pracy była dostępna literatura na temat społeczeństwa 

polskiego, a w szczególności klasy robotniczej. W pracy posłużyłam się ankietą oraz 

metodą sondażu diagnostycznego. Z opracowań, z których korzystałam w szerokim 

zakresie należy wymienić prace, takie jak: „Naród-władza-społeczeństwo" A. Jasińskiej-

Kani (red.), „Polska młodzież" T. Sołtysik i M. Karwowskiej (red.), oraz „ Współczesna 

rodzina polska-jej stan i perspektywy" H. Cudaka i H. Marzec (red.), a także czasopismo 

„Teraźniejszość-człowiek-edukacja", korzystałam również ze źródła informacji, jakim jest 

internet, a konkretnie ze stron poświęconych dzisiejszemu społeczeństwu. 

Niniejsza praca poświęcona jest klasie robotniczej w czasach transformacji 

ustrojowej. Składa się ona z trzech rozdziałów, z których pierwszy obejmuje omówienie 

społeczeństwa polskiego w przekroju. Przedstawia pojęcia „rodzina", „wychowanie". 

W rozdziale tym znajduje się również sprawozdanie ze strajków robotniczych w Polsce od 

1989 do 2005 roku. 

Drugi rozdział zawiera szersze przedstawienie metod, form i narzędzi badawczych 

oraz charakterystykę terenu badań. Ujęłam w nim również cel i przedmiot badań oraz 

sformułowałam problem badawczy i hipotezy. 

Rozdział trzeci jest poświęcony badaniom empirycznym. Przedstawiam w nim 

wyniki badań własnych odzwierciedlających istotę problemu zawartego w temacie. 

W ostatnim podrozdziale opisuję podsumowanie badań, czyli syntezę części 

teoretycznej i badawczej. 

Pracę kończą załączniki i bibliografia. 
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ROZDZIAŁ I 

WYCHOWANIE W RODZINACH ROBOTNICZYCH 

W OKRESIE TRANSFORMACJI USTORJOWEJ 

1.1. Wychowanie 

Z punktu widzenia świeckiego można ująć wychowanie w wąskim i szerszym 

znaczeniu. Wśród pojęć pedagogicznych wychowanie uważa się za jedno 

z najtrudniejszych do zdefiniowania. Wychowanie w wąskim znaczeniu oznacza: 

Świadome, celowe i specyficzne pedagogiczne działanie osób z reguły występujących 

w ich różnych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane głównie przez słowo 

(i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia 

względnie trwałych skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, 

kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej.1 

W szerszym ujęciu wychowanie oznacza: oddziaływanie całokształtu 

specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, 

indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących względnie trwałe 

skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w j e j  sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, 

kulturowej i duchowej.2 

W słowniku W. Okonia natomiast wychowanie określa się jako świadomie 

organizowaną działalność społeczną, opartą na stosunku wychowawczym między 

wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian 
o 

w osobowości wychowanka. 

Z kolei J. Tarnowski uważa, że wychowanie ma być systemem oddziaływania 

starszych pokoleń na dorastające (sfera prakseologiczna), system działania sprzyjającym 

ich wszechstronnemu rozwojowi (sfera psychologiczna) oraz przygotowującym-według 

określonego ideału-nowego człowieka do przyszłego życia (sfera socjologiczna). Za 

najbardziej trafną z kolei, J. Tarnowski uważa definicję Klausa Schallera, dla którego 

| W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 613. 
2 Tamże, s. 918. 

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 319. 
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wychowanie to sposoby i procesy, które istocie ludzkiej pozwalają odnaleźć się w swoim 

człowieczeństwie .4 

Kolejna definicja stwierdza, że: wychowanie jest to całość zamierzonych 

oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwającą całe życie. 

W zakres pojęcia wchodzi: wychowanie naturalne pod wpływem środowiska w którym 

jednostka funkcjonuje, czyli: rodzina, kontakty społeczne, obyczaje czy religia; 

wychowanie instytucjonalne-celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących 

takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka, samowychowanie.^ 

Kolejną definicją jest opracowana przez M. Łobockiego, który uważa, iż 

wychowanie jest postrzegane zazwyczaj jako proces, czyli jakiś rodzaj ludzkiego działania, 

lub też jako wynik bądź produkt oddziaływań wychowawczych. Wychowanie jako proces 

jest zazwyczaj utożsamiane z oddziaływaniem na psychikę ludzką oraz na zachowanie 

człowieka, przy czym przez oddziaływanie to rozumieć należy wywieranie wpływu na 

zmiany czy przeobrażenia w osobowości, czy zachowaniu, a zwłaszcza opinii i przekonań 

o otaczającym nas świecie oraz postaw wobec ludzi, samych siebie oraz wartości jakie 

posiadamy.6 

Ponadto uważa, że wychowanie jest nie tylko kształtowaniem wartościowej 

osobowości, ile wprowadzeniem dzieci i młodzieży w wartościowy sposób życia7 Innymi 

słowy autor chciał zachęcić do tego aby wyzwalać u dzieci własną świadomość na temat 

otaczającego ich świata, cała pomoc wychowawcy ma polegać jedynie na ukierunkowaniu 

go, współpracy z nim w drodze np. bezpośredniego dialogu. Autor chciał pokazać 

w ten sposób, że należy unikać pokazywania dzieciom pewnych schematów myślowych, 

wzorów narzuconych odgórnie w drodze do pełnej socjalizacji. Cała wiedza na temat życia 

w otaczającym świecie jaką posiada wychowawca powinna być jedynie oparciem dla jego 

wychowanków, pedagog winien jedynie pomóc dostrzec swoim uczniom ich własne 

możliwości rozwojowe, nauczyć je korzystania z własnego intelektu i pokładów w nim 

ukrytych. Wielu pedagogów dąży do tego aby spowodować u dzieci to aby wiedzę, którą 

przekazują im inni potrafiły zweryfikować, zrozumieć j e j  przekaz, aby potrafiły odróżnić 

fakty, które z kolei pobudząje do refleksji, przemyśleń. 

Nieco inną regułę wychowania można przedstawić z punktu widzenia religii, gdzie, 

wychowanie jest pomocą udzielaną człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, 

4 J. Tarnowski, Jak wychowywać?, dz. cyt., s. 64. 
3 Internet, www.wikipedia.pl 19.03.2007r. 
6 M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 11. 
7 Tamże, s. 13. 
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w nadaniu życiu człowieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie 

człowieka z Bogiem poprzez praktykowanie miłości bliźniego.8 

Według encyklopedii dyscyplina to: karność, podporządkowanie postępowania 

określonych osób obowiązującym przepisom, poleceniom przełożonych lub wymaganiom 

stawianym przez społeczeństwo, organizację bądź instytucję.9 

Dyscyplinę w domu można określić jako określone metody wychowawcze, 

którymi posługują się rodzice aby w pełni ukształtować charaktery swoich dzieci. 

Najczęściej powielają schemat jaki panował w ich domu rodzinnym, czasem biorą 

przykład z sąsiadów, częściej z telewizji. Największą bolączką dzisiejszych pedagogów 

jest fakt iż w szkołach nie ma przedmiotu, który przygotowywałby dzieci do ich 

przyszłych, dorosłych ról. Nikt nie uczy jak wychowywać, jedynymi nauczycielami w tej 

kwestii są rodzice. Najczęstszymi metodami wychowawczymi, panującymi w domu, są: 

1. Uchronienie dziecka od złego towarzystwa; 

2. Przykład osobisty rodziców; 

3. Kary, nagrody; 

4. Nadzór i kontrole; 

5. Zrozumienie przez rodziców problemów i kłopotów młodzieży; 

6. Okazywanie sobie serdeczności.10 

Metody te mogą przybierać różny charakter i różne nasilenie, czyli, np. kary 

w jednym domu mogą być surowe, w innym natomiast łagodne, kara może kojarzyć się 

komuś z przemocą fizyczną, natomiast ktoś inny pamięta kary z dzieciństwa jedynie pod 

postacią reprymendy otrzymanej od rodziców. W ten więc sposób można zauważyć, że 

model wychowania w rodzinie jest podobny, zmieniać się może jedynie nasilenie pewnych 

czynników, i to od nich zależy, czy dana metoda pozostawia pozytywne czy negatywne 

skutki w psychice dziecka. Nasilanie się czynników zależy oczywiście od rodziców, 

dyscyplina jaką narzucą w swoim domu rzutować będzie na całą przyszłość ich dzieci. 

Pod regułę „wychowania" można także podpiąć ideały wyznawane przez rodziców, 

wydaję mi się, że ma to także ogromny wpływ na dziecko. Poszczególne warstwy 

społeczne różnią się poglądami, ideałami wyznawanymi przez siebie. Klasa robotnicza 

zawsze szerzyła określone, niezmienne prawdy dotyczące kwestii religii, patriotyzmu czy 

szacunku dla historii, oczywiście ich dzieci przejmują z pokolenia na pokolenie określone 

8 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 913. 
9 Mała Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2000, s. 511. 
10 M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 11. 
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wzorce zachowań i dążeń. Jeśli chodzi o kwestię patriotyzmu to jest ona od zawsze 

najważniejszą cechą charakterystyczną klasy robotniczej, pełni od pokoleń ogromną rolę w 

kształtowaniu systemu wartości młodych. 

W okresach powstańczych patriotyzm pochłonął całą uświadomioną rzeszę 

Polaków, podczas okupacji hitlerowskiej pochłonął on już cały naród, sensem życia była 

walka o przetrwanie narodu. Po latach wojennych pojęcie patriotyzmu było wszechobecne, 

lecz nie było już ono hasłem gotowości do walki, celem i jedyną treścią patriotyzmu stała 

się praca dla kraju. Życie we wspólnocie, poświęconej wspólnym celom, dawało 

gwarancję spokoju, stabilizacji, harmonii. Młodzież wychowana przed transformacją 

ustrojową została wciśnięta w rytm tamtych czasów, wychowanie patriotyczne w domu 

czy w szkole jest nawykiem, którego nie da się zmienić. 

Dzieci urodzone na początku lat osiemdziesiątych były ostatnim pokoleniem 

tamtych czasów, zmiana ustroju odbywała się na ich oczach, ponieważ zaczynały one 

wtedy naukę w szkole. Coraz większy dostęp do ogólnoświatowych mediów, kultury 

zachodniej i szybkiego tempa życia w niczym nie pokrywał się z naukami w szkole, gdzie 

treści nauczania nie pokrywały się z rzeczywistością. Niezmienna kadra nauczycielska, 

podręczniki, nie miały potwierdzenia dla dzieci i młodzieży na ulicy, czy w mediach. 

Nastąpił ogólny upadek patriotyzmu. Jednak wpojone zasady miłości i szacunku do narodu 

przetrwały, jednak nie zawsze w odpowiedniej formie, jak np. powstanie Młodzieży 

Wszechpolskiej działającej z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Głoszenie haseł 

patriotycznych przez ugrupowanie Młodzieży Wszechpolskiej kojarzy się dziś 

z propagowaniem haseł faszystowskich. Wielu członków tego ugrupowania chwali się 

tym, że ich przodkowie walczyli o wolność w czasach okupacji, widać, iż kwestie 

wychowania patriotycznego miały miejsce w ich domach, niestety nie dało to 

pozytywnych skutków. W dzisiejszych czasach patriotyzm wśród młodych ludzi przejawia 

się też w tym, iż nie decydują się na wyjazd z kraju, po otwarciu zagranicznych rynków 

pracy, jednak na dzień dzisiejszy jest to bardzo mały procent osób. Dodatkowo od wielu lat 

zaobserwować można, że hasło patriotyzmu jest nieustannie nadużywane przez ludzi 

i instytucje związane z władzą. Hasło to często usprawiedliwia działania nie zawsze 

służące, w odczuciu potocznym, dobru narodu. Kwestia religii jest podobna do kwestii 

patriotyzmu, j e j  rola w kształtowaniu charakterów jest jakby odzwierciedleniem 

patriotyzmu. W tych samych latach nastąpił ich rozkwit, oraz upadek. Religia katolicka 

jest od wielu pokoleń jedną z podstaw elementów historii, kultury i świadomości 
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społecznej Polaków. Jej największy rozkwit nastąpił w XIX w. Wśród całej populacji 

polskiej stała się ona synonimem zachowania tożsamości narodowej.11 

Czasy komunistyczne to kolejny rozkwit katolicyzmu na ziemiach polskich, religia 

zabroniona przez system polityczny była ostoją w ciężkich czasach, wielu ludzi oddało za 

nią życie. Powszechnie znany jest fakt, że intensywniej wierzą i praktykują osoby 

z niższych warstw społecznych, o niższym poziomie wykształcenia. Jeśli chodzi o kwestię 

wychowania światopoglądowego w domu zawsze budziła opinie, że proces kształtowania 

takich postaw wymykał się z pod rodzinnego klosza. Zbieżności poglądów i opinii w kręgu 

rodziny, czyli pomiędzy rodzicami a dziećmi, są zazwyczaj dosyć niskie. Rodzice od 

zawsze w niewielkim stopniu są w stanie przekazać swoim dzieciom poglądy i postawy, 

ponieważ nie są oni jedynym podmiotem wychowawczym, bardzo często przegrywają 

w konkurencji z innymi instytucjami wychowawczymi, które w stosunkowo młodym 

wieku przyciągają dzieci swoimi ofertami. Środowisko rówieśników ma ogromny wpływ 

na zachowania i przyszłe poglądy młodzieży, dzieje się tak, ponieważ z roku na rok dzieci 

coraz więcej czasu spędzają w szkole. Instytucja szkolna kojarzy się też dzieciom 

z ucieczką od spraw rodzinnych, jest całkowicie wolna od kłopotów życia domowego. 

Rodzice bardzo często nie mają też czasu na rozmowy poglądowe z dziećmi, nie są też. 

przede wszystkim, przygotowani do takich rozmów. Jeśli chodzi natomiast o wiarę, jest 

ona wyjątkiem, który w niezwykle wysokim stopniu określany jest przez rodziców dzieci. 

Jest to jedyna dziedzina wychowania, która tak wyraźnie stanowi element kultury całej 

rodziny, jest ona wpajana dzieciom od maleńkości, jest także w równie wysokim stopniu 

dziedziczona przez kolejne pokolenia. Decyzję o wychowaniu religijnym podejmują 

rodzice, podejmują ją dobrowolnie, co jest rzeczą bardzo istotną. Rodziny wierzące mają 

ogromnego sprzymierzeńca, czyli Kościół, jako instytucję edukacyjną, z którą młodzież 

styka się wcześniej niż ze szkołą, i która równie systematycznie co szkoła realizuje swoją 

misję w procesie wychowania.12 

Religia zatem wywiera bardzo wcześnie silny i dosyć trwały wpływ na 

światopogląd jednostki. Nie jest to także obojętne dla kształtujących się w późniejszym 

okresie życia poglądów i postaw. Mogą być one albo wprost wyznaczane przez religię, lub 

też, współkształtowane z nią. Poza tym kościół głosi swą własną naukę społeczną, osoby 

wierzące zaznajamiają się dosyć wcześnie z elementami tej nauki, najpierw w trakcie 

edukacji religijnej, a następnie poprzez kazania. 

S. Nowak(red.), Ciągłość i zmian tradycji kulturowej, Warszawa 1989, s. 232. 
Tamże, s. 247. 
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W ślad za wychowaniem religijnym podąża wychowanie seksualne dzieci. Na tym 

polu rodzice nie dają zbyt dobrego przykładu swoim dzieciom. Powszechnie wiadomym 

jest, iż rodzice niewiele czasu poświęcają na zgłębienie tej problematyki u swoich pociech. 

Dzieci zazwyczaj dowiadują się o „tych sprawach" od kolegów, z telewizji czy gazet. 

Jednak w tym momencie chciałabym skupić się na rodzicach i ich roli w kwestii 

wychowania seksualnego swoich dzieci. Tradycyjnie podstawowym źródłem edukacji 

seksualnej powinna być rodzina. Lecz niestety rodzice są często skrępowani podczas 

rozmów z dziećmi na temat zachowań seksualnych i większość z nich wolałaby, aby 

wychowanie seksualne prowadziła szkoła. Jednocześnie wielu rodziców boi się, że treści 

przekazywane w szkole mogą być sprzeczne z ich własnym systemem wartości. 

Podstawowym argumentem przeciwników edukacji seksualnej w szkole jest obawa, że 

lekcje prowadzone z tego zakresu zachęcą młodzież do aktywności seksualnej. Powoduje 

to niezręczną sytuację gdyż powstaje opóźnienie w rozpoczęciu edukacji, idzie za tym to, 

że wychowanie seksualne dzieci i młodzieży odbywa się na własną rękę, w sposób 

niekontrolowany, źródłem informacji stają się częściej rówieśnicy niż rodzice czy 

nauczyciele. Milczenie lub uniki dorosłych w sprawach seksu sprawiają, że młodzież 

wchodzi w świat kontaktów intymnych bez odpowiedniego przygotowania. Młodzi ludzie 

oczekują wsparcia na tej płaszczyźnie od swoich rodziców. Rozmowa na tematy seksualne 

z rodzicami może być kluczowa w ich harmonijnym rozwoju. Młodzi ludzie chcą, by 

dorośli otwarcie i szczerze dzielili się z nimi swoja wiedzą na temat seksu. Oczekują 

konkretnych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ich płciowości. Pragną wiedzieć, 

co rodzice sądzą np. o presji rówieśników, aborcji, miłości, pigułkach i seksie. I j  

Wielu rodzicom bardzo trudno rozmawia się o seksualności ze swoimi dziećmi. 

Domowe wychowanie seksualne ma jednak decydującą rolę, ponieważ rodzice mogą 

wtedy indywidualnie zajmować się wątpliwościami i potrzebami dziecka. Zazwyczaj bywa 

tak, iż wielu rodziców nie traktuje poważnie wychowania seksualnego. Faktem jest też to, 

że dorośli mają niewielką wiedzę z zakresu rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, co 

może wpływać negatywnie na przyszłe życie uczuciowe ich dzieci, w tym sensie, 

że niewyedukowane w tej kwestii nie będą potrafiły odnaleźć się w przyszłości 

w dorosłych rolach. Dzieci powinne być wychowane w przekonaniu, że ich seksualność 

jest czymś naturalnym, przyjemnym i pięknym. Rodzice powinni przekazywać wiedzę 

M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Podróż w nieznane, Warszawa 1999, s. 10-11. 
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dzieciom jak dobrze czuć się w swoim ciele i jak w przyszłości doświadczać go w pełni 

rozkoszy, oraz przygotować je na to, aby umiały kochać i zawierać związki.14 

Dla wielu rodziców hasło „wychowanie seksualne" kojarzy się z czymś bardzo 

trudnym, czymś, do czego nie czują się w pełni przygotowani, czymś co wykracz poza ich 

granice i możliwości intelektualne oraz emocjonalne. Nie uświadamiają sobie, że 

wychowanie seksualne dziecka jest ich całą postawą wobec płciowości człowieka 

realizowaną na co dzień w życiu rodzinnym, że są to również sposoby odnoszenia się do 

siebie w relacjach małżeńskich, rodzicielskich, są to także gesty, zachowania, uczucia, 

które pojawiają się w każdym momencie życia małżeństwa i całej rodziny. Najważniejsze 

jest to, by były one pozytywne i realizowane ze świadomością tego, że są obserwowane 

i odbierane przez wszystkich członków rodziny, a szczególnie tych najmłodszych, na 

których wywierają największy wpływ. W środowisku rodzinnym zachodzi naturalne 

wychowanie seksualne, jeśli rodzice w sposób właściwy wypełniają swoje role 

wychowawcze, czyli spontanicznie, adekwatnie do sytuacji i okresów rozwojowych 

dziecka wdrażają im podstawy do funkcjonowania w rolach wynikających z ich płciowości 

i związanej z nią seksualności. Rzeczą ważną jest aby wychowanie seksualne zapewniało 

dziecku nie tylko poznawczo-biologiczny, ale dzięki wartościom wyznawanym przez 

rodzinę, również i duchowy aspekt ich seksualności. 

Kolejną sprawą jest kontekst wychowania poprzez współczesne media. W Wyniku 

wielu badań ustalono, że telewizja zawsze wywiera, zamierzony bądź niezamierzony 

wpływ na odbiorców. M. Mrozowski wymienił trzy główne kategorie oddziaływań: 

1- Wymiar behawioralny-określa on, iż telewizja nie kształtuje skłonności i chęci do 

podejmowania różnorodnych zachowań w sposób bezpośredni lecz przez zmianę 

kierunku lub dynamiki procesów poznawczych oraz jakiś stanów emocjonalnych. 

Zachowanie człowieka nie jest uzewnętrznianiem się jego wiedzy i nastroju lub też 

przejawem jakiegoś wewnętrznego aktu woli, lecz jest wynikiem całego splotu 

różnorakich uwarunkowań (np. osobowość, obecna sytuacja życiowa, status 

społeczny), wśród których telewizja i nadawane przez nią programy stanowią tylko 

jeden element. Telewizja więc, w tym wymiarze, odgrywa tylko rolę czynnika 

pośredniczącego i wspomagającego kształtowanie i zmianę postaw. 

2. Wymiar poznawczy-Zawarte w różnorodnych przekazach telewizyjnych treści 

poznawcze wywołują w świadomości odbiorców trojakiego rodzaju efekty: wpływ 

U. Arens, Otwartość i wstyd w rodzinie, Białystok 2005, s. 146. 

12 



na definiowanie sytuacji oraz tworzenie obrazu rzeczywistości, po drugie, 

powodowanie 

3. Wymiar emocjonalny- wyraża się w oddziaływaniu telewizji na sferę emocjonalną 

widza, która zależy od charakteru związku, jaki powstaje między przekazem 

a odbiorcą. Związek ten może występować w trzech postaciach, jako: emocjonalne 

pobudzenie, rozładowanie napięcia i przeżycie zastępcze. Te trzy rodzaje 

kontaktów z telewizją mogą stać się źródłem korzystnych doznań, które przynoszą 

jednostce satysfakcję, zadowolenie, komfort psychiczny, a więc przyczyniają się do 

jego dobrego samopoczucia. Zbyt częste oglądanie telewizji może stać się 

przyczyną negatywnych następstw w psychice odbiorców, takich jak np. spadek 

wrażliwości (desensytyzacja), stany lękowe i poczucie wyobcowania (alienacja). 

Skutki wywołane przez nadmierne oglądanie telewizji w sferze emocjonalnej 

pozostają w ścisłym związku i wzajemnie się wzmacniają, nie są to jednak 

nieuniknione następstwa kontaktu z telewizją, powstają one tylko wtedy kiedy 

odbiorcy poświęcają telewizji zbyt wiele czasu, gdy odbiór jest bezrefleksyjny 

i bezkrytyczny lub gdy oglądany program jest niedostosowany do struktury 

emocjonalnej przeciętnego odbiorcy.1? 

Dzięki telewizji dzieci żyją w zupełnie innym świecie niż np. ich koledzy dziesięć 

lat wcześniej. Dzieje się tak, ponieważ telewizja wyznacza najszybciej nowe trendy, dzięki 

obrazom w niej zawartym najlepiej można zauważyć jak szybko zmienia się otaczający nas 

świat, i prawidła jakie nim rządzą. Kontakt dziecka z telewizją zaczyna się bardzo 

wcześnie, odbiera ono wtedy serię bodźców ze strony szklanego ekranu, różnorodne 

obrazy, powiększone fotografie na całe życie utrwalają się w umyśle dziecka, które 

każdego dnia atakowane jest ogromną ilością nowych informacji, przekazywaną 

w programach, filmach czy reklamach. Dziecko podobnie jak dorośli bardzo intensywnie 

korzysta z mediów, w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie środki wychowawcze 

korzystają z dobrodziejstw techniki. Młodzi ludzie są „wmontowani" w świat techniki bez 

przerwy narażone są na jego oddziaływanie. Rzeczywistość techniczno-medialna, 

w której żyją współczesne dzieci, której konsekwencje i skutki wyraźnie doświadczają, jest 

rzeczywistością pośrednią, w której rolę pośrednika spełniają różnego rodzaju aparaty 

techniczne. Powodują one, że np. relacje międzyludzkie stają się szybsze i bardziej 

wszechstronne lecz tracą swą żywiołowość i spontaniczność. Ponadto rzeczywistość 

H. Ejsmont, Media, wartości, wychowanie, Kraków 2005, s. 100. 
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medialna jest dla dziecka owszem atrakcyjna, lecz staję się też zaborcza w stosunku do 

niego, potrafi zawładnąć jego czasem, zdezorganizować życie. Masowość odbioru 

telewizji utrudnia, przeszkadza, bardzo często uniemożliwia dziecku odpoczynek 

w samotności w ciszy co jest rzeczą niezwykle istotną dla jego prawidłowego rozwoju. 

W dzisiejszych czasach telewizja jest z pewnością dominującym medium w sensie 

j e j  codziennego używania. Jest ona także centralną częścią życia domowego i integralną 

częścią rodziny, pełni też rolę najważniejszego narzędzia uczestnictwa rodziny 

w kulturze. Rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy, że nadmierna liczba godzin 

spędzonych przed telewizorem ma bardzo zły wpływ na ich dzieci. Nie zdawanie sobie 

sprawy, lub też po prostu brak czasu na wymyślanie dzieciom innych zajęć spowodowały, 

że głównym narzędziem wychowawczym w domu stał się nie rodzic lecz telewizor lub 

komputer. Wpływ tych środków przekazu na dzieci ma wyniszczający charakter z tego 

względu, że dzieci często identyfikują się z bohaterami jakich zobaczą w telewizji bądź 

wyśledzą w internecie. Działanie mechanizmu identyfikacji wiąże się z przejmowaniem 

wzorców postępowania jednostek fikcyjnych, lecz dziecko nie zdaje sobie z tego sprawy 

i po jakimś czasie jego zachowania, czy określone przeżycia, pragnienia, dążenia 

przejmuje od swojego bohatera. Zachodzi tu tzw. zjawisko projekcji, które rozumiane jest 

jako wyjście poza siebie, porzucenie codziennego, otaczającego jednostkę świata. 

Psychologia właśnie w projekcji upatruje główną przyczynę problemów dzieci i młodzieży 

związaną ze zbyt nadmierną liczbą godzin spędzoną przed telewizorem bądź monitorem 

komputer. W dzisiejszych czasach upowszechnienie i szybki rozwój telewizji spowodował 

znaczne zmiany w rozwoju poznawczym dzieci. Ponadto komputeryzacja, w niektórych 

krajach jest niemalże powszechna przy rozwoju dziecka. Obok oczywiście niewątpliwie 

intelektualnych korzyści jakie daje telewizja i inne mas media nie można nie dostrzegać 

potencjalnych zagrożeń. Jest to problem wielu rodzin, gdzie nośniki odbioru informacji są 

głównym bodźcem wychowawczym dzieci. W związku z tym pomoc dziecku w procesie 

poznawania i przyswajania treści przekazywanych przez środki masowego przekazu, ze 

strony rodziców powinna być niezbędna.16 

Ostatnim zagadnieniem jest kwestia wychowania w placówce szkolnej. Edukacją 

nazywamy ogół działań skierowanych na wywołanie celowych zmian korzystnych 

w uczniu. „Uczniem" jest w tym przypadku każdy człowiek uczący się nowych czynności, 

a ten, który działaniami kieruje (w szkole, w domu, czy w innej grupie społecznej) jest 

J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja, Białystok 2001, s. 45. 
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„nauczycielem". Ważne jest by nauczyciel miał wyobrażenie stanu, jaki ma być osiągnięty 

w wyniku tych działań. W tym sensie edukacja jest działalnością celową, świadomą, 

nieprzypadkową. Nadto zmiany, jakie wywołuje, powinny być wartościowe, uzasadnione 

psychologicznie i społecznie, choć młodzież niekoniecznie od razu ich pragnie.17 

Wychowanie szkolne od zawsze budziło wiele zastrzeżeń i kontrowersji ze strony 

społeczeństwa. Za czasów gdy nasi rodzice pobierali nauki szkolne, podstawą wychowania 

szkolnego była dyscyplina i rygor. Z czasem takie warunki szkolne uległy drastycznym 

zmianom. Wraz ze zmianą ustroju w Polsce młodzież powoli przejęła od nauczycieli 

pewne prawa dotyczące określonych zachowań w szkole, kwestii ubioru, koloru włosów, 

itd. Od samego początku nauczyciele oczywiście próbują z tym walczyć, lecz niestety 

przynosi to różne efekty. Sytuacja wychowawcza w szkole w dzisiejszych czasach jest 

mocno zaburzona i trudno określić j e j  teraźniejsze założenia co do wychowania. Ogólnie 

częściej teraz słyszy się o zwalczaniu agresji uczniów w stosunku do nauczycieli niż 

0 jakiś nowych formach wychowawczych stosowanych obecnie bądź właśnie wdrażanych. 

Patologia panująca w polskich szkołach jest przerażająca, nauczyciele, rodzice i rząd nie są 

w stanie dojść do jakiś określonych przedsięwzięć aby tą sprawę rozwikłać. Nikt nie jest w 

stanie określić kiedy nastąpiła tak ogromna zmiana w atmosferze szkolnej. Kwestia 

dewiacyjnych zachowań młodych ludzi w szkole jest kojarzona z pogłębiającą się 

patologią w polskich domach, z upadkiem więzi emocjonalnej łączącej rodziców i dzieci, 

dochodzą do tego jeszcze media propagujące seks, przemoc, internet i sytuacja staje się 

bardziej przejrzysta. Niestety szkoła też przyczynia się do powstawania patologii, jest 

odpowiedzialna w równym stopniu jak rodzice czy współczesne media za wykolejenie 

dzisiejszej młodzieży. Niestety nie wiadomo dlaczego doszło do takiej sytuacji w szkole 

kiedy to uczniowie traktują warunki a nie nauczyciele, powszechnie wiadomo jest tylko 

tyle, że młodzież przestała szanować starszych od siebie, a co za tym idzie przestała się ich 

bać czyli w konsekwencji czuje władzę nad swoimi opiekunami, nie musi się ich słuchać 

1 brać z nich przykładu. Wszelkie starania współczesnych pedagogów nie przynoszą 

żadnych rezultatów. Po 1989r. otworzyła się zamknięta przestrzeń konieczna do 

odbudowy, pozytywnych przemian w wychowaniu szkolnym. Szkoły zaczęły tworzyć 

rożnorodne propozycje wychowawcze, zapraszać osoby z zewnątrz, proponować szkolenia 

wychowawcom. Widoczne są także ogólnopolskie starania wielu, szczególnie młodych 

nauczycieli starających się o podnoszenie swoich kwalifikacji, jakości swojej pracy. 

K. Kruszewski (red. naukowa), Sztuka nauczania, Warszawa 2004, s. 18. 
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W wielu szkołach zachęca się pedagogów do własnej pracy twórczej, do opracowywania 

własnych projektów, programów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Prace te 

jednak nie przynoszą określonych efektów, młodzież nie chce współpracować, dochodzą 

do tego jeszcze, w ostatnim czasie, bardzo burzliwe zmian w szkolnictwie proponowane 

przez rząd, z czym dzisiejsza młodzież nie chce i nie może się zgodzić. Stąd dochodzi do 

frustracji wśród młodych, niechęci do instytucji szkolnej a co za tym idzie ataków 

agresji.18 

Szkoła oprócz funkcji wychowawczej i edukacyjnej pełni także rolę tzw. 

rozrywkową. Młodzi ludzie w szkole mają możliwość pozyskania nowych znajomości, 

które nie zawsze są dla nich odpowiednie. Powszechnie znaną sprawą, od wielu pokoleń, 

jest problem używek stosowanych przez młodzież, większość uczniów inicjację 

alkoholową czy narkotykową przechodzi w szkole wśród rówieśników. Problem odurzania 

się młodzieży jest jednym z najgłośniejszych problemów dzisiejszej szkoły. Grupy 

rówieśnicze tworzące się w szkole stają się dla dorastających drugą rodziną, która 

w okresie buntu młodzieńczego jest ustawiona wyżej w hierarchii wartości niż rodzina 

biologiczna. 

1.2. Rodzina a kariery edukacyjne dzieci 

Chciałabym przedstawić kilka definicji dotyczących terminu „rodzina*'. Zacznę od 

najstarszej literatury, a będzie to informator pochodzący z 1977r. 

Rodzina stanowi najbardziej powszechne środowisko wychowawcze człowieka. 

Wywiera ono istotny i znaczący wpływ na zachowanie się jednostki, wewnątrz rodziny jak 

i na zewnątrz, na j e j  ustosunkowywanie się do innych osób, do świata wartości, systemu 

norm i wzorów postępowania. Prawidłowo funkcjonująca rodzina posiada walory 

wychowawcze nie do zastąpienia przez inne, pozarodzinne środowiska. Funkcje rodziny 

to: 

1. Zaspokajanie potrzeb psychicznych, szczególnie potrzeb emocjonalnych, 

wdrażanie do kultury wyrażania uczuć. 

2. Zabezpieczenie pełnego rozwoju intelektualnego poprzez stwarzanie odpowiednich 

warunków do rozwijania zainteresowań i aspiracji intelektualnych oraz motywacji 

do uczenia się. 

H. Rylke, Pokolenie zmian, Warszawa 1999, s. 115 
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3. Zapoznawanie z ogólnymi zasadami postępowania i kształtowania pojęć etycznych, 

uczenie rozumienia zachowań drugiego człowieka, jego indywidualności a przede 

wszystkim jego inności oraz oceny i interpretacji tych zachowań zgodnie 

z przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 

4. Wprowadzenie w świat kultury i sztuki, wdrażanie do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze i przekazywanie prawidłowych wzorów spędzania wolnego czasu. 

5. Wdrażanie do aktywnego stosunku do pracy, budzenie zainteresowań problemami 

pracy rodziców, przygotowanie do racjonalnego i zgodnego z zainteresowaniami 

wyboru zawodu 

6. Rozwijanie potrzeby kontaktów międzyludzkich, rozszerzanie tych kontaktów 

na kręgi krewnych, przyjaciół czy znajomych. 

7. Przygotowanie do właściwego podejmowania zadań rodzicielskich i małżeńskich. 

8. Przygotowanie do samodzielnego trybu życia. 

9. Wprowadzenie w krąg zagadnień społeczno-politycznych.19 

Encyklopedia Pedagogiczna, natomiast podaje już  nieco inną definicję: Rodzina 

jest to instytucja ogólnoludzka spotykana we wszystkich epokach i kulturach. Do je j  

uniwersalnych, wszędzie spotykanych zadań należy: zaspokajanie popędu seksualnego, 

zaspokajanie elementarnych potrzeb życiowych oraz rodzenie i wychowywanie dzieci. 

Funkcje rodziny to wyspecjalizowane działania i współdziałania j e j  członków, wynikające 

z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, które podejmowane są 

w ramach wyznaczonych przez obowiązujące wzory lub normy prowadzące do 

określonych efektów. Funkcje rodziny podzielono na cztery kategorie: 

A) Funkcje biopsychiczne: 

• Funkcja prokreacyjna; 

• Funkcja seksualna; 

B) Funkcje ekonomiczne: 

• Funkcja materialno-ekonomiczna; 

• Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca; 

C) Funkcje społeczno-wyznaczające: 

• Funkcja stratyfikacyjna; 

• Funkcja legalizacyjno-kontrolna; 

D) Funkcje socjopsychologiczne: 

G. Zielińska(red.), Współczesna rodzina, informator, Warszawa 1977, s. 7. 
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• Funkcja socjalizacyjno-wychowawcza; 

• Funkcja kulturalna; 

• Funkcja religijna; 

• Funkcja rekreacyjno-to warzy ska; 

• Funkcja emocjonalno-ekspresyjna.20 

Kolejna definicja została stworzona przez J. Szczepańskiego, określa rodzinę jako 

małą grupę pierwotną złożoną z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz 

silna więź międzyosobnicza, przy czym stosunek rodzicielski używany jest w szerokim, 

społeczno-prawnym rozumieniu tego terminu, umacniany z reguły prawem naturalnym, 

obyczajami i kontekstem kulturowym.21 

Definicja rodziny na przestrzeni lat nie zmieniła się, zawsze jest ona podstawową 

i najważniejszą komórką, w jakiej żyje i rozwija się człowiek. Bardzo ważną rolę 

odgrywają uczucia na podstawie, których człowiek podejmuje wiele decyzji, poznaje 

poziom akceptacji społecznej i osobistej zgody na siebie samego. Przeżywanie, 

doświadczanie uczuć wiąże się z zaspokojeniem wielu potrzeb, przede wszystkim potrzeby 

bezpieczeństwa, potrzeby przynależności, potrzeby miłości. Rodzina może zaspokajać 

potrzeby fizyczne i psychiczne swoich członków w sposób jak najbardziej pełny, 

szczególnie potrzebę miłości i bezpieczeństwa. Człowiek uwikłany w różne układy, 

hierarchie zawodowe i sieć zależności rzeczowych, pragnie prywatności i intymności. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina umożliwia realizację tych pragnień. Wpływ, jaki 

wywiera rodzina na dziecko jest wpływem najwcześniejszym, cechuje go znaczna 

trwałość. Z badań przeprowadzonych w latach siedemdziesiątych wywnioskowano, iż dla 

dziecka do siódmego roku życia najważniejsze są oceny, opinie rodziców i innych 

domowników. Wyniesione z domu rodzinnego pewne normy moralne a także postawy 

emocjonalne są bardzo ważne i istotne. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dla normalnej 

jednostki jest grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się, jako j e j  

członek współtworzy ją, przyjmuje funkcjonujące w niej poglądy, postawy, obyczaje, 

wzory zachowań i postępowania. Rodzina będąca grupą wychowawczą oddziały wuj  e na 

dzieci przez sam fakt przynależności do niej, niezależny też fakt czy rodzice mają czy nie 

odpowiednią wiedzę pedagogiczną. Proces wychowawczy dokonuje się w toku 

codziennego życia, efekty tego zależą od tego, jaka jest rodzina. Stanowi ona 

najważniejsze środowisko społeczne, które w toku swych codziennych funkcji 

20 

w. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 695-698. 
S. Badora, Rodzina i jej formy wspomagania, Kraków 2001, s. 15. 
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rodzicielskich kształtuje osobowość dziecka. Od doboru odpowiednich funkcji przez 

rodziców zależeć będzie czy proces wychowawczy odniesie sukces. Proces ten zazwyczaj 

przebiega nieświadomie, ponieważ jest niezauważalny przez domowników, w trakcie ich 

codziennych zajęć. Oddziaływania rodzicielskie włączają dzieci w nurt życia społecznego. 

Są to zarówno oddziaływania świadome, jak i nieświadome domu rodzinnego, które 

kształtują charakter dziecka poprzez zaznajamianie jego sfery dążeń i motywów działania, 

tworzenia wyzwalających postaw wobec rzeczywistości i swojej osoby. 

Do podstawowych zadań rodziny należy także kreowanie zasad wymagań 

i zachowań wewnątrzrodzinnych, czyli odpowiednich standardów społecznych, 

kulturalnych, wzorców moralnych, do których dążą rodzice w przekazywaniu swym 

dzieciom w toku ich rozwoju. Rodzina pełniąc swą funkcję socjalizacyjną w stosunku do 

dziecka, oddziały wuj  e na jego przyjmowanie wartości, normy zachowań, kontrolę 

wewnętrzną i zewnętrzną oraz jego możliwości w różnorodnych sytuacjach życiowych. 

Wspólnota, jaką jest niewątpliwie rodzina od zawsze wyznacza kierunek, siłę i procesy 

oddziaływań uczuciowych i społecznych dziecka, zaspokajając jego indywidualne 

potrzeby rozwojowe, szczególnie w sferze socjalizacyjnej i emocjonalnej. Prawidłowa 

socjalizacja w rodzinie powoduje właściwą adaptację społeczną w środowisku, 

bezkonfliktowe współdziałanie z innymi, nie wykazywanie zaburzeń w zachowaniu się, 

pozytywne ocenianie otoczenia społecznego. Przez proces socjalizacji w rodzinie rozumie 

się długą serię wzajemnych oddziaływań rodzinnych i środowiska na jednostkę. Pod 

wpływem tych oddziaływań kształtuje się określony stan osobowościowy jednostki, tworzą 

się określone cechy osobowości. Socjalizacja polega więc na stopniowym wprowadzaniu 

dziecka do życia społecznego poprzez zabiegi wychowawcze oraz przez całość 

oddziaływań środowiska. Można zatem uznać, iż socjalizacja dzieci w rodzinie polega 

przede wszystkim na kształtowaniu osobowości, przekazywaniu odpowiednich wzorców 

osobowych, poznawaniu wartości kulturowych. W rodzinie dziecko uczy się zachowań, 

które są podstawą do jego społecznego rozwoju i wrastania w społeczeństwo. We 

wspólnocie rodzinnej dzięki życzliwości, szacunkowi, miłości i bezinteresowności tworzy 

się bardzo mocna więź emocjonalna między j e j  członkami. Silne więzi emocjonalne w 

rodzinie powodują wzajemne oddziaływania, dopełnienia myśli, uczuć, postaw, pragnień. 

Siła więzi emocjonalnych w rodzinie często też ulega zmianom, owe zmiany dotyczą 

uwarunkowań wewnątrzrodzinnych oraz zewnątrzrodzinnych 
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Do pierwszych zaliczyć można: miłość rodzicielską i między małżonkami, 

pozytywne postawy rodzicielskie, cechy osobowości, strukturę i pochodzenie rodziny, 

kulturę rodziców, patologię w rodzinie, alkoholizm jednego bądź obojga rodziców. 

Do drugiej grupy czynników należą: przemiany ustrojowe, migracja ludności, 

rozwój techniki, normy społeczne, wzory i wartości przyjmowane w społeczeństwie, 

kultura życia społecznego. Dysfunkcjonalność tych czynników, zachwiana równowaga 

między nimi prowadzi do osłabnięcia więzi uczuciowych w grupie rodzinnej lub pomiędzy 

rodzicami czy też między rodzicami a dziećmi. 

Współczesna rodzina, jak dowodzą liczne badania na ten temat, przechodzi kryzys 

emocjonalno-duchowy. Skutki rozluźnienia więzi duchowej najdotkliwiej odczuwają 

dzieci. Zaburzenia tych więzi w wielu przypadkach zamaskowane są przejawami komfortu 

materialnego w rodzinie bądź też ukrytym ubóstwem, szczególnie w rodzinach 

robotniczych. Bardzo często stwarza się w rodzinie pozory dobrego współżycia j e j  

członków, fałszywą życzliwość, troskę o dzieci, przy jednoczesnym braku miłości, uczuć 

wyższych, akceptacji, uznania, przynależności do wspólnoty rodzinnej, partnerstwa czy 

podmiotowości w życiu domowym. Takie osłabienie bądź zaburzenie więzi rodzinnych 

powoduje bardzo często u członków rodziny, w szczególności oczywiście dzieci, poczucie 

głębokiego osamotnienia i zachwianą sferę reakcji emocjonalnych w rodzinie. Taki stan 

może przyczynić się do poważnych zaburzeń niektórych sfer psychicznych dziecka, 

lekceważenia norm społecznych, osobistej autonomii, bierności życiowej.22 

Niski stopień więzi rodzinnej lub całkowity j e j  brak może wyzwolić u dziecka silne 

przeżycia psychiczne, które polegają na przeczuciu, że „dziecko do nikogo nie należy" 

a także z drugiej strony „ nikt nie należy do niego". Przeżycia takiego dziecka powodują 

ogromne zagrożenia poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, oparcia psychicznego 

i społecznego, samotnego przeżywania braku miłości w rodzinie. Narastanie tego zjawiska 

w ostatnich latach stwarza ogromny dystans między członkami rodziny, zmniejsza obszar 

wspólnych przeżyć, zainteresowań, wzajemnych interakcji i kontaktów. Każdy z członków 

rodziny żyje swoim życiem, rozszerza się proces indywidualizacji przeżyć emocjonalnych 

i kulturowych. Uwarunkowania, które powodują osłabienie więzi rodzinnej w coraz 

większym stopniu wpływają na zaburzenia wewnątrzrodzinnej socjalizacji. Obok różnych 

czynników ekonomicznych, społecznych, emocjonalnych i biologicznych, które 

przyczyniają się do patologizacji socjalizacyjnej w rodzinie, czyli rozluźnienia więzi 

92 
T. Sołtysik, Małgorzata Karwowska (red.), Polska młodzież, Bydgoszcz 2001, s. 275. 
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między członkami rodziny wydaje się podstawowym elementem zmniejszającym proces 

przekazywania wartości rodzinnych, modelu życia społecznego, norm zachowań 

przyjętych w społeczeństwie. 

Dzisiejsza rodzina w Polsce coraz częściej zaczyna przypominać rodzinę 

europejską, podlega tym samym trendom, następuje obniżenie się wskaźnika zawierania 

małżeństw, spadek dzietności, wzrost liczby rozwodów, czy też wzrost liczby 

niezamężnych matek. Równocześnie bardzo szybko następuje wzrost agresji, bezrobocia, 

przemocy, biedy, bezdomności, brutalizacja życia w wielu polskich domach. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w wielu dziedzinach, najczęściej podaje się 

aspekt demograficzny, ekonomiczny oraz społeczny. Współczesna rodzina jest już  nie 

tylko tradycyjnym układem opartym na formalnie zawartym związku i biologicznym 

rodzicielstwie. Rodzinę tworzą także niezamężne, samotne matki, kohabitanci posiadający 

potomstwo czy osoby z niepełnych związków, które wynikają z osierocenia bądź rozwodu. 

Coraz bardziej popularne, alternatywne style życia rodzinnego tworzą się z potrzeby bycia 

razem. Jest to zatem zmiana wersji rodziny tradycyjnej, która nie jest w stanie spełnić 

wszystkich pokładanych podstawowych oczekiwań.21 

Bardzo często mówi się o współczesnej rodzinie polskiej, że jest „zawieszona" 

pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Zainteresowanie dzisiejszą rodziną i j e j  

wpływem na proces życia i wychowanie jest tak duże, że staje się nie tylko udziałem 

rodziców, nauczycieli, ale także przedstawicieli psychologii, socjologii czy filozofii. 

W dzisiejszej rodzinie coraz lepiej widoczna jest przepaść jaka dzieli rodziców i dzieci, 

konflikt jaki powiększa się wraz z upływem lat mógł wziąć się z przemian jakie zaszły już  

w społeczeństwie. Rodzice żyją jeszcze, bo tak zostali wychowani, starym systemem, 

młodzież nie pamięta tamtych lat i niewiele może powiedzieć na ich temat, kwestie 

wychowawcze poprzedniego systemu w ogóle ich nie dotyczą, a młodzi buntują się 

przeciwko temu co stare, bezużyteczne, chcą żyć nowocześnie, zgodnie ze swoją kulturą. 

Na tym etapie bardzo często dochodzi do konfliktów w rodzinie. Zazwyczaj tworzą się 

dwa obozy dzieci kontra rodzice. Poniżej przedstawiam definicję konfliktu, a następnie 

szerzej omówię to zagadnienie. 

Konflikt: jest to stosunek między określonymi grupami wynikający ze zmniejszenia 

szansy lub uniemożliwienia zaspokajania interesów jednej grupy. Do najczęściej 

spotykanych konfliktów w rodzinie należą: 

H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska, Mysłowice 2005, s. 23. Z. Markocki, Rodzina 
polska na progu III tysiąclecia, Tom I 
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• konflikty jawne to takie, których przebieg jest możliwy do zaobserwowania. 

Strony pragną tutaj poszerzyć grono swych zwolenników, a przypadkowy 

obserwator może stać się jego biernym uczestnikiem. 

• konflikty ukryte są natomiast z jakiś powodów zatajane przed otoczeniem. 

Często przybierają postać walki niejawnej. 

Inna grupa konfliktów to konflikty: 

• trwałe gdzie każda ze stron jest przekonana o słuszności swoich racji i nie 

dopuszcza kompromisowych rozwiązań, często też nie ujawnia swoich postaw. 

Powoduje kumulację napięcia i zwiększające się prawdopodobieństwo 

drastycznych rozwiązań konfliktu. 

• otwarte mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną, mianowicie postawy stron 

są nieskrywane, konflikt ma charakter przejściowy, strony zaś są skłonne do 

współpracy celem rozwiązania konfliktu.24 

Klasyfikację konfliktu pokoleń przedstawił A Olubiński, który podzielił konflikt 

międzypokoleniowy na dwa rodzaje: 

• Strona genetyczna konfliktu, która mówi nam, że tzw. konflikt pokoleń jest 

zjawiskiem wiecznym istniejącym od czasów istnienia społeczeństwa i rodziny, 

który może przebiegać silniej lub słabiej w zależności od autorytaryzmu władzy 

rodzicielskiej, wieku rodziców i dzieci, obyczajów i wartości dominujących 

w społeczeństwie. 

• Aspekt społeczny konfliktu wydaje jest podzielony na pięć zagadnień: 

- Podniesienie przeciętnej ludzkiego życia: Zwiększenie ogólnej liczby 

ludzi na rynku pracy, zaostrzenie konkurencji, wzrost liczby 

wykwalifikowanych pracowników. Zaostrza się przy tym walka o byt, 

wzrastają wymagania w stosunku do ludzi wchodzących w życie. Okres 

młodości, w sensie zależności materialnej i psychicznej od domu 

i rodziny staje się coraz krótszy; 

- Przyspieszenie rytmu historii: Szybkie tempo zachodzących przemian 

w życiu społecznym i politycznym, rozwój nauki, cywilizacji sprawiły, że 

wielu ludzi przestaje za nim nadążać. Zjawisko to dotyczy w tym samym 

stopniu młodzieży i ich rodziców choć na pewno młodzi ludzie adaptują 

~4 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004, s. 510. 
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się łatwiej. Na tej płaszczyźnie konflikt nie dotyczy wieku lecz stosunku 

do świata i przemian jakie w nim zachodzą; 

- Problem dojrzałości: Młodzi nie lubią gdy dorośli mieszają się do ich 

spraw, odczuwają jednak potrzebę oparcia i pomocy w trudnych 

sytuacjach osobistych; 

- Zakłócenia w procesie przekazu: Zakłócenia te mają nie tylko 

biologiczny, socjalizacyjo-wychowawczy charakter. Na skutek 

przyspieszonego rozwoju społeczno-ekonomicznego rodzice przestali być 

autorytetami w przekazywaniu norm i wartości, w coraz większym 

stopniu funkcje te przejęli rówieśnicy i środki masowego przekazu; 

- Marginalność pozycji społeczno-kulturalnej młodzieży wyznaczanej im 

przez rodziców: Taki typ stosunków społecznych charakteryzuje głownie 

społeczeństwa tradycyjne, sztywne, sztuczne. Celem społeczeństwa 

dynamicznego natomiast jest współpraca z młodzieżą, umożliwianie im 

szybkiego startu, który ma przyspieszyć rozwój.2:1 

Konflikt między pokoleniem rodziców a dzieci może być podyktowany różnymi 

czynnikami i w zależności od nich może być, nie tylko różnie postrzegany ale też różnie 

oceniany. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być, np. specyfika zmian rozwojowych, 

które są charakterystyczne dla okresu dorastania, zmiany rozwojowe typowe dla okresu 

średniej dorosłości związane z wiekiem rodziców, odmienne doświadczenia życiowe, 

zmiany ustrojowe i wynikające z nich zmiany społeczne, zmiana struktury rodziny oraz 

dynamika i specyfika konfliktów. Zazwyczaj konflikty w rodzinach dotyczą mało 

istotnych spraw czy problemów życia codziennego, znacznie rzadziej odnoszą się do spraw 

istotnych. 

Z badań przeprowadzonych na młodzieży licealnej w latach 1998/1999 wynika, iż 

przyczyną konfliktów w domu są zazwyczaj: 

- styl wychowania w rodzinie; 

- dyscyplina jaka stosują rodzice wobec dziecka; 

- nieadekwatne postawy rodzicielskie oraz zakres udzielanej dziecku 

autonomii; 

- charakter i zakres zaspokajanych potrzeb dziecka; 

- dysponowanie i wydatkowanie przez młodzież pieniędzy; 

A. Olubiński, Konflikty rodzice-dzieci, Toruń 1992, s. 40. 
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- relacje międzyosobowe w rodzinie; 

- świadczenie sobie wzajemnie pomocy w rodzinie; 

- wyniki w nauce. 

- ubiór, sposoby zachowania się oraz sposób komunikowania się młodzieży 

z otoczeniem.26 

Założyć także można, tak jak S. Nowak, że konflikty dzielą się na dwie grupy. 

Po pierwsze, mogą one polegać na negowaniu przez młodzież roli podwładnego jak 

i całokształtu związanego z tą rolą obowiązków, takich jak okazywanie szacunku 

starszym, posłuszeństwo, brak arogancji. Po drugie, konflikty wynikać mogą z różnic 

w światopoglądzie, z różnic w wartościach, postawach oraz normach uznawanych przez 
• . . .  77 

rodziców i dzieci. 

Na podstawie zebranych powyżej wiadomości na temat rodziny chciałabym 

omówić kwestię wyboru dróg życiowych młodych ludzi i związku jaki wywiera rodzina na 

te decyzje. Rodzina jest pierwszym środowiskiem społecznym, które dziecko doświadcza 

i przeżywa. W zależności od tego w jakim środowisku żyją rodzice posiadają określone 

wzorce zachowania i postępowania. Wzorce te w dużej mierze powielane są przez dzieci, 

które w toku codziennych wydarzeń przejmują nieświadomie cechy swoich rodziców. 

Rodzina robotnicza jest specyficzną komórką społeczną, w dużej mierze życie codzienne 

obraca się wokół pracy rodziców oraz wydarzeń jakie zachodzą w miejscu pracy. Dziecko 

przysłuchujące się codziennym rozmowom rodziców, ich zaangażowaniu w dobro firmy, 

zaczyna postrzegać takie zachowania jako coś naturalnego i na tej podstawie tworzy swój 

obraz świata i reguł jakie nim rządzą. Dziecko widząc zaangażowanie rodziców w sprawy 

zakładu pracy zaczyna pojmować taki stan rzeczy jako coś naturalnego i pozytywnego. 

Dzieci najczęściej powielają model edukacyjny swoich rodziców. Dzieje się tak 

z różnych przyczyn, zazwyczaj to rodzice są głównymi promotorami swoich dzieci 

i kwestia edukacji leży w ich guście. Dzieci bardzo często pozostają bierne i pozwalają 

rodzicom w pełni decydować o swojej drodze edukacyjnej. Inną kwestią może być też tzw. 

rutyna rodzinna czyli powielanie wzorców wychowawczych. Mentalność dziecka 

wykształcona w toku procesu wychowawczego nie różni się od mentalności rodziców 

dotyczącej kwestii edukacji, czyli zazwyczaj jeżeli rodzic ma wykształcenie zawodowe to 

dziecko najczęściej także decyduje się na szkołę o tym samym szczeblu. Można tu także 

powiedzieć o tzw. utrwalonych zwyczajach panujących w rodzinie, gdzie dzieci 

^ T. Rostowska, Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódź 2001, s. 72. 
S. Nowak, Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa 1989, s. 86. 
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najczęściej wybierają identyczny kierunek zawodowy jak ich rodzice dwadzieścia lat 

wcześniej, dochodzi do tego jeszcze fakt, iż bardzo często dzieci zatrudniają się w tych 

samych zakładach pracowniczych co rodzice. Młodzi ludzie marzą też po skończeniu 

szkoły o szybkiej stabilizacji, a taką daje zazwyczaj praca zawodowa, pozwala ona na 

samodzielne utrzymanie się co jest bardzo ważną rzeczą dla młodego człowieka. 

W dzisiejszych czasach dochodzi także fakt bardzo dobrego zarobku bez znajomości 

języka obcego w krajach Uni Europejskiej, właśnie dzięki wykształceniu zawodowemu. 

Z tego powodu szkoły zawodowe w dzisiejszych czasach przeżywają swój renesans, 

młodzi chętnie je wybierają bo dają możliwość szybkiego zdobycia kwalifikacji 

zawodowych. 

W dalszym ciągu mamy do czynienia w Polsce, szczególnie w środowiskach 

robotniczych, z przekonaniem, że wykształcenie zawodowe jest równoznaczne 

z możliwością znalezienia dobrze płatnej pracy w przyszłości. Dodatkowym argumentem 

jest fakt, że młodzi nie chcą być ciężarem dla ciężko pracujących rodziców i pragną jak 

najszybciej się usamodzielnić, z tego też powodu nie są zainteresowani studiami 

wyższymi, które mogłyby być dodatkowym obciążeniem dla rodziców. Szkoła zawodowa 

jest więc dla nich jedyną drogą do zdobycia kwalifikacji pozwalających na odciążenie 

domowego budżetu. Często dzieje się też tak, że rodzice oczekują od swoich dzieci, iż te 

po skończeniu szkoły wyprowadzą się z rodzinnego domu i rozpoczną dorosłe życie na 

własną rękę. 

Rodzina jako pierworodna grupa społeczna i środowisko wychowawcze stanowi 

więc istotny czynnik w wyborze zawodu i szkoły. Rodzice rozwijają pierwsze i najtrwalsze 

wyobrażenia dzieci o własnym miejscu w życiu społecznym, kształtują podstawowe cechy 

takie jak poczucie własnej wartości, pracowitość, uczynność, obowiązkowość. Wybór 

zawodu i szkoły wiąże się z określeniem dalszej drogi życiowej dziecka. Decyzja ta nie 

należy do łatwych, każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, kierując się przy 

tym własnymi doświadczeniami, poglądami, wpływ jaki wywiera więc na dziecko jest 

najważniejszy i to głównie pod presją rodziców młodzi ludzie wybierają zawód 

w którym będą się kształcić. 
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1.3. Robotnicy w latach 1989-2005 

W ujęciu Karola Marksa proletariat jest to klasa społeczna pozbawiona środków 

produkcji przeciwstawiana właścicielom środków produkcji, czyli burżuazji, będąca z tego 

powodu z nią w ciągłym konflikcie, widocznym w skali długiego procesu historycznego. 

Zakładał on podział społeczeństwa na dwie zwalczające się klasy-kapitalistów, czyli 

właścicieli środków produkcji (ziemi, fabryk, kapitału finansowego) i proletariuszy, a więc 

robotników nieposiadających tych środków. Między tymi dwiema klasami toczy się 
• 2 8  nieustanna walka. 

Według encyklopedii Klasa robotnicza to: zbiorcza nazwa pracowników różnych 

kategorii. Są to pracownicy najemni, przede wszystkim pracujący fizycznie, żyjący 

ze sprzedaży swej pracy za płacę roboczą i pełniących w procesie produkcji funkcje 

wykonawcze.29 

Chciałabym scharakteryzować klasę robotniczą oraz przedstawić j e j  rys 

historyczny. Pojawienie się tej klasy było związane z rozwojem kapitalizmu oraz 

industrializacją, co spowodowało masowy napływ do manufaktur i fabryk zubożałych 

chłopów. Do klasy robotniczej zalicza się przede wszystkim robotników przemysłowych, 

choć potocznie określenie to obejmuje wszystkich najemnych pracowników fizycznych, 

czyli np. robotników rolnych, leśnych. Od początku XIX w. skład i położenie klasy 

robotniczej były przedmiotem studiów uwzględniających materialne warunki pracy i życia 

a także kształtowanie się swoistego stylu i odrębnej świadomości klasowej. Od lat 

czterdziestych klasa robotnicza stała się swoistym drogowskazem w procesie przekształceń 

społecznych. Do ugruntowania takiego poglądu przyczyniły się takie sławy jak: K. Marks, 

F. Engels. Stworzyli oni teorię rozwoju społecznego, gdzie szczególną rolę pełni klasa 

robotnicza jako siła sprawcza nie tylko upadku kapitalizmu lecz i ostatecznego wyjścia 

ludzkości z epoki podziału na klasy. U podłoża tej koncepcji znajdowała się diagnoza 

sytuacji społeczno-ekonomicznej. Obejmowała ona następujące tezy: 

1. Klasa robotnicza jest klasą upośledzoną społecznie, je j  położenie stale się 

pogarsza, jest zainteresowana rewolucją antykapitalistyczną, nie ma bowiem 

nic do stracenia; 

2. Rozwój nowoczesnego przemysłu spowoduje, że będzie to klasa coraz 

liczniejsza, lepiej zorganizowana, zdyscyplinowana; 

2' Internet, www.wikipedia.pl. 29.03.2007r. 
29 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1996, s. 541. 
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3. Charakter produkcji kapitalistycznej będzie sprzyjał wytwarzaniu się więzów 

solidarności robotniczej, tym bardziej, że wyobcowani ze swoich społeczeństw 

robotnicy pozostaną niepodatni na idee solidaryzmu narodowego i niechętni 

burżuazji.30 

Chciałabym przedstawić pojęcie kapitalizmu, jest to formacja społeczno-

gospodarcza, w której panuje sposób produkcji oparty na łączeniu środków produkcji 

stanowiących własność klasy kapitalistów z siłą roboczą pracowników najemnych 

pozbawionych środków produkcji, a celem działalności gospodarczej jest zysk. Kapitalizm 

powstał na gruncie rozpadu feudalizmu. Kapitalizm opiera się na prywatnej własności 

środków produkcji i na wyzysku najemnych robotników, pozbawionych podstawowych 

środków produkcji, zmuszonych w ten sposób do ciągłego sprzedawania swej siły roboczej 
• ^ 1 kapitalistom. 

Przez kilka kolejnych dziesięcioleci bieg wydarzeń zdawał się potwierdzać tę tezę 

czego dowodem może być np. rozwój rewolucyjnego ruchu robotniczego lub rosnący 

udział klasy robotniczej wśród ogółu aktywnych zawodowo. Pojęcie klasy robotniczej 

zaczęło funkcjonować w myśli społecznej w podwójnym charakterze, czyli odnosiło się do 

kategorii społeczno-zawodowej, jednocześnie stało się też kategorią ideologiczną, której 

istnienie uniezależniło się od społecznych realiów wskazujących na dezaktualizację 

marksistowskiej diagnozy. Okazało się iż położenie klasy robotniczej w ustroju 

kapitalistycznym nie pogarsza się lecz poprawia, a większa część robotników nie jest 

wyobcowana ze swoich społeczeństw, lecz w dużym stopniu akceptuje zasady ładu 

ekonomiczno-politycznego. W połowie XX w. okazało się, że prognoza liczebnego 

wzrostu klasy robotniczej była trafna, rosła ona w siłę, powiększała się liczebnie dzięki 

stale powstającym, nowym zakładom pracy oraz wielodzietności w rodzinach 

robotniczych. Po Drugiej Wojnie Światowej, przez cały okres socjalistyczny, klasa 

robotnicza była napędem Polski. Do roku 1989 warstwa ta przeżywała swe wzloty i upadki 

znaczone strajkami, walką o lepsze jutro dla swoich dzieci. Najbardziej znane i krwawe 

strajki robotnicze w tamtym okresie to: 

• czerwiec 1956r.: Pierwszy głośny strajk robotników, gdzie zginęło około 70-ciu 

cywili, kilkaset osób zostało rannych, 196-ciu robotników zostało 

aresztowanych. Przemówienie radiowe Józefa Cyrankiewicza przeszło wtedy 

do historii i zapoczątkowało najbardziej krwawy okres walki robotników 

,0 Tamże, s. 555. 
J l Tamże, s. 540. 
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z władzą w historii Polski, „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się 

podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę 

władza ludowa odetnie w interesie klasy robotniczej, w interesie ludu 

pracującego miast i wsi."; 

1970r. jest opisywany jako okres przebudzenia się klasy robotniczej, po 

drastycznych podwyżkach cen żywności rozpoczęli oni strajki, demonstracje 

i zamieszki. Bilans z grudnia 1970 roku to ponad 1000 rannych, ok. 41 zabitych 

oraz ponad 3000 zatrzymanych; 

Kolejna fala to czerwiec 1976 roku-znów podwyżki cen i kolejne strajki 

robotników. W końcu w lipcu, podczas pierwszych spraw sądowych przeciwko 

robotnikom „Ursusa", przystąpiła do pomocy inteligencja polska wspierając 

rodziny poszkodowanych oraz pomoc w sądzie dla oskarżonych. Wtedy też 

rząd polski wprowadził oficjalną cenzurę korespondencji; 

Lipiec 1980 rok, znów radykalne podwyżki cen żywności, odpowiedzią na to 

były kolejne strajki. Jako pierwsze zastrajkowały takie zakłady jak: Ursus, 

Autosan, WSK-Mielec. Fala strajków zaczęła przetaczać się przez cały kraj. 

Sierpień oznaczał kolejny strajk, tym razem w Gdańsku, na czele którego stanął 

Lech Wałęsa, żądając wzniesienia pomnika ofiar grudnia 1970-go roku oraz 

przywrócenia do pracy znanej działaczki Anny Walentynowicz. Nazajutrz do 

strajku przyłączyła się druga gdańska stocznia, port oraz komunikacja miejska. 

Dzięki tym strajkom narodziła się „Solidarność" złożona z młodych 

robotników, pozwoliła ona w latach 1980-1981 na przekształcenie świadomości 

Polaków, później w latach 1989 1990 na przekształcenie ustrojowe; 

13 grudnia 1981: Wprowadzenie stanu wojennego. Władzę w kraju przejęła 

istniejące nieformalnie Wojskowa Kadra Ocalenia Narodowego. Do działań 

związanych z wprowadzeniem stanu wojennego użyto ok. 70 tyś. żołnierzy, 30 

tyś funkcjonariuszy MSW, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 

wozów bojowych piechoty, 9 tyś. samochodów. Do najważniejszych instytucji 

i przedsiębiorstw skierowano ok. 8 tyś. komisarzy wojskowych. Siły te wzięły 

udział w akcjach odblokowywania strajkujących zakładów pracy (62 zakłady w 

24 miastach); 

1.05.1982 rok-Masowe demonstracje na terenie całej Polski, organizowane 

przez Solidarność działającą w podziemiu były ostro spacyfikowane przez 
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milicję i Zomo. 3-ego maja strajkował 150 zakładów z udziałem 21 tyś 

Polaków, represje dotknęły ponad 3 tyś. osób-kary dyscyplinarne, wyrzucenie 

z pracy, przenoszenie na gorsze stanowiska. 212 osób zostało internowanych. 

Sierpień to kolejne demonstracje i kolejne ofiary, między innymi: M. Poźniak, 

A. Trajkowski, M. Adamowicz. Październik-demonstracje i walki uliczne stają 

się codziennością; 

• 1983 rok-demonstracje uliczne cieszą się wciąż masowym poparciem 

społecznym, choć władza zanotowała w tym okresie wyraźny spadek ich 

liczebności; 

• 1985 rok: Podwyżki cen żywności-strajki w zakładach Gdańska, Warszawy, 

Wrocławia/2 

Kolejne lata, aż do roku 1989 były grą pomiędzy rządem, a społeczeństwem, strajki 

wybuchały co jakiś czas w różnych zakładach na terenie całego kraju. Miały na celu 

pokazanie siły jaką, jaka dysponuje cały naród zjednoczony w walce o wolność. Klasa 

robotnicza stała się w tamtych czasach symbolem siły i jedności z całym narodem. 

Czasy transformacji ustrojowej nie zakończyły protestów robotników, zmienił się 

jedynie ich charakter. W dalszym ciągu, począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych 

ogromne rzesze pracowników wychodzą na ulicę domagając się zmian w rządzeniu krajem 

oraz poprawie sytuacji materialnej i bytowej. 

• 1992 rok: Fala strajków ponownie nawiedziła Polskę, gdy sytuacja zakładów 

przemysłowych zaczęła się pogarszać a niektóre przestały wypłacać pensje 

swoim pracownikom. W 1992r. jak obliczono było 752,5 tys. strajkujących 

pracowników, fala protestów była skutkiem słabnących nadziei wiązanych 

z reformami i rządami obozu Solidarności, a także przekonania załóg do tego, 

że strajkowanie jest najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia zamierzonych 

celów. 14.12.1992 roku miał także miejsce generalny strajk górników, gdzie 

Polacy na własnej skórze odczuli braki w dostawie węgla, 20.12. do 

strajkujących górników dołączyli także kolejarze; 

• 1993 rok: 366,6 tyś. strajkujących; 

• 1995 rok: Ponowne strajki kolejarzy, dołączają do nich także pracownicy 

Ursusa; 

A. Borowski (red.), Droga do niepodległości: Solidarność 1980-2005", Warszawa 2005, s. 212-240. 
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• Marzec 1996 roku: Kilkugodzinne przestoje w pracy ogłosiły zakłady dawnych 

województw słupskiego i elbląskiego, potem hutnicy na Śląsku, stanęły pociągi. 

Kwiecień, pracę wstrzymały: Ursus, FSO, Mostostal Unitra, Star, Huta 

Sendzimira, Kopalnia węgla Bełchatów. Władzy udało się załagodzić strajki 

podwyżkami płac. Czerwiec, manifestacje robotników przeciwko likwidacji 

stoczni gdańskiej; 

• 1998 rok to kolejna demonstracja Ursusa w Warszawie, dochodzi także do 

demonstracji górników; 

• 1999 rok strajkują zakłady Łucznik, oraz w dalszym ciągu górnicy; 

• XXI wiek: Nastroje społeczne nadal są złe. Szczególnie krytycznie (do roku 

2003) mówiono o sytuacji politycznej kraju. Do bardzo niskiego poziomu 

spadły oceny rządu Leszka Milera. Później, od drugiej połowy 2003 roku, 

zaczęły się poprawiać oceny sytuacji gospodarczej kraju. Najgłośniejsze strajki 

tamtego okresu to: 

• Warszawa 28 maj 2002 roku: Demonstracja pracowników fabryki kabli 

w Ożarowie przeciwko likwidacji zakładu. 27 październik oraz 26 listopad 

mają miejsce starcia pracowników z policją. 14 maja 2003 roku kolejny protest 

w Ożarowie przeciwko likwidacji i wyprzedaży maszyn z fabryki kabli przez 

prywatnego właściciela; 

• 18 luty 2003 roku, Stalowa Wola: Manifestacja w obronie huty; 

• Wrzesień 2003 roku: Demonstracja górników; 

• 13.01.2004 rok, Warszawa: Pikieta przed gmachem Sejmu zorganizowana 

przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy." 

Robotnicy są warstwą społeczną, która zawsze odznaczała się wysoką 

świadomością narodową, z tego też tytułu robotnicy bardzo często byli prowokatorami 

strajków. W latach osiemdziesiątych to właśnie klasa robotnicza była prowokatorem 

największych zrywów wolnościowych, dzięki swemu uporowi i postulatom jakie wysunęli 

w stronę rządu. Frustracja spowodowana, niską stopą życiową, brakiem widoków na 

przyszłość dla dzieci to wszystko powoduje, że robotnicy poprzez strajki dochodzą swoich 

praw. Niestety postulaty jakie towarzyszą strajkom robotników od lat nie zmieniają się, co 

dowodzi, że ich żądania nie są spełniane przez rząd. Do najczęściej wysuwanych żądań 

należą: 

Tamże, s. 260-280. 
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1. równość szans życiowych niezależnie od pochodzenia; 

2. zapewnienie przyzwoitych warunków życia dla wszystkich obywateli; 

3. wolność słowa i możność wypowiadania różnych opinii; 

4. wpływ ogółu obywateli na rządzenie państwem; 

5. sprawność gospodarcza.34 

Klasa robotnicza jest specyficzna, ponieważ walcząc o coś nigdy nie kierowała się 

własnymi korzyściami, zawsze walczyła dla ogółu społeczeństwa. Wolność, 

przeciwstawianie się dyskryminacji to główne cele jakie towarzyszą robotnikom. 

W dzisiejszych czasach siła tej klasy społecznej jest nadal widoczna podczas różnego 

rodzaju manifestacji na rzecz poprawy życia ubogich, współczesne społeczeństwo polskie 

jawi się jako obfitujące w napięcia, najpoważniejszym źródłem są niestety różnice 

w zarobkach. Sytuacja materialna robotników zawsze była przedmiotem ich manifestacji, 

walki z rządem o poprawę zarobków, a co za tym idzie zmianę warunków bytowych. Po 

wejściu Polski do Uni i otwarciu zagranicznych rynków pracy, sytuacja robotników uległa 

przeobrażeniu, ponieważ to właśnie tania siła robocza jest najbardziej przydatna na 

zachodzie. Wielu młodych ludzi po zdobyciu kwalifikacji wyjechało zagranicę, także duży 

odsetek ludzi starszych z wykształceniem zawodowym opuściło nasz kraj. Klasa 

robotnicza najbardziej zyskała na wstąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Dochodzi więc 

do takiej sytuacji, że w dzisiejszych warunkach klasa robotnicza staję się najlepiej 

zarabiającą warstwą społeczną przeliczając ich płace na złotówki, dzięki temu wielu 

robotników deklaruje chęć pozostania na stałe za granicą. Według zagranicznych mediów 

robotnicy polscy są bardzo dobrze wykształceni w swoim zawodzie, oprócz tego są 

sumienni i pracowici, co burzy stereotyp pijanego, nisko wykwalifikowanego pracownika 

z europy wschodniej. 

1.4. Nowy wzorzec wychowania w latach 1989-2005 

Transformacja ustrojowa jest to proces przechodzenia od tzw. socjalistycznego 

systemu, opartego na własności państwowej oraz centralnemu planowaniu i zarządzaniu 

gospodarką, do kapitalistycznego systemu rynkowego opartego na własności prywatnej 

34 S. Nowak(red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa 1989, s. 152. 
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i swobodnej przedsiębiorczości. Ogólny cel transformacji ustrojowej w Polsce jest 

określany jako dążenie do zbliżenia ustrojowego ku światu rozwiniętemu gospodarczo.33 

Nowy wzorzec wychowania jest określany wraz z nastaniem nowego systemu 

ustrojowego w Polsce. Po roku 1989 pojawiły się w Polsce nowe trendy dotyczące 

wychowania dzieci, stało się tak dzięki większemu dostępowi do kultury zachodniej. 

Media, internet to tylko nieliczne przykłady z których zaczęto czerpać informacje 

dotyczące stylu życia, jaki występuje na zachodzie. Wpływ jaki wywarła kultura zachodnia 

na ludzi ma swoje odzwierciedlenie w sposobie wychowywania dzieci. Możliwość 

wyjazdów zarobkowych, rozwinięcie się prywatnych przedsiębiorstw w Polsce 

zminimalizował czas poświęcany dzieciom przez ich rodziców, które pozostawione same 

sobie zaczęły wychowywać się same, z rówieśnikami na ulicy, przed telewizorem czy 

komputerem. Dało to początek wielu nowym zagrożeniom, powstawaniu nowych patologii 

w rodzinie. Jeśli chodzi o pozytywne wzorce w czasach transformacji ustrojowej to 

niewątpliwie najlepszym przykładem jest tzw. pokolenie JPII, które po śmierci papieża 

Jana Pawła II stało się silnym ugrupowaniem w Polsce zrzeszającym wielu młodych 

Polaków, którzy identyfikują się z jego naukami, poglądami i stylem życia jaki propagował 

On w swoich wywodach. 

Telewizja stała się w czasach dzisiejszych niewątpliwie nieodłącznym towarzyszem 

kulturalnym każdego człowieka. Jej ogromny wpływ na wychowanie jednostki stał się 

nieodłącznym elementem debat psychologów, polityków pedagogów. Telewizor, 

wprowadziwszy się na stałe do prywatnych mieszkań, niemalże każdej polskiej rodziny, 

spowodował istotne zmiany w organizacji codziennego życia. Badań nad złym wpływem 

telewizji na dzieci i młodzież jest wiele na zachodzie oraz w Polsce, lecz niezwykle trudno 

jest znaleźć w dzisiejszych czasach grupę odniesienia, bowiem nie można skonstruować 

grupy do badań o odpowiedniej liczbie dzieci i młodzieży nie oglądających telewizji. 

W Polsce tego typu badania porównawcze prowadziła ponad 40-ci lat temu Maria Braun-

Gałkowska, kierownik Pracowni Psychologii Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. W tamtych czasach można było znaleźć jeszcze wystarczająco liczną grupę 

dzieci „nietelewizyjnych". Z badań wynikło iż tzw. „dzieci telewizyjne" miały o wiele 

gorsze wyniki w myśleniu abstrakcyjnym i wyobraźni przestrzennej, oraz cechowała je 

mniejsza wrażliwość.36 Dziś być może różnice między takimi dwiema grupami byłyby 

5 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1997, s. 438. 
,6 „Rzeczpospolita" dodatek „Media-biznes-reklama" z 10 kwietnia 1996r. 
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większe, lecz niestety niezwykle trudno byłoby znaleźć dzieci wychowujące się bez 

telewizora. 

Telewizja dostarcza wielu informacji, z czego można wysnuć wniosek, że młode 

pokolenie, spędzające większość czasu wolnego przed telewizorem, jest o wiele lepiej, 

pełniej, wszechstronniej poinformowana o otaczającym nas świecie niż starsze pokolenia 

mające dostęp w przeszłości tylko do niewielkiej liczby programów telewizyjnych lub 

wcale nie mając kontaktu z mediami. Jeśli nawet oceni się te skutki pozytywnie to trudno 

jest odnieść się bezkrytycznie do innego zjawiska, a mianowicie to, że telewizja nie tylko 

dostarcza pewne fakty ale również bombarduje nimi telewidza wtłaczając je do pamięci 

nawet wbrew chęciom, także je ustrukturowuje, porządkuje i hierarchizuje, tworząc w ten 

sposób obraz świata sprowadzony do obrazu odzwierciedlonego przez kamerę. Dawniej 

ten trud wykonywał człowiek sam lub za pomocą innych ludzi ale wybieranych przez 

i selekcjonowanych przez środki przekazu np. książki, czasopisma, opinie ludzi, którym 

się ufa. Telewizja bombarduje także ustawicznie gotowymi już odpowiedziami na nie 

zadane jeszcze pytania. Z programu telewizyjnego można co prawda wybrać świadomie 

coś co nas interesuje lecz najczęściej traktuje się telewizję nawykowo, machinalnie, 

przyjmując opinie jako swoje własne co prowadzi najczęściej do zaniechania przemyśleń 

związanych z nabywaniem nowych informacji. Czytając np. książkę czytelnik może 

pozwolić sobie na przemyślenia, wrócić do czytanego wcześniej fragmentu, oderwać się 

od lektury, by przejść do rozmyślań nią sprowokowanych. Telewizja natomiast nie 

pozostawia tu pola do swobody, bierze w niewolę opracowanego i narzuconego czasu 

antenowego/7 

Inną sprawą jest też powielanie wzorców osobowych lansowanych w telewizji. 

Wpływ bohaterów telewizyjnych na młodych jest niezwykle silny co może prowadzić 

do zaburzeń i utraty własnej osobowości. W dzisiejszych czasach, gdy dostęp do szerokiej 

gamy programów telewizyjnych jest niezwykle łatwy, można zaobserwować fakt iż dzieci 

częściej identyfikują się z postaciami wylansowanymi przez kulturę masową, niż 

z osobami znaczącymi z bliskiego im kręgu ludzi, z którymi stykają się osobiście. 

W częstych dziś debatach na temat kryzysu wszelkich autorytetów, w tym przede 

wszystkim autorytetów osobistych, bardzo rzadko uwzględnia się fakt, że ludzie, którzy 

dawniej mogliby być autorytetami i zapewne byliby nimi, dziś są pozbawieni tego 

przywileju przegrywają właśnie z kulturą masową. Kiedyś wzorem odwagi i siły dla 

'7 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót, Rzeszów 1997, s. 58. 
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dziecka był ojciec lecz niestety w dzisiejszych czasach nie jest on w stanie rywalizować 

z bohaterami filmów sensacyjnych/8 

Domeną telewizji jest reklama, dzięki której tworzą się mody i upodobania na 

różnego rodzaju produkty. Reklama według definicji jest to rozpowszechnianie informacji 

o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, zwykle za pomocą 

plakatów, ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji, stanowiące zachętę do nabywania towarów 

lub korzystania z określonych usług. '9 Oprócz tego reklamy zazwyczaj odnoszą się do 

ludzkich emocji, bardzo często w dwuznaczny sposób, odwołują się do przeżyć, 

namiętności, pragnień, eksponując np. motywy erotyczne. Często w reklamach nie ma 

praktycznie ani jednego słowa na temat walorów reklamowanych produktów, a jedyną 

informacją jest fakt o ich istnieniu na rynku. 

Początek lat dziewięćdziesiątych w Polsce przyniósł, wraz z przemianą ustrojową, 

gwałtowny rozwój różnych odmian działalności reklamowej. Dzięki badaniom 

przeprowadzonym w 1993 roku aż 73% badanych Polaków stwierdziło, że w telewizji 

emituje się za dużo reklam, lecz jednocześnie sprzedaż niektórych reklamowanych 

produktów wzrastała kilkakrotnie w ciągu roku. Świadczyć to może o nieświadomej 

podatności Polaków na oddziaływanie reklamy przy jednoczesnym krytycyzmie z ich 

strony.40 

Za jedną z najważniejszych grup odbiorców reklam uważa się dzieci i do nich 

właśnie kierowana jest duża liczba reklam. Dziecko postrzegane jest jako ostateczny 

konsument, jako siła pośrednicząca w dotarciu do dorosłego. W dzisiejszych czasach 

dzieci są ze wszystkich stron otoczone przez reklamę, stanowią one wręcz elementy jego 

naturalnego środowiska, a są to m.in. uliczne bilbordy, reklamy na tramwajach, 

autobusach, w sklepach. Reklama telewizyjna, często nazywana też „domową" jest 

czynnikiem kształtującym wewnętrzny świat dziecięcych wyobrażeń, wartości i przeżyć. 

Reklamy bardzo dobrze trafiają w dziecięce upodobania i preferencje. Dzieci powtarzają 

slogany, śpiewają piosenki, tworzą scenariusze reklam. Okazuje się także, że dzieci 

odbierają reklamy, tak jak telewizję w ogóle, czyli bez większej selekcji, komentarzy czy 

wyjaśnień ze strony rodzica. Wiadomo jest przy tym, że dziecko nie posiada dostatecznej 

wiedzy i umiejętności do zrozumienia komunikatów reklamowych, do dostrzeżenia 

pełnego kontekstu. Rodzi to więc obawę, czy reklama telewizyjna nie będzie istotnym 

'8 Tamże, s. 78. 
>9 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 80. 

40 Tamże, s. 91. 
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czynnikiem kształtującym fałszywą, medialną świadomość. Rodzice zazwyczaj nie 

dostrzegają w tym wielkiego problemu lub nie mają zdania na ten temat albo brak im 

dostatecznej ilości czasu na rozmowy z dzieckiem i w ostateczności uważają, że te kwestie 

powinna wyjaśniać szkoła. 

Reklamy w bardzo silny sposób określają zbiorową oraz indywidualną wyobraźnię 

dzieci, wskazują im o czym myśleć, jakie mieć zabawki by liczyć się w grupie, o czym 

marzyć przed zbliżającą się Gwiazdką. Uwaga dzieci kierowana jest w reklamach na 

fałszywy, medialny obraz świata, na swoisty „porządek rzeczy", na pewną wersję 

rzeczywistości. Można zauważyć pojawienie się wśród dzieci podziału na tzw. kasty 

ze względu na posiadanie jakiejś luksusowej zabawki. Dzieci, które nie posiadają 

określonych zabawek często czują się gorsze, wyalienowane, odtrącone przez grupę. 

Reklamy telewizyjne sprzężone z innymi formami marketingu kierowanego do dzieci, są 

istotnym elementem, który stymuluje dzisiaj dziecięce pragnienia, oczekiwania, marzenia. 

Coraz częściej mówi się o tym, że dziecko jest wciągane do walki o wpływy na wolnym 

rynku, że wyznacza mu się nowe role społeczne: konsumenta. Jest to zupełnie nowy 

wymiar dzieciństwa polskiego dziecka.41 

Internet z roku na rok staje się coraz bardziej dostępny dla ludzi, zarówno tych 

bogatych jak i biednych. Już kilka lat temu Internet przestał być sprawą wyboru, stał się 

koniecznością. W dzisiejszych czasach niemożliwością jest zakazywać dzieciom dostępu 

do sieci, jest wiele sposobów na uchronienie dziecka przed ciemnymi stronami internetu. 

Dziecko nie może stać się internetowym analfabetą, odmawiając mu dostępu do sieci 

ograniczamy jego rozwój w dzisiejszym świecie. Zdaniem wielu naukowców należy dbać 

o to aby dzisiejsze dzieci, niezależnie od zamożności, pochodzenia, czy języka, którym 

mówią, mogły korzystać z nowej technologii.42 

Chciałabym przedstawić zagrożenia płynące z Internetu. Poza niebezpieczeństwem 

stwarzanym przez ludzi, którzy mogą np., próbować spotkać się z dzieckiem w realnym 

świecie, istnieją także inne zagrożenia jakie dostarcza nieograniczony dostęp do sieci. Jest 

to dostęp do nieodpowiednich stron, czyli propagujących pornografię, reklamy 

papierosów, alkoholu, zachęty do brania narkotyków, a także literaturę szerzącą 

nieprawdziwe informacje, nienawiść i przemoc. Niektóre strony służą do kupowania broni, 

narkotyków, trucizn, pozwalają dzieciom na uprawianie hazardu poprzez sieć. Inną 

kwestią, tak samo niebezpieczną, jest możliwość przekazywania przez dzieci za namową 

41 Tamże, s. 270. 
P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa 2003, s. 21. 
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internautów informacji dotyczących numerów i haseł kart kredytowych rodziców, oraz 

innych poufnych informacji dotyczących rodziny, zakupu rzeczy, za które rodzice będą 

musieli zapłacić, dzieci mogą także dopuścić się przestępstw komputerowych, mogą 

zniszczyć lub skasować ważne pliki, wreszcie istnieje też zagrożenie, że komputer zostanie 

zaatakowany przez wirusy lub hakerów. Opracowano nawet sześć podstawowych zagrożeń 

płynących z internetu, a są to: 

1. Dzieci mogą znaleźć informacje, które są dla nich nieodpowiednie. Chodzi 

0 pornografię, nienawiść, nietolerancję, bigoterię, przemoc, oszustwa, 

informacje nieprawdziwe i przesadzone; 

2. Dzieci mogą mieć dostęp do informacji, korzystać z usług i kupować 

przedmioty dla nich niebezpieczne. Istnieją strony instruujące, jak zbudować 

bombę, oferujące broń, alkohol, trucizny; 

3. Dzieci mogą być uwodzone czy niepokojone przez ludzi (często przez inne 

dzieci) wulgarnych, obrażających, rzucających groźby, podsyłających wirusy 

1 włamujących się do komputera; 

4. Mogą przekazywać ważne osobiste informacje, wypełniając formularze, biorąc 

udział w konkursach i w rezultacie mogą stać się celem handlowców 

stosujących nieuczciwe techniki marketingowe; 

5. Mogą być oszukane i wykorzystane, gdy coś kupują w sieci i ryzykują 

ujawnienie innym istotnych informacji finansowych; 

6. Mogą być uwodzone przez cybernapastników, którzy chcą spotkać się 
43 

z nimi twarzą w twarz. 

Internet ma także pozytywne cechy, od kilku lat powstaje coraz więcej portali 

przeznaczonych wyłącznie dla dzieci. Istnieją przyjazne dzieciom wyszukiwarki, listy 

dobrych stron sporządzone przez nauczycieli, bibliotekarzy, wyposażone w odnośniki, 

witryny dla dzieci w różnym wieku oraz kluby zrzeszające dzieci na całym świecie. Coraz 

popularniejsze stają się w Polsce filtrujące wyszukiwarki, które są od podstaw tworzone 

jako przyjazne dzieciom, i takie, które filtrują rezultaty poszukiwań przeprowadzonych 

przez główną wyszukiwarkę. Oprócz tego pojawia się coraz więcej metod pozwalających 

rodzicom kontrolować dostęp dzieci do określonych informacji czy miejsc w internecie. 

Rodzice mają możliwość blokowania konkretnych niestosownych treści czy stron. Mogą 

też blokować informacje otrzymywane i wysyłane, a także ograniczać filtrowanie 

43 Tamże, s. 84. 
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i blokowanie do określonych kategorii treściowych, np. alkohol, narkotyki, seks, które 

uznają za szkodliwe dla dzieci. Różnego rodzaju narzędzia blokujące mogą też zablokować 

strony, o których z góry wiadomo, że zawierają niestosowne treści, podobnie jak istnieje 

możliwość blokady nadchodzących e-maili, krótkich wiadomości, załączników oraz 

określonych serwisów np. grup dyskusyjnych. Rodzice mają także możliwość używania 

specjalnych oprogramowań lub narzędzi wspomagających kontrolę rodzicielską, które są 

dostarczane przez dostawców internetu. Mogą oni korzystać też z rankingu stron W W W ,  

które są tworzone przez specjalne grupy. Mogą także zapisywać się na dostawę internetu 

filtrowanego w całości lub w określonym zakresie. Dzisiejsza technologia pozwala śledzić 

drogę dziecka w sieci. Można nawet zapisać każde słowo wysłane lub otrzymane. Istnieje 

wiele narzędzi, które ograniczają pole serfowania do sprawdzonych i bezpiecznych 

obszarów internetu. Rodzice mają możliwość używania jednego lub wielu tych narzędzi 

w różnych kombinacjach po to aby mięli pewność, że znaleźli najlepszy sposób ochrony 

swego dziecka. 

Kolejną nowinką techniczną po 1989 roku stały się w Polsce telefony komórkowe, 

które zyskały największą popularność najpierw wśród młodzieży a później swoim 

zasięgiem objęły już wszystkich członków społeczeństwa polskiego. Ogólnie telefonia 

komórkowa jest odmianą mikrofalowej radiofonii satelitarnej, która wykorzystuje podział 

obszaru działania na tzw. komórki, z których każda zawiera przekaźnik radiowy 

niewielkiej mocy, obsługujący jedynie użytkowników w swoim zasięgu. Popularność 

telefonów komórkowych jest z roku na rok coraz większa. Współczesny telefon 

komórkowy, oprócz realizowania swych podstawowych funkcji prowadzenia rozmów jest 

z reguły wyposażony w wiele dodatkowych opcji, które albo wykorzystują właściwości 

sieci (np. SMS, MMS), lub są wbudowane w urządzenie (np. budzik, kalkulator, notes, 

dyktafon, kamera wideo, aparat fotograficzny). Dla współczesnych ludzi, a zwłaszcza 

dzieci telefon komórkowy staje się narzędziem uniwersalnym, umożliwiającym 

komunikację, dostęp do usług, serwisów rozrywkowych. Tzw. „komórki" zajmują coraz 

więcej czasu w życiu człowieka. Ostatnie lata wskazują, że telefon komórkowy staje się 

przedmiotem powszechnego użytku, a w wielu przypadkach jest on nawet niezbędny. 

Telefon staje się narzędziem edukacji, pracy, zabawy i wypoczynku. Dzisiejsi rodzice nie 

wyobrażają sobie faktu, że ich dziecko nie ma przy sobie telefonu. Stał się on nieodłączny 

towarzyszem człowieka w pełni przez niego zaakceptowanym.44 

44 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006, s. 235. 
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Po roku 1989, a szczególnie w ostatnich latach pojawił się nowy wzorzec 

wychowania podyktowany życiem i naukami polskiego papieża Jana Pawła II. Szczególnie 

po Jego śmierci wytworzyła się w Polsce szczególnie ważna dla młodych ludzi nowa 

postawa życiowa, kierująca się w postępowaniu miłością i szczerością do bliźniego. 

Według Encyklopedii pedagogicznej wychowanie z punktu widzenia religii oznacza: 

Pomoc udzielaną człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu 

człowieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie człowieka z Bogiem 

poprzez praktykowanie miłości bliźniego.45 

Jan Paweł II w swoich dziełach czy przemówieniach bardzo często odnosił się do 

wychowania i jego istoty w procesie socjalizacji dzieci. Według niego wychowanie jest 

stawaniem się człowieka coraz bardziej człowiekiem, czyli jest troską o to, ażeby bardziej 

był, a nie tylko więcej miał. Bardziej i pełniej być człowiekiem wg. Jana Pawła to znaczy 

umieć być nie tylko z drugimi, ale także dla drugich. Wychowanie ma podstawowe 

znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich. Wychowanie młodego człowieka 

nie dokonuje się przy pomocy samych instytucji i środków organizacyjno-materialnych, 

lecz najważniejszy jest w nim człowiek i jego moralny autorytet, który wynika 

z prawdziwości zasad i ich zgodności z czynami. Papież rozumiał wychowanie całościowo 

i bardzo często w swoich wykładach ubolewał, że niektóre środowiska utożsamiająje tylko 

z wykształceniem. Uważał, że prowadzi to do alienacji wychowania, czyli człowiek 

zamiast pracować na rzecz tego, kim powinien być, pracuje wtedy na rzecz tego, czym 

może się wykazać. Wychowanie nie może być przedmiotową manipulacją, która odbiera 

dziecku podmiotowość, ani też swoistego rodzaju manipulacją samym sobą. Według Jana 

Pawła II najważniejszym celem wychowania jest doprowadzenie do ludzkiej dojrzałości. 

Przejawia się to w uznaniu wartości „być", a nie tylko „wiedzieć". Powołując się na Sobór 

Watykański II, papież skonkretyzował cel, do którego powinno dobrze pojęte wychowanie, 

przede wszystkim należy kształtować osobę ze względu na j e j  najwyższy cel i dążenia 

społeczeństwa. Oznacza to harmonijne i integralne rozwijanie zdolności oraz poczucia 

odpowiedzialności i panowania nad własną wolnością. W panowaniu tym jednostka 

powinna kierować się wartościami moralnymi, lecz nie tylko wyuczonymi ale także 

przeżytymi. Jan Paweł II pragnął aby młody człowiek przyswajał sobie to co piękne, 

prawdziwe i dobre.46 

~ Encyklopedia pedagogiczna PWN, Warszawa 1996, s. 913. 
6 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawia II, Kraków 2005, s. 70. 
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W encyklice Evangelium vitae papież uznał, że proces wychowania powinien 

pomagać człowiekowi stawać się coraz bardziej człowiekiem, wprowadzać go coraz 

głębiej w prawdę i kształtować w nim szacunek do życia. Papież zwrócił tu także uwagę 

na wychowanie w kierunku prawidłowych relacji międzyosobowych. Uznał, iż należy 

wychowywać także do poszanowania własnej płciowości i czystości oraz do 

odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nie powinno się przy tym oczywiście pomijać refleksji 

na temat cierpienia i śmierci. Całokształt procesu wychowania powinien zmierzać 

w kierunku nowej kultury życia, która polega na zmianie postawy człowieka z obojętności 

na zainteresowanie. Młodzi ludzie powinni być wychowywani do prawdziwej wolności, 

autentycznego zachowania ideałów życia oraz kształtowania w sobie postawy szacunku 

i pełnienia służby wobec każdej osoby.47 

Także w innym swym dziele Familiaris consortio papież zwraca szczególną uwagę 

na potrzebę kształtowania u dzieci poszanowania dla wartości życia ludzkiego. 

„Dzieci winne wzrastać we właściwej wolności dóbr materialnych, w przekonaniu, 

że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to co posiada."48 

47 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae..., dz. cyt., s. 97. 
48 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Adhortacje Ojca Świętego..., dz. cyt., s. 37. 

39 



ROZDZIAŁ II 

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

2.1. Przedmiot i cele badań 

Zdaniem T. Pilcha przedmiotem badania naukowego mogą być tylko obiektywnie 

istniejące, poddające się pomiarom zjawiska.49 Z kolei inny badacz W. Okoń uważa, że 

przedmiotem badań jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, a więc 

i procesem wychowania i nauczania, samowychowania i uczenia się, ich cele, treści, 

przebieg, metody, środki i organizacja.^0 Natomiast W. Puślecki stwierdza iż przedmiot 

badań to ściśle zdefiniowany wycinek rzeczywistości, społeczno-przyrodniczej 

stanowiącej obiekt zainteresowań poznawczych określonej dyscypliny naukowej.^1 

Przedmiotem moich badań będą osoby z lat wyżu demograficznego, który objął roczniki 

81-82, pochodzące z rodzin robotniczych. Osoby badane pochodzą tylko z rodzin 

robotniczych, gdzie dominuje wykształcenie zawodowe. Wybrałam ten przedmiot badań 

ze względu na własne zainteresowania. 

Celem badań według T. Pilcha jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, 

maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej 

zawartości informacji.^2 Twierdzi on, że dopiero wtedy takie poznanie prowadzi do 

wyższych form funkcjonowania wiedzy, którymi są prawa nauki i prawidłowości. 

Przedstawił on także reguły poznania naukowego od postrzegania, od których zależy 

poprawność przeprowadzonych badań: 

1. W postępowaniach badawczych należy posługiwać się metodami naukowymi, 

które zapewniają metodologiczną poprawność czynności i zabiegów 

gromadzenia wiedzy; 

2. Język badań wyników powinien być ścisły. Musi zapewniać komunikatywność 

i możliwość weryfikacji na gruncie innych badań; 

3. Należy uznawać za naukowe tylko te twierdzenia, które oparte są na 

dostatecznych przesłankach empirycznych; 

4J T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 56. 
W. Okoń, Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce, „Ruch pedagogiczny w Polsce" 1964, 

nr 2, s. 23. 
1 W. Puślecki, Metody badań pedagogicznych, Kraków 1995, s. 3. 

52 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 23. 

40 



4. Wyjaśnienia naukowe, zbiór twierdzeń i teoria powinny być wewnętrznie 

niesprzeczne oraz uporządkowane w logiczny i spójny system naukowy; 

5. Poznanie naukowe wymaga krytycyzmu wobec wszelkich wypowiedzianych 

tez i podstawy weryfikacji; 

6. Głównym kryterium prawidłowości rezultatów poznania jest możliwość ich 
53 

praktycznego zastosowania/ 

Głównym celem mojej pracy jest przybliżenie coraz bardziej nasilającej się 

emigracji młodych, inteligentnych i wartościowych ludzi. W mojej pracy chciałabym 

prześledzić wybór karier edukacyjnych młodych ludzi, pochodzących, jak już 

wspomniałam, tylko z rodzin robotniczych. Oprócz tego chciałabym podjąć próbę 

weryfikacji jak bardzo model wychowania wpłynął na myślenie edukacyjne młodych, jak 

wielu z nich pozostało przy wykształceniu zawodowym, naśladując tym samym swoich 

rodziców, którzy zazwyczaj są drogowskazem dla swych pociech. 

2.2. Problemy i hipotezy badawcze 

Sformułowanie odpowiednich problemów badawczych jest podstawą do podjęcia 

badań naukowych. Jest wiele metod i technik tworzenia problemów. Jak uważa T. Pilch 

jest to z pozoru prosty zabieg werbalny, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na 

pytania, problemy. Zabieg ten jednak musi spełniać kilka warunków aby był prawidłowy: 

1. Otóż sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy, 

zawarty w temacie badań. Tak więc problemy w sposób znacznie bardziej 

precyzyjny określają określają zakres naszych możliwości, tym samym 

określają teren badawczych poszukiwań; 

2. Drugim warunkiem poprawności sformułowanych przez nas problemów, jest 

konieczność zawarcia w nich wszystkich generalnych zależności między 

zmiennymi. Dzięki temu dość ściśle można wyznaczyć zakres badanych 

zjawisk; 

3. Trzecim warunkiem poprawności problemu badawczego jest jego 

rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna. W fazie koncepcji nie 

Tamże, s. 22-32. 
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można jednak zdobyć całkowitej pewności, czy problem posiada te dwa istotne 

walory.54  

Z kolei W. Zaczyński stwierdził, iż formułuje się tyle problemów, ile jest 

koniecznych do wyczerpania zakresu tematu pracy. Jeżeli chcemy, aby sformułowane 

problemy wyznaczały zakres naszych działań cząstkowych, to powinny one 

charakteryzować się następującymi cechami: 

1. Powinny być jasno sformułowane; 

2. Mają wyraźnie oznaczone granice; 

3. Muszą być realne czyli możliwe do rozwiązania.35 

Według Łobockiego problem badawczy to pytanie, na które szukamy odpowiedzi 

na drodze badań naukowych.56 

Sformułowałam pytanie określające kierunek moich poszukiwań, na które w drodze 

badań chcę uzyskać odpowiedź. 

Jaki wpływ na kariery edukacyjne dzieci ma model wychowania w rodzinie 

robotniczej, w okresie transformacji ustrojowej? 

Z tak postawionego problemu głównego wyprowadziłam następujące problemy 

szczegółowe: 

1. W jakim stopniu rodzice maja wpływ na wybór drogi i motywacje edukacyjne 

swoich dzieci? 

2. Czy otwarcie rynku Uni Europejskiej ma wpływ na wybór kariery edukacyjnej 

młodych ludzi? 

3. Czy po otwarciu rynku zagranicznego więcej osób wybiera zawodówkę czy 

studia? 

4. Jakie są motywy osób powracających do Polski? 

W celu przeprowadzenia badań naukowych niezbędną rzeczą jest określenie 

hipotez. Definicja podana przez T. Pilcha stwierdza, że hipoteza to wszelkie twierdzenia 

częściowo tylko uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomocą, którego 

tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia osiągniętego na 

podstawie danych wyjściowych.5 7  

W. Zaczyński stwierdził iż, dobra hipoteza powinna spełniać następujące warunki: 

1. Tłumaczyć w sposób dostateczny znane fakty; 

34 Tamże, s. 43-44. 
35 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 47. 

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999, s. 125. 
~7 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 46. 
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2. Powinna być możliwa do zweryfikowania przez konsekwencje praktyczne z niej 

wynikające; 

3. Dotyczy istotnych dla danej nauki zdarzeń i ma moc teoriotwórczą; 

4. Jest zdaniem wysoce prawdopodobnym, którego słuszność wstępna polega na 

tym, że jest zdaniem niesprzecznym z udowodnionymi już twierdzeniami danej dyscypliny 

naukowej; 
58 

5. Jest jednoznacznie i dostatecznie szczegółowo sformułowana. 

Jeśli chodzi o samą formułę „hipotezy" to W. Okoń uznał, że jest to niesprawdzone 

twierdzenie, które ustala bądź wyjaśnia cechy badanych zjawisk między nimi. 

Sprawdzenie hipotezy odbywa się przez wyprowadzenie z niej wniosków empirycznych, 

przy czym im więcej prawdziwych zdań z hipotezy wynika, tym większy jest stopień 

uzasadnienia.^9 

T. Kotarbiński uważa natomiast, że jako hipotezę można określić pewien kształt 

logiczny i gramatyczny. Z punktu widzenia logiki hipoteza robocza jest twierdzeniem 

dobieranym jako racja do znanego następstwa, z punktu widzenia gramatyki zaś przybiera 

najczęściej kształt zdania warunkowego.60 

Hipoteza główna w mojej pracy jest następująca: 

Dzieci pochodzące z rodzin robotniczych bardzo często powielają model 

edukacyjny swoich rodziców. 

Poszczególnym problemom badawczym odpowiadają następujące hipotezy 

szczegółowe: 

1. Rodzice mają duży wpływ na wybór drogi edukacyjnej swoich dzieci; 

2. Otwarcie rynku zagranicznego w bardzo dużym stopniu wpłynęło na kariery 

edukacyjne młodych; 

3. Po otwarciu zagranicznych rynków pracy większość młodych ludzi wybiera 

zawodówkę, która daje konkretny dobrze płatny zawód; 

4. Młodzi ludzie powracający do Polski motywują to dobrą lokatą pieniędzy 

zarobionych za granicą. 

W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 53. 
39 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 128. 

T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1961, s. 273. 
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W encyklice Evangelium vitae papież uznał, że proces wychowania powinien 

pomagać człowiekowi stawać się coraz bardziej człowiekiem, wprowadzać go coraz 

głębiej w prawdę i kształtować w nim szacunek do życia. Papież zwrócił tu także uwagę 

na wychowanie w kierunku prawidłowych relacji międzyosobowych. Uznał, iż należy 

wychowywać także do poszanowania własnej płciowości i czystości oraz do 

odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nie powinno się przy tym oczywiście pomijać refleksji 

na temat cierpienia i śmierci. Całokształt procesu wychowania powinien zmierzać 

w kierunku nowej kultury życia, która polega na zmianie postawy człowieka z obojętności 

na zainteresowanie. Młodzi ludzie powinni być wychowywani do prawdziwej wolności, 

autentycznego zachowania ideałów życia oraz kształtowania w sobie postawy szacunku 

i pełnienia służby wobec każdej osoby.47 

Także w innym swym dziele Familiaris consortio papież zwraca szczególną uwagę 

na potrzebę kształtowania u dzieci poszanowania dla wartości życia ludzkiego. 

„Dzieci winne wzrastać we właściwej wolności dóbr materialnych, w przekonaniu, 

że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to co posiada."48 

48 ^°r ^an ^awe^ Encyklika Evangelium vitae..., dz. cyt., s. 97. 
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Adhortacje Ojca Świętego..., dz. cyt., s. 37. 
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Tabela nr 1. 

Zmienne i ich wskaźniki 

Zmienna niezależna Wskaźniki Zmienna zależna Wskaźniki 

-model wychowania -rodzice 
-środki masowego 
przekazu 
-rówieśnicy 
-szkoła 
-środowisko 

-wykształcenie 
rodziców 
-sytuacja materialna 
w rodzinie 
-aspiracje 

-zarobki 
-poziom życia 

2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

W celu przeprowadzenia badań naukowych niezbędne jest zastosowanie 

odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych. Należy dokładnie zastanowić się 

w jaki sposób ma być przeprowadzone badanie, aby możliwe było uzyskanie rozwiązań 

podstawowych problemów i sprawdzenie prawidłowości związanych z nim hipotez. 

Według W. Okonia metoda jest to system celowych czynności i środków 

umożliwiających wykonanie danego zadania, bądź rozwiązanie określonego problemu 
Z O 

naukowego. 

Tadeusz Pilch wyróżnił następujące metody badań: 

1. EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY-  Jest metodą badania naukowego 

określonego wycinka rzeczywistości, polegającą na wywołaniu lub tylko 

zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego 

czynnika i obserwowaniu zmian jakie zachodzą pod jego wpływem; 

2. MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA-  Jest metodą badań, której przedmiotem 

są instytucje wychowawcze, lub instytucjonalne formy działalności 

wychowawczej; 

3. METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW-  Polega ona na analizie 

jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje 

63 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 232. 
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wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej 

poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na 

opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska, aby podjąć odpowiednie 

działania terapeutyczne; 

4. METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO- Polega na gromadzeniu 

wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk 

społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, kierunkach rozwoju 

określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie 

zlokalizowanych a posiadających znaczenie wychowawcze, w oparciu 

o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której dane 

zjawisko występuje.64 

W moich badaniach posłużę się metodą sondażu diagnostycznego. 

Metodom przyporządkowane są techniki badań, które określane są jako czynności 

praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na 

uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii czy faktów.6 ?  

T. Pilch wyróżnił takie techniki jak: 

1. Obserwacja-jest najbardziej rozpowszechnioną metodą gromadzenia 

materiałów. Jest to czynność badawcza polegająca na gromadzeniu danych 

drogą spostrzeżeń, z wykluczeniem ingerencji obserwatora. Obserwacja 

dostarcza badaczowi prawdziwej wiedzy o obserwowanej osobie bądź 

grupie; 

2. Wywiad-  Jest rozmową badającego z respondentem według opracowanego 

wcześniej kwestionariusza. Służy głównie do poznania faktów, opinii, 

postaw danej zbiorowości. Wartość wywiadu zależy od właściwie 

przygotowanego kwestionariusza; 

3. Ankieta-  Jest szczególnym przypadkiem wywiadu. Od wywiadu różni ją 

stopień standaryzacji pytań, zakres, głębokość problematyki. Nie wymaga 

bezpośredniego kontaktu z badanym. Jest techniką gromadzenia informacji 

polegającą najczęściej na samodzielnym wypełnianiu kwestionariusza przez 

badanego. Jest wykorzystywana do uzyskania ścisłych, jednoznacznych 

i porównywalnych danych; 

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 70-79. 
63 Tamże, s. 85. 
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4. Badanie dokumentów-  Jest to technika służąca do gromadzenia 

wstępnych, opisowych, a także ilościowych informacji o badanej instytucji 

czy środowisk wychowawczych. To również poznawanie biografii 

jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach; 

5. Analiza treści- Jest to technika badań służąca do obiektywnego, 

systematycznego, ilościowego opisu jawnej treści przekazów 

informacyjnych; 

6. Techniki projekcyjne-  Polegają na przedstawieniu badanemu sytuacji 

bodźcowej nie mającej znaczenia samej w sobie), która będzie mogła 

nabierać znaczenia, wtedy gdy badany nada je j  swoje indywidualne 
• 6 6  znaczenie. 

Metoda sondażu diagnostycznego, czyli ta, którą wybrałam do swoich badań, 

najczęściej stosuje takie techniki jak: wywiad, ankieta, obserwacja uczestnicząca, techniki 

statystyczne, analiza dokumentów osobistych. Ja zamierzam posłużyć się wywiadem 

i ankietą. Następnie do mojej pracy badawczej użyję narzędzi badawczych. Narzędzie 

badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań.67 W związku 

z tym moimi narzędziami badawczymi będą: kwestionariusz wywiadu, dyktafon, arkusz 

obserwacyjny i długopis. 

Tadeusz Pilch sklasyfikował narzędzia badawcze w ten sposób: 

1. kwestionariusz ankiety; 

2. kwestionariusz wywiadu; 

3. narzędzia socj ometrii; 

4. narzędzia obserwacji; 

5. skale.68 

2.5. Charakterystyka terenu i organizacja badań 

Nie ma reguły, która pozwalałaby na dobór reprezentatywnej w ustalonej 

wysokości. Tadeusz Pilch stwierdził, iż generalna reguła domaga się aby próba 

reprezentowała wszystkie cechy i wszystkie elementy populacji generalnej. Do badań 

naukowych należy dodać z populacji generalnej grupę reprezentatywną w sposób losowy, 

66 Tamże, s. 85-102. 
67 Tamże, s. 71. 
68 Tamże, s. 150. 
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celowy lub mieszany. Populację generalną tworzą wszyscy ludzie, u których można 

doszukać się badanych przez nas zjawisk. 

Właściwy wybór terenu badań i osób przez nas badanych zależy w głównej mierze 

od rodzajów problemów, jakie zamierzamy rozwiązać oraz hipotez, jakie pragniemy 

zweryfikować.69  

Wybór terenu badań polega nie tylko na odpowiednim doborze terytorium, rzeczą 

ważniejszą jest wybór osób, które wezmą udział w badaniu. W przypadku badania fabryki, 

gdzie pracuje ponad 300 osób, nigdy nie bierze się pod uwagę wszystkich j e j  

pracowników. Badaniami będą objęte wybrane przeze mnie osoby, pracujące na różnych 

szczeblach, począwszy od dyrekcji, a skończywszy na pracownikach fizycznych. 

Badaniami objęłam osoby, zatrudnione w fabryce słodyczy „KDC Pomorzanka" 

w Słupsku. Badania przeprowadziłam w kwietniu 2007 roku, wśród 20 osób z roczników 

1981-1982, wśród nich 10 osób to kobiety i tyle samo mężczyzn, wszystkie osoby 

zatrudnione są na stałe, dodatkowo sporządziłam też ankietę dla ich rodziców, którą 

wypełniło jedno z obojga. Sprawę ułatwił też fakt, iż spośród 20 młodych ludzi aż 17 

jednego z ich rodziców pracuje w tej samej firmie. Wszyscy rodzice przebadanych przeze 

mnie osób mają wykształcenie zawodowe, jeśli chodzi o młodych to 15 z nich pracuje na 

najniższym szczeblu w firmie, cztery z nich liczą na awans w najbliższym czasie, 

pozostałe pięć osób pracuje w administracji, z czego jedna kobieta jest asystentką 

dyrektora. Większość rodziców pracuje na wyższych stanowiskach niż ich dzieci, czyli np. 

jako operatorzy maszyn. Badania, jak już wspomniałam przeprowadziłam w kwietniu 2007 

roku. 

Organizacja i przebieg badań wchodzą w skład procedury badawczej. Procedura ta 

jest określana jako unormowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia, załatwiania 

jakiejś sprawy, tok, przebieg czegoś.70 

Poszukiwania oraz czynności badawcze jakie podjęłam w tej pracy można 

podzielić na trzy etapy: 

Etap I- studiowanie literatury metodologicznej, przeglądanie dokumentów, formułowanie 

problemów i hipotez badawczych, wybór metod, technik i narzędzi badawczych, a także 

określenie terenu badań; 

Etap II- przeprowadzenie badań-ankiety i sondażu diagnostycznego; 

69 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1984, s. 86. 
70 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1992, s. 7. 
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Etap III- analiza jakościowa zebranego materiału empirycznego, klasyfikacja zagadnień 

szczegółowych oraz weryfikacja hipotez roboczych. 

Całokształt materiału empirycznego, który zebrałam drogą badań ankietowych 

oraz metodą sondażu diagnostycznego poddaję prezentacji oraz analizie w następnym 

rozdziale niniejszej pracy. 
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ROZDZIAŁ III 

WYCHOWANIE I ASPIRACJE EDUKACYJNE DZIECI 

Z RODZIN ROBOTNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ 

WŁASNYCH. 

3.1. Sprawozdanie z wywiadu 

Jedną z metod jaką posłużyłam się w mojej pracy jest wywiad. Został 

on przeprowadzony z jednym z rodziców dzieci, które pracują w zakładzie „Pomorzanka". 

Do wywiadu przygotowałam 12 pytań. Uzyskany materiał koncentrował się wokół 

wyborów drogi życiowej ich dzieci, a także aktualnych spraw społeczno-gospodarczych 

Polski. 

Pytania, jakie wystosowałam w stronę rodziców dzieci, z którymi przeprowadziłam 

wcześniej ankietę, miały mi posłużyć do tego aby określić nastawienie tych osób 

do aktualnych przemian zachodzących w kraju, chciałam dowiedzieć się także jak 

w przeszłości, czyli przed transformacją ustrojową, wyglądało życie tych ludzi. Większość 

badanych przeze mnie rodziców bardzo często wspominało lata przed rokiem 1989, 

większość z nich należała do związków zawodowych oraz brała czynny udział w strajkach 

w latach 70-tych i 80-tych. 

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy dziecko pracuje w tym samym zakładzie co 

rodzic. Okazało się, że aż siedemnaścioro dzieci pracuje w tym samym zakładzie pracy. 

Wszyscy przebadani rodzice przyznali, że ich dziecko otrzymało pracę dzięki 

przychylności rodzica. Spotkałam się także z opinią, że w każdym tego typu zakładzie 

pierwszeństwo zatrudnienia mają osoby, których członek rodziny był zatrudniony tam 

wcześniej. Podczas ankietowania młodych, tylko dwie osoby przyznały się, iż pracę 

uzyskały dzięki poparciu rodziców. W tym względzie rodzice wykazali się większą 

inicjatywą i przyznali się do faktu, że pomagali dzieciom w zdobyciu zatrudnienia. 

Drugie pytanie dotyczyło przynależności do związków zawodowych. W tym 

pytaniu także 100% badanych przyznało, iż w dalszym ciągu należy czynnie do związków 

oraz, że należało do nich wcześniej. Spotkałam się tu także z opiniami, iż przynależność 
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daje poczucie wspólnoty i więzi. Osoby badane mówiły tu także o pewnego rodzaju 

przywiązaniu do zakładu pracy. Właśnie w tym pytaniu spotkałam się z opiniami na temat 

przynależności do pewnej grupy, którą tworzy zakład pracy. Większość badanych mówiła, 

że jest związana emocjonalnie ze soją pracą i nie wyobraża sobie by kiedykolwiek miała tą 

pracę zmienić. Osoby badane zauważyły fakt, że ich dzieci nie chcą należeć do związków, 

nie interesuje ich też dobro firmy, w tym sensie, że nie czują się związane emocjonalnie ze 

swoim zakładem pracy. 

W trzecim pytaniu pytałam o strajki pracownicze. Tu także spotkałam się ze 100 

procentowymi pozytywnymi odpowiedziami na to pytanie. Rodzice bardzo chętnie 

opowiadali o czasach przed transformacją ustrojową, kiedy to brali czynny udział 

w różnego rodzaju strajkach czy wiecach mających poprawić ich sytuację materialno-

bytową. Siedem z badanych osób przyznało się także do tego, że w latach 

osiemdziesiątych i osiemdziesiątych przebywało w więzieniu przez swoją działalność 

strajkową. Ogólnie bardzo dużo opinii dotyczyło sytuacji politycznej w kraju, co było i jest 

głównym motywem strajków pracowników fizycznych. To pytanie pokazało także iż 

większość z badanych jest bardzo patriotycznie nastawiona do kraju i zależy im na 

poprawie sytuacji materialnej i bytowej ich potomków. Jednocześnie prawie wszyscy 

stwierdzili, że strajkowanie jest jedyną metodą dochodzenia swoich praw w rządzie, 

ponieważ, jak stwierdziła jedna z badanych „ tylko głośne i tłumne zebrania ludzi mogą 

jeszcze coś zmienić w tym kraju." 

Kolejne pytanie było związane również z polityką a dotyczyło właśnie stanu 

społeczno-gospodarczego w Polsce. Ankietowani mięli za zadanie ocenić sytuację jaka ma 

miejsce w dzisiejszych czasach. Tu zdania były podzielone, a mianowicie, część osób 

uważała, że zmiany po roku 1989 są bardziej widoczne i Polska powoli ale systematycznie 

dogania zachód. Ponadto stwierdzili oni, że dzięki wstąpieniu Polski do Uni Europejskiej, 

zyskała ona wiele nowych miejsc pracy a także dała możliwość dzieciom na „leprze" 

życie. Druga grupa osób stwierdziła, iż sytuacja społeczno-gospodarcza na dzień dzisiejszy 

w Polsce jest zła, i nic nie wskazuje na to aby w najbliższej przyszłości miała ulec zmianie. 

Jak wypowiadała się jedna z badanych „Sytuacja naszego kraju wygląda podobnie jak 

w czasach komunistycznych pomimo tego, że półki sklepowe są pełne, jednak ludzie 

z naszej grupy społecznej w dalszym ciągu są biedni, nasze zarobki nie starczają nawet na 

opłacenie bieżących rachunków". 

Pytanie numer pięć dotyczyło konkretnych planów na przyszłość. Zapytałam 

rodziców, czy planują oni wyjechać na stałe za granicę. Odpowiedzi na te pytanie były 
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w większości odpowiedziami negatywnymi, okazało się, że pomimo złych warunków 

materialno-bytowych tylko dwie badane osoby mają zamiar w najbliższej przyszłości 

wyjechać na stałe za granicę. Z odpowiedzi wynika, że większość badanych jest mocno 

związana emocjonalnie ze swoim krajem, a także z pracą jaką wykonuje. Większość osób 

mówiła, że przywiązali się na tyle do swojego miejsca pracy, że ciężko byłoby im zmienić 

swe przyzwyczajenia. Część respondentów obawia się także wyjazdu ze względu na 

nieznajomość języka obcego, twierdząc, że jest to dla nich bariera nie do pokonania w ich 

wieku. Z kolei część kobiet biorąca udział w wywiadzie przyznała się do faktu, że ich 

współmałżonkowie wyjeżdżają co jakiś czas za granicę do pracy, szczególnie w okresie 

letnim. 

Interesował mnie także pogląd na temat masowych wyjazdów młodzieży a także 

osób starszych za granicę. Większość respondentów popierała wybory emigrujących 

podpierając kwestiami finansowymi, sami jednak mówili, że nie zdecydowali by się na taki 

wyjazd, co było opisane w powyżej. Były też głosy ostro negujące Polaków, którzy 

opuszczają kraj i decydują się na życie na emigracji. Jednak były to tylko nieliczne opinie 

osób, które motywowały swe odpowiedzi w ten sposób, że obawiają się najazdu 

pracowników ze wschodu, którzy z kolei zabiorą miejsca pracy Polakom. 

Podsumowując można stwierdzić, że grupa badanych rodziców odznacza się dużym 

patriotyzmem, interesuje się sprawami Polski szczególnie polityką rządu. Wskazywać 

może na to przeszłość badanych, gdzie 100% z nich przyznaje się do przynależności do 

związków zawodowych oraz do czynnego udziału w strajkach pracowniczych. Niezwykle 

ważne były tu wypowiedzi dotyczące wyjazdów na stałe za granicę, gdzie wśród badanych 

tylko dwie osoby stwierdziły iż planują w przyszłości emigrację, jest to zastanawiające 

z racji tego, iż w dzisiejszych czasach większość ludzi decyduje się na wyjazd bez różnicy 

na wiek lub znajomość języka obcego. 

W pytaniu siódmym pytałam o to czy zarobki uzyskiwane w tym zakładzie pracy są 

wystarczające. I tu opinie były mniej więcej podobne, jak wynika z wcześniejszych 

wypowiedzi pracownicy mają za złe to, ich zarobki nie są adekwatne do pracy jaką 

wykonują. Większość badanych skarżyła się iż mają problemy ze zdrowiem przez 

wykonywanie niektórych czynności związanych z pracą zawodową, a zarobki nie 

pozwalają im na rozpoczęcie rehabilitacji czy np. wyjazd do sanatorium. Spotkałam się też 

z opiniami, że przed transformacją ustrojową, zarobki i standard życia był o wiele wyższy 

i tak np. pracownicy mogli pozwolić sobie na wyjazd letni na wczasy. Sprawą rażącą dla 

pracowników było także to, że dawniej mięli oni wiele dodatków do pensji, które po 
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zmianie ustrojowej były im systematycznie zabierane, mówiono także o przedszkolu 

zakładowym, które na początku lat 90-ych zostało zamknięte, a pomieszczenia sprzedane 

innym firmom. Ogólnie oceniano swój majątkowy jako zły, wiele rodziców przyznawało 

się do faktu, że wspierają ich finansowo dzieci. Były też głosy, które pozytywnie oceniały 

stan swoich pensji, lecz były to głosy nieliczne. 

W kolejnym pytaniu zapytałam rodziców czy uważają, że ich dziecko popełniło 

błąd nie kształcąc się w liceum czy na uczelni wyższej. I tu także głosy były w większości 

zgodne, rodzice bowiem stwierdzili, że ich dzieci w przyszłości, jeśli będą miły na to 

ochotę mogą wyjechać za granicę, a dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu szybciej 

znajdą pracę. Pojawiły się też głosy, że w dzisiejszych czasach w Polsce niepotrzebni są 

ludzie wykształceni, lecz wykwalifikowani robotnicy, rodzice wypowiadali się też, że 

człowiek z wykształceniem zawodowym zarabia więcej niż ktoś z wykształceniem 

wyższym. Większość rodziców, nie kryła zadowolenia, „że ich dziecko pracuje zawodowo, 

a nie traci czas na naukę" jak mówił jeden z badanych rodziców. 

W pytaniu dziewiątym pytałam czy rodzice uważają, że ich dzieci są zadowolone 

ze swoich wyborów dotyczących drogi zawodowej i czy nie żałują ich. Jak w poprzednich 

pytaniach tak i tutaj większość rodziców była zgodna twierdząc, że ich dzieci są 

zadowolone ze sowich wyborów. Rodzice przyznawali się także, że sami trochę pomagali 

dzieciom przy wyborach szkoły zawodowej. Poza tym wielu rodziców opowiadało przy 

tym pytaniu o wnukach, a także o młodszym rodzeństwie swoich dzieci, gdzie jak 

utrzymywali większość z nich także kształci się w „zawodówkach". 

Kolejne pytanie dotyczyło rodziców, pytałam ich czy nie żałują tego, że wybrali 

szkołę zawodową a nie np. studia. Odpowiedzi na te pytanie także były zgodne, prawie 

wszyscy rodzice stwierdzili, iż nie żałują wyboru dotyczącego ich kariery edukacyjnej, 

pomimo tego, że jak sami przyznali, praca jaką wykonują jest bardzo ciężka i odbija się to 

na ich zdrowiu. Ponadto stwierdzili, że „za ich czasów" wybór szkoły zawodowej był 

koniecznością, ponieważ większość z nich była zmuszona pomagać finansowo swoim 

rodzicom, których i tak nie byłoby stać na to aby ich dzieci mogły studiować. Pyzatym 

stwierdzili, że konkretny zawód dawał im możliwość dobrej pracy, a zakłady pracownicze 

pomagały w ten sposób, że np. były przy nich tzw. przedszkola pracownicze, pyzatym 

mogli liczyć na inne profity wypływające z ich pracy zawodowej. 

Następnie pytałam, czy zdaniem rodziców dzieci wybierają podobne zawody jak 

ich rodzice. Stwierdzono tu fakt, że większość zatrudnionych w „Pomorzance" osób 

pracuje tu pokoleniowo. Rodzice bardzo często mówili o tym, że pracę uzyskali dzięki 
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swoim rodzicom i tak samo jest z ich dziećmi, które z kolei „wprowadzą" do zakładu 

swoje dzieci. Rodzice mówili tu bardzo często dużej więzi emocjonalnej jaka łączy 

wszystkich pracowników, którzy znają się od lat, a także spotykają się często także poza 

pracą. 

W ostatnim pytaniu spytałam, czy rodzice są zadowoleni z wyboru drogi 

edukacyjnej swoich dzieci. Wszyscy rodzice wypowiedzieli się bardzo pozytywnie na 

temat wyborów swoich podopiecznych, mówili, że są dumni szczególnie z tego, że dzieci 

wspierają ich finansowo w trudnych momentach a także są dla nich podporą w pracy, która 

jak często podkreślali jest bardzo ciężka. Szczególnie dumni czuli się rodzice, których 

dzieci ukończyły jednak studia i pracują w administracji, takich osób jest pięć z czego 

jedna kobieta została nawet asystentką dyrektora. Rodzice tych osób mówili też, że ich 

dzieci same zapracowały na swój sukces a studia ukończyły dzięki uporowi i sile przebicia. 

3.2. Sprawozdanie z ankiety 

Wszystkie poniższe tabele opracowane są na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

TABELA 1 

Cechy pracownika 

Wyszczególnienie Odpowiedzi N=20 Wyszczególnienie 

L % 

Dokładność 9 45 

Sumienność 4 20 

Punktualność 5 25 

Rzetelność 2 10 

Życzliwość 4 20 

Pracowitość 14 70 

Poglądy na temat jakie cechy powinien posiadać pracownik zakładów 

przemysłowych są podzielone. 70% osób zdecydowało, że pracowitość to niezbędna cecha 
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do pracy w zakładach pracowniczych. Cecha taka jak dokładność to 45% sukcesu podczas 

pracy. Punktualność (29%), Sumienność (20%), Życzliwość (20%) to cechy, które w 

hierarchii ważności zostały wybrane na miejscu trzecim, czwartym i piątym przez 

badanych. Jako najważniejsze cechy pracownika fizycznego o najmniejszej wartości 

ankietowani uznali rzetelność (10%). Podsumowując można stwierdzić, że zdecydowana 

większość ankietowanych za cechy najważniejsze, które powinien posiadać pracownik 

fizyczny uznała pracowitość, dokładność i punktualność. 

TABELA 2 

Warunk i  pracy 

Wyszczególnienie L=20 % 

Bardzo dobre - -

Dobre 12 60 

Wystarczające 8 40 

Złe - -

Bardzo złe - -

Z powyższej tabeli wynika, że większość badanych osób (60%), uważa, że warunki 

pracy w jego zakładzie są dobre. Jako wystarczające warunki do pracy określa 40% 

badanych. Odpowiedzi dotyczące złej i bardzo złej sytuacji nie zostały przez żadną osobę 

ankietowaną wybrane. To samo dotyczy bardzo dobrych warunków pracy. Można z tego 

wywnioskować, że komfort pracy w takim zakładzie jest, według ankietowanych, 

zaspokajany w sposób dobry. 
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TABELA 3 

W a r u n k i  materialno-bytowe 

Wyszczególnienie L=20 % 

Bardzo dobre 5 25 

Dobre o 
3 15 

Wystarczające 8 40 

Złe 4 20 

Bardzo złe - -

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli numer 3 prawie połowa (40%) 

ankietowanych ocenia swe warunki materialno-bytowe jako wystarczające. 25% 

respondentów stwierdza, że ich praca zawodowa daje im pełną satysfakcję określając swój 

poziom życia jako bardzo dobry. 15% stwierdza, że ich warunki mieszkaniowe i finansowe 

są dobre, z kolei aż 20% ankietowanych uważa, że są złe. Odpowiedź dotycząca bardzo 

złych warunków materialno-bytowych nie została przez nikogo wybrana. Z tych wyników 

można wywnioskować, iż sytuacja materialna i mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowana 

wśród ankietowanych, może to wynikać z tego iż kilku z respondentów zajmuje wyższe 

stanowiska w zakładzie, zróżnicowana sytuacja wśród odpowiedzi na te pytania może być 

też spowodowana tym, iż część z badanych osób ma na utrzymaniu jedno bądź więcej 

dzieci, niektórzy wspomagają także finansowo swoich rodziców 
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TABELA 4 

Liczba dzieci na utrzymaniu 

Czy posiadają Państwo 

dzieci na utrzymaniu? 
L % 

TAK 7 35 

NIE 13 65 

RAZEM 20 100 

Z powyższej tabeli wynika, że zdecydowana mniejszość (35%) z przebadanych 

osób posiada na utrzymaniu dzieci. Jak wynika z ankiety to cztery z dwie z tych osób 

posiadają jedno dziecko, reszta, czyli pięć osób ma na utrzymaniu dwoje dzieci. Pozostałe 

(65%) nie posiadająjeszcze potomstwa. 

TABELA 5 

Pomoc materialna wobec rodziców 

Czy wspomagają Państwo 

finansowo swoich rodziców? L % 

TAK 13 65 

NIE 7 35 

RAZEM 20 100 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 5 większość badanych (65%) 

wspomaga finansowo swoich rodziców. 35% z kolei deklaruje iż nie pomaga finansowo 

rodzicom. Można zauważyć tu pewną prawidłowość w związku z tabelą nr 4, otóż jak 

można wywnioskować rodziców nie wspomagają finansowo dzieci, które posiadają już 

własne rodziny i dzieci na utrzymaniu. 

57 



TABELA 6 

A w a n s  w pracy 

Czy zależy Państwu na awansie 

w pracy i czy spodziewają się Państwo 

uzyskać go w najbliższej przyszłości? 

L % 

TAK 10 50 

NIE 3 15 

NIE WIEM 7 35 

RAZEM 20 100 

Analizując powyższą tabelę dostrzec można iż połowa (50%) respondentów chce 

awansować w pracy i liczy na ten awans w najbliższej przyszłości. 15% nie liczy na 

awans, podkreślić należy fakt, że aż (35%) ankietowanych nie jest w stanie określić czy 

chce awansu i czy się go spodziewa. 

TABELA 7 

Praca pokoleniowa 

Czy któreś z Państwa rodziców 

pracuje w tym samym zakładzie 

co Państwo? 

L % 

TAK 17 85 

NIE 3 15 

RAZEM 20 100 

Zdecydowana większość (85%) pracuje w tym samym zakładzie co przynajmniej 

jedno z jego rodziców, natomiast tylko 15% nie pracuje w tej samej firmie co rodzice. 
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TABELA 8 

Praca dzięki rodzicom 

Czy uzyskali Państwo 

posadę w tym zakładzie 

dzięki poparciu rodziców? 

L % 

TAK 2 10 

NIE 5 25 

SAM(A) STARAŁE(A)M 

SIĘ 0 POSADĘ 

13 65 

RAZEM 20 100 

Analizując powyższą tabelę możemy zauważyć, że tylko niewielki procent (10%) 

ankietowanych uznał, iż rodzice pomogli mu uzyskać pracę w zakładzie, w którym oni 

pracowali wcześniej, aż 65% respondentów utrzymuje, iż o posadę sami się wystarali, 25% 

osób przyznało, że rodzice pracują w tym samym zakładzie lecz pracę w tym zakładzie 

sami sobie zawdzięczają. 

TABELA 9 

Kariera edukacyjna 

Wyszczególnienie L=20 % 

Tak 10 50 

Nie - -

Nie myślałe(a)m o tym 7 35 

Nie jest mi to potrzebne 3 15 

Połowa ankietowanych (50%) myśli o kontynuacji nauki szkolne, co zadziwiające 

nikt nie odpowiedział przecząco na zadane pytanie. 35% respondentów przyznaje, że nie 
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myślało o tym aby kontynuować naukę szkolną. Natomiast (15%) ankietowanych 

stwierdziło, iż poszerzanie swoich kwalifikacji nie jest im potrzebne. 

TABELA 10 

Plany dotyczące emigracji 

Czy planują Państwo 

wyemigrować z kra ju  w 

najbliższej przyszłości? 

L % 

TAK 10 50 

NIE - -

NIE MAM PLANÓW NA 

PRZYSZŁOŚĆ 

10 50 

RAZEM 20 100 

Różnice w tej tabeli rozkładają się równomiernie połowa ankietowanych (50%) 

planuje opuścić Polskę w najbliższej przyszłości, druga połowa zaś nie odpowiada 

konkretnie na to pytanie zasłaniając się odpowiedzią pośrednią, która wydaje się bardziej 

bezpieczna, planów na przyszłość nie posiada połowa (50%) z wszystkich badanych 

respondentów. 

TABELA 11 

Decyzja p pozostaniu w Polsce 

Wyszczególnienie L=20 % 

Z powodu posiadania małych 

dzieci 

7 35 

Z pobudek patriotycznych 3 15 

Odpowiada mi praca, zarobki 

i standard życia 

9 45 
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Z powyższej tabeli wynika, że decyzja o pozostaniu w Polsce rozkłada się mniej 

więcej równomiernie między posiadaniem małych dzieci (35%), a zadowoleniem z pracy, 

zarobków i standardu życia (45%). Jedynie niewielka ilość ankietowanych (15%) uznała, 

iż pozostała w kraju z pobudek patriotycznych. 

TABELA 12 

Ocena stanu społeczno-gospodarczego 

Wyszczególnienie L=20 % 

Bardzo dobrze - -

Dobrze 3 15 

Wystarczająco 14 70 

Zle 2 10 

Bardzo źle 1 5 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż większa część badanych oceniła 

stan społeczno-gospodarczy Polski jako wystarczający (70%). Nikt nie wybrał odpowiedzi 

oceniającej stan kraju jako bardzo dobry. Drugie miejsce wśród udzielanych odpowiedzi 

były: dobre (15%), trzecią pozycję złe (10%), jako bardzo złe warunki oceniło 5% 

badanych. 

TABELA 13 

Praca zmianowa 

Czy uważają Państwo, że praca 

w fabryce produkcyjne j  na trzy 

zmiany jest pracą ciężką? 

L=20 % 

TAK 8 40 

NIE 7 35 

NIE WIEM 5 25 

RAZEM 20 100 
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 12 aż 40% badanych uważa, że 

praca na trzy zmiany jest pracą ciężką, z kolei podobna liczba ankietowanych (35%) 

uważa, iż taka praca do ciężkich nie należy. 25% stwierdziło, iż nie ma zdania na ten 

temat. 

TABELA 14 

Poszerzanie indywidualnych zainteresowań 

Wyszczególnienie L=20 % 

Zdecydowanie tak 14 70 

Raczej rzadko mam czas 4 20 

Nigdy nie miałe(a)m 

żadnego hobby 

2 10 

Analizując powyższą tabelę możemy zauważyć, że występuje tu duża rozbieżność 

pomiędzy odpowiedziami, i tak aż 70% respondentów stwierdziło, że pomimo pracy 

zmianowej ma czas na poszerzanie indywidualnych zainteresowań, tylko 20% 

ankietowanych stwierdziło, że na zainteresowania raczej rzadko znajduje czas wolny. 10% 

osób przebadanych opowiada się za tym, że nigdy nie miała żadnego hobby. 

TABELA 15 

Zajęcia poza pracą 

Wyszczególnienie L=20 % 

Nauka w szkole 10 50 

Sport 6 30 

Wychowywanie dzieci 7 35 

Inne 7 35 
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Poglądy na temat jakie posiadają Państwo zajęcia poza pracą rozkładają się mniej 

więcej równo wśród ankietowanych. Połowa (50%) osób zdecydowała, że szkoła jest ich 

głównym zajęciem poza pracą. Wychowywanie dzieci zajmuje czas wolny (35%) 

badanych. Inne zajęcia(35%), tutaj ankietowani wpisywali głównie opiekę nad rodzicami 

oraz wyjazdy poza miasto głównie w soboty i niedziele. Najmniej czasu wolnego 

ankietowani poświęcają na sport, bo tylko 30%. 

TABELA 16 

Wpływ zagranicznych rynków pracy na wybory  edukacyjne 

Wyszczególnienie L=20 % 

Tak, ma bardzo duży wpływ 14 70 

Nie, nie ma to znaczenia 6 30 

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że zdecydowana większość 

ankietowanych (70%) stwierdza, że otwarcie zagranicznych rynków pracy ma bardzo duży 

wpływ na wybory edukacyjne młodych osób. Zaledwie (30%) respondentów jest zdania, 

że nie ma to żadnego wpływu na decyzje osób uczących się. 

TABELA 17 

Szkoła zawodowa da je  dobrze płatny zawód 

Wyszczególnienie L=20 % 

Tak, większość młodych 

ludzi wybiera w 

dzisiejszych czasach szkołę 

zawodową 

15 
75 

Nie, nie ma na to reguły 5 25 
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Z powyższej tabeli wynika, że aż (75%) respondentów stwierdza, iż większość 

młodych ludzi wybiera szkołę zawodową ze względu na dobrze płatną pracę w przyszłości. 

Tylko niewielka ilość badanych(35%) uznała, że nie ma reguły na te decyzje. 

TABELA 18 

Praca za granicą d a j e  możliwość dobrego zarobku 

Wyszczególnienie L=20 % 

Tak, praca za granicą daje 

duże możliwości finansowe 

50 50 

Nie, ponieważ życie za 

granicąjest bardzo drogie 

50 50 

Różnice w tej tabeli rozkładają się równomiernie, połowa ankietowanych (50%) 

przyznała, że praca za granicą daje duże możliwości finansowe, z kolei druga połowa 

respondentów uważa, że nie, ponieważ życie za granicą wiąże się z większymi wydatkami. 

3.3. Podsumowanie wyników badań. 

Zasadniczym celem niniejszej pracy było prześledzenie karier edukacyjnych 

młodych ludzi pochodzących z rodzin robotniczych, a także wpływu rodziców na te 

wybory. 

W celu uzyskania odpowiedzi na postawiony problem zastosowałam 

kwestionariusz ankiety z osobami urodzonymi w latach 1981-1982 oraz przeprowadziłam 

wywiad z ich rodzicami. Z analizy uzyskanego materiału badawczego wynika, że 

większość osób ankietowanych bezwiednie powiela model edukacyjny swoich rodziców. 

Jednak jak wynika z badań, to połowa ankietowanych wyraża chęć kontynuowania nauki 

w przyszłości, druga połowa natomiast przyznaje się do tego, że nigdy o tym nie myślała 

lub nie jest im to potrzebne. Podczas przeprowadzania wywiadu i ankiety wszystkie osoby 

chętnie brały udział w badaniu. Jak wynika z badań większość młodych ludzi decyduje się 

na pracę w podobnym zakładzie co ich rodzice wiąże się to z tym, że mają one 

64 



świadomość jak ciężka jest to praca? oraz na jakie zarobki mogą liczyć? Odpowiedzi na te 

pytania mogą uzyskać od rodziców, ponieważ aż 17 osób badanych przyznało, że pracuje 

w tym samym zakładzie co jedno z jego rodziców. Można z tego wywnioskować, że praca 

w takim zakładzie produkcyjnym ma charakter pokoleniowy. 

Rodzice mają duży wpływ na wybór drogi edukacyjnej swoich dzieci, wiąże się to 

z tym, iż młody człowiek nie jest w stanie opowiedzieć się w jakim zawodzie chciałby 

pracować w przyszłości, zazwyczaj bierze przykład z własnych rodziców, którzy kierując 

się doświadczeniem oraz sytuacją kraju pozwalają dziecku na powielanie własnej kariery 

edukacyjnej. 

Otwarcie granic i związanego z tym rynku pracy także przyczyniło się do wyborów 

młodych ludzi, z badań jakie przeprowadziłam aż 70% ankietowanych młodych ludzi 

przyznało, że miało to bardzo duży wpływ na decyzję dotyczącą zawodu jaki będą 

wykonywać przyszłości. 

Podobnie było z pytaniem dotyczącym wyboru szkoły zawodowej jako dobrej 

inwestycji na przyszłość, gdzie 75% przebadanych osób stwierdza, że tego typu szkoły 

dają dobrze płatny zawód. Wpływ na to ma oczywiście zagraniczny rynek pracy, co 

celowo zaznaczyłam w pytaniu. 

Odpowiedzi szukałam także na pytanie, czy praca za granicą daje duże możliwości 

finansowe młodym ludziom, i tak tutaj wyniki rozłożyły się równomiernie, połowa osób 

stwierdziła, że praca poza granicami daje takie możliwości oraz pozwala na dobre 

inwestycje z kolei druga połowa uważa, że nie, ponieważ życie za granicą zmusza do 

większych wydatków, czyli, że próby zaoszczędzenia jakiejś sumy są mało realne, 

pamiętać także należy o tym ,że w innym pytaniu także połowa badanych przyznała się do 

tego iż planuje w przyszłości wyemigrować z kraju, z czego większość decyzję o 

pozostaniu w Polsce usprawiedliwiała posiadaniem małych dzieci. 

Drugą metodą jaką posłużyłam się w badaniach był wywiad. Pytania skierowałam 

do rodziców dzieci, z którymi wcześniej przeprowadziłam ankietę. Rodzice podobnie do 

dzieci, bardzo chętnie odpowiadali na pytania, metoda wywiadu pozwoliła na to aby 

odpowiedzi były bardziej spontaniczne, rodzice mięli możliwość wypowiedzieć się na 

różne tematy, które dotyczyły zmian zachodzących w kraju na początku lat 90-tych oraz w 

ostatnich latach określanych jako „wielka emigracja". 

Rodzice bardzo dużo mówili o sprawach wyjazdów młodych za granicę, sami 

przyznawali się do tego, że chcieliby wyjechać lecz, w większości, odpowiedzi na to 
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pytanie, pojawiał się problem bariery językowej. Większość badanych popiera wyjazdy 

młodych osób, tylko nieliczne głosy mówiły o przywiązaniu do kraju, patriotyzmie. 

Pytałam rodziców także o wybory ich dzieci dotyczące kariery edukacyjnej, i tu 

także większość badanych była zgodna, twierdzili oni, że są w pełni zadowoleni 

z wyborów swoich dzieci, cieszą się, że poszli właśnie tą drogą. Rodzice też przyznawali 

się do tego, że pomagali bardzo często dzieciom przy wyborze szkół, pojawiały się także 

głosy, że rodzice odradzali swoim dzieciom naukę w liceach motywując to brakiem 

konkretnego zawodu po ukończeniu takiej szkoły. 
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Zakończenie 

Głównym celem mojej pracy było przybliżenie coraz bardziej nasilającej się 

emigracji młodych ludzi. W mojej pracy chciałam prześledzić wybory edukacyjne 

młodych ludzi pochodzących z rodzin robotniczych, w tym celu skonstruowałam 

kwestionariusz ankiety składający się z 23 pytań. Odpowiedzi jakie uzyskałam dały mi 

możliwość bliższego poznania motywów postępowania, planów na przyszłość młodych 

ludzi pracujących zawodowo. Były to osoby urodzone w latach 1981-1982, z których 

połowa ma już własne rodziny na utrzymaniu. 

Nie miałam żadnych problemów z dotarciem do tych osób, badania udało mi się 

przeprowadzić podczas przerwy w pracy tych osób, pomimo zmęczenia chętnie zgodzili 

się na wypełnienie ankiety, oprócz tego mięliśmy także chwilę na rozmowy na temat 

sytuacji w naszym kraju, planach na przyszłość dotyczących kariery zawodowej. Młodzi 

ludzie podkreślali bardzo często fakt iż podoba się im praca jaką wykonują i przynosi im 

satysfakcję, dużo osób ma też nadzieję na awans dlatego nie decyduje się na wyjazd za 

granicę, lecz popiera innych młodych ludzi, którzy decydują się na takie życie. 

Oprócz tego miałam też możliwość poznania rodziców badanych przeze mnie 

dzieci, wśród których przeprowadziłam ankietę. Tutaj także spotkałam się z ogromną 

życzliwością badanych pomimo tego, że miało to miejsce także podczas przerwy, która jak 

podkreślało wielu pracowników jest dla nich świętością. Rodzice, jak już wspominałam 

wcześniej, bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania, dowiedziałam się o wielu 

nieznanych mi faktach dotyczących strajków zakładowych jakie miały miejsce na terenie 

Słupska, zarówno przed transformacją ustrojową, jak i w trakcie. Miałam także możliwość 

poznania problemów jakie wiążą się z pracą w tego typu zakładach pracowniczych, 

rodzice bardzo dużo mówili o swoim zdrowiu i wpływie pracy na nie. 

Przyjęta przeze mnie hipoteza: Dzieci bardzo często powielają model edukacyjny 

swoich rodziców, sprawdziła się. Badania, jakie przeprowadziłam w zakładzie 

„Pomorzanka" wykazały, że większość badanych posiada taki sam zawód co jeden z jego 

rodziców, oprócz tego wykazałam, że prawie wszyscy badani pracują w tym samym 

zakładzie co rodzice. Udało mi się także uzyskać informacje na temat tego, że w tego typu 

zakładach praca ma charakter pokoleniowy, czyli, że dzieci pracowników zawsze są 

przyjmowane do takiego zakładu w pierwszej kolejności. 
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Załącznik 1 

Kwestionariusz ankiety dla pracowników zakładu „KDC Pomarzanaka" 

w Słupsku, roczniki 1981-1982. 

Szanowni Państwo! 

Jestem studentką. Obecnie piszę pracę magisterską na temat „Model wychowania 

w rodzinie robotniczej, w czasach transformacji ustrojowej, a kariery edukacyjne dzieci". 

Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane tą drogą informacje będą wykorzystane 

w mojej pracy. Proszę więc o szczere i dokładne odpowiedzi. 

Z góry dziękuje za Państwa życzliwość. 

* podkreśl wybraną odpowiedź lub wpisz 

1. Płeć: M. K. 

2. Wiek lat. 

3. Wykształcenie 

4. Zajmowane stanowisko 

5. Staż pracy w zakładzie 

6. Jakie cechy powinien posiadać pracownik pracujący w tego typu zakładach? Wymień 

kilka. 

7. Jak oceniają Państwo warunki pracy w swoim zakładzie? 

• Bardzo dobre 

• Dobre 

• Wystarczające 

• Złe 

• Bardzo złe 

8. Jak oceniają Państwo warunki materialno-bytowe dzięki swojej pracy zawodowej? 

Bardzo dobre 

. Dobre 

Wystarczające 

Złe 

Bardzo złe 
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9. Czy posiadają Państwo dzieci na utrzymaniu? Jeśli tak to ile. 

• Tak 

• Nie 

10. Czy wspomagają Państwo finansowo swoich rodziców? 

• Tak 

• Nie 

11. Czy zależy Państwu na awansie w pracy, i czy spodziewają się Państwo uzyskać go 

najbliższej przyszłości? 

• Tak 

• Nie 

• Nie wiem 

12. Czy któreś z Państwa rodziców pracuje w tym samym zakładzie co Państwo? 

Tak 

Nie 

13. Czy uzyskali Państwo posadę w tym zakładzie dzięki poparciu rodziców? 

• Tak 

• Nie 

• Sam(a) starałe(a) się o posadę 

14. Czy myślą Państwo o kontynuacji nauki szkolnej? 

• Tak 

• Nie 

• Nie myślałe(a)m o tym 

• Nie jest mi to potrzebne 

15. Czy planują Państwo wyemigrować z kraju w najbliższej przyszłości? 

Tak 

Nie 

Nie mam planów na przyszłość 

16. Dlaczego zdecydowali się Państwo na pracę w Polsce? 

• Z powodu posiadania małych dzieci 

. • Z pobudek patriotycznych 

• Odpowiada mi praca i zarobki 

17. Jak oceniają Państwo stan społeczno-gospodarczy w Polsce? 

• Bardzo dobrze 
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• Dobrze 

• Wystarczająco 

• Źle 

• Bardzo źle 

18. Czy uważają Państwo, że praca w fabryce produkcyjnej na trzy zmiany jest pracą 

ciężką? 

• Tak 

• Nie 

19. Czy w związku ze swoją pracą mają Państwo czas na poszerzanie indywidualnych 

zainteresowań? 

• Zdecydowanie tak 

• Raczej rzadko mam czas na poszerzanie własnych zainteresowań 

• Nigdy nie miałe(a)m żadnych zainteresowań 

20. Jakie są Państwa zajęcia poza pracą? 

• Nauka w szkole 

• Sport 

• Wychowywanie dzieci 

• Inne, proszę podać jakie 

21. Jak Państwo uważają, czy otwarcie zagranicznego rynku pracy wpływa na wybory 

edukacyjne młodych ludzi? 

• Tak, ma bardzo duży wpływ 

• Nie, nie ma to znaczenia 

22. Jak Państwo uważają, czy w dzisiejszych czasach, dzięki otwarciu zagranicznych 

rynków pracy, większość młodych ludzi decyduje się na naukę w szkole zawodowej 

dzięki, której zdobywają dobrze płatny zawód? 

• Tak, większość młodych ludzi wybiera w dzisiejszych czasach szkołę zawodową 

• Nie, nie ma na to reguły 

23. Czy uważają Państwo, że praca za granicą daje możliwość dobrego zarobku 

i związanych z tym inwestycji? 

• Tak, praca za granicą daje duże możliwości finansowe 

• Nie, ponieważ życie za granicą jest bardzo drogie 
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Załącznik 2 

Pytania do wywiadu z rodzicami dzieci. 

1. Czy Pana(ni) dziecko pracuje w tym samym zakładzie? 

2. Czy należy Pan(ni) do związków zawodowych? 

3. Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(ni) udział w strajkach? 

4. Jak ocenia Pan(ni) stan społeczno-gospodarczy Polski? 

5. Czy zamierza Pan(ni) wyjechać za granicę na stałe? 

6. Jak Pan(ni) uważa, dlaczego tak wielu ludzi wyjeżdża z kraju na stałe? 

7. Czy Pana(ni) zdaniem zarobki uzyskiwane w takim zakładzie pracowniczym są 

wy starczające i pozwalają na godne życie? 

8. Czy uważa Pan(ni), że Twoje dziecko popełniło błąd nie kształcąc się na w liceum 

i na uczelni wyższej? 

9. Czy uważa Pan(ni), że Twoje dzieci pracując w zakładzie pracowniczym są 

szczęśliwe i zadowolone ze swojej pracy zawodowej? 

10. Czy gdyby mógł Pan(ni) cofnąć czas, to czy wybrałby Pan(ni) inny zawód 

i kontynuował(a) naukę szkolną? 

11. Czy uważa Pan(ni), że dzieci wybierają zawód podobny do tego jaki wybrali ich 

rodzice w przeszłości? 

12. Czy jest Pan(ni) zadowolona z wyboru drogi edukacyjnej swoich dzieci? 
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Załącznik 3 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Styczeń 2002r. 
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I. PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU. 

& 1 

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 

„Funduszem" i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 

• art. 8 ust. 2 z dnia 14 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi 

zmianami), 

• ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, 

poz. 234 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy Kodeks Pracy art. 16 i 94 pkt. 8, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. 

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 

naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 

43 poz. 168) z późniejszymi zmianami, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków 

mieszkaniowych wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych 

(Dz. U. Nr 134 poz. 876) 

• obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim ogłaszanego 

w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski" przed dniem 20 lutego danego 

roku. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

& 2 

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-

finansowy określający podział środków na poszczególne cele, rodzaje i formy 

działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób 

uprawnionych. 

2. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza zarząd spółki. 

3. Środkami Funduszu administruje Prezes Spółki ponosząc z tego tytułu pełną 

odpowiedzialność. 
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4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

5. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na 

rok następny. 

6. Świadczenia socjalne nie mają charakteru świadczeń, należnych, są uznaniowe. 

III. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU. 

& 3 

1. Fundusz tworzy się z całorocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku 

do przeciętnej liczby zatrudnionych. 

2. Wysokość funduszu na jednego zatrudnionego wynosi określony procent 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło wyższą kwotę. 

a) na jednego zatrudnionego 37,5% podstawy naliczenia, 

b) na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych 

warunkach pracy 50% podstawy naliczania, 

c) na jednego pracownika młodocianego: 

- w pierwszym roku nauki 5% podstawy naliczania, 

- w drugim roku nauki 6% podstawy naliczania, 

- w trzecim roku nauki 7% podstawy naliczania. 

3. Przy ustaleniu liczby zatrudnionych, mającej wpływ na wysokość Funduszu bierze 

się pod uwagę: 

• pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony w pełnym 

i częściowym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, 

(niepełny wymiar czasu pracy przelicza się na pełne etaty) 

4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 

a) wpływy pobierane od osób korzystających z działalności socjalnej, 

b) odsetki od środków Funduszu, 

c) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe. 
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IV. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH. 

& 4 
1. Środki Funduszu mogą być wykorzystane na: 

a) dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci 

i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez zakład pracy oraz 

indywidualnie przez osoby uprawnione — w formie kolonii 

wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów 

wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych organizowanych w ciągu roku 

szkolnego dla dzieci, 

b) dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin w formie wczasów 

pracowniczych, wczasów protilaktyczno-leczniczych organizowanych lub 

zakupionych przez zakład pracy oraz indywidualnie przez osobę 

uprawnioną do korzystania z Funduszu, 

c) udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej w wypadkach losowych, 

takich jak klęska żywiołowa powodująca znaczną szkodę majątkową, 

śmierć członka rodziny, wysokie koszty leczenia pracownika lub jego 

dziecka, 

d) pomoc materialną przyznawaną w formie zapomóg pracownikom oraz 

byłym pracownikom (emerytom i rencistom) znajdującym się 

w niedostatku, 

e) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego, organizowanego przez 

pracodawcę, 

f) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez 

pracownika we własnym zakresie, 

g) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów 

na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe, 

h) paczek dla pracowników i ich dzieci z okazji świąt, 

i) udzielanie zwrotnych lub bezzwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe 

w tym również na spłacenie bieżących wydatków mieszkaniowych i opłat 

z tytułu najmu, 

2. Fundusz może być przeznaczony na cele mieszkaniowe w formie zwrotnej 
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pożyczki lub bezzwrotnej zapomogi: 

a) pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na: 

• budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, 

• zakup lokalu lub domu jednorodzinnego od jednostek, które 

wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

• przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na 

cele mieszkalne, 

• uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, 

• pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki 

na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, 

• remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 

• kaucje i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań, 

b) bezzwrotna pomoc finansowa może być przyznana na pokrycie kosztów 

bieżących wydatków mieszkaniowych z tytułu czynszu, kosztów co, cw., 

dostawy zimnej wody, gazu i elektryczności, zakupu opału, wywozu śmieci 

i nieczystości, 

c) zasady i warunki przyznawania wysokości i spłaty pożyczek, określają 

umowy zawierane przez pracodawcę z pożyczkobiorcami, okres spłaty 

pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć: 

• 36 miesięcy na remont domu 

• 24 miesiące na remont mieszkania 

d) z chwilą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę 

z winy pracownika albo za wypowiedzeniem przez pracownika, nie 

spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi, 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO 

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 

& 5 

1. Ze świadczeń Funduszu na mocy przepisów mogą korzystać: 

a) pracownicy zatrudnieni na czas nie określony i określony powyżej 6 

77 



miesięcy na podstawie umowy o pracę, w pełnym i niepełnym wymiarze 

czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy świadczenia 

przysługują proporcjonalnie do wysokości tego wymiaru. 

b) pracownicy przebywający na urlopach wypoczynkowych, i członkowie ich 

rodzin, 

c) pracownicy młodociani, z którymi zakład pracy zawarł umowę w celu 

przygotowania zawodowego, 

e) emeryci i renciści - byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin, 

f) inne osoby uprawnione każdorazowo decyzją sądu, 

Do uprawnionych członków rodzin zalicza się: 

• pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci 

własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 

25 lat (uczące się), 

• dzieci będące inwalidami I i II grupy inwalidzkiej bez względu na wiek, 

VI. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH. 

& 6 

1. Świadczenia z Funduszu przyznaje Pracodawca na pisemny wniosek osoby 

uprawnionej, zawierający oświadczenie o j e j  sytuacji życiowej i rodzinnej oraz 

o wielkości dochodu przypadającego na członka rodziny. Pomoc na cele 

mieszkaniowe jest udzielana po przedstawieniu dokumentów poświadczających 

j e j  udzielanie (zaświadczenie ze spółdzielni, zezwolenie na budowę, 

zatwierdzony kosztorys itp.) 

2. Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń 

socjalnych dla osób uprawnionych uzależnione jest od ich sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej. Przyznanie pomocy mieszkaniowej zależy także od 

warunków mieszkaniowych tych osób i ich rodziny. Przyznanie z Funduszu 

zależy od wielkości środków funduszu i ma charakter uznaniowy. 

3. Podstawę do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej przyznawanej osobie 

uprawnionej do korzystania z Funduszu stanowi dochód przypadający na osobę 

w rodzinie wykazany w oświadczeniu osoby ubiegającej się o przyznanie 
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pomocy. W oświadczeniu należy ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych 

przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo 

domowe osoby w rodzinie. Osoba, która obowiązana jest uiścić pełną 

odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie ma obowiązku zgłaszania 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie. 

4. Pomoc z Funduszu może być przyznana pracownikowi po przepracowaniu 

u pracodawcy okresu co najmniej 6 miesięcy. 

5. Świadczenia są przyznawane w pierwszej kolejności osobom uprawnionych 

o niskich dochodach, samotnie wychowujących dzieci, opiekujących się 

dziećmi i członkami rodzin wymagającymi specjalnej troski lub leczenia. 

6. Osoba uprawniona, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie swojej 

sytuacji materialnej albo wykorzystała przyznane j e j  świadczenie niezgodnie 

z jego przeznaczeniem zostaje wyłączona z prawa do korzystania ze środków 

Funduszu przez dwa lata. Ponadto jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu 

otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z odsetkami. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może być przyznane ulgowe świadczenie dla 

dzieci tych osób. 

7. wysokość dopłat do różnych form zorganizowanego wypoczynku (wczasy, 

kolonie) stanowiąca różnicę między ceną skierowania a odpłatnością 

pracownika jest zróżnicowana i zależy od dochodu w rodzinie osoby 

uprawnionej. 

8. Warunkiem dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez Pracownika we 

własnym zakresie jest korzystanie z nieprzerwanego 14 dniowego urlopu 

wypoczynkowego. 

9. Osobom uprawnionym dopłata do jednej formy wypoczynku przysługuje nie 

częściej niż jeden raz w roku. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

& 7 

1. Kwoty dopłat do świadczeń ulgowych ustala się corocznie w tabeli odpłatności. 

2. Świadczenia przyznawane są w oparciu o wnioski uprawnionych osób lub 

z inicjatywy pracodawcy. 
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3. Pracodawca może przyznać usługi i świadczenia całkowicie lub częściowo 

bezzwrotne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej 

lub rodzinnej. 

& 8 

1. Wstępnej oceny wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje pracownik działu 

spraw osobowych upoważniony przez pracodawcę. 

Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca. 

2. Wnioski o dopłatę do usług zakupionych indywidualnie bez zgody Pracodawcy 

na ich dofinansowanie nie będą rozpatrywane. 

3. Decyzja Pracodawcy w sprawie odmowy dopłaty z Funduszu jest ostateczna 

i nie wymaga uzasadnienia. 

& 9 

1. Pożyczki udzielone na cele mieszkaniowe mogą zostać umorzone w całości lub 

w części tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy wskutek wydarzeń losowych 

niemożliwa jest ich spłata. 

2. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczek może być zawieszona na okres 

dwóch lat. 

& 10 

1. W dziale spraw osobowych prowadzona jest oddzielnie dla każdego 

uprawnionego karta ewidencyjna korzystania ze środków Funduszu do której 

dostęp mają pracodawca i pracownik 

& 11 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2002 r. i zostanie podany do 

wiadomości wszystkim uprawnionym do korzystania z Funduszu. 

2. Każda osoba uprawniona do korzystania ze środków Funduszu ma prawo wglądu 

do Regulaminu, którego tekst znajduje się w dziale spraw osobowych. 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dot. 

Pomocy na cele mieszkaniowe. 

1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą uzyskać pomoc na cele 

mieszkaniowe w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym załączniku. 

2. Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej 

dlatego też wysokość, charakter zwrotny lub bezzwrotny, możliwość zawieszenia 

lub wydłużenia okresu spłaty, umorzenia całości, lub części przyznanej pomocy, 

uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz 

jego warunków mieszkaniowych. 

3. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, nie spłacona część pożyczki podlega 

spłacie na zasadach określonych w umowie. 

4. Ze świadczeń funduszu na cele mieszkaniowe mogą korzystać: 

• pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy którzy 

przepracowali w spółce trzy lata. 

• emeryci i renciści z co najmniej 3 letnim stażem pracy w spółce przed 

odejściem na emeryturę lub rentę. 

• pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych, po przepracowaniu 

3 lat w spółce - przed pójściem na urlop wychowawczy. 

• członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także 

członkowie rodziny po zmarłym byłym pracowniku - emerycie lub 

renciście. 

5. Środki z funduszu na cele mieszkaniowe przeznacza się na: 

• remonty mieszkań i domów jednorodzinnych, 

• adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie, 

• przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• modernizację mieszkania, 

• inne cele nie wymienione wyżej z zakresu potrzeb mieszkaniowych, 

stosownie do posiadanych środków 

6. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości corocznie 

ustalonego poziomu. 
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7. Świadczenia na cele mieszkaniowe udzielane są w pierwszej kolejności 

pracownikom mającym trudne warunki mieszkaniowe, pracownikom mającym 

rodziny wielodzietne, pracownikom o niskich dochodach na osobę w rodzinie, 

pracownikom samotnie wychowującym dzieci oraz byłym pracownikom -

emerytom i rencistom. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe uzależniona jest 

od dochodu na członka rodziny. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie 

oblicz się na podstawie dochodów wspólnie zamieszkałych i prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe - członków rodziny wraz z dziećmi 

przebywającymi w internatach / na stancjach / za okres roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok przyznania świadczeń. 

8. Pożyczki na poszczególne cele mieszkaniowe mogą być udzielane w wysokości: 

• na remonty i modernizację pomieszczeń mieszkań w wysokości 

dwukrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, 

• remonty i modernizację własnych domków jednorodzinnych do 

wysokości czterokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia. 

Przyjęcie powyższej zasady nie oznacza pozbawienia prawa do udzielania pomocy 

pracownikowi jeżeli nie on, a jego współmałżonek posiada tytuł prawny do zajmowanego 

mieszkania. 

Do wniosków o udzielenie pożyczki należy dołączyć: w przypadku ubiegania się 

o pożyczkę na remont i modernizację własnych mieszkań i domków jednorodzinnych 

należy dostarczyć (do wglądu) dokument stwierdzający prawo własności. 

Termin spłaty pożyczki wynosi na remont domu 3 lata, remont mieszkania 2 lata. 

Spłata pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe rozpoczyna się od następnego 

miesiąca po udzieleniu pożyczki. 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka podlega 

natychmiastowej spłacie w całości. 
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2.3. Zmienne i ich wskaźniki 

Zmienna jest to czynnik przybierający różne wartości w badanym zbiorze. 

Ustalenie oraz rejestracja zmiennych w badaniach jakiegoś zdarzenia lub procesu oznacza 

decyzję pod jakim względem będziemy badać zdarzenie czy proces. Przyjęte przez 

badacza zmienne nadają badaniom kierunek i określają ich cel. W badaniach zmienne 

mogą pełnić różną rolę. W jednym przypadku jakaś cecha wpływa na jakość, ilość 

i kierunek zmian innej osoby. Jest zatem zmienną niezależną. W dalszej analizie ta sama 

cecha jest analizowana w połączeniu z inną, która determinuje j e j  jakość, ilość i kierunek 

rozwoju, wówczas staje się zmienną niezależną.6 

Wskaźnik według T. Pilcha jest to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na 

podstawie zajścia, którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym 

prawdopodobieństwem, bądź wreszcie z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego 

iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje. 

Występują trzy rodzaje wskaźników: 

1. Wskaźniki definicyjne- kiedy to dobór wskaźnika jest jednocześnie 

zdefiniowaniem zmiennej. Wskaźnik ten jest równocześnie zmienną z tym, że 

wskaźnik to zespół cech, a zmienna jest sformułowaną przez nas tendencją; 

2. Wskaźniki empiryczne są zjawiskiem materialnym, obserwowalnym, zmienna, 

którą wskaźnik wskazuje jest zjawiskiem obserwowalnym; 

3. Wskaźniki inferencyjne, są to wskaźniki szczególne-inne, potwierdzające 

dodatkowo istnienie jakiejś cechy.62 

Zmienne i ich wskaźniki zaprezentuję w formie tabeli: 

61 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszaw 2001, s. 50. 
62 Tamże s. 53. 
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