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WSTĘP 
Rodzina uznawana jest za podstawową instytucję społeczną, naturalną grupę 

społeczną, która skupia się na spełnianiu szeregu doniosłych zadań w tym prokreacji  
i socjalizacji jej członków. Funkcjonowanie rodziny oraz zachodzące w niej zmiany 
były i w dalszym ciągu są ważnym elementem badań społecznych i ekonomicznych. 
Jest ona bowiem podstawą istnienia społeczeństwa i swoistym „barometrem” 
przeobrażeń ogólnospołecznych. Jako podmiot zaspokajający potrzeby swych 
członków, poddając się licznym zmianom, wpływa korzystnie lub też destrukcyjnie na 
osobowość i funkcjonowanie jednostek wchodzących w jej skład.  

Zmiany dokonujące się w społeczeństwie polskim na przełomie ostatnich kilku 
dekad silnie oddziałują na losy rodziny i jej poszczególnych członków. Wpływają na 
funkcjonowanie rodziny na różnych płaszczyznach jej aktywności, sprawiając, że 
jedne funkcje i zadania są realizowane w większym stopniu, inne zaś ulegają 
ograniczeniu. W literaturze przedmiotu coraz częściej mówi się o kryzysie życia 
małżeńsko-rodzinnego, który objawia się występowaniem różnorodnych konfliktów 
prowadzących do patologii środowiska rodzinnego, a tym samym do zmian  
w funkcjonowaniu społeczeństwa. Zła kondycja rodziny generuje szereg problemów 
społecznych, których rozwiązywanie wymaga wiele czasu, środków finansowych, ale 
i implementacji skomplikowanych rozwiązań systemowych. Dlatego też kompleksowe 
diagnozowanie funkcjonowania rodziny, jej potrzeb oraz problemów w niej 
występujących staje się niezwykle istotne dla identyfikacji pojawiających się lub 
ewoluujących trendów społecznych. Dopiero dobrze przeprowadzona diagnoza 
umożliwia przedsięwzięcie konkretnych rozwiązań pozwalających przeciwdziałać 
negatywnym skutkom owych zmian.   

Samorząd Województwa Dolnośląskiego (za pośrednictwem Dolnośląskiego 
Ośrodka Polityki Społecznej) postanowił w związku z tym zrealizować w 2009 roku 
projekt badawczy pt. „Współczesna rodzina dolnośląska”. Powstały w jego efekcie raport 
z badań nad kondycją dolnośląskiej rodziny wpisuje się w nurt eksploracyjny odnoszący 
się do wymiarów funkcjonowania współczesnej rodziny, odpowiada na pytania jaka jest 
jej kondycja materialno-społeczna, system aksjonormatywny, jak przebiega proces 
socjalizacji młodego pokolenia, jakie relacje łączą jej poszczególnych członków, wreszcie 
jak wygląda jej struktura i w jaki sposób zmiany obyczajowe wpływają na kształtowany  
w niej światopogląd i styl życia. Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji pozwalają 
ocenić kondycję współczesnej rodziny dolnośląskiej oraz wskazać główne obszary 
problemowe, wpływające na funkcjonowanie tej grupy społecznej. 
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Warto zaakcentować, iż diagnoza relacji występujących w rodzinie 
przedstawiona w niniejszym raporcie jest badaniem pionierskim w skali województwa 
bowiem do chwili obecnej badania empiryczne poświęcone tej problematyce nie były 
realizowane. Podkreślić należy także, że zrealizowany projekt badawczy swoim 
zakresem obejmował nie tylko rodziców/opiekunów, ale i ludzi młodych, którzy  
w przyszłości wchodzić będą w role rodzicielsko-małżeńskie. 

Informacja o kształcie współczesnej dolnośląskiej rodziny, jak i przemianach, 
jakie w niej zachodzą są ważne dla lokalnych władz, które winny podejmować 
odpowiednie działania służące rozwojowi rodziny i tworzonego w jej strukturach 
kapitału społecznego. Jest on tym bardziej istotny, że to od aktywności mieszkańców 
danego regionu, ich aspiracji i dążenia do realizacji określonych celów zależy jego 
przyszłość i rozwój. Silne więzi rodzinne ważne są również w obliczu niekorzystnych 
zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa, rozpad rodzin wielopokolenio-
wych), które mogą negatywnie oddziaływać na strukturę społeczną oraz funkcjonowanie 
systemu zabezpieczenia społecznego.  

W związku tym, że proces socjalizacyjny rozpoczyna się w rodzinie, która bez 
odpowiedniego wsparcia zewnętrznego nie będzie mogła sprostać rosnącym 
wymaganiom, ważne staje się wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych skierowanych 
na wsparcie rodziny w sposób bezpośredni (w postaci transferów pieniężnych)  
i pośredni (usługi społeczne), z których mogłyby korzystać rodziny o zróżnicowanym 
statusie materialnym i społecznym. Wyznacznikiem współczesnych czasów staje się 
zatem kreowanie polityki rodzinnej w jej regionalnym wymiarze. Ograniczanie 
czynników dezintegrujących rodzinę powinno być realizowane w pierwszej kolejności 
zgodnie z zasadą subsydiarności polityki społecznej w wymiarze lokalnym, gdzie 
wprowadzenie rozwiązań jest bardziej skuteczne i efektywne. Nie może odbywać się 
to bez rzetelnej diagnozy zjawiska.  

Autorzy raportu ufają, iż jego lektura pozwoli Czytelnikowi poznać, ale  
i zrozumieć uwarunkowania i problemy społeczno-ekonomiczne, przed którymi stoi 
dolnośląska rodzina, co w przyszłości będzie mogło przejawiać się w podejmowaniu 
decyzji, służących wspieraniu stabilizacji i solidarności w rodzinie, tak by mogła ona 
jak najpełniej realizować przypisane jej funkcje.   

 
Autorzy  
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KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA RODZINY I JEJ FUNKCJI 
 
W ujęciu socjologicznym rodzina to podstawowa grupa społeczna składająca 

się z osób spokrewnionych i spowinowaconych. Są to albo dwie osoby, związane 
węzłem małżeńskim lub wspólnym zamieszkiwaniem i prowadzeniem wspólnego 
gospodarstwa domowego (kohabitacja) oraz ich dzieci albo też jedno z rodziców  
z dzieckiem/dziećmi. Oznacza to zatem, iż podstawą rodziny oprócz rodziców/ 
rodzica są również dzieci. 

W polskich uwarunkowaniach normatywnych małżeństwem jest prawnie 
zatwierdzony związek dorosłego mężczyzny i dorosłej kobiety, który wiąże się  
z określonymi prawami i obowiązkami, wynikającymi z prawa i zwyczajów. Jest to 
związek monogamiczny, co oznacza, iż jedna osoba nie może pozostawać w związku 
małżeńskim z kilkoma osobami jednocześnie1. 

Choć rodzina najczęściej definiowana jest przez pryzmat cech grupy społecznej2, 
to można ją także określić zarówno mianem grupy pierwotnej, jak i instytucji społecznej 
oraz wspólnoty. Rodzina spełnia kryteria grupy pierwotnej, bowiem: 

• w niej przychodzimy na świat, 
• w niej przez długi czas zaspokajamy nasze potrzeby od biologicznych 

przez emocjonalne, 
• członkowie rodziny to pierwsi ludzie, z którymi się kontaktujemy i których 

zachowania naśladujemy, 
• z nią wiążą nas określone więzi pokrewieństwa, które są dożywotnie i mają 

one moralne pierwszeństwo wobec wszystkich innych więzi społecznych. 
Rodzina jest również instytucją społeczną, ponieważ kontroluje proces 

reprodukcji. Spełnia także kryteria wspólnoty, ponieważ występuje w niej: 
• wyodrębnione terytorium uznane za własne, 
• poczucie wzajemnego uzależnienia przy realizacji wspólnych celów, 
• wysoki stopień poczucia przynależności grupowej, 
• ożywiona komunikacja społeczna, 
• wewnętrzne zróżnicowanie ról społecznych, 

                                                 
1 Także w Konstytucji z 1997 roku w artykule 18 ustawodawca określił, iż małżeństwa to związek kobiety i mężczyzny. Od 15 
XII 1998 r. na mocy ustaw okołokonkordatowych zawierane są także małżeństwa wyznaniowe ze skutkami cywilno-
prawnymi, wynikającymi dotychczas ze związków zawartych w urzędach stanu cywilnego. W powszechnych spisach 
ludności stan cywilny jest ustalany na podstawie dobrowolnego oświadczenia osób. Do spisu z 1988 r. rejestrowano wyłącznie 
stan cywilny faktyczny, a nie formalno-prawny, w spisie z 2002 r. zgromadzono informacje o obydwu. 
2 Rozumienie rodziny jako grupy pierwotnej pozwala na analizowanie jej przez pryzmat wewnętrznego ustrukturowienia, 
relacji pomiędzy członkami i pełnionymi przez nich funkcjami. 
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• istnienie nieformalnego przywództwa – czyli akceptowanej władzy, 
• zdolność do podejmowania – w razie potrzeby – skoordynowanych działań3. 

Rodzina jako specyficzna grupa społeczna charakteryzuje się zarówno 
wielością form funkcjonowania w systemie społecznym, jak również rozmaitością 
pełnionych funkcji. W związku z tym, uwzględniając różnego rodzaju kryteria, można 
wyróżnić między innymi następujące formy rodziny4: 

ze względu na postać małżeństwa: 
• małżeństwa monogamiczne – związek jednej kobiety z jednym mężczyzną 

sankcjonowany wcześniejszym aktem małżeństwa, 
• małżeństwa poligamiczne – gdzie jedna ze stron, w oparciu o obowiązujący 

system prawny wchodzi w związek małżeński z kilkoma parterami; jednakże 
samo pojęcie poligamii nie wskazuje, która płeć jest wyposażona w możliwość 
posiadania kilku partnerów; małżeństwo jednej kobiety z wieloma mężczyznami 
to poliandria (współcześnie występuje bardzo rzadko, np. Himalaje plemię 
Toda), natomiast mężczyzny z kilkoma kobietami to poliginia (poligynia). 

ze względu na dziedziczenie: 
• patrylinearne – wyłącznie w linii męskiej, 
• matrylinearne – wyłącznie w linii żeńskiej, 
• bilateralne – zarówno w linii męskiej i żeńskiej; potomkowie mogą być 

traktowani równo lub z uprzywilejowaniem potomków męskich 
(Zjednoczone Królestwo – kobieta dziedziczy tron w przypadku braku 
potomka męskiego). 

ze względu na zamieszkanie: 
• rodzina matrylokalna – zamieszkiwanie u rodziny żony i bycie członkiem 

jej gospodarstwa domowego, 
• rodzina patrylokalna – kobieta przenosi się do rodziny męża, 
• rodzina neolokalna – rodzina tworzy własne gospodarstwo domowe. 

ze względu na władzę w rodzinie: 
• rodzina patriarchalna – o sprawach rodziny decyduje wyłącznie ojciec, 
• rodzina matriarchalna – osobą dominującą w procesie decyzyjnym jest matka, 
• rodzina partnerska – role kształtują się pragmatycznie w stosunku do 

aktualnych możliwości ich wypełniania. 

                                                 
3 K. Bolesta-Kukułka, Socjologia ogólna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, rozdział 3.  
4 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, rozdziały VI i XIV.  

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

9 

ze względu na dobór partnerów: 
• rodzina endogamiczna – zawieranie małżeństw w obrębie jednej 

zbiorowości etnicznej, religijnej (charakterystyczne przede wszystkim dla 
społeczeństw tradycyjnych), 

• rodzina egzogamiczna – zawieranie małżeństw spoza zbiorowości 
(charakteryzujące społeczeństwa współczesne, w których ma miejsce 
zawieranie małżeństw nie tylko spoza miejsca zamieszkania, ale i kraju). 

ze względu na skład liczebny rodziny: 
• rodzina mała (nuklearna /elementarna), składająca się z dwóch lub jednego 

wspólnie mieszkających pokoleń (obejmuje męża, żonę i dzieci będące 
jeszcze na utrzymaniu rodziców), 

• rodzina poszerzona/wielka – to więcej niż 2 pokolenia żyjące razem, 
współpracujące dla dobra gospodarstwa domowego, wspólnie 
odpowiedzialne za utrzymanie domu i wychowanie dzieci (może obejmować 
wiele osób: dziadków, ciotki, wujków, kuzynów). 

Choć w literaturze przedmiotu wyszczególnia się wiele funkcji rodziny, to 
biorąc pod uwagę potrzeby i swoistość badań dolnośląskich możliwym się stało 
wyszczególnienie następujących5: 

funkcja materialno-ekonomiczna – polegająca na zaspakajaniu materialnych 
potrzeb wszystkich członków rodziny, która realizowana jest w ramach następujących 
podfunkcji: 

• produkcyjna – właściwa dla rodzin rolniczych czy rzemieślniczych, 
• zarobkowa – mająca na celu zapewnienie finansowych podstaw bytowych, 

związana z rozporządzanym przez rodzinę dochodem, 
• gospodarcza – polegająca na gromadzeniu trwałych dóbr potrzebnych do 

działania oraz odwołująca się do struktury wydatków, 
• usługowo – konsumpcyjna – zajmująca się czynnościami niezbędnymi do 

życia członków rodziny: przyrządzanie posiłków, higiena, naprawa 
odzieży, troska o mieszkanie, 

                                                 
5 O istocie i funkcjach rodziny patrz m. in.: Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976; L. Kocik, Rodzina 
w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2006; B. Szlachta 
(red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004; K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – 
rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008. 
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funkcja prokreacyjna – to powoływanie do życia i wychowywanie młodych 
pokoleń, co oznacza możliwość odtwarzalności poszczególnych społeczeństw 
(optymalny poziom dzietności): 

• służy także zaspokajaniu potrzeb rodzicielskich kobiety i mężczyzny, które 
są projekcją określonych motywacji skłaniających rodziców do posiadania 
dzieci oraz przyjętego wzorca rodziny (deklarowanego oraz realizowanego), 

• funkcja ta jest bardzo często związana również z warunkami, które 
określają liczbę posiadanego potomstwa (warunki brzegowe) oraz 
determinuje stosunek rodziców do polityki prorodzinnej, 

funkcja seksualna – służąca zaspokajaniu potrzeb seksualnych pary małżeńskiej, 
funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca – zapewniająca bezpieczeństwo materialne 

i fizyczne członków rodziny: 
• w przypadku dzieci sprowadza się ona do utrzymania ich przy życiu, aż do 

momentu, gdy będą zdolne do samodzielnego nabywania dóbr koniecznych 
do zaspokajania potrzeb, 

• w kontekście tego rodzaju funkcji pełnionej wobec osób starszych  
przejawia się ona w pomocy materialnej i opiece fizycznej, 

funkcja socjalizacyjna – polegająca na wieloletnim kształtowaniu osobowości 
dziecka, przygotowaniu go do życia w społeczeństwie, do pełnienia różnych zadań 
społecznych w większych wspólnotach,  

• socjalizacja potomstwa dokonuje się przez przekazywanie wiedzy, 
określonych wzorców, stylów życia, określonego systemu wartości, 

funkcja stratyfikacyjna – określa punkt startu jednostki, wyposażając dziecko 
w kapitał społeczny ze względu na pochodzenie społeczne rodziny: 

• choć funkcja ta współcześnie traci na znaczeniu, to można ją eksplikować 
przez pryzmat aspiracji edukacyjnych rodziców w kontekście przyszłości 
dzieci (wykształcenie), źródeł finansowania ich przyszłości oraz aspiracji 
edukacyjnych samych dzieci 

funkcja kulturowo-religijna – akcentująca zapoznawanie młodego pokolenia  
z dziejami kultury danego społeczeństwa oraz potrzebę wychowywania potomstwa  
w duchu religijnym (religijne uzasadnianie norm moralnych; miejsce Boga w życiu 
rodziny; pojęcie dobra i zła): 

• w ramach tej funkcji możliwe jest odwołanie się do dziedzictwa 
kulturowego narodu, jak również kształtowanie wrażliwości na wartości 
estetyczne i duchowe, 
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funkcja rekreacyjno-towarzyska, której istotę stanowi perspektywa 
zaspokajania zażyłych, nieformalnych kontaktów z niewielkim kręgiem osób, których 
obecność/towarzystwo jest niezbędne dla zachowania równowagi psychicznej, 
uniknięcia poczucia osamotnienia, dla psychicznego odprężenia i wypoczynku: 

• funkcja ta skłania do utrzymywania relacji z resztą rodziny (częstotliwość 
kontaktów, stosunek dzieci do dalszej rodziny), grupą rówieśniczą czy też 
znajomymi, jak również pozwala odwołać się do treści prowadzonych 
rozmów ze znajomymi/rówieśnikami oraz określa stosunek samych 
rodziców do kręgu znajomych dzieci, 

funkcja emocjonalno-ekspresyjna – polega na wypełnianiu intymnego 
kontaktu psychicznego pomiędzy członkami rodziny, a tym samym stwarza poczucie 
wspólnoty i bezpieczeństwa: 

• jej osią są zarówno występujące relacje uczuciowe pomiędzy rodzicami  
a dziećmi i rodzeństwem, jak i pomiędzy współmałżonkami, wsparcie 
emocjonalne okazywane członkom rodziny w sytuacjach niepowodzeń oraz 
w chwilach szczęścia, jak również miejsce i rola rodziców w życiu dziecka, 

funkcja legalizacyjno-kontrolna, która polega na przyswajaniu norm etycznych 
i społecznych oraz stosowanie kontroli zachowania poszczególnych członków rodziny 
włącznie z sankcjami pozytywnymi (nagrody), jak i negatywnymi (kary). 

W kontekście powyższych rozważań w obszarze zainteresowań badawczych 
autorów projektu „Współczesna rodzina dolnośląska” znalazły się następujące kwestie:  

• pojęcie rodziny w percepcji Dolnoślązaków, 
• małżeństwo i prokreacja (powody legalizacji związku i prokreacji, potrzeby 

zaspokajane dzięki małżeństwu, istotne wartości małżeństwa i posiadania 
potomstwa, modele prokreacji), 

• rola i pozycja dziecka we współczesnej rodzinie, 
• rola i pozycja rodziców w percepcji młodzieży, 
• sieć relacji łącząca dzieci i rodziców, 
• codzienne wymiary funkcjonowania rodzin z dziećmi (zaangażowanie 

rodziców, czas wolny rodziców z dziećmi – sposoby spędzania i wymiar 
temporalny, zakres wiedzy rodziców na temat codziennego funkcjonowania 
potomstwa, tematyka rozmów, uczestnictwo dzieci w zajęciach 
pozaszkolnych – preferowane formy, powody niekorzystania z zajęć 
dodatkowych, system wsparcia dla rodziców), 
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• uczestnictwo członków rodziny w ważnych życiowych chwilach 
(towarzyszenie dzieciom w chwilach radości, smutku, osoby będące 
autorytetem, system wsparcia rodziców), 

• władza i podział obowiązków wewnątrz rodziny (władza w rodzinie – osoba 
będąca „głową rodziny”, podział obowiązków domowych, procesy 
decyzyjne w rodzinie), 

• sankcje pozytywne i negatywne jako elementy procesu socjalizacji, 
• system aksjonormatywny rodziców i dzieci, 
• polityka prorodzinna i system wsparcia instytucjonalnego. 
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ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ  
 

W 2009 roku na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzone zostały 
badania empiryczne mające na celu stworzenie diagnozy sytuacji rodzin dolnośląskich 
i funkcji rodzin w przestrzeni społecznej.  

Badaniem objęci zostali dorośli mieszkańcy województwa dolnośląskiego 
mający przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia oraz młodzież szkół 
gimnazjalnych i ponadgminazjalnych. Liczba dorosłych uczestników badania, po 
zastosowaniu procedur ważenia, wyniosła 1.118 osób, zaś badaniem w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęto 581 uczniów.  

Metodą badawczą zastosowaną w odniesieniu do populacji rodziców był 
wywiad kwestionariuszowy bezpośredni (face to face), zaś w odniesieniu do uczniów 
– ankieta audytoryjna. Za narzędzia w celu przeprowadzenia badania posłużyły 
natomiast kwestionariusz wywiadu (dorośli) oraz kwestionariusz ankiety (młodzież).  

Badanie prowadzone było w terminie listopad – grudzień 2009 roku.  
 

Zasady doboru próby do badań 
  
Osoby dorosłe 

Etap I  
Skonstruowano dolnośląski „ranking” wszystkich 169 gmin z wykorzystaniem 

następujących wskaźników określających potencjał rozwojowy danej gminy:  
demograficzne:  

• osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, 
• osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, 
• osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, 
• przyrost naturalny, 

ekonomiczne:  
• wydatki gmin na 1 mieszkańca, 
• dochody gmin na 1 mieszkańca,  
• poziom bezrobocia – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym, 
• podmioty gospodarcze należące do sektora usług rynkowych – % z ogółu 

podmiotów gospodarczych, 
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• podmioty gospodarcze należące do sektora usług nierynkowych – % z ogółu 
podmiotów gospodarczych, 

społeczne:  
• świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób fizycznych, udzielone przez 

samorząd gminy na 1 osobę, 
• wyposażenie mieszkań w instalacje – % z ogółem, 
• wydatki gmin na pomoc społeczną na 1 osobę, 
• powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na 1 mieszkańca, 
• powierzchnia mieszkaniowa w zasobie komunalnym – % z ogółem, 

edukacyjne:  
• wydatki gmin na oświatę na 1 osobę, 
• osoby z wykształceniem wyższym – % z ogółem, 
• wskaźnik skolaryzacji brutto – szkoły podstawowe, 
• wskaźnik skolaryzacji brutto – gimnazja, 
• wskaźnik skolaryzacji netto – szkoły podstawowe, 
• wskaźnik skolaryzacji netto – gimnazja, 
• udział dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola do ogółu 

dzieci w tym wieku, 
zdrowotne:  

• liczba porad lekarskich przypadająca na 1 mieszkańca. 
Dane, służące do stworzenia każdego ze wskaźników zaczerpnięte zostały  

z Banku Danych Regionalnych GUS. W przypadku każdego ze wskaźników 
cząstkowych każdej gminie przypisywano określoną wartość liczbową w zależności 
od pozycji danej gminy w ramach wybranego wskaźnika. W przypadku, gdy dwie lub 
więcej gmin miało taką samą pozycję w obrębie danego wskaźnika, każda z nich 
otrzymywała taką samą wartość liczbową.   

Na podstawie wskaźników cząstkowych stworzono dla każdej gminy wskaźnik 
syntetyczny, będący sumą wartości, jakie dana gmina osiągnęła w każdym ze wskaźników 
cząstkowych, obrazujący jej potencjał rozwojowy.   

 
Etap II 
Biorąc pod uwagę wskaźnik syntetyczny dokonano podziału wszystkich gmin 

na 8 kategorii (warstw), gdzie kategoria I oznaczała gminy charakteryzujące się 
najwyższym potencjałem rozwojowym, a kategoria VIII – najniższym. W każdej  
z kategorii znalazły się gminy osiągające porównywalne wartości.  
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Przyjęto, że do badań wylosowanych zostanie 8 gmin – po jednej z każdej 
warstwy, gdzie gmina Wrocław zostanie potraktowana jako osobna kategoria 
badawcza. Wynikało to z faktu, iż gmina Wrocław, ze względu na wielkość  
i jednocześnie występującą w niej różnorodność (która nie jest już tak widoczna  
w przypadku pozostałych zbiorowości) posiada cechy swoiste. Ponadto, uwzględniając 
fakt, iż jest to jedyna tak duża aglomeracja w regionie, założono, iż ukształtowana  
we Wrocławiu przestrzeń społeczna może różnić się od pozostałych. 

Przystępując do losowania, przygotowano listy gmin, odrębne dla każdej 
kategorii, stanowiące symboliczne zbiory populacji generalnej. Następnie dokonano 
losowania 7 gmin do próby badawczej przy wykorzystaniu tablic liczb losowych, 
dokonując odrębnego losowania dla każdej kategorii. W badaniu udział wzięli 
mieszkańcy następujących gmin:  

• Wrocław, 
• Zawidów, 
• Jawor, 
• Jelcz–Laskowice, 
• Żarów, 
• Gromadka,  
• Pęcław, 
• Wińsko.  
 

III etap 
Z każdej gminy, która znalazła się w próbie badawczej, wylosowanych zostało po 

90 gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 0-18 lat. W ten sposób stworzono próbę 
podstawową, a następnie rezerwową (110 gospodarstw domowych). Operat losowania 
stanowiła baza PESEL. Na etapie dokonywania obliczeń wprowadzono wagę, która miała 
na celu uwzględnienie proporcji ludności miejskiej do wiejskiej w skali województwa.  

 
Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna  

Do badań zostało wylosowanych 10 gimnazjów oraz 12 szkół ponad-
gimnazjalnych działających na terenie Dolnego Śląska, w tym:  

• 3 licea ogólnokształcące, 
• 3 licea zawodowe/profilowane, 
• 3 technika, 
• 3 zasadnicze szkoły zawodowe. 
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W każdej placówce, z wyłączeniem placówek wrocławskich, zbadane zostały 
po dwa oddziały klasowe: I i III. Natomiast we Wrocławiu badanie przeprowadzone 
zostało w jednym oddziale klasowym (I lub III) w każdej placówce. 

Badaniem objęci zostali wszyscy uczniowie danej klasy, których rodzice 
wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w badaniu. Przyjęto założenie, iż uczniowie 
pełnoletni nie potrzebują zgody rodziców na udział w badaniach i o sprawie tej 
decydują samodzielnie.  

Badanie obu populacji poprzedzone zostało pilotażem, zaś narzędzie badawcze 
skierowane do młodzieży skonsultowane zostało z psychologiem dziecięcym, w celu 
wyeliminowania kwestii, które mogłyby być zbyt inwazyjne dla młodego respondenta.  
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CZĘŚĆ I 

 

DOROŚLI DOLNOŚLĄZACY 

O RODZINIE 
 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

18 

CECHY SOCJO-DEMOGRAFICZNE BADANEJ POPULACJI – DOROŚLI 
DOLNOŚLĄZACY  

 
Badaniem objęto mieszkańców Dolnego Śląska posiadających co najmniej jedno 

dziecko w wieku 0-18 lat w ramach 8 wylosowanych do badania gmin: Wrocław, 
Zawidów, Jawor, Jelcz–Laskowice, Żarów, Gromadka, Pęcław, Wińsko. Dla zachowania 
odpowiednich proporcji i reprezentatywności założono, iż udział mężczyzn 
zakwalifikowanych do badania powinien wynieść co najmniej 25%, nie więcej niż 50%.  

W rezultacie w badaniach uczestniczyło 1.118 osób, w tym prawie 73% populacji 
stanowiły kobiety, a 27% badanych byli to mężczyźni. Średnia wieku respondentów to 
w przypadku kobiet 36 lat i mężczyzn 39 lat. Największy odsetek respondentów 
zakwalifikowanych do badania mieścił się w przedziale wiekowym 26-40 lat, w tym 
kobiety stanowiły 44,51% populacji, mężczyźni zaś 17,66%. 

Badani Dolnoślązacy legitymowali się wykształceniem średnim – 40,45% oraz 
zasadniczym zawodowym – 37,49%. Te dwie kategorie wykształcenia stanowiły 
77,94% spośród dostępnych.  

Na poziom wykształcenia wpływ miało miejsce zamieszkania. W odniesieniu 
do wykształcenia wyższego i średniego zauważono duże dysproporcje pomiędzy 
terenem miejskim i wiejskim. W miastach wykształceniem średnim i wyższym 
legitymowało się cztery razy więcej mieszkańców (32,09% średnie; 10,76% wyższe) 
w porównaniu z mieszkańcami wsi (8,21% średnie; 2,35% wyższe). W odniesieniu do 
wykształcenia zasadniczego zawodowego mieszkańcy miast również przewyższali 
dane dla terenów wiejskich. Biorąc pod uwagę wykształcenie podstawowe niewielką 
przewagę odnotowano wśród mieszkańców wsi – o 2 punkty procentowe. 

Na taki stan rzeczy wpływ mogła mieć odległość szkoły o wyższym profilu 
kształcenia od miejsca zamieszkania oraz liczba członków rodziny, a także sytuacja 
materialna rodziny, w której wychowywał się respondent. Dodatkowym czynnikiem, 
który wpływa znacząco na podejmowanie dalszego kształcenia jest również postawa 
samego zainteresowanego (chęć dalszego kształcenia), a także wzorce wychowania 
przejęte od swoich rodziców – ten aspekt w badaniu nie był podejmowany.   

Z analizy poziomu wykształcenia w związku z płcią respondentów wynika,  
iż kobiety w każdej kategorii wykształcenia stanowiły w porównaniu do mężczyzn 
wyższy odsetek (dwukrotnie) legitymowania się ukończeniem określonego stopnia 
wykształcenia. W przypadku wykształcenia podstawowego różnica była większa 
(trzykrotna). Najwyższy odsetek respondentów, którzy swoją edukację zakończyli na 
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poziomie podstawowym wyniósł 2,18% osób w przedziale wiekowym 31-35 lat. Wśród 
osób w innych przedziałach wiekowych nie przekraczał on 2%, a wśród osób wieku 
powyżej 55 lat, które wzięły udział w badaniu, procent ten był znikomy, wyniósł 
zaledwie 0,36%.  

W odniesieniu do odsetka kobiet z wykształceniem podstawowym (6,97%) 
można wysunąć wniosek, że ukończenie przez kobiety jedynie szkoły podstawowej 
związane było z trudną sytuacją życiową, która uniemożliwiła dalsze kształcenie. 
Kobiety, które urodziły pierwsze dziecko w młodym wieku często pozostawały przy 
mężu/partnerze, na którego barkach spoczywał obowiązek utrzymania rodziny, 
dlatego częściej to oni podejmowali dalsze kształcenie celem uzyskania zawodu. 
Respondenci z wykształceniem podstawowym w zaledwie 43,49% tworzyli związek 
małżeński, inne kategorie w ponad 80 procentach. 

Respondenci znajdujący się w przedziale wiekowym 26-40 lat, a więc w wieku 
pełnej mobilności i zdolności do m.in.: zmiany stanowiska pracy, miejsca pracy lub 
ewentualnego przekwalifikowania się legitymowali się wykształceniem zawodowym 
– 23,68%, średnim – 23,99%, wyższym – 10,23%. Starsi respondenci (przedział 
wiekowy 41-55 lat) legitymowali się wykształceniem zasadniczym zawodowym  
– 10,75% i średnim – 11,68%. Wykształcenie wyższe w tej kategorii stanowiło 2,82% 
respondentów. Natomiast wśród osób powyżej 55 roku życia, nie było takich, które 
wskazały na ukończenie szkoły wyższej. 

Zdecydowana większość respondentów pracowała zawodowo (67,01%) lub 
prowadziła gospodarstwo rolne (3,58%). Co siódma (13,59%) osoba zajmowała się 
prowadzeniem gospodarstwa domowego. Co ósmy (12,1%) badany był osobą 
bezrobotną, 2,61% to renciści, zaś 1,63% – emeryci. Praca zawodowa była udziałem 
81,43% współmałżonków respondentów, zaś praca na roli – 3,73% z nich. Co czternasta 
(7,11%) osoba podała informację, że jej partner posiada status bezrobotnego.  
5% współmałżonków prowadziło gospodarstwo domowe. Na rencie pozostawało 
1,77% osób, zaś na emeryturze – 1,04%.  

Wśród rodziców uczestniczących w badaniach 41,65% miało jedno dziecko, 
34,77% dwoje, 14,12% troje, 9,43% czworo i więcej. W przypadku pierwszego 
dziecka porównywalny był odsetek zarówno chłopców, jak i dziewczynek, odnośnie 
drugiego dziecka i następnych więcej rodziło się chłopców. Więcej też chłopców było 
na terenach wiejskich niż w miastach. Szóstym i siódmym dzieckiem częściej były już 
dziewczynki, co należy analizować przez pryzmat okoliczności biologicznych 
charakteryzujących ojców powyżej 40. roku życia (wykres 1). 
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Wykres 1. Zależność pomiędzy płcią dziecka a jego kolejnością w rodzinie. 
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Respondenci wskazali również liczbę dzieci w rodzinie ze wskazaniem na wiek 

dziecka, poczynając od najstarszego. Wyniki prezentuje tabela 1. 
 

Tabela 1. Kolejność dzieci w rodzinie uwzględniając wiek dziecka 

kategoria 
wiekowa 

pierwsze 
dziecko 

(%) 

drugie 
dziecko 

(%) 

trzecie 
dziecko 

(%) 

czwarte 
dziecko 

(%) 

piąte 
dziecko 

(%) 

szóste 
dziecko 

(%) 

siódme 
dziecko 

(%) 

0-3 lata 17,49 14,61 14,96 12,02 18,62 11,82 44,69 

4-6 8,82 13,80 14,54 9,99 11,67 0 0 

7-13 29,99 31,08 24,41 32,03 32,48 52,92 44,24 

14-18 25,32 24,18 27,98 33,96 25,57 29,39 0 

19-25 10,80 8,77 11,41 6,98 6,99 0 0 

pow. 25 7,56 7,53 6,67 4,99 4,63 5,85 11,06 

 
W związkach małżeńskich najczęściej rodziło się jedno lub dwoje dzieci (44,47%, 

36,31%), a rodziny wielodzietne stanowiły już tylko 23,22% rodzin (z 3 dzieci – 15,45%,  
4 i więcej dzieci – 7,77%). W związkach nieformalnych oraz wśród rodzin mono-
parentalnych najczęściej rodzice decydowali się na 1 dziecko (50,02; 44,82%). Jednocześnie 
samotni rodzice stanowili najliczniejszą kategorię wychowującą więcej niż 4 dzieci.  

W związkach małżeńskich i w rodzinach monoparentalnych dominowały dzieci 
w wieku od 7 do 18 lat, w konkubinatach dzieci najmłodsze (0-3 lata) oraz w wieku  
7-13 lat. Najwięcej dzieci najstarszych, czyli tych, które ukończyły już 25 lat, było 
wychowywanych przez obecnie samotnych rodziców.  

W rodzinach mających jedno dziecko potomstwo najczęściej uczęszczało do 
szkoły podstawowej (25,52%), następnie do gimnazjum (15,58%), przedszkola (8,66%)  
i do liceum ogólnokształcącego (7,84%). W rodzinach z dwójką dzieci do szkoły 
podstawowej chodziło 30,30% dzieci, do gimnazjum – 14,60%, przedszkola – 9,62% oraz 
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do technikum – 5,93%. W rodzinach z trójką dzieci malała liczba potomstwa uczęszczająca 
do szkoły podstawowej, a w kontekście procesu dorastania potomstwa wzrastała liczba 
pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych. I tak trzecie dziecko w rodzinie  
w 21,24% przypadków chodziło do szkoły podstawowej, ale już w 17,73% przypadków 
do gimnazjum i 7,47% do technikum. W rodzinach z czworgiem dzieci 8,82% potomstwa 
uczęszczało do przedszkola, 34,34% do szkoły podstawowej, 14,5% do gimnazjum, 
6,88% do liceum, 6,85% do technikum i 5,87% do szkoły zasadniczej zawodowej.  

70,36% respondentów zamieszkiwało obszary miejskie (29,63% wieś). Wśród 
mieszkańców obszarów wiejskich częściej można było spotkać kobiety, badanych po 40. 
roku życia, w zalegalizowanych związkach małżeńskich (małżeństwo – 31,21%, 
konkubinat – 27,92%, samotny rodzic – 22,53%). Odnosząc się do rodzaju związku,  
w jakim pozostawali rodzice, potwierdza się prawidłowość, iż w miastach łatwiej 
funkcjonuje się zarówno samotnym rodzicom, jak i osobom w niezalegalizowanych 
związkach. Ponadto, im niższe wykształcenie mieli rodzice, tym częściej zamieszkiwali 
obszary wiejskie (wykres 2), częściej były to także rodziny wielodzietne (1 dziecko  
– 21,05%, 2 dzieci – 29,14%, 3 dzieci – 41,16%, 4 i więcej dzieci – 52,13%). 
 

Wykres 2. Zależność pomiędzy wykształceniem respondentów a miejscem zamieszkania. 
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Powołując się na stan cywilny respondentów uczestniczących w badaniach 

dolnośląskich warto zwrócić uwagę na różne formy współczesnej rodziny,  
a szczególnie na etiologię rodzin monoparentalnych. Trzeba bowiem mieć na uwadze 
fakt, iż obok rodziny pełnej, tworzonej przez osoby funkcjonujące w zalegalizowanym 
związku małżeńskim, przestrzeń rodzinną zagospodarowały osoby, które miały 
dziecko/dzieci, choć nigdy nie weszły w związek małżeński: panna/kawaler lub też  
w przeszłości tworzyły rodzinę, która następnie się rozpadła ze względu na kryterium 
formalno-prawne, czyli rozwód (rozwiedziony/rozwiedziona) lub też na skutek 
śmierci współmałżonka (wdowiec/wdowa).  

Wyniki badań dowodzą, iż zdecydowana większość respondentów i ich 
partnerów była zamężna lub żonata. Wśród badanych, którzy byli rozwiedzieni więcej 
było kobiet (12,90%) niż mężczyzn (4,24%), natomiast porównywalny był odsetek 
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partnerów respondentów rozwiedzionych (kobiety – 1,69%, mężczyźni – 1,71%). Także 
więcej było wdów niż wdowców (osoba respondenta: 3%, 1,64%; partner respondenta: 
wdowa – 0,15%; wdowiec – 0%) oraz panien niż kawalerów (osoba respondenta: panna 
– 9,13%, kawaler – 4,57%, partner respondenta: panna – 6,14%, kawaler – 5,13%). 

Rodziny monoparentalne w przypadku respondenta i jego partnera były 
zdecydowanie częstej tworzone przez rodziców młodszych. Równocześnie wraz  
z wiekiem respondentów wzrastał odsetek tych, którzy byli rozwiedzieni lub też 
współmałżonek umarł (wykres 3). 

 
Wykres 3. Zależność pomiędzy stanem cywilnym respondenta a jego wiekiem 

Wśród respondentów, którzy tworzyli rodziny monoparentalne (ponieważ byli 
kawalerami/pannami oraz wdowcami/wdowami) dominowało wykształcenie podstawowe 
(kawaler/panna: w. podstawowe – 23,24%, w. zasadnicze zawodowe – 5,13%, w. średnie 
– 6,97%, w. wyższe – 6,96%, wdowiec/wdowa: w. podstawowe – 12,14%, w. zasadnicze 
zawodowe – 1,95%, w. średnie – 1,57%; w. wyższe – 1,39%). Pełne rodziny i rodziny 
tworzone przez osoby rozwiedzione najrzadziej były konstytuowane przez osoby  
z wykształceniem podstawowym, przy istnieniu porównywalnego odsetka badanych 
legitymujących się pozostałymi rodzajami wykształcenia (pełne rodziny: w. podstawowe  
– 56,53%, w. zasadnicze zawodowe – 82,17%, w. średnie – 80,43%, w. wyższe – 82,61%, 
rozwodnik/rozwódka: w. podstawowe – 8,09%, w. zasadnicze zawodowe – 10,74%,  
w. średnie – 11,03%, w. wyższe – 9,04%). Analogicznie przedstawiała się sytuacja stanu 
cywilnego współmałżonka, gdzie odnośnie rodzin monoparentalnych dominowały osoby 
z wykształceniem podstawowym, najmniej zaś było osób z tego rodzaju wykształceniem 
wśród rodzin pełnych.  

Odnosząc się do liczby dzieci w rodzinie ze względu na stan cywilny 
respondenta i współmałżonka można wskazać na następujące prawidłowości: 

• w rodzinach pełnych częściej wychowywano dwoje i troje dzieci aniżeli  
w rodzinach monoparentalnych, 
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• rodziny monoparentalne tworzone przez panny/kawalerów częściej 
decydowały się na 1 dziecko (1 dziecko – 11,68%, 2 dzieci – 4,69%,  
3 dzieci – 3,85%, 4 dzieci i więcej – 8,59%), 

• natomiast wśród rodzin, które z powodu różnych okoliczności, w tym 
przypadku rozwodu, stały się rodzinami monoparentalnymi porównywalny był 
odsetek tych, które miały 1 dziecko oraz były rodzinami wielodzietnymi, 

• rodziny tworzone przez wdowców/wdowy cechowało posiadanie czworga  
i większej liczby dzieci (1 dziecko – 0,87%, 2 dzieci – 1,57%, 3 dzieci  
– 2,56%, 4 dzieci i więcej – 14,29%). 

Osoby tworzące rodziny monoparentalne w powodu rozwodu funkcjonowały 
częściej w mieście niż na wsi (miasto – 12,63%, wieś – 5,47%), zaś na obszarach 
wiejskich więcej było rodzin pełnych (miasto – 77,06%, wieś – 83,59%). Rodziny 
monoparentalne powstałe na skutek śmierci rodzica oraz ze względu na samotne 
rodzicielstwo w porównywalnej licznie występowały zarówno w mieście, jak i na wsi. 

 
Sytuacja materialna rodziny – wymiar obiektywny i subiektywny  

Łączny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego nieprzekraczający 
kwoty 1.000 zł był udziałem 17,73% rodzin badanych. Dochody pomiędzy 1.001  
a 2.000 zł wskazywane były przez 1/5 (21,97%) ogółu badanych. Największa liczba 
osób, ponad 1/3 (34,33%) wszystkich respondentów podała informację, iż miesięcznie 
dysponuje sumą pomiędzy 2.001 a 3.000 zł. Co piąte (19,07%) gospodarstwo domowe 
osiągało miesięcznie dochód wyższy niż 3.000 a niższy niż 4.000 zł. Kwotę 
przekraczającą 4.000 zł posiadało 6,9% badanych rodzin.  

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej wskazywali na posiadanie 
dochodu wynoszącego pomiędzy 2.001 a 3.000 zł (K – 34,43%, M – 34,11%). 
Mężczyźni częściej niż płeć przeciwna podawali informację, iż miesięczny budżet ich 
gospodarstwa domowego zamyka się kwotą do 1.000 zł (23,30%, vs 15,47%), 
natomiast kobiety częściej sygnalizowały, że dochody ich rodziny mieszczą się  
w przedziale 1.001 – 2.000 zł. Posiadanie miesięcznych przychodów wyższych niż 
3.000 zł nie było zróżnicowane płcią respondenta.  

Dochody w wysokości do 2.000 zł osiągane były przez 40,06% rodzin z jednym 
dzieckiem, 39,01% z dwojgiem dzieci, 36,24% gospodarstw domowych mających troje 
dzieci na utrzymaniu oraz 45,47% z czworgiem i więcej dzieci. Najczęściej 
wskazywanym przez rodziny, niezależnie od liczby dzieci, przedziałem dochodów był 
ten pomiędzy 2.001 a 3.000 zł. Suma wyższa niż 3.000 zł była częściej udziałem rodzin 
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z 2 i 3 dzieci, gospodarstwa domowe z jednym i co najmniej czworgiem dzieci rzadziej 
przekraczały ten pułap. Konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez 
jedno z rodziców mogła powodować ograniczenie przychodów rodziny.  

Wysokość miesięcznych zasobów finansowych skorelowana była z wykształceniem 
respondentów. Im wyższy poziom wykształcenia, tym lepsza kondycja finansowa 
gospodarstwa domowego. Odnosi się to zwłaszcza do osób legitymujących się 
wykształceniem wyższym – jedynie 2,38% wskazało na dochód gospodarstwa domowego 
nieprzekraczający sumy 2.000 zł (podstawowe – 61,13%, zasadnicze zawodowe – 53,08%, 
średnie – 34,95%), zaś kwota wyższa niż 4.000 zł była udziałem 28,57% respondentów  
z wyższym wykształceniem (pozostałe kategorie odpowiednio: 2,03%, 3,09%, 4,05%).  

Wyższe dochody wskazywane były także przez osoby znajdujące się  
w związku małżeńskim – kwota przewyższająca 3.000 zł była udziałem 29,92% ich 
gospodarstw domowych. Rodziny monoparentalne znajdowały się w znacznie gorszej 
sytuacji materialnej – pułap kwotowy 3.000 zł przekroczyło jedynie 5,95% 
gospodarstw domowych prowadzonych przez samotnych rodziców.  

Lepszą kondycję finansową sygnalizowały również rodziny mieszkające  
w mieście. Dochód wyższy niż 3.000 zł był udziałem 28,22% gospodarstw domowych 
z miast i 15,18% z terenów wiejskich.  

Ponad połowa (52,17%) badanych określiła swą sytuację materialną jako 
przeciętną, co oznacza, że żyją oni oszczędnie, ilość pieniędzy, która pozostaje w ich 
dyspozycji pozwala im na zaspokojenie wszystkich potrzeb, ale nie jest wystarczająca, 
by wygenerować jakieś oszczędności. 27,81% osób uznało kondycję finansową swego 
gospodarstwa domowego za dobrą („zaspokajam w pełni wszystkie potrzeby, od czasu 
do czasu mam możliwość gromadzenia oszczędności”), zaś 1,44% za bardzo dobrą 
(„zaspokajam wszystkie swoje potrzeby bez zwracania uwagi na ceny i bez problemu 
mam możliwość odłożenia pieniędzy na przyszłość”).  

Jako złą („zaspokajam tylko najważniejsze potrzeby, płacę rachunki, kupuję 
tylko najpotrzebniejsze artykuły i produkty i nie mam żadnych oszczędności”) swą 
kondycję finansową określiło 13,53% badanych. W bardzo złej sytuacji materialnej 
(„nie wystarcza mi pieniędzy nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb”) 
znajdowało się 2,43% badanych rodzin. Niemożność udzielenia jednoznacznej 
odpowiedzi była udziałem 2,61% respondentów.  

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni wskazywały na bardzo złe i złe warunki 
materialne będące udziałem ich rodzin (17,45% vs 12,06%), co może wiązać się  
z samotnym rodzicielstwem, które częściej było udziałem kobiet niż mężczyzn.  
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Liczba dzieci silniej wpływała na oceny sytuacji materialnej gospodarstwa 
domowego niż wskazania odnoszące się do osiąganych miesięcznie dochodów. Ponieważ 
pytanie o wysokość dochodów odnosiło się do ogólnych przychodów gospodarstwa 
domowego jako całości, otrzymane odpowiedzi nie odzwierciedlały rzeczywistej kondycji 
materialnej i siły nabywczej gospodarstw domowych o zróżnicowanej liczebności.  

Subiektywna ocena sytuacji finansowej i materialnej rodziny była silnie związana 
z liczbą potomstwa. Im większa liczebność rodziny tym silniejsze poczucie deprywacji 
materialnej. Bardzo złe i złe oceny były udziałem 11,05% rodzin z jednym dzieckiem, 
14,80% z dwojgiem dzieci, ale już 24,24% gospodarstw domowych mających na 
utrzymaniu troje oraz 29,56% z czworgiem i więcej potomstwa. Wraz z rosnącą liczbą 
dzieci w rodzinie zwiększa się również liczba wskazań najbardziej negatywnych.  

Sytuacja odwrotna – pozytywna ocena kondycji materialnej dokonywana była 
przez 37,00% badanych z jednym dzieckiem, 27,67% z dwojgiem dzieci, 21,63% 
rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci i 12,32% o liczebności potomstwa 
wyższej niż 3.  

Czynnikiem wpływającym na subiektywne postrzeganie swej sytuacji materialnej 
było także wykształcenie – im niższy jego poziom tym więcej wskazań na złą i bardzo złą 
kondycję finansową, natomiast wyższy poziom wykształcenia sprzyjał ocenom pozytywnym.  

Wyższe oceny swej sytuacji materialnej były także udziałem małżeństw, rodziny 
monoparentalne zdecydowanie częściej niż rodziny pełne określały swe warunki 
finansowe jako złe i bardzo złe (36,25% vs 11,57%). Pełne rodziny częściej mogły 
zapewnić sobie więcej niż jedno źródło dochodów, co wpływało pozytywnie na ich 
kondycję materialną zarówno w sensie obiektywnym, jak i subiektywnym. Samotne 
rodzicielstwo związane było z doświadczaniem silniejszej deprywacji materialnej.  

Dla zdecydowanej większości (90,5%) badanych gospodarstw domowych 
podstawowym źródłem dochodu była praca zarobkowa. 4,41% badanych wskazywała 
na dochód pochodzący z pracy na roli, 4,07% otrzymywała zasiłek z systemu pomocy 
społecznej. Dla 3,44% rodzin w skład źródeł utrzymania wchodziła renta, dla 2,36%  
– emerytura, zaś dla 2,18% zasiłek dla bezrobotnych. Nieco powyżej 1% osób  
(po 1,18) wskazało na pomoc dalszej rodziny i innych instytucji i organizacji 
społecznych. Natomiast 5,88% respondentów wykazywało inne źródła dochodów.  
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RODZINA W PERCEPCJI DOLNOŚLĄZAKÓW  
 

Rodzina  
Jednym z głównych pytań zadanych respondentom było pytanie dotyczące 

zdefiniowania znaczenia pojęcia rodzina. Pytanie to miało charakter otwarty i brzmiało: 
„Dokończ zdanie: Rodzina dla mnie to:” Taka forma pytania skierowana została 
również do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielili niemal wszyscy respondenci6,  
a odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Do analizy zostały one zatem pogrupowane, 
najczęściej pojawiające się odpowiedzi zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

 
Tabela 2. Definicja rodziny wg respondentów 

lp. Wyszczególnienie 
liczba udzielonych 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 

1 związek/rodzice i dzieci (2+1)/małżeństwo i dzieci 203 28,16 

2 
sens życia/najważniejsza rzecz w życiu/cel życia/ 
wszystko/jest dla mnie wszystkim 

184 25,52 

3 dom (ciepło)/wspólne gospodarstwo domowe 158 21,91 

4 
miłość (ludzie których kocham, ludzie którzy mnie 
kochają, związek kochających się ludzi) 

139 19,28 

5 osoby bliskie (najbliższe mi osoby) 114 15,81 

6 obowiązki (wobec bliskich) 57 7,91 

7 bezpieczeństwo/poczucie bezpieczeństwa 55 7,63 

8 szczęście/szczęśliwy związek 50 6,93 

9 więź emocjonalna i psychiczna (więź rodzinna) 50 6,93 

10 wsparcie (wzajemne wsparcie), ludzie na których można liczyć 46 6,38 

11 inne 37 5,13 

% odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent podawał kilka określeń definiując pojęcie rodziny 

 
Według opinii badanych Dolnoślązaków (28,16%) rodzina skoncentrowana 

powinna być na posiadaniu i wychowywaniu dzieci. Wśród udzielanych odpowiedzi, 
często pojawiała się taka, iż rodzina to: „moje dzieci”, „miłość do dzieci”, „posiadanie 
dzieci”, „związek dwojga ludzi, którzy mają dzieci”. Posiadanie dzieci dla wielu 
respondentów było niezwykle ważnym aspektem konstytuującym, jak również 

                                                 
6 Jedynie dwie osoby zrezygnowały z możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. 
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scalającym rodzinę. W niektórych odpowiedziach pojawiały się tezy, iż rodzina nie 
może istnieć bez dzieci, bo są one wyrazem miłości małżonków do siebie. Zdaniem 
badanych, dzieci są jedną najważniejszych wartości, warunkiem udanego, szczęśliwego 
życia po zawarciu związku małżeńskiego – stanowią źródło zadowolenia i satysfakcji7. 

Dla ponad 25% respondentów rodzina była wartością autoteliczną. Definiując 
to pojęcie używali oni określeń o silnym zabarwieniu emocjonalnym, jak np.: 
„najważniejsza/najcenniejsza rzecz”, „wszystko”, „całe moje życie”, „powód do 
życia/sens życia”, czy „dar od Boga”. Wymienione odpowiedzi można uznać za 
niezwykle wartościowe ze względu na to, iż świadczyły o otwartości respondentów  
i chęci rzetelnego podejścia do przeprowadzanego wywiadu. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, iż z osobami dorosłymi przeprowadzany był wywiad kwestionariuszowy. 
Respondenci zatem udzielali odpowiedzi obcej osobie – ankieterowi, dlatego też 
odpowiedzi o tak silnym zabarwieniu emocjonalnym okazały się być tym cenniejsze.  

Dolnoślązacy zaznaczali, iż rodzina to również realizacja wspólnych celów 
życiowych, dla niektórych z nich założenie rodziny i posiadanie dziecka okazało się 
najcenniejszym i najwartościowszym osiągnięciem życiowym (spełnieniem marzeń),  
z którego byli dumni. 

W dalszej kolejności definiując rodzinę Dolnoślązacy wskazywali, iż pojęcie to 
kojarzy im się z bardziej metafizycznym pojęciem ciepła rodzinnego, jak i prowadzeniem 
wspólnego gospodarstwa domowego, wspólnym życiem, ale także z bliskością jej 
członków. Dla blisko 22% respondentów rodzina to jedność i wspólnota, w obrębie której 
z jednej strony wyraźnie określona zostaje struktura i wewnętrzne relacje, z drugiej zaś 
pozwala dążyć do realizacji podobnych celów i daje możliwość wyrażania własnych 
uczuć, czy też uczy współdziałania.  

Wspólnotowość rodziny oparta jest na relacjach, a przede wszystkim na tym, 
kim jej członkowie są dla siebie nawzajem. To daje rodzinie podmiotowość społeczną, 
sprawia, że jest ona jednością, a nie sumą fizycznie podobnych jednostek. Stąd też 
pojawiają się określenia, iż jest ona „ogniskiem domowym”, „ciepłem rodzinnym” 
dającym poczucie spokoju psychicznego i oparcia.  

Zdaniem 19,28% Dolnoślązaków rodzina opiera się na miłości, którą obdarzają 
się jej członkowie. Respondenci zaznaczali, iż czują się kochani, oraz że sami okazują 
to uczucie wobec swoich partnerów i dzieci. Związek, jakim jest rodzina, kojarzył się 
im zatem z miłością do małżonki/a i do dzieci.  

                                                 
7 Por. B Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa 2004, s. 64. 
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Spoglądanie na rodzinę przez pryzmat miłości jest niezwykle ważnym 
aspektem funkcjonowania rodziny. Obecność tego uczucia we wspólnocie umacnia ją, 
umożliwia otwarcie się na potrzeby partnera i dzieci, pozwala zrozumieć tok myślenia 
i postępowania członków rodziny i zapobiega powstawaniu ewentualnych konfliktów, 
a przede wszystkim gwarantuje wzajemne poszanowanie.  

Psycholodzy zaznaczają jednak, iż obecnie zachowania współczesnych 
społeczeństw nastawionych na konsumpcję mylą pojęcie miłości w związku z instynktem 
realizacji siebie poprzez stan posiadania. Ludzie mówią o miłości, ale nie potrafią jej 
okazywać, nie znajdują czasu dla właściwego zaopiekowania się partnerem, dziećmi,  
co ma swój finał w rosnącej liczbie rozwodów. „Miłość rozumiana jest w nowy sposób 
– jako uczucie dynamiczne i elastyczne, które ma swój początek i dość szybko 
uwidaczniający się kres. Rozróżnia się miłość w związku rozumianą jako uczucie  
i zachowanie. Zanik uczucia manifestującego się w zachowaniach oczekiwanych  
od partnera jest bardzo często podstawą rozpadu związku, który powstał dzięki 
dobrowolnemu wyborowi partnera. Dobór partnera oparty jest głównie na atrakcyjności 
interpersonalnej i ideale miłości romantycznej. Małżeństwa aranżowane, oparte  
na solidnych, ekonomicznych kontraktach, gwarantujących trwałość i wspólnotowość 
ekonomiczną związku, odchodzą w zapomnienie”.8 

Szybkie tempo życia i zajęcia, jakie wykonujemy w ciągu dnia, ograniczają 
kontakt między członkami rodziny. W efekcie brak jest w rodzinie konwersacji, 
wspólnego spędzania czasu wolnego, poznawania swoich potrzeb, wypowiadania 
obaw, dzielenia się radością – czyli kreowania związku emocjonalnie spajającego 
rodzinę. Ten wątek analizowany będzie w dalszej części raportu. 

Wymienione powyżej określenia, jak: związek dwojga ludzi, którzy posiadają 
dzieci, sens życia, miłość definiujące dolnośląską rodzinę świadczą o tym, iż dla 
respondentów ważny był wymiar społeczny i emocjonalny posiadania rodziny, 
związany głównie z posiadaniem i wychowywaniem potomstwa oraz emocjonalne 
związanie członków rodziny ze sobą – miłość.  

W świetle udzielonych odpowiedzi na powyższe pytanie wnioskować można,  
iż podstawowymi funkcjami, jakie spełnia współczesna dolnośląska rodzina, są dwie 
spośród kilku przedstawianych w literaturze przedmiotu: prokreacyjna i emocjonalno-
ekspresyjna9.  

                                                 
8 Zob. szerzej K. Slany (2008), s. 94-103. 
9 Zdaniem Zbigniewa Tyszki właśnie funkcja emocjonalno-ekspresyjna jest tą, która we współczesnych rodzinach 
odgrywać zaczyna znaczną rolę w procesie zmian ról w rodzinie, czy rodzinnej socjalizacji. Zob. Z. Tyszka (1976),  
s. 122, 129, 171-2.  
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Oprócz bardzo pozytywnych wypowiedzi odnośnie posiadania rodziny, która wg 
Dolnoślązaków daje duże wsparcie, poczucie spokoju, bezpieczeństwa, szczęścia, miłości, 
afiliacji itp., znajdowały się wypowiedzi dotyczące trudów bycia w związku oraz bycia 
rodzicem. Respondenci zaznaczali, iż posiadanie rodziny, to, obok dużej satysfakcji i radości 
również i obowiązki, np.: utrzymanie domu, sprawowanie opieki nad dziećmi – zajmowanie 
się nimi, czy wzięcie odpowiedzialności za wychowanie i wykształcenie dzieci.  

 
Małżeństwo i prokreacja 

Według Zbigniewa Tyszki małżeństwo jest „legalnym tj. społecznie 
akceptowanym, względnie trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, powołanym  
w celu wspólnego pożycia, współpracy dla dobra rodziny, a więc głównie 
wychowania dzieci oraz wzajemnej pomocy”10.  

Podobnie jak wiele innych definicji, również ta zakłada związek małżeństwa  
z rodziną, szczególnie poprzez proces prokreacji, a następnie socjalizacji potomstwa. 
Łączenie się ludzi w pary i posiadanie dzieci charakterystyczne jest dla wszystkich 
kręgów kulturowych w każdym okresie dziejów ludzkości. Co więc skłania ludzi  
do podjęcia decyzji o małżeństwie czy stworzeniu stałego związku? Jakie motywacje 
nimi kierują? Jakie korzyści zyskują dzięki pozostawianiu w bliskiej, formalnej lub 
nieformalnej relacji z drugim człowiekiem?  

Według respondentów główne przyczyny, które skłaniają ludzi do zawarcia 
związku małżeńskiego lub pozostawania w związku z drugą osobą w ogóle,  
to czynniki emocjonalno-egzystencjalne: miłość (73,91% wskazań), przekonanie, że 
czyn taki stanowi naturalną kolej rzeczy, wpisany jest w pewien etap ludzkiej 
egzystencji (42,71%) oraz przeświadczenie, że jest to ta jedyna, „właściwa” osoba 
(42,22%). Badani z jednej strony podkreślali więc motywy romantyczne, którymi 
kierują się ludzie podejmujący decyzję o zawarciu małżeństwa lub pozostawianiu  
w stałym związku, jak również swoistego rodzaju nieuchronność, wynikającą  
z kulturowych uwarunkowań społecznych relacji człowieka, wpisaną w tę decyzję.  

Drugą kategorię czynników stanowią pobudki o charakterze instrumentalnym  
–związek staje się formą realizacji czy osiągania innych celów. Wśród nich można 
wymienić chęć posiadania dzieci (27,77%), ucieczkę przed samotnością (26,58%), 
nieplanowaną ciążę (26,05%), chęć posiadania kogoś „do kochania” (25,77%), 
zaakcentowanie przejścia w dorosłość (18,77%) oraz pragnienie uczynienia życia 
łatwiejszym (17,86%). Według respondentów w mniejszym stopniu bodźcem do 

                                                 
10 Z. Tyszka (1976), s. 77.  
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zawarcia związku małżeńskiego bywają czynniki kompensacyjne – negatywne 
doświadczenia odnoszące się do relacji łączących rodziców danej osoby i pragnienie 
znalezienia w swoim związku tego, czego nie było w małżeństwie rodziców (9,91%), 
jak również naciski rodziny na ślub (7,67%). Najmniejszą liczbę zwolenników 
znalazły opinie o ekonomicznym podłożu decyzji o ożenku/zamążpójściu (4,59%) 
oraz braku innych pomysłów na życie (2,25% wskazań). Postawę tę można określić 
jako indyferentyzm społeczny.  

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej wskazywali na romantyczne 
pobudki zawierania małżeństwa/bycia w związku. Jednocześnie pomiędzy 
odpowiedziami przedstawicieli obu płci nie zaobserwowano znaczących różnic. 
Mężczyźni częściej niż kobiety uważali, że decyzja o zmianie stanu cywilnego wiąże się 
z byciem dorosłym (23,82% – różnica 6,99 punktów procentowych) oraz wynika z chęci 
posiadania potomstwa (31,98% – różnica wskazań 5,82 punktów procentowych). 
Natomiast kobiety powszechniej podzielały pogląd, iż małżeństwo czy związek może 
być traktowane jako antidotum na samotność (27,78% – różnica wskazań 4,32 punktów 
procentowych). Dla mężczyzn decyzja o zawarciu związku małżeńskiego stanowi 
moment kończący etap beztroskiej młodości, tzw. „kawalerki”, kiedy może się on 
cieszyć urokami życia, poszukiwać nowych doświadczeń, także w sferze kontaktów  
i relacji intymnych. Postanowienie o zmianie stanu cywilnego postrzegane jest więc jako 
przejście do świata „ludzi dorosłych”, zachowujących się odpowiedzialnie i dojrzale.  

Bycie dorosłym związane jest nie tylko z małżeństwem, ale również z decyzją 
o posiadaniu dzieci. Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać, że zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety odpowiadają na wyrażane przez społeczeństwo oczekiwania związane  
z pełnieniem ról męskich i kobiecych na tym etapie życia. W świadomości społecznej 
silnie zakorzeniona jest wizja mężczyzny – kawalera, który może zdobywać różnego 
rodzaju doświadczenia, w tym również w sferze seksualnej. Jest to etap poprzedzający 
fazę dorosłości, w której następuje ustatkowanie się mężczyzny poprzez małżeństwo  
i posiadanie potomstwa. Stąd mężczyźni mogą częściej postrzegać formalizację 
związku z tej perspektywy. Wydaje się, że również w świadomości kobiet, pomimo 
wielu przemian obyczajowych, nadal funkcjonuje stereotyp kobiety niezamężnej jako 
„starej panny”, dlatego też mogą one częściej uznawać związek jako formę ochrony 
przed samotnością i piętnem osoby, która „nie znalazła swego amatora”.  

Respondenci w średnim wieku (pomiędzy 36. a 55. rokiem życia) częściej niż 
pozostałe osoby wskazywały na małżeństwo jako na naturalną kolej rzeczy, wpisaną  
w życie człowieka, gdzie wejście w pewien etap egzystencji wiąże się z decyzją  
o legalizacji związku i posiadaniu dzieci. Ten ostatni aspekt akcentowany był 
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szczególnie przez osoby w wieku 41-55 lat. One również najsilniej postrzegały 
małżeństwo w kategoriach instrumentalnych, mniejszą wagę przypisując pobudkom 
romantycznym. Natomiast im młodsi respondenci tym rzadziej utożsamiali małżeństwo 
z wejściem w etap dorosłości, co można wiązać zarówno z przemianami zachodzącymi 
we współczesnych społeczeństwach, przejawiającymi się między innymi osłabieniem 
presji społecznej wobec kolejnych pokoleń. Jednocześnie osoby młode były bardziej 
skłonne łączyć związek formalny z motywacjami romantycznymi – miłością czy 
znalezieniem właściwej osoby. Częściej również niż starsi respondenci wskazywali na 
nieplanowaną ciążę i naciski ze strony rodziny jako przyczyny legalizacji związku.  

Również poziom wykształcenia wpływał na zróżnicowane postrzeganie 
motywów kierujących ludźmi podejmującymi decyzję o małżeństwie/wejściu w stały 
związek (wykres 4). Dla osób z wykształceniem wyższym najważniejszym powodem 
zawierania związku małżeńskiego była miłość – jest to jedyna kategoria odpowiedzi, 
gdzie wskazania osób z wykształceniem wyższym dominowały nad wskazaniami 
pozostałych badanych. Inne względy, w opinii osób najlepiej wykształconych, posiadały 
mniejsze znaczenie. Osoby legitymujące się średnim poziomem wykształcenia częściej 
niż pozostali respondenci zwracali uwagę na takie aspekty trwałego związku jak bycie 
dorosłym, znalezienie właściwej osoby, chęć zaspokojenia potrzeb prokreacyjnych oraz 
pragnienie ofiarowania komuś swoich uczuć. Im niższy był poziom wykształcenia 
badanych, tym częściej uznawały one małżeństwo za element naturalnego porządku 
rzeczy oraz wskazywały na powody instrumentalne: obawę przed samotnością, naciski 
ze strony rodziny, chęć uczynienia swego życia łatwiejszym czy wreszcie brak innych 
pomysłów na życie. Natomiast osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
częściej niż inni badani zwracali uwagę na takie motywy decyzji o legalizacji związku 
jak nieplanowana ciąża, poszukiwanie uczuć, których zabrakło w małżeństwie rodziców 
oraz względy ekonomiczne. 

Mieszkańcy miast, w porównaniu z osobami pochodzącymi z terenów 
wiejskich, częściej podkreślali takie motywy decyzji o zawarciu związku 
małżeńskiego, jak bycie dorosłym, perswazję ze strony rodziny, chęć posiadania 
potomstwa, dążenie do uczynienia swego życia łatwiejszym oraz miłość. Natomiast 
mieszkańcy wsi większe znaczenie nadawali przekonaniu o znalezieniu właściwej 
osoby, jako tym czynniku, który przyczynił się do legalizacji związku.  
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Wykres 4. Zależność pomiędzy wykształceniem a postrzeganiem powodów zawierania  
małżeństw/bycia w stałym związku. 
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Respondenci, zapytani o przyczyny, jakie znalazły się u podłoża ich decyzji  
o małżeństwie/byciu w związku, wskazywali na te same powody, które według nich 
generalnie kierowały postępowaniem ludzi w odniesieniu do tej kwestii. Najwięcej osób 
odwoływało się do przyczyn emocjonalno-egzystencjalnych, podając, że był to wynik 
miłości (79,39%), znalezienia tej „jedynej”, właściwej osoby (39,72%), jak również 
naturalna kolej rzeczy (31,44%). Co piąta (20,20%) osoba wyraziła pogląd, że kierowała 
się chęcią ofiarowania komuś swoich uczuć, niemal co szósta (17,31%) potraktowała 
małżeństwo/związek jako wstępny etap procesu prokreacji, podobny odsetek badanych 
(16,95%) uznał, że na tym polega dorosłość. Na 7. pozycji znalazła się obawa przed 
samotnością i chęć uniknięcia tego stanu poprzez zbudowanie relacji formalnej lub 
nieformalnej z drugim człowiekiem (15,85% wskazań). Z powodu ciąży decyzję  
o zawarciu małżeństwa/związaniu się z kimś na stałe podjęło 13,69% badanych, zaś co 
dziewiąta (11,86%) osoba kierowała się chęcią uczynienia swego życia łatwiejszym. 
Pozostałe powody cieszyły się znacznie mniejszą „popularnością” – na przyczyny 
kompensacyjne (poszukiwanie wartości, których nie było w małżeństwie rodziców) 
wskazało 6,98% respondentów, na indyferentyzm 5,54%, perswazję ze strony rodziny 
5,27%, zaś na bodźce ekonomiczne jedynie 2,18% osób.  

Respondenci wskazali, iż małżeństwo/związek służy do zaspokojenia szeregu 
istotnych potrzeb. Odnosząc się do klasycznej hierarchii potrzeb A. Maslowa można 
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wskazać dwie podstawowe ich kategorie, które według badanych zaspokajane są  
w ramach związku formalnego lub nieformalnego. Pierwsza z nich to szeroko 
rozumiane poczucie bezpieczeństwa. Niemal połowa badanych uważała, iż związek 
potrzebny jest im do tego, by czuć się bezpiecznie (46,70%), jak również stanowi 
płaszczyznę wzajemnej pomocy i oparcia (45,29%). W mniejszym stopniu 
respondenci wyrażali przekonanie, iż małżeństwo służy odreagowywaniu sytuacji 
generujących stres (6,53%) oraz zaspokajaniu potrzeb materialnych (6,16%). Drugą 
istotną kategorią potrzeb, które znajdują zaspokojenie poprzez budowanie trwałych 
więzi z drugim człowiekiem, są potrzeby miłości i przynależności. Prawie połowa 
badanych stała na stanowisku, iż ich związek wynika z potrzeby ofiarowania komuś 
swego uczucia oraz zyskania przeświadczenia, że jest się kochanym (49,24%),  
jak również z pragnienia opiekowania się bliską osobą (21,40%).  

Priorytetową potrzebą, którą zaspokaja się poprzez związek/małżeństwo  
z drugą osobą jest prokreacja. Niemal 2/3 (60,48%) badanych wyraziło pogląd, że ich 
związek stanowi nieodzowne ogniwo w procesie posiadania i wychowywania dzieci. 
Potrzebę prokreacji można zaliczyć do dwóch kategorii. Z jednej strony stanowi 
wyraz miłości, łączności pomiędzy dwojgiem bliskich sobie ludzi, potwierdzenie 
wzajemnej przynależności, z drugiej strony jest to potrzeba fizjologiczna, uwarunkowana 
biologicznie. Jej złożony charakter powoduje, iż należy ją traktować jednocześnie jako 
potrzebę podstawową oraz potrzebę wyższego rzędu.  

Integralną częścią związku dwojga ludzi jest zaspokajanie potrzeb seksualnych 
– na ten aspekt wzajemnego funkcjonowania zwracał uwagę niemal co piąty (18,86%) 
badany. Związek staje się także przestrzenią, w której jednostka może się 
samorealizować (19,41%) oraz służy komunikacji (21,92%). Jedynie nieliczne grono 
respondentów wskazało, że związek nie spełnia w ich życiu żadnych funkcji (4,91%), 
co pozwala na twierdzenie, że relacja formalna lub nieformalna z drugim człowiekiem 
stanowi jedną z podstawowych osi funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, 
miejsce zaspokajania kluczowych i zróżnicowanych potrzeb.  

Respondenci, niezależnie od płci najczęściej podkreślali, że małżeństwo stanowi 
odpowiedź na ich potrzeby prokreacyjne, afiliacyjne i bezpieczeństwa. Natomiast 
mężczyźni częściej niż kobiety wybierali twierdzenie, że związek jest im potrzebny do 
zaspokajania potrzeb seksualnych (różnica 8,71 punktów procentowych). Badania 
dotyczące systemów wartości potwierdzają, że to oni właśnie częściej wskazują na seks 
jako istotną wartość życiową. Być może stan taki wynika również z większej otwartości 
mężczyzn w werbalizowaniu swych poglądów dotyczących sfery cielesności i intymności. 
Istotną kwestią wydaje się fakt, iż mężczyźni traktują małżeństwo/związek jako główną 
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przestrzeń, w której szukają zaspokojenia tych potrzeb. Ponieważ wierność stanowi jedną 
z podwalin udanej relacji dwojga ludzi, budowanie satysfakcjonującej więzi uwzględnia-
jącej również aspekt cielesny stanowić może ważny element trwałości związku.  

Mężczyźni również powszechniej niż kobiety wskazywali na fakt, iż małżeństwo/ 
związek umożliwia im samorealizację (różnica 5,27%). Wynik ten należy jednak 
interpretować w kontekście ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej i przejawianej 
aktywności, dzięki zaangażowaniu żony/partnerki w sferę prywatną, niż bezpośrednie 
nawiązanie do stymulującej roli samego związku. 

Wraz z wiekiem respondentów rosło znaczenie nadawane funkcjom 
prokreacyjnym związku – stanowisko takie prezentowało 47,38% osób młodych, do 25. 
roku życia i niemal 2/3 (63,90%) badanych w wieku 36-55 lat. Uogólniając, pogląd taki 
wyrażało 54,11% osób do 35. r.ż. i 64,32% osób w wieku 36 lat i więcej. Wraz z wiekiem 
badanych rosła też liczba posiadanego potomstwa, co skutkowało niejednokrotnie 
koniecznością większego i zróżnicowanego zaangażowania rodziców w procesy 
opiekuńczo – wychowawcze, co powodowało wzrost znaczenia nadawanego tej funkcji. 
Zaabsorbowanie obowiązkami rodzicielskimi wiąże się z potrzebą wzajemnego 
pomagania sobie w realizacji codziennych obowiązków, stąd osoby należące do starszych 
kategorii wiekowych częściej niż badani w młodszym wieku podkreślali ten aspekt 
funkcjonowania związku. Funkcje wspierające odgrywać może również wzajemna 
komunikacja, dlatego też respondenci mający 36 i więcej lat częściej podkreślali rolę 
rozmowy z drugą osobą jako istotny element związku.  

Poczucie bezpieczeństwa, jakie można odnaleźć w małżeństwie lub w stałym 
związku, podkreślane było zwłaszcza przez osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (49,99%) i średnim (47,87%). Natomiast wzajemna pomoc małżonków 
akcentowana była szczególnie przez respondentów z wykształceniem podstawowym 
(54,64%) i zasadniczym zawodowym (51,9%).  

Wyższy poziom wykształcenia sprzyjał wyrażaniu poglądów o oddzieleniu 
zaspokajania istotnych potrzeb życiowych od instytucji małżeństwa. Osoby legitymujące 
się wykształceniem wyższym rzadziej postrzegały zależność pomiędzy byciem  
w związku a możliwością zaspokajania potrzeb seksualnych (9,73%, wykształcenie 
podstawowe – 19,99%, zawodowe – 24,05%, średnie – 17,16%), odreagowaniem stresu 
(3,47% – pozostałe kategorie odpowiednio: 7,36%, 6,31%, 7,69%) czy sposobnością 
opiekowania się drugą osobą (10,41%, pozostałe kategorie odpowiednio  
– 15,77%, 26,21%, 21,91%). Jednocześnie respondenci posiadający wykształcenie 
średnie i wyższe mniej skłonni byli do poszukiwania relacji pomiędzy małżeństwem  
a posiadaniem kogoś, z kim można porozmawiać (średnie – 18,72%, wyższe – 19,45%, 
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podstawowe – 24,16%, zawodowe – 25,46%) i zaspokajaniem potrzeb materialnych 
(średnie – 2,93%, wyższe – 2,07%, podstawowe – 6,29%, zawodowe – 10,93%). O ile 
dla osób legitymujących się niższym wykształceniem zaspokajanie tych potrzeb było 
silniej związane z pozostawaniem w małżeństwie, osoby lepiej wykształcone 
posiadały świadomość, jak również więcej potencjalnych możliwości, by ich 
realizację znajdować poza stałym związkiem (wykres 5). 

 
Wykres 5. Zależność pomiędzy wykształceniem a poglądami na temat zaspokajnia potrzeb w ramach związku. 
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Mieszkańcy miast częściej podkreślali takie walory małżeństwa jak posiadanie 
potomstwa (62,02% vs 56,71%), obdarzenie drugiej osoby uczuciem (51,42% vs 44,21%), 
odreagowanie stresu (7,24% vs 4,88%) i zyskanie poczucia bezpieczeństwa (47,8% vs 
44,21%). Jednocześnie częściej niż mieszkańcy społeczności wiejskich marginalizowali 
znaczenie małżeństwa – odpowiedzi, że związek nie jest potrzebny „do niczego” 
udzieliło 6,72% mieszkańców miast i jedyne 0,61% mieszańców wsi. Natomiast 
mieszkańcy wsi uwypuklali takie aspekty związku jak wzajemna pomoc (60,67% vs 
38,76%) i możliwość porozmawiania z kimś (29,27% vs 18,86%). W przestrzeni 
miejskiej kontakty towarzyskie, a zwłaszcza przyjaźń, oparte są w większej mierze na 
swobodzie wyboru, wspólnocie zainteresowań i więzi emocjonalnej, tworzącej się 
niezależnie od styczności rodzinnych czy sąsiedzkich. Społeczności wiejskie, choćby 
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przez swój bardziej hermetyczny charakter, rzadziej sprzyjają posiadaniu prawdziwych 
przyjaciół, dlatego też potrzeba bliskiego kontaktu, wymiany myśli i podzielania 
zainteresowań częściej bywa realizowana w małżeństwie. 

Respondentów zapytano, kim jest dla nich osoba, z którą tworzą związek, w jaki 
sposób zdefiniowaliby rolę, jaką odgrywa ona w ich życiu. W odpowiedziach 
badanych dominowały zdecydowanie oceny pozytywne. Większość z nich uznała, że 
ich życiowego towarzysza najlepiej opisują takie określenia jak: przyjaciel (66,46%), 
partner (65,27%), matka/ojciec posiadanego potomstwa (60,60%), miłość życia 
(49,11%), osoba, która daje poczucie spełnienia (22,82%) oraz ktoś, z kim można 
miło spędzić czas (21,92%). W mniejszym stopniu partnerzy postrzegani byli poprzez 
pryzmat finansowego utrzymywania domu (18,53%), zaspokajania potrzeb 
seksualnych (13,52%) czy dbałości o porządek w domu (9,59%). Tak więc, w pierwszej 
kolejności wymieniane są określenia świadczące o wzajemnym przywiązaniu, sile 
relacji, poszanowaniu, jak również o przyjemności, jaką czerpie się z codziennych 
kontaktów, a następnie dopiero pojawiają się funkcje odwołujące się do utylitarnej 
strony wzajemnego funkcjonowania, aspekty bardziej praktyczne, takie jak 
dostarczanie środków finansowych czy troska o zachowanie ładu.  

Znacznie mniejsza liczba respondentów opisując swych życiowych partnerów 
postrzegała ich poprzez pryzmat cech negatywnych. Jedynie niewielki odsetek badanych, 
opisując osobę, z którą są lub byli związani, używał określeń pejoratywnych. Tylko 7,05% 
uczestników badania uznało swego partnera za osobę, która często wyrażała wobec nich 
swoje niezadowolenie. Na nieustanną krytykę narażonych bywało 5,86% respondentów. 
Co 20. osoba charakteryzowała swego partnera jako osobę zawsze zajętą (5,49%), 
konkurenta (5,41%), kogoś, z kim jest się z przyzwyczajenia (5,22%). Zdecydowanie 
najmniej osób, dokonując opisu swego partnera, używało takich określeń, jak „utrapienie, 
przyczyna życiowych problemów, zło konieczne” (4,58%), „osoba, która ma wobec mnie 
zbyt duże oczekiwania” (4,12%). Najmniejszą liczbę wskazań uzyskał wariant 
odpowiedzi „osoba, z którą jestem z konieczności” – jedynie 2,47%.  

Mężczyźni częściej niż kobiety wykazywali tendencję do postrzegania swojej 
partnerki przez pryzmat przyjaciela (75% vs 63,17%), jako miłość życia (61,23% vs 
44,44%), matkę wspólnego potomstwa (65,46% vs 58,73%), osobę, przy której można 
czuć się spełnionym (27,97% vs 20,84%), partnerkę seksualną (18,1% vs 11,76%) 
oraz osobę, która dba o dom (15,12% vs 7,46%). Jednocześnie również mężczyźni 
częściej pozwalali sobie na ocenę swej żony w kategoriach negatywnych, uznając ją 
za swego konkurenta (8,9% vs 4,06%), osobę zawsze zajętą (9,56% vs 3,93%), 
niezadowoloną z postępowania partnera (9,22% vs 6,21%) oraz z którą się jest  
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z przyzwyczajenia (6,92% vs 4,56%). Wydaje się, że oczekiwania mężczyzn wobec 
swego związku w większym stopniu skorelowane są z zaspokajaniem potrzeb 
indywidualnych wewnątrz rodziny. Jeśli jakość relacji z partnerką nie jest 
satysfakcjonująca, mężczyźni częściej otwarcie wyrażają swoje stanowisko. 
Natomiast kobiety, „dla dobra rodziny” często charakteryzuje kompromis i postawa 
koncyliacyjna, co w praktyce oznacza modyfikację albo też rezygnację z własnych 
oczekiwań wobec partnera.  

Mieszkańcy wsi częściej wykazywali skłonność do postrzegania swych 
współmałżonków w pozytywnym świetle. W ich oczach partner był osobą, dzięki 
której mogli się czuć spełnieni (34,48% vs 18,09%), z którą miło spędzają czas 
(28,84% vs 19,12%) oraz która dba o utrzymanie domu (27,27% vs 14,99%). Poglądy 
osób, zamieszkujących w miastach były pod tym względem bardziej zróżnicowane.  
Z jednej strony, częściej uważali oni swego współmałżonka za przyjaciela (67,44% vs 
63,95%) i miłość życia (52,2% vs 41,38%), z drugiej strony zaś podkreślali negatywne 
aspekty swego związku. Partner stawał się konkurentem (7,49% vs 0,31%), osobą 
niezadowoloną (8,79% vs 2,82%), nadmiernie krytyczną (6,72% vs 3,76%), mającą 
zbyt duże oczekiwania (4,91% vs 1,88%), utrapieniem (5,94% vs 1,25%). Tempo 
życia, charakterystyczne dla przestrzeni miejskich, przemiany modernizacyjne 
przejawiające się między innymi w redefinicji ról męskich i kobiecych, sprzyjają 
tworzeniu się bliskich więzi opartych na podstawie przyjaźni i miłości, lecz stwarzają 
również szereg napięć i rozczarowań, kiedy siła i charakter relacji odbiega od 
oczekiwań. Cechą społeczności wiejskich bywa natomiast dążność do zachowania 
integralności związku małżeńskiego i związana z tym większa zachowawczość, 
zwłaszcza w poruszaniu kwestii trudnych lub nieprzyjemnych. Dlatego też, nawet jeśli 
respondenci nie do końca byli usatysfakcjonowani jakością relacji ze współmałżonkiem, 
w sposób świadomy lub nieświadomy mogli cenzurować swe negatywne odczucia. 

Jakie wartości stanowią podstawę dobrego małżeństwa, co według badanych 
jest najważniejsze w związku? Fundamentem udanego związku jest wierność 
(85,33%), miłość (83,52%), wzajemny szacunek i zrozumienie (62,58%) oraz 
bezpieczeństwo (61,73%). Niemal połowa badanych za istotną wartość małżeństwa 
uznała fakt posiadania dzieci (49,09%), niewiele mniej (44,08%) wymieniło również 
seks jako jeden z gwarantów udanego pożycia małżeńskiego.  

Około 1/3 respondentów wskazało na dwie kategorie czynników sprzyjających 
doświadczaniu szczęścia w związku. Pierwszą z nich są warunki materialne: osiąganie 
odpowiednich zarobków (30,25%) oraz posiadanie dobrych warunków mieszka-
niowych (29,61%). Drugi komponent można określić jako doświadczanie codziennej 
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wspólnoty: chęć i umiejętność spędzania czasu razem (32,27%), posiadanie 
podobnych zainteresowań, podzielanie sposobu patrzenia na świat (27,24%) oraz 
dzielenie się obowiązkami (28,29%).  

Mniejsze znaczenie przypisywano pochodzeniu społecznemu (15,44%) – według 
respondentów rozbieżności wynikające z odmienności środowisk, z których wywodzą się 
partnerzy można przezwyciężyć i nie mają one większego znaczenia w sytuacji, gdy obie 
strony dążyć będą do budowania relacji opartej na wzajemnym poszanowaniu i miłości. 
W świadomości badanych małżeństwo nie łączyło się również w znacznym stopniu  
z możliwością samorealizacji – tylko co dziewiąta (11,81%) osoba wyraziła pogląd,  
iż istotną wartością związku jest perspektywa rozwoju i spełnienia. Przestrzeń prywatna  
w opinii respondentów nie jest najlepszym miejscem do realizowania własnych ambicji, 
doskonalenia swych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. 
Czynności te związane są raczej z funkcjonowaniem w sferze publicznej. Także pogląd,  
że w małżeństwie nadrzędną wartością jest jednostka – jej interesy i potrzeby, nie zyskał 
poparcia badanych – jedynie 4,97% podzielało takie przekonanie.  

Mężczyźni, szukając podstaw udanego związku, częściej niż kobiety zwracali 
uwagę na kwestię posiadania dzieci (55,95% vs 46,48%), seks (54% vs 40,29%), jak 
również wskazywali na czynniki o podłożu materialnym – odpowiednie zarobki 
(34,04% vs 28,81%), dobre warunki mieszkaniowe (39,6% vs 25,81%) oraz strukturalne 
– podobne pochodzenie społeczne (23,57% vs 12,34%). Jak już kilkakrotnie zostało 
podkreślone, decyzja o zawarciu związku małżeńskiego stanowi dla mężczyzny moment 
wejścia w dorosłe życie, ustabilizowanie przejawiające się między innymi w dążeniu do 
prokreacji. Stąd silniejsze niż u kobiet łączenie małżeństwa z posiadaniem dzieci. 
Jednocześnie dla mężczyzny jako osoby, która powinna zadbać o byt rodziny, 
istotniejszą rolę niż dla kobiety odgrywają czynniki statusu. Poprzez ich pryzmat może 
on oceniać swoje osiągnięcia, w tym wartość jako mężczyzny. 

Dla kobiet cennym w związku okazały się być szacunek i zrozumienie (64,39% 
vs 57,83%), poczucie bezpieczeństwa (62,94% vs 58,55%) oraz wspólne spędzanie 
czasu (33,37% vs 29,41%) i dzielenie się obowiązkami (29,36% vs 25,49%).  

Mieszkańcy miast w sposób bardziej zróżnicowany postrzegali czynniki 
warunkujące wysoką jakość intymnej relacji interpersonalnej (wykres 6). Wymieniali 
oni szereg cech stanowiących fundament dobrego związku. Do najważniejszych z nich 
należały: wierność (89,97% vs 74,24), miłość (86,12% vs 77,58%), bezpieczeństwo 
(69,15% vs 44,24%) oraz posiadanie dzieci (53,73% vs 37,88%) i seks (54,76% vs 
18,79%).  
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Istotną rolę odgrywały również czynniki materialne (odpowiednie zarobki  
– 37,02% vs 13,94%, dobre warunki mieszkaniowe – 34,96% vs 16,97%), jak również 
podobne pochodzenie społeczne (18,51% vs 8,18%). Natomiast mieszkańcy wsi 
silniej niż osoby zamieszkujące w miastach podkreślali znaczenie dzielenia się 
obowiązkami (34,85% vs 25,45%) jako cechę wpływającą na jakość związku.  

 
Wykres 6. Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania  
a percepcją wartości istotnych w małżeństwie/związku. 
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Respondenci zapytani o to, jakie czynniki motywują ludzi do prokreacji, 
uważali powszechnie, że posiadanie dzieci stanowi wyraz miłości dwojga ludzi  
– pogląd taki podzielało ponad ¾ badanych (77,03%). Dziecko stanowi więc 
dopełnienie związku dwojga ludzi, świadectwo wzajemnego przywiązania i oddania. 
Potomstwo traktowane jest również jako swoistego rodzaju inwestycja w przyszłość  
– co trzecia (35,06%) osoba uznała, że rodzice chcą mieć w dzieciach oparcie na 
starość. Kieruje nimi, być może w sposób nie do końca uświadamiany, nadzieja  
i oczekiwanie, że poniesione nakłady uczuć, opieki i pieniędzy zostaną 
zrekompensowane w przyszłości, kiedy z racji wieku będą borykać się z wyraźnymi 
problemami w codziennym funkcjonowaniu. Opinia ta może stanowić potwierdzenie 
priorytetowej pozycji rodziny w systemie wsparcia i jednocześnie odzwierciedlać 
istnienie wysokiego poziomu oczekiwań wobec tej instytucji.  
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Niemal tyle samo osób (34,90%) wyrażało przekonanie, że posiadanie dzieci 
stanowi naturalną kolej rzeczy, wpisaną immanentnie w indywidualną biografię 
jednostki żyjącej w społeczeństwie. Bywa również, iż narodziny dziecka nie stanowią 
aktu poprzedzonego świadomą decyzją, lecz są nieplanowanym skutkiem współżycia 
seksualnego. Opinię taką prezentowała ponad ¼ respondentów (26,68%).  

Społeczna presja na prokreację powoduje, że osoby nieposiadające dzieci,  
a szczególnie te, które nie mogą ich mieć z przyczyn biologicznych, mogą mieć 
poczucie niekompletności, odmienności, „bycia gorszym”. Owo społeczne oczekiwanie 
znalazło także odzwierciedlenie w opiniach badanych, bowiem co czwarta (26,06%) 
osoba uznała, że ludzie mają potomstwo, co pozwala im czuć się pełnowartościowymi 
osobami, dziecko potwierdza ich kompletność jako człowieka.  

Poprzez fakt posiadania dzieci, dorośli mogą zaspokajać również indywidualne 
potrzeby miłości i przynależności – 25,54% badanych stwierdziło, że ludzie decydują 
się „na dziecko”, ponieważ chcą mieć kogoś do kochania, a co szósta (16,83%), że nie 
chcą być samotni. Determinacją biologiczną prokreację wyjaśniało stosunkowo mniej 
osób – 15,59%. Badani wyrażali więc przekonanie o psychicznych i społeczno-
kulturowych motywacjach, które kierują ludźmi w procesie rozmnażania, 
bagatelizując znaczenie uwarunkowań biologicznych.  

Mężczyźni i kobiety w sposób bardzo zbliżony postrzegali powody, kierujące 
ludźmi posiadającymi potomstwo. Jedynie mężczyźni nieco częściej niż kobiety 
uznawali, iż dziecko stanowi dopełnienie miłości jego rodziców (80,12% vs 75,86%), 
zaś kobiety uznawały, że prokreacja stanowi naturalną kolej rzeczy (37,9% vs 27,06%).  

Dla mieszkańców wsi posiadanie dziecka częściej stanowiło swoistą lokatę 
kapitału międzygeneracyjnego – potomstwo zaspokajać ma potrzebę przynależności  
i chronić przed samotnością (23,87% vs 13,88%) oraz, co ważniejsze, dawać oparcie 
rodzicom w okresie ich starości. Zwłaszcza ten drugi aspekt wydaje się 
charakterystyczny dla społeczności wiejskich. Mieszkańcy wsi częściej postrzegają 
rodzinę jako jedno z podstawowych źródeł wsparcia w trudnych sytuacjach, a starość 
z pewnością do takich należy. Ponadto tereny wiejskie cechuje częstsze występowanie 
rodzin wielopokoleniowych, gdzie dorosłe dzieci, które założyły własną rodzinę, 
zamieszkują wspólnie ze swymi rodzicami/teściami.  

Mieszkańcy miast wykazywali tendencję do podkreślania uwarunkowań 
wypływających z natury człowieka i etapu życia, na którym się znalazł (39,85%  
vs 22,96%), częściej też uznawali, że dziecko pozwala rodzicom czuć się 
pełnowartościową osobą (28,79% vs 19,64%). Wydaje się, że społeczny nacisk na 
prokreację jest silniej postrzegany przez mieszkańców miast, natomiast osoby 
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zamieszkujące tereny wiejskie nie odczuwają tak silnej presji. Mieszkańcy miast częściej 
mogą szukać powodów zaistniałej sytuacji we własnych deficytach i ograniczeniach 
biologicznych czy psychicznych i trudniej im poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. 
Ponieważ wszystkie osoby uczestniczące w badaniu były rodzicami, brak bezpośrednich 
odniesień do niemożności posiadania potomstwa. Wydaje się więc, że częstszy wybór 
przez mieszkańców miast odpowiedzi, iż prokreacja sprzyja zyskaniu poczucia pełni 
człowieczeństwa związany był z percepcją dziecka jako wartości allocentrycznej, poprzez 
którą rodzic może definiować własną egzystencję. Mieszkańcy miast również częściej 
uważali, że prokreacja nie zawsze idzie w parze z podjęciem świadomej decyzji z tym 
związanej, na przypadek wskazywało 28,53% badanych (w porównaniu z 22,36% osób  
z terenów wiejskich) – wykres 7.  

 
Wykres  7 . Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a przyczynami leżącymi u podstaw prokreacji. 
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Rodzice jedynaków i dwójki dzieci częściej wskazywali na przypadkowość 

kierującą prokreacją oraz uznawali posiadanie potomstwa za naturalną kolej rzeczy. 
Natomiast osoby mające troje i więcej dzieci były bardziej skłonne do podkreślania 
motywów związanych z chęcią posiadania oparcia na starość oraz potwierdzeniem 
swej wartości jako człowieka.  

Okres polskiej transformacji ustrojowej przyniósł zmiany związane z reprodukcją: 
wydłużający się okres bezdzietności ludzi młodych, ograniczenia liczby dzieci, 
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odsuwanie momentu posiadania kolejnego dziecka. Zmiany te związane są z przemianami 
społeczno-ekonomicznymi zapoczątkowanymi po 1989 roku. Jak zauważa S. Kawula, 
nasze społeczeństwo można postrzegać jako społeczeństwo o zawężonej reprodukcji 
demograficznej, oparte na systemie wartości preferujących konsumpcyjne postawy  
i wyrosły na nich indywidualistyczny i hedonistyczny styl życia11. W stosunku do takich 
spostrzeżeń, ważnym wydaje się fakt, iż Dolnoślązacy uważają rodzinę za jedną  
z najistotniejszych wartości w życiu, dodatkowo postrzegają ją przez pryzmat 
posiadanych dzieci.  

Dolnoślązakom zadano pytanie dotyczące powodów, dla których zdecydowali 
się posiadać dzieci. Dla znacznej części badanych posiadanie dzieci było wynikiem 
miłości, w tym miłości do partnera, ale i do dzieci. Drugim w kolejności najczęściej 
wskazywanym powodem była chęć posiadania potomka – 23,73% udzielonych 
odpowiedzi (tabela poniżej). 

W trzeciej kolejności wskazywano, iż posiadanie dzieci jest naturalną koleją losu 
rodziny – realizacją jej funkcji prokreacyjnej, jak również i reprodukcyjnych potrzeb 
społeczeństwa.  

Posiadanie dziecka nie jest jednak traktowane w kategorii powinności, 
obowiązku rodzicielskiego, ale świadomej decyzji podjętej przez dwoje kochających 
się ludzi. Jak zauważają F. Adamski i B. Balcerzak-Paradowska dziecko przestało być 
traktowane wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, instrumentalnie – jako 
zabezpieczenie opieki na starość czy powiększenie stanu posiadania rodziny, stało się 
wartością autoteliczną, centralną wartością rodziny. Dziecko stało się bezwartościowe 
ekonomicznie, ale bezcenne emocjonalnie – jest ono emocjonalną oraz finansową 
inwestycją rodziców12. 
 

Tabela 3. Główne powody posiadania dzieci 

lp. Wyszczególnienie 
liczba udzielonych 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 

1 Z miłości (z miłości do dzieci) 249 36,24 

2 Chęć posiadania dzieci/potomka 163 23,73 

3 
Taka jest kolej rzeczy/naturalna kolej rzeczy/spełnienie ról 
małżeńskich 

69 10,04 

                                                 
11 S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 13-14.  
12 D. Gębuś, Rodzina tak, ale jaka? Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 59. 
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4 Tak wyszło 52 7,57 

5 
Dla szczęścia rodziny/by rodzina była pełnowartościowa/ 
chęć posiadania pełnej rodziny 

36 5,24 

6 Instynkt macierzyński 35 5,09 

7 
Chęć miłości, chcę mieć kogo kochać/chęć posiadania 
kogoś kim można się opiekować 

35 5,09 

8 Chęć założenia rodziny/przekazanie nazwiska 32 4,66 

9 
By mieć dla kogo żyć/by nie być samotnym/czuć się 
potrzebnym 

28 4,08 

10 Wsparcie w dzieciach na starość 23 3,35 

11 Spełnienie siebie (by czuć się spełnionym) 17 2,47 

12 Sprawdzenie się w roli rodzica/chęć usamodzielnienia się 13 1,89 

% odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent podawał kilka powodów posiadania dzieci. 

 
O bezcenności emocjonalnej posiadania dzieci świadczą odpowiedzi 

stwierdzające, iż nie może być szczęśliwej rodziny bez dziecka/dzieci oraz o tym,  
że dziecko staje się obiektem bezinteresownej i bezgranicznej miłości – spełnieniem 
potrzeby miłości i opieki w stosunku do drugiego człowieka.  

Posiadanie dzieci dla wielu badanych związane było również ze spełnieniem 
swoich marzeń, „spełnieniem siebie” – jak określali to badani, oraz sprawdzeniem 
siebie w rolach rodzicielskich.  

Zdecydowana większość badanych, myśląc w przeszłości o pożądanej liczbie dzieci, 
posiadała określone preferencje w tym zakresie. Precyzyjnej odpowiedzi na ten temat 
udzieliło ponad 80% osób (82,40) biorących udział w badaniu. Spośród pozostałych 17,60% 
mniej niż 1% osób deklarowało, że nigdy nie chciało mieć dzieci, a 16,97% nie uczyniło tej 
kwestii przedmiotem pogłębionej refleksji. Niemal połowa (49,43%) respondentów pragnęła 
mieć dwoje dzieci, a tyle samo osób, po 14,60%, wyrażało pragnienie posiadania jednego 
lub trojga dzieci. Ewidentna mniejszość, bo tylko 3,78% badanych, marzyła o licznej 
rodzinie, w skład której weszłaby co najmniej czwórka potomstwa.  

Dokonując porównań pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą liczbą dzieci, 
najmniejsze różnice można obserwować wśród osób, które pragnęły mieć tylko jedno 
dziecko. W odniesieniu do tej kategorii zgodność pomiędzy zamierzeniami a czynem 
wynosiła 72,28%, natomiast co czwarta (27,72%) osoba posiadała w momencie 
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badania większą liczbę dzieci, niż planowała w przeszłości, w tym 20,95% – dwoje 
dzieci, 4,93% – troje dzieci, zaś 1,84% – czworo i więcej dzieci. W przypadku osób, 
które pragnęły mieć dwójkę dzieci, pierwotny zamysł realizowany był przez niemal 
połowę z nich – 48,30%. Co trzecia (35,16%) była rodzicem jednego dziecka, co 
dziewiąta (10,91%) miała troje dzieci, a co siedemnasta (5,63%) wychowywała czworo 
i więcej potomstwa.  

Co trzecia (33,33%) osoba deklarująca wolę posiadania trojga dzieci, 
urzeczywistniła swoje plany w tym zakresie. Połowa z tych, którzy deklarowali chęć 
bycia rodzicami trojga potomstwa, w rzeczywistości miała ich mniejszą liczbę – 31,54% 
jedno dziecko, a 19,12% dwoje dzieci, natomiast w co szóstej (16,01%) rodzinie 
odnotowano ich wyższą niż planowana liczbę.  

Interesujące informacje przynosi analiza danych uzyskanych od respondentów, 
którzy wskazali na pragnienie posiadania czworga i więcej dzieci. Aż połowa z nich 
(49,98%) urzeczywistniła zadeklarowany model dzietności. W społeczeństwie polskim 
rodziny wielodzietne postrzega się często przez pryzmat patologii, niewydolności 
wychowawczej oraz wykluczenia materialnego i społecznego. Wielodzietność staje się 
swoistym dowodem na nieumiejętność planowania i kontrolowania swojej rozrodczości. 
Tymczasem połowa badanych, mających czworo lub więcej dzieci wskazała, że 
realizuje preferowany model dzietności. Być może, osoby te, odczytując społeczne 
konteksty powiązane z wielodzietnością, szukają „usprawiedliwienia” poprzez ukazanie, 
iż ich sytuacja rodzinna nie jest wynikiem przypadku, lecz świadomą i przemyślaną 
strategią. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że wielodzietność w sposób obiektywny 
łączy się z doświadczaniem trudności życiowych i materialnych, zaś rodziny 
wielodzietne znacznie częściej niż inne typy rodzin są zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym. Wydaje się jednak, iż warto zastanowić się nad 
kierunkiem tej zależności – czy wielodzietność stanowi przyczynę ubóstwa czy raczej 
jego efekt? A może zachodzi sprzężenie innych jeszcze determinant tego zjawiska.  

Natomiast osoby, które kwestii własnej dzietności nie uczyniły w przeszłości 
przedmiotem pogłębionej refleksji, najczęściej były rodzicami jednego (48,98%)  
i dwojga (26,59%) dzieci. Wielodzietność była udziałem co czwartej (24,44%) z nich.  
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ROLA I POZYCJA DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE  
 

Przemiany i przeobrażenia, którym podlegają współczesne społeczeństwa są 
zauważalne nie tylko w skali makro, ale także na płaszczyźnie lokalnej. Wyniki badań 
realizowanych na Dolnym Śląsku w 2009 roku wyraźnie wskazują, iż dolnośląską 
rodzinę charakteryzuje nie tylko nuklearność, charakterystyczna dla społeczeństw 
zmodernizowanych, ale także specyficzne postawy dorosłych mieszkańców regionu 
wobec własnych dzieci. Obecnie dziecko stało się szczególną wartością dla 
rodziców/opiekunów, wokół której skupia się świat osób dorosłych, a przede 
wszystkim rodziców.  

Dolnoślązacy, wskazując na powody, dla których kochają swe dzieci, 
szczególnie mocno eksponowali kontekst psychospołeczny, w tym odnoszący się do 
relacji dziecka z rodzicami13. Dziecko jest przede wszystkim wartością autoteliczną, 
którą kocha się zarówno za nic, jak i za wszystko, „za to że jest” i „jest takie, a nie 
inne” – 61,11% wskazań. Dorośli Dolnoślązacy wskazywali również na wartość 
indywidualistyczną swych dzieci (12,90%), na fakt, iż są spełnieniem ich marzeń, 
chlubą (13,35%) i na czynnik własnego rozwoju (5,64%). 

Percepcja dziecka zarówno jako wartości autotelicznej, ale i indywidualistycznej 
jest cechą wyróżniającą przede wszystkim społeczeństwa współczesne. Odwołanie się 
do wartości indywidualistycznej dziecka pozwala na czysto ludzkie widzenie jego 
osoby, dziecka „jako dzieła rodziców”. Dziecko, w przekonaniu badanych, jest 
stworzone przez nich, to „krew z krwi, kość z kości”; to rodzice dali mu życie i w związku 
z tym jest ich („dziecko jest moje”). Inaczej pozycja dziecka przedstawiała się  
w społeczeństwach tradycyjnych, gdzie było ono najczęściej darem od Boga. Oznaczało 
to przyjęcie dziecka z radością i wdzięcznością Bogu, bowiem było dowodem 
błogosławieństwa i boskiego wyróżnienia. W ten sposób pozycja dziecka była bardzo 
mocno umocowana w jednostkowej i społecznej świadomości, ponieważ za jego 
nienaruszalnością stał Bóg. Było to wertykalne spojrzenie na dziecko14, współcześnie 
prawie nieobecne w badaniach nad rodziną (odsetek wskazań odpowiedzi, iż „dziecko 
jest darem od Boga” wyniósł 0,09%). 

Dolnoślązacy, podając powody miłości do dziecka, akcentowali również fakt,  
iż dzieci spełniają ich marzenia, są chlubą, gdyż cechuje je mądrość i oddanie rodzicom; 

                                                 
13 J. Bartmiński (red.), Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej  
w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 191-193. 
14 L. Dyczewski, Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia [w:] K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha 
(red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2003, s. 142. 
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są „kochane i dobre”. Z uzyskanych odpowiedzi wyłania się zatem obraz dziecka, które 
ma pozytywne relacje z rodzicami i jest źródłem radości oraz satysfakcji.  

W granicach błędu statystycznego znalazły się natomiast odpowiedzi odwołujące 
się do postrzegania dziecka jako spełnienia potrzeb bycia rodzicem, czyli własnego 
rozwoju rodziców. To dzięki posiadaniu dzieci osoby dorosłe wchodzą w role matki, 
ojca i tym samym mogą realizować swoje potrzeby macierzyństwa i ojcostwa. W tej 
kategorii odpowiedzi Dolnoślązacy akcentowali zarówno osobistą potrzebę 
rodzicielstwa („jestem spełnionym rodzicem”, „odwzajemnia moje uczucia”, „mogę być 
dobrą matką”,), jak również odwoływali się do postawy opiekunów prywatyzujących 
osobę dziecka („nie jestem sama/sam”, „mam kogo kochać”, „mam dla kogo żyć”).  

Dzieci są wartością autoteliczną dla większości respondentów. Tak odpowiedziała 
porównywalna liczba kobiet (61,68%), jak i mężczyzn (63,73%), rodziców bez względu 
na formę rodziny (małżeństwa – 61,82%, konkubinat – 63,50%, samotny rodzic  
– 64,77%). Odwołując się jednak do pozostałych rodzajów odpowiedzi należy wskazać, 
iż na przykład więcej mężczyzn niż kobiet akcentowało możliwość bycia dumnym 
rodzicem (mężczyźni – 15,59%, kobiety – 12,85%) oraz częściej można było te 
prawidłowość dostrzec w rodzinach tworzonych przez obydwoje rodziców, bez względu 
na formę prawną związku (małżeństwa – 13,90%, konkubinat – 19%, samotny rodzic  
– 9,44%). Taki rozkład odpowiedzi pozwala odwołać się zarówno do warunków 
ekonomicznych funkcjonowania rodzin pełnych i monoparentalnych, jak i do wymagań 
samych rodziców ze względu na ich płeć. Ponieważ kondycja rodzin pełnych jest 
częściej bardziej stabilna, pozwala to rodzicom stwarzać lepsze warunki do rozwoju 
dziecka i jego zainteresowań na różnych płaszczyznach. Rodzice inwestując zatem  
w dziecko niejednokrotnie oczekują, iż będą doświadczać dumy, bowiem dziecko, 
mając określone warunki, jest w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom. 
Natomiast, biorąc pod uwagę predyspozycje odnoszące się do płci, ojcowie przywiązują 
znacznie większą wagą do „dowodów” posiadania dobrych dzieci.  

Ponad połowa respondentów, niezależnie od wieku, wykształcenia, liczby dzieci 
w rodzinie i miejsca zamieszkania, wskazywała przede wszystkim na autoteliczną 
wartość swych dzieci. Jednakże, odwołując się do zmiennej wieku, jedna kategoria 
respondentów zasługuje na bardziej szczegółową analizę. Są to osoby do 25. roku życia, 
których cechował najmniejszy odsetek wskazań odpowiedzi traktujących dziecko  
w kategoriach wartości autotelicznej. Należy pamiętać, iż są to respondenci najmłodsi, 
którzy, po pierwsze, sporadycznie sami są już rodzicami, a po drugie, stosunkowo 
niedawno ukończyli etap dzieciństwa i zaczęli samodzielnie funkcjonować  
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w przestrzeni społecznej. Będąc jeszcze silnie związani emocjonalnie z własnym 
domem, mogą mieć trudności z określeniem roli własnego dziecka w rodzinie przez 
pryzmat autoteliczności. Wyniki badań pozwalają także stwierdzić, iż postrzeganie 
dziecka jako wartości autotelicznej, choć wciąż bardzo wyraźne, jest najsłabsze wśród 
rodziców z wykształceniem podstawowym (54,12%), w rodzinach z 4 i większą liczbą 
dzieci oraz rzadsze wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Można więc wysunąć 
wniosek, że im wyższe wykształcenie rodziców, a zatem większa wrażliwość na 
potrzeby dziecka i chęć/potrzeba posiadania wiedzy na temat dzieci, tym częstsze 
postrzeganie dziecka przez pryzmat jego autoteliczności. Ponadto im mniej dzieci  
w rodzinie, co charakteryzuje głównie rodziny w miastach, tym większe skupienie na 
potomstwie i dostrzeganie pozamaterialnego wymiaru posiadania dzieci. 

Co więcej, owe cztery zmienne okazały się mieć duży wpływ na procentowy 
rozkład odpowiedzi odwołującej się do postrzegania dziecka jako spełnienia marzeń 
rodziców. Im starsi rodzice, tym przywiązywanie większej wagi do tego aspektu (wykres 
8). Efekty wychowania, czas poświęcony dzieciom, nakłady finansowe poniesione na ich 
edukację nabierają szczególnego znaczenia wraz z wiekiem samych dzieci. Tego nie 
mogły powiedzieć osoby najmłodsze (do 25 lat), których dzieci są za małe, aby 
analizować wkład najmłodszych w rodzinę przesz pryzmat satysfakcji samych rodziców. 

 
Wykres 8. Zależność pomiędzy wiekiem rodziców a postrzeganiem dziecka jako spełnienie marzeń rodziców. 
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Bycie dumnym ze swoich dzieci było również częściej podkreślane przez 
respondentów legitymizujących się najniższym wykształceniem, przez osoby 
zamieszkujące obszary wiejskie oraz w rodzinach wielodzietnych, szczególnie z 4  
i większą liczbą dzieci. Trudna sytuacja materialna, która w Polsce charakteryzuje 
przede wszystkim osoby z niskim wykształceniem, znacznie częściej rodziny 
wielodzietne oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich sprawia, że w tego 
typu rodzinach dziecko jest niejednokrotnie jedynym „kapitałem” gospodarstwa 
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domowego. Jego sukcesy są sukcesami rodziców, które być może pozwolą potomstwu 
w przyszłości na lepszy komfort życia niż miało to miejsce w przypadku samych 
rodziców. Poza tym poczucie bycia usatysfakcjonowanym poczynaniami dziecka, jego 
zaletami (osobowości, charakteru) wynika z odmiennych kryteriów związanych  
z miejscem zamieszkania, gdzie na wsi nie tylko duma z dobrych stopni w szkole, ale 
także pracowitość dziecka jest równie istotna. Natomiast w rodzinach wielodzietnych 
duma rodzicielska często związana jest z poczuciem posiadania wrażliwego, 
wdzięcznego dziecka, pomagającego rodzinie, ponieważ w ten sposób łatwiej 
funkcjonuje się w dużych gospodarstwach domowych.  

Przywołując natomiast odpowiedź rodziców nawiązującą do wartości 
indywidualistycznej dziecka, to warto zasygnalizować występowanie takiego spojrzenia 
częściej u kobiet niż mężczyzn (kobiety – 14,26%, mężczyźni – 10,16%) oraz  
u młodszych respondentów. Ze względu na naturalne więzi, które łączą dziecko i matkę,  
a przede wszystkim ich biologiczny charakter, nie dziwi częstsze eksponowanie przez płeć 
żeńską „współczynnika humanistycznego” w ocenie relacji z dzieckiem. Odwołując się do 
wieku rodziców trzeba podkreślić coraz bardziej istotne korelacje pomiędzy percepcją roli 
i pozycji dziecka w rodzinie a edukacją samych rodziców. Ze względu na zdecydowane 
różnice w tym względzie pomiędzy pokoleniami rodziców, u młodszych respondentów 
bardziej widoczne jest przekonanie o własnych możliwościach powoływania do życia 
samego dziecka, a następnie kształtowania jego bytu i przyszłości. 

We współczesnej dolnośląskiej rodzinie dziecko jest przede wszystkim 
wartością autoteliczną, a jego obraz jest dodatkowo pozytywnie wartościowany. 
Niezwykle istotnym dopełnieniem obrazu dziecka jest wysoki poziom 
infantocentryzmu, dość precyzyjnie definiujący relacje wewnątrzrodzinne.  

Wyniki badań realizowanych w roku 2009 pozwalają stwierdzić, iż dla 76,45% 
rodziców w życiu najważniejsze jest dziecko i dla jego dobra powinno się zrobić 
wszystko, nawet kosztem własnego szczęścia. Tylko niewielki odsetek badanych 
zasygnalizował, iż rodzice nie mają obowiązku kosztem własnego dobra czynić 
wszystkiego dla dziecka/dzieci. Dominująca wśród dolnośląskich rodziców postawa 
infantocentryzmu charakteryzowała populację respondentów bez względu na płeć oraz 
formę rodziny. Na porównywalny odsetek rodziców, których świat skupiony był 
wokół dziecka, można wskazać odwołując się do małżeństw (77,06%), osób żyjących 
w konkubinacie (81,20%) oraz do rodzin monoparentalnych (72,34%). Takiego 
wskazania dokonało 73,80% kobiet i 72,92% mężczyzn. Jednocześnie, co warto 
podkreślić, tak wysoki odsetek wskazań wśród mężczyzn dowodzi, iż współczesny 
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ojciec jest opiekunem odpowiedzialnym nie tylko za zapewnienie bytu rodzinie  
w aspekcie materialnym, ale również osobą związaną emocjonalnie z dziećmi i gotową 
do poświęceń.  

Wyniki ogólnopolskich badań nad semantyką nazw wartości realizowanych  
w 2000 roku, jak również pochodzące z 1990 roku, także dowodzą, iż współczesny 
obraz „prawdziwego ojca” uległ zdecydowanej zmianie. Cechy, które obecnie obrazują 
rolę, ale i pozycję ojca w rodzinie, to przede wszystkim cechy psychospołeczne, rzadziej 
bytowe czy etyczne. Mężczyzna w rodzinie jest bowiem nie tylko opiekunem rodziny, 
jej żywicielem i jej „głową”, ale także osobą czułą, serdeczną, gotową do poświęceń, 
oddaną wszystkim członkom rodziny, mającą kontakt z dzieckiem i poświęcającą temu 
dziecku czas, zainteresowaną hobby dziecka, od której oczekuje się ciepła (ojcowskiego 
ciepła). Tym samym oprócz syndromu „ojca opiekuna” coraz częściej można odnaleźć 
syndrom „przyjaciela”15. Gotowość do poświęceń, oddanie rodzinie i emocjonalna 
dbałość o rodzinę, cechy przez wieki będące synonimem matki, niekiedy nawet 
traktowane jako dogmat kobiecości, obecnie nie są już tylko i wyłącznie przypisane roli 
kobiety. Prowadzi to zatem do wniosku, iż przez ostatnie lata w przestrzeni publicznej 
hasła odwołujące się do partnerstwa w rodzinie oraz do zmiany charakteru roli ojca jako 
osoby zaangażowanej w proces wychowawczy i prowadzenie domu mają coraz większy 
wpływ na kształtowanie się wzajemnych relacji wewnątrzrodzinnych. Dowodzą tego 
również wyniki badań na Dolnym Śląsku. 

Uwzględniając natomiast pozostałe zmienne, a mianowicie wiek rodziców, 
miejsce zamieszkania, liczbę dzieci w rodzinie i wykształcenie opiekunów, można było 
także wskazać na skupienie świata dorosłych na dziecku. Jednakże, w przeciwieństwie 
do dwóch powyżej przywołanych zmiennych, w przypadku 4 kryteriów różnice  
w rozkładzie odpowiedzi były już zdecydowanie bardziej zauważalne. 

Odwołując się do wieku rodziców okazało się, iż najwyższy poziom 
infantocentryzmu cechował rodziców najmłodszych, czyli osoby które w roku badania 
miały od 25 do 30 lat (do 25 lat – 87,15% wskazań, 26-30 lat – 82,58%). Byli to zatem 
młodzi rodzice, często pochłonięci nową rolą, a tym samym starający się jak najlepiej ją 
wypełniać. Ponadto jest to już pokolenie rodziców, które ukształtowało nowe formy 
modalności dotychczasowych wyobrażeń o wychowaniu dzieci16. Ostatnie lata to zarówno 
gwałtowny rozkwit nauk skupiających swoją uwagę na rozwoju dzieci, jak również 

                                                 
15 J. Bartmiński (2006), s. 185. 
16 J. Zelter, Zmiany w hierarchii wartości w zachodnich społeczeństwach przemysłowych – opis i krytyka studiów R. Ingleharta 
[w:] F. Ryszka, G. Meyer (red.), Przemiany wartości a system polityczny, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1990, s. 61. 
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rewolucja informatyczna, udostępniająca różnorodne źródła wiedzy o dziecku. 
Współcześni rodzice, funkcjonujący w hipertrofii informacji, coraz więcej wiedzą  
o etapach rozwoju dzieci, o ich potrzebach. Będąc poddani tego typu edukacji starają się 
zatem sprostać stawianym wymaganiom, oczywiście z różnym skutkiem i nie zawsze 
właściwą interpretacją wiedzy. Im starsi byli rodzice, tym odsetek wskazań zmniejszał się, 
choć i tak utrzymywał na bardzo wysokim poziomie (31-35 lat – 78,61%, 46-55 lat  
– 74,66%, powyżej 55. roku życia – 72,33%). 

Stosunek do miejsca i roli dziecka w rodzinie był również w wyraźny sposób 
determinowany miejscem zamieszkania rodziców oraz liczbą dzieci w rodzinie. I tak 
71,47% respondentów mieszkających w mieście oraz 88,52% osób zamieszkujących 
obszary wiejskie wskazała, że w ich życiu dziecko jest najważniejsze i są w stanie dla 
niego zrobić wszystko. Nawiązując do drugiej zmiennej zaobserwowano, że im więcej 
było dzieci w rodzinie, tym niższy był procent wskazań odpowiedzi odwołującej się do 
naczelnej pozycji dziecka w gospodarstwie domowym. Wynika to z faktu, iż w rodzinie 
z kilkorgiem dzieci skupienie uwagi rodzica tylko na samych dzieciach (lub też na 
jednym z nich) jest trudne do zrealizowania. Ponadto wielość obowiązków związanych 
z funkcjonowaniem rodziny wielodzietnej jako całości, a także słabsza siła 
oddziaływania dziecka w takiej rodzinie nie sprzyjają wysokiemu poziomowi 
infantocentryzmu. W związku z tym wyboru tej odpowiedzi dokonało 83,54% rodziców 
mających 1 dziecko, ale już 68,34% z dwojgiem dzieci i 70,01% z 3 dzieci. 

Biorąc zaś pod uwagę wykształcenie rodziców warto podkreślić dość duże 
różnice w poziomie infantocentryzmu pomiędzy osobami z najwyższym i najniższym 
wykształceniem. I tak 69,42% rodziców z wyższym wykształceniem przyznało, że  
w ich życiu najważniejsze jest dziecko i aż 87,84% z podstawowym wykształceniem 
(osoby z wykształceniem średnim – 79,08%; zasadniczym zawodowym – 72,83%).  

Jako komplementarne wobec deklarowanego przez Dolnoślązaków wysokiego 
poziomu infantocentryzmu oraz szczególnie uprzywilejowanej pozycji dziecka  
w rodzinie można uznać odpowiedzi udzielane na pytania poruszające problematykę 
odpowiedzialności za wychowanie dziecka oraz temporalnego wymiaru pomocy 
materialnej rodziców wobec dzieci. Wydaje się, że rodzice posiadają uwewnętrznione 
poczucie odpowiedzialności za swe dzieci, zarówno w kontekście ich wychowywania, 
jak również stworzenia warunków materialnych w ich dorosłym życiu. 

Niezależnie od wieku dziecka respondenci odpowiadając na pytanie, kto powinien 
być przede wszystkim odpowiedzialny za wychowanie potomstwa, w przeważającej 
większości uważali, że jest to zadanie przed którym stoją przede wszystkim rodzice. 
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Poziom wskazań na tę odpowiedź różnił się nieco w odniesieniu do najmłodszych dzieci, 
w wieku 0-3 (59,71%), wzrastając nieznacznie w starszych kategoriach wieku (4-6 lat  
– 64,72%, 7-13 – 65,42%, 14-18 – 66%). Respondenci wychodzili z założenia, że  
w pierwszym okresie życia dziecka, kiedy wymaga ono szczególnej opieki i troski, to 
matka jest tą osobą, która jest w stanie zapewnić mu najlepsze warunki i poczucie 
bezpieczeństwa. W opinii badanych udział ojca w procesie wychowawczym zwiększa się 
wraz z dorastaniem dziecka. Na jego odpowiedzialność za wychowanie potomstwa  
w wieku 0-3 lata wskazało 13,21% osób, zaś w odniesieniu do dzieci z kolejnej kategorii 
wieku (4-6) liczba wskazań wzrosła o 10,01 punktów procentowych (do poziomu 
23,22%). W przypadku dzieci należących do starszych kategorii wiekowych (7-13 i 14-18 
lat) wartości te były porównywalne (odpowiednio 26,18% i 25,58%). Warto przy tym 
zaznaczyć, że niezależnie od wieku dziecka, w opinii respondentów to matka jest bardziej 
odpowiedzialna za jego wychowanie niż ojciec. Po raz kolejny odzwierciedlenie znajduje 
pogląd o silniejszym udziale kobiety w sferze prywatnej, związanej z tworzeniem  
i pielęgnacją ogniska domowego, opiekowaniem się i wychowywaniem dzieci.  

Pozostałe podmioty w znacznie mniejszym stopniu postrzegane były jako aktywni 
uczestnicy procesu wychowawczego. Udział dziadków w wychowaniu najmłodszego 
potomstwa wskazywany był rzadziej (3,75%) niż w odniesieniu do starszych dzieci (około 
6%). Pewną rolę w procesie wychowawczym badani przypisywali szkole, mając na myśli 
zwłaszcza potomstwo powyżej 6. roku życia (wykres 9).  

Mężczyźni, niezależnie od wieku dziecka, częściej niż kobiety uznawali matkę 
za osobę, na której spoczywa odpowiedzialność za wychowanie dziecka, kobiety 
natomiast powszechniej widziały w tej roli oboje rodziców. Jednocześnie kobiety były 
bardziej skłonne postrzegać szkołę jako środowisko wychowujące. Im wyższy poziom 
wykształcenia respondentów tym chętniej wyrażali pogląd, że rodzice w równym 
stopniu powinni włączać się w wychowywanie potomstwa. Jednocześnie zmniejszał 
się poziom wskazań na osobę matki odpowiedzialnej za dzieci.  

Osoby mieszkające w miastach akcentowały, że niezależnie od wieku dziecka 
oboje rodziców powinno dbać o zaspokajanie jego potrzeb i odpowiednie 
wychowanie. Natomiast osoby, pochodzące z terenów wiejskich nadawały matce 
prymarne znaczenie w pełnieniu tej funkcji. Silniejsze przywiązanie do tradycyjnego 
podziału ról, charakteryzujące społeczności wiejskie, można analizować między 
innymi przez pryzmat braku aktywności zawodowej kobiet przy jednoczesnym 
pełnym zaangażowaniu w prowadzenie gospodarstwa domowego oraz opiekę nad 
potomstwem.  
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Wykres 9. Zależność pomiędzy wiekiem dziecka a podmiotami uczestniczącymi w procesie socjalizacji. 
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Mieszkańcy wsi podkreślali również udział szkoły w procesie kształtowania 

młodego człowieka, w nauczycielach i wychowawcach upatrując autorytety dla swego 
potomstwa. W środowisku wiejskim istnieje ograniczona liczba liderów, cieszących 
się uznaniem i szacunkiem, którzy mogą ukazywać młodym ludziom nowe 
perspektywy, stąd relatywnie duże znaczenie przypisywane szkole jako środowisku 
wychowującemu. W przestrzeni miejskiej, bardziej zróżnicowanej pod względem 
liczby i charakteru rozmaitych instytucji, rola szkoły nie musi być już oceniana tak 
wysoko. Warto zaznaczyć przy tym, iż bliskość przestrzenna i silniejsze więzi łączące 
mieszkańców społeczności wiejskiej znalazły swoje odzwierciedlenie w postrzeganiu 
większej liczby podmiotów, które mogą wziąć udział w wychowaniu młodego 
pokolenia. W społecznościach miejskich, w których styczności i relacje 
międzyludzkie są bardziej ograniczone, rodzice niejako skazani są na samodzielną 
odpowiedzialność za kształt wychowania swego dziecka.  
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MATERIALNE WSPARCIE DZIECI W ICH DOROSŁYM ŻYCIU  
PRZEZ RODZICÓW  
 

Odnosząc się do problematyki pomocy materialnej udzielanej przez rodziców  
i czasu jej trwania, wyniki badań dowodzą, iż prawie połowa dorosłych respondentów 
zadeklarowała ciągłą pomoc swym dzieciom, ponieważ dzieckiem jest się przez całe 
życie (49,41%). Natomiast 1/5 respondentów zajęła stanowisko, iż pomoc materialna 
winna ustać w momencie zdobycia przez dziecko pracy, a 10,47% badanych odwołało 
się do rezygnacji z pomocy rodziców przez samo dziecko. Dla zdecydowanie 
mniejszej populacji rodziców momentem przełomowym jest wyprowadzenie się 
dziecka z domu – 7,23% oraz osiągnięcie pełnoletniości – 5,05%. 

Zasygnalizowana powyżej kolejność odpowiedzi charakteryzowała respondentów 
bez względu na formę rodziny, płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania oraz 
liczbę dzieci w rodzinie. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż w jednym rodzaju 
odpowiedzi odsetek wskazań różnicował w sposób wyraźny poszczególne kategorie 
respondentów ze względu na zmienne (stosunek Dolnoślązaków do kwestii udzielania 
pomocy finansowej dzieciom do momentu zdobycia pracy). 

I tak w przypadku zmiennej „forma rodziny” aż 25,81% samotnie 
wychowujących rodziców uważało, iż pomoc finansowa kończy się w momencie 
zdobycia pracy przez dziecko. Jest to stosunkowo wysoki odsetek wskazań biorąc pod 
uwagę stanowisko w tej sprawie rodzin tworzonych przez małżeństwa – 19,88% 
wskazań czy też będących w konkubinacie – 7,82%. Fakt, iż ponad ¼ rodzin 
monoparentalnych wyraziło takie przekonanie, jest przede wszystkim projekcją 
trudniejszej kondycji finansowej tych gospodarstw domowych. Podjęcie pracy przez 
dziecko jest wyraźnym odciążeniem budżetu domowego. Także odnośnie zmiennej 
„płeć” i „wiek rodziców” można wskazać na pewne różnice w rozkładach odpowiedzi 
odnoszących się do kryterium ustania pomocy finansowej rodziców w momencie 
zdobycia pracy przez dziecko. I tak częściej na tę okoliczność zwracały uwagę kobiety 
– 21,71% niż mężczyźni – 15,71% oraz Dolnoślązacy, którzy ukończyli 40. rok życia. 
Fakt, iż na ten aspekt częściej zwracali uwagę także respondenci starsi jest 
bezpośrednio związany z ich postrzeganiem współczesnej rzeczywistości. Rodzice 
wiedzą, iż w dzisiejszych czasach trudniej znaleźć pracę, a poza tym z racji swego 
wieku posiadają dzieci pracujące zawodowo. Respondenci młodsi często są bardziej 
krytyczni wobec takiej sytuacji, bowiem sami jeszcze nie doświadczają problemów  
z pracą własnych dzieci, ponieważ najczęściej ich dzieci są jeszcze małe (wykres 10). 
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Wykres 10. Zależność pomiędzy wiekiem rodzica a deklarowanym czasem trwania  
pomocy finansowej rodzica dla dziecka. 
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do momentu wyprowadzenia się dziecka z domu

 
Powołując się natomiast na zmienną wykształcenie rodziców okazało się,  

iż fakt znalezienia pracy przez dziecko był częściej eksponowany przez opiekunów 
legitymujących się wykształceniem wyższym (18,07%), średnim (20,23%) i zawodowym 
(22,60%), aniżeli mających wykształcenie podstawowe (13,28%). Przekonanie to 
można interpretować odwołując się do określonego stosunku respondentów do 
wykształcenia w ogóle, a w konsekwencji do nabycia określonych umiejętności 
pozwalających na znalezienie pracy. I tak inwestycja w dziecko, w tym szczególnie  
w jego edukację, poprzez na przykład zajęcia dodatkowe w najmłodszych latach życia 
i później, winna się zwrócić w momencie wchodzenia dziecka w dorosłość  
i aktywność zawodową. Skoro zatem rodzice starali się zabezpieczyć przyszłość 
dziecka, to podjęcie przez nie pracy może zwalniać ich z obowiązku dalszego 
finansowania w przyszłości. Potwierdzają to rozkłady odpowiedzi udzielone przez 
badanych z wykształceniem wyższym, średnim i zasadniczym zawodowym odnoszące 
się do uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach dodatkowych. 

Analizując rozkład wskazań ze względu na zmienną „miejsce zamieszkania” 
należy zwrócić uwagę, że prawie dwukrotnie więcej badanych mieszkających  
w miastach (22,62% vs. 13,98%) deklarowało, iż będzie pomagać finansowo swym 
dzieciom do momentu zdobycia przez nie pracy. 63,83% (vs. 43,44%) respondentów 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

55 

zamieszkujący obszary wiejskie uważało także, że dziecku powinno się pomagać 
zawsze.  

Występujące różnice w przypadku obu kategorii odpowiedzi mogą być efektem 
przede wszystkim odmiennego rozumienia przez badanych zarówno samego pojęcia 
pomocy materialnej/finansowej, jak i zjawiska podjęcia pracy. Dla osób 
mieszkających w miastach ekwiwalentem pomocy materialnej jest najczęściej 
pieniądz, zaś dla osób zamieszkujących wieś to również pomoc żywnościowa, pomoc 
rzeczowa, czy w końcu pomoc świadczona w pracy, za którą nie pobiera się 
wynagrodzenia. Stąd też, uwzględniając powyższe okoliczności, ciągłe pomaganie 
dzieciom jest stałym komponentem funkcjonowania rodzin przede wszystkim 
zamieszkujących wieś. Nawiązując zaś do społecznej percepcji zjawiska pracy,  
to warto przypomnieć, iż na wsi podjęcie pracy często nie jest jednoznaczne  
z wykonywaniem zawodu wyuczonego. Chodzi o sam fakt zdobycia pracy, często 
stymulowany społecznym oczekiwaniem. Prowadzi to do sytuacji, iż na obszarach 
wiejskich ma miejsce większa motywacja do poszukiwania pracy, często 
determinowana gorszą sytuacją materialną rodzin zamieszkujących wieś. Im szybsze 
zatem podjęcie pracy, tym lepsza sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego. 
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ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W CODZIENNE FUNKCJONOWANIE 
WŁASNYCH DZIECI 

 
Czas wolny rodziców z dziećmi – sposoby spędzania i wymiar temporalny  

W funkcjonowaniu rodziny i rozwoju w niej dziecka ogromne znaczenie ma 
rozwijanie potencjalnych zdolności młodego pokolenia. Rodzina bowiem stanowi 
pierwsze środowisko wychowawcze i kształtuje osobowość dziecka. W rodzinie dziecko 
zdobywa wiedzę na temat kształtowania się stosunków w otaczającym świecie, uczy się 
pewnych wzorów zachowań. Rodzina jest polem, na którym kształtują się 
zainteresowania, następuje stymulowanie ambicji i aspiracji życiowych dzieci. Przyczynia 
się ona do rozwoju osobowości wyposażając dzieci w zasób określonych umiejętności, 
wiadomości czy nawyków. Ten sposób rozwoju dzieci możliwy jest dzięki 
zaangażowaniu rodziców w proces wychowawczy związany z efektywnym 
wykorzystaniem wspólnego czasu wolnego (np. rozwijanie zainteresowań/hobby) oraz 
budowaniem dobrych relacji z dzieckiem – dobrej komunikacji. Zagadnienia te zostały 
poruszone w badaniu, a ich wyniki zostaną przedstawione poniżej.  

W literaturze, czas wolny definiowany jest jako ten, który pozostaje  
do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych, czyli pracy 
zawodowej, nauki w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych. Czas ten 
racjonalnie przeznaczany jest na: odpoczynek, rozrywkę, działalność społeczną  
o charakterze bezinteresownym i dobrowolnym oraz na rozwój zainteresowań  
i uzdolnień poprzez zdobywanie wiedzy i amatorską działalność artystyczną, techniczną, 
naukową czy sportową.17  

Czas wolny może być wykorzystany do odpoczynku, zabawy i nauki. W życiu 
dziecka ma on szczególne znaczenie, gdyż może być dobrodziejstwem – czasem,  
w którym można rozwijać swoje umiejętności i kształtować osobowość. 
Bezwartościowo wykorzystywany może być jednak czynnikiem demoralizującym. 
Zatem, gdy czas wolny realizowany jest ze szczególną dbałością o rozwój, przyczynia 
się do tworzenia struktury wiedzy i umiejętności dziecka, do kształtowania 
poszczególnych procesów psychicznych i osobowościowych (np. obowiązkowość, 
systematyczność). Dlatego istotne jest by był on dobrze zorganizowany – by wpływał 
pozytywnie na rozwój dziecka.  

Czas wolny jest szczególnie istotny dla funkcjonowania rodziny. Wspólne jego 
spędzanie cementuje i scala rodzinę. Jest to okres, gdy rodzice i dzieci mogą wspólnie 

                                                 
17 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s. 35-36. 
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tworzyć nową jakość stosunków panujących w rodzinie poprzez wspólne poznawanie 
siebie, swoich potrzeb, dążeń. Wspólnie wykonywane zadania, zabawa rodzi wiele 
pozytywnych uczuć – radość, szczęście, miłość, które wpływają na rozwój 
osobowości dziecka – eliminują nieufność, postawy egocentryczne, czy agresywne. 

W kwestionariuszu badawczym znajdowały się pytania dotyczące sposobów 
spędzania i zagospodarowania czasu wolnego w rodzinie. Zarówno rodzice, jak i ich 
dzieci, zostali poproszeni o scharakteryzowanie sposobu wspólnie spędzanego czasu 
wolnego.  

Jedno z pytań dotyczyło wiedzy rodziców na temat tego, w jaki sposób ich 
dziecko i/lub dzieci spędzają czas wolny. Było to pytanie z bardzo szeroką kafeterią  
– ponad 22 możliwe odpowiedzi do wyboru. 

Do analizy wyników młodzi Dolnoślązacy zostali podzieleni wg edukacyjnych 
kategorii wiekowych, które są uzależnione od rozwoju młodego człowieka i mają 
istotny wpływ na sposoby spędzania czasu wolnego:  

• 0-3 lata – okres przedprzedszkolny,  
• 4-6 lat – okres przedszkolny,  
• 7-13 lat – okres szkoły podstawowej,  
• 14-18 lat – okres szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  

Zabieg taki zastosowano ze względu na to, iż gros rodzin dolnośląskich (76,42%) 
to rodziny małe stanowiące model 2+1 lub 2+2 posiadające najczęściej dzieci w wieku 
0-3 lat oraz 7-18 lat. Zatem w rodzinach tych obok dzieci małych znajdowali się 
również nastolatkowie. Z uwagi na w/w okoliczności, rozkład udzielonych odpowiedzi 
na zadane pytanie był uzależniony od wieku, w jakim było dziecko. 

W odniesieniu do kategorii dzieci najmłodszych, do 6. roku życia, które 
poprzez jednoczesną naukę i zabawę zaczynają poznawać świat i funkcjonować  
w społeczeństwie, trudno mówić o posiadaniu przez nie czasu wolnego. Dzieci te 
przygotowywane są stopniowo do realizacji obowiązków szkolnych i domowych. 
Małe dzieci pozostają pod opieką rodziców (szczególnie matek), a zatem ich dzień 
wypełniają rodzice. Gdy dzieci uczęszczają do żłobka bądź przedszkola ich czas 
wypełniony jest rytmem dnia organizowanym w placówce. Po powrocie do domu 
opiekę nad maluchem przejmują rodzice i to właśnie oni powinni dostosować swój 
czas wolny do tego, by zaopiekować się w sposób kreatywny własnym dzieckiem  
i przekazać mu wiedzę, która pozwoli na przyswojenie ważnych kompetencji 
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społecznych niezbędnych w procesie socjalizacji18. Jest to swoiste dzielenie się 
własnym czasem z własnym dzieckiem – spędzanie go wspólnie. W przypadku tak 
małych dzieci można mówić raczej o wprowadzaniu ich w świat obowiązków  
i wraz z ich rozwojem fizycznym i psychicznym uczenie ich w jaki sposób 
rozgraniczać obowiązki od zabawy. Niemniej już wtedy powinno następować 
przygotowanie i kreowanie nawyków do wartościowego i pożytecznego spędzania 
czasu wolnego – przekazywanie dobrych wzorców.  

Dzieci w wieku 0-6 lat najwięcej czasu spędzają na grach i zabawach na świeżym 
powietrzu (ponad 90%), grach i zabawach w domu (ponad 80%) oraz na oglądaniu 
telewizji. Wynik związany ze spędzaniem dużej ilości czasu przez dzieci w wieku 
rozwojowym na grach i zabawach jest mocno zadowalający. Taki sposób spędzania 
czasu wolnego przyczynia się do rozwoju dziecka – gry planszowe, wspólne malowanie, 
lepienie z plasteliny/modeliny, zabawy w zgadywanki lub inne pogłębiają wiedzę 
młodego człowieka i zbliżają rodzinę do siebie. Dodatkowo spędzanie czasu wolnego  
w ruchu na świeżym powietrzu przyczynia się do rozwoju funkcji ruchowych  
i sprawności manualnych. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby dzieci zachęcane były 
do aktywności fizycznej. Dla małych dzieci spacer może być okazją do odkrywania 
świata, np. poznawanie okolicy, faktury liści, kamieni, kory drzew itp.  

Wśród udzielonych odpowiedzi w dalszej kolejności znalazły się: odwiedzanie 
znajomych, leniuchowanie, czytanie książek i czasopism, zakupy itp. (wykres 11). 
Odpowiedzi te miały większe znaczenie w przypadku dzieci starszych, które mają już 
więcej obowiązków (w tym również i domowych dostosowanych do ich możliwości)  
i są bardziej samodzielne. Małym dzieciom, do 3. r.ż., czas wypełniali rodzice, zatem 
udzielane przez respondentów odpowiedzi można traktować w kategorii tego, jak 
organizują sobie czas ze swoimi dziećmi. W tym przypadku małe dzieci nie mają 
czasu na „nudzenie się” czy „leniuchowanie”, gdyż nie mogą być pozostawiane bez 
nadzoru osób dorosłych. Ponadto nie są świadome tego, czy jest to czas pracy, czy 
odpoczynku. W tym miejscu należy podkreślić, iż analiza wyraźnie wskazała na 
niedostateczne pobudzanie dziecięcej wyobraźni poprzez czytanie książek19 – jedynie 

                                                 
18 Socjalizacja jest procesem wywierania wpływu na jednostkę przez ogół mniej lub bardziej kompetentnych członków 
społeczeństwa. Skutkiem tego procesu jest nabycie przez daną osobę kompetencji do pełnego, aktywnego uczestnictwa  
w życiu społecznym. Kompetencje społeczne obejmują takie sfery życia jak: umiejętność zachowania się w różnych 
sytuacjach regulowanych obyczajem, normami. Obejmują one sferę świadomości i podświadomości, sferę percepcji  
i wykonawstwa. Socjalizacja polega na rozwoju osobowości w kierunku społecznie pożądanym. Zob. szerzej J. Górniewicz, 
Teoria wychowania. Wybrane problemy, Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2005, s. 11-15. 
19 Ze względu na liczne niedobory związane z czytaniem książek małym dzieciom od 2001 r. istnieje społeczna kampania 
pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom”. Kampania ta zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych do 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

59 

29,89% wskazań. W przypadku dzieci starszych sytuacja była lepsza, było to ponad 
53% wskazań. Dzieci starsze mają już swoje preferencje i ulubione bajki, zatem mogą 
same prosić rodziców o przeczytanie im ulubionej opowieści.  

 

Wykres 11. Dolnoślązacy na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez ich dzieci w wieku 0-6 lat (w %). 
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Z badań wynika, iż małe dzieci zdecydowanie zbyt dużą część swojego 

dziennego czasu poświęcają na oglądanie telewizji. Młodsze dzieci (0-3 lata) przy 
telewizorze spędzały nieco mniej czasu niż ich nieco starsi koledzy – 62,66% 
wskazań, w przypadku dzieci w wieku 4-6 lat procent odpowiedzi wynosił 87,56. 
Odsetki te jednak były w obydwu przypadkach wysokie. 

Zdaniem ekspertów z USA każda godzina spędzona w obecności włączonego 
telewizora oznacza, że rodzice mniej mówią do swoich małych dzieci, a te w rezultacie 
rzadziej gaworzą i później uczą się mówić. Specjaliści twierdzą, że dzieci przed 
ukończeniem drugiego roku życia w ogóle nie powinny mieć styczności z telewizorem, 
ani oglądać bajek na DVD czy wideo. To zadaniem rodziców jest zabawa z maluchami  
i stymulowanie ich prawidłowego rozwoju.20 Niestety w przeciętnej polskiej rodzinie 
rzeczywistość jest zgoła odmienna. Z powodów licznych braków w infrastrukturze 
edukacyjno-wychowawczej (brak przedszkoli i żłobków) telewizja staje się antidotum 

                                                                                                                                 
codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Metodycy wspierający akcję opracowali „Złotą Listę” 
książek rekomendowanych do głośnego czytania dzieciom w zależności od wieku dziecka – od 0 do 18 lat. 
20 Za portalem Biomedical.pl. Przedruk artykułu zamieszczonego na łamach pisma „Archives of Pediatrics & Adolescent 
Medicine” 2009. Spędzanie czasu z dzieckiem przed TV opóźnia rozwój mowy:  www.biomedical.pl/aktualnosci/spedzanie-
czasu-z-dzieckiem-przed-tv-opoznia-rozwoj-mowy-513.html (22.10.2010). 
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na nudę i nieumiejętność zagospodarowania własnego (jak i dzieci) czasu. Pozostające 
w domu mamy z małymi dziećmi najczęściej oglądają seriale, a dzieci często im  
w tym towarzyszą, nabywając w ten sposób złego nawyku – nieodpowiedniego stylu 
życia, który powielany jest w późniejszym wieku dziecka.  

Analizując rozkład wskazań respondentów dotyczący spędzania czasu wolnego 
przez ich dzieci w wieku 0-6 lat w odniesieniu do miejsca zamieszkania, należy 
stwierdzić, iż w niektórych przypadkach występowały różnice w sposobach spędzania 
czasu wolnego między miastem i wsią.  

W przypadku dzieci najmłodszych (0-3 lata) różnice te dostrzegalne były  
w kilku obszarach wykonywanych czynności (wykres 12), a mianowicie:  

• grach i zabawach na świeżym powietrzu,  
• odwiedzaniu znajomych, 
• słuchaniu muzyki,  
• czytaniu książek i czasopism,  
• leniuchowaniu, 
• robieniu zakupów, 
• chodzeniu do kościoła, 
• podróżowaniu, 
• wykonywaniu obowiązków domowych. 

 

Wykres 12. Czynności wykonywane w czasie wolnym przez dzieci w wieku 0-3 lata  
wg miejsca zamieszkania (w %). 
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Dzieci na wsi częściej korzystały z możliwości gier i zabaw na świeżym 

powietrzu – 94,87% (miasto: 88,70%; ogółem: 90,25%). Wynika to z łatwiejszej 
dostępności tej formy rekreacji dla dzieci wiejskich, gdyż mieszkają one z rodzicami  
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w domach jedno- lub wielorodzinnych. Na wsi więcej jest okazji do wyjścia z domu  
i spędzania pod opieką rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa czasu na grach  
i zabawach dziecięcych. Na wsi rodzicom łatwiej jest też kontrolować to, co ich małe 
dzieci robią na zamkniętym i ogrodzonym podwórku (posesji). Dzieci mieszkające  
w mieście mogą spędzać czas na świeżym powietrzu głównie podczas spacerów  
z rodzicami, na specjalnie przygotowanych i wydzielonych do tego celu placach zabaw, 
bądź podczas wyjść do parku21. Takie przedsięwzięcia wymagają nieco więcej 
przygotowania i zaangażowania ze strony rodziców. Wobec tego wyniki badań można 
uznać za zadowalające, gdyż okazuje się, iż rodzice mieszkający w miastach (88,70%) 
dbają o rozwój ruchowy swoich dzieci i znaczną część dnia dziecka starają się spędzać  
z nim na placach zabaw. Jest to również związane ze świadomością mieszkańców miast 
odnośnie potrzeb dbania o zdrowie, czasem pewnej mody dotyczącej aktywnego życia. 
Równie często ten sposób spędzania czasu dziecka wymieniali mężczyźni (89,01%)  
i kobiety (90,70%). Ponieważ udzielone odpowiedzi odnosiły się do dzieci 
najmłodszych, można uznać, iż rodzice właśnie w ten sposób spędzali z nimi czas.  

Kolejnymi czynnościami wykonywanymi w większym odsetku przez dzieci 
najmłodsze z obszarów wiejskich w stosunku do dzieci z miast były: słuchanie muzyki 
– 38,46% (miasto: 27,83%), odwiedzanie znajomych – 38,45% (miasto: 31,30%)  
w tych przypadkach różnice były nieznaczne. Natomiast w przypadku kolejnych 
czynności wykonywanych przez dzieci najmłodsze w czasie wolnym różnice były już 
większe. Małe dzieci ze wsi w większym odsetku wykonywały m.in.: obowiązki 
domowe – 14,10% (miasto: 7,83%; ogółem: 9,40%), podróżowały – 21,79% (miasto: 
13,04%; ogółem: 15,24%), leniuchowały – 33,33% (miasto: 19,13%; ogółem: 
22,70%), chodziły do kościoła – 29,49% (miasto: 16,52%; ogółem: 19,78%). 
Wykonywanie przez tak małe dzieci obowiązków domowych koncentruje się głównie 
na takich zadaniach jak: sprzątanie własnych zabawek, opieka nad zwierzęciem 
domowym, rośliną (kwiatkiem). Z badań wynika, iż dzieci na wsi wykonują te 
czynności blisko dwa razy częściej niż ich rówieśnicy w miastach. Wynikać to może  
z faktu, iż na wsi dzieci od najmłodszych lat przygotowywane są do włączania się  
w pomoc (na miarę swoich możliwości) w gospodarstwie domowym. Częściej też od 
dzieci w miastach posiadają zwierzęta – psa czy kota, którymi należy się opiekować. 
Według badań, dzieci z obszarów wiejskich częściej podróżują. Wynik ten jest dość 
zaskakujący i wynikać może z odmiennego traktowania podróżowania przez 

                                                 
21 Dzieci małe uczęszczające do żłobków mają organizowany czas na świeżym powietrzu w ramach zajęć w pla-
cówkach – są to również wyjścia do pobliskich parków, ale najczęściej gry i zabawy w przyżłobkowych ogródkach. 
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respondentów z miast i wsi. Podróżowanie na obszarach wiejskich wiąże się często  
z jednodniowymi, bliskimi miejscu zamieszkania, wycieczkami krajoznawczymi  
(w tym też do znajomych/rodziny), nie jest ono utożsamiane ze zorganizowanymi 
wycieczkami wykupionymi w biurach podróży, dlatego też wskazania te w odniesieniu 
do wsi były wyższe niż dla miasta. 

Dzieci z miast w większym zakresie spędzały czas na czytaniu książek  
i czasopism – 32,17% (wieś: 23,08%) oraz robieniu zakupów – 20,87% (wieś: 17,95%). 
Należy uznać, iż ze względu na wiek dziecka (0-3 lata), czynności te wykonywane 
były przez rodziców wspólnie z dziećmi.  

W niektórych przypadkach odpowiedzi mężczyzn i kobiet różniły się. I tak  
w odniesieniu do oglądania przez dzieci w czasie wolnym telewizji kobiety wskazały 
tę odpowiedź w 54,89%, mężczyźni w 65,48%. Zdaniem 86,73% kobiet ich małe 
dzieci spędzają czas na zabawach w domu, podczas gdy jedynie 65,85% mężczyzn 
udzieliło takiej odpowiedzi. Oznacza to, iż kobiety więcej czasu spędzają w domu  
z dziećmi na zabawach, a mężczyźni na oglądaniu telewizji (tematyka ta została 
omówiona w dalszej części raportu). 46,37% mężczyzn zaznaczyło, iż ich dzieci 
odwiedzają znajomych (28,29% kobiet). Zatem można wnioskować, iż mężczyźni 
mając pod opieką małe dzieci, w taki sposób próbują zorganizować im czas. 

Analizując wykształcenie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, badania wykazały, 
iż zmienna ta różnicowała sposób spędzania czasu wolnego dzieci w pewnych 
obszarach. W odniesieniu do gier i zabaw realizowanych w domu z dziećmi, poziom 
wykształcenia rodziców nie miał dużego wpływu (blisko 80% lub ponad wskazań  
w odniesieniu do wszystkich kategorii wykształcenia). Różnice widoczne były np.  
w odniesieniu do czytelnictwa książek i czasopism. Tak małe dzieci nie potrafią 
samodzielnie czytać, zatem odpowiadając na to pytanie, rodzice mieli na myśli 
czytanie własnym dzieciom. 40,63% osób legitymujących się wykształceniem 
wyższym wskazywały czyta dzieciom, co oznacza, że jest ich blisko dwukrotnie 
więcej niż osób z wykształceniem podstawowym czytających dzieciom (22,25%). 
Osoby z wykształceniem wyższym częściej wskazywały na podróżowanie, robienie 
zakupów i spędzanie czasu z dzieckiem przy komputerze.  

Spędzanie czasu wolnego (w opinii rodziców) dzieci w wieku 4-6 lat również 
jest zróżnicowane w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Największe różnice 
odnotowano w odniesieniu do takich czynności jak:  

• czytanie książek – wieś: 41,57%, miasto: 61,76%, 
• słuchanie muzyki – wieś: 59,55%, miasto: 35,76%, 
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• leniuchowanie – wieś: 53%, miasto: 39,71% 
• odwiedzanie znajomych – wieś 57,30, miasto: 45,59%. 

Dzieci w tym wieku zaczynają również opiekować się swoim młodszym 
rodzeństwem. Zdaniem rodziców (21,79% wskazań) na sprawowaniu opieki nad 
młodszym bratem lub siostrą dzieci w mieście spędzają 23,53% swojego czasu, na wsi 
odsetek ten wynosił 19,10%. 

Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają również używać komputera.  
Na grach i zabawach przy użyciu tego rodzaju sprzętu, według wskazań rodziców, swój 
czas spędzało 39,54% dzieci w wieku 4-6 lat. Co ciekawe, z komputera nieznacznie  
w większym odsetku korzystały dzieci wiejskie – 43,82% niż miejskie – 36,76%, 
podobnie jest jeśli chodzi o korzystanie z DVD (wieś: 62,92%; miasto: 47,06%, 
ogółem: 53,30%). Wynika to z faktu, iż wyposażenie rodzin wiejskich w sprzęt 
telewizyjny i komputerowy (multimedialny) jest coraz lepsze22. Potwierdzają to 
również wyniki badań GUS. Według zebranych danych, w 2009 r. nastąpił dalszy 
wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku. Dotyczy to 
posiadania przez te gospodarstwa odtwarzaczy MP3, DVD, urządzeń do odbioru 
telewizji satelitarnej lub kablowej, a także posiadania komputerów osobistych, 
laptopów, fotograficznych aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, czy 
zmywarek do naczyń a także kuchenek mikrofalowych.23 

Fakt korzystania z komputera przez tak małe dzieci świadczy również o ich 
zdolnościach do obsługi nowoczesnych sprzętów, o ich otwartości i braku barier do 
poznawania nowych rzeczy. Obecnie komputer jako pomoc dydaktyczna wykorzystywana 
jest z powodzeniem zarówno w szkołach, jak i już w przedszkolach czy nawet  
w żłobkach. Odpowiednio dostosowane do wieku gry edukacyjne pomagają rozwijać 
dziecięce umiejętności, np. logiczne myślenie, analizę i syntezę wzrokową.  

Analizując powyższe dane w odniesieniu do formy rodziny jaką tworzą 
Dolnoślązacy, zauważyć można, iż dzieci w wieku 0-6 lat będące w pełnych rodzinach 
mniej czasu spędzały na oglądaniu telewizji – 59% (dzieci samotnych rodziców 80% 
wskazań). Nieco częściej chodziły również z rodzicami do kościoła. Samotni rodzice 
wskazywali, iż ich dzieci (częściej niż dzieci z innych typów rodzin) oglądały 
telewizję, odwiedzały z nimi znajomych (47%) i robiły z nimi zakupy (47%). 

                                                 
22 Wg danych GUS, który w 2008 r. przeprowadził badania dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wynika, że 59% gospodarstw domowych posiadało komputery, a 48% dostęp do internetu.  
23 GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. 
Warszawa, czerwiec 2010 r. 
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Zdaniem rodziców/opiekunów ich starsze dzieci (7-18 lat) spędzają swój czas 
głównie na odrabianiu lekcji (około 90% wskazań) i oglądaniu telewizji – około 87% 
wskazań (wykres 13). Oczywiście dzieci i młodzież wykonują również szereg innych 
czynności. W przypadku dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zauważalne jest znaczne zróżnicowanie ich preferencji 
dotyczących wykorzystania czasu wolnego. Wiąże się to z rozwojem dziecka  
i posiadaniem wraz z wiekiem większej swobody decydowania o sobie. W przypadku  
7-latków czy 10-latków w większości spraw dotyczących dzieci decydują rodzice. Od 16 
r.ż. można mówić już o większej samodzielności w decydowaniu o sobie, w tym  
o gospodarowaniu własnymi pieniędzmi (kieszonkowe i/lub podejmowane pierwsze 
prace24) oraz o podejmowaniu decyzji w jaki sposób należy zagospodarować własny czas. 

 

Wykres 13. Dolnoślązacy na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez ich dzieci w wieku 7-18 lat (w %). 
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Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oprócz odrabiania lekcji i oglądania 

telewizji równie często, zdaniem rodziców, spędzają czas wolny na grach i zabawach, 
również na świeżym powietrzu – ponad 70%. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 
czynności takie podejmuje rzadziej. Można uznać, iż dla nich taka forma aktywności 

                                                 
24 Wg obowiązujących przepisów prawnych zatrudnienie młodocianego jest możliwe w przypadku gdy ukończył on co 
najmniej gimnazjum i przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu – art. 
191 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 ze zm.). O zatrudnieniu młodocianych 
mówi cały dział ustawy: Dział IX: Zatrudnianie młodocianych, art. 190-206 oraz inne akty wykonawcze do ustawy.  
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wiązała się z jazdą na rowerze, rolkach, grami zespołowymi (piłka nożna, siatkówka), 
podczas których możliwe były spotkania z rówieśnikami. Aktywność tę zaliczyć można 
również do mniej lub bardziej regularnego uprawiania sportu.  

W porównaniu do dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież więcej czasu: 
• spędzała przy komputerze – 84%, co związane mogło być również z tym,  

iż młodzież używa komputera zarówno przy realizacji obowiązków szkolnych  
– pisanie referatów i innych opracowań wymaganych w szkole, jak i do celów 
towarzyskich i hobbystycznych; internet młodym ludziom umożliwia 
codzienne kontakty towarzyskie z rówieśnikami – popularne jest rozmawianie 
on-line przy użyciu komunikatorów typu gadu-gadu, skype i inne,  

• poświęcała na wykonywanie obowiązków domowych – 77%, 
• poświęcała na spotkania z przyjaciółmi – 78%, 
• słuchała muzyki – 74%, 
• robiła zakupy – 69%; dla młodzieży mieszkającej w większych miastach 

ten typ spędzania czasu wolnego jest szczególnie bliski ze względu na 
istnienie dużych galerii handlowych, gdzie można spotkać się z przyjaciółmi, 
iść do kina, na kręgle, na lody, oraz zwyczajnie „połazić” i „ponudzić się 
wspólnie”25. 

W opinii rodziców jedynie czytanie książek i czasopism dzieciom w wieku  
7-18 lat zajmowało tyle samo czasu wolnego – blisko 64% udzielonych odpowiedzi. 

Inne czynności, jak chodzenie do kina, podróżowanie czy działanie  
w organizacjach społecznych, które w przypadku dzieci młodszych i starszych 
organizowane są całą rodziną, były realizowane raczej rzadko. 

Jak zostało nadmienione, spędzanie czasu wolnego młodzieży w wieku 7-13 lat 
i 14-18 lat zależne jest od ich rozwoju, zainteresowań, w tym zainteresowań i mody  
w grupie rówieśniczej. Wykonywanie niektórych czynności uzależnione może być 
także od sytuacji materialnej rodziców – np. podróżowanie, chodzenie do kina, gdyż 
wiążą się one z wydatkami finansowymi.  

Miejsce zamieszkania w przypadku realizowanych zajęć w czasie wolnym 
przez młodych ludzi w wieku 7-13 lat nie miało większego wpływu na podejmowanie 
przez nich różnych aktywności. W odniesieniu do kilku zajęć zauważono taką 

                                                 
25 Zjawisko związane ze spędzaniem czasu wolnego w sieciach handlowych bez specjalnego kupowania nazywane jest 
z ang. mianem „window shopping”, czyli wędrowanie ulicami miasta bądź przebywanie w centrach handlowych  
w celu oglądania wystaw sklepowych, niekoniecznie z intencją kupowania. Zjawisko popularne dzięki dużym centrom 
handlowym, w których poza dokonywaniem zakupów można korzystać z rozmaitych usług: kino, fitness, restauracje, 
usługi bankowe itp. (w niektórych centrach dostępne są także urzędy stanu cywilnego, przedszkola dla dzieci). 
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zależność, jednak różnice nie były duże (do 16%). Odrębności były zauważalne  
w następujących obszarach aktywności: 

• uprawianie sportu – (wieś: 66,67%, miasto: 50,86%), 
• odwiedzanie znajomych – (wieś: 68,45%, miasto: 55,43%), 
• czytanie książek – (wieś: 72,02%, miasto: 60%), 
• słuchanie muzyki – (wieś: 70,83%, miasto: 62,29%), 
• oglądanie telewizji – (wieś: 94%, miasto: 86,86). 

Wyniki dotyczące uprawiania sportu i czytelnictwa okazały się nieco 
zaskakujące. Dowodzą, iż na wsiach dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej  
w swym czasie wolnym wykonują częściej te czynności, które wydają się bardziej 
dostępne, głównie dzięki bardziej rozwiniętej infrastrukturze (obiekty sportowe, 
biblioteki), dla dzieci w aglomeracjach miejskich. Natomiast odwiedziny znajomych na 
wsiach są częstsze z powodu mniejszej ilości dostępnych miejsc spotkań: klubów dla 
młodzieży, świetlic, itp. Dlatego też dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich 
często po powrocie ze szkoły i odrobieniu lekcji pozostaje oglądania telewizji (94%). 

Dzieci w miastach w tej kategorii wiekowej minimalnie częściej spędzają czas 
na zakupach, przy komputerze oraz na odrabianiu lekcji – jednak różnice te mieszczą 
się w granicach błędu statystycznego.  

Wyniki badań wskazują, iż młodzież w wieku 7-13 lat dużą część swojego czasu 
wolnego poświęca na sprawowaniu opieki nad młodszym rodzeństwem – 39,73% 
wskazań rodziców. Opieka nad rodzeństwem częściej sprawowana była przez dzieci 
zamieszkujące obszary wiejskie – 52,38% (w mieście: 33,71%)26. Opieka nad 
młodszym rodzeństwem nie jest lubianym zajęciem, gdyż wiąże się z wykonywaniem 
dość uciążliwej i odpowiedzialnej pracy, często kosztem własnych przyjemności. 
Dlatego też wskazanie, iż młodzi ludzie wykonują te zadania świadczy o tym,  
że w domu między rodzeństwem nie ma dużych konfliktów, a dzieci chętnie służą 
pomocą swoim rodzicom i próbują odciążać ich w obowiązkach właśnie w ten sposób.  

Młodzież w wieku 14-18 lat, zarówno w mieście jak i na wsi, w zbliżony 
sposób (zdaniem rodziców) spędza swój czas wolny, najczęściej na: oglądaniu 
telewizji (88,5%), odrabianiu lekcji (86,03%), spędzaniu czasu przy komputerze 
(84%), spotkaniach z przyjaciółmi (78,6%), słuchaniu muzyki (74,54%), czy 
wykonywaniu obowiązków domowych (77,25%). W odniesieniu do niektórych form 
spędzania czasu wolnego odsetki wskazań nieznacznie różniły się. Z uwagi na to, że 

                                                 
26 Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku dzieci w wieku 4-6 lat. W tej kategorii wiekowej dzieci miejskie 
częściej opiekowały się (wg wskazań) rodzeństwem. 
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odrębności w niektórych przypadkach były niewielkie, nie można mówić o odmiennej 
tendencji. Różnice między młodzieżą mieszkającą na wsi a osobami w miastach,  
w odniesieniu do spędzania czasu wolnego, dotyczyły:  

• oglądania telewizji – (wieś: 93,28%, miasto: 86,45%), 
• słuchania muzyki – (wieś: 76,87%, miasto 73,55%), 
• czytania książek i czasopism – (wieś: 74,63, miasto: 59,53%), 
• spędzania czasu na grach i zabawach w domu – (wieś: 66,42%, miasto: 55,48%), 
• chodzenia do kościoła – (wieś: 62,69%, miasto: 59,33%), 
• sprawowaniu opieki nad rodzeństwem – (wieś: 50,49, miasto: 30,97%). 

Z wyżej wymienionych obszarów działania młodych ludzi wynika, iż w większości 
spędzają oni swój czas biernie. Dodatkowo młodzież na wsi nie posiada wielu 
możliwości, by pożytkować swój czas bardziej aktywnie. Organizuje go zatem  
w kręgu najbliższych, we własnym domu. Młodzież z miast częściej ma okazję do 
tego by pójść na zakupy (72,26%), odwiedzić znajomych i przyjaciół – spotkać się  
z nimi poza domem (65,81%), czy zwyczajnie poleniuchować (52,26%).  

Wykształcenie rodziców nie determinowało w szczególny sposób jakości 
spędzania czasu wolnego przez ich dorastające dzieci. Wynika to z faktu, iż osoby  
w tym wieku mają już swoje zainteresowania, często niezależne od predylekcji 
rodziców, usystematyzowany rytm dnia i obowiązki, które zobligowane są wykonywać. 
Dla przykładu, osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym i średnim równie 
często wskazywały, iż ich dzieci spędzają czas na czytaniu książek i czasopism 
(odpowiednio 69,20% i 66,04% wskazań), odrabianiu lekcji (powyżej 80% wskazań), 
oglądaniu telewizji (94 i 88% wskazań), leniuchowaniu (59,63 i 61,53%). Osoby  
z wykształceniem wyższym częściej wskazywały na spędzanie czasu przez ich dzieci na: 
chodzeniu do kina (52,79%), działaniu w organizacjach społecznych (22,20%, ogółem: 
15,92%). Najrzadziej wskazywały na wykonywanie takich czynności jak: odwiedzanie 
znajomych (44,45%, ogółem: 65,23%), leniuchowanie (41,69%), chodzenie do kościoła 
(49,97%, ogółem: 60,67%), nudzenie się (36,11%, ogółem 50,92%). 

Płeć rodziców różnicowała udzielone odpowiedzi w sześciu obszarach 
dotyczących form spędzania czasu wolnego przez dorastającą młodzież. Wynika to  
z faktu różnego zaangażowania mężczyzn i kobiet w sprawy swoich dzieci. 
Mężczyźni częściej od kobiet wskazywali, iż ich dzieci:  

• oglądają filmy na DVD – 63,54% (kobiety: 54,88%), 
• uprawiają sport – 71,21% (kobiety: 54,57%), 
• aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu – 81,41% (kobiety: 65,62%), 
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• chodzą na dyskoteki – 61,89% (kobiety: 44,19%), 
• chodzą do kina – 50,90% (kobiety: 38,06%), 
• podróżują – 50,01% (kobiety: 38,35%). 

Podane wyniki zinterpretować można dwojako: albo mężczyźni posiadają wiedzę 
na temat form spędzania czasu swoich dorosłych dzieci, gdyż starają się realizować z nimi 
w/w czynności, bądź też dokonują swoistej projekcji do rzeczywistości i swoich 
wyobrażeń o tym, jak młodzież powinna spędzać swój czas wolny. Tezę tę potwierdzają 
wypowiedzi kobiet, które oznajmiły, iż ich małżonkowie/partnerzy „nigdy” w swoim 
czasie wolnym nie uprawiają sportu z dziećmi – 51,92% wskazań; nie chodzą z dziećmi 
na dyskoteki – 89,24% wskazań; nie chodzą do kina – 88,97% wskazań (dla odpowiedzi 
nigdy i rzadko), nie podróżują – 71,42% wskazań (dla odpowiedzi nigdy i rzadko). 

W licznych badaniach odnośnie jakości i możliwości spędzania czasu wolnego 
wskazuje się, iż na jakość wykorzystania czasu wolnego przez dzieci wpływ mają również 
takie czynniki, jak: wykształcenie rodziców, tradycje środowiskowe, poziom zamożności 
rodziny, typ miejscowości i jej usytuowanie oraz wzorce przekazywane przez rodziców.  
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż czynniki te mocniej determinują spędzanie czasu 
wolnego rodziców z dziećmi młodszymi. W odniesieniu do starszej młodzieży (co zostało 
nadmienione), która posiada własne upodobania i często ukształtowane już hobby, czynniki 
te nie mają aż takiego silnego wpływu.  Wobec powyższego, w  kwestionariuszu obok pytań 
o wiedzę rodziców na temat tego, jak ich dzieci spędzają czas wolny, znalazło się pytanie  
o to, jak sami respondenci spędzają wspólnie z dziećmi ten czas. 

Rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi najczęściej raczej pasywnie spędzają czas 
wolny, głównie na oglądaniu telewizji (85,06% udzielonych odpowiedzi), rozmowach 
(84,07%), na realizowaniu obowiązków domowych (70,86%). Rozkład odpowiedzi  
z uwzględnieniem kategorii „często” i „czasem” prezentuje wykres 14. W dalszej 
kolejności znalazły się: gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz zakupy (około 70%).  
W większości czynności związane z zagospodarowaniem czasu wolnego i/lub 
wykonywanie pewnych zadań przy współudziale dzieci wykonywały kobiety, matki. 
Świadczy to o tym, iż prowadzenie gospodarstwa domowego nadal pozostaje ich domeną, 
a mężczyźni powoli włączają się w życie rodzicielsko-małżeńskie.  

Miejsce zamieszkania nie miało dużego wpływu na wskazywane przez 
respondentów odpowiedzi. Jeśli istniały pewne różnice, to były one nieznaczne, 
kilkuprocentowe. I tak w odniesieniu jedynie do dwóch czynności, które realizowane 
są wspólnie z dziećmi przez respondentów i jednocześnie zróżnicowane ze względu na 
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ich miejsce zamieszkania było: chodzenie do kościoła (na wsi 42,86%, a w mieście 
29,92%) oraz gry i zabawy w domu (na wsi 66,66%, w mieście 56,25%). 

Oczywiście formy spędzania czasu wolnego, czy też organizowania go swoim 
dzieciom uzależnione są od wieku dziecka. Rodzice więcej czasu poświęcają swoim 
małym dzieciom, a mniej nastolatkom, które same próbują organizować sobie czas 
wolny według własnego gustu i uznania.  

 

Wykres 14. Najczęstsze formy spędzania przez Dolnoślązaków czasu wolnego z dziećmi (w %). 
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Innym przykładem może być wspólne wykonywanie pewnych obowiązków 

domowych. Te czynności również determinowane są wiekiem dziecka. Mniejsze 
dzieci mają mniej obowiązków i są one prostsze. Od starszych wymagane jest raczej 
skupienie uwagi na nauce, zatem ich uczestnictwo w wykonywaniu zadań domowych 
często ogranicza się do sprzątania własnego pokoju, zmywania naczyń po posiłkach, 
odkurzania mieszkania, czy robienia drobnych zakupów. Dzieci nie są już 
angażowane w pomaganie rodzicom w prowadzoną przez nich działalność.  

Odwołując się do poziomu wykształcenia rodziców należy stwierdzić,  
iż zmienna ta, podobnie jak miejsce zamieszkania, nie miała istotnego wpływu na 
formy spędzania czasu wolnego z dziećmi. Istniały pewne różnice, ale nie były one 
duże (wykres 15). Najwięcej czasu rodzice, niezależnie od poziomu wykształcenia, 
spędzali na oglądaniu telewizji i rozmowach. Respondenci legitymujący się 
wykształceniem wyższym w trzech spośród przedstawionych na wykresie czynności, 
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wykonywali je częściej niż respondenci z niższym poziomem wykształcenia. Były to: 
czytanie książek (59,42%), gry i zabawy w domu (67,86%) oraz spacery, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu (84,75%). Osoby z wykształceniem wyższym w większym 
odsetku zaznaczyły również, iż czasem chodzą z dziećmi do kina (30% ogółem: 
14,33%) oraz wspólnie podróżują (37% wskazań).  

Odwołując się do danych przedstawionych na poniższym wykresie należałoby 
zaznaczyć, iż osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym  
w niektórych czynnościach realizowanych z dziećmi odstawały in plus od osób  
z pozostałych kategorii wykształcenia. Mowa tu o: oglądaniu telewizji (87%), 
wykonywaniu obowiązków domowych (75,63%), odrabianiu lekcji (64,28%), 
chodzeniu do kościoła (67,31%).  
 

Wykres 15. Najczęstsze formy spędzania przez Dolnoślązaków czasu wolnego z dziećmi  
wg poziomu wykształcenia (w %). 
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Spędzanie czasu wolnego z dziećmi uzależnione jest również od liczby dzieci  

w rodzinie. Na ten czynnik czułe są szczególnie te formy, które wiążą się z wydatkami 
finansowymi (np. chodzenie do kina, podróżowanie) oraz poświęcaniem czasu 
pojedynczemu dziecku – nie jest komfortowe ani możliwe równoczesne odrabianie lekcji 
z dwójką czy czwórką dzieci. Każdemu dziecku wymagana jest stosowna atencja  
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i cierpliwość. Ważna jest koncentracja na zadaniach, spokój, cisza oraz kontrolowanie 
tego, nad czym dziecko pracuje, a także wsparcie i podpowiadanie doskonalszych 
rozwiązań.  

Badania wskazują, iż im więcej dzieci w rodzinie, tym rzadziej można wyjść 
wspólnie do kina, wybrać się w podróż, czy odrabiać lekcje. Z analizy wynika, iż 
wśród deklarowanych przez respondentów najczęściej wykonywanych zajęć wspólnie 
z dziećmi, Dolnoślązacy najmniej czasu poświęcali na odrabianie lekcji i wspólne 
słuchanie muzyki (30 i 33%).  

Wśród deklarowanych rzadko i/lub nigdy form spędzania czasu wolnego z dziećmi 
(wykres 16) znalazło się: działanie w organizacjach społecznych (93,1%), wspólne 
chodzenie na prywatki (96,4%), spędzanie wspólnie czasu w klubie/kawiarni (93,48% 
udzielonych odpowiedzi). Te formy spędzania czasu wolnego skierowane są raczej do 
dzieci starszych, a niewykonywanie ich wspólnie świadczyć może o tym, iż młodzież 
woli ten czas spędzać z rówieśnikami, z drugiej zaś strony o tym, iż w miejscu 
zamieszkania nie ma odpowiedniej infrastruktury dla podejmowania tego typu działań  
– brak stosownych klubów i oferty skierowanej do rodzin z dziećmi.  

 
Wykres 16. Najrzadsze formy spędzania czasu wolnego z dziećmi (w %). 
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Niewykonywanie pewnych czynności z własnymi dziećmi nie było uzależnione 

od płci respondenta. Z przedstawionych danych (wykres 16) wynika, iż różnice 
między respondentami i ich małżonkami/partnerami nie były znaczące.  
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Zmienną, która najsilniej różnicuje sposoby spędzania czasu wolnego z dziećmi, 
jest wiek rodziców oraz wiek ich dzieci. Z przyczyn naturalnych jedne czynności wraz 
z dziećmi wykonywane są często lub codziennie inne nieco rzadziej lub nigdy. I tak, 
rodzice posiadający dzieci młodsze spędzają z nimi nieco więcej czasu ze względu na 
fakt, iż muszą oni uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka, wprowadzać je w życie 
społeczne. 

Młodzi rodzice, do 25. roku życia, nie wykonują pewnych czynności ze swoimi 
dziećmi, głównie ze względu na fakt, iż są to dzieci małe (w wieku 0-6 lat).  
Nie odrabiają lekcji (91,9% wskazań), nie uprawiają sportu (74,33%), nie wykonują 
wspólnie obowiązków domowych (51,29%), nie chodzą do kina (85%), nie spędzają 
czasu przy komputerze (81%). Za to częściej niż rodzice z innych kategorii 
wiekowych: spędzają czas na grach i zabawach w domu (55,24%) oraz na grach  
i zabawach na świeżym powietrzu (71% wskazań). 

Im starsi rodzice, a tym samym ich dzieci, tym katalog wspólnego spędzania 
czasu ulega poszerzeniu. Przykładem może być uprawianie sportu. Młodzi rodzice  
w ten sposób nie spędzają czasu z dziećmi, a osoby z przedziału wiekowego 41-45 lat 
wskazały (53,96%), iż właśnie ten sposób spędzania wspólnie czasu im odpowiada 
(osoby w wieku 46+ wskazały na sport w 60,5%). Respondenci potwierdzili, iż ze 
starszymi dziećmi chętniej i częściej niż z „maluchami”: chodzą do kina, podróżują, 
odwiedzają znajomych, wspólnie robią zakupy, odrabiają lekcje.  

Wiek rodziców nie miał wpływu na odpowiedzi w zakresie wspólnego 
spędzania czasu w kawiarni i na dyskotekach – rodzice zgodnie odpowiedzieli, iż  
w ten sposób nie spędzają z dziećmi czasu (odpowiednio 83,6% i 90,17% wskazań dla 
odpowiedzi „nigdy”).  

Niezależnie od wieku dziecka i wieku rodziców wolny czas poświęcany był 
wspólnym rozmowom na różne tematy.  

Dokonując pewnego zestawienia ze sobą wcześniejszych pytań dotyczących 
powodów posiadania dzieci i rodziny oraz odpowiedzi dotyczących spędzania czasu 
wolnego z dziećmi, powstaje pewien dysonans poznawczy i niekonsekwencja  
w udzielaniu przez Dolnoślązaków odpowiedzi na pytania. Z jednej strony 
respondenci uznają swoje dzieci za wartość autoteliczną, oznajmiają, iż posiadają 
dzieci z miłości, z własnego świadomego wyboru, ale już niekoniecznie w sposób 
pożyteczny spędzają z nimi swój wolny czas. Nie uczestniczą aktywnie w ich życiu 
pozaszkolnym. 
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Na zadane pytanie: ile czasu średnio w ciągu dnia spędzają Państwo wspólnie z 
dziećmi?, Dolnoślązacy oznajmili, iż spędzają z nimi „dużo” i „bardzo dużo” czasu 
(wykres 17). Odpowiedzi te były niezależne od miejsca zamieszkania czy posiadanej 
liczby dzieci. W korelacji do poziomu wykształcenia, czy płci odpowiedzi były już 
nieco bardziej zróżnicowane. 

 
Wykres 17. Opinie nt. ilości spędzanego przez Dolnoślązaków czasu z własnymi dziećmi (w %). 
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W odniesieniu do poziomu wykształcenia respondentów zauważalne były 

niewielkie różnice w wydawanych opiniach. I tak respondenci którzy twierdzili,  
iż spędzają „bardzo dużo” czasu ze swoimi dziećmi legitymowali się wykształceniem 
podstawowym – 53,53% (inne kategorie nie przekraczały od 30 do 40% wskazań). 
Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim i wyższym oznajmiły,  
iż ze swoimi dziećmi spędzają „dużo” czasu wolnego (odpowiednio: 40,17%, 37,32%  
i 37,29%). Ogółem dla odpowiedzi „dużo” było to 37,02% wskazań. Zatem różnice były 
niewielkie. Dlatego też można uznać, iż bez względu na poziom wykształcenia 
respondenci deklarowali, iż swym dzieciom poświęcają dużo własnego czasu. 

W odniesieniu do płci różnice w pojawiających się odpowiedziach były już 
znaczniejsze, jednak nie dla wszystkich kategorii odpowiedzi. Dla odpowiedzi „mało” 
i „bardzo mało” wskazania były porównywalne, nie przekraczały 6%. Różnice 
dotyczyły odpowiedzi „dużo” i „bardzo dużo”. Kobiety-respondentki uważały, iż to 
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one spędzają „bardzo dużo” czasu z dziećmi: 44,54% wskazań wobec 19,22% 
wskazań mężczyzn-respondentów. Natomiast dla odpowiedzi „dużo” wyniki były 
odwrotne. Większy odsetek mężczyzn (48,9%) wskazał tę odpowiedź (kobiety: 
32,42% wskazań). Wyniki te korespondują ze wskazaniami dla poszczególnych typów 
odpowiedzi wobec małżonków. Blisko 40% mężczyzn udzieliło odpowiedzi, iż to 
właśnie ich żony/partnerki poświęcają dzieciom „bardzo dużo” swojej uwagi i czasu. 
Kobiety wskazały swoich mężów/partnerów jedynie w 10%. Respondentki raczej 
wskazywały, iż ich mężowie „bardzo mało” i „mało” czasu spędzają z dziećmi – 13%. 
Dla odpowiedzi „ani dużo, ani mało” było to 35,6% wskazań na rzecz mężów. 
Oznacza to, iż wychowywanie dzieci, po spełnieniu przez nie obowiązku szkolnego,  
w większości spoczywa na kobietach. Nie jest to zgodne z deklaracjami poczynionymi 
przez respondentów. Dolnoślązacy bowiem zgodnie wskazują, iż ich gospodarstwo 
domowe prowadzone jest na zasadzie partnerstwa, a zatem dzielenia się obowiązkami 
domowymi i wychowywaniem dzieci. Wnioskować zatem należy, iż taki sposób 
prowadzenia gospodarstwa domowego pozostaje bardziej w sferze deklaratywnej niż 
w faktycznej realizacji.  

Demokratyzacja życia małżeńskiego przejawiać się może w innych sferach 
funkcjonowania rodziny np. w podejmowaniu wspólnych decyzji, zabezpieczaniu 
podstaw materialnych i bytowych rodzinie (praca zarobkowa). Wyniki badania 
wskazują, iż to nadal kobieta/matka jest osobą, która poświęca dziecku więcej uwagi, 
pomaga mu w jego rozwoju i funkcjonowaniu. 

W dalszej kolejności badania respondenci zostali zapytani o to, czy ich zdaniem 
ilość czasu wolnego, jaką poświęcają swoim dzieciom, jest według nich wystarczająca.  

W zdecydowanej większości Dolnoślązacy uważają, iż ilość czasu, jaki 
spędzają ze swoimi dziećmi jest wystarczająca – ponad 80%27 wskazań, niezależnie od 
wieku dziecka, liczby posiadanych dzieci, płci respondenta, czy miejsca zamieszkania. 
Jedynie w przypadku poziomu wykształcenia zachodziły pewne różnice. Osoby  
z wykształceniem wyższym częściej od respondentów z innym poziomem 
wykształcenia udzielały negatywnych odpowiedzi – ponad 35% w odniesieniu do 
wszystkich kategorii wiekowych dzieci. Niezadowoleni byli oni głównie z braku 
czasu, a więc i kontaktu z dziećmi w wieku 7-18 lat. Można zatem wnioskować,  
iż dzieci te częściej pozostawały pod opieką szkoły, podczas gdy rodzice zajęci byli 
wykonywaniem obowiązków zawodowych. 

                                                 
27 Rozkład odpowiedzi w zależności od wieku dziecka był następujący: dzieci 0-3 lata – 81,34%, 4-6lat – 83,12%, 7-13 
lat – 80,52%, 14-18 lat – 86,14%. 
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Problem braku czasu dla dzieci dotykał mniej niż 20% badanych 
Dolnoślązaków. Wśród najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniali oni: 

• posiadanie dużej ilości obowiązków zawodowych – 83,81%, 
• konieczność zajęcia się codziennymi obowiązkami domowymi – 34,65%, 
• zmęczenie – 16,19%. 

Na liczne obciążenia zawodowe wskazywali respondenci niezależnie od miejsca 
zamieszkania, wieku, płci. W odniesieniu do poziomu wykształcenia zauważalne były 
pewne różnice. Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym w większym odsetku 
niż respondenci legitymujący się niższym poziomem wykształcenia, wskazywały na 
obciążenia zawodowe (91,62% wskazań) jako główną przyczynę niespędzania  
z dziećmi pożądanej ilości czasu. Respondenci posiadający wykształcenie podstawowe 
ten czynnik wskazały w 58,31%. Zmęczenie zaś najdotkliwsze było dla osób  
z wykształceniem średnim – 31,15% i zasadniczym zawodowym – 15,51%. 

Wymienione czynniki charakterystyczne są dla obecnie funkcjonujących 
społeczeństw, gdzie dominuje szybkie tempo życia, praca w zwiększonym wymiarze 
godzinowym, czy przeżywane w wielu rodzinach trudności o charakterze 
ekonomicznym. Jak pisze A. Giddens, praca pochłania coraz więcej czasu, co oznacza, 
iż pozostaje coraz mniej czasu dla rodziny i na kontakty z dziećmi. Paradoksalnie, dla 
wielu rodzin głównym problemem jest teraz chroniczny brak czasu spowodowany tym, 
iż rodzice mają „za dużo pracy”28. 

Posiadanie dobrych relacji jest jedną z kluczowych wartości, które powinny 
być obecne w rodzinie. Dobra komunikacja ułatwia porozumiewanie się członków 
rodziny ze sobą, ułatwia podejmowanie decyzji, eliminuje powstawanie konfliktów  
w strukturach rodzinnych. Komunikowanie się członków wspólnoty ze sobą 
realizowane jest najczęściej poprzez rozmowy. Ważna jest zatem ich jakość treści  
i przekazu – zaangażowanie interlokutorów. Rozmowy mają nie tylko charakter 
poznawczy, edukacyjny29, ale mogą służyć do budowania więzi emocjonalnych 
partnerów i ich dzieci.  

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie musi istnieć i powinna dotyczyć 
wszelkich spraw związanych z rodziną – tych prozaicznych/codziennych, jak  
i ważnych. Komunikacja służy nie tylko wymianie informacji, ale istotnie wpływa na 
jakość relacji w rodzinie – dzięki niej dochodzi do definiowania problemów, 

                                                 
28 Por. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006, s. 422. 
29 Dzieci zdobywają wiedzę, doświadczają świata poprzez rozmowy prowadzone z rodzicami, dziadkami i innymi 
członkami rodziny. 
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oczekiwań, nastrojów, kreowania tożsamości poszczególnych członków tworzących 
rodzinę, pozwala na kształtowanie zaufania, otwartości wobec siebie oraz zapobiega 
konfliktom30. Jest ona ważna szczególnie między rodzicami, gdyż od stosunków 
rodzinnych zależy późniejsza przyszłość rodziny adolescenta. To w rodzinie 
generacyjnej jednostka doświadcza szczęśliwego lub nieudanego związku swoich 
rodziców, kształtuje swe poglądy na temat mężczyzn i kobiet, oczekiwania co do ich 
zachowań jako żon, czy mężów.  

Autorzy badania chcieli zdiagnozować jak wygląda komunikacja w dolnośląskiej 
rodzinie, jakie tematy i problemy poruszane są w rozmowach z młodzieżą i dziećmi. 
Dobrano listę tematów, które uwzględniają opiekuńczą i wychowawczą funkcję 
rodziny, ale także te, które świadczyć mogą o transmisji wiedzy, doświadczenia  
i wzajemnego zainteresowania.  

Jak zostało nadmienione, Dolnoślązacy deklarują, iż poświęcają swoim 
dzieciom wiele uwagi, która skupia się nie tylko na spędzaniu wspólnie czasu 
wolnego, ale i na komunikacji. 

Z analizy wynika, iż rozmowy w dolnośląskiej rodzinie są częste i dotyczą 
szeregu różnych spraw, od powierzchownych, związanych z codziennym 
funkcjonowaniem rodziny, do tych, które wymagają większego zaangażowania się 
interlokutorów w konwersację np.: miłość, wartości istotne w życiu, przyszłość, 
sukcesy i porażki (dzieci i rodziny).  

Większa część rozmów, które odbywają się codziennie i często koncentruje się 
na sprawach bieżących (wykres 18): szkoła (63%), obowiązki domowe (57%), 
problemy w szkole (54%), relacje z rówieśnikami (57%). Oznacza to, iż rodzice 
starają się wiedzieć o sprawach dotyczących ich dzieci – jak spędzają czas w szkole  
i poza nią, z kim się spotykają i jakie relacje mają z rówieśnikami i z nauczycielami. 
Rozmowy takie stanowią niewątpliwie również formę doraźnej kontroli.  

Rodzice równie chętnie rozmawiają z dziećmi o ich zainteresowaniach (54,8%), 
o miłości (55,7%), o tym, co w życiu jest najważniejsze (50,65%). Przekazują dzieciom 
w ten sposób swoją wiedzę i doświadczenie. Wskazują wartości, w oparciu o które 
dzieci powinny budować relacje we własnym otoczeniu. Dają wskazówki, jak 
postępować w określonych sytuacjach, jak odnosić się do innych ludzi.  

 
 

 

                                                 
30 Por. M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 120-125. 
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Wykres 18. Sprawy, o których Dolnoślązacy i ich współmałżonkowie rozmawiają z dziećmi  
codziennie i często (w %). 
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Rozmowy o uczuciach są niezwykle istotne, gdyż świadczą o dużym zaufaniu 

jakim dzieci obdarzają rodziców – szczególnie te dorastające, które w pewnym 
momencie swojego życia pragną zachować jak najwięcej prywatności. O niektórych 
sprawach nastolatkowie wolą bowiem rozmawiać z przyjaciółmi niż z rodzicami.  

Istotne jest również, iż rodzice wskazują, że mogą z dziećmi porozmawiać o ich 
sukcesach (54%), jak i porażkach (44%). Świadczy to o tym, iż młodzież zwierza się 
rodzicom ze swoich mniej lub bardziej udanie zrealizowanych planów i w przypadku 
niepowodzeń nie obawia się krytyki z ich strony. Liczy na wysłuchanie i akceptację. 
To z pewnością wpływa na zacieśnienie więzi w rodzinie.  

Uwagę należy zwrócić na fakt, iż zarówno młodzież, jak i dzieci młodsze mają 
lepszy kontakt z matkami. One częściej spędzają z nimi czas wolny oraz uczestniczą 
w realizacji codziennych zadań.  

Obok tematów, które są często i chętnie poruszane, istnieją i te, których obie 
strony unikają lub chcą unikać. Do spraw, o których rodzice niechętnie rozmawiają  
z dziećmi – robią to rzadko lub nigdy (wykres 19), zaliczyć można tematy związane z: 

• dojrzewaniem, seksem, prokreacją – blisko 67% wskazań31, 
• przekazywaniem tradycji, wartościami patriotycznymi – blisko 52% wskazań, 

                                                 
31 Przypuszczać można, iż rodzice nie posiadają umiejętności podejmowania tematów uznawanych za „trudne” i wolą, 
by zostały one przeprowadzone przez specjalnie przygotowanych pedagogów w szkole. Ponadto sprawy związane  
z płcią i seksem nadal stanowią swego rodzaju „tabu”. 
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• zachowaniami ryzykownymi, jak używki, alkohol, narkotyki czy 
funkcjonowanie subkultur – blisko 50% wskazań, 

• historią rodziny – 49,42%, 
• zagadnieniami dotyczącymi wymiaru religijnego – 42,12%. 

Omijanie wyżej wymienionych tematów może świadczyć o tym, że sami 
rodzice mają trudności z podejmowaniem pewnych zagadnień, że sami przez swoich 
rodziców nie byli do tego typu rozmów odpowiednio przygotowywani, że nie mają 
dostatecznej wiedzy. Innym czynnikiem może być też to, że same dzieci nie wyrażają 
chęci do podejmowania tego typu tematów – nie są nimi zainteresowane. 
 

Wykres 19. Sprawy o których Dolnoślązacy rozmawiają ze swoimi dziećmi rzadko i nigdy (w %). 
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Wyniki badania świadczą o tym, że w dolnośląskiej rodzinie kobiety mają 

lepszy kontakt z dziećmi, silniej związane są z nimi i lepiej zorientowane w ich życiu 
szkolnym oraz prywatnym. Co jest warte podkreślenia, istnieje porozumienie między 
rodzicami i dorastającymi dziećmi. Rodzice i młodzi Dolnoślązacy funkcjonują 
razem, a nie obok siebie.  

Dolnoślązacy wskazują, iż wspólnie z rodziną spędzają znaczną ilość czasu 
przede wszystkim podczas świąt religijnych, państwowych (90,81%) i podczas 
weekendów (86,26%). Poza tym Dolnoślązacy często wspólnie uczestniczą w świętach 
rodzinnych (84,38%), spożywają posiłki (83,05%), pamiętają o ważnych rocznicach i 
wydarzeniach rodzinnych (81,88%), odwiedzają groby bliskich i rodziny (65,89%) oraz 
wspólnie spędzają wakacje (59,85%). Jednocześnie, co warto podkreślić, prawie 
minimalny był odsetek rodziców, którzy wskazywali, że nigdy nie spędzają wspólnie 
czasu z rodziną, niezależnie od formy spędzania tego czasu (wykres 20). 
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Wykres 20. Czy wspólnie z rodziną..? 
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Wyniki badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku korespondują z preferencjami 
Polaków. Okazuje się bowiem, iż Polacy również chętnie chodzą ze swoimi dziećmi do 
rodziny i znajomych (86% respondentów) oraz wspólnie spożywają posiłki32. 

Wspólne spędzanie czasu wśród respondentów zamieszkujących Dolny Śląsk 
jest ściśle związane z ich wykształceniem, liczbą dzieci w rodzinie, formą rodziny, 
wiekiem badanych oraz miejscem ich zamieszkania. 

Rodzice z wyższym wykształceniem częściej niż mniej wyedukowani 
respondenci przywiązywali wagę do wspólnego spędzania czasu przede wszystkim 
podczas wakacji (w. podstawowe – 56,61%, w. wyższe – 81,97%) i weekendów  
(w. podstawowe – 79,63%, w. wyższe – 86,83%). Co więcej, ważne było również 
wspólne spędzanie świąt rodzinnych (w. podstawowe – 78,81%, w. wyższe – 87,51%) 
oraz ważnych rocznic i wydarzeń (w. podstawowe – 76,82%, w. wyższe – 85,44%). 
Choć dla badanych posiadających niższe kwalifikacje były to elementy równie istotne, 
to nie należy zapominać, iż środki finansowe pozwalające wspólnie spędzać wakacje 
są częściej dostępne osobom lepiej wykształconym. Ponadto, im wyższe 
wykształcenie i często korespondujący z tym brak czasu w tygodniu dla rodziny, tym 
większa potrzeba wspólnego przebywania podczas dni wolnych (weekendy, święta). 

Liczba dzieci w rodzinie także w znaczny sposób różnicowała rozkład 
odpowiedzi, przede wszystkim w kwestii odwiedzania grobów bliskich i rodziny, 
wspólnego spędzania świąt i wakacji. W rodzinach wielodzietnych miało miejsce 
większe przywiązywanie wagi do tradycyjnych form pamięci o członkach rodziny oraz 

                                                 
32 TNS OBOP, Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?, Warszawa, grudzień 2004. 
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do wspólnego spędzania świat. Zdecydowanie inaczej sytuacja przedstawiała się  
w przypadku wspólnego spędzania wakacji. Ponieważ w lepszej kondycji materialnej są 
najczęściej rodziny małoliczne, to nie dziwi rozkład odpowiedzi, gdzie na wspólne 
spędzanie wakacji częściej wskazywali rodzice z mniejszą liczbą dzieci (1 dziecko  
– 64,08%, 2 dzieci – 59,39%, 3 dzieci – 55,45%, 4 i więcej dzieci – 49,57%). 

Odwołując się zaś do formy rodziny okazuje się, iż wspólne spędzanie czasu na 
wakacjach, podczas spożywania posiłków czy też z okazji świąt, w tym rodzinnych 
częściej było wskazywane przez osoby żyjące w konkubinatach. Natomiast wśród 
rodzin monoparentalnych, jak i małżeństw dostrzegalny był porównywalny odsetek 
wskazań poszczególnych odpowiedzi. 

Spędzanie wspólnych wakacji i weekendów oraz spożywanie posiłków częściej 
deklarowali również respondenci młodsi, czyli rodzice, których dzieci, będąc jeszcze 
małymi, wymagały ciągłej opieki albo też same wykazywały zainteresowane 
wyjazdami z rodzicami. Im starsi rodzice, a tym samym dorastające już dzieci, tym 
rzadszy wybór wspólnego spędzania czasu. Różnice były również dostrzegalne  
w przypadku uczestnictwa w świętach rodzinnych oraz we wspólnym odwiedzaniu 
grobów bliskich i rodziny. Choć socjalizacja małych dzieci nie ogranicza się tylko do 
wspólnego przeżywania świąt rodzinnych, ale także do transmisji kultury między 
innymi przez fakt odwiedzania grobów bliskich, to rodzice posiadający małe dzieci  
w pierwszym przypadku okazywali się są bardziej zaangażowani, w drugim natomiast 
przejawiali większą wstrzemięźliwość.  

Natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych okazało się, że 
mieszkańcy miast częściej spędzali czas z rodziną niezależnie od formy spędzania tego 
czasu (wykres 21). Taki rozkład odpowiedzi jest szczególnie interesujący, bowiem 
przywiązywanie wagi do wspólnego, czyli rodzinnego spędzania czasu, szczególnie 
podczas świąt i innych wydarzeń rodzinnych, było częściej dominantą wśród osób 
zamieszkujących obszary wiejskie. Co więcej, orientacja przeszłościowa, jak pamięć o 
bliskich, także zdecydowanie częściej konstytuowała porządek dnia osób pochodzących 
ze wsi. Jednakże uwzględniając zmiany, jakie zachodzą współcześnie, ewolucja 
preferencji może być determinowana przede wszystkim wzrostem migracji z miast na 
obszary wiejskie. Oznacza to, że częstsze zainteresowanie wspólnym spędzaniem czasu 
przez osoby mieszkające w miastach jest pochodną zmian, jakie zachodzą na obszarach 
wiejskich. Struktura współczesnej wsi to często ludność napływająca z miast, która 
transmituje określone wzorce kulturowe. Spadek zainteresowania określonym 
spędzaniem wspólnego czasu, charakteryzujący do tej pory osoby mieszkające  
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w miastach, zaczyna być dostrzegalny na obszarach wiejskich, bowiem coraz mniej jest 
ludności autochtonicznej, a więcej napływowej. 

 
Wykres 21. Częste wspólne spędzanie czasu z rodziną w następujących formach  

w zależności od miejsca zamieszkania respondentów. 
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5 – odwiedzanie grobów bliskich i rodziny  
6 – pamiętanie o ważnych rocznicach i wyda-
rzeniach rodzinnych  
7 – spędzanie weekendów 

Płeć nie różnicowała w istotny sposób rozkładu odpowiedzi. Porównywalny 
odsetek kobiet i mężczyzn deklarował, iż wspólnie z rodziną spędza wakacje, 
weekendy, święta i uroczystości rodzinne. 

 
Tematy ostatnio prowadzonych rozmów rodziców z dziećmi  

Wzajemne relacje rodziców z dziećmi kształtowane są również poprzez kontakty 
o charakterze werbalnym. Z przeprowadzonych dotychczas ogólnopolskich badań 
wynika, iż zdecydowana większość Polaków rozmawia ze swoimi dziećmi na różne 
tematy (95%), podczas gdy 5% nigdy tego nie robi, tłumacząc się brakiem czasu lub nie 
dostrzegając takiej potrzeby. Co dziewiąty rodzic (11%) ma czas na rozmowę ze swoim 
dzieckiem tylko w niedziele lub inne wolne dni, co czwarty kilka razy w tygodniu 
(24%), a 60% czyni to w zasadzie codziennie. Rzadziej od ogółu respondentów 
prowadzą z dzieckiem rozmowy osoby z wykształceniem podstawowym (15%)  
i mężczyźni (12%)33. W dolnośląskich badaniach poruszono nie tylko kwestię tematów 
rozmów, ale odwołano się również do problematyki ostatnich konwersacji. Okazało się, 
iż tematy rozmów odbywających się codziennie lub często pomiędzy rodzicami  
a dziećmi pokrywają się często z tematami ostatnich dyskusji rodzinnych. Widoczne 
było zróżnicowanie owych tematów w zależności od wieku samych dzieci (wykres 22). 

                                                 
33 Więcej informacji zob.: TNS OBOP, Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?, Warszawa, grudzień 2004, s. 7. 
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Wykres 22. Tematy ostatnich rozmów respondenta z dzieckiem/dziećmi. 
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Wykres 23. Tematy ostatnich rozmów żony/męża/partnera/partnerki z dzieckiem/dziećmi. 
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Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż: 

• w przypadku małych dzieci (0-6 lat) tematy ostatnio podejmowanych 
rozmów dotyczyły przede wszystkim kształtowania relacji emocjonalnych 
oraz służyły omawianiu bieżących problemów w przedszkolu/zerówce,  

• im starsze były dzieci tym, poszerzeniu ulegał zakres tematów oraz 
zmieniała się treść prowadzonych rozmów; dorastające dzieci skłaniają 
rodziców do podejmowania w rozmowach kwestii egzystencjalnych oraz  
dotyczących przyszłości; oznacza to, iż starsze dzieci są częściej 
angażowane w bieżące problemy domowe, uczestniczą w organizowaniu 
czasu wolnego, np. wakacji, oraz stają się partnerem dla rodziców w kontekście 
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wyznaczania istotnych w życiu celów oraz kształtowania przyszłości; 
jednocześnie rzadziej omawiane były sprawy dotyczące wzajemnych 
uczuć, emocji, co można interpretować jako przeświadczenie, iż obszar 
wspólnego funkcjonowania jest już ustabilizowany i poparty wspólną pracą 
we wcześniejszym okresie, 

• choć w większości respondentami były kobiety (72,33%) to wskazywały one, 
iż treść rozmów prowadzonych przez rodziców, bez względu na płeć, nie 
różniła się w sposób istotny; dostrzegalne różnice (choć i tak niewielkie) 
odnosiły się do rozmów dotyczących sytuacji w szkole, żywionych wobec 
siebie uczuć i kształtujących się relacji oraz o występujących konfliktach;  
w pozostałych obszarach ojcowie stawali się, podobnie jak matki, osobami 
zaangażowanymi w rozmowę (wykres 23); co więcej, sami mężczyźni 
wskazywali, iż ze swoimi dzieci, częściej niż matki, rozmawiali ostatnio na 
tematy dotyczące przyszłości czy spraw ważnych w życiu. 

Uwzględniając zmienną „forma rodziny”, z oczywistych przyczyn rodzice 
samotnie wychowujący dzieci sami musieli rozmawiać z dziećmi na wszystkie tematy. 
Ponadto w tego rodzaju rodzinach opiekunowie, niezależnie od wieku dzieci, częściej 
wskazywali, iż starają się rozmawiać o przyszłości, o ważnych w życiu sprawach  
i o bieżących problemach. Dorośli Dolnoślązacy funkcjonujący w związkach 
małżeńskich, częściej niż osoby w konkubinacie, poruszały w rozmowach z dziećmi 
problematykę przyszłości, miłości wzajemnej i ważnych w życiu spraw. 

Im starsi byli rodzice i paralelnie starsze dzieci, tym częściej w prowadzonych 
rozmowach nawiązywano do przyszłości dzieci, większą uwagę zwracano też na 
wzajemne relacje, które z biegiem czasu winny być jak najlepsze. Na znaczeniu traciły 
sprawy dotyczące wspólnego spędzania wakacji i kwestia emocji. 

Większa liczba dzieci wymaga od rodziców intensyfikacji rozmów we wszystkich 
wymienionych obszarach, uwzględniając oczywiście wiek dzieci. Im więcej dzieci  
w rodzinie, tym, zdaniem dorosłych Dolnoślązaków, większa potrzeba poruszania 
poszczególnych kwestii. Równie ważne były zatem plany na przyszłość, sytuacja  
w domu, czy w końcu rozmowy o seksie. Co ciekawe, osoby mieszkające na wsi 
częściej wskazywały na wszystkie tematy prowadzonych ostatnio rozmów z dziećmi.  
W dużej mierze jest to związane z faktem, iż dzieci wychowywane na wsi nie mają 
często możliwości rozmowy na poszczególne tematy z rówieśnikami albo też nie 
odczuwają takiej potrzeby. Wynika to zarówno z ograniczonego zasięgu przestrzennego 
wsi i związanej z tym ograniczonej liczby rówieśników oraz z miejsca i roli rodziny na 
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wsi jako grupy pierwotnej, która jest w stanie zagospodarować przestrzeń od 
emocjonalnej, poprzez socjalizacyjną, materialną, a na kulturowej kończąc. Tym samym 
podmiotami, do których kierowane są pytania, stają się właśnie rodzice. 
Odzwierciedleniem tej tezy jest rozkład odpowiedzi udzielonych przez same dzieci  
w pytaniach o katalog podmiotów towarzyszących młodemu człowiekowi w chwilach 
smutku i radości.  

Natomiast wykorzystując zmienną wykształcenia, okazało się, że na 
poszczególne tematy ostatnio częściej rozmawiały osoby z niższym wykształceniem 
niż ze średnim czy wyższym. Prawdopodobnie uzyskane wyniki należy łączyć  
z brakiem czasu na rozmowy osób lepiej wykształconych. Jedyna sytuacja, w której 
rodzice z wyższym wykształceniem częściej rozmawiali ze swoim potomstwem, 
dotyczyła najmłodszych respondentów i problematyki wzajemnej miłości oraz 
bieżącej sytuacji w przedszkolu lub w zerówce (wykresy 24 i 25).  

 
Wykres 24. Tematy ostatnio prowadzonych rozmów przez rodziców/opiekunów  

w zależności od ich wykształcenia z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

 
Wykres 25. Tematy ostatnio prowadzonych rozmów przez rodziców/opiekunów w zależności od ich 

wykształcenia z dziećmi w wieku 14 -18 lat. 
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Zakres wiedzy rodziców na temat codziennego funkcjonowania potomstwa 
Rodzice są przekonani, iż w życiu swoich dzieci odgrywają szczególnie ważną 

rolę. Dzieci bowiem nie tylko zwracają się do opiekunów po pomoc, ale angażują ich 
również w przeżywane chwile szczęścia, a także uwzględniają opinie rodziców w swym 
codziennym funkcjonowaniu. Co więcej, rodzice deklarują, iż wiedzą jak wygląda 
organizacja zwykłego dnia dziecka/dzieci (z kim się spotyka, co robi w czasie wolnym, 
jakie programy ogląda w TV, o której wraca do domu, jak dużo czasu spędza przed 
komputerem), jaka jest jego sytuacja w szkole (oceny) oraz o sposobie ubierania się. 
Rodzice są również przekonani, że znają kolegów i przyjaciół swych dzieci,  
a w przypadku dzieci małych także ich rodziców.  

Zakres wiedzy rodziców na temat codziennego funkcjonowania własnych dzieci jest 
ściśle skorelowany z wiekiem samych dzieci (wykres 26). Oznacza to iż, po pierwsze,  
w związku z wiekiem dziecka określony zakres informacji na poszczególne tematy może 
być jeszcze niedostępny lub już nieaktualny oraz, po drugie, wraz z wiekiem potomstwa 
maleje zakres informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka/dzieci. Niezależnie jednak 
od występujących różnic w rozkładach odpowiedzi, rodzice jawią się jako kategoria 
badanych, która deklaruje stosunkowo duży zakres wiedzy na temat swych dzieci. Jest więc 
to dość optymistyczna wizja kształtujących się relacji na linii rodzic – dziecko, która 
jednakże może w niepełny sposób odzwierciedlać rzeczywistość. 

 
Wykres 26. Zależność pomiędzy wiekiem dzieci i młodzieży  

a wiedzą ich rodziców na poszczególne tematy. 
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W przypadku małych dzieci wiedza na ich temat jest ściśle uzależniona od typu 
rodziny. Okazuje się bowiem, że samotni rodzice wiedzą więcej na temat swych dzieci 
w każdym z obszarów ich aktywności niż rodzice funkcjonujący w małżeństwie. 
Ponadto w ramach poszczególnych sfer zaangażowania najmłodszych najmniejszą 
wiedzę wykazują rodzice funkcjonujący w konkubinatach. Analogiczne, jak to miało 
miejsce uprzednio, także w przypadku dzieci starszych, pomiędzy 7 a 13 lat, najwięcej 
wskazań było wśród rodzin monoparentalnych, następnie wśród małżeństw, a dopiero 
potem wśród osób żyjących w niesformalizowanych związkach. Rozkłady odpowiedzi 
zmieniły się zdecydowanie, kiedy pytanie o wiedzę na poszczególne tematy dotyczyło 
dzieci najstarszych, czyli pomiędzy 14. a 18. rokiem życia. Różnice w zależności od 
formy rodziny były niewielkie, jak również opiekunowie w związkach konkubenckich 
wskazywali na zdecydowanie większy zakres wiedzy w poruszanych obszarach. 

Odwołując się do zmiennej płci, kobiety/matki posiadały większą wiedzę  
w przypadku dzieci małych aniżeli ojcowie. Dotyczyło to ubioru dzieci, ilości czasu 
spędzanego przed komputerem oraz tego, z kim ich dziecko/dzieci koresponduje przez 
internet. W pozostałych obszarach to wskazania mężczyzn były dominantą. Ponieważ 
kobiety częściej przebywają z dziećmi w domu, zwłaszcza w wieku pomiędzy  
0 a 6 rokiem życia, różnice w rozkładach odpowiedzi wydają się uzasadnione.  
Im starsze były dzieci, tym zakres wiedzy na ich temat był porównywalny bez 
względu na płeć rodzica/opiekuna. Może to prowadzić do wniosku, iż wraz z wiekiem 
dziecka/dzieci udział i zaangażowanie ojca w życie dziecka wzrasta. 

Wiek rodziców także wpływał na zakres posiadanej wiedzy na temat własnych 
dzieci. Im starsi rodzice, a zatem także starsze dzieci, tym mniejszy zakres informacji 
na temat tego, z kim dziecko koresponduje przez internet, jakie ma oceny, jakie 
programy ogląda w telewizji i jak się ubiera. 

Liczba dzieci w rodzinie determinowała wiedzę rodziców na w/w tematy przede 
wszystkim odnośnie dzieci małych. Im więcej dzieci w rodzinie, tym większa aktywność 
rodziców w pozyskiwaniu wiedzy na wszystkie tematy. Natomiast w przypadku dzieci 
uczęszczających do szkoły podstawowej i starszych różnice były bardzo wyraźne przede 
wszystkim w kwestiach odnoszących się do spraw finansowych, czyli sposobów 
wydawania kieszonkowego i ilości pieniędzy przeznaczanych na połączenia telefonem 
komórkowym. Było to szczególnie istotne dla rodzin z więcej niż dwojgiem dzieci, 
bowiem warunki finansowe rodzin wielodzietnych w Polsce i na Dolnym Śląsku są 
zdecydowanie trudniejsze. W przypadku dzieci od 7. do 18. roku życia ich liczba  
w rodzinie nie miała znaczącego wpływu na rozkłady odpowiedzi w pozostałych obszarach. 
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Analizując dokonane przez respondentów wskazania okazuje się, iż pozyskiwanie 
informacji przez rodziców na temat rozporządzania przez dziecko/dzieci środkami 
finansowymi (w jaki sposób wydaje kieszonkowe; ile pieniędzy wydaje na połączenia 
telefonem komórkowym), to, z kim koresponduje przez internet i z kim się spotyka było 
częściej podkreślane przez respondentów pochodzących z miast. Choć tendencja jest 
przejawem naturalnej troski o dziecko, która charakteryzuje wszystkich rodziców 
niezależnie od miejsca zamieszkania, to powyższe rozkłady można także rozważyć 
odwołując się do występujących częściej na obszarach miejskich niebezpieczeństw. 
Natomiast wśród osób mieszkających na wsi w obszarze szczególnego zainteresowania 
znalazła się ilość czasu spędzanego przez dziecko przed komputerem (miasto – 33,05%, 
wieś – 42,22%), oceny w szkole (miasto – 28,81%, wieś – 31,85%) oraz sposób ubierania 
się (miasto – 82,20%, wieś – 86,67%).  

Natomiast zmienna „wykształcenie” nie różnicowała wyraźnie odpowiedzi badanych. 
Znajomość najbliższego otoczenia dziecka, kręgu towarzyskiego w którym ono 

przebywa, stanowi dla rodziców jeden z elementów pozwalających na pielęgnowanie 
kontaktów z dzieckiem i podtrzymywanie więzi emocjonalnych, z drugiej zaś strony 
jest elementem procesu wychowawczego, pozwalającym na modyfikacje wpływu 
środowiska zewnętrznego na dziecko. 

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że rodzice, 
uwzględniając wiek dziecka, starają się dysponować wiedzą na temat znajomości, 
będących udziałem ich potomstwa. Jedynie marginalny odsetek badanych przyznał,  
że nie posiada żadnych informacji na temat otoczenia, w którym ich dziecko spędza 
czas – w każdej z wyróżnionych kategorii wiekowych liczba wskazań na odpowiedź 
„nie znam przyjaciół i kolegów mojego dziecka” nie przekroczyła 1%. Co więcej, 
żaden z respondentów nie powiedział, że nie interesują go znajomości jego dziecka.  

Oczywiście zakres i charakter wiedzy związanej z kręgiem towarzyskim, w jakim 
funkcjonuje potomstwo, był zróżnicowany i zależny od wieku dziecka. Najlepszą wiedzą 
dysponowali rodzice w odniesieniu do dzieci najmłodszych, w przedziale wiekowym  
0-6 lat. Ponad 80% (84,73) opiekunów deklarowało, że zna zarówno kolegów i przyjaciół 
swego dziecka, jak i ich rodziców. Tylko co dwudziesty  (5,54%) wskazał, że jego wiedza 
ogranicza się jedynie do rówieśników dziecka, zaś z widzenia znało towarzystwo dziecka 
jedynie 1,1% badanych. Wraz z wiekiem dziecka zmniejszał się zakres posiadanych 
wiadomości na temat otoczenia, w jakim się ono obraca. Ograniczeniu ulegała również 
liczba osób, które znały zarówno rówieśników swego potomstwa, jak i ich rodziców 
(dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat – 77,85% wskazań, dzieci 14-18 lat – 53,89%), 
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zwiększał się natomiast odsetek badanych, którzy wykazywali zadowolenie z ogólnej 
wiedzy na temat środowiska dziecka. Dobra znajomość ograniczona do jego przyjaciół  
i kolegów była udziałem co piątej (19,02%) osoby mającej dzieci w wieku 7-13 lat oraz 
38,67% rodziców dzieci w wieku 14-18 lat. Natomiast jedynie z widzenia kolegów  
i przyjaciół potomstwa znało 2,54% opiekunów dzieci pomiędzy 7. a 13. rokiem życia  
i 6,56% rodziców młodzieży w wieku 14-18 lat (wykres 27).   

 
Wykres  27. Znajomość kręgu towarzyskiego dziecka. 
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RODZICE O TOWARZYSZENIU DZIECIOM W WAŻNYCH CHWILACH  
W ŻYCIU  

 
Podstawą funkcjonowania wszelkich naturalnych wspólnot pierwotnych, w tym 

rodziny, jest istnienie pomiędzy uczestnikami więzi społecznych34. Jedną z podstawowych 
więzi społecznych, obok więzi pokrewieństwa, konstytuującą funkcjonowanie każdej 
rodziny, jest więź emocjonalna (asocjacyjna), rodząca się pomiędzy osobami darzącymi 
się wzajemnymi uczuciami (miłością, sympatią), lubiącymi ze sobą przebywać.  
W przypadku rodziny więzi pokrewieństwa i emocjonalne mogą być traktowane 
również jako więzi naturalne (pierwotne), bowiem pojawiają się od momentu narodzin 
człowieka. Zarówno pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a rodzicami, jak i emocje 
związane z przyjściem na świat nowo narodzonego członka rodziny, wiążą jego osobę  
z najbliższymi w sposób trwały oraz całościowy. Dzieci przez sam fakt urodzenia  
w konkretnej rodzinie wchodzą naturalnie w związki społeczne ze swoimi najbliższymi 
krewnymi: rodzicami, rodzeństwem, krewnymi, dziadkami. Jednakże wraz z procesem 
dojrzewania stają się one członkami innych grup społecznych (np. rówieśniczych),  
z którymi także łączą je silne relacje, ale już tylko o emocjonalnym charakterze.  

W badaniach realizowanych na Dolnym Śląsku rodzice bardzo wyraźnie 
eksponowali pozytywny charakter relacji dziecka z rodzicami. W związku z tym zapytano 
dorosłych respondentów o zachowania własnych dzieci w przypadku dwóch skrajnych 
stanów emocjonalnych, a mianowicie do kogo idą po pomoc, gdy jest im źle oraz z kim 
rozmawiają o swoich odczuciach, gdy czują się szczęśliwe. Jak zatem kształtują się więzi 
emocjonalne pomiędzy członkami rodziny i czy są one na tyle trwałe, iż w przypadku 
szczególnych sytuacji w życiu pozwalają na nawiązanie porozumienia 
międzypokoleniowego w rodzinie? Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż liczba 
podmiotów, z którymi dzieci dzielą się swoimi odczuciami (szczęściem i poczuciem 
nieszczęścia) jest ściśle uzależniona od ich wieku – im starsze są dzieci, tym częściej 
oprócz najbliższej rodziny, do grona osób zaangażowanych zaliczają dalszą rodzinę oraz 
osoby postronne – kolegów, przyjaciół, sympatie. Wydaje się, iż momentem 
przełomowym jest okres rozpoczęcia edukacji szkolnej, wówczas bowiem katalog 
podmiotów ulega zdecydowanemu poszerzeniu.  

                                                 
34 Więzi społeczne – trwale istniejące pomiędzy ludźmi sieci wzajemnych (w tym prawomocnych) roszczeń (praw)  
 zobowiązań (obowiązków), niezależnie od podstawy ich prawomocności. K. Bolesta-Kukułka (2003), s. 120-121.  
Jest to jeden ze sposobów definiowania pojęcia „więź społeczna”. Ponieważ jest to pojęcie wciąż niedookreślone  
w socjologii, inne propozycje definicyjne można odnaleźć: J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 
1993. 
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Opiekunowie stoją na stanowisku, iż dzieci małe (0-3 lata) angażują w swoje 
sprawy przede wszystkim rodziców i dziadków, bowiem specyfika ich potrzeb oraz 
umiejętność ich zaspokojenia wymaga przede wszystkim pomocy osób dorosłych. 
Pierwsze lata życia dziecka to głównie zaangażowanie dorosłych zarówno w obszarze 
wspierania dzieci w radzeniu sobie z problemami, jak również wspólne przeżywanie chwil 
szczęścia. Od 4. roku życia dzieci do grona osób „wtajemniczonych”, obok do tej pory 
najważniejszych rodziców i dziadków, zaczynają zaliczać również rodzeństwo. Moment 
pójścia do szkoły wcale nie oznacza, iż rola i znaczenie grupy pierwotnej, jaką jest 
rodzina, maleje. Szukanie pomocy u rodziców, dziadków czy też u rodzeństwa biorącego 
udział w wychowaniu wciąż jest powszechną praktyką, ale pojawiają się podmioty 
związane z tak zwanym istnieniem „uogólnionego innego”35. Im starsze dzieci, tym 
większa aktywność w przestrzeni społecznej, a zatem większy krąg osób, które mają 
wpływ zarówno na proces socjalizacji, jak i na kształtowanie osobowości młodego 
człowieka. Tym samym znaczenia nabiera obecność przyjaciół, sympatii czy też kolegów 
(wykresy 28 i 29). Jednocześnie rozkład odpowiedzi w przypadku obu pytań pozwala 
zauważyć, iż wraz z wiekiem dzieci spada znaczenie dziadków jako osób, z którymi 
wnuki dzielą się smutkiem albo też radością. Rozluźnienie więzi z tymi osobami może 
wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, osoba babci/dziadka nie jest już tak atrakcyjna 
organizacyjnie i poznawczo dla dorastającego wnuka/wnuczki, jak dla małego dziecka. 
Choć najczęściej jest w stanie zrozumieć wnuka/wnuczkę, to nie zawsze może 
zaproponować adekwatne rozwiązania. Po drugie, starsze dzieci nie przebywają już tak 
często z dziadkami, bowiem same decydują o sposobie spędzenia czasu wolnego. Oznacza 
to, iż brak wzajemnych kontaktów w poważny sposób osłabia więzi emocjonalne.  
Po trzecie, nie można wykluczyć takiej sytuacji, iż spadek wskazań na osoby dziadków 
jest związany z ich niedołęstwem wynikającym z wieku albo też z ich brakiem.  

 
Wykres 28. Do kogo najczęściej Pani/Pana dziecko idzie/idą po pomoc, gdy jest mu/im źle? 
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35 B. Szacka (2003), s. 153. 
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Wykres 29. Z kim najczęściej Pani/Pana dzieci rozmawia(ją) o swoich odczuciach, gdy jest/są szczęśliwe? 
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Niezależnie jednak od spadku znaczenia roli dziadków w przeżywaniu 

szczególnych chwil przez młodego człowieka, ich udział w życiu dzieci jest widoczny, 
gdy przywołamy wyniki badań dotyczące zmiennej „forma rodziny” i „wiek rodziców”. 
Okazuje się bowiem, iż samotni rodzice zdecydowanie częściej korzystają z pomocy 
dziadków, przejawiającej się między innymi w przejęciu tymczasowej opieki nad 
dzieckiem, przyznają, iż dziadkowie są informowani przez dzieci o smutkach  
i radościach. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dzieci małych. Także młodsi 
rodzice częściej deklarują, iż ich dzieci nawiązują na tyle silne więzi emocjonalne  
z dziadkami, by mówić im o swoich nieszczęściach i sukcesach. Są to najczęściej dzieci 
do 13. roku życia. Prowadzi to zatem do wniosku, iż młodsi opiekunowie, którzy mają 
też mniejsze dzieci, częściej korzystają z pomocy własnych rodziców. Równocześnie 
rodzice po 40. roku życia, których dzieci są analogiczne również starsze (14-18 lat), 
częściej akcentowali wzrost roli przyjaciół i sympatii w życiu swych dzieci. Warto 
jednak w tym miejscu podkreślić, iż, zdaniem rodziców, udział przyjaciół i sympatii  
w przeżywaniu stanów emocjonalnych jest większy w odniesieniu do chwil szczęścia. 
Inaczej jest w sytuacjach, kiedy dzieci szukają pomocy, bowiem w tym przypadku po 
raz kolejny najważniejsza okazuje się być rodzina, szczególnie rodzice. 

Istotna rola dziadków była również podkreślana częściej przez kobiety  
w przypadku małych dzieci oraz przez mężczyzn, ale tylko odnośnie dzieci starszych. 
Jednocześnie mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali, że ich dorastające dzieci 
(14-18 lat) swoimi przeżyciami dzielą się z sympatią. W przypadku negatywnych 
doznań swych dzieci takie stanowisko zajęło 10,03% męskiej części respondentów 
(kobiety – 4,57%) i 14,79% w przypadku odczuwania szczęścia (kobiety – 9,10%).  

Zmienna „liczba dzieci w rodzinie” także w istotny sposób wpływa na 
kształtowanie się więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi osobami. Większa 
liczba dzieci skłania rodziców do poszukiwania pomocy w opiece nad nimi, co 
przejawia się w większym zaangażowaniu dziadków w proces wychowawczy. 
Dotyczy to szczególnie dzieci małych (0-3 lata) i od 7 do 13 lat, które nie zawsze 
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mogą, umieją czy w końcu chcą, spędzać samodzielnie czas. Ponadto, im więcej 
dzieci w rodzinie i im są one starsze (14-18 lat), tym większe znaczenie mają osoby 
niespokrewnione i niespowinowacone, czyli przyjaciele i sympatie. Wydają się oni 
być, w opinii rodziców, bardziej znaczącymi osobami przede wszystkim dla dzieci, 
które są jedyne w rodzinie. Jest to naturalny proces, często charakteryzujący osoby  
w okresie adolescencji oraz jedynaków, związany z potrzebą afiliacji rówieśniczej. Może 
to wynikać zarówno z traktowania rówieśników w sposób uprzywilejowany względem 
rodziców/rodziny i postrzeganiem ich jako właściwej grupy odniesienia albo też być 
przejawem odczuwanej samotności w związku z brakiem rodzeństwa (wykres 30). 

 
Wykres 30. Dzielenie się odczuciami przez dziecko w wieku od 14 do 18 lat  

będące jedyne w rodzinie z sympatią. 
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Biorąc natomiast pod uwagę kryterium zamieszkania można wskazać na dwie 

prawidłowości. Pierwszą z nich jest rola i znaczenie rodzeństwa, szczególnie często 
podkreślana przez mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza w przypadku młodzieży 
(14-18 lat). Pozwala to zatem stwierdzić, iż na wsi z powodu braku możliwości 
nawiązywania nieograniczonych kontaktów interpersonalnych, rodzeństwo jest często 
jedynym adresatem stanów emocjonalnych towarzyszących młodemu człowiekowi, 
zarówno pozytywnych (szczęście), jak i negatywnych (szukanie pomocy). Inaczej jest  
w miastach, gdzie wielość kontaktów ulega zdecydowanej multiplikacji i łatwiej jest 
znaleźć osobę, która może stać się przyjacielem bądź sympatią. Sprowadza się to do 
nawiązywania przyjaźni z większą liczbą rówieśników i marginalizacji znaczenia 
rodzeństwa. Stąd wśród rodziców zamieszkujących miasta częściej można odnaleźć 
wskazania na osoby sympatii (miasto – 8,33%, wieś – 0,73%) czy też przyjaciół (miasto 
– 8,97%, wieś – 5,84%) (wykresy 31 i 32), jako na podmioty towarzyszące młodemu 
człowiekowi w różnego rodzaju przeżyciach. Rosnąca rola dziadków w życiu młodego 
człowieka akcentowana była również częściej przez rodziców zamieszkujących  
w miastach. Taki rozkład preferencji wśród rodziców, mających szczególnie dzieci 
małe, jest przeważnie odzwierciedleniem zapotrzebowania na bezpłatną pomoc 
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dziadków. Jest to bardziej widoczne w miastach, ponieważ na obszarach wiejskich 
opiekę nad dziećmi, a zarazem pomoc w określonych sytuacjach, przejmuje zarówno 
rodzeństwo, jak i inni członkowie rodziny oraz sąsiedzi. 

 
Wykres 31. Osoby, zdaniem rodziców, z którymi dziecko w wieku 14-18 lat rozmawia o swoich 

odczuciach, gdy jest szczęśliwe. 
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Wykres 32. Osoby, zdaniem rodziców, do których dziecko w wieku 14-18 lat idzie po pomoc,  
gdy jest mu źle. 
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Poziom wykształcenia rodziców wpływa głównie na postrzeganie roli i znaczenia 
dziadków jako powierników odczuć swych wnuków. Im wyższe wykształcenie rodziców, 
a tym samym wyższe zarobki, co z kolei najczęściej generuje szybszy powrót do pracy, 
tym częstsze angażowanie dziadków w opiekę nad wnukami, zwłaszcza w wieku od 0  
do 13 lat. Rodzice z niższym wykształceniem, a szczególnie z podstawowym, stosunkowo 
rzadziej dokonywali takiego wyboru. Często fakt ten można łączyć z trudnościami 
znalezienia pracy lub też z małą atrakcyjnością zajmowanego stanowiska w pracy, co 
zmusza lub zachęca do pozostania w domu i wychowywania samodzielnie dzieci. Ponadto 
osoby z niższym wykształceniem mają często więcej niż jedno dziecko, co pozwala im na 
powierzenie opieki nad nim starszemu rodzeństwu, a nie dziadkom.  

Rodzice stoją na stanowisku, że ich dzieci, zarówno kiedy szukają pomocy, jak 
również wtedy, gdy czują się szczęśliwe, najczęściej swoim odczuciami dzielą się  
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z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Czy osoby tworzące najbliższą rodzinę są 
również tymi, z opinią których dzieci w swoim postępowaniu liczą się najbardziej? 
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż po pierwsze, dzieci w swoim postępowaniu 
najbardziej liczą się z opinią rodziców, po drugie, w zależności od wieku dzieci katalog 
podmiotów ulega poszerzeniu. Im starsze dzieci, tym coraz większą rolę zaczynają 
odgrywać osoby spoza grupy pierwotnej (koledzy z klasy, sympatia, przyjaciele). Dla 
dzieci najmłodszych, w wieku od 0 do 3 lat, osobami, z których opinią liczą się 
najbardziej są, zdaniem rodziców: rodzice (77,36%) i dziadkowie (13,51%), dla dzieci 
pomiędzy 4 a 6 rokiem życia, oprócz rodziców (80,05%), dziadków (18,41%), grono to 
poszerza się o rodzeństwo (5,82%). Rodzice uważają, iż dla dzieci, które chodzą już do 
szkoły, oprócz oczywiście rodziców (79,26%), dziadków (13,23%) i rodzeństwa 
(6,42%), osobą taką jest również wychowawca (5,06%). Odnośnie dzieci starszych, 
pomiędzy 14 a 18 rokiem życia, rozłożenie akcentów przedstawiało się następująco: 
rodzice (75,50%), rodzeństwo (9,48%), koledzy z klasy (9,28%), sympatia (8,85%), 
przyjaciele (8,83%), dziadkowie (6,61%), wychowawca (3,75%). 

W zależności od zmiennych można po raz kolejny zasygnalizować 
występowanie określonych prawidłowości w preferencjach dorosłych Dolnoślązaków. 
Po pierwsze, okazuje się, iż w rodzinach monoparentalnych zauważalny jest wzrost 
roli dziadków i rodzeństwa w procesie socjalizacji młodego człowieka. Jest to 
widoczne przede wszystkim w przypadku dzieci małych, do 6. roku życia. Rola 
dziadków i rodzeństwa w kształtowaniu osobowości młodego człowieka (do 6 lat) 
częściej jest podnoszona przez kobiety, które zwracają się o pomoc do tych właśnie 
osób. Odnośnie dzieci starszych, które ukończyły 14 lat, to mężczyźni zwracali uwagę 
na znaczenie przyjaciół i sympatii w życiu dzieci (przyjaciele: mężczyzna – 13,13%, 
kobieta – 7,25%; sympatia: mężczyzna – 10,68%, kobieta – 8,17%). Potwierdza to 
zatem wniosek, iż osoby płci męskiej częściej i prawdopodobnie chętniej dzielą się 
swoim troskami z osobami spoza rodziny, a także poddają wpływom z zewnątrz.  

Rozkłady odpowiedzi w zależności od wieku rodziców, a zatem od wieku 
samych dzieci, przedstawiały się w przewidywalny sposób (wykres 33). Młodsi 
rodzice, posiadający w większości małe dzieci, akcentowali, iż w życiu ich dzieci 
istotnymi osobami są dziadkowie i rodzeństwo. Rodzice będący w wieku od 36 lat do 
45 lat, których dzieci analogicznie są starsze (14-18 lat) mieli świadomość,  
iż przyjaciele, koledzy z klasy i sympatie odgrywają istotną rolę w życiu ich 
potomstwa. Starsi rodzice, powyżej 41 r.ż. uważali, iż dzieci dorastając, czyli kończąc 
szkołę podstawową, stabilizują grono ważnych w życiu osób i rezygnują z kolegów  
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z klasy na rzecz sympatii i przyjaciół. Jednocześnie wybory młodzieży w kontekście 
osób istotnych w życiu sprowadzają się również do osłabienia znaczenia takich 
autorytetów jak nauczyciele. 

 
Wykres 33. Z czyją opinią w codziennym postępowaniu,  

zdaniem rodziców, liczą się dzieci w wieku 14-18 lat. 
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Przywołując natomiast zmienne „liczba dzieci w rodzinie” oraz „miejsce 
zamieszkania rodziny” warto odwołać się do wyników z pytań poprzednich. Ponownie 
okazuje się, iż występuje silna korelacja pomiędzy liczbą dzieci i ich wiekiem  
a pełnieniem przez poszczególne osoby ważkiej roli w życiu dzieci. Im więcej dzieci 
w rodzinie i im są one młodsze, tym większą rolę odgrywają dziadkowie. 
Równocześnie im więcej jest dzieci w rodzinie i im są one starsze, tym większy jest 
udział rodzeństwa w procesie wychowawczym (wykres 34). Wynika to zarówno  
z faktu, iż w rodzinach wielodzietnych często starsze rodzeństwo przejmuje funkcje 
wychowawcze, jak i z bycia „naturalnym” autorytetem dla młodszych dzieci. 

 
Wykres 34. Rodzeństwo jako grupa odniesienia dla dzieci w poszczególnych  

kategoriach wiekowych z uwzględnieniem ich liczby w rodzinie. 
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Miejsce zamieszkania i wykształcenie pozwalają na powielenie wniosków 

zaprezentowanych w uprzednio poruszanych pytaniach, przede wszystkim  
w kwestiach odnoszących się do rodzeństwa oraz dziadków. Równocześnie można 
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wskazać na dwa elementy, które nie wystąpiły w poprzednich rozważaniach. Zdaniem 
rodziców mieszkających na wsi, mających przede wszystkim dzieci uczęszczające do 
szkoły podstawowej, osobą, ze zdaniem której liczą się ich dzieci, jest wychowawca. 
Co prawda różnice we wskazaniach nie są zbytu duże (miasto – 4,62%, wieś – 5,99%), 
nie zmienia to jednak faktu, iż pozycja nauczyciela na wsi zawsze była związana  
z obdarzaniem go większym autorytetem niż w mieście. Cieszył się on uznaniem  
i szacunkiem, bowiem nierzadko był jedyną osobą, albo też należał do nielicznego 
grona osób wykształconych i dysponujących wiedzą. Choć współcześnie poziom 
nauczania, a zatem i przygotowanie nauczycieli do wykonywania zawodu, nie jest tak 
zróżnicowane ze względu na miejsce pracy, to wciąż na wsi określone zachowania 
towarzyszą społeczności lokalnej. Drugą kwestią jest częstsze zwracanie uwagi przez 
rodziców mieszkających w miastach na większą rolę i znaczenie sympatii, przyjaciół  
i kolegów z klasy w życiu ich dzieci. Odnosi się to szczególnie do młodzieży, czyli 
osób w wieku od 14 do 18 lat, które w przeciwieństwie do rówieśników 
mieszkających na wsi, mniejszą wagę przywiązują do roli najbliższej rodziny. 

Po raz kolejny pojawia się silna korelacja pomiędzy wykształceniem rodziców  
a rolą dziadków jako osób, z opinią których dzieci liczą się w swoim codziennym 
postępowaniu. Biorąc pod uwagę wiek samych dzieci jest to widoczne w przypadku dzieci 
małych i uczęszczających do szkoły podstawowej. Najczęściej na osobę swych rodziców 
wskazywali opiekunowie lepiej wykształceni, przede wszystkim z wykształceniem 
wyższym (wykres 35).  

 
Wykres 35. Rodzice o dziadkach jako osobach, z opinią których dzieci  

w swoim postępowaniu liczą się najbardziej. 
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STOSUNEK RODZICÓW DO DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH SWYCH DZIECI ORAZ PRZYCZYNY REZYGNACJI 
Z DODATKOWYCH FORM EDUKACJI  

 
93,66% dorosłych Dolnoślązaków uznało, iż wykształcenie należy do tej kategorii 

wartości instrumentalnych, która ma istotny wpływ na osiągnięcie przez człowieka 
sukcesu życiowego (duży wpływ – 37,11% wskazań i bardzo duży – 56,55%). Aby móc 
osiągnąć jak najlepsze wykształcenie często potrzebne są zajęcia pozaszkolne, które nie 
tylko uzupełniają zdobytą w szkole wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają, a następnie 
doskonalą indywidualne predyspozycje i talenty dzieci/młodzieży. 

Rodzice wyrażają zgodę na uczęszczanie przez dzieci na zajęcia pozaszkolne, 
uzależniając swą decyzję od wieku potomstwa. Im starsze są dzieci, tym wzrasta liczba 
korzystających z dodatkowych zajęć (wykres 36). Co więcej, korzystanie przez dzieci  
z zajęć dodatkowych jest determinowane, po pierwsze, samym faktem rozpoczęcia 
edukacji w szkole, po drugie, rodzajem placówki szkolnej, do której dziecko chodzi: 
szkoła podstawowa, gimnazjum lub też szkoła ponadgimnazjalna. 

 
Wykres 36. Zależność pomiędzy wiekiem dziecka a uczęszczaniem na zajęcia pozaszkolne. 
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Wśród rodziców, którzy mieli dzieci do lat 3 występowało bardzo małe 

zainteresowanie zajęciami dodatkowymi. Tylko 5,25% opiekunów, i to głównie osób 
pozostających w związku małżeńskim, wskazało na tę możliwość. Natomiast wśród 
rodziców, których dzieci miały od 4 do 6 lat już 20,81% zajęło takie stanowisko i po raz 
kolejny w tej kategorii badanych dominowały osoby będące w zalegalizowanym związku. 
Największe zapotrzebowanie na zajęcia pozaszkolne było zauważalne w momencie,  
gdy dziecko zaczynało naukę w szkole podstawowej. Okazuje się, iż 59,7% rodziców 
dzieci w wieku 7-13 lat potwierdziło, że ich dzieci wykorzystują dodatkowe formy 
rozwoju edukacyjno – intelektualnego. Na potrzebę dodatkowej edukacji dziecka w w/w 
wieku zwracali uwagę rodzice bez względu na stopień sformalizowania związku, a także 
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formę rodziny. Korzystanie przez rodziców z zajęć pozaszkolnych utrzymywało się na 
stosunkowo wysokim poziomie także podczas dalszej edukacji, bowiem 48,32% 
opiekunów, których dzieci skończyły już szkołę podstawową i kontynuowały naukę, 
wskazało, że ich dzieci uczęszczały na taką formę zajęć. Jednakże forma rodziny okazała 
się istotną zmienną w przypadku starszych dzieci. Zdecydowanie większe zainteresowanie 
zajęciami pozaszkolnymi wykazywały bowiem małżeństwa aniżeli osoby będące  
w konkubinacie oraz samotnie wychowujące dzieci. W przypadku dwóch ostatnich 
rodzajów rodziny więcej było opiekunów, których dzieci nie korzystały z zajęć 
pozaszkolnych aniżeli tych, którzy odpowiedzieli twierdząco. 

Stosunkowo duże zainteresowanie wśród rodziców zajęciami pozaszkolnymi wynika 
z kilku przyczyn. Opiekunowie są przeświadczeni, iż wszechstronna edukacja dzieci, 
rozwijająca ich pasje, zainteresowania oraz kształtująca umiejętności intelektualno-
poznawcze winna mieć miejsce przede wszystkim w momencie, gdy dziecko zaczyna 
chodzić do szkoły. Wtedy to wiedza i kwalifikacje nabywane podczas zajęć dodatkowych 
mogą być traktowane jako komplementarne do wiedzy przekazywanej w placówce 
oświatowej. Ponadto, część rodziców jest przekonana, iż poprzez zajęcia pozaszkolne są  
w stanie zapewnić swym dzieciom wyższy poziom edukacji (zindywidualizowane podejście 
do nauczania, edukacja przez nauczycieli spoza szkoły, często lepiej przygotowanych do 
pełnienia funkcji). Wpływ na tak wysoki udział dzieci w zajęciach pozaszkolnych ma 
również samo środowisko rodzinne, które nie jest w stanie zapewnić właściwego rozwoju 
swym dzieciom. Nie chodzi tylko o rodziny dysfunkcyjne, bowiem deficyt umiejętności 
rodzicielskich jest również udziałem rodzin funkcjonujących prawidłowo. To, zarówno brak 
wspólnych zainteresowań z dziećmi i brak czasu na proces wychowawczy i doskonalący 
umiejętności najmłodszych, jak i nadmierna wiara w wiedzę ekspercką. Co więcej, rodzice 
uważają, i słusznie, że jak najwcześniej podjęta edukacja jest czynnikiem wysoce 
stymulującym osiągnięcie sukcesu w życiu dorosłym. Stąd znacznie większe 
zainteresowanie edukacją pozaszkolną przede wszystkim w okresie uczęszczania przez 
dzieci do szkoły podstawowej. Poza tym, 11% spadek zainteresowania wśród rodziców 
dzieci starszych zajęciami dodatkowymi może wynikać z faktu, iż wiek samych dzieci 
pozwala im na rezygnację z dodatkowych form edukacji, bowiem albo określone 
umiejętności zostały już wykształcone albo też same dzieci nie są zainteresowane ich 
rozwijaniem. Nie można także wykluczyć okoliczności, kiedy to dzieci będące w wieku 
dojrzewania poszukują siebie samego, co nie pozwala im także sprecyzować własnych pasji. 

Istnienie prawidłowości, iż wraz z wiekiem dziecka rodzice zauważają 
znaczenie dodatkowej edukacji jest ściśle skorelowane z płcią oraz z wiekiem 
opiekunów. Odnośnie pierwszej zmiennej okazuje się, że im młodsze są dzieci, tym 
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częściej kobiety mają wiedzę na temat korzystania przez dzieci z dodatkowej nauki. 
Tak odpowiedziało 22,93% respondentek, których dzieci miały od 4 do 6 lat 
(mężczyźni – 15,64% wskazań), zaś w przypadku dzieci w wieku od 7 do lat 13 
62,86% kobiet (mężczyzn – 52,01%). Powyższy rozkład odpowiedzi jest przejawem 
wciąż funkcjonującego zjawiska w polskich rodzinach, gdzie to właśnie kobieta jest 
osobą odpowiedzialną za wychowywanie dzieci, szczególnie młodszych. Tym samym 
przedstawicielki płci żeńskiej dysponują właściwą wiedzą na temat potrzeb  
i zainteresowań swych dzieci, co pozwala im być organizatorkami czasu 
pozalekcyjnego. Intensyfikacja roli ojca często ma natomiast miejsce w przypadku 
dzieci starszych, kiedy to pojawiają się relacje o charakterze partnerskim. 

Im starsi są rodzice, tym częściej potwierdzają fakt uczęszczania swych dzieci 
na zajęcia pozaszkolne. Prawdopodobnie doświadczenia życiowe, nabywane 
proporcjonalnie do wieku, i związana z tym dojrzałość, pozwalają stwierdzić,  
iż kształtowanie indywidualnych umiejętności człowieka, między innymi w ramach 
zajęć dodatkowych, jest cenne w dorosłym życiu, a współcześnie nawet bardzo 
potrzebne. Wśród opiekunów, których dzieci miały od 4 do 6 lat, pozytywnie  
na pytanie o zajęcia pozaszkolne odpowiedziało 15,49% badanych będących w wieku 
od 26 do 30 lat oraz 30,83% w wieku od 41 do 45 lat. Respondenci, którzy mieli 
starsze dzieci (od 7 do lat 13) odpowiedzieli następująco: w wieku 26-30 lat – 44,83% 
wskazań, w wieku 41-45 lat 54,07% i w wieku 46-55 lat – 62,95%. 

Uczęszczanie przez dzieci na zajęcia pozaszkolne jest silnie skorelowane także  
z wykształceniem rodziców (wykres 37). Wyniki badań dowodzą, że im wykształcenie 
rodziców jest wyższe, tym większe zainteresowanie dodatkową edukacją. Prowadzi to 
zatem do wniosku, iż rodzice o wyższym wykształceniu przywiązują większą wagę do 
stymulowania rozwoju dziecka. Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami mają 
świadomość wagi i znaczenia określonych umiejętności, które winno się rozwijać,  
a następnie pielęgnować na odpowiednim etapie życia. I tak w przypadku dzieci w wieku 
od 4 do 6 lat żaden z respondentów z wykształceniem podstawowym nie widział potrzeby, 
aby dzieci korzystały z dodatkowej edukacji. Odpowiedzi takiej udzieliła połowa 
rodziców z wykształceniem wyższym. Podobne dysproporcje były widoczne przy 
rozkładzie odpowiedzi odnoszących się do dzieci, które chodziły do szkoły podstawowej. 
Sygnalizowanie potrzeby dodatkowego edukowania dzieci w wieku od 7 do 13 lat było 
szczególnie widoczne wśród respondentów z wykształceniem wyższym (81,38%)  
i średnim (70%), a prawie dwukrotnie mniejszy wśród badanych legitymujących się 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (48,36%) lub podstawowym (44%). 
Jednocześnie, co warto podkreślić, im starsze były dzieci w rodzinie, tym częściej rodzice, 
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nawet ci z najniższym poziomem wykształcenia, starali się by dzieci korzystały z zajęć 
dodatkowych.  

 
Wykres 37. Zależność pomiędzy wykształceniem rodziców a zgodą na uczęszczanie przez dzieci na zajęcia. 
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Tak, jak wykształcenie określało w istotny sposób stosunek rodziców do zajęć 

dodatkowych dzieci, tak liczba potomstwa w rodzinie, a także miejsce zamieszkania, 
okazały się być zmiennymi, które nie różnicowały już tak wyraźnie rozkładu 
odpowiedzi. Tym samym, stosownie do wieku samego dziecka, porównywalny odsetek 
rodziców zarówno z jednym dzieckiem, jak i z czwórką dzieci (i więcej) starali się 
korzystać z pozaszkolnej formy zajęć. 60,47% badanych, których dzieci były w wieku 
od 7 do 13 lat wskazało, iż korzystały one z dodatkowej edukacji oraz 52,34% 
respondentów, którzy mieli 4 i więcej dzieci. Wśród starszych dzieci (14-18 lat) odsetek 
tych, które chodziły na pozaszkolne zajęcia wyniósł: 47,57% – w przypadku jedynego 
dziecka w rodzinie, dwójki dzieci – 53,41%, a w rodzinach wielodzietnych niewiele 
mniej: z 3 dzieci – 38,72% oraz z czwórką i większą liczbą – 49,41%. 

Zarówno rodzice mieszkający na wsi, jak i w mieście starali się, aby ich dzieci 
korzystały z dodatkowych form edukacji. Rodzice dzieci w wieku 7-13 lat przejawiali 
podobne zainteresowanie zajęciami pozaszkolnymi (55,03% rodziców zamieszkujących 
obszary wiejskie i 61,85% miejskie); dzieci w wieku 4-6 lat: analogicznie 20,69% 
rodziców mieszkających na wsi, 20,90% rodziców mieszkających w mieście. Większe 
różnice były widoczne w przypadku rozkładu odpowiedzi odnoszących się do dzieci, 
w wieku 14-18 lat, kiedy to miejsce zamieszkania warunkowało dostęp dojrzewającej 
młodzieży do bardziej różnorodnych zajęć dodatkowych (wieś – 40,60%, miasto  
– 51,61%).  

Rodziców, którzy potwierdzili korzystanie przez własne dzieci z dodatkowej 
edukacji, zapytano o rodzaj zajęć oraz o źródło ich finansowania. Wyniki badań dowodzą, 
iż można zwrócić uwagę na następujące prawidłowości związane ze zjawiskiem 
dodatkowej edukacji wśród dolnośląskich dzieci. Po pierwsze, niezależnie od wieku 
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samych dzieci, istnieje stały katalog zajęć dodatkowych, do których rodzice przywiązują 
szczególną wagę. Po drugie, rodzice zapisują swe dzieci więcej niż na jeden rodzaj zajęć 
dodatkowych. Po trzecie, większy odsetek respondentów korzysta z określonego rodzaju 
zajęć pod warunkiem ich bezpłatnej dostępności. Po czwarte, są rodzice, którzy traktują 
ponoszenie dodatkowych kosztów zawiązanych z zajęciami pozalekcyjnymi swych 
dzieci jako conditio sine qua non bycia rodzicem. Oznacza to, iż w swoich budżetach 
domowych uwzględniają dodatkowe koszty na zajęcia, które rozwijają zarówno 
motoryczne umiejętności dzieci (zajęcia sportowe, basen), jak i estetyczno-intelektualne 
(zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, kursy komputerowe, korepetycje)  
(wykresy 38 i 39). Odnosząc się do tej ostatniej kategorii opiekunów priorytetem wydaje 
się być chęć dokształcania dzieci, wtórną kwestią natomiast forma odpłatności. Taka 
postawa rodziców koresponduje z ekonomiczną teorią odnoszącą się do roli i znaczenia 
dziecka w rodzinie, w której przyjmuje się, iż dzieci są tym większym źródłem 
psychicznej satysfakcji dla rodziców, im większe nakłady finansowe zostały poniesione 
na ich funkcjonowanie w rodzinie, w tym na edukację. Twórca teorii, G. S. Becker 
wskazuje na dzieci „doinwestowane – wyższej jakości” i „niedoinwestowane – niższej 
jakości”, gdzie „jakość dziecka” jest ważnym elementem nie tylko teorii płodności, ale 
także wiąże się z przyszłą jakością funkcjonowania samego dziecka. „Wyższa jakość” 
dziecka oznacza pomyślność trwającą przez całe życie. W przyszłości jest to silnie 
skorelowane z pomnażaniem inwestycji w kapitał ludzki wyrażający się następnie  
w aktywności zawodowej dziecka, jego reprodukcji biologicznej czy możliwościami 
transferu nagromadzonego bogactwa na dziecko36. 

Niezależnie jednak od dostępności finansowej zajęć (odpłatnych i nieodpłatnych), 
katalog tworzony przez rodziców stanowiły: zajęcia sportowe, artystyczne oraz nauka 
języków. Natomiast w przypadku zajęć odpłatnych do najczęściej wybieranych należało 
przede wszystkim korzystanie z basenu. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, w tym przypadku 
okres od 7 do 13 lat, kiedy ma miejsce szczególne zapotrzebowanie na dodatkową 
edukację, do pozostałych zajęć, których koszty ponosili sami rodzice można było zaliczyć: 
kursy przygotowawcze, jazdę konną, zajęcia korekcyjne (po 5,89%) i korepetycje – 5,5%. 
Natomiast wśród dzieci starszych (14-18 lat) poza zajęciami sportowymi (30,06%), nauką 
języków obcych (28,91%), korzystaniem z basenu (19,94%), korepetycjami (17,78%)  
i zajęciami artystycznymi (16,67%) rodzice najczęściej dofinansowywali także kursy 
przygotowawcze (5,56%), jazdę konną (4,46%) oraz kursy komputerowe (4,43%).  
W przypadku rodzin z dziećmi do 3. roku życia rodzice deklarowali, iż nieodpłatnie 

                                                 
36 K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie [w:] K. Slany, K. Małek, 
I. Szczepaniak-Wiecha (2003), s. 164-165. 
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chętnie posyłają dzieci na zajęcia korekcyjne (usługi często opłacane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia), na naukę języków obcych oraz na kursy przygotowawcze. Do 
kategorii zajęć odpłatnych, oprócz korzystania z basenu (75,17%), rodzice włączali 
opłacanie nauki języków obcych (16,56%) oraz zajęć artystycznych. 

 
Wykres 38. Zależność pomiędzy wiekiem dziecka a uczęszczaniem na nieodpłatne zajęcia pozaszkolne. 
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Wykres 39. Zależność pomiędzy wiekiem dziecka a uczęszczaniem na odpłatne zajęcia pozaszkolne. 
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W zależności od liczby dzieci w rodzinie (bez względu na ich wiek) 

podstawowym kryterium korzystania z zajęć pozaszkolnych była ich odpłatność. 
Rodzice mający więcej niż dwoje dzieci deklarowali, iż korzystają one przede 
wszystkim z zajęć nieodpłatnych. Natomiast rodzice z jednym lub dwojgiem dzieci 
częściej wskazywali, iż wydają środki własne na dodatkową edukację swych dzieci.  

Z nieodpłatnej formy zajęć pozaszkolnych, niezależnie od wieku dzieci, 
zdecydowanie częściej korzystali również rodzice z niższym wykształceniem  
(z podstawowym i zasadniczym zawodowym). Ponieważ, uwzględniając uwarunkowania 
polskie, kondycja finansowa rodzin jest silnie skorelowana z wykształceniem rodziców, 
opiekunowie legitymujący się wyższym oraz średnim wykształceniem częściej 
deklarowali, iż płacą za dodatkową edukację swych dzieci. Tym samym dzieci 
pochodzące z rodzin, w których rodzice legitymowali się niższym poziomem 
wykształcenia sporadycznie uczęszczały na zajęcia odpłatne (wykresy 40 i 41)37. W tym 
kontekście osoby legitymujące się niższym poziomem wykształcenia, cechujące się 

                                                 
37 Na podobne zależności zwracają uwagę autorzy Diagnozy społecznej. J. Czapiński, T. Panek (red.) (2009), s. 104. 
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również niższym poziomem rozbudzenia potrzeb intelektualnych, mogą przyjmować 
założenie, że rodzaj zdobywanej przez dziecko umiejętności nie jest tak cenny, by warto 
było za to zapłacić. Jednocześnie winno się podkreślić, iż poziom wykształcenia rodzica 
nie miał istotnego wpływu na wybór rodzaju zajęć dodatkowych. Prowadzi to do 
wniosku, iż w tym przypadku rodzice z niższym wykształcenie także przywiązywali 
wagę do rozwoju intelektualnego czy artystycznego swoich dzieci. 

Odwołując się do eksploracyjnej funkcji badań społecznych warto podkreślić, 
iż dzieci pochodzące z rodzin, w których rodzice mają niższe wykształcenie, a więc 
niejednokrotnie ubogich, mogą mieć problemy z dostępem do szerszych, co oznacza 
często odpłatnych, możliwości doskonalenia swych umiejętności. W konsekwencji 
może prowadzić to do sytuacji, kiedy będąc pozbawieni szans na lepsze 
wykształcenie, mogą powielać wzorce wyniesione z domu, nie tylko w aspekcie 
relacji międzyludzkich, ale także w kontekście przyszłości zawodowej. 

 
Wykres 40. Uczęszczanie przez dzieci na zajęcia pozaszkolne odpłatne w wieku 7-13 lat. 
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Wykres 41. Uczęszczanie przez dzieci na zajęcia pozaszkolne nieodpłatne w wieku 7-13 lat. 
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Zasygnalizowany powyżej stosunek osób z wyższym wykształceniem do zajęć 

pozaszkolnych charakteryzuje także badanych uwzględniając ich wiek i formę rodziny. 
Odnosząc się do pierwszej kategorii badanych rozkłady odpowiedzi dowodzą, iż wyboru 
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odpłatnych zajęć dodatkowych dokonywali respondenci pomiędzy 31. a 55. rokiem życia. 
Są to najczęściej osoby aktywne zawodowo, posiadające własne zasoby finansowe,  
o ustabilizowanej sytuacji w pracy albo też jednostki, które, będąc wychowane w nowych 
warunkach na rynku pracy, posiadają umiejętności poszukiwania pracy lub też zmiany na 
lepszą. Co więcej, osoby w tym wieku nie są już także najmłodszą kategorią 
respondentów, co oznacza, iż posiadają określony kapitał materialny. Jednocześnie nie są 
najstarszą populacją, a zatem nie muszą wybiegać w przyszłość w kontekście kondycji 
materialnej na starość. Fakt, iż zajęcia odpłatne częściej były wskazywane przez osoby 
pozostające w związku małżeńskim należy interpretować przez pryzmat kondycji 
finansowej tych gospodarstw domowych. Rodziny pełne częściej dysponują wyższym 
dochodem, mają do dyspozycji więcej niż jedno źródło zarobków, co pozwala im  
w pełniejszy sposób zaspokajać potrzeby gospodarstwa domowego, w tym potrzeby 
edukacyjne dzieci. Odmiennie przedstawia się sytuacja samotnych rodziców, którzy 
najczęściej mają do dyspozycji tylko własne środki finansowe i trudno im 
wygospodarować w ramach miesięcznego budżetu nadwyżki finansowe na dodatkową 
edukację własnych dzieci. Osoby będące w konkubinacie także mogą mieć mniejsze 
możliwości finansowe (np. jedno źródło dochodów, zobowiązania wobec osób spoza 
aktualnego związku), jak również niższą motywację do tego typu zachowań.  

Możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza w przypadku dzieci  
w wieku szkolnym, są ściśle związane z miejscem zamieszkania. Badania realizowane na 
Dolnym Śląsku dowodzą, że z zajęć dodatkowych znacznie częściej korzystają mieszkańcy 
obszarów wiejskich pod warunkiem, iż są one nieodpłatne. Przestrzenne zróżnicowanie 
dostępu do dodatkowej edukacji jest projekcją przede wszystkim dużego rozwarstwienia 
dochodowego mieszkańców miast i wsi, bowiem dochody uzyskiwane z rolniczej,  
ale i pozarolniczej działalności prowadzonej na terenach wiejskich z reguły są niższe. 

Zmienną, która nie miała istotnego wpływu na rozkład odpowiedzi dotyczących 
zajęć pozalekcyjnych była płeć respondentów. 

Przeprowadzone badania dowodzą, iż w zależności od wieku dziecka rodzice 
wyrażają zgodę na uczęszczanie własnych dzieci na zajęcia pozaszkolne (0-3 lata  
– 5,25%, 4-6 lat – 20,81%, 7-13 lat – 59,74%, 14-18 lat – 48,32%). Te same badania 
dostarczają jednak informacji, iż nie wszystkie dzieci korzystają z zajęć dodatkowych. 
94,41% dzieci w wieku od 0 do lat 3 nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia (co z racji 
wieku wydaje się uzasadnione), nie korzysta z nich także 78,27% dzieci w wieku  
4-6 lat, 40,29% dzieci w wieku szkolnym oraz 51,45% młodzieży (14-18 lat). 
Zdaniem rodziców do najczęstszych przyczyn nieskorzystania z zajęć dodatkowych 
można zaliczyć brak oferty w miejscu zamieszkania (27,28%), brak zainteresowania 
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ze strony samego dziecka (22,55%), brak pieniędzy (11,66%), mało interesującą ofertę 
zajęć dodatkowych (10,09%) oraz brak potrzeby uczęszczania przez dziecko na takie 
zajęcia (9,66%). 

Na trzy pierwsze przyczyny, z powodu których dziecko/dzieci nie uczęszcza na 
zajęcia pozaszkolne zdecydowanie częściej zwracali uwagę rodzice z więcej niż jednym 
dzieckiem (wykres 42). Ponadto brak odpowiednich warunków finansowych, będących 
przeszkodą w korzystaniu przez dzieci z dodatkowej edukacji, było częściej akcentowane 
przez rodziców mających więcej niż dwoje dzieci. Taki rozkład odpowiedzi należy przede 
wszystkim analizować przez pryzmat zdecydowanie osłabionej pozycji ekonomicznej 
rodzin wielodzietnych. Ponieważ w tego typu rodzinach występuje wysoki poziom 
zagrożenia ubóstwem, prowadzi to do braku możliwości zaspokajania między innymi 
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, czego efektem może być wykluczenie 
edukacyjne najmłodszych. Co więcej, niejednokrotnie brak środków finansowych  
w rodzinach wielodzietnych jest na tyle uświadomionym problemem wśród samych 
dzieci, iż nie wykazują one zainteresowania jakimikolwiek zajęciami dodatkowymi. 
Wiedzą bowiem, iż rodziców nie stać na zapewnianie odpowiednich warunków do 
indywidualnego rozwoju. Ze względu na trudną sytuację finansową częściej na fakt ten 
wskazywały osoby samotnie wychowujące dzieci, żyjące w konkubinacie, respondenci  
z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym.  

 

Wykres 42. Zależność pomiędzy  liczbą dzieci w rodzinie  
a przyczynami nieuczęszczania przez dzieci na zajęcia pozaszkolne. 
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 Znaczna część rodziców, diagnozując przyczyny nie pozwalające uczęszczać 

dzieciom na zajęcia dodatkowe, wskazała na brak oferty w miejscu zamieszkania. Byli to 

przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby z większą liczbą dzieci. 

Wybór przez respondentów tego rodzaju okoliczności może wynikać z kilku powodów. 

Po pierwsze, uwzględniając głównie analizy rządowe, istotnym problemem w polskiej 

rzeczywistości jest jakość programów edukacyjnych, kierowanych zarówno do małych 

dzieci, jak i młodzieży, a także brak odpowiednio przygotowanych nauczycieli do ich 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

106 

realizacji. Polskie placówki oświatowe często nie są w stanie przedstawić właściwej oferty 

nauczania, która byłaby efektywna w rozwijaniu kompetencji poznawczych dzieci38. Na 

podobne mankamenty można zwrócić uwagę w przypadku oferty odnoszącej się do zajęć 

pozalekcyjnych, akcentując dodatkowo brak zindywidualizowanego podejścia do każdego 

z dzieci. Potrzeba postrzegania ucznia jako indywiduum jest silnie uświadomiona wśród 

rodziców mających więcej niż jedno dziecko, bowiem to w rodzinach wielodzietnych 

wyjątkowo wyraźnie dostrzegalne są różne potrzeby i preferencje poszczególnych dzieci. 

Po drugie, wskazywanie na brak oferty w miejscu zamieszkania jest związane ze 

zróżnicowaniem przestrzennym samej oferty programowej. Rynek usług zajęć 

dodatkowych, często specjalistycznych, jest zdecydowanie bardziej rozwinięty w miastach. 

Nie dziwi zatem rozkład odpowiedzi, gdzie na brak możliwości zajęć pozalekcyjnych  

w miejscu zamieszkania zwracali uwagę głównie mieszkańcy wsi – 46,51% (miasto  

– 18,75% wskazań). Także badani o najniższych kwalifikacjach i osoby od 36. do 54. roku 

życia stosunkowo często odwoływały się do argumentu braku oferty w miejscu 

zamieszkania oraz braku zainteresowania ze strony samego dziecka. Jednakże  

w przypadku badanych mających niskie wykształcenie przyczyny wyboru przywołanych 

odpowiedzi jawią się zdecydowanie inne. Często to przede wszystkim niewiedza i deficyt 

umiejętności w znalezieniu właściwych dla dziecka zajęć, nie zaś brak zaangażowania 

samych dzieci jest przyczyną nieuczęszczania na zajęcia dodatkowe. Niekiedy może to 

być także brak zainteresowania rodzica preferencjami dziecka. Natomiast wskazania 

dokonane przez respondentów powyżej 36 lat, nawiązujące do braku zainteresowania  

ze strony dziecka zajęciami pozaszkolnymi, można odnieść do wieku samych dzieci. 

Respondenci ci mają dzieci starsze, których zainteresowania nie muszą być rozwijane  

w ramach zajęć pozaszkolnych i są w stanie same dbać o własne preferencje, 

niekoniecznie angażując rodziców. Poza tym wiek dojrzewania może być czynnikiem 

stymulującym określony stosunek wobec rodziców. Młodzież nie zawsze chce, aby 

rodzice byli zaangażowani w ich sprawy i nie mówi o własnych zainteresowaniach.  

Na ową przyczynę wskazywało 41,55% badanych w wieku 36-40 lat, 31,64% w wieku 

41-45 i 26,33% w wieku 46-55 lat.  

Płeć jako zmienna nie różnicowała w zasadniczy sposób rozkładu odpowiedzi. 

                                                 
38 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008, s. 51-68. 
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WŁADZA I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW WEWNĄTRZ RODZINY  
 
Podział władzy, czyli kto jest „głową rodziny” 

Za „głowę rodziny” przyjęło się uważać osobę, której dochód stanowi samodzielne 
lub główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego lub taką, która tym dochodem 
rozporządza39. Jest to również osoba odpowiedzialna za koordynację życia rodziny, 
ciesząca się szacunkiem pozostałych jej członków, mająca autorytet wynikający  
z posiadanych kompetencji i doświadczenia. Dlatego też, w sposób pośredni, informacja  
o tym, która z osób uważana jest przez członków rodziny za jej „głowę”, stanowi także 
wskazówkę odnoszącą się do wewnątrzrodzinnej hierarchii władzy.  

Zdecydowana większość respondentów, poproszona o wskazanie „głowy 
rodziny”, nie miała problemów ze sprecyzowaniem swego stanowiska w tej sprawie  
– aż 99,73% z nich wskazała konkretnego członka rodziny pełniącego tę funkcję. 
Badani najczęściej uznawali siebie jako osobę pełniącą tę rolę w gospodarstwie 
domowym (42,00% wskazań). Jednocześnie niemal tyle samo osób (40,17%) 
podkreślało dzielenie się tym mianem ze współmałżonkiem, a co za tym idzie, 
związanymi z tym obowiązkami i przywilejami. Niemal co szósty (15,36%) badany  
za „głowę rodziny” uznał swego życiowego partnera. W świadomości badanych tytuł 
ten niepodzielnie związany był z dorosłością – udział dzieci w procesie dzielenia się 
władzą wewnątrzrodzinną był niemal całkowicie wyeliminowany. Jedynie 1,46% 
respondentów wybrało odpowiedź, iż cała rodzina jest jej „głową”, zaś jeszcze mniej 
osób (0,09%) wskazało na dziecko czy dzieci jako centralne ogniwo gospodarstwa 
domowego. Uzyskane wyniki odzwierciedlają przemiany, jakie zaszły w świadomości 
społeczeństwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat. Jeszcze na początku lat 80. ubiegłego 
wieku zdecydowana większość badanych skłonna była przypisywać tę rolę tylko jednej 
osobie – mężczyźnie lub kobiecie40. Cechą współczesnych małżeństw staje się 
świadomościowa demokratyzacja relacji wewnątrzrodzinnych i odwoływanie się do 
funkcjonowania w ramach tak zwanego małżeństwa partnerskiego.  

Odwołując się do historii socjologii rodziny trzeba przypomnieć, iż tradycyjny 
podział władzy w rodzinie przez wieki związany był najczęściej z osobą mężczyzny. 
To on, poprzez swój związek ze sferą produkcji, rynkiem pracy, poprzez możliwość 
pozyskiwania środków materialnych, decydował o egzystencji pozostałych członków 

                                                 
39 Por. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_niepelnosprawni_uwagi_metodyczne.pdf, (24.09.2010).  
40 Por. D. Duch-Krzystoszek, O podziale władzy i obowiązków w rodzinie, [w:] J. Sikorska (red.), Kobiety i ich 
mężowie. Studium porównawcze, Warszawa 1996.  
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rodziny. Co więcej, mężczyzna reprezentował także gospodarstwo domowe w sferze 
publicznej. Postępujące zmiany gospodarcze, odseparowanie procesów produkcji od 
środowiska rodzinnego oraz proces emancypacji związany między innymi  
z masowym wejściem kobiet na rynek pracy i partycypacją w życiu publiczno  
– politycznym spowodowały, że mężczyźni w wielu przypadkach przestali być 
jedynymi żywicielami rodziny. Konsekwencją tych przeobrażeń stała się redefinicja 
relacji pomiędzy członkami gospodarstwa domowego, związana ze zmianą zakresów 
ról i poszerzeniem zbioru przysługujących im kompetencji, co spowodowało, że 
również inne osoby dopuszczone zostały do udziału we władzy. Stąd odpowiedź na 
pytanie, kogo uznaje się za „głowę rodziny” przestaje być jednoznaczna. Obserwacja 
wyników badań w kontekście zmiennej „płeć” umożliwia konstatację, iż zarówno  
w świadomości mężczyzn, jak i kobiet, nadal funkcjonuje pogląd, że to właśnie 
mężczyzna jest (lub powinien być) głową rodziny (wykres 43).  

 
Wykres 43. „Głowa rodziny” to... 
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Na siebie jako osobę centralną, koordynującą całość funkcjonowania 

gospodarstwa domowego wskazało 52,76% mężczyzn i 37,83% kobiet (różnica 
14,93% wskazań). Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni przypisywały 
partnerom kluczową rolę w rodzinie (odpowiednio 18,04% i 8,47% wskazań – różnica 
9,57 punktów procentowych) oraz były skłonne postrzegać swój związek poprzez 
pryzmat wspólnego pełnienia tej funkcji (41,98% vs 35,52% – różnica 6,46 punktów 
procentowych). 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

109 

Podkreślanie partnerstwa w pełnieniu funkcji koordynatora życia rodzinnego 
stanowiło domenę ludzi lepiej wykształconych. Bycie „głową rodziny” wspólnie  
z partnerem deklarowało 24,73% badanych z wykształceniem podstawowym, 
34,89% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 42,63% ze średnim  
i ponad połowa (59,02%) osób z wykształceniem wyższym. Im niższy poziom 
wykształcenia, tym częściej respondenci wskazywali na siebie jako na najważniejszą 
postać w gospodarstwie domowym.  

Interesującą obserwację w kontekście posiadanego wykształcenia przynosi 
porównanie odpowiedzi mężczyzn i kobiet (wykres 44).  

 
Wykres 44. Zależność pomiędzy płcią i wykształceniem a percepcją osoby będącej „głową rodziny”. 
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Kobiety z wykształceniem podstawowym częściej niż pozostałe skłonne były 

przypisywać rolę głowy rodziny tylko jednej osobie – najczęściej wskazywały przy 
tym na siebie (53,39% wskazań). Tylko co piąta (19,96%) z nich podkreślała 
partnerstwo w pełnieniu tych funkcji. Wraz ze wzrostem wykształcenia kobiet spadała 
liczba wskazań na siebie jako organizatora życia rodziny, jak również przypisywanie 
tej roli współmałżonkowi. Natomiast przybywało opinii o wspólnym wypełnianiu 
zadań należących do głowy rodziny – odpowiedzi takiej udzieliła co trzecia (35,76%) 
kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym, niemal co druga (47,98%)  
z wykształceniem średnim oraz prawie 60% (58,99%) z wykształceniem wyższym.  

Mężczyźni bardziej tradycyjnie postrzegali tę kwestię, w mniejszym stopniu 
podkreślając partnerstwo w pełnieniu funkcji „głowy rodziny” i częściej wyrażając 
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przekonanie o jednoosobowej odpowiedzialności za kierowanie gospodarstwem 
domowym. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rosła liczba mężczyzn 
uważających, że to oni samodzielnie wykonują zadania przypisane „głowie rodziny” 
(wykształcenie podstawowe – 49,95%, zasadnicze zawodowe – 55,45%, średnie  
– 61,68% wskazań). Jedynie poglądy mężczyzn z wykształceniem wyższym odbiegały 
od tej tendencji – byli oni znacznie rzadziej skłonni postrzegać siebie jako centralną 
postać rodziny (22,71%), nadając prymat partnerstwu w pełnieniu tej funkcji 
(59,08%). Można więc wskazać, że przełamywanie stereotypu w percepcji zadań 
przypisanych do ról typowo „kobiecych” i typowo „męskich” najpełniej dokonuje się 
wśród osób legitymujących się wykształceniem wyższym, a więc tych, które 
obdarzone są wiedzą i umiejętnościami wykraczania poza utarty schemat tradycyjnego 
podziału ról ze względu na płeć (gender). Dodatkowo przezwyciężaniu owego 
stereotypu sprzyja aktywność na rynku pracy – osoby legitymujące się najwyższym 
poziomem wykształcenia niezależnie od płci, w podobny sposób funkcjonują na rynku 
pracy41, zajmując podobne stanowiska, łatwiej im więc, odwołując się do doświadczeń 
dnia codziennego, przełamywać utarte schematy i niezależnie od płci, postrzegać 
różne aspekty swego związku w kategoriach partnerstwa.  

Wśród kobiet do 45. roku życia średnio około 1/3 z nich uznawała siebie za 
„głowę rodziny”, a około 40% z nich wskazywało na partnerstwo w pełnieniu tych 
funkcji. Kobiety starsze (mające 46 lat lub więcej) były bardziej skłonne sobie 
przypisywać funkcję organizatora życia rodzinnego, rzadziej przy tym wskazując na 
wspólne z partnerem wykonywanie związanych z tym zadań. W przypadku mężczyzn 
można obserwować tendencję odmienną – młodsi respondenci (do 45. roku życia) 
częściej uznawali siebie za „głowę rodziny” i mniej chętnie dzielili się tą władzą  
z żoną/partnerką. Fakt ten wiązać można z większym zaangażowaniem mężczyzn  
w aktywność zawodową w tym okresie – zazwyczaj ich żony czy partnerki 
wychowują dzieci – dlatego też ich udział w rynku pracy, a co za tym idzie, zarabianie 
na codzienne potrzeby rodziny zostaje ograniczona. Status „jedynego/głównego 
żywiciela rodziny” staje się więc dla mężczyzn istotnym kryterium postrzegania 
relacji wewnątrzrodzinnych w aspekcie bycia „głową rodziny”. Od tego wzorca 
odbiegają poglądy mężczyzn w wieku 31-35 lat, którzy rzadziej widzieli siebie w roli 
organizatora życia rodzinnego (38,32%), częściej skłaniając się ku poglądowi  
o partnerstwie w tym zakresie (50,03%). W poglądach tych zbliżeni byli do mężczyzn 
mających więcej niż 45 lat, którzy częściej wskazywali na dzielenie się przywilejami  

                                                 
41 Świadomie pominięta zostaje tu kwestia istniejących nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy.  
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i obowiązkami wynikającymi z bycia centralnym ogniwem gospodarstwa domowego. 
Wydaje się, że poglądy osób starszych częściej wynikają z codziennych doświadczeń, 
wypracowanych kompromisów i funkcjonalnych zasad dzielenia się domowymi 
zadaniami. Także opieka nad dzieckiem nie wymaga już zazwyczaj tak intensywnego 
zaangażowania, jak ma to miejsce we wcześniejszych fazach rozwoju dziecka, stąd 
obie strony mogą uczestniczyć w rynku pracy i dostarczać rodzinie dochody. 
Natomiast w przypadku respondentów młodszych proces budowania własnej pozycji 
w rodzinie przez oboje partnerów wciąż nie jest zakończony i podlega wzajemnym 
negocjacjom i modyfikacjom.  

 
Wykres 45. Zależność pomiędzy płcią i miejscem zamieszkania a percepcją osoby będącej „głową rodziny”. 
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Analiza danych empirycznych pozwala na konstatację, iż również miejsce 
zamieszkania różnicowało poglądy badanych na temat pełnienia funkcji „głowy 
rodziny” (wykres 45). Wydaje się, że idee modernizacyjne najmocniej wpływały na 
poglądy kobiet zamieszkałych w mieście. Mieszkanki miast były bardziej skłonne,  
w porównaniu z kobietami ze wsi, do postrzegania siebie jako osoby stojącej na czele 
rodziny (41,76% vs 29,10%), jak również ujmować swój związek w kategoriach 
partnerstwa i wspólnego sprawowania tej funkcji (43,22% vs 39,34), znacznie rzadziej 
przypisując tę funkcję swym partnerom (13,19% vs 28,69%). Natomiast mężczyźni, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, najczęściej stali na stanowisku, iż to oni są 
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liderami rodziny (wieś – 55,42% wskazań, miasto – 51,79%). Mniejszą popularnością 
w ich opinii cieszył się pogląd o wspólnym kierowaniu gospodarstwem domowym 
(odpowiednio 30,12% i 37,50%), rzadziej też niż kobiety skłonni byli oddawać 
przywództwo partnerce/żonie, wskazując ją jako tę osobę, która samodzielnie pełni 
funkcję „głowy rodziny”.  

Podsumowując, warto wskazać na fakt, iż płeć respondenta stanowiła jedną  
z istotnych determinant percepcji udziału poszczególnych osób we władzy wewnątrz 
rodziny. Badani uznali, że kierowanie rodziną stanowi domenę dorosłych, 
ewenementem było włączanie w ten proces potomstwa. Mężczyźni częściej niż 
kobiety traktowali siebie jako lidera rodziny, natomiast kobiety miały tendencję do 
postrzegania swego związku przez pryzmat partnerstwa i wspólnego udziału  
we władzy wewnątrzrodzinnej. Oczywiście kwestią do dyskusji i podstawą do 
dalszych eksploracji poznawczych pozostają motywacje i kryteria stosowane przy 
precyzacji pozycji „głowy rodziny” przez respondentów należących do każdej z płci. 
Wydaje się, że pogłębienie tych zagadnień pozwoliłoby na lepsze zrozumienie 
mechanizmów determinujących aktualnie proces dzielenia się władzą w związku.  

Jednym z zadań związanym z codziennym funkcjonowaniem gospodarstwa 
domowego jest zarządzanie domowym budżetem. Jest to czynność wpisana  
w wewnętrzny system władzy w rodzinie (zasada „kto trzyma kasę, ten rządzi”),  
a jednocześnie obciążona dużą odpowiedzialnością. Osoba gospodarująca pieniędzmi 
przeznaczonymi na codzienne wydatki musi nie tylko je zaplanować, biorąc pod 
uwagę wpływy do budżetu, ale również przez cały czas monitorować sytuację  
i decydować, które z tych wydatków są ważniejsze niż inne w przypadku, gdy nie 
wystarcza środków na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Zarządzanie domowym 
budżetem jest to praca wymagająca stałego wysiłku związanego z kalkulacją  
i konfrontacją potrzeb z możliwościami finansowymi gospodarstwa domowego.  

Przekonanie, że jest to zadanie wymagające zaangażowania i wkładu pracy 
znalazło swe odzwierciedlenie w wypowiedziach respondentów. Najwięcej osób,  
bo niemal połowa badanych (47,09%) wskazała na dzielenie się tą funkcją ze 
współmałżonkiem i wspólne gospodarowanie zasobami finansowymi rodziny. Nieco 
mniej osób (42,23%) uznało, że to do nich należy zarządzanie domowym budżetem, zaś 
niewielki odsetek respondentów (9,31%) widział w tej roli swego współmałżonka. 
Dopuszczenie całej rodziny, nie tylko osób dorosłych, ale również potomstwa, do udziału 
w decydowaniu o codziennych wydatkach stanowiło zupełny margines – liczba wskazań 
na tę odpowiedź nie przekroczyła 1%. Podobnie, jak w odniesieniu do postrzegania osoby 
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będącej „głową rodziny”, respondenci uznawali, że kierowanie rodziną i zarządzanie 
domowymi finansami, nie jest procesem demokratycznym, w którym uczestniczą wszyscy 
jej członkowie, lecz stanowi domenę ludzi dorosłych – rodziców czy opiekunów. Dzieci, 
niezależnie od wieku, nie są dla rodziców w takich sytuacjach partnerami, lecz jedynie 
odbiorcami działań i decyzji przez nich podejmowanych.  

Badania dotyczące podziału obowiązków domowych pomiędzy kobietami  
a mężczyznami wskazują, że strategia mężczyzn opiera się w wielu sytuacjach na 
dążeniu do unikania odpowiedzialności czy nadmiernego wysiłku i „oddawania” prac 
czasochłonnych i monotonnych swym partnerkom42. Można przypuszczać, iż rezygnacja 
mężczyzn z części władzy związanej z gospodarowaniem finansami rodziny wynika  
z postrzegania tego zajęcia przez pryzmat jego uciążliwości.  

 
Wykres 46. Osoba zarządzająca domowym budżetem to... 
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Odmiennie niż miało to miejsce odnośnie postrzegania osoby będącej „głową 
rodziny”, kiedy mężczyźni częściej wykazywali tendencję do tradycyjnego 
pojmowania tej funkcji, przypisując sobie jej pełnienie, w przypadku zarządzania 
domowym budżetem częściej niż kobiety wskazywali na partnerstwo i wspólne 

                                                 
42 Por. D. Duch, O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku, [w:] M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na 
przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa 2002.  
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dzielenie się tymi obowiązkami (wykres 46). Stanowisko takie zaprezentowała ponad 
połowa mężczyzn (53,79%) i 44,47% kobiet. Mężczyźni mniej skłonni byli brać na 
siebie wynikające z tego tytułu zobowiązania – tylko co czwarty (26,71%) z nich 
podkreślał swą samodzielność w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego. 
Chętniej natomiast, aniżeli miało to miejsce w przypadku określenia osoby będącej 
„głową rodziny”, podkreślali rolę żony czy partnerki jednoosobowo zarządzającej 
domowym budżetem (17,55% wskazań). Natomiast kobiety najczęściej uznawały 
siebie za dysponenta rodzinnych środków finansowych (48,29%), znacznie rzadziej 
postrzegając współmałżonka jako głównego odpowiedzialnego za ten wymiar życia 
domowego (6,10%).  

 

Podział obowiązków domowych  
Podział obowiązków domowych pomiędzy poszczególnych członków rodziny 

stanowi istotną informację o jej wewnętrznej strukturze. Tradycyjnie, w rodzinach 
patriarchalnych, mężczyzna odpowiedzialny był za dostarczanie rodzinie środków 
finansowych na utrzymanie, do kobiety natomiast należała organizacja życia 
domowego, w tym również zarządzanie (w przypadku posiadania służby) lub 
samodzielne wykonywanie większości obowiązków porządkowych, zaopatrzeniowych 
i opiekuńczych. Procesy modernizacyjne, w tym masowe wejście kobiet na rynek 
pracy spowodowały przemiany również w tej sferze życia. Podział zadań na „typowo 
męskie” i „typowo kobiece” przestał być oczywisty i uzasadniony w sytuacji, kiedy 
kobiety również zaczęły mieć udział w dostarczaniu środków finansowych do budżetu 
domowego. Z jednej strony, w związku z obciążeniem obowiązkami zawodowymi nie 
miały one już tak wiele czasu, by zajmować się domem i zapewniać rodzinie pełen 
komfort życia domowego, z drugiej strony zaś wzrósł również poziom ich oczekiwań 
wobec mężczyzn, by włączali się oni w wykonywanie obowiązków domowych. 

Zazwyczaj wyróżnia się trzy modele rodziny, uwzględniając poziom 
zaangażowania obojga partnerów w realizację prac domowych: tradycyjny, w którym 
mężczyzna pracuje, a kobieta odpowiedzialna jest za dom; mieszany, czyli taki  
w którym oboje małżonkowie pracują, a kobieta dodatkowo wykonuje gros 
obowiązków domowych; oraz partnerski, w którym osoby wspólnie wykonują prace 
związane z obsługą gospodarstwa domowego. Oczywiście zakres owego podziału 
bywa bardzo zróżnicowany, w wielu sytuacjach obiektywne i subiektywne oceny 
realizowanego modelu mogą być zupełnie rozbieżne. Zazwyczaj partnerzy, dzieląc się 
obowiązkami domowymi, posługują się kryterium funkcjonalnym, uwzględniającym 
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umiejętności i możliwości indywidualne osób tworzących związek. Ponieważ jednak 
to kobiety nadal postrzegane są jako osoby w głównej mierze odpowiedzialne za 
„ognisko domowe” i w toku socjalizacji przyuczane do wykonywania podstawowych 
obowiązków domowych, to one zazwyczaj wykonują „najpoważniejsze” prace, takie 
jak gotowanie, pranie, prasowanie, sprzątanie. Mężczyźni natomiast częściej 
podejmują się zadań prostszych, niewymagających szczególnych umiejętności, jak np. 
wynoszenie śmieci, jak również takich, wykonanie których wiąże się z koniecznością 
podjęcia interakcji z osobami i instytucjami z zewnątrz. Do działań takich należy 
choćby zlecanie usług do wykonania czy załatwianie spraw w urzędach. Warto przy 
tym podkreślić fakt, iż opieka nad dzieckiem, wcześniej postrzegana jako domena 
kobiet, coraz częściej traktowana jest jako wspólna odpowiedzialność obojga 
rodziców. Mężczyźni aktywnie włączają się w działania opiekuńcze i wychowawcze, 
coraz silniej zaznaczając swą obecność w życiu rodziny.43 

Odpowiadając na pytanie o podział obowiązków domowych, respondenci 
uczestniczący w badaniach dolnośląskich najczęściej wskazywali na siebie jako na osobę, 
która w głównej mierze odpowiedzialna jest za wykonywanie prac domowych (wykres 
47). Do ich podstawowych zadań należało gotowanie (71,62%), pranie (72,29%), 
prasowanie (70,49%) oraz opieka nad dzieckiem (69,29%). Współmałżonek aktywnie 
włączał się w realizację prac na rzecz gospodarstwa domowego w przypadku 
konieczności zgłoszenia usterek i napraw (43,24%) oraz załatwienia spraw urzędowych 
(42,84%). Miał też swój udział w płaceniu rachunków (39,1%) i opiece nad potomstwem 
(36,59%). Dzieci w niewielkim stopniu uczestniczyły samodzielnie w realizacji prac 
domowych. Do ich zadań najczęściej należało wynoszenie śmieci (23,88%), opieka nad 
zwierzęciem (22,23%), sprzątanie (12%) oraz podlewanie kwiatów (11,19%). Były to 
więc czynności, które nie wymagały posiadania specyficznych umiejętności, nie były 
pracochłonne ani zbyt absorbujące czasowo, a jednocześnie uczyły młodych ludzi 
odpowiedzialności i obowiązkowości. W czasach współczesnych, nastawionych  
na kształtowanie kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji i pomnażanie 
wiedzy, głównym zadaniem dzieci wydaje się być nauka i zdobywanie umiejętności, 
umożliwiających odniesienie sukcesu w dorosłym życiu. Dlatego też prawdopodobnie 
rodzice nie chcą zbytnio obciążać swych pociech pracami domowymi, ponieważ mogłoby 
to negatywnie wpłynąć na ich edukację i wyniki osiągane w szkole.  

 

 

                                                 
43 Por. CBOS, Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych. Raport z badań, Warszawa, grudzień 2006.  
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Wykres 47. Podział obowiązków domowych w percepcji respondentów. 
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Część prac domowych rodzina wykonuje wspólnie, przy porównywalnym 

zaangażowaniu wszystkich jej członków. Najczęściej obejmowało to takie czynności 
jak zakupy (35,37%), opieka nad zwierzęciem (33,82%), opieka w chorobie (26,94%), 
sprzątanie (24,74%) oraz wynoszenie śmieci (24,37%).  

Kobiety i mężczyźni odmiennie postrzegali swe zaangażowanie w realizację domo-
wych obowiązków. Poglądy kobiet na tę kwestię prezentuje poniższy wykres (wykres 48).  

 
Wykres 48. Podział obowiązków domowych – perspektywa kobiet. 
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Według kobiet to głównie one odpowiedzialne są za wykonywanie wszystkich 
prac w gospodarstwie domowym. Do ich podstawowych obowiązków należy 
zdecydowana większość czynności praco- i czasochłonnych, takich jak gotowanie 
(90,24%), pranie (91,51%), prasowanie (89,02%), wymagające systematyczności  
– podlewanie kwiatów (79,53%) oraz działania związane z opieką nad potomstwem 
(80,14%) i opieką w chorobie (74,26%). Obowiązki te tradycyjnie postrzegane były 
jako domena kobiet i w tym zakresie nie nastąpiły znaczące zmiany. Jednakże 
uzyskane wyniki badań wskazują, że w opinii kobiet, przejmują one nawet te zadania, 
które uznawane były dotąd za strefę działań mężczyzn. Kontakty ze światem 
zewnętrznym dokonywane w imieniu rodziny przestały stanowić obowiązek, który 
spoczywa na barkach mężczyzny – kobiety aktywnie włączają się w takie działania, 
jak płacenie rachunków (68,23%), załatwianie spraw urzędowych (63,31%), 
poszukiwanie fachowca, który naprawiłby powstałe w domu usterki i dokonał 
niezbędnych napraw (57,11%). Niemniej działania te postrzegane były jako te,  
w które współmałżonkowie płci męskiej zaangażowani byli najmocniej – niemal 
połowa (49,04%) kobiet stwierdziła, że mąż zleca usługi naprawcze, 44,3% – że załatwia 
sprawy w urzędach, 36,99% – że bierze udział w płaceniu rachunków. Niemal 30% 
(29,06%) respondentek wskazywało, że do obowiązków domowych męża należy 
wynoszenie śmieci. Mężczyźni angażują się również w czynności opiekuńcze – ponad 
¼ (26,65%) z nich opiekowała się dziećmi, zaś 1/5 (20,94%) miała swój udział  
w pielęgnacji chorych. Do podstawowych obowiązków potomstwa, postrzeganych  
z perspektywy kobiet, należało wynoszenie śmieci (27,17%), opieka nad zwierzęciem 
(22,17%) oraz czynności porządkowe (13,98%) i podlewanie kwiatów (11,46%). Były 
to więc zadania dostosowane do możliwości i umiejętności dziecka.  

Wspólna aktywność rodziny związana z obowiązkami domowymi wyrażała się 
przede wszystkim we wspólnych zakupach (33,56%), opiece nad zwierzęciem (32,8%), 
opiece w chorobie (25,49%), sprzątaniu (24,11%) i wynoszeniu śmieci (23,86%).  

Podział obowiązków domowych, a więc również relacji pomiędzy 
poszczególnymi członkami rodziny, był odmiennie postrzegany przez mężczyzn 
uczestniczących w badaniu (wykres 49). Co prawda, z ich perspektywy większość 
czynności także wykonywały kobiety, jednakże poziom zaangażowania mężczyzn  
w prace na rzecz gospodarstwa domowego był w ich ocenie znacznie większy.  
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Wykres 49. Podział obowiązków domowych – perspektywa mężczyzn. 
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Mężczyźni w głównej mierze akcentowali swój udział w czynnościach, które 
tradycyjnie przyjęło się uznawać za ich domenę, przypisując sobie znacznie wyższą 
aktywność w tym zakresie niż swoim partnerkom. Ponad 2/3 z nich wskazywało na 
wykonywanie takich prac jak zgłaszanie usterek i napraw (69,83%, udział żony  
– 28,15%) oraz załatwianie spraw w urzędach (66,47%, żona – 39,04%), ponad połowa 
(54,73%) z nich dokonywała płatności wynikających ze zobowiązań finansowych 
gospodarstwa domowego wobec innych podmiotów (partnerka – 44,59%), a niemal  
co drugi (46,6%) respondent odpowiedzialny był za wynoszenie śmieci (46,6%, żona  
– 29,95%). Mężczyźni uważali także, że bardziej angażują się w czynności opiekuńcze: 
nad potomstwem (41,36%) oraz w pomoc podczas choroby (41,68%).  

Swe zaangażowanie w pozostałe czynności oceniali średnio na poziomie około 
20% i były to wskazania znacznie wyższe niż te wyrażane przez kobiety (wykres 50). 
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Wykres 50. Zależność pomiędzy płcią a poglądami na temat zaangażowania mężczyzn  
w wykonywanie obowiązków domowych 
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Odmiennie niż kobiety respondenci płci męskiej postrzegali również rolę dzieci 
w wykonywaniu prac domowych. Byli oni skłonni w mniejszym stopniu niż kobiety 
uznawać ich uczestnictwo w czynnościach związanych z obsługą gospodarstwa 
domowego. Kobiety znacznie częściej akcentowały udział potomstwa w takich pracach 
jak sprzątanie (różnica 7,14 punktów procentowych), wynoszenie śmieci (różnica 11,86 
punktów procentowych) i zakupy (różnica 4,44 punktów procentowych).  
Owe rozbieżności można częściowo tłumaczyć faktem częstszego przebywania dzieci  
z matkami niż ojcami, stąd lepsza orientacja przedstawicielek płci żeńskiej w organizacji 
i przydziale czynności domowych dla potomstwa. W większości rodzin to kobiety 
odpowiadają za organizację wewnętrznego życia gospodarstwa domowego, to one 
wyznaczają poszczególnym jej członkom zadania do wykonania lub negocjują poziom 
zaangażowania w obowiązki domowe. Mogą więc bardziej aktywnie włączać dzieci  
w czynności na rzecz rodziny, kierując się nie tylko kryterium funkcjonalnym 
(umiejętności i rodzaj pracy), ale również względami wychowawczymi.  

Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety postrzegali rodzinę jako wspólnotę  
w całości odpowiedzialną za wykonanie określonej pracy w gospodarstwie domowym, 
szczególnie w odniesieniu do takich czynności, jak podlewanie kwiatów, 
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dokonywanie zakupów, płacenie rachunków, opieka nad dziećmi, opieka w chorobie, 
załatwianie spraw w urzędach i zgłaszanie usterek i napraw.  

Wydaje się, że respondenci obu płci przejawiają ambiwalencję w postrzeganiu 
podziału obowiązków domowych w rodzinie. Zarówno kobiety jak i mężczyźni skłonni 
byli jednocześnie przypisywać sobie wykonywanie obowiązków tradycyjnie 
ujmowanych jako typowo kobiece czy typowo męskie, a jednocześnie wykraczać poza 
ów schematyczny podział. Być może owe różnice w percepcji udziału przedstawicieli 
obu płci w realizacji zadań na rzecz domu wynikają z przyjęcia odmiennych 
perspektyw. Kobiety czują się odpowiedzialne za integralność środowiska domowego, 
wykonują więc gros czynności, które tworzą jego egzystencjalne ramy, bagatelizując,  
z konieczności, fakt, że są to w większości prace mechaniczne, praco- i czasochłonne. 
Natomiast mężczyźni, mając w pamięci tradycyjny podział obowiązków domowych na 
męskie i kobiece, swe zaangażowanie w te ostatnie, niezależnie od jego formy  
i poziomu, postrzegają jako oddanie przysługi kobiecie i wspomożenie jej w pełnieniu 
przypisanych jej funkcji44. Stąd mogą mieć tendencję do wyolbrzymiania swej roli  
w tym zakresie. Niewykluczone również, iż kobiety, zmęczone podwójnym 
obciążeniem obowiązkami zawodowymi i domowymi mają zbyt duże oczekiwania 
wobec swych partnerów i nie są w stanie obiektywnie ocenić ich zaangażowania  
w prace domowe, ponieważ nie odczuwają związanej z tym ulgi. Wydaje się, że w celu 
rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości konieczne byłyby pogłębione eksploracje tego 
problemu, znacznie wykraczające poza materię niniejszego badania.  

Procesy decyzyjne w rodzinie 
Kolejnym istotnym elementem relacji pomiędzy członkami rodziny oraz pozycji 

poszczególnych osób w wewnątrzrodzinnej hierarchii władzy jest uczestnictwo  
w podejmowaniu decyzji. W porównaniu z istniejącym podziałem obowiązków 
domowych, podejmowanie decyzji przez rodziny dolnośląskie jest procesem częściej 
dokonywanym wspólnie (wykres 51). Najczęściej wspólne decyzje związane są  
z zaspokajaniem potrzeb rekreacyjno – turystycznych. Niemal 2/3 badanych wskazało, 
że członkowie rodziny razem określają, w jaki sposób spędzą czas wolny (64,37%) oraz 
dokąd pojadą na wakacje (64,01%). Są to czynności, które z założenia mają przynosić 
radość wszystkim osobom, które w nich uczestniczą. Dlatego też wybór form i miejsc 
rozrywki staje się polem negocjacji i wypracowania akceptowanego przez wszystkich 
kompromisu, ponieważ jest to jedna z gwarancji udanego odpoczynku. Wspólnie 

                                                 
44 Por. D. Duch (2002). 
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podejmowane były również decyzje dotyczące niektórych kwestii wychowawczych: 
wyboru szkoły (54,25%) i zajęć pozalekcyjnych dla dziecka (55,14%). Są to 
zagadnienia, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość potomstwa, dlatego też 
rodzice aktywnie włączają je w dyskusję dotyczącą zdobywania wiedzy i nabywania 
nowych lub pielęgnowania posiadanych umiejętności. Rodzice wychodzą z założenia, 
że o tak ważnych sprawach nie mogą decydować sami, ponieważ nie oni będą ponosić 
konsekwencje owych postanowień. Ostatnią kategorią odpowiedzi, gdzie liczba 
wskazań na łączne podejmowanie decyzji przekroczyła liczbę wskazań na poszczególne 
osoby wchodzące w skład rodziny, był wygląd mieszkania. Stan taki był wynikiem 
dbałości wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo domowe o komfort  
i stworzenie optymalnych warunków codziennej egzystencji dla każdego jej członka.  

Sami respondenci decydowali najczęściej o codziennych zakupach (55,69%)  
i kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci (ustalenie godziny powrotu dziecka 
do domu – 49,97%, pozwolenie dziecku na wieczorne wyjście – 48,6%, kupno ubrań 
dla dzieci – 47,73%, kupno zabawek – 45,52%). Najczęściej są to drobne sprawy, 
niewymagające głębokiego namysłu i analiz i może je podjąć jedna osoba, bez 
znaczących konsekwencji dla integralności życia rodzinnego. Dodatkowo respondenci 
wskazywali na siebie jako osoby, które najczęściej podejmują decyzje w sprawach 
poważniejszych nabytków na rzecz gospodarstwa domowego (kupno sprzętu rtv/agd  
– 46,28%, kupno samochodu – 46,14%). W uczestnictwo w zaopatrywaniu rodziny  
w niezbędny sprzęt czy nabycie pojazdu aktywnie angażował się również 
współmałżonek, choć w każdym przypadku jego partycypacja w procesie decyzyjnym 
była mniejsza niż udział respondenta. Dzieci rzadko były podmiotem, który mógł 
wpływać na kształt codziennej egzystencji gospodarstwa domowego. Ich udział  
w procesie decyzyjnym skupiał się na kwestiach bezpośrednio odnoszących się do ich 
spraw, takich jak wybór szkoły (11,89%) i zajęć pozalekcyjnych (16,94%), zakup 
zabawek (8,42%) i przeznaczonej do bezpośredniego użytku odzieży (7,95%).  

Kwestią nadrzędną dotyczącą sytuacji potomstwa w hierarchii władzy 
wewnątrzrodzinnej wydaje się przyznanie mu prawa głosu w sprawach, które są dla niego 
istotne oraz takich, które dotyczą rodziny jako całości. Dzięki temu młody człowiek 
zyskuje poczucie sprawstwa w odniesieniu do własnego życia, może nauczyć się 
odpowiedzialności, wyrażania własnych poglądów, szacunku dla osób wyrażających 
odmienne opinie oraz negocjowania warunków danego przedsięwzięcia. Podmiotowe 
traktowanie pozwala mu również na wzmocnienie samooceny i wzmacnia wiarę w siebie.  
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Wykres 51. Osoba podejmująca decyzje w rodzinie to... 
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Podobnie jak w przypadku podziału obowiązków domowych, również postrzeganie 
odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji było zróżnicowane w zależności od 
płci badanego (wykres 52). Jednakże poziom owych rozbieżności nie był aż tak znaczący, jak 
to miało miejsce w odniesieniu do wykonywania prac na rzecz gospodarstwa domowego.  

Kobiety częściej wskazywały na podejmowanie decyzji związanych z zaopatry-
waniem rodziny w artykuły codziennego użytku (67,41%) oraz opieką i wychowaniem 
potomstwa. Ponad połowa z nich uznawała, że jest odpowiedzialna za kupowanie 
dzieciom ubrań (57,74%) i zabawek (53,04%) oraz określanie godziny powrotu dziecka 
do domu (52,21%). Powszechniej też wyrażały opinię o podejmowaniu decyzji, które 
mają wpływ na wygląd i warunki mieszkaniowe. Nie czuły się przy tym nadmiernie 
obciążone odpowiedzialnością za ten wymiar funkcjonowania rodziny – znacznie częściej 
niż miało to miejsce w przypadku podziału obowiązków domowych twierdziły, że  
w procesie decyzyjnym uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Tylko w przypadku 
kupna samochodu kobiety były skłonne przyznać, że głos decydujący o tym, jaki pojazd 
zostanie nabyty, posiada ich współmałżonek. Dbałość o samochód, dokonywanie 
niezbędnych przeglądów i napraw są to czynności zazwyczaj postrzegane jako męskie 
zadanie. Uważa się również, że wiedza motoryzacyjna posiadana przez mężczyzn jest 
rozleglejsza niż wiadomości, którymi dysponują kobiety. Dlatego też respondentki 
uznawały wyższość kompetencji męża w tej materii nad własnymi.  
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Wykres 52. Podejmowanie decyzji – perspektywa kobiet. 
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W oczach respondentów płci męskiej żony decydowały o większości spraw 
związanych ze sprawnym funkcjonowaniem rodziny (wykres 53). Jedynie w przypadku 
podejmowania decyzji o kupnie sprzętu rtv/agd i kupnie samochodu ich wybory 
dominowały nad kobiecymi. Podobnie, jak miało to miejsce w percepcji udziału dzieci 
w wykonywaniu obowiązków domowych, również w odniesieniu do procesów 
decyzyjnych mężczyźni skłonni byli bagatelizować uczestnictwo potomstwa  
w decydowaniu o sprawach rodziny. Kobiety częściej przypisywały dzieciom rolę 
sprawczą w odniesieniu do takich kwestii jak wybór szkoły i zajęć dodatkowych, 
kupno odzieży i zabawek dla nich przeznaczonych, organizacja czasu wolnego  
i dbałość o wystrój mieszkania. Są to te czynności, o których częściej decydują 
kobiety, stąd łatwiej im uchwycić udział innych osób w tym procesie. Natomiast 
respondenci częściej niż respondentki wyrażali przekonanie, że to cała rodzina 
wspólnie podejmuje decyzje nadające ostateczny kształt sprawom rodzinnym, zgłasza 
w odniesieniu do istotnych kwestii wychowawczych i wzajemnych relacji rodzic  
– dziecko oraz przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych.  

 

 

 

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

124 

Wykres 53. Podejmowanie decyzji – perspektywa mężczyzn. 
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SANKCJE POZYTYWNE I NEGATYWNE JAKO ELEMENT PROCESU 
SOCJALIZACYJNEGO 

 
Wychowanie można określić jako „wywieranie intencjonalnego wpływu na 

wychowanka, w niepustym otoczeniu, przez stymulowanie go odpowiednimi 
komunikatami, bodźcami, przekazami, w celu uzyskania przez niego rzadkich zachowań  
i cech osobowych, które pozostawałyby we względnej zgodności z normami społecznymi 
i standardami „normalności” w danym społeczeństwie”45.  

Pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest jego 
rodzina. To ona przekazuje mu wartości, normy, wzory zachowań, obyczaje kulturowe 
społeczeństwa oraz przygotowuje go do samodzielnego życia w dorosłości46, pełniąc tym 
samym funkcję legalizacyjno – kontrolną.  

Rodzina może kształtować rozwój osobowy i psychofizyczny dziecka w dwojaki 
sposób – poprzez świadome działania wychowawcze oraz w sposób niezamierzony47. 
Jednym z podstawowych elementów świadomego kształtowania pożądanych zachowań  
i postaw społecznych jest stosowanie nagród i kar.  

Nagrodę zdefiniować można jako jeden z regulatorów postępowania, pozytywny 
bodziec, pozwalający na odczuwanie przyjemności w związku z wykonaniem lub 
zaniechaniem pewnych czynności. Głównym celem owego stymulatora jest zachęcenie 
jednostki do powtarzania pożądanych zachowań. Kara natomiast jest przykrym czy 
uciążliwym doznaniem dla jednostki, będącym następstwem jej czynu. Zadaniem kary jest 
wytworzenie mechanizmów postępowania skierowanych na unikanie lub rezygnację  
z działań uznanych za negatywne. Kara spełnia również funkcje orientacyjne, poprzez 
ukazanie wychowankowi, co w jego postępowaniu oceniane jest jako dobre, a co jako złe, 
z punktu widzenia podmiotu wychowującego. Zagadnienie stosowania nagród i kar budzi 
wiele kontrowersji i wątpliwości wśród rodziców, wychowawców i specjalistów. Osią 
toczonych dyskusji są raczej zalety i wady stymulatorów pozytywnych i negatywnych  
w procesie wychowania niż kwestia czy należy je stosować, czy też zrezygnować z ich 
wykorzystywania w toku socjalizacji. Pedagodzy skłaniają ku preferowaniu nagród jako 
bardziej efektywnego narzędzia moderowania zachowania dziecka, zalecając ograniczenie 
stosowania kar.  

                                                 
45 T.1, B. Urban, J.M. Stanik, (red.) Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2008, s. 73. 
46 J. Król, Postawy rodziców a struktura „Ja” i poziom samoakceptacji u młodzieży, „Psychologia Wychowawcza” 
1992, nr 1, s. 46-56.  
47 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, 
Warszawa 1979.  
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Poglądy dolnośląskich rodziców na stosowanie nagród i kar w procesie 
wychowywania potomstwa są zróżnicowane. Ponad połowa (56,34%) z nich deklarowała, 
że w ich domu stosuje się bodźce pozytywne wobec dzieci, a połowa (50,59%) 
wskazywała na wykorzystywanie kar w procesie kształtowania osobowości młodego 
człowieka. Dla zdecydowanej większości respondentów sankcje pozytywne i negatywne 
są nierozerwalnie związane ze sobą – ¾ (77,94%) osób wykorzystujących w procesie 
wychowawczym nagrody stosowało również kary. Można więc uznać, że mamy do 
czynienia z systemem wychowawczym, w którym dobre uczynki są nagradzane, zaś złe 
karane.  

Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na moderację zachowań dziecka 
poprzez system nagród (62,59% vs 53,95% wskazań) oraz kar (55,10% vs 48,86% 
wskazań). Wskazuje się, że mężczyźni w procesie wychowania potomstwa pełnią rolę 
swoistych stabilizatorów, są bardziej zrównoważeni i konsekwentni w stosowaniu 
instrumentów socjalizacyjnych. Kobiety natomiast posiadają większy wpływ na 
formowanie się struktury emocjonalnej dziecka. Dlatego też mężczyźni mogą silniej 
wierzyć w regulacyjną moc stosowania nagród i kar niż kobiety.  

Zwolennikami stosowania bodźców pozytywnych w największym stopniu byli 
rodzice w wieku 31-40 lat (64,66%), zaś osoby w wieku 36-45 częściej niż inne używały 
wzmocnień negatywnych (63,05%). Osoby młodsze i starsze w mniejszym stopniu 
wykorzystywały te narzędzia w procesie kształtowania postaw swojego potomstwa, przy 
czym w całej populacji zaobserwować można przewagę nagród nad karami.  

System motywacyjny w postaci nagród i kar najczęściej wykorzystywany był przez 
rodziny mające dwoje dzieci (nagrody – 65,87%, kary – 59,40%). Sankcje pozytywne  
w najmniejszym stopniu stosowane były przez gospodarstwa domowe z jednym 
dzieckiem (49,14%), natomiast rodziny wielodzietne chętniej niż te wychowujące 
jedynaków uznawały je za metodę wpajania właściwych norm postępowania (z 3 dzieci  
– 54,83%, z 4 i więcej dzieci – 55,28%). Analiza rozkładu zmiennej jaką jest liczba dzieci, 
prowadzi do interesującej obserwacji: w procesie wychowawczym po stymulanty 
negatywne najrzadziej sięgali rodzice mający 4 i więcej potomstwa (40,99%) oraz osoby  
z jednym  dzieckiem (45,70%), częściej zaś wychowujący troje (49,73%) i dwoje 
(59,40%) dzieci. Być może rodzicom mającym tylko jedno dziecko łatwiej ogarnąć 
spektrum jego negatywnych zachowań i zapanować nad nimi bez sięgania po sankcje 
karne. Poza tym podejście opiekunów do jedynaków może być bardziej liberalne  
z powodu wyższej wartości nadawanej zarówno samemu dziecku, jak i własnemu 
rodzicielstwu. W przypadku rodzin wielodzietnych umiarkowanie w stosowaniu kar może 
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wynikać z mniejszej ilości czasu, jaką można poświęcić każdemu dziecku z osobna, 
strategii swoistego „uodpornienia” się na wiele poczynań potomstwa oraz przejęcia części 
działań o charakterze wychowawczym przez starsze rodzeństwo.  

Zwolennikami stosowania systemu nagród i kar byli częściej mieszkańcy miast 
(nagrody – 61,18%, kary – 57,33%) niż osoby zamieszkujące społeczności wiejskie 
(odpowiednio 44,71% i 34,44% wskazań). Warto przy tym podkreślić, że mieszkańcy wsi 
preferowali wykorzystywanie raczej nagród niż kar w moderowaniu pożądanych 
zachowań swego potomstwa.  

Sankcje pozytywne i negatywne najczęściej stosowały osoby pozostające  
w związku małżeńskim (nagrody – 59,38%, kary – 52,75%) oraz rodzice samotnie 
wychowujący potomstwo (odpowiednio 47,85% i 46,66%), a rzadziej po narzędzia te 
sięgały osoby będące w konkubinacie (39,03% i 35,93%).  

Poziom wykształcenia również wpływał na wykorzystywanie dodatnich  
i ujemnych stymulantów pożądanego z punktu widzenia dorosłych, postępowania 
potomstwa. Wyższy poziom wykształcenia sprzyjał stosowaniu nagród jako metody 
wychowawczej (osoby z wykształceniem podstawowym – 36,33% wskazań, z wyższym  
– 64,62% wskazań). Jednocześnie niski poziom wykształcenia skorelowany był z niższym 
niż w pozostałych kategoriach wieku wykorzystywaniem negatywnych regulatorów 
postępowania dziecka (badani z wykształceniem podstawowym – 28,32% wskazań,  
z wyższym – 51,43%). Osoby obdarzone mniejszymi kompetencjami edukacyjnymi 
rzadziej niż inne osoby wykorzystują nagrody i kary w procesie socjalizacji. Być może 
związane jest to z ich niższym potencjałem wychowawczym, wynikającym z deficytów 
wiedzy na temat kształtowania osobowości dziecka. Stan taki może być również 
powiązany z wzorcami socjalizacyjnymi wyniesionymi z własnego domu rodzinnego  
– jeśli rodzice badanego nie stosowali wobec niego nagród i kar, a on wyrósł na 
„przyzwoitego człowieka”, sam również może nie widzieć takiej potrzeby w odniesieniu 
do swego potomstwa.  

Dzieci najczęściej premiowane były za działania wskazujące na ich prawidłową 
socjalizację: wywiązywanie się z obowiązków (40,14% wskazań) czy otrzymanie dobrej 
oceny w szkole (39,37%) oraz przysparzające rodzicom powodów do dumy – sukcesy na 
szkolnej i pozaszkolnej arenie, w tym udział w olimpiadach, konkursach, zawodach 
sportowych (39,40%). Z jednej strony więc rodzice starali się gratyfikować te zachowania, 
które uznawali za przypisane do roli „grzecznego” dziecka – posłuszne wykonywanie 
przydzielonych zadań oraz uzyskiwanie pozytywnych ocen w szkole, z drugiej strony zaś 
działania wykraczające poza codzienną rutynę, polegające na wyznaczaniu sobie przez 
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dziecko ambitnych celów i dążeniu do ich realizacji. Dla części rodziców (39,87%) 
istotniejsze od rzeczywistych sukcesów było zaangażowanie dziecka w realizację danego 
zadania – rodzic skłonny był nagrodzić dziecko, jeśli widział, że stara się ono jak najlepiej 
wywiązać z nałożonego nań zadania. Co trzeci (33,85%) badany stosował wzmocnienia 
pozytywne wobec potomstwa w sytuacji, kiedy pomagało rodzicom w wykonywaniu 
obowiązków domowych. Mniejsza liczba rodziców (17,67%) skłonna była nagradzać 
dziecko tylko i wyłącznie za posłuszeństwo, za to, że „nie nabroiło”, uznając, że nie jest to 
jedyny warunek wystarczający do uzyskania gratyfikacji. Wydaje się więc, że  
w większości przypadków stosowanie nagród wobec dziecka wiązało się z dążeniem do 
wzmocnienia zachowań i działań pożądanych z punktu widzenia rodziców/procesu 
wychowawczego. Jednakże w co 16. (6,63%) rodzinie zdarzało się, że nagrody stosowano 
w sposób przypadkowy, bez żadnego konkretnego powodu, co pozbawiało je walorów 
dydaktycznych.  

Mężczyźni częściej skłonni byli do nagradzania potomstwa za konkretne prace 
wykonane na rzecz gospodarstwa domowego (40,95% wskazań – różnica w stosunku do 
kobiet o 10,22 punktów procentowych) oraz za właściwe zachowanie (odpowiedź „kiedy 
nie nabroi” – 20,22%, różnica 3,67 punktów procentowych). Kobiety natomiast chętniej 
nagradzały dobre chęci i starania dziecka (41,26%, mężczyźni – 36,72%), wywiązywanie 
się z obowiązków (odpowiednio 42,61% i 34,5%) oraz osiągnięcia dziecka na 
płaszczyźnie naukowej, sportowej, wychodzące poza kanon edukacji szkolnej 
(odpowiednio 41,75% i 34,04%). Zaobserwowano wśród nich większą skłonność do 
przyznawania dziecku nagrody bez powodu (7,44% vs 4,78%). Można przyjąć, że kobiety 
posiadały bardziej empatyczne podejście do potomstwa, mężczyźni zaś starali się 
nagradzać za konkretne zachowania.  

Rodziny wielodzietne wykazywały większą tendencję do nagradzania dziecka  
za wyniki w nauce, przy czym osiągnięcia te były najmocniej doceniane przez rodziny 
mające troje dzieci. Jednocześnie im większa liczba potomstwa, tym częściej powodem 
otrzymania nagrody był fakt wywiązywania się ze swych obowiązków. W rodzinach 
wielodzietnych multiplikacja zadań opiekuńczo-porządkowych powoduje często 
konieczność obarczenia nimi również starszego potomstwa. Właściwa organizacja pracy  
i wywiązywanie się z powierzonych prac sprzyja w miarę bezkolizyjnemu funkcjonowaniu 
rodziny, stąd w oczach dorosłych zachowanie takie warte jest nagrody. Wraz ze wzrostem 
liczby dzieci zmniejsza się natomiast przyznawanie wzmocnień pozytywnych za pomoc  
w domu. W rodzinach wielodzietnych fakt pomagania w domu jest raczej traktowany jako 
rzecz naturalna, obowiązek dziecka, dlatego też nie stanowi on istotnego powodu przyznania 
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gratyfikacji. Gospodarstwa domowe, w których wychowuje się większa liczba potomstwa, 
nie zawsze są w stanie skupiać się na intencjach dziecka, doceniać podejmowane przezeń 
próby i wysiłki i uznawać je za wystarczającą przyczynę otrzymania nagrody. Dlatego też 
liczba wskazań na odpowiedź „kiedy dziecko się stara” jest odwrotnie proporcjonalna do 
liczby dzieci. W rodzinach wielodzietnych częściej zdarza się również przyznawać nagrody 
bez powodu, przypadkowo, co może wprowadzać chaos w system normatywny potomstwa.  

Rodzice młodsi, do 30. r.ż. częściej niż pozostali badani skłonni byli nagradzać 
dziecko za posłuszeństwo i dobre chęci, natomiast opiekunowie w starszym wieku za 
dobre wyniki w nauce i osiągnięcia oraz wywiązywanie się z obowiązków.  

Poziom wykształcenia rodziców również determinował rodzaj okoliczności, 
uprawniających dziecko do otrzymania wyróżnienia (wykres 54). Im wyższy poziom 
wykształcenia badanych, tym rzadziej uznawali oni otrzymanie dobrej oceny za 
wystarczający warunek otrzymania nagrody. Rodzice z wykształceniem podstawowym 
mogą traktować edukację instrumentalnie, jako przepustkę do sukcesu w dorosłym życiu, 
stąd mogą kierować do potomstwa naciski o charakterze pozytywnym (bądź negatywnym) 
chcąc wymusić zachowania pożądane. Natomiast dla rodziców legitymujących się 
wyższym poziomem wykształcenia wiedza staje się wartością autoteliczną – dziecko 
uczy się dla siebie, a nie dla opiekuna, dlatego też nagradzanie go za dobre oceny nie 
jest potrzebne, a może być wręcz szkodliwe.  

 
Wykres 54. Zależność pomiędzy wykształceniem a powodami przyznawania nagród. 
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Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rosła też liczba osób przekonanych, że 
nie tylko osiągnięcie celu, ale już samo podejmowanie starań by go zdobyć, stanowi 
wystarczający powód do otrzymania nagrody. Rodzice o wyższych kompetencjach 
poznawczych zdają się lepiej rozumieć, że nie zawsze liczy się wyłącznie 
osiągnięcie sukcesu, ważne jest też systematyczne dążenie do jego zdobycia  
i wysiłek włożony w jego realizację.  

Osoby z wykształceniem podstawowym częściej niż pozostałe doceniały wagę 
pracy na rzecz gospodarstwa domowego, wywiązywanie się z powierzonych 
obowiązków oraz odpowiednie zachowanie.  

Mieszkańcy terenów wiejskich częściej nagradzali potomstwo za dobre wyniki  
w nauce, pomoc w domu oraz wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Częściej też 
byli skłonni przyznawać dziecku gratyfikację bez powodu. Natomiast dla mieszkańców 
miast istotnym powodem nagradzania były dodatkowe osiągnięcia naukowe czy sportowe.  

Wybór nagrody, w opinii rodziców, uzależniony był od wieku dziecka (wykres 55). 
Potomstwo najmłodsze, w wieku 0-6 lat, najczęściej obdarzane było pochwałami – jako 
pozytywny środek wychowawczy traktowało je niemal ¾ (71,29%) badanych. Znaczna 
część respondentów (60,61%) nagradzała dzieci w tym wieku dając im słodycze.  
W zaleceniach żywieniowych odnoszących się do populacji dzieci prezentowane jest dość 
restrykcyjne stanowisko wobec słodkich pokarmów. Uznaje się je głównie za źródło  
tzw. „pustych kalorii”, pozbawionych walorów odżywczych, które, spożywane  
w nadmiarze, przyczyniają się do odkładania tkanki tłuszczowej. Dlatego też rekomenduje 
się ograniczanie słodyczy w codziennej diecie osób do 18. r.ż.48 Duża część rodziców 
poważnie traktowała kwestię kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych  
u własnego potomstwa, stąd tendencja do postrzegania słodkich przekąsek raczej  
w kategoriach wyróżnienia mającego na celu wzmacniać zachowania uważane za 
pozytywne niż jako zwykłego, niejako należnego dziecku pokarmu. Co prawda wydaje 
się, że limitowanie słodyczy w codziennym jadłospisie potomstwa plasuje się raczej  
w sferze deklaracji rodzicielskich niż rzeczywistych zachowań, jednakże wydaje się także, 
że dorośli nadając spożywaniu słodyczy charakter uroczysty, redukują związane z nim 
uczucie dysonansu poznawczego. Warto również zastanowić się nad implikacjami 
psychologicznymi takiego działania – dziecko otrzymuje komunikat, że słodycze stanowią 
wyróżnienie, łączy więc ten pokarm z odczuwaniem przyjemności, poczuciem, że zrobiło 
coś dobrze, że inni są zadowoleni z jego postępowania. W przyszłości, chcąc osiągnąć 

                                                 
48 Por. www.izz.waw.pl, (29.06.2010). 
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podobne wrażenie, poprawić sobie nastrój, dziecko może sięgać po słodycze w sposób 
impulsywny i niekontrolowany, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych 
zaburzeń żywieniowych, otyłości i problemów z samooceną. 

Pozytywne wzmocnienia kierowane do dzieci w wieku 0-6 lat często 
przybierały charakter materialny. Połowa (50,36%) rodziców nagradzała dziecko 
kupując coś, co sprawi mu przyjemność, 22,48% nabywało przedmioty użyteczne w 
codziennym funkcjonowaniu potomstwa (np. pomoce szkolne, odzież, obuwie, itp.), 
zaś 21,64% badanych preferowało nagradzanie dziecka kupnem rzeczy, stanowiących 
obiekt jego marzeń i pragnień. Niemal tyle samo osób (23,73%) nagradzało dzieci 
wspólnym wyjściem do kina czy na lody. Co ósmy (12,64%) rodzic pozwalał dziecku 
samodzielnie decydować o tym, jaką nagrodę otrzyma. Tylko 1/10 (10,25%) 
dorosłych nagradzała najmłodsze dzieci dając im pieniądze.  

 

Wykres 55. Rodzaje nagród stosowanych wobec potomstwa w różnym wieku. 
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W odniesieniu do dzieci w wieku 7-13 lat wciąż najpopularniejszym narzędziem 
wzmacniania pozytywnego były pochwały (61,09%), jednakże siła ich stosowania  
w porównaniu z kategorią dzieci młodszych poważnie zmalała (różnica 10,2 punktów 
procentowych). Wzrosło natomiast znaczenie wyróżnień mających wymiar materialny. 
Niemal połowa (46,24%) rodziców nagradzała potomstwo, kupując mu rzeczy „dla 
przyjemności”, 27,96% badanych nabywało przedmioty, znajdujące się w sferze  
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marzeń dzieci, zaś 22,81% dokonywało zakupów czegoś „pożytecznego”. W porównaniu 
z zachowaniami rodziców wobec dzieci młodszych zdecydowanie zwiększyła się liczba 
tych osób (o 23,73 punktów procentowych), które uznawały pieniądze za właściwy 
instrument nagradzania. Co 3. (33,98%) badany wskazał, że pozytywne zachowania 
własnego potomstwa wyróżniane są przekazaniem mu pewnej kwoty. Spadło natomiast 
(o 14,37 punktów procentowych do poziomu 46,24% wskazań) znaczenie słodyczy jako 
stymulatora właściwego zachowania dziecka. Odnotowano niewielki (do 29,97%  
– różnica 6,24%) wzrost popularności wspólnych wyjść rodziców z dziećmi 
traktowanych jako forma wyróżnienia osiągnięć czy zachowania potomstwa. Natomiast 
niemal bez zmian pozostał odsetek osób (12,24%), które pozwalały dziecku 
samodzielnie decydować o tym, na jaką nagrodę zasłużyło.  

Analiza danych, dotyczących form nagradzania młodzieży w wieku 14-18 lat 
pozwala na konstatację, iż kierunki zmian obserwowane w kategorii wieku 7-13 lat 
ulegają wzmocnieniu. Jeszcze większą rolę w systemie nagradzania odgrywają bodźce 
finansowo – materialne. Zdecydowanie wzrosła liczba osób (59,00% – wzrost o 25 
punktów procentowych) nagradzających potomstwo określoną sumą pieniędzy. Niemal 
równie często wykorzystywaną formą premiowania sukcesów i zachowań pożądanych 
młodych ludzi było kupowanie rzeczy, mających za zadanie sprawienie przyjemności 
obdarowanemu (55,21% wskazań), a w dalszej kolejności zaopatrywanie potomstwa  
w przedmioty, będące ucieleśnieniem ich marzeń (35,56%) oraz kupno czegoś 
pożytecznego (23,39%). Zmniejszyło się również znaczenie, jakie rodzice nadawali 
pochwałom jako regulatorom zachowania młodzieży – w porównaniu z dziećmi  
w wieku 7-13 lat liczba badanych, wskazujących na tę odpowiedź spadła o 9,7 punktów 
procentowych, a w zestawieniu z dziećmi najmłodszymi – o 19,9%. Ograniczeniu uległa 
też liczba dorosłych, którzy planowali wspólne wyjścia jako formę nagrody (23,86%), 
choć w tym przypadku to raczej młodzież dążyła do ograniczenia ilości czasu 
spędzanego wspólnie z innymi członkami rodziny, w szczególności z dorosłymi. Jeszcze 
mniejszą rolę w systemie motywacyjnym młodzieży odgrywały słodycze – odpowiedź 
tę wybrał co 5. (22,54%) badany. Na zbliżonym poziomie do pozostałych kategorii 
wieku pozostawały wskazania rodziców traktujących potomstwo jako partnerów  
w dialogu związanym z wyborem najlepszej, według dziecka, nagrody (12,1%).  

Podsumowując, należy podkreślić, iż rodzaj wzmocnień pozytywnych 
stosowanych przez rodziców w procesie kształtowania postaw społecznych dziecka 
zmienia się wraz z jego dojrzewaniem. Dzieci młodsze częściej obdarzano pochwałami  
i wspólnym spędzaniem czasu, natomiast wraz z wiekiem rosło znaczenie bodźców 
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materialnych jako regulatora postępowania. Warto się zastanowić, czy jest to świadoma 
strategia wychowawcza rodziców, czy też raczej przejaw dostosowania się do oczekiwań 
werbalizowanych przez starsze potomstwo. O ile młodsze dzieci zadowolą się „zwykłą” 
pochwałą czy wspólnym wyjściem, to starsze mogą kontestować taką formę gratyfikacji.  

Interesującą poznawczo staje się kwestia, w jakim stopniu nagrody materialne 
spełniają swą funkcję wychowawczą. Z jednej strony, jeśli rodzice wiedzą na jakie 
cele dziecko przeznaczy otrzymane pieniądze, może ono dzięki nim zaspokajać swe 
potrzeby oraz uczyć się odpowiedzialności i racjonalnego gospodarowania 
posiadanymi zasobami. Z drugiej strony zaś poprzez gratyfikacje materialne łatwiej 
zaszczepić w dziecku instrumentalne podejście do powierzonych zadań i zachowań  
– bodziec finansowy czy rzeczowy będzie przynosił pożądane zachowanie, natomiast 
jeśli zaniknie, ulotni się również motywacja do tego działania czy określonego 
postępowania. Wydaje się również, że także starsze dzieci, zwłaszcza w okresie 
dojrzewania, potrzebują uwagi i aprobaty ze strony rodziców, stąd może warto nie 
szczędzić  pochwał nastolatkom w celu wzmacniania ich pozytywnej samooceny.  

Rodzice najczęściej stosowali kary wobec potomstwa, kiedy było ono 
nieposłuszne, czyli zachowywało się niezgodnie z ich wolą czy przyjętymi przez nich 
zasadami postępowania. Niemal 2/3 (64,52%) opiekunów dyscyplinowało dzieci  
w tego typu sytuacjach. Sankcje negatywne groziły im również za zbyt swobodne 
wyrażanie swoich myśli czy przekonań – prawie co drugi (49,70%) badany korzystał  
z nich, kiedy dziecko zanadto „pyskowało”, czyli pozwalało sobie na zbyt daleko 
idącą ekspresję werbalną. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 
(42,93% wskazań) oraz złe oceny (40,98%) to kolejne okoliczności, w których rodzice 
wyciągali konsekwencje wobec potomstwa. Natomiast mniej skłonni byli do karania 
dzieci za lenistwo (16,74%), jak również dawali im spory margines swobody przy 
doborze grona rówieśniczego. Tylko co 14. (7,65%) badany wskazywał, że stosował 
sankcje negatywne z powodu związania się swego potomstwa z niewłaściwym, w jego 
opinii, kręgiem towarzyskim. Podejście rodziców do wymierzania kar cechowało się 
większą odpowiedzialnością niż miało to miejsce w przypadku nagród – bez powodu 
sankcje negatywne stosowało mniej niż 1% respondentów. Oczywiście uzyskany 
wynik może być również pochodną „uładzonej” wersji zdarzeń – rodzicom łatwiej 
przyznać się do tego, że nagradzają dzieci bez powodu, niż do emocjonalnego, 
bezrefleksyjnego karania ich. Przypadkowość w nagradzaniu nie świadczy, że są oni 
złymi rodzicami, natomiast przyznanie się do impulsywnego karania może już nieść 
takie konotacje. Stąd być może tendencja do pomniejszania znaczenia tej odpowiedzi.  
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Analiza danych pozwala stwierdzić, że rodzicom najbardziej zależy na posiadaniu 
dzieci posłusznych, które nie sprawiają większych kłopotów wychowawczych, 
wypełniających wolę rodziców i wykonujących przypisane im zadania. 

Mieszkańcy wsi częściej bywali niezadowoleni z różnych form postępowania 
dziecka i karali je powszechniej niż osoby zamieszkujące tereny miejskie. Tym samym 
w  społecznościach wiejskich liczniej nakładano na potomstwo kary za niedostateczne 
osiągnięcia szkolne, zbyt swobodne wyrażanie swojej opinii („pyskowanie”), 
niewywiązywanie się z obowiązków, niewłaściwe towarzystwo czy też lenistwo. 
Bardziej tradycyjne normy postępowania charakterystyczne dla obszarów wiejskich 
„usztywniają” rodziców i wywołują sankcje w sytuacjach, które dla mieszkańców miast 
są uznawane za prawidłowe. Dodatkowo swego rodzaju rygoryzm jest związany także 
ze stylem życia na obszarach wiejskich. Ponieważ dzieci są zaangażowane  
w wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, 
oczekuje się od nich sprawnego i zdyscyplinowanego współprowadzenia domu. 

Mężczyźni byli bardziej skłonni niż kobiety do moderowania właściwych 
sposobów postępowania dziecka przy pomocy sankcji negatywnych. Na szczególne 
piętnowanie w ich oczach zasługiwało niewystarczające zaangażowanie dziecka  
w obowiązki szkolne, przejawiające się w otrzymywaniu złych ocen, oraz lenistwo. 
Być może uzyskany wynik stanowi pewną emanację zjawiska, gdzie ojciec jest osobą 
„odpowiedzialną” za karanie dziecka/dzieci. Często bywa tak, że to właśnie na niego 
spada powinność ukarania dziecka, ponieważ matka nie daje sobie rady  
z wyegzekwowaniem prawidłowego zachowania. Ojciec staje się więc swoistego 
rodzaju „policjantem”, zaprowadzającym porządek w rodzinie.  

Rodziny wielodzietne najczęściej karały swe potomstwo za nieposłuszeństwo, 
niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, za „pyskowanie” oraz za posiadanie 
niewłaściwych, w opinii dorosłych, znajomości. Są to działania, które w największym 
stopniu wpływają na powstawanie chaosu i dezorganizację w funkcjonowaniu rodziny, 
co przy większej liczbie dzieci, może przekraczać zdolności rodziców do zapanowania 
nad obecnym w domu potomstwem.  

Lenistwo, złe oceny i niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków to powody, 
wobec których częściej wykazywali dezaprobatę dorośli Dolnoślązacy posiadający 
wykształcenie zasadnicze zawodowe. Etos pracy jest silnie zakorzeniony wśród osób, które 
najczęściej zdobywają środki utrzymania pracą własnych rąk. Stąd zachowania 
charakteryzujące się unikaniem pracy postrzegane są jako naganne. Najbardziej liberalne 
postawy wobec karania potomstwa prezentowane były przez osoby legitymujące się 
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wykształceniem wyższym. Według nich osiągnięcia szkolne dziecka powinny być pochodną 
zinternalizowanej potrzeby zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, dlatego zarówno 
nagradzanie za osiągnięcia szkolne, jak i karanie za ich brak, nie jest środkiem 
wychowawczym. Nie chodzi bowiem o wychowanie osoby potulnej i posłusznej, 
niepotrafiącej posługiwać się w dyskusji rozbudowaną argumentacją, czy też wykraczać 
poza kanon czynności dozwolonych, przyjętych za prawidłowe/grzeczne.  

Być może potomstwo rodziców z wyższym wykształceniem od najmłodszych 
lat przyzwyczajane jest do przestrzegania ustalonych, jasno określonych norm 
postępowania, zachowuje się zgodnie z nimi, więc rodzice nie muszą w procesie 
socjalizacji posługiwać się sankcjami negatywnymi (wykres 56).  

 
Wykres 56. Zależność pomiędzy wykształceniem a powodami karania dzieci. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

za
 z

łe
 o

ce
ny

za
 „

pys
ko

w
an

ie
”

za
 n

ie
w

yw
ią

zy
w

anie
 si

ę z
 o

bow
ią

zk
ów

za
 n

ie
posł

usz
eńst

w
o

za
 n

ie
w

ła
śc

iw
e to

w
ar

zy
st

w
o

za
 le

nist
w

o

bez
 p

ow
odu

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

 
 

Zachowania dzieci najmłodszych, mających od 0 do 6 lat, najczęściej moderowano 
przy pomocy słownych upomnień, mających na celu uświadomienie dziecku, co zrobiło 
źle i wskazanie właściwego, akceptowanego przez rodzica, sposobu postępowania  
w przyszłości. Podejście takie stosowało 2/3 (66,32%) osób deklarujących 
wykorzystywanie sankcji negatywnych w procesie wychowawczym. Z punktu widzenia 
rodziców, pozytywne efekty korygujące postępowanie dziecka można było osiągnąć 
poprzez zakaz oglądania telewizji (42,33% wskazań) oraz używania komputera (24,36%). 
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Biorąc pod uwagę fakt, iż skuteczność kary musi posiadać w oczach osoby jej 
doświadczającej znamię dotkliwości, zaprezentowane powyżej odpowiedzi ukazują, jakie 
czynności cieszą się popularnością wśród dzieci, znajdujących się na tak wczesnym etapie 
rozwoju. Dzieci od najmłodszych lat zatem przyzwyczajają się do oglądania telewizji czy 
korzystania z komputera, co oznacza, iż owe praktyki stają się stałym elementem dnia 
codziennego. 

Prawie ¼ opiekunów (23,04%) dyscyplinowała swoje potomstwo należące do tej 
kategorii wiekowej przy pomocy klapsów (22,58% wskazań) i innych kar cielesnych. 
Przyzwolenie społeczne dla fizycznego karania dzieci, pomimo opinii ekspertów  
i kampanii społecznych, uwypuklających szkodliwość takiego postępowania, wciąż 
pozostaje na wysokim poziomie49. Należy przypuszczać, że rzeczywista skala sankcji 
cielesnych jest wyższa – rodzice wiedząc, że jest zachowanie oceniane jako naganne, 
mogli świadomie mijać się z prawdą, pomniejszając rozmiar tej formy karania dziecka.  

Pozostałych bodźców negatywnych nie stosowano zbyt często ze względu na 
wiek dzieci. 

 
Wykres 57. Rodzaje kar stosowanych wobec dzieci w różnym wieku. 
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49 Z badań CBOS wynika, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększyła się liczba osób, akceptujących stosowanie kar 
cielesnych w wychowaniu potomstwa – w 2008 r. pogląd taki wyrażało 49% badanych (por. CBOS, Społeczne 
przyzwolenie na bicie dzieci. Raport z badań, Warszawa, lipiec 2008).  
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Wraz z dorastaniem potomstwa zmienia się również sposób postrzegania przez 
rodziców dotkliwości różnych rodzajów kar i dostosowanie ich do wieku potomstwa 
(wykres 57). Wobec dzieci w wieku 7-13 lat opiekunowie najczęściej stosowali zakaz 
korzystania z komputera (66,35% wskazań – wzrost o 39,29 punktów procentowych  
w porównaniu z dziećmi młodszymi), zakaz oglądania telewizji (46,12% – wzrost 
jedynie o 3,79 punktów procentowych) i „szlaban” na wyjścia (45,19% – wzrost o 35,08 
punktów procentowych). W porównaniu z karami stosowanymi wobec najmłodszych 
pociech, spada liczba wskazań na upomnienia jako sankcję negatywną mającą na celu 
korektę zachowania dzieci w wieku 7-13 lat. Odpowiedź tę wybrało 45,48% badanych 
(spadek o 20,84 punktów procentowych). Wydaje się, że rodzice są bardziej przekonani 
do zakazów obejmujących czynności codzienne i lubiane, niż do słownej perswazji. 
Odpowiedzi te mogą wskazywać także na deficyty w komunikacji pomiędzy 
opiekunami a wychowankami. Co piąty (19,66%) badany karał swe dziecko pozbawiając 
je czasowo kieszonkowego. Zmniejszyła się natomiast liczba wskazań na stosowanie 
klapsów i kar cielesnych (17,51%). Z jednej strony, rodzicom może sprawiać pewne 
trudności wyegzekwowanie tego typu sankcji (choćby z tego względu, że dziecko może 
się poskarżyć komuś spoza rodziny lub ktoś z zewnątrz mógłby sam odkryć, że dziecko 
jest bite i zgłosić ten fakt odpowiednim służbom).  Z drugiej zaś strony dziecko jest już 
na tyle duże, że trafiają do niego racjonalne argumenty lub można zastosować inne, 
równie lub bardziej dotkliwe sankcje. Co szósta (12,9%) osoba starała się korygować 
nieprawidłowe zachowania potomstwa przy pomocy działań pozytywnych, czyli 
wykonania pracy na rzecz gospodarstwa domowego.  

W odniesieniu do nastolatków (14-18 lat) najpowszechniej stosowaną karą 
pozostał zakaz używania komputera (62,95%). Dla wielu nastolatków jest to 
instrument łączności ze światem i innymi ludźmi tworzącymi różnego rodzaju 
społeczności wirtualne, narzędzie ułatwiające odrabianie lekcji i zdobywania nowej 
wiedzy. Korzystanie z komputera jest również powszechnym sposobem spędzania 
wolnego czasu i rozrywki. Dlatego też rodzice wierzą, że zakaz użytkowania 
komputera będzie skutecznym środkiem wychowawczym. Zmniejszyło się natomiast, 
w porównaniu z dziećmi w wieku 7-13 lat, stosowanie zakazu oglądania telewizji 
(35,71%) – dla nastolatków telewizja nie jest już tak interesującym medium, jak dla 
młodszych dzieci, młodzież woli raczej spędzać czas ze znajomymi i przyjaciółmi 
albo też ogląda różnego rodzaju filmy i programy w komputerze. Stąd też wzrost 
popularności sankcji, jaką jest zakaz wychodzenia z domu w celach towarzyskich 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

138 

(60,84% wskazań, wzrost w porównaniu z dziećmi w wieku 7-13 lat o 15,65 punktów 
procentowych).  

W porównaniu z dziećmi z niższej kategorii wiekowej nieznacznie wzrosła 
liczba upomnień, jakie rodzice kierują do młodzieży w wieku 14-18 lat (51,45%  
– wzrost o 5,97 punktów procentowych). Być może rodzice wychodzą z założenia, że 
proces dojrzewania wymaga dodatkowej korekty postępowania poprzez komunikaty 
wskazujące, co młody człowiek robi nie tak jak powinien. Zwiększyło się również 
ograniczanie kieszonkowego (29,35% - wzrost o 9,69 punktów procentowych). Wraz 
z dojrzewaniem wzrastają potrzeby młodego człowieka, a dzięki posiadaniu 
kieszonkowego może on zaspokoić przynajmniej niektóre z nich. Dlatego czasowe 
pozbawienie go tej możliwości może być uznane jako dotkliwa sankcja. Wobec 
dorastającej młodzieży częściej niż wobec młodszych dzieci stosowano polecenie 
wykonania dodatkowej pracy (17,44%). Zmniejszyła się natomiast liczba wskazań 
odwołująca się do kar fizycznych (9,75%). Mechanizm, o którym wspominano  
w odniesieniu do dzieci w wieku 7-13 lat, w tej kategorii wiekowej uległ dalszemu 
wzmocnieniu.  

Podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do młodszych dzieci, również 
wobec młodzieży stosowanie gróźb było zdecydowanie marginalizowane.  

Dorośli sporadycznie zajmowali stanowisko, że dziecko może samo określić 
rodzaj kary, jakiej chciałoby się poddać w konsekwencji swego złego postępowania 
(w poszczególnych kategoriach wieku liczba wskazań wyniosła odpowiednio 5,05%, 
4,92% i 6,81%). Rodzice nie wierzyli, że kara, której wybór pozostawiono by dziecku, 
przyniesie pozytywny efekt.  

Wraz z wiekiem dziecka poszerzał się katalog sankcji negatywnych, które 
mogły posłużyć jako narzędzie korygujące jego postępowanie. Wobec młodszych 
dzieci stosowano środki dyscyplinujące. Natomiast wobec starszych dzieci stosowano 
kary, mające w założeniu na celu ograniczenie swobody, niezależności, możliwości 
swobodnego decydowania o sobie. Z punktu widzenia rodziców były to instrumenty, 
które skutecznie mogły wpływać na pozytywnie zmiany w kształtowaniu 
prawidłowych zachowań potomstwa.  
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SUBIEKTYWNA OCENA ROLI RODZICA  
 

W badaniu respondentom zostało postawione jedno z najistotniejszych pytań 
dotyczących rodzicielstwa, mianowicie: co to znaczy być „dobrym rodzicem”?  

Termin ten jest bardzo trudny do scharakteryzowania i bardzo pojemny, gdyż 
dotyka wszystkich sfer i funkcji, jakie realizuje rodzina. Psychologowie określają, iż jest 
to proces, który wraz z rozwojem rodziny – przechodzeniem przez nią kolejnych faz 
rozwojowych, ulega zmianie. Dobre rodzicielstwo ma demokratyczne konotacje 
znaczeniowe, gdyż niezależne jest od wieku, miejsca zamieszkania, zamożności, płci, 
wyznania, wykształcenia itp. Istnieją bowiem kochające się, zgodne, oddane sobie 
rodziny, w których rodzice mają najwyżej podstawowe wykształcenie. Można zatem 
powiedzieć, iż jest to kwestia pewnych umiejętności, których nie da się łatwo 
zaszufladkować. Żeby być dobrym rodzicem, trzeba mieć pewne predyspozycje 
osobowe, m.in. dużo empatii, zrozumienia, cierpliwości, miłości oraz trzeba posiadać te 
wartości, które chcielibyśmy przekazać dalej. Bycie dobrym rodzicem to wiedza, która 
zdobywana jest przez całe życie i która poddawana jest weryfikacji każdego dnia. 

Dolnoślązacy oznajmili, iż dla nich pojęcie „dobrego rodzicielstwa” kojarzone jest 
przede wszystkim z miłością do dziecka – 22% z udzielonych odpowiedzi. Dodatkowo jest 
kojarzone z miłością bezwarunkową, czyli uważaną za najlepszą dla rozwoju 
emocjonalnego dziecka. Chodzi bowiem o obdarzanie miłością dziecka za to, że istnieje  
– bez względu na cokolwiek, na jego wygląd, sprawność, zachowanie, osiągnięcia. Ważne 
jest również, by dziecko wychowywane było w duchu miłości, a więc by czerpało wzorzec 
od rodziców. W tym wymiarze Dolnoślązacy wskazywali również, iż dobre rodzicielstwo to 
miłość i wzajemny szacunek rodziców do siebie. To nieustająca edukacja w kierunku 
wyznawanych wartości jak np. szacunek do ludzi, współżycie i współdziałanie w grupie: 
„kochać swoje dzieci, to dawać dobry przykład, uczyć szacunku do ludzi, dać dobre 
wychowanie”; „rozmawiać z dziećmi, uczyć je współżycia w grupie, szacunku dla innych”. 

 
Tabela 4. Subiektywne określenie pojęcia „dobry rodzic” 

lp. Wyszczególnienie 
liczba udzielonych 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 

1 kochać dzieci 249 22,00 

2 opiekować się/dbać o dzieci/troszczyć się 173 15,28 

3 wypełniać obowiązki rodzicielskie (wychowanie) 139 12,28 
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4 zaspokajać potrzeby/rozumieć i znać potrzeby dziecka 73 6,45 

5 słuchać/wysłuchać/dziecka, rozmawiać z dzieckiem 58 5,12 

6 
dawać dziecku dobry przykład/przekazywać swoją wiedzę 
życiową, tradycję 

53 4,68 

7 być wyrozumiałym/być dobrym/cierpliwym/być przyjacielem 50 4,42 

8 zapewnić bezpieczeństwo materialne 44 3,89 

9 dawać poczucie bezpieczeństwa i szczęścia 37 3,27 

10 wspierać 33 2,92 

11 interesować się dzieckiem/uczestniczyć w jego życiu 27 2,39 

12 rozumieć dziecko/być wyrozumiałym 25 2,21 

13 mieć dobry kontakt z dzieckiem 25 2,21 

% odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent podawał kilka odpowiedzi. 

 
W dalszej kolejności pojawiły się wypowiedzi, które związane były z opieką  

i wychowaniem oraz zaspakajaniem potrzeb dziecka, w tym potrzeb bytowych.  
Dla wielu rodziców ważne było zapewnienie takich warunków, by dziecko mogło się 
dobrze rozwijać, by miało odpowiednie warunki dla zdobywania dobrego wykształcenia  
i realizowania swoich pasji.  

Dla respondentów ważne było również posiadanie dobrego kontaktu z dziećmi, 
interesowanie się tym, co robią na co dzień, czym się interesują, z czym mają problem 
oraz służenie im pomocą w trudniejszych chwilach. Dobry rodzic powinien zatem być 
opiekuńczym, tolerancyjnym przyjacielem. W jego otoczeniu dziecko powinno czuć się 
bezpieczne i szczęśliwe niezależnie od wieku. Potrzeby dziecka powinny być na bieżąco 
identyfikowane i w miarę możliwości w sprzyjających okoliczności zaspokajane.  

Zadaniem rodziców jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego, zdrowotnego 
(psychicznego i fizycznego) dziecku, obdarzenie go opieką i troską, jak również bycie 
wymagającym w spełnianiu pewnych obowiązków wynikających z podziału prac  
w rodzinie. Dla niektórych respondentów dobry rodzic jest troskliwy, opiekuńczy, 
wyrozumiały, ale i stanowczy. Opiekując się dzieckiem wymaga od niego pewnych 
określonych i ustalonych zachowań zgodnych z uznawanymi przez rodziców i ogół 
społeczeństwa zasadami moralnymi, ucząc je szacunku do pracy, drugiego człowieka  
i otoczenia.  
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Dolnoślązacy wskazywali, iż według nich dobrzy rodzice nie powinni stosować 
kar cielesnych, a złe zachowania powinny być raczej rozwiązywane na zasadzie 
rozmowy partnerskiej, celem eliminacji błędów w przyszłości. 

W zasadzie odczucia badanych Dolnoślązaków odnośnie sprawowania władzy 
rodzicielskiej nad swoimi dziećmi są zadowalające. Aż 92,13% respondentów uważa się 
za dobrego rodzica (wykres 58). Jedynie w przypadku kilku osób odpowiedź była 
przecząca (0,63%). Asekuracyjnie zachowało się około 80 osób spośród badanych, 
twierdząc, iż „nie wiedzą”, czy są dobrymi rodzicami, czy zasługują na to miano – 7,00%.  
 

Wykres 58. Postrzeganie przez Dolnoślązaków siebie jako dobrego rodzica (w %). 

92,13

0,63 6,97
0,27
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nie 

nie wiem

inna odp.

 
 

Za dobrych rodziców uważają się w większości osoby będące w przedziale 
wiekowym 31-35 lat – 95,81%, a więc rodzice, którzy mają doświadczenie  
w wychowywaniu dzieci, oraz – można przypuszczać – iż posiadają nastoletnie dzieci, 
z którymi mają dobry kontakt. Osoby będące w tym przedziale wiekowym stanowiły 
20,77% badanych. W większości odpowiedzi takiej udzielili mężczyźni – 97,97%  
w stosunku do odpowiedzi udzielonych przez kobiety – 92,81%. Osoby znajdujące się 
w tym przedziale wiekowym uważają również, iż ich współmałżonkowie/partnerzy 
również dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich i są dobrymi 
rodzicami – ponad 94% udzielonych odpowiedzi.  

Poziom wykształcenia nie miał wpływu na postrzeganie siebie jako osoby, 
która dobrze wywiązuje się z pełnienia roli rodzica. W każdej z kategorii 
wykształcenia respondentów procent odpowiedzi przekraczał 90% (najwyższy był 
wśród respondentów legitymujących się wykształceniem średnim – 93,44%). 

Dolnoślązacy, niezależnie od posiadanego wykształcenia, uważają również za 
dobrego rodzica swojego współmałżonka/partnera. Opinię taką wydało o swoim 
życiowym partnerze aż 94,36% respondentów, w tym 92,81% kobiet i 97,97% 
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mężczyzn. Z podanych danych wynika, iż mężczyźni nieco wyżej oceniają swoje 
żony/partnerki w sprawowaniu opieki nad dziećmi.  

Niemal wszyscy badani określili swoje relacje z dziećmi, niezależnie od ich 
wieku, jako dobre i bardzo dobre. Relatywnie gorzej rodzice oceniali swoje więzi  
z dziećmi najmłodszymi (0-3 lata) – liczba wskazań pozytywnych wyniosła „tylko” 
94,55% – dla porównania w odniesieniu do dzieci w wieku 4-6 lat było to 97,74%,  
w wieku 7-13 – 98,44%, a w wieku 14-18 – 97,11%. Podobnie respondenci oceniali 
siłę związku pomiędzy potomstwem a swym współmałżonkiem – jako dobre i bardzo 
dobre relacje partnera z dziećmi postrzegali w 94,77% przypadków w kategorii wieku 
0-3 lata, 95,01% w wieku 4-6 lat, 97,68% w wieku 7-13 lat oraz 96,14%  
w odniesieniu do nastolatków (14-18 lat).  

Rodzice wskazywali, iż najmniej satysfakcjonująca relacja łączy zarówno ich,  
jak i ich partnerów, z dziećmi najmłodszymi. Stan taki wynikać może z trudności, jakie 
stają się udziałem opiekunów dziecka w tym okresie życia. Posiadanie potomstwa, 
szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko, przewartościowuje dotychczasowy styl życia 
rodziców, wymagając od nich ścisłego podporządkowania się potrzebom dziecka.  
Nie zawsze są oni na takie zmiany przygotowani, a adaptacja do nowych warunków 
egzystencji wymaga czasu i umiejętności zrewidowania życiowych priorytetów. 
Dodatkowo, zwłaszcza w pierwszym okresie życia dziecka, kontakt z nim jest 
ograniczony, zaś potrzeby związane z całodobową opieką nad nim stają się tak 
absorbujące, że rodzice funkcjonują czasem na granicy fizycznej wytrzymałości. Stąd też 
mogą relatywnie gorzej oceniać swoje związki z najmłodszym potomstwem.  

Jednocześnie, wraz z dorastaniem dzieci, zmniejszała się liczba osób skłonnych 
oceniać swoje i współmałżonka relacje z potomstwem jako bardzo dobre, skłaniając 
się ku klasyfikowaniu ich jako „dobre”. Więź pomiędzy członkami rodziny, w tym 
pomiędzy rodzicami i dziećmi, nie jest dana raz na zawsze, podlega ona różnego 
rodzaju fluktuacjom związanym z pełnionymi funkcjami, rozbieżnościami  
w postrzeganiu wzajemnych ról i zobowiązań. Dlatego też starsze dzieci, w procesie 
adolescencji stopniowo zyskujące niezależność od rodziców, mogą często mieć 
odrębne poglądy na temat wielu kwestii. Owe wzajemne tarcia mogą przyczyniać się 
do czasowego zaburzenia relacji z dzieckiem i prowadzić do mniej entuzjastycznych 
ocen relacji łączących rodziców i dzieci. Nie zmienia to faktu, że przeważająca 
większość badanych bardzo pozytywnie i pozytywnie postrzega jakość więzi 
łączących je z dziećmi.  
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RODZICE O SYSTEMIE WSPARCIA  
 

Rodzina określana jest między innymi jako grupa pierwotna, bowiem w niej 
przychodzimy na świat i możemy zaspokajać nasze potrzeby (od biologicznych przez 
materialne do emocjonalnych). Odwołując się do ostatniego rodzaju wskazanych 
potrzeb, funkcja emocjonalno – ekspresyjna rodziny polega na wypełnianiu intymnego 
kontaktu psychicznego pomiędzy członkami rodziny, w tym pomiędzy rodzicami  
a dziećmi i rodzeństwem oraz pomiędzy współmałżonkami. Uwzględniając ową 
funkcję, dorosłych respondentów zapytano o to, z kim rozmawiają, kiedy są szczęśliwi, 
smutni, kiedy muszą rozwiązać jakiś problem, oraz wtedy, kiedy mają kłopoty.  

Wyniki badań dowodzą, iż niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 
społeczno – ekonomiczno – politycznych, rodzina wciąż pozostaje grupą/wspólnotą, która 
jest potrzebna jednostce, zaspokaja jej potrzeby emocjonalne, asocjacyjne czy też potrzebę 
przynależności. Okazuje się, iż respondenci w chwilach szczęścia oraz w różnego rodzaju 
trudnych momentach w życiu najczęściej zwracają się do rodziny, zupełnie marginalizując 
rolę i znaczenie przyjaciół, znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy.  

W przypadku odczuwanego przez Dolnoślązaków szczęścia najczęściej 
wybieraną osobą, z którą dzielą się oni swoimi emocjami są przede wszystkim 
współmałżonkowie (65,15%), a następnie dzieci (24,94%). Respondenci wskazywali 
również, iż wspólnie z rodziną przeżywają chwile radosne (16,94%). Stosunkowo 
rzadko dorośli respondenci wybierali własnych rodziców – 6,68% (w tym: mama  
– 5,66%, ojciec – 1,02%). Co istotne, w chwilach szczęścia prawie nikt nie czuł się 
samotny. O swoim poczuciu szczęścia z dziećmi częściej rozmawiały kobiety, co jest 
odzwierciedleniem istnienia silniejszych więzi matek z dziećmi. Dodatkowo 
okoliczność ta odnosiła się do rodziców starszych, mających często więcej niż jedno 
dziecko, czyli tych opiekunów, których dzieci z racji wieku są w stanie być 
słuchaczami, ale i doradcami w ważnych dla rodzica chwilach/sprawach. Ponadto,  
z przyczyn naturalnych, z dziećmi oraz z własnymi rodzicami częściej o radosnych 
momentach w życiu rozmawiali samotni rodzice oraz osoby z niższym 
wykształceniem. Okazało się, iż 18,32% rodziców z wyższym wykształceniem 
rozmawiało z dziećmi na wspominane tematy, ale już 23,15% posiadających 
wykształcenie średnie, 29,52% zasadnicze zawodowe oraz niewiele mniej, bo 26,03% 
osób legitymujących się wykształceniem podstawowym. 

Rola i znaczenie pozostałych domowników w określonych momentach życia 
respondentów była większa na wsi niż w mieście. Potwierdza to zatem tezę, iż na 
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obszarach wiejskich rodzina jako całość wciąż jest istotną grupą odniesienia  
i wsparcia dla jednostki.  

Zupełnie inaczej przedstawiały się rozkłady odpowiedzi dotyczące sytuacji 
wywołujących negatywne emocje, wymagających konkretnych działań oraz wsparcia. 
W tych okolicznościach dzieci i rodzina traciły na znaczeniu. Jednocześnie częściej 
swoimi troskami, aniżeli radościami, dorośli Dolnoślązacy dzielili się z własnymi 
rodzicami oraz wysoki był odsetek badanych, którzy ze swoimi problemami/ 
kłopotami/smutkiem (wykres 59) pozostawali sami. 

 
Wykres 59. „Kiedy jestem szczęśliwy/smutny/muszę rozwiązać problem/mam kłopoty rozmawiam z ...” 
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W sytuacji odczuwania smutku czy pojawiających się problemów/kłopotów 

kobiety częściej niż mężczyźni rozmawiały na poszczególne tematy z dziećmi oraz  
z rodzicami, co po raz kolejny potwierdza istnienie u respondentów płci żeńskiej 
silnych więzi z rodziną własną oraz pochodzenia. Kobiety częściej niż mężczyźni 
czuły się opuszczone w pokonywaniu trudności. Być może wynikało to z potrzeby 
artykulacji własnych uczuć i potrzeb, często charakteryzujących płeć żeńską, a tym 
samym przyznawania się do poczucia osamotnienia. Być może odzwierciedlało to 
istniejące różnice w społecznej percepcji kobiet i mężczyzn. Od płci męskiej oczekuje 
się bowiem umiejętności uporania się z pojawiającymi się problemami/kłopotami/ 
uczuciem smutku, a nie afirmacji swoich stanów emocjonalnych, będących dowodem 
nieporadności życiowej.  

Osoby żyjące samotnie częściej dzieliły się swoimi troskami z dziećmi  
i rodzicami oraz z przyjaciółmi. Wraz z osobami deklarującymi życie w konkubinacie 
była to kategoria, która stosunkowo często wskazywała na poczucie osamotnienia  
w trudnych sytuacjach. Odnośnie osób funkcjonujących w niezalegalizowanych 
związkach może to wynikać z braku poczucia stabilizacji, a tym samym kształtowania 
przekonania o konieczności radzenia sobie z troskami samemu. 
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Obecność własnych dzieci w sytuacjach trudnych i wymagających wsparcia jest po 
raz kolejny związana z wiekiem potomstwa. Im starsi rodzice, a tym samym starsze dzieci, 
tym częstszy był wybór dzieci jako osób pomocnych w konkretnych sytuacjach. Ponadto 
młodsi rodzice częściej angażowali w swoje problemy własnych rodziców, licząc na 
różnego rodzaju wsparcie. 

Podobnie liczba dzieci w rodzinie sprzyjała poczuciu osamotnienia w chwilach 
trudnych, co przejawiało się w intensyfikacji tego odczucia wraz z większą ich liczbą 
(odpowiedź „nikt”: 1 dziecko – 4,65%, 2 dzieci – 8,41%, 3 dzieci – 12,41%, 4 i więcej 
dzieci – 13,68%). Jednocześnie im więcej dzieci w rodzinie, tym większy ich udział  
w rozwiązywaniu problemów rodziców. Było to szczególnie widoczne w przypadku 
rodzin wielodzietnych, ze starszymi dziećmi. W rodzinach tych, częściej niż  
w przypadku rodzin posiadających jedno i dwoje dzieci, zauważalne było 
wspólne/rodzinne rozwiązywanie problemów/kłopotów. Poczucie wspólnoty wydaje się 
w tym przypadku istotnym kryterium sprzyjającym podejmowaniu decyzji.  

Badania dowodzą również, że na obszarach wiejskich częściej można było 
spotkać respondentów wskazujących na poczucie osamotnienia w rozwiązywaniu 
problemów czy kłopotów. Wynikać to może zarówno z braku wśród mieszkańców wsi 
umiejętności komunikacji z rodziną w przypadku poważnych i jednocześnie trudnych 
spraw, a także z istnienia na wsiach ograniczonej liczby instytucji i organizacji na 
przykład pozarządowych, pomagających w pokonywaniu trudności życiowych.  
Na obszarach wiejskich w Polsce funkcjonuje bowiem niewielka liczba organizacji 
pozarządowych, w tym tych, które są aktywne w obszarze pomocowym.  
Z przeprowadzonych w 2006 roku badań poświęconych funkcjonowaniu organizacji 
pozarządowych w Polsce jednoznacznie wynika, iż tylko 19% wszystkich 
zarejestrowanych w kraju organizacji miało swoją siedzibę na obszarach wiejskich50. 
Z tego też powodu na znaczeniu w tego typu sytuacjach zyskują głównie przyjaciele  
i sąsiedzi. 

Wykształcenie nie miało większego wpływu na rozkłady odpowiedzi. 

                                                 
50 M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa 
2006, s. 6. 
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SYSTEM AKSJONORMATYWNY RODZICÓW ORAZ WARTOŚCI 
PRZEKAZYWANE DZIECIOM  

 
Jedną z podstawowych funkcji rodziny jest funkcja socjalizacyjna, której istota 

sprowadza się do wieloletniego kształtowania osobowości dziecka i przygotowania do 
życia w społeczeństwie. W procesie uspołeczniania przekazywana jest wiedza,  
za pośrednictwem której jednostka wchodzi w większą wspólnotę, w tym między 
innymi wartości i określone cechy pożądane społecznie. Dorosłych respondentów badań 
dolnośląskich zapytano zatem o wartości, które są dla nich w życiu najważniejsze, o to, 
jakie starają się przekazywać w procesie socjalizacji swoim dzieciom oraz jakie, ich 
zdaniem, okoliczności determinują sukces życiowy człowieka51. 

Typologia wartości zarówno osób dorosłych, jak i młodych Dolnoślązaków, 
pozwala na wyróżnienie następujących rodzajów wartości: 

wartości afiliacyjne/allocentryczne – odnoszące się do wartości jednostki, 
wyrażające silne pragnienie przynależenia do małych grup, będące wyrazem szacunku 
dla drugiego człowieka i ułatwiające współżycie52, takie jak: rodzina, miłość, szacunek, 
zdrowie, zaufanie, samodzielność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, małżeństwo, 
gotowość niesienia pomocy, wolność, tolerancja, równość, patriotyzm (za R. Inglehardem 
wartości postmaterialistyczne),  

wartości materialne (za R. Inglehardem wartości materialistyczne) – wartości 
związane z możliwością osiągania określonej pozycji społecznej i, jak wskazywał  
R. Inglehard, zorientowane na karierę, stanowisko, prestiż, gwarantujące dobrobyt 
materialny i komfort życia, takie jak: poczucie bezpieczeństwa, pieniądz, wygodne 
życie53, 

wartości instrumentalne – służące realizacji materialnych i stabilizacyjnych dążeń 
człowieka, na przykład: wykształcenie, praca, pracowitość, wiedza, zaradność życiowa, 

wartości religijne – religia, wiara, Bóg, 
wartości fizjologiczne, odwołujące się do podstawowych instynktów54 – siła, 

seks (towarzyszące walce człowieka o byt/przetrwanie).  
Dolnoślązacy wskazują, iż najważniejszymi dla nich wartościami w życiu są 

wartości afiliacyjne, a następnie materialistyczne. Do pierwszej kategorii wartości 
respondenci zaliczyli: zdrowie – 79,70%, miłość – 76,47%, szacunek – 61,34%, rodzina 

                                                 
51 W badaniach nie sprecyzowano pojęcia „sukces życiowy”, pozwalając badanym samodzielnie je zdefiniować.  
52 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, s. 106 i n. 
53 Zob. F. Ryszka, G. Meyer (1990).  
54 Zob. A. Maslow, Motivation and Personality, New York 1954. 
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– 57,13%, a następnie: samodzielność – 45,51%, zaufanie – 44,95%, odpowiedzialność 
– 39,12%, małżeństwo – 27,45%, sprawiedliwość – 18,64%, gotowość niesienia 
pomocy – 17,11%, tolerancja – 14,77% i równość – 13,35%. Wartości materialistyczne 
percypowane zostały przez pryzmat poczucia bezpieczeństwa – 52,75% i przywiązywania 
wagi do pieniędzy – 50,56% oraz wygodnego życia – 11,54%. W rankingu wskazań na 
dalszych pozycjach znalazły się wartości instrumentalne jak: praca – 49,93%, zaradność 
życiowa – 28,94%, wiedza – 21,91% i pracowitość – 15,86% oraz religijne: wiara  
w Boga – 27,76%. Na wartości fizjologiczne zwracano uwagę zdecydowanie rzadziej 
przywołując seks – 11,64% i możliwość wykorzystywania siły – 17,73%. W granicach 
błędu statystycznego znalazły się natomiast takie wartości jak: cwaniactwo – 2,89%, 
zazdrość – 3,43%, egoizm – 1,35%, zachłanność – 1,99%. 

Wyniki badań prowadzonych na Dolnym Śląsku trzy lata wcześniej wskazywały, 
iż wśród wartości, które mają dla dorosłych respondentów najważniejsze znaczenie, były 
zdrowie i rodzina, religia i Bóg, poczucie bezpieczeństwa i miłość i na 6. pozycji 
pieniądze. Wartością wysoko cenioną przez respondentów był patriotyzm, który 
wymieniony został na 7. miejscu oraz samodzielność (pozycja 8.). Na środkowych 
pozycjach znalazły się takie wartości jak sprawiedliwość, pracowitość, zazdrość, 
tolerancja, szacunek, seks i wiedza. Mniejsze znaczenie badani przypisywali takim 
walorom jak zaufanie, zaradność życiowa, spryt, wygodne życie, wolność, chęć niesienia 
pomocy. Jeszcze mniej cenionymi cechami były dla respondentów cwaniactwo, 
indywidualizm, równość, odpowiedzialność, zaś najrzadziej wybierano egoizm, przemoc 
oraz zachłanność55. Tym samym podobnie jak w poprzednich badaniach, tak i obecnie 
podstawę systemu aksjonormatywnego stanowią wartości afiliacyjne, przy wyraźnej 
utracie znaczenia wartości religijnych. Jednocześnie w badaniach z roku 2009 można 
zaobserwować, że wśród dorosłych respondentów wzrosło znaczenie takich wartości jak 
wolność, sprawiedliwość, a na znaczeniu stracił patriotyzm.  

Wyniki badań ogólnopolskich z roku 2009 potwierdzają także, że dla Polaków 
największą wartością jest zdrowie, natomiast w przypadku pozostałych wskazań 
występują nieznaczne różnice. Dla Dolnoślązaków, inaczej niż dla Polaków jako 
ogółu, mniejsze znaczenie ma małżeństwo, większe zaś praca56.  

Odwołując się do przyjętej typologii wartości okazuje się, iż wartości materialne  
i instrumentalne były częściej wskazywane przez kobiety, aniżeli mężczyzn: poczucie 

                                                 
55 J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Prostytucja „nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z badań, 
Wrocław 2008, s. 114. 
56 J. Czapiński, T. Panek (red.) (2009), s. 196 i n. 
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bezpieczeństwa (mężczyźni – 43,37%; kobiety – 50,34%), praca (mężczyźni – 41,72%, 
kobiety – 53,07%), wiedza (mężczyźni – 13,36%, kobiety – 25,18%). Wśród wartości 
afiliacyjnych większe różnice ze względu na płeć nie były zauważalne (z wyjątkiem 
postrzegania rodziny, gdzie dla kobiet jest ona ważniejsza: mężczyźni – 53,12%, kobiety  
– 58,66%). Tym samym posiadanie wiedzy, a w dalszej kolejności lepszej pracy, 
warunkuje sprawne funkcjonowanie rodziny, której w ten sposób można zapewnić 
poczucie bezpieczeństwa. Ponadto współcześnie, kiedy kobiety należą do kategorii osób 
lepiej wykształconych oraz zdecydowanie aktywniejszych w sferze publicznej, coraz 
częściej towarzyszy im przekonanie o osobistej odpowiedzialności za siebie i za rodzinę. 
Dla mężczyzn bardziej niż dla kobiet istotnym okazał się patriotyzm (mężczyźni  
– 12,72%, kobiety – 6,86%), seks (mężczyźni – 18,59%, kobiety – 8,98%) i małżeństwo. 
Odnośnie dwóch pierwszych wartości wybór ten należy interpretować przede wszystkim 
przez pryzmat kulturowych uwarunkowań związanych z płcią męską. Bycie patriotą 
tworzy często wzorzec „prawdziwego mężczyzny”, osoby honorowej, odpowiedzialnej 
nie tylko za siebie, rodzinę, ale w szczególnych okolicznościach także za innych, czyli na 
przykład za cały naród. Natomiast seks jest dla mężczyzn, bardziej niż dla kobiet, 
wartością autoteliczną. Potwierdzały to wyniki badań z roku 2006, gdzie także zauważalne 
było odmiennie ocenianie aktywności seksualnej kobiet i mężczyzn. W opinii publicznej 
mężczyzna wdający się w przypadkowe i częste kontakty seksualne z wieloma 
partnerkami postrzegany jest jako ktoś, kto „musi się wyszumieć”, „korzysta z przyro-
dzonych praw”, jest „prawdziwym mężczyzną”. Kobieta, która zachowuje się w podobny 
sposób oceniana bywa zazwyczaj znacznie bardziej surowo. Brak jest społecznego 
przyzwolenia na swobodę seksualną kobiet, mimo że poglądy na tę kwestię ulegają powoli 
liberalizacji. Dlatego też badani mężczyźni przypisywali tej wartości większe znaczenie 
niż kobiety57. Tak jak w przypadku patriotyzmu i seksu wciąż widoczna jest tradycyjna 
percepcja rzeczywistości społecznej, tak na wyraźne już zmiany wskazuje wybór przez 
mężczyzn kolejnej wartości, czyli małżeństwa (mężczyźni – 33,87%, kobiety – 25%). 
Traktowanie przez mężczyzn częściej niż przez kobiety małżeństwa jako wartości jest 
przejawem zarówno zmian kulturowo-obyczajowych, jakie zachodzą we współczesnych 
społeczeństwach, jak również przejmowaniem przez mężczyzn szeregu wzorców i ról 
społecznych przez lata przypisywanych głównie kobietom.  

Postawa tradycjonalistyczna, przede wszystkim w kontekście małżeństwa, 
charakteryzowała także częściej mieszkańców obszarów wiejskich niż miast. Poza 
tym, ze względu na warunki egzystencji, osoby pochodzące ze wsi bardziej ceniły 

                                                 
57 J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska (2008), s. 114-115. 
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sobie zdrowie, siłę i pracę, gotowość niesienia pomocy i, szczególnie istotną we 
wspólnotach lokalnych, tolerancję. Respondenci mieszkający w miastach częściej 
zwracali uwagę na poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, cwaniactwo, 
zaradność życiową, samodzielność. Ponadto na terenach miejskich bardziej widoczna 
była postawa hedonistyczna przejawiająca się w przywiązywaniu większej wagi do 
pieniędzy, wygodnego życia czy sprytu. 

Funkcjonowanie w rodzinie wielodzietnej wiąże się z określonymi problemami, ale  
i wyrzeczeniami zarówno ze strony dorosłych, jak i dzieci. Są to zarówno deficyty 
materialne, organizacyjne, emocjonalne, związane z brakiem czasu, ale także większa 
potrzeba kształtowania określonych cech i właściwości, które ułatwiają funkcjonowanie,  
w tym poprawiają sprawność egzystencji licznej rodziny. W związku z tym rodzice mający 
więcej niż 1 dziecko częściej zwracali uwagę na takie wartości jak pieniądze, wygodne 
życie, wzajemny szacunek, zaradność życiową, zdrowie i samodzielność. Natomiast wśród 
rodzin z jednym dzieckiem podkreślano znaczenie rodziny i małżeństwa, zaufania, seksu.  

Do niektórych wartości eksponowanych w rodzinach wielodzietnych również 
odnoszono się w rodzinach monoparentalnych oraz w konkubinatach. Należały do 
nich przede wszystkim samodzielność, szacunek, zdrowie, zaufanie oraz poczucie 
bezpieczeństwa. Dla osób funkcjonujących w sformalizowanych związkach istotną 
wartością okazało się być małżeństwo, czego dowodzi sam fakt zalegalizowania 
związku, a także pieniądze, równość i tolerancja.  

Wartości afiliacyjne, a szczególnie odpowiedzialność, gotowość niesienia pomocy, 
zaufanie i wolność oraz wartości materialistyczne jak poczucie bezpieczeństwa, częściej 
akcentowane były przez respondentów z wyższym wykształceniem, potwierdzając ich 
bardziej rozwinięte potrzeby indywidualistyczne. Wartości allocentryczne, takie jak 
tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, częściej podkreślane były również przez dorosłych 
Dolnoślązaków będących w wieku średnim. Uwzględniając statystyki są to osoby, które 
na tyle długo przebywają w związkach (niezależnie od stopnia ich sformalizowania), że 
określone wartości mają dla nich szczególne znacznie, przede wszystkim te, które 
gwarantują spokój rodzinny i sprawne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Ponadto 
im starsi respondenci, tym większą wagę przywiązywali do wartości, które z racji wieku 
zaczynają być deficytowe, jak pieniądze czy rodzina, albo też nabierają bardziej 
wymownego znaczenia emocjonalnego, jak religia. 

Zdaniem respondentów partycypujących w badaniach w 2009 roku okolicznościami, 
które miały duży oraz bardzo duży wpływ na osiągnięcie przez człowieka sukcesu 
życiowego, były przede wszystkim cechy charakteru i umysłu (95,84%), wykształcenie 
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(93,66%), wykonywany zawód (93,58%), zarobki (93,13%), miejsce pracy (92,70%), dobre 
znajomości (91,57%), łut szczęścia (90,90%) oraz miejsce zamieszkania (89,76%).  
W dalszej kolejności sukces życiowy uzależniano od wieku (83,57%), zamożności rodziców 
(78,56%), posiadania władzy lub dostępu do niej (76,48%), wyglądu (75,34%), zawodu 
rodziców (71,25%), płci (70,87%). Najmniejsze znaczenie, zdaniem badanych, miała 
przynależność do partii politycznych – 57,10%. Prowadzi to zatem do wniosku, iż najwięcej 
zależy od nas samych, bowiem cechy charakteru, wykształcenie, miejsce pracy  
i wykonywany zawód, związane z tym często zarobki, są efektem naszej pracy, 
indywidualnych zdolności i towarzyszącej jednostce determinacji w dążeniu do celu. 
Mniejsze znaczenie mają zaś czynniki zewnętrzne, na istnienie których człowiek nie ma 
wpływu, jak wiek, wygląd, zawód rodziców. 

W roku 2006 mieszkańcy regionu pytani o cechy gwarantujące osiągnięcie 
sukcesu życiowego wskazywali, że w największej mierze zależy on od posiadania 
dobrych znajomości, układów oraz od dostępu do władzy, czyli od czynników 
zewnętrznych wobec osiągnięć i umiejętności jednostki. Kryterium „wykształcenie” 
znalazło się dopiero na trzecim miejscu. Z sukcesem życiowym związane było 
osiągnięcie wysokiego statusu materialnego, wyrażające się poziomem zarobków,  
w następnej kolejności zaś cechy charakteru i umysłu, a także zawód, jaki się wykonuje 
i miejsce zamieszkania. Najmniejsze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu życiowego 
miały takie cechy jak: zamożność rodziców, wygląd (uroda), wiek, przynależność do 
partii oraz płeć58. Uzyskane 3 lata później wyniki badań pozwalają zatem stwierdzić,  
iż percepcja okoliczności determinujących odniesienie przez jednostkę sukcesu 
życiowego wśród Dolnoślązaków wyraźnie ewoluowała. Uwzględniając przemiany 
zachodzące przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej okazuje się,  
iż obecnie czynniki mające wpływ na osiągnięcie sukcesu życiowego zależą głównie od 
okoliczności indywidualnych, jak cechy każdego człowieka, i odwołujących się do 
kryterium merytorycznego, jakim jest wykształcenie (często z tym związany zawód  
i zarobki). W każdym z tych przypadków są to czynniki, które bezpośrednio odnoszą się 
do umiejętności i zdolności jednostki. Co więcej, wciąż istotnym elementem są osiągane 
zarobki i miejsce zamieszkania. W ciągu ostatnich 3 lat znaczenia nabrały natomiast 
takie okoliczności, jak miejsce pracy, a na znaczeniu straciło posiadanie władzy i dobre 
znajomości. Po raz kolejny za mniej istotne uznano czynniki zewnętrzne jak: zamożność 
rodziców, wygląd, płeć oraz przynależność do partii politycznych. 

                                                 
58 J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska (2008), s. 116-117. 
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Na niewielkie różnice w ocenie poszczególnych kryteriów można wskazać 
odwołując się do zmiennej, jaką jest płeć. Dla mężczyzn, częściej niż dla kobiet, 
cenniejsze były takie cechy jak zarobki (96,98%; kobiety – 92,02%) i miejsce pracy 
(95,01%; kobiety – 91,26%), kobiety zaś przywiązywały większą wagę do 
wykonywanego zawodu (94,38%; mężczyźni – 91,49%). Powyższe rozkłady 
odpowiedzi korespondują z wynikami dolnośląskich badań realizowanych uprzednio. 

Znaczące odrębności pojawiły się przy uwzględnieniu takich zamiennych jak: 
miejsce zamieszkania, wykształcenie respondentów, liczba dzieci w rodzinie i forma 
tejże rodziny. Wyniki badań dowodzą, że niezależnie od charakteru czynników 
(zewnętrznych czy też odwołujących się do indywidualnych predyspozycji jednostki) 
mieszkańcy miast cenią sobie fakt zamieszkiwania w mieście, między innymi  
ze względu na istnienie lepszych warunków pracy i zarobków. Dla osób pochodzących  
z obszarów miejskich nie bez znaczenia była również płeć oraz wygląd danej osoby czy 
dostęp do władzy. Mniejsze zaś rozbieżności wśród badanych w zależności od miejsca 
zamieszkania były w przypadku takiego czynnika stymulującego osiągnięcia sukcesu 
życiowego jak wykształcenie. Wykształcenie jako istotny albo bardzo istotny czynnik 
traktowała porównywalna liczba osób pochodząca z miast, jak i wsi (wykres 60). 

 
Wykres 60. Zależność pomiędzy cechami mającymi wpływ na osiągnięcie przez człowieka sukcesu 

życiowego a miejscem zamieszkania respondentów. 
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3 – posiadanie władzy lub dostęp do niej 
4 – to, ile ludzie zarabiają 
5 – przynależność do partii politycznej 
6 - zamożność rodziców 
7 – zawód jaki się wykonuje 
8 – wiek 

9 – wykształcenie 
10 – płeć 
11 – wygląd (uroda) 
12 – cechy charakteru i umysłu 
13 – szczęśliwy traf/łut szczęścia 
14 – dobre znajomości, układy 
15 – zawód wykonywany przez rodziców 

 
Odwołując się do zmiennej „wykształcenie” okazuje się, że im jest ono wyższe, 

tym większe znaczenie dla respondentów miały takie czynniki, jak: miejsce zamieszkania, 
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wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy i zawód wykonywany przez rodziców. 
Taki rozkład preferencji wydaje się uzasadniony, bowiem osoby lepiej wykształcone, 
odwołując się do własnego doświadczenia, są w stanie dokonać adekwatnej oceny. 
Wiedzą bowiem, iż najczęściej duże miasto stwarza lepsze możliwości edukacyjne  
i łatwiej jest znaleźć pracę. Dodatkowo praca w mieście może wiązać się z ciekawym 
miejscem pracy i satysfakcjonującymi zarobkami. A zawód wykonywany przez rodziców 
często inspiruje młodych ludzi do dokonywania określonych wyborów.  

Im więcej dzieci w rodzinie, tym mniejsze znaczenie dla sukcesu jednostki, 
zdaniem rodziców, miało miejsce zamieszkania i wykonywany zawód, czyli czynniki, na 
które jednostka sama ma wpływ. W rodzinach wielodzietnych na znaczeniu zyskały 
zarobki, zamożność rodziców, płeć i dobre znajomości. Wydaje się zatem, iż rodzice 
mający więcej dzieci, gdzie kondycja finansowa gospodarstwa domowego jest często 
trudna, podkreślają rolę i znaczenie okoliczności, które dla nich samych wydają się 
najważniejsze z perspektywy bieżących spraw. Co więcej, niektóre z podanych 
okoliczności tworzą grupę czynników zewnętrznych: płeć, znajomości, które nie zależą 
już od samej jednostki, czy też od jej rodziny. Mogą zatem w pewnym stopniu posłużyć 
jako czynniki tłumaczące brak osiągnięcia sukcesu życiowego. 

Rodzice samotnie wychowujący dzieci częściej zwracali uwagę na te elementy, które 
w sposób obiektywny mogą determinować osiągnięcie sukcesu, jak: wygląd, płeć, wiek, 
zawód rodziców, miejsce pracy i posiadanie władzy. Być może są to również okoliczności, 
których deficyt u respondentów mógł wpłynąć na brak sukcesu. 

Zarobki częściej były przywoływane przez osoby młodsze, zaś starsi 
respondenci, posiadający już doświadczenie, akcentowali znaczenie posiadania władzy 
(do 25 lat – 63,20%, 26-30 lat – 74,88%, 31-35 lat – 74,70%, 36-40 lat – 72,72%, 41-45 
lat – 80,75%, 46-55 lat – 88,86%, powyżej 55 lat – 75,96%) i kwestię przynależności do 
partii politycznej (do 25 lat – 48,71%, 26-30 lat – 52,84%, 31-35 lat – 58,22%, 36-40 lat 
– 49,36%, 41-45 lat – 59,32%, 46-55 lat – 71,21%, powyżej 55 lat – 65,55%). Nie bez 
znaczenia, szczególnie dla osób pozostających w wieku produkcyjnym, okazał się 
również wiek oraz znajomości i układy. 

Biorąc pod uwagę katalog wartości rodziców, ważne wydaje się pytanie  
o pryncypia przekazywane własnym dzieciom. Okazuje się, iż Dolnoślązacy przekazując 
w procesie socjalizacji określone wartości szczególną wagę przywiązują do wartości 
afiliacyjnych, mniejszą do instrumentalnych, pomijając zaś wartości materialistyczne, 
religijne i fizjologiczne. Jednocześnie spośród wartości allocentrycznych wskazywanych 
jako ważkie dla samych respondentów, tylko nieliczne są przekazywane dzieciom. 
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Katalog ten tworzą następujące wartości/potrzeby: szacunek – 39,48%, miłość – 33,30%, 
uczciwość – 27,69%, dobro – 26,30%, pracowitość – 13,37%, odpowiedzialność – 5,67%  
i zaradność życiowa – 5,02%. Uzyskane wyniki badań pozwalają zatem stwierdzić,  
iż rodzice wychowując swe dzieci starają się refleksyjnie podejść do otaczającej ich 
rzeczywistości, a także odwołują się do tego rodzaju wartości, które są szczególnie istotne 
i przydatne z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego człowieka. Tym samym  
w dzieciach kształtowana jest potrzeba przywiązywania znaczenia do wartości 
uniwersalnych, pozwalających żyć wśród innych, przy marginalizowaniu wartości 
religijnych. Ponadto niewielki odsetek wskazań na wartości materialistyczne dowodzi,  
iż obecnie o istocie funkcjonowania we wspólnotach życia stanowią wartości odwołujące 
się do samorealizacji. 

Liczba dzieci była zmienną, która w istotny sposób wpłynęła na rozkłady 
odpowiedzi odnoszących się takich wartości jak: szacunek, pracowitość czy miłość. 
Okazuje się, że im więcej dzieci w rodzinie, tym większe przywiązywanie wagi do 
powyższych wartości. Są one nie tylko bardziej deficytowe, ale i potrzebne do 
sprawnego funkcjonowania. Jednocześnie wzrost liczby dzieci w rodzinie sprawiał,  
że takie wartości, jak odpowiedzialność czy zaradność życiowa traciły na znaczeniu.  

Miłość i szacunek były także wartościami częściej przekazywanymi dzieciom 
przez rodziców pochodzących z obszarów wiejskich (szacunek: wieś – 63,89%, miasto  
– 28,99%; miłość: wieś – 43,52%, miasto – 28,99%), natomiast opiekunowie mieszkający 
w miastach częściej akcentowali dobro i uczciwość (dobro: wieś – 18,83%, miasto  
– 29,52%; uczciwość: wieś – 21,30%, miasto – 30,32%). Choć miłość była równie ważna 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, to różnice pojawiły się odnośnie wartości, jaką 
jest szacunek. Matki częściej niż ojcowie deklarowały, iż przekazują tę wartość swym 
dzieciom. Ponadto mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na zaradność życiową, 
pracowitość i odpowiedzialność, traktując owe wartości jako atrybuty bycia mężczyzną.  

Przekazywanie określonych wartości dzieciom jest również determinowane 
wiekiem rodziców. Okazuje się, iż wraz z wiekiem na znaczeniu tracą wartości 
odwołujące się do emocjonalnej strony funkcjonowania związku, jak miłość czy 
dobro, a podkreślane są te, które odzwierciedlają pragmatyczne podejście do trwania 
rodziny/gospodarstwa domowego, jak szacunek. Co więcej, są także wartości 
przekazywane dzieciom niezależnie od wieku rodzica, bowiem są potrzebne każdemu 
człowiekowi, jak pracowitość. 

Odwołując się do wieku rodziców warto jeszcze zwrócić uwagę na wartości, 
których postrzeganie związane jest z aktywnością zawodową respondenta. 
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Opiekunowie, którzy z racji wieku pracowali, częściej niż starsi rodzice, zwracali 
uwagę na taką wartość jak uczciwość (wykres 61).  

 
Wykres 61. Zależność pomiędzy wiekiem rodziców a rodzajami wartości przekazywanymi dzieciom. 
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Zmienna „forma rodziny” nie miała większego wpływu na różnice w rozkładach 

odpowiedzi. 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

155 

POLITYKA PRORODZINNA W PERCEPCJI MIESZKAŃCÓW DOLNEGO 
ŚLĄSKA 
  
Polityka prorodzinna w świadomości Dolnoślązaków  

W literaturze przedmiotu często spotykaną definicją polityki prorodzinnej jest 
definiowanie tejże polityki jako „działania rządu [oraz innych instytucji życia 
publicznego – A.P.] na rzecz dzieci i ich rodzin, a zwłaszcza taka polityka państwa, 
której celem jest wywarcie wpływu na sytuację rodzin posiadających dzieci lub 
poszczególnych osób w ich rolach rodzinnych”.59 

Polityka prorodzinna może być ujmowana poprzez pryzmat funkcji pełnionych 
przez jej instrumenty (np. dochodowej, kompensacyjnej, redystrybucyjnej, 
stymulującej), kategorii rodzin, do których jest skierowana (np. rodziny pełne, rodziny 
niepełne, dysfunkcyjne, w trudnej sytuacji materialnej), czy też wspierania zadań 
realizowanych przez rodzinę (np. prokreacji, opieki, wychowania)60.  

Główne instrumenty polityki prorodzinnej stosowane w Polsce to:  
• pieniężne świadczenia społeczne, 
• instrumenty umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, 
• ulgi podatkowe, 
• usługi społeczne61. 

Obok wymiaru obiektywnego działań podejmowanych na różnych poziomach 
administracji publicznej, komponenty polityki prorodzinnej funkcjonują w świadomości 
społecznej i jako takie podlegają subiektywnej ocenie, przy czym ewaluacji może być 
poddawana zarówno ogólna koncepcja polityki kierowanej do rodzin, jak również jej 
poszczególne elementy.  

Posiadanie ogólnej wiedzy na temat istnienia polityki prorodzinnej państwa 
deklarowało 2/3 (66,89%) dolnośląskich rodzin z dziećmi. Co trzeci badany nie 
słyszał o rozwiązaniach systemowych, których beneficjentami są rodziny z dziećmi 
(odpowiedzi „nie” – 30,58%, „nie wiem” – 2,53%). Tak duży odsetek wskazań 
negatywnych wśród osób, do których działania są kierowane, świadczyć może  
o niedostatecznej informacji na temat istniejących możliwości, ich selektywności, 
braku umiejętności spojrzenia na te rozwiązania jako na elementy spójnej strategii lub 

                                                 
59 S. B. Kamerman, Rodzina: problemy teorii i polityki, [w:] O polityce rodzinnej. Definicje, zasady, praktyka, 
„Materiały z zagranicy”, Warszawa 1994.  
60 Por. G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. 
Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2009.  
61 Tamże.  
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też o podzielaniu przeświadczenia, iż z punktu widzenia osób najbardziej nimi 
zainteresowanych, nie spełniają one swojej wspomagającej i aktywizującej roli.  

Poziom wiedzy związanej z polityką prorodzinną kobiet i mężczyzn był 
porównywalny. Ponad 2/3 przedstawicieli obu płci deklarowało znajomość tego 
przedmiotu.  

Wiedza o działaniach wspomagających funkcjonowanie rodzin z dziećmi 
determinowana była poziomem wykształcenia (wykres 62). Niemal połowa badanych  
z wykształceniem podstawowym (48,36%) nie posiadała informacji na temat polityki 
prorodzinnej. Zakres wiedzy związanej z ta materią zwiększał się wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia – o zagadnieniach polityki społecznej słyszało 59,85% badanych  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 71,03% osób z wykształceniem średnim oraz 
84,74% osób legitymujących się wykształceniem wyższym. Niskie kompetencje poznawcze 
nie pozwalają osobom, które de facto w największej mierze mogą potrzebować wsparcia 
instytucjonalnego, na właściwe rozpoznanie i wykorzystanie działań systemowych, 
skierowanych do rodzin z dziećmi. Wydaje się, iż przyczyna takiego stanu nie tkwi tylko  
w ograniczonych możliwościach percepcyjnych osób z niskim poziomem wykształcenia, 
lecz również w słabej rozpoznawalności stosowanych instrumentów, nieadekwatnej formie 
ich promowania i niedostatecznej informacji o istniejących możliwościach w tym zakresie.  

 
Wykres 62. Zależność pomiędzy wykształceniem a posiadaniem wiedzy o polityce prorodzinnej 
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Także mieszkańcy wsi mieli większe problemy z identyfikacją swej wiedzy na 

temat polityki prorodzinnej – prawie połowa z nich (48,34%) nie słyszała o tego typu 
działaniach (mieszkańcy miast – 23,14%). Świadczyć to może o pewnym zapóźnieniu 
cywilizacyjnym społeczności wiejskich, jak również wspierać tezę o nieadekwatnym 
rozpowszechnianiu tych wiadomości.  
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Opinie na temat aktualnej polityki prorodzinnej były raczej pejoratywne – bardzo 
źle i źle oceniła ją połowa (51,90%) respondentów, w tym co szósty (17,99%) bardzo 
negatywnie. Neutralny stosunek do tej kwestii prezentowało 30,41% osób, zaś 
pozytywne noty działaniom systemowym mającym za zadanie wzmocnienie rodzin 
wystawiło 13,10% badanych, w tym jedynie 0,94% uznało je za bardzo dobre. 
Większość osób posiadała sprecyzowane poglądy na temat jakości polityki społecznej, 
brak zdania w tej materii deklarowało jedynie 4,59% badanych.  

Negatywną ocenę aktualnym rozwiązaniom w ramach polityki prorodzinnej 
wystawiła ponad połowa kobiet (51,7%) i mężczyzn (52,39%). Oceny pozytywne były 
udziałem znacznie mniejszej liczby osób – wyraziło je 13,21% kobiet i 12,88% mężczyzn.  

Niezależnie od poziomu wykształcenia respondenci najczęściej negatywnie 
postrzegali działania wspierające rodziny w ich funkcjach, natomiast wraz z wzrostem 
poziomu wykształcenia liczba wskazań negatywnych ulegała zmniejszeniu – od 62,04% 
wśród badanych z wykształceniem podstawowym do 40,97% osób z wykształceniem 
wyższym (wykres 63). Jednocześnie najbardziej krytyczni wobec stosowanych 
rozwiązań byli respondenci legitymujący się wykształceniem zasadniczym 
zawodowym – pozytywnie o polityce prorodzinnej wypowiedziało się tylko 7,68%  
z nich. Najwięcej ocen dodatnich było udziałem osób z wykształceniem 
podstawowym (18,01%) i wyższym (20,5%). Z jednej strony najprawdopodobniej są 
to beneficjenci systemu pomocy, którzy korzystając ze stworzonych możliwości, 
doceniają ich wartość i znaczenie. Z drugiej zaś znalazły się osoby obdarzone 
kompetencjami intelektualnymi umożliwiającymi im przedstawienie wyważonej, 
opartej na racjonalnych przesłankach, oceny.  

 
Wykres 63. Zależność pomiędzy wykształceniem a oceną polityki prorodzinnej. 
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Najbardziej pozytywnie rozwiązania polityki prorodzinnej oceniane były przez 
badanych mających 3 dzieci (16,53% wskazań), przy jednoczesnym występowaniu 
porównywalnego z uzyskanym w rodzinach o mniejszej dzietności odsetkiem wskazań 
negatywnych (53,65%). Na tle pozostałych gospodarstw domowych wyróżniają się te 
mające na utrzymaniu co najmniej czworo dzieci. Surowo oceniły one pozytywną wartość 
istniejącego wsparcia dla rodzin (10,41%), a zarazem ich udziałem stała się najmniejsza 
liczba ocen pejoratywnych (41,81%). Rodziny wielodzietne, które najczęściej borykają się 
z problemami natury materialnej i finansowej, częściej niż pozostałe kategorie korzystają  
z systemowych możliwości wsparcia w swej roli, dlatego też relatywnie lepiej oceniają 
instrumenty polityki państwa. Jednocześnie pomoc dla gospodarstw domowych 
wychowujących co najmniej czworo dzieci i mających z tego tytułu wiele niezaspokojonych 
potrzeb wydaje się być niewystarczająca, stąd niska liczba wskazań pozytywnych.  

Podobna sytuacja była udziałem rodzin monoparentalnych – na tle innych form 
rodziny osoby samotnie wychowujące dzieci wyróżniały się jednocześnie najwyższym 
poziomem wskazań pozytywnych (18,34%), jak i negatywnych (61,49%). Tak więc, 
pomoc systemowa trafia do tych rodzin, natomiast obszar niezaspokojonych potrzeb jest 
zbyt duży, by poczuły one rzeczywistą ulgę związaną z wypełnianiem swych funkcji.  

Wśród rozwiązań systemowych, które w największym stopniu stymulowałoby 
wzrost liczby urodzeń w Polsce najczęściej wskazywano zachęty o charakterze 
finansowym i fiskalnym: dodatki pieniężne dla rodzin (68,89% wskazań), płatny urlop 
wychowawczy dla matki dziecka (68,53%), ulga podatkowa na każde dziecko (44,40%), 
płatny urlop wychowawczy dla ojca dziecka (43,89%) oraz bezpłatny dostęp do żłobków  
i przedszkoli (41,68%). Niemal połowa badanych optowała za wydłużeniem okresu 
trwania urlopu macierzyńskiego (49,20%), przy czym nie zostało sprecyzowane, który 
aspekt, emocjonalny (możliwość spędzenia większej ilości czasu z nowo narodzonym 
dzieckiem) czy też finansowy (urlop macierzyński, w odróżnieniu od urlopu 
wychowawczego, jest płatny) liczy się dla nich bardziej. Badani podkreślali uniwersalny 
charakter świadczeń pieniężnych – na dodatki finansowe ograniczone do rodzin 
szczególnie potrzebujących, wielodzietnych, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej 
wskazało zdecydowanie mniej osób, bo jedynie co piąta (20,53%).  

Co czwarty (24,72%) respondent wyrażał przekonanie, że czynnikiem 
wspomagającym wzrost liczby urodzeń w Polsce byłoby wprowadzenie elastycznego 
wymiaru czasu pracy. Również system zniżek i ulg dla rodzin z dziećmi mógłby mieć 
wpływ na intensyfikację zachowań prokreacyjnych Polaków, w tym zniżki na usługi 
kulturalne i rekreacyjne – 17,77%, częściowa refundacja kosztów usług opiekuńczych 
dla dzieci – 13,53% oraz zniżki rodzinne na przejazdy transportem miejskim czy 
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kolejowym – 10,53%. Mniejsze znaczenie respondenci przypisywali bodźcom 
negatywnym – jedynie co czternasta (7,40%) osoba była zwolennikiem wprowadzenia 
dodatkowego podatku dla osób, które nie mają dzieci. Zupełny margines stanowiły 
wypowiedzi osób, które nie widziały potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych, 
poza istniejącymi, rozwiązań oraz tych, którzy uważali, że należałoby zlikwidować 
wszelkie ulgi dla rodzin z dziećmi – w obu przypadkach liczba wskazań nie 
przekroczyła 1%.  

System wsparcia instytucjonalnego  
Wśród wielu funkcji, jakie pełni rodzina ważne są: funkcje opiekuńcze i wy-

chowawcze. To one czynią z rodziny jedną z ważniejszych instytucji społecznych. 
Jednak wychowywanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem, szczególnie małoletnim, 
w wieku wczesnoszkolnym/gimnazjalnym, wymaga od rodziców dużego zaangażowania. 
Jakość opieki uzależniona jest bowiem od czynników społeczno-ekonomicznych 
rodziny, jak np.: status ekonomiczny gospodarstwa domowego (posiadanie źródeł 
dochodu), czynniki demograficzne (liczba dzieci), wykształcenie i wiek głowy 
gospodarstwa domowego, czy miejsce zamieszkania62 oraz od uwarunkowań 
zewnętrznych – infrastruktura społeczna. 

Obecnie rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym mają często pewne 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich 
dzieci. Wynika to z wielu przesłanek wewnętrznych (problemy w rodzinie np. 
konflikt, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, przedwczesne macierzyństwo, rozwód)  
i zewnętrznych (niedostateczny rozwój polityki rodzinnej, przemiany świadomościowe  
i kulturowe związane z rozwojem społeczno-gospodarczym itp.). Wobec powyższego, 
rodziny potrzebują coraz częściej pomocy w zakresie organizowania dzieciom czasu 
wolnego, pokonywania trudności szkolnych czy zaburzeń zachowania itp.  

Dolnoślązacy biorący udział w badaniu stwierdzili, iż potrzebują wsparcia  
w wychowywaniu dzieci (44,33% udzielonych odpowiedzi – wykres 64). O pomocy 
tej mówili respondenci niezależnie od płci, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania. 
Zróżnicowanie zauważalne było w przypadku liczby posiadanych dzieci. I tak wśród 
respondentów, którzy posiadali jedno dziecko, pomocy oczekiwało 37,01% z nich. 
Wraz ze wzrostem liczby dzieci coraz większy odsetek respondentów oznajmiał,  
iż potrzebuje różnych form pomocy. Wśród małżeństw z czworgiem i więcej dzieci  
o potrzebie wsparcia w wychowywaniu dzieci ze strony różnych instytucji mówiła 

                                                 
62 Szerzej: B. Kołaczek, Warunki życia rodzin z dziećmi. Tendencje pierwszych lat XXI wieku, „Polityka Społeczna” 
2009, nr 9, s. 5-12. 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

160 

ponad połowa respondentów – 52,45%. Pomocy takiej oczekiwano głównie od państwa 
– budowanie odpowiedniej polityki wspierającej rozwój rodzin w różnych aspektach jej 
życia. 
 

Wykres 64. Potrzeba korzystania przez rodziców z pomocy w wychowywaniu dzieci ze strony  

instytucji i organizacji (w %). 
1,53

18,20

35,94

44,33

tak

nie 

nie wiem

inna odp.

 
W drugiej kolejności wskazywano, iż ważna jest pomoc ze strony instytucji, 

która jest najbliżej dziecka, czyli szkoły. Wśród wymienionych kategorii instytucji, 
które pomagają lub powinny wspierać rodzinę w jej funkcji wychowawczo-
opiekuńczej w kwestionariuszu znalazły się m.in.: państwo, gmina, powiat, marszałek 
województwa, wojewoda, szkoła, specjalne poradnie, Kościół, inni członkowie 
rodziny, organizacje pozarządowe, sami rodzice. Rozkład odpowiedzi dla ponad 
pięćsetosobowej grupy respondentów, był następujący: 

• państwo – 58,84%, 
• szkoła – 57,47%, 
• gmina – 48,83%, 
• specjalne poradnie – 39,78%, 

Pozostałe kategorie nie przekroczyły progu 20%, a odpowiedzi wskazujące m.in. 
marszałka, czy wojewodę nie przekroczyły 10% odpowiedzi. 

W odniesieniu do rodzaju oczekiwanej przez rodziców pomocy ze strony 
różnych instytucji, katalog udzielanych odpowiedzi był dość szeroki. Obejmował 
wiele aspektów funkcjonowania rodziny, a wśród najczęściej pojawiających się 
odpowiedzi znajdowały się:   

• pomoc finansowa – 40,87 % udzielonych odpowiedzi, 
• wsparcie edukacyjne, w tym organizacja czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych  

– 16,74% udzielonych odpowiedzi, 
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne – 16,09% udzielonych odpowiedzi. 

W dalszej kolejności znajdowały się m.in.: pomoc doraźna, która zdaniem 
rodziców powinna być udzielana w razie potrzeby danej rodzinie, bezpłatna pomoc 
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specjalistyczna skierowana na realizację potrzeb zdrowotnych, w tym rehabilitacyj-
nych dzieci, czy doradztwo specjalistyczne dla rodziców dzieci z pewnymi 
dysfunkcjami rozwojowymi, jak nadpobudliwość ruchowa (ADHD), bądź z zaburzeniami 
zachowania, czy komunikacji językowej. Rodzice wskazywali na fakt, iż pragnęliby 
mieć lepszą i łatwiejszą możliwość kontaktu z psychologiem oraz z logopedą. Dla 
wielu respondentów ważne było również to, by ich dzieci, posiadające pewne 
zaburzenia edukacyjne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), mogły uczestniczyć  
w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, których celem 
byłoby przezwyciężanie trudności w zakresie pisania i czytania.  

Badani Dolnoślązacy wskazywali również potrzebę objęcia wsparciem małych 
dzieci w wieku przedszkolnym. W odpowiedziach zaznaczali, iż zainteresowani byliby 
wparciem w szerszym dostępie do przedszkoli oraz żłobków ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich. Wskazania te świadczą o znacznych deficytach  
w organizowaniu przez gminę tego rodzaju opieki nad małym dzieckiem. Wg danych 
GUS (2009 r.) w Polsce jest 1 425 tys. dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Do 
przedszkoli chodzi ponad 841 tys., czyli blisko 60%. Na wsi wskaźnik ten jest 
zdecydowanie niższy, tam opieką przedszkolną objęte jest zaledwie co trzecie dziecko63.  

Na terenie Dolnego Śląska w 2008 r. było 1.015 placówek wychowania 
przedszkolnego64, do których uczęszczało 64.577 dzieci65 czyli 64% dzieci w wieku 3-6 
lat. Natomiast dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych było 3.464 osób (3% dzieci  
w wieku 0-3 lata) w stosunku do istniejących 3.464 placówek publicznych i niepublicznych 
(w tym zaledwie 152 niepublicznych66). W czterech powiatach: milickim, górowskim, 
legnickim i  wrocławskim (z wyłączeniem miast Legnica i Wrocław) odnotowano brak 
żłobków. Istniejąca infrastruktura tych placówek jest niedostateczna do objęcia opieką 
małych dzieci. Ma to również bezpośrednie przełożenie na dostępność miejsc w żłobkach 
– na 1.000 dzieci w wieku do lat 3 w województwie miejsc takich jest zaledwie 41,7. 
Istnieją powiaty, gdzie liczba ta jest mniejsza niż 22.  

                                                 
63 Choć wskaźnik wychowania przedszkolnego w Polsce jest jednym z najniższych w krajach UE, wg licznych badań dotyczących 
sytuacji wczesnoedukacyjnej, sytuacja związana z dostępnością polskich przedszkoli poprawiła się w ciągu ostatnich sześciu lat.  
W 2004 roku na wsi do przedszkoli chodziło 14% dzieci, dziś już około 30%. Stało się tak głównie za sprawą możliwości 
finansowania placówek z funduszy unijnych oraz uruchamiania, w tym na wsiach, tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 
64 Placówki te obejmowały: przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz zespoły wychowania 
przedszkolnego i punkty przedszkolne (ten typ placówek obecny był wyłącznie na wsiach, stanowił 2,1% placówek 
wychowania przedszkolnego obecnych na terenach wiejskich). 
65 Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Dzieci w województwie Dolnośląskim, Wrocław 2009. Udział dzieci w wieku  
3-6 lat w kategorii 3-18 lat w województwie w 2008 r. stanowił 21,1%.  
66 Założenie i prowadzenie żłobka jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na istniejące przepisy prawne. Żłobki funkcjonują  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, a więc jako zakłady opieki zdrowotnej 
obejmują swoim zakresem również działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat trzech oraz podlegają 
wszelkim wymogom stawianym zakładom opieki zdrowotnej (ZOZ). 
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Utrudniony dostęp do opieki przedszkolnej wywołuje wiele negatywnych 
skutków nie tylko dla samych dzieci (utrata szansy na rozwój kluczowych 
umiejętności), ale i dla społeczeństwa. Skutki te wiążą się z niedoinwestowaniem  
w rozwój edukacyjny tworzącego się kapitału ludzkiego, ale mają też wymierne skutki 
ekonomiczne: pogłębiająca się pauperyzacja rodzin67, w tym kobiet, które rezygnują  
z pracy na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem68, zwiększenie korzystania  
z pomocy społecznej, rosnąca wypłata zasiłków, zwiększone nakłady na ochronę 
zdrowia osób uboższych, wzrost przestępczości, wzrost zatrudnienia w szarej strefie, 
odkładanie decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka itp.  

Jak zostało nadmienione, rodzice/opiekunowie biorący udział w badaniu 
zasugerowali, iż w sprawowaniu opieki nad dziećmi najbardziej potrzebowaliby 
pomocy finansowej. Rodzice wyrażali oczekiwanie, by pomoc ta była bardzo 
konkretna, wręcz intencjonalna i obejmowała swoim zasięgiem te obszary, w których 
zauważają oni znaczne niedobory. Wśród wymienianych możliwości oczekiwanego 
wsparcia finansowego, najczęściej wymieniano:  

• dopłaty do podręczników szkolnych, pomoc w zakupie tzw. wyprawki 
szkolnej dla rodzin wielodzietnych, 

• dopłaty do obiadów w szkole i/lub dożywianie dzieci w szkołach69, 
• dofinansowanie do wypoczynku – do kolonii, ferii, czy wyjazdów 

edukacyjno-krajoznawczych w postaci „zielonej szkoły”, 
• dopłaty do żłobków i przedszkoli, 
• zakup niezbędnej odzieży, np. sportowej, zimowej, 
• organizowanie bezpłatnych korepetycji. 

Wśród innych odpowiedzi znalazły się również takie, które mają odniesienie do zmian 
legislacyjnych na poziomie lokalnym i/bądź centralnym, np.: obniżenie podatków dla 

                                                 
67 Problem ubóstwa rodzin jest niezwykle istotną kwestią społeczną w Polsce. Wg szacunków Eurostat w 2008 r. 17% 
Polaków żyło na granicy ubóstwa. W Polsce problem ten ma szerszy wymiar, gdyż częściej dotyka dzieci i młodzież oraz 
kobiety. Niebezpieczeństwo zjawiska wiąże się z tym, iż w wielu typach rodzin dochodzi do „dziedziczenia” ubóstwa, które 
ogranicza szanse i perspektywy młodym ludziom, pogłębia izolację społeczną oraz przyczynia się do powstawania 
„underclass”. Nt. underclass zob. szerzej J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy: od epizodu do underclass, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 
68 Wg badań CBOS z 1998 r. więcej niż co trzeci ankietowany uważał, iż dziecko powinno pozostawać pod opieką matki do 
końca trzeciego roku życia (36%), a ponad 22% Polaków opowiadało się za wydłużeniem tego okresu do rozpoczęcia przez 
dziecko edukacji szkolnej – co w konsekwencji powodowałoby iż matki miały by być „wyeliminowane” z rynku pracy przez 
okres 6 lat. Centrum Badania Opinii Społecznej, Wychowanie dzieci w rodzinie i opieka nad nimi, Warszawa, grudzień 1998, s. 5.  
69 Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole możliwa jest do realizacji w gminach w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (uops). Zgodnie z art. 17 ustawy (Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728) to właśnie do zadań własnych 
gminy należy dożywianie dzieci. Dlatego, aby otrzymać pomoc, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej z 
odpowiednim wnioskiem. Gmina realizuje pomoc w dożywaniu przy wykorzystaniu ośrodków pomocy społecznej, jednostek 
organizacyjnych gminy, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania 
produktów żywnościowych. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których występują okoliczności/powody 
uprawniające do przyznania wsparcia (art. 7 uops) przy jednoczesnym zastosowaniu kryterium dochodowego.  



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

163 

rodzin wielodzietnych, wprowadzenie zniżek na przejazdy, specjalne fundusze/zasiłki 
tworzone dla zdolnej młodzieży bez kryterium dochodowego itp.  

Kolejnym równie ważnym rodzajem oczekiwanego wsparcia, jakie instytucje 
mogłyby świadczyć dla rodziców była pomoc edukacyjna, w tym głównie organizacja 
czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych. Ten rodzaj zajęć jest przedłużeniem procesu 
wychowawczo-dydaktycznego i dobrze zorganizowany przynosi z pewnością wiele 
korzyści dla obydwu stron – dzieci i rodziców. Dla dzieci i młodzieży jest szczególnie 
pożądany ze względu na umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowościowego 
(otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie) i rozwijanie swoich 
zainteresowań, uzupełnienie braków w nauce, czy poszerzanie wiedzy do udziału  
w olimpiadach i konkursach oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
W wielu (nawet wiejskich) szkołach gama proponowanych zajęć pozalekcyjnych jest 
dość szeroka – ich charakter uzależniony jest od inicjatywy i pomysłowości 
nauczycieli, od tego, czy i w jaki sposób chcą oni wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów. Zajęcia te związane są zarówno z przedmiotami nauczanymi w szkole, jak  
i innymi np. artystycznymi. Proponowane są zatem: koła ekologiczne, które służą 
poznawaniu przyrody i jej ochrony; koła komputerowe poszerzające umiejętności 
obsługi komputera i innych urządzeń multimedialnych; koła plastyczne, gdzie odbywa 
się praca twórcza; koła teatralne przyczyniające się do rozwoju aktorskiego, 
tanecznego, ćwiczące pamięć, dykcję itp.; zajęcia wokalno-instrumentalne; zajęcia 
sportowe i inne. 

Zajęcia pozalekcyjne są również formą wsparcia dzieci z pewnymi 
trudnościami w uczeniu się – czytaniu, pisaniu, liczeniu. Tego typu pomoc 
adresowana jest do dzieci szkół podstawowych. Udział w nich ma znaczenie dla 
dalszej edukacji dziecka, a rodzicom dostarcza wiedzy i wskazówek jak należy 
pracować z nim w domu.  

Zajęcia pozalekcyjne, szczególnie w dużych aglomeracjach, mają też duże 
znaczenie pod względem opiekuńczym, są praktyczną alternatywą dla długo 
pracujących rodziców. Podczas, gdy dzieci/młodzież pozostają na zajęciach 
pozalekcyjnych, rodzice mają pewność, iż znajdują się one pod dobrą opieką.  

 Respondenci zostali zapytani również o to, czy korzystali ze wsparcia 
instytucji w wychowywaniu dzieci. W większości odpowiedź na to pytanie była 
przecząca – 83,66%. Dolnoślązacy oznajmili, iż nie korzystali z pomocy instytucji, 
gdyż w większości nie odczuwali takiej potrzeby – 92,03% wskazań. Zaledwie 
14,98% Dolnoślązaków potwierdziło, iż korzystało z pomocy różnych instytucji  
w wychowywaniu dzieci. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż odpowiedzi takiej udzieliło 
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więcej osób mieszkających w mieście (18,77%) niż na wsi (6,04%). Były to osoby 
legitymujące się wykształceniem wyższym (18,07%), jak również osoby oceniające swoją 
sytuację materialną jako bardzo złą (37,06%) i złą (26,70%) oraz tworzące rodzinę 
wielodzietną z czworgiem i większą liczbą dzieci (25,80%). W odniesieniu do przyszłości 
rodzice/opiekunowie nie byli przekonani, czy skorzystają z pomocy. W 45,68% 
odpowiedzieli, iż nie mają zdania w tym względzie, podczas gdy 27,63% respondentów 
deklaruje, iż będzie korzystało ze wsparcia, a 22,84% odpowiada przecząco.  

Respondenci, którzy potwierdzili fakt korzystania z pomocy instytucji  
w wychowywaniu dzieci, wymienili, iż korzystali ze:  

• wsparcia ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
• pomocy udzielanej ze szkoły – dożywienie dzieci, stypendia socjalne, 

finansowanie podręczników, 
• wsparcia udzielanego przez ośrodek pomocy społecznej – zasiłki celowe, 

wsparcie rzeczowe, dofinansowanie do mieszkań. 
Wymienione wyżej formy wsparcia świadczą o znacznych niedoborach  

w rodzinach wychowujących dzieci, choć ocena własnej sytuacji materialnej przez 
respondentów była przeciętna i dobra – 79,98% wskazań.  

Należy zaznaczyć, iż rodzice/opiekunowie często sami nie zdają sobie sprawy  
z tego, iż z powodu licznych zajęć zawodowych ich opieka sprawowana nad 
małoletnimi dziećmi nie jest wystarczająca.  
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DOROŚLI DOLNOŚLĄZACY O RODZINIE – PODSUMOWANIE 
  

Wyniki dolnośląskich badań pozwalają stwierdzić, iż rodzina uważana jest za 
podstawową instytucję społeczną, zapewniająca swym członkom miłość, szacunek 
pomiędzy jej członkami, poczucie bezpieczeństwa, intymności i zabezpieczająca 
istnienie więzi emocjonalnych. Zdaniem Dolnoślązaków do najważniejszych jej funkcji 
można także zaliczyć posiadanie i wspólne wychowywanie dzieci. Wśród najczęściej 
udzielanych odpowiedzi na temat subiektywnego zdefiniowania pojęcia „rodzina” 
respondenci odpowiadali, iż rodzina to: „moje dzieci”, „miłość do dzieci”, „posiadanie 
dzieci”, „związek dwojga ludzi, którzy mają dzieci”. Zdaniem badanych, dzieci są jedną 
z najważniejszych wartości, warunkiem udanego, szczęśliwego życia po zawarciu 
związku małżeńskiego – stanowią źródło zadowolenia i satysfakcji. 

 
Według respondentów głównymi przyczynami skłaniającymi ludzi do zawarcia 

związku małżeńskiego lub pozostawania w związku z drugą osobą oprócz emocjonalno-
egzystencjalnych były przede wszystkim czynniki o charakterze instrumentalnym,  
a następnie ekonomiczne oraz odwołujące się do indyferentyzmu. Stanowisko 
respondentów wobec małżeństwa było silnie skorelowane z ich wykształceniem, płcią, 
wiekiem oraz miejscem zamieszkania. 

 
Powołując się na klasyczną hierarchię potrzeb A. Maslowa, wśród potrzeb 

zaspakajanych w ramach związku formalnego lub nieformalnego dorośli Dolnoślązacy 
wskazali na dwie podstawowe kategorie. Pierwszą z nich były potrzeby podstawowe, 
percypowane przez pryzmat szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa, 
świadczenia sobie wzajemnej pomocy, możliwości odreagowania stresu czy poczucia 
stabilizacji materialnej. Drugą kategorię potrzeb stanowiły potrzeby wyższego rzędu, 
afiliacyjne, znajdujące zaspokojenie w ramach trwałych więzi z drugim człowiekiem,  
w tym poprzez potrzeby miłości i przynależności. Jednocześnie w katalogu potrzeb 
skłaniających ludzi do tworzenia związku z drugą osobą znalazła się potrzeba 
prokreacji, która może być traktowana zarówno jako potrzeba wyższego rzędu, jak  
i potrzeba fizjologiczna, odnosząca się do uwarunkowań biologicznych.  

 
Możliwość zaspokajania różnego rodzaju potrzeb w związku jest ściśle 

związana z rolą i znaczeniem, jakie partner odgrywa w związku. Wyniki badań 
powalają wyciągnąć wniosek, iż w większości rodzin dolnośląskich pozytywnie 
oceniono osobę partnera/partnerki, określając swojego życiowego partnera mianem 
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przyjaciela, matkę/ojca swoich dzieci, miłość życia czy jako osobę dająca poczucie 
spełnienia, rzadziej zaś jako osobę odpowiedzialną za stwarzanie warunków 
finansowych dla rodziny czy też mającą obowiązek utrzymywania porządku. Znacznie 
mniejsza liczba respondentów, opisując swych życiowych partnerów, wskazywała na 
negatywny kontekst wspólnego funkcjonowania (7,05%). 

 
Podstawowymi wartościami, zadaniem Dolnoślązaków, konstytuującymi udany 

związek okazały się być: wierność (85,33%), miłość (83,52%), wzajemny szacunek  
i zrozumienie (62,58%) oraz bezpieczeństwo (61,73%), posiadanie dzieci (49,09%), 
seks (44,08%), a następnie warunki materialne (osiąganie odpowiednich zarobków  
– 30,25%, dobre warunki mieszkaniowe – 29,61%) oraz nawiązujące do wspólnego 
funkcjonowania: chęć i umiejętność spędzania czasu razem (32,27%), posiadanie 
podobnych zainteresowań, podzielanie sposobu patrzenia na świat (27,24%) oraz 
dzielenie się obowiązkami (28,29%). Mniejsze znaczenie przypisywano pochodzeniu 
społecznemu (15,44%) oraz możliwości samorealizacji (11,81%). 

 
Uwzględniając swoistość rodziny, która przejawia się między innymi poprzez 

proces prokreacji, dorosłych respondentów zapytano o przyczyny, które skłaniają 
ludzi do posiadania dzieci. ¾ badanych uznało, iż posiadanie dzieci stanowi wyraz 
miłości dwojga ludzi, 35,06% uważało, iż potomstwo jest swoistego rodzaju 
„inwestycją” na przyszłość i niemal tyle samo osób (34,90%) wyrażało przekonanie, 
że posiadanie dzieci stanowi naturalną kolej rzeczy, wpisaną w indywidualną 
biografię jednostki żyjącej w społeczeństwie. Narodziny dziecka są również 
nieplanowanym skutkiem współżycia seksualnego (26,68% wskazań) albo też 
sposobem na bycie pełnowartościową jednostką (26,06%). Poprzez fakt posiadania 
dzieci dorośli mogą zaspokajać również indywidualne potrzeby miłości i przynależności  
– 25,54% oraz zapobiegać poczuciu samotności (16,83%). Biologiczny kontekst 
prokreacji wskazywało 15,59% osób. Badani wyrażali więc przekonanie  
o psychicznych i społeczno – kulturowych motywacjach, które kierują ludźmi  
w procesie rozmnażania, bagatelizując znaczenie uwarunkowań biologicznych.  

 
Zdecydowana większość badanych, myśląc o pożądanej liczbie dzieci,  

w przeszłości posiadała określone preferencje w tym zakresie. Precyzyjnej odpowiedzi 
na ten temat udzieliło ponad 80% osób (82,40%) biorących udział w badaniu. Spośród 
pozostałych 17,60% mniej niż 1% osób deklarowało, że nigdy nie chciało mieć dzieci, 
a 16,97% nie uczyniło tej kwestii przedmiotem pogłębionej refleksji. Niemal połowa 
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(49,43%) respondentów pragnęła mieć dwoje dzieci, a tyle samo osób, po 14,60%, 
wyrażało pragnienie posiadania jednego lub trojga dzieci. Ewidentna mniejszość, bo 
tylko 3,78% badanych, marzyła o licznej rodzinie, w skład której weszłaby co 
najmniej czwórka potomstwa. 

 
We współczesnej dolnośląskiej rodzinie dziecko jest przede wszystkim 

wartością autoteliczną, którą kocha się zarówno za nic, jak i za wszystko, „za to że 
jest” i „jest takie a nie inne”. Pozycja dziecka jest również percypowana przez 
pryzmat wartości indywidualistycznej, co pozwala na czysto ludzkie widzenie jego 
osoby. W ten sposób dziecko jawi się jako „dzieło rodziców”, przez nich stworzone 
(„krew z krwi, kość z kości”) i w związku z tym będące ich („dziecko jest moje”). 
Potomstwo, choć w znacznie mniejszym zakresie, jest także postrzegane jako 
spełnienie marzeń rodziców, chluba oraz jako czynnik własnego rozwoju. Tym samym 
jest pozytywnie wartościowane, będąc źródłem radości oraz satysfakcji opiekunów.  

 
Badania dowodzą, że dolnośląskich rodziców charakteryzował wysoki poziom 

infantocentryzmu wzmocniony dodatkowo silnym przekonaniem o konieczności 
wychowywania swych dzieci oraz stałego materialnego ich wsparcia w życiu dorosłym. 
Niezależnie od wieku dziecka respondenci byli przeświadczeni, iż to właśnie rodzice są 
przede wszystkim odpowiedzialni za wychowywanie potomstwa, a prawie połowa 
dorosłych respondentów zwróciła uwagę, iż potrzeba udzielania pomocy materialnej 
wynika z faktu bycia dzieckiem przez całe życie. Natomiast 1/5 respondentów wskazała, 
iż momentem przełomowym, zwalniającym rodziców z tej formy pomocy, jest podjęcie 
pracy, a jeden na dziesięciu badanych decyzję tę uzależniał od postawy samego dziecka  
i jego ewentualnej rezygnacji z pomocy rodziców.  

 
Dolnoślązacy wskazują, iż wspólnie z rodziną spędzają znaczną ilość czasu 

przede wszystkim podczas świąt religijnych, państwowych (90,81%) i podczas 
weekendów (86,26%). Wspólnie uczestniczą w świętach rodzinnych (84,38%), 
spożywają posiłki (83,05%), pamiętają o ważnych rocznicach i wydarzeniach 
rodzinnych (81,88%), odwiedzają groby bliskich i rodziny (65,89%) oraz wspólnie 
spędzają wakacje (59,85%). Jednocześnie, co warto podkreślić, minimalny był 
odsetek rodziców, którzy wskazywali, że nigdy nie spędzają wspólnie czasu z rodziną, 
niezależnie od formy spędzania tego czasu. 

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

168 

Jeżeli dolnośląska rodzina spędza wspólnie czas wolny, czyni to w sposób bierny.  
Do czynności, które najczęściej wykonuje można zaliczyć oglądanie telewizji (85,06%), 
rozmowy (84,07%) i wykonywanie obowiązków domowych (70,86%). W większości 
zadania te wykonywane są przez kobiety, co oznacza, iż mają one większy wpływ na 
wychowanie potomstwa oraz lepszy kontakt z dziećmi niezależnie od ich wieku.  

 
Czas wolny rodziców spędzany z dziećmi skorelowany jest z wiekiem dziecka, 

sytuacją rodzinną oraz w mniejszym stopniu z miejscem zamieszkania. Z naturalnych 
przyczyn samotni rodzice, szczególnie posiadający młodsze dzieci, byli bardziej 
zaangażowani w wychowanie i spędzanie czasu z własnym dzieckiem. Starali się dbać  
o rozwój psychofizyczny małych dzieci, między innymi poprzez wspólne spędzanie 
czasu na grach i zabawach rozwojowych, tak w domu, jak i na świeżym powietrzu 
(ponad 90% wskazań). Im dziecko było starsze, tym katalog potencjalnie 
wykonywanych wspólnie czynności ulegał poszerzeniu. Rodzice sygnalizowali zatem, 
iż wspólnie z dziećmi uprawiają sport, chodzą do kina, podróżują, odwiedzają 
znajomych czy w końcu działają w organizacjach społecznych. Ze starszymi dziećmi 
rodzice głównie oglądali telewizję i prowadzili rozmowy.  

 
Członkowie dolnośląskiej rodziny w swoim czasie wolnym nie przejawiali 

chęci realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego. Jego podstawą jest świadoma 
działalność w życiu publicznym poprzez branie czynnego udziału w różnorodnych 
inicjatywach społecznych, w tym poprzez działanie w różnego typu organizacjach 
społecznych. Niewiele ponad 4% Dolnoślązaków oświadczyło, iż w swoim wolnym 
czasie wraz z rodziną podejmują taką działalność70.  

 
Wyniki badań pozwalają na interpretację, iż w dolnośląskiej rodzinie rozmowy 

prowadzone przez rodziców z dziećmi odbywały się często i dotyczyły szeregu 
różnych spraw, począwszy od problematyki codziennego funkcjonowania, przez 
tematy poruszające sferę emocjonalnego funkcjonowania człowieka, po jego 
przyszłość, plany życiowe czy w końcu sukcesy i porażki.  

 

                                                 
70 Dane te są odmienne od przedstawionych w badaniu zrealizowanym przez CBOS w 2010 roku, które dotyczyły 
społecznej aktywności Polaków w ramach organizacji obywatelskich. 28% Polaków deklarowało, że działa społecznie  
w organizacjach, w tym najczęściej w komitetach rodzicielskich, radach rodziców i innych organizacjach na rzecz 
szkolnictwa (8%), pracują społecznie działając w związkach, klubach, stowarzyszeniach (5,8%,), w organizacjach 
pomagającym dzieciom (5,1%), organizacjach charytatywnych (4%) oraz ruchach religijnych i wspólnotach parafialnych 
(4,5%). CBOS, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010, Warszawa, luty 2010. 
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Prowadzone w ostatnim czasie rozmowy rodziców z dziećmi nie tylko odnosiły 
się do różnych tematów, ale dostosowane były treścią do wieku potomstwa. Z dziećmi 
małymi rozmawiało się głównie na temat uczuć, relacji i bieżących spraw  
w przedszkolu czy szkole. Z dziećmi starszymi poruszana była zarówno problematyka 
dotycząca sytuacji w szkole i w domu, ale i przyszłości, ważnych spraw w życiu czy 
seksu. Pozwala to wyciągnąć wniosek, iż starsze dzieci są częściej angażowane  
w bieżące problemy domowe, uczestniczą w organizowaniu czasu wolnego, na 
przykład wakacji oraz stają się partnerem dla rodziców w kontekście wyznaczania 
istotnych w życiu celów oraz kształtowania przyszłości zarówno swojej, ale i rodziny 
jako całości. Jednocześnie rzadziej ze starszym potomstwem omawiano sprawy 
dotyczące wzajemnych uczuć, emocji, traktując ten obszar wspólnego funkcjonowania 
jako już ustabilizowany i poparty wspólną pracą we wcześniejszym okresie. 

 
Rodzice wyraźnie akcentowali również, iż posiadają wiedzę na temat 

codziennego funkcjonowania swych dzieci oraz na temat ich kolegów i przyjaciół. 
Oczywiście zakres informacji w poszczególnych obszarach był determinowany przede 
wszystkim wiekiem samych dzieci. Im dzieci mniejsze, tym wiedza na temat 
znajomych dziecka, czasu wolnego, oglądanych programów w TV, godzin powrotów 
do domu, ilości czasu spędzanego przed komputerem, sytuacji w szkole (oceny) oraz 
sposobu ubierania się przez własne dziecko/dzieci była większa. Choć wraz z wiekiem 
potomstwa dostęp do określonych informacji przez opiekunów był coraz mniejszy, to 
rodzice wciąż zwracali uwagę na posiadanie wystarczającej i satysfakcjonującej ich 
wiedzy w poszczególnych obszarach. Takie stanowisko było szczególnie często 
wyrażane przez matki i osoby samotnie wychowujące dzieci. 

 
Fakt zainteresowania rodziców zajęciami pozaszkolnymi, które są adresowane do 

dzieci, a tym samym wyrażanie zgody na uczęszczanie na owe zajęcia, był ściśle 
skorelowany z wiekiem samych dzieci i rodzajem szkoły, do której dzieci chodziły. 
Wyniki dowodzą, iż 59,70% rodziców, mających dzieci w wieku 7-13 lat, wyraziło zgodę 
na korzystanie z dodatkowej formy rozwoju edukacyjno – intelektualnego swego 
potomstwa i 48,32% opiekunów, których dzieci skończyły szkołę podstawową  
i kontynuowały naukę. Uczęszczanie przez dzieci na zajęcia pozaszkolne było 
determinowane wykształceniem rodziców, ich płcią i wiekiem. Liczba potomstwa  
w rodzinie i miejsce zamieszkania nie różnicowały w sposób istotny rozkładów 
odpowiedzi na temat stosunku rodziców do zajęć dodatkowych dzieci. 
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Rodzice sygnalizowali, że ich dzieci najczęściej korzystają z więcej niż jednego 
rodzaju zajęć pozaszkolnych i są to najczęściej zajęcia sportowe, artystyczne oraz nauka 
języków obcych. Zainteresowanie rodziców tym rodzajem zajęć pozaszkolnych 
skierowanych do dzieci było większe w przypadku ich nieodpłatności. W przypadku 
zajęć odpłatnych do najczęściej wybieranych należało przede wszystkim korzystanie  
z basenu. Kryterium określającym stosunek opiekunów do zajęć pozalekcyjnych, oprócz 
finansowego, był również wiek dzieci. I tak w przypadku dzieci uczęszczających do 
szkoły podstawowej do najczęściej wybieranej dodatkowej formy edukacji można było 
zaliczyć kursy przygotowawcze, jazdę konną, zajęcia korekcyjne (po 5,89%)  
i korepetycje – 5,5%. W przypadku dzieci starszych (14-18 lat) do katalogu zajęć 
odpłatnych rodzice zaliczali również kursy komputerowe (4,43%). Natomiast rodzice 
mający najmłodsze dzieci, do 3. roku życia, wśród zajęć nieodpłatnych wskazywali na 
korekcyjne, naukę języków obcych oraz kursy przygotowawcze, a do kategorii zajęć 
odpłatnych, oprócz korzystania z basenu (75,17%), także opłacanie nauki języków 
obcych (16,56%) oraz zajęcia artystyczne. 

 
Stosunek rodziców we współczesnych rodzinach dolnośląskich koresponduje 

zatem z powszechną w literaturze przedmiotu ekonomiczną teorią dzietności, gdzie 
rodzice przez fakt inwestowania w dzieci odczuwają satysfakcję z bycia opiekunem. 
Oznacza to, iż stałym komponentem konstruującym budżety domowe stają się środki 
przeznaczane na dodatkową edukację dzieci. 

 
Czynnikami, które w zauważalny sposób skłaniały rodziców do zapisywania 

własnych dzieci na dodatkowe formy edukacji były przede wszystkim wykształcenie 
rodziców, ich wiek, miejsce zamieszkania i forma rodziny, w której funkcjonują. Biorąc 
pod uwagę występujące zależności pomiędzy wykształceniem rodziców i dobrobytem 
materialnym rodziny, możliwość korzystania z dodatkowych, i często odpłatnych form 
zajęć, była udziałem dzieci rodziców lepiej wykształconych. Dodatkowo opiekunowie 
byli osobami aktywnymi zawodowo, tworzącymi rodziny pełne.  

 
Nie wszystkie dzieci, jak wskazują rodzice, chodzą na zajęcia pozalekcyjne. 

Biorąc pod uwagę wiek samego dziecka, opiekunowie do najczęstszych przyczyn 
rezygnacji z dodatkowej formy edukacji zaliczyli brak oferty zajęć dodatkowych  
w miejscu zamieszkania (27,28%), brak zainteresowania ze strony samego dziecka 
(22,55%), brak pieniędzy (11,66%), mało interesującą ofertę zajęć dodatkowych 
(10,09%) oraz brak potrzeby uczęszczania przez dziecko na takie zajęcia (9,66%).  
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Wyniki badań pozwalają również stwierdzić, iż w opinii rodziców liczba 
podmiotów, z którymi ich własne dzieci dzielą się swoimi odczuciami (szczęściem  
i poczuciem nieszczęścia) oraz z opinią których liczą się w swoim postępowaniu, jest 
ściśle uzależniona od wieku potomstwa. Dorośli respondenci uważali, iż w przypadku 
dzieci małych najważniejsi są rodzice, natomiast starsze dzieci, oprócz najbliższej 
rodziny, do grona osób zaangażowanych zaliczają również dalszą rodzinę oraz osoby 
postronne – kolegów, przyjaciół, sympatie. Tym samym momentem przełomowym  
w poszerzeniu palety podmiotów towarzyszących młodemu człowiekowi w życiu 
okazuje się być rozpoczęcie edukacji szkolnej, kiedy wraz z pojawieniem się tak 
zwanego „uogólnionego innego” coraz większy wpływ mają rówieśnicy. 

 
Pomoc rodziny w socjalizowaniu dzieci różni się w bardzo wyraźny sposób  

w zależności od formy rodziny. W tym przypadku warto podkreślić, iż zaangażowanie 
w życie małego dziecka/dzieci przede było widoczne głównie w rodzinach 
monoparentalnych oraz wśród młodszych rodziców. Oznacza to, iż funkcjonowanie  
w rodzinie poszerzonej i jednocześnie wielopokoleniowej charakteryzuje samotnych 
rodziców, którzy zdecydowanie częściej z racji braku czasu potrzebują pomocy  
własnej matki czy też ojca w procesie wychowawczym. Opiekunowie najmłodsi 
którzy nie mając jeszcze doświadczenia, oczekują natomiast porady i wsparcia ze 
strony własnych rodziców. 

 
Odnosząc się do problematyki struktury dolnośląskich rodzin wyniki badań 

dowodzą, iż zdecydowana większość respondentów poproszona o wskazanie „głowy 
rodziny” nie miała problemów ze sprecyzowaniem swego stanowiska w tej sprawie  
– aż 99,73% z nich wskazała konkretnego członka rodziny pełniącego tę funkcję. 
Badani najczęściej uznawali siebie jako osobę pełniącą tę rolę w gospodarstwie 
domowym (42,00% wskazań). Jednocześnie niemal tyle samo osób (40,17%) 
podkreślało dzielenie się tym mianem ze współmałżonkiem, zarówno obowiązkami, 
jak i przywilejami. Tym samym badani uznali, że kierowanie rodziną stanowi domenę 
dorosłych. Mężczyźni częściej niż kobiety traktowali siebie jako lidera rodziny, 
natomiast kobiety miały tendencję do postrzegania swego związku przez pryzmat 
partnerstwa i wspólnego udziału we władzy wewnątrzrodzinnej. 

 
Odpowiadając na pytanie o podział obowiązków domowych, respondenci 

najczęściej wskazywali na siebie, jako na osobę, która w głównej mierze 
odpowiedzialna jest za wykonywanie prac domowych. Dzieci, zdaniem rodziców,  
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w niewielkim tylko stopniu uczestniczyły samodzielnie w realizacji prac domowych. 
Jednocześnie, co warto podkreślić, kobiety i mężczyźni odmiennie postrzegali swe 
zaangażowanie w realizację domowych obowiązków. Choć mężczyźni przyznawali, iż 
kobiety wykonują większość czynności w domu, to podkreślali większy własny udział 
w wykonywaniu codziennych czynności. 

 
W porównaniu z istniejącym podziałem obowiązków domowych, podejmowanie 

decyzji przez rodziny dolnośląskie jest procesem częściej dokonywanym wspólnie. 
Współmałżonkowie razem decydują zarówno o formach i miejscu rozrywki 
(spędzanie czasu wolnego i wakacji), o kwestiach wychowawczych (wybór szkoły dla 
dziecka czy rodzaj zajęć pozalekcyjnych), jak i o wyglądzie mieszkania. Arbitralne 
podejmowanie decyzji miało miejsce w przypadku codziennego robienia zakupów  
i bieżącego wychowywania dziecka/dzieci. Dzieci rzadko były podmiotem, który 
mógł wpływać na kształt codziennej egzystencji gospodarstwa domowego. 

 
Rodzina może kształtować rozwój osobowy i psychofizyczny dziecka zarówno 

poprzez świadome działania wychowawcze, jak i w sposób niezamierzony. Jednym  
z podstawowych elementów świadomego kształtowania pożądanych zachowań  
i postaw społecznych jest stosowanie nagród i kar. Poglądy dolnośląskich rodziców na 
stosowanie nagród i kar w procesie wychowywania potomstwa okazały się być 
zróżnicowane. Ponad połowa rodziców deklarowała, że w ich domu stosuje się bodźce 
pozytywne wobec dzieci (56,34%), a (50,59%) badanych wskazywało na 
wykorzystywanie kar. Dla zdecydowanej większości respondentów sankcje 
pozytywne i negatywne są nierozerwalnie ze sobą związane – ¾ (77,94%) osób 
wykorzystujących w procesie wychowawczym nagrody stosowało również kary. 

 
Dzieci najczęściej były nagradzane za wywiązywanie się z obowiązków 

domowych, za otrzymanie dobrej oceny w szkole oraz przysparzające rodzicom 
powodów do dumy – sukcesy w szkole i poza nią. Rodzice byli także skłonni nagradzać 
swe dzieci za zaangażowanie w realizację danego zadania oraz za pomoc rodzicom  
w wykonywaniu obowiązków domowych. Mniejsza liczba rodziców skłonna była 
nagradzać dziecko tylko i wyłącznie za posłuszeństwo, za to, że „nie nabroiło”, uznając, 
że nie jest to jedyny warunek wystarczający do uzyskania gratyfikacji. W co 16. (6,63%) 
rodzinie zdarzało się, że nagrody stosowano w sposób przypadkowy, bez żadnego 
konkretnego powodu, co pozbawiało je walorów dydaktycznych.  
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Wybór nagrody, w opinii rodziców, uzależniony był od wieku dziecka. 
Potomstwo najmłodsze, w wieku 0-6 lat, najczęściej obdarzane było pochwałami 
(71,29%) lub też słodyczami (60,61%). Jednocześnie połowa (50,36%) rodziców 
nagradzała dziecko kupując coś, co sprawi mu przyjemność, a 22,48% nabywało 
przedmioty użyteczne w codziennym funkcjonowaniu potomstwa (np. pomoce szkolne, 
odzież, obuwie, itp.). 21,64% badanych preferowało nagradzanie dziecka kupnem 
rzeczy, stanowiących obiekt jego marzeń i pragnień. Niemal tyle samo osób (23,73%) 
nagradzało dzieci wspólnym wyjściem do kina czy na lody. Co ósmy (12,64%) rodzic 
pozwalał dziecku samodzielnie decydować o tym, jaką nagrodę otrzyma. Tylko 1/10 
(10,25%) dorosłych nagradzała najmłodsze dzieci dając im pieniądze.  

 
W odniesieniu do dzieci w wieku 7-13 lat wciąż najpopularniejszym 

narzędziem wzmacniania pozytywnego były pochwały (61,09%), choć siła ich 
stosowania, w porównaniu z kategorią dzieci młodszych, poważnie zmalała. Wzrosło 
natomiast znaczenie wyróżnień mających wymiar materialny, a marginalizacji uległo 
nagradzanie dzieci słodyczami. Zauważalne było również częstsze wykorzystywanie 
w procesie wychowawczym wspólnych wyjść rodziców z dziećmi. System nagród 
stosowany wobec kategorii dzieci 7-13 lat uległ wzmocnieniu w przypadku 
potomstwa będącego w wieku 14-18 lat. 

 
Kary były stosowane najczęściej za nieposłuszeństwo, zbyt swobodne wyrażanie 

myśli czy przekonań, a także wtedy, kiedy dziecko nie wywiązywało się z powierzonych 
obowiązków lub też miało złe oceny. System kar był dostosowany do wieku dzieci.  

 
Dolnoślązacy uznali, iż zarówno oni sami, jak i ich partnerzy, są „dobrymi 

rodzicami” (92,13% wskazań). Dla respondentów pojecie „dobrego rodzicielstwa” 
kojarzone było przede wszystkim z miłością do dziecka (22%), często z miłością 
bezwarunkową. Oznacza to, iż dla dorosłych respondentów ważne jest, by dziecko 
wychowywało się w duchu miłości, którą czerpie jako wzorzec od własnych 
rodziców. W tym wymiarze Dolnoślązacy wskazywali również, iż dobre rodzicielstwo 
to miłość i wzajemny szacunek do siebie wzajemnie.  

 
Bycie dobrym rodzicem to również nieustająca edukacja pozwalająca na 

praktyczne zastosowanie wyznawanych wartości jak np. szacunek do ludzi, 
współżycie i współdziałanie w grupie: „kochać swoje dzieci, to dawać dobry przykład, 
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uczyć szacunku do ludzi, dać dobre wychowanie”; „rozmawiać z dziećmi, uczyć je 
współżycia w grupie, szacunku dla innych”. 

 
Zadaniem rodziców jest także zapewnienie swym dzieciom bezpieczeństwa 

materialnego, zdrowotnego (psychicznego i fizycznego), obdarzenie dzieci opieką  
i troską. W tym właśnie kontekście dobry rodzic to również taki, który jest troskliwy, 
opiekuńczy, wyrozumiały, ale i stanowczy, a tym samym potrafi nauczyć dziecko 
szacunku do pracy i obowiązków wynikających z podziału prac w rodzinie.  

 
Dolnoślązacy wskazali również, iż rodzina wciąż pełni jedną ze swoich 

podstawowych funkcji, a mianowicie funkcję emocjonalno-ekspresyjną. Niezależnie 
bowiem od tego, czy respondenci przeżywali chwile szczęścia, czy też smutku i poczucia 
braku umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi, do najczęściej 
wybieranych osób, do których zwracali się o pomoc i chwile rozmowy należeli 
członkowie rodziny własnej lub też rodziny pochodzenia. Potrzeba dzielenia się 
emocjami z bliskimi uzależniona była od rodzaju owych emocji/uczuć towarzyszących 
respondentowi. I tak, w przypadku odczuwanego szczęścia, najczęściej wybieraną osobą 
przez dorosłych Dolnoślązaków był współmałżonek (65,15%), a następnie dzieci 
(24,94%) oraz wspólne/rodzinne przeżywanie chwil radości (16,94%). Stosunkowo 
rzadko dorośli respondenci wybierali własnych rodziców i prawie nikt nie czuł się 
samotny. Zdecydowanie inaczej przedstawiały się rozkłady odpowiedzi dotyczące 
sytuacji wywołujących negatywne emocje, wymagających konkretnych działań oraz 
wsparcia. W tych okolicznościach na znaczeniu traciły dzieci i rodzina jako wspólnota. 
Jednocześnie częściej ze swoimi troskami, aniżeli radościami dorośli Dolnoślązacy 
dzielili się z własnymi rodzicami. Wzrósł odsetek badanych doświadczających uczucia 
osamotnienia. 

 
System aksjonormatywny dorosłych respondentów tworzony był głównie przez 

wartości afiliacyjne (zdrowie, miłość, szacunek, rodzina, samodzielność, zaufanie, 
odpowiedzialność, małżeństwo, sprawiedliwość, gotowość niesienia pomocy, tolerancja 
i równość), a następnie materialistyczne (poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, wygodne 
życie). W rankingu wskazań na dalszych pozycjach znalazły się wartości instrumentalne 
(praca, zaradność życiowa, wiedza i pracowitość), religijne (wiara w Boga) oraz 
fizjologiczne (seks, siła). 
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Dolnoślązacy, odwołując się do własnego systemu wartości, przekazują swoim 
dzieciom głównie wartości afiliacyjne (szacunek, miłość, uczciwość, dobro, 
odpowiedzialność), w mniejszym stopniu instrumentalne (pracowitość i zaradność 
życiowa), marginalizując zupełnie wartości materialistyczne, religijne i fizjologiczne. 

 
W kontekście uzyskanych 3 lata wcześniej wyników badań możliwa jest 

konstatacja, iż percepcja okoliczności determinujących odniesienie przez jednostkę 
sukcesu życiowego wśród Dolnoślązaków wyraźnie ewoluowała. Obecnie czynniki 
mające wpływ na osiągnięcie sukcesu życiowego zależą zarówno od indywidualnych 
predyspozycji jednostek, ich cech, jak również związane są z kryterium 
merytorycznym, jakim jest wykształcenie (często związany z tym zawód i zarobki). 
Ponadto wciąż istotnym elementem jest miejsce zamieszkania. 

 
Odwołując się do konkretnych cech charakteru i umysłu, oraz zwracając uwagę 

na wykształcenie, wykonywany zawód, zarobki, miejsce pracy, dobre znajomości  
i miejsce zamieszkania, Dolnoślązacy dowodzili, iż o sukcesie w życiu decydują 
konkretne zdolności i predyspozycje jednostki. Oznacza to, iż określone wartości, 
stymulujące pragnienia jednostki do realizacji konkretnych celów, określają 
funkcjonowanie w systemie społecznym. 

 
Funkcjonowanie każdej rodziny determinowane jest istnieniem szeregu 

rozwiązań systemowych podejmowanych przez instytucje życia publicznego, w tym 
państwo. Obok polityki gospodarczej, finansowej, międzynarodowej czy w końcu 
edukacyjnej prowadzona jest także polityka prorodzinna, która ma zarówno wymiar 
działań obiektywnych, podejmowanych na różnych poziomach administracji publicznej, 
jak i subiektywnych, odnoszących się do indywidualnych ocen jednostek.  
W realizowanych na Dolnym Śląsku badaniach posiadanie ogólnej wiedzy na temat 
istnienia polityki prorodzinnej państwa deklarowało 2/3 (66,89%) respondentów, a co 
trzeci badany nie słyszał o rozwiązaniach systemowych, których beneficjentami są 
rodziny z dziećmi (odpowiedzi „nie” udzieliło 30,58%, „nie wiem” – 2,53%). Tak duży 
odsetek wskazań negatywnych wśród osób, do których działania są kierowane, 
świadczyć może o niedostatecznej informacji na temat istniejących możliwości, ich 
selektywności, braku umiejętności spojrzenia na te rozwiązania jako na elementy spójnej 
strategii lub też o podzielaniu przeświadczenia, iż z punktu widzenia osób najbardziej nimi 
zainteresowanych, nie spełniają one swojej wspomagającej i aktywizującej roli.  
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Wśród rozwiązań systemowych, które w największym stopniu stymulowałyby 
wzrost liczby urodzeń w Polsce, najczęściej wskazywano zachęty o charakterze 
finansowym i fiskalnym: dodatki pieniężne dla rodzin (68,89% wskazań), płatny urlop 
wychowawczy dla matki dziecka (68,53%), ulga podatkowa na każde dziecko (44,40%), 
płatny urlop wychowawczy dla ojca dziecka (43,89%) oraz bezpłatny dostęp do 
żłobków i przedszkoli (41,68%). Niemal połowa badanych zwracała uwagę na kwestię 
wydłużenia okresu trwania urlopu macierzyńskiego (49,20%), a co czwarty (24,72%) 
respondent wyrażał przekonanie, że czynnikiem wspomagającym wzrost liczby urodzeń 
w Polsce byłoby wprowadzenie elastycznego wymiaru czasu pracy. Również system 
zniżek i ulg dla rodzin z dziećmi mógłby mieć wpływ na intensyfikację zachowań 
prokreacyjnych Polaków, w tym zniżki na usługi kulturalne i rekreacyjne – 17,77%, 
częściowa refundacja kosztów usług opiekuńczych dla dzieci – 13,53% oraz zniżki 
rodzinne na przejazdy transportem miejskim czy kolejowym – 10,53%. Mniejsze 
znaczenie respondenci przypisywali bodźcom negatywnym, np. wprowadzeniu 
dodatkowego podatku dla osób, które nie mają dzieci. Marginalne były wypowiedzi 
osób, które nie widziały potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych, poza 
istniejącymi, rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej. 

 
Uwzględniając wyniki badań okazuje się, iż rodzina dolnośląska również 

wymaga wsparcia i oczekuje konkretnych rozwiązań podejmowanych na różnego 
rodzaju szczeblach. Respondenci oznajmiali, iż w największym stopniu potrzebują 
wsparcia w pełnieniu funkcji wychowawczej (44% wskazań), która, ich zdaniem, winna 
być realizowana przez państwo i przez instytucję najbliższą dziecku, czyli szkołę. 

 
W odniesieniu do rodzaju oczekiwanej przez rodziców pomocy ze strony 

różnych instytucji, katalog udzielanych odpowiedzi był dość szeroki. Obejmował wiele 
aspektów funkcjonowania rodziny, zaś do najczęściej pojawiających się odpowiedzi 
można zaliczyć: potrzebę pomocy finansowej (40,87%), wsparcie edukacyjne, w tym 
organizacja czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (16,74%) i wparcie 
pedagogiczno-psychologiczne (16,09%). 

 
Potrzebę wsparcia szczególnie eksponowali rodzice mający dzieci z różnego 

rodzaju zaburzeniami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), deklarując 
chęć uczestniczenia w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach korekcyjno-
kompensacyjnych, których celem byłoby przezwyciężanie owych dysfunkcji. Badani 
Dolnoślązacy zwracali również uwagę na konieczność wsparcia małych dzieci przede 
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wszystkim w kontekście dostępności do przedszkoli oraz żłobków ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich, na obszarach których odnotowuje się znaczne 
deficyty w tego typu infrastrukturze. Ponadto rodzice wskazywali na niedobory  
w zakresie poradnictwa czy realizacji polityki kulturalnej państwa – niedostateczny 
rozwój placówek umożliwiających rodzinie wspólne spędzanie czasu wolnego  
i rozwój wspólnych zainteresowań.  

 
Respondenci z rodzin wielodzietnych wskazywali również na potrzebę zmian 

instrumentów polityki rodzinnej państwa, a w szczególności na korzystny dla nich 
system podatkowy postrzegany przez pryzmat kwot wolnych od podatku czy ulg dla 
rodzin. 

 
Biorąc zatem pod uwagę powyższe problemy oraz swoistość „zapotrzebowania 

społecznego”, szczególnego znaczenia nabiera konieczność budowania/programowania 
lokalnej polityki społecznej wobec rodziny na obszarze województwa, która 
wzmacniałaby pozycję tej grupy społecznej we współczesnym społeczeństwie, 
pomagała jej realizować funkcję socjalizacyjną, wychowawczą, zabezpieczającą oraz 
emocjonalną. 

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

178 

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

179 

 

CZĘŚĆ II 

 

MŁODZI DOLNOŚLĄZACY 

O RODZINIE 
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CECHY SOCJO–DEMOGRAFICZNE BADANEJ POPULACJI – MŁODZIEŻ 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
 

W badaniu udział wzięło 581 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. 65,55% badanych stanowiły 
kobiety/dziewczynki blisko 34,45% mężczyźni/chłopcy (wykres 65). 

 
Wykres 65. Płeć respondentów (w %) Wykres 66. Kategorie wieku młodzieży (w %) 

65,55

34,45

kobieta 

mężczyzna

 
 

19,03

74,76

6,21 do 13 lat

14-18 lat

pow. 18 lat

 
 

Do badania zakwalifikowano młode osoby będące w wieku gimanzjalnym i ponad-
gimznajalnym. Przebadano osoby z 10 gimnazjów oraz ze szkół wyższego szczebla 
edukacyjnego, po trzy z każdego rodzaju placówek edukacyjnych: z zasadniczych szkół 
zawodowych, z techników, z liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych.  

Największą kategorię badanych stanowiły osoby będące w przedziale 
wiekowym 14-18 lat, blisko 75% badanych. Na drugiej pozycji znalazły się osoby, 
które miały nie więcej niż 13 lat (wykres 66). 

W odniesieniu do rodzajów szkół, największy odsetek badanej młodzieży 
uczęszczał do trzech spośród wymienionych rodzajów szkół: do gimnazjum (44%),  
do technikum (niemal 25%) oraz do liceum ogólnokształcącego (blisko 15%).  

Do gimnazjum uczęszczało więcej chłopców – 51,53% (dziewczynki: 39,41%). 
W odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych sytuacja była odwrotna – do liceów 
profilowanych i ogólnokształcących chodziło więcej dziewczynek. Wyższy odsetek 
chłopców uczył się jedynie w technikum, choć różnice były nieznaczne.  
Do zasadniczej szkoły zawodowej w równym stopniu uczęszczały dziewczynki 
chłopcy biorący udział w badaniu (wykres 67). 
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Wykres 67. Rodzaj szkoły (w %) 

43,6

8,2

24,9

8,4

14,9

gimnazjum

szkoła zawodowa

technikum

liceum profilowane

liceum
ogólnokształcące

 
 

Największa liczba badanych pochodziła z rodzin z dwojgiem dzieci, 41,91% 
osób wskazało na posiadanie siostry lub brata. Posiadanie dwojga rodzeństwa było 
udziałem 24,82% badanych, zaś 3 i więcej – 19,6% z nich. Brak rodzeństwa 
sygnalizowało 13,67% respondentów.  

Prawie 60% (58,69%) badanej populacji stanowili mieszkańcy miast, tereny 
wiejskie zamieszkiwane były przez 41,31% respondentów.  

16,52% badanych zamieszkiwało małe społeczności miejskie, liczące do 5 tysięcy 
mieszkańców, 40,41% średnie, mające między 6 a 50 tys. mieszkańców, zaś 43,07% 
żyło w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.  

Matki osób biorących udział w badaniu najczęściej pracowały zawodowo 
(69,4% wskazań) lub w gospodarstwie rolnym (4,37%). Niemal 1/3 (31,88%) z nich 
nie pracowała, zajmując się gospodarstwem domowym. Status osoby bezrobotnej był 
udziałem 8,56% matek, 4,74% stanowiły rencistki, zaś 2,73% emerytki.  

W przypadku ojców osób badanych, podobnie jak u matek, główne rodzaje 
zajęcia to praca zawodowa (84,47%) i w gospodarstwie rolnym (5,68%). 7,95% ojców 
zajmowało się gospodarstwem domowym, 4,17% było bezrobotnych. Na rencie 
przebywało 3,98%, a na emeryturze – 5,3% ojców.  

W badaniach realizowanych w 2009 roku na Dolnym Śląsku zdecydowana 
większość dzieci, bo 80,59% populacji, mieszkała z rodzicami, z jednym rodzicem 
natomiast 13,75% badanych, a z innymi członkami rodziny – 2,64%. Sytuacja 
rodzinna, gdzie dziecko mieszkało z rodzicami występowała nieco częściej na 
obszarach wiejskich – 82,82% (miasto – 79,12%), zaś w miastach więcej było rodzin 
monoparentalnych – 14,71% (wieś – 12,33%). Z innymi członkami rodziny dzieci 
częściej też zamieszkiwały w miastach 3,24% (wieś – 1,76%). 

Z rodzicami mieszkało niewiele więcej chłopców niż dziewczynek (chłopcy  
– 81,96%, dziewczęta – 79,84%). Równocześnie w rodzinach z jednym rodzicem 
częściej można było spotkać dziewczynki (14,25%, chłopcy – 12,89%). Z rodzicami 
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częściej też przybywały dzieci do lat 18. (do 13. lat – 79,17 %, 14-18 lat – 81,85%, 
powyżej 18. lat – 71,88%). Jednocześnie fakt, iż po 18. roku życia mniejszy był odsetek 
respondentów tworzących z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, nie oznacza 
wzrostu liczby osób wychowywanych przez samotnych rodziców, ale jest przejawem 
przede wszystkim usamodzielnienia się młodych Dolnoślązaków. 

Ponadto młodzież wychowywana przez obydwoje rodziców częściej uczęszczała do 
liceów ogólnokształcących (zsz – 76,09%, technika – 79,43%, licea profilowane – 79,17%, 
licea ogólnokształcące – 89,14%), natomiast przez samotnych rodziców do szkół 
zasadniczych zawodowych (zsz – 17,39%, technika – 13,48, licea profilowane – 14,58%, 
licea ogólnokształcące – 8,24%). Tym samym prawidłowa sytuacja rodzinna, często zwią-
zana z lepszą kondycją finansową gospodarstwa domowego, jawi się jako jeden z czynni-
ków stymulujących chęć uczenia się, a tym samym zdobywania wyższych kwalifikacji.  

W przypadku wykształcenia ojca dominowało wykształcenie zasadnicze 
zawodowe (42,43%; 230 osób) a następnie średnie (34,87%; 189 osób), wyższe (16,78%; 
91 osób) i podstawowe (5,90%; 32 osoby). Respondenci legitymujący się najniższym 
poziomem wykształcenia (podstawowe, zasadnicze zawodowe) stanowili 48,33% 
uczestników badania (262 osoby). Matki młodzieży uczestniczącej w badaniach okazały 
się być lepiej wykształcone aniżeli ojcowie, bowiem wśród kobiet dominantą było 
wykształcenie średnie (41,57%; 227 osób), następnie zasadnicze zawodowe (30,40%;  
166 osób). Więcej też wśród tej kategorii było osób, które miały wyższe wykształcenie 
(23,07%; 126 osób) i mniej z podstawowym (4,94%; 27 osób).  

Wśród ojców mieszkających na wsi dominowali opiekunowie, którzy mieli 
wykształcenie zasadnicze zawodowe (44,91%; miasto – 40,80%) i średnie (37,04%, 
miasto – 33,44%). Osoby mające wykształcenie wyższe i podstawowe stanowili 
odpowiednio: 11,57% i 6,48% (miasto odpowiednio: 20,25% i 5,52%). Wśród matek 
porównywalny był odsetek ze średnim wykształceniem mieszkających na wsi,  
jak i w mieście (wieś – 41,36%, miasto – 41,72%). Różnice natomiast pojawiały się  
w przypadku wykształcenia wyższego, bowiem więcej opiekunek mieszkało w miastach, 
natomiast w przypadku wykształcenia zawodowego i podstawowego, częściej było ono 
udziałem kobiet pochodzących z obszarów wiejskich.  

Rodziny pełne najczęściej były tworzone przez ojców z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (41,91%) i matki mające wykształcenie średnie (44,39%). 
Natomiast małżeństwa tworzone przez ojców legitymujących się wykształceniem 
wyższym stanowiły 16,63% badanej populacji, średnim 37,13% i podstawowym (4,33%). 
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Odnośnie matki rodziny pełne, w których opiekunka miała wykształcenie wyższe 
stanowiły one 22,20% badanej populacji, zasadnicze 30,21% i podstawowe 3,20%. 

Ojcowie samotnie wychowujący dziecko/dzieci także najczęściej mieli 
wykształcenie zasadnicze zawodowe – 47,22%, następnie wykształcenie: średnie – 25%, 
wyższe – 16,67%, podstawowe – 11,11%. Samotnie wychowujące matki również okazały 
się lepiej wykształcenie od ojców, bowiem, po pierwsze, dominowało wykształcenie 
średnie (29,87%) po drugie, niewiele mniej samotnie wychowujących matek miało 
wykształcenie wyższe (28,57%) (zasadnicze zawodowe – 27,27% i podstawowe – 14,29%). 

Im wyższe było wykształcenie ojca i matki, tym częściej dzieci wybierały 
szkoły średnie. Było to szczególnie widoczne w rodzinach (niezależnie od płci),  
w których opiekunowie mieli wyższe wykształcenie. 

Ojcowie mający wykształcenie zasadnicze zawodowe mieli dzieci przede 
wszystkim w wieku do 13 lat (47,13%) i powyżej 18. roku życia (46,88%),  
z wykształceniem średnim pomiędzy 14. i 18. rokiem życia (35,87%). Opiekunowie  
z wykształceniem wyższym posiadali najczęściej dzieci w wieku do 13 lat (18,39%).  
W przypadku matek respondentów pojawiła się prawidłowość, że im wyższe miały 
wykształcenie, tym później zostawały matkami. I tak na przykład wśród matek, które 
miały wyższe wykształcenie, najwięcej posiadało dzieci do 13. roku życia, matki mające 
średnie wykształcenie miały najczęściej dzieci w wieku 14-18 lat, a osoby z wykształceniem 
zasadniczym powyżej 18 roku życia (wykres 68). 

 
Wykres 68. Zależność pomiędzy wiekiem dziecka a wykształceniem matki. 
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RODZINA W PERCEPCJI MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW  
 
Rodzina  

Jednym z podstawowych pytań skierowanych w kwestionariuszu zarówno do 
dorosłych respondentów, jak i do młodzieży, było podanie własnej definicji rodziny. 
Sformułowanie w ten sposób pytania miało na celu zobrazowanie subiektywnego oraz 
emocjonalnego podejścia respondentów do pojmowania przez nich badanego zjawiska – 
rodziny i jej funkcjonowania. Zastosowana forma – pytanie otwarte, umożliwiło 
uzyskanie szerokiego spektrum odpowiedzi, pozwoliło respondentom na swobodne 
wypowiedzenie się na temat kwestii, o którą byli pytani. Chodziło bowiem  
o zbadanie wewnętrznych granic istnienia rodziny – na jakich wartościach się ona opiera, 
czy i w jaki sposób uwzględnia różne aspekty funkcjonowania zawartych w niej 
systemów: rodzicielskich, małżeńskich, emocjonalnych. 

W przypadku ludzi młodych zastosowano ankietę audytoryjną. Zbieranie 
danych następowało w trakcie zajęć szkolnych w naturalnym (dla młodzieży uczącej 
się) i neutralnym otoczeniu. Młodzież udzielała odpowiedzi spontanicznie i rzetelnie  
– dlatego też udzielone odpowiedzi dla badaczy były szczególnie ważne. 

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych katalog udzielonych odpowiedzi był 
bardzo szeroki. Do celów analizy został pogrupowany w pewne najczęściej 
pojawiające się zestawy (tabela 5).  

Dla 33,98% młodzieży rodzina kojarzona jest z najważniejszą rzeczą w życiu. 
Postrzegają oni związek małżeński jako sens dorosłego życia. Podobnie jak w przypadku 
odpowiedzi udzielanych przez rodziców, rodzina dla młodzieży posiada wymiar 
autoteliczny. W dalszej kolejności młodzi ludzie wskazywali, iż rodzina kojarzy im się  
ze wsparciem (26,83%) i miłością (26,64%). 

 
Tabela 5. Definicja rodziny wg dolnośląskiej młodzieży 

lp. Wyszczególnienie 
liczba udzielonych 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 

1 
ważna rzecz (sens życia, najważniejsza rzecz na świecie/ 
w życiu, jest dla mnie wszystkim) 

176 33,98 

2 wsparcie, ludzie, na których można liczyć 139 26,83 

3 miłość (ludzie, których kocham, ludzie którzy mnie kochają) 138 26,64 

4 pokrewieństwo/krąg bliskich ludzi 102 19,69 

5 bezpieczeństwo 72 13,90 

6 pomoc i opieka, troska 61 11,78 
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7 dom (ciepło) 57 11,00 

8 przyjaźń/zrozumienie/tolerancja/wzajemny szacunek 46 8,88 

9 zaufanie 43 8,30 

10 szczęście/radość 40 7,72 

11 najbliższe osoby, które szanuję 38 7,34 

12 osoby, z którymi mogę zawsze o wszystkim porozmawiać 25 4,83 

13 więź emocjonalna/wsparcie emocjonalne 12 2,32 

14 autorytet 11 2,12 

15 inne 34 6,56 

% odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent podawał kilka określeń definiując pojęcie rodziny 

 
Młodzież wskazując na miłość, jako wartość niezwykle istotną dla funkcjonowania 

rodziny, zaznaczała, że ważna jest ona między wszystkimi członkami wspólnoty – między 
dziećmi i rodzicami, a także między małżonkami. Miłość przejawiana w stosunku  
do dzieci, według wskazań młodzieży, powinna mieć charakter bezwarunkowy. Młodzi 
ludzie podkreślali, że dziecka nie można kochać za jego osiągnięcia. Powinno ono być 
akceptowane takie, jakie jest. Miłość to również umożliwienie dziecku rozwoju w różnych 
płaszczyznach jego funkcjonowania.  

W dalszej kolejności młodzi ludzie wskazywali, że rodzina to m.in.:  
• bezpieczeństwo rozumiane w aspekcie finansowym (zapewnienie bytu, 

dostatku), jak i emocjonalnym (wsparcie emocjonalne i dobre kontakty),  
• dom, traktowany jako miejsce (dach nad głową, utrzymanie, wspólne 

gospodarstwo domowe) oraz jako wartość (ognisko domowe, ciepło rodzinne), 
• przyjaźń, szacunek, zrozumienie, tolerancja (dla blisko 9% respondentów), 
• pokrewieństwo – rozumiane dwojako: po pierwsze jako związek krwi 

(rodzice, rodzeństwo, czyli osoby z którymi się mieszka), po wtóre jako te 
osoby, z którymi ma się dobry kontakt i które darzy się ogromnym 
szacunkiem (w tym miejscu wymieniano dziadków, nieco dalszą rodzinę  
– kuzynostwo, ciotki, wujków). 

Młodzież zaznaczała również, że rodzina to autorytet, który koncentruje się na 
nauce swego potomstwa tego, co w życiu jest ważne. Przyczynia się do kreowania wiedzy 
o życiu, wskazuje wartości istotne dla wychowania i mobilizuje do dalszego kształcenia.  
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Spośród istotnych i ciekawych definicji rodziny zostało wybranych kilka, które 
świadczą o dużym zaangażowaniu młodych ludzi w życie rodzinne. Były to m.in. 
takie określenia rodziny jak: 

• „Pierwszorzędna wartość, wsparcie, kojarzę z nią wszelkie pozytywne 
uczucia: miłość, ciepło, dobro, wolność”, 

• „Wsparcie, bez którego trudno o samodzielną egzystencję”, 
• „Dom pełen miłości i zaufania”, 
• „Najważniejsze osoby w moim życiu, dla których warto się poświęcać, które 

trzeba kochać, trzeba się opiekować i pomagać w każdy dostępny sposób”,   
• „Wartość najwyższa, najważniejsza, wszyscy członkowie się liczą, są 

kochani i równi”, 
• „Coś na całe życie, jest przy sobie na całe życie, wspiera się nawzajem”,  
• „Miłość do końca życia, posiłek, dom, schronienie”, 
• „Autorytet i priorytet. Rodzina jest dla mnie wszystkim, jest najważniejsza 

 i nigdy nie zostawię swojej rodziny dla osób trzecich”, 
• „Symbol zaufania, ludzie, z którymi dobrze się czuję, lubię przebywać, 

akceptują mnie taką, jaką jestem i mnie kochają”,  
• „Bardzo ważne i kochane osoby, przyjaźń, dobre relacje, miłość 

zrozumienie, wyżalenie się w problemach”, 
• „Całym życiem bez rodziny nie chce się żyć, rodzice nas kochają, bez nich 

jesteśmy nikim”.  
Wśród przytaczanych przez młodzież własnych definicji rodziny były i takie, które 

posiadały silny ładunek emocjonalny. Były to wypowiedzi następującej treści: rodzina dla 
mnie to: „skarb, to co kocham, za co oddałbym życie”; „całe życie”; „bez niej nie 
mogłabym żyć”; „najważniejsi ludzie w moim życiu, których szanuję i oddałabym za nich 
wszystko”; „jak Bóg”. 

Należy dodać, iż blisko 11% młodzieży biorącej udział w badaniu nie udzieliła 
odpowiedzi na zadane pytanie, dodatkowo wśród definicji znalazło się kilka takich, 
które w negatywny sposób określały rodzinę m.in. jako: „wyraz komercyjny, który 
określa zbiór ludzi żyjących ze sobą w określonym środowisku przez dłuższy okres 
czasu”, „coś, czego się nie wybiera”.  

Małżeństwo i prokreacja  
Młodzi respondenci zapytani o motywy skłaniające ludzi do zawarcia małżeństwa 

lub też życia razem, podobnie jak dorośli, najczęściej wskazywali na przyczyny mające 
podłoże emocjonalno – romantyczne, jak miłość (86,87%) i możliwość odnalezienia tej 
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jedynej, właściwej osoby (72,88%). Według znacznej części badanych małżeństwo 
postrzegane jest jako antidotum na samotność (43,87%), a dla porównywalnej liczby osób 
(42,14%) powodem decyzji o zalegalizowaniu związku może być nieplanowana ciąża.  
Co trzecia osoba (35,58%) wskazała na potrzebę obdarzenia kogoś uczuciem jako czynnik 
kierujący postępowaniem ludzi decydujących się na małżeństwo. Niemal ¼ respondentów 
(23,83%) uznała ten krok za naturalny element ludzkiej egzystencji, zaś zbliżona liczba 
osób (23,14%) stwierdziła, że małżeństwo stanowi akt poprzedzający proces prokreacji. 
Młodzi ludzie dostrzegali, że małżeństwo i posiadanie dzieci są silnie ze sobą związane,  
a legalizacja związku stanowi etap wstępny do podjęcia prokreacji. Co szósty badany 
(15,54%) wskazywał na przyczyny kompensacyjne, uznając, że ludzie poszukują  
w swoim związku z drugim człowiekiem tych wartości i uczuć, których pozbawieni byli  
w swoim domu rodzinnym.  

W mniejszym stopniu młodzież skłonna była uznawać małżeństwo za moment 
wejścia w dorosłość (5,87% wskazań), czy też jako efekt perswazji ze strony rodziny 
(5,7%) lub braku innych, alternatywnych pomysłów na życie (3,97%).  

Zarówno chłopcy jak i dziewczęta za najczęstszy powód małżeństwa uważali 
miłość (odpowiednio 84,54% i 88,20%) oraz związanie się z „tą jedyną”, właściwą 
osobą (69,59% i 74,26%), przy czym to dziewczęta przejawiały tendencje do 
silniejszego akcentowania owych motywów. One również częściej wskazywały na takie 
powody jak nieplanowana ciąża (46,65% vs 32,99%), presja rodziców (6,70% vs 
3,61%), potrzeba ofiarowania drugiej osobie swego uczucia (36,73 vs 32,99%). Dla 
młodych Dolnoślązaczek istotne było również poszukiwanie wartości, których zabrakło 
w rodzinie pochodzenia (dz. – 17,16%, ch. – 11,86%). Natomiast chłopcy częściej 
uznawali małżeństwo za akt wpisujący się w naturalny porządek życia ludzkiego 
(30,41% vs 20,11%), chroniący osoby nim związane przed samotnością (47,94% vs 
42,09%) oraz łączący ludzi pragnących posiadać potomstwo (25,77% vs 21,45%).  

Miejsce zamieszkania nie różnicowało znacząco zasygnalizowanych powyżej 
powodów kierujących ludźmi ku legalizacji związku. Jedynie mieszkańcy wsi częściej niż 
osoby zamieszkujące w miastach akcentowały nieplanowaną ciążę jako motyw wstąpienia 
w związek małżeński (47,50% vs 38,35%), zaś młodzież miejska podkreślała dążenie ludzi 
do posiadania kogoś, dzięki komu nie jest się samotnym (46,61% vs 40,00%). Odwoływanie 
się mieszkańców obszarów wiejskich do kategorii tzw. „małżeństwa naprawczego” 
potwierdza zatem, iż na wsi opinia sąsiadów czy też potrzeba zadośćuczynienia wciąż jest 
czynnikiem istotnym i skłaniającym młodych ludzi do formalizowania związku. 

Podobnie wiek nie był zmienną, która wpływała zasadniczo na odmienne 
postrzeganie przyczyn leżących u podstaw decyzji ludzi łączących się w stałym związku. 
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Również tu dominowały powody emocjonalne – miłość i przeświadczenie, że znalazło się 
właściwą osobę. Natomiast wraz z wiekiem respondentów rosła liczba wskazań na 
nieplanowaną ciążę jako czynnik skłaniający ludzi do legalizacji związku (do 13. r.ż.  
– 24,74%, 14-18 lat – 45,57%). Proces dorastania sprzyjał także percypowaniu aktu 
małżeństwa jako naturalnego elementu ludzkiej egzystencji (16,49% vs 26,56%).  

Dzieci wychowywane w rodzinach monoparentalnych, częściej niż te z rodzin 
pełnych, wykazywały tendencję do podkreślania personalnych aspektów związku – zna-
lezienia tej jedynej, właściwej osoby (78,05% vs 71,18%) oraz kompensacyjnych – poszu-
kiwanie tych wartości i uczuć, których zabrakło w małżeństwie rodziców (25,61% vs 
13,53%). Respondenci wywodzący się z rodzin niepełnych częściej mogli upatrywać 
powody rozpadu związku swych rodziców w niedopasowaniu ich charakterów, postaw 
życiowych i oczekiwań, stąd wyższy poziom wskazań na walory indywidualne i „kompa-
tybilność osobową” jako istotny motyw decyzji o legalizacji związku. Ponadto deprywacja 
związana z funkcjonowaniem w rodzinie monoparentalnej może powodować dążenie do 
uczynienia swego przyszłego związku bardziej udanym niż małżeństwo rodziców.  

Osoby dorosłe i młodzież cechowało odmienne spojrzenie na główne motywy, któ-
rymi kierują się ludzie podejmujący decyzję o małżeństwie lub stałym związku (wykres 69).  

 
Wykres 69. Przyczyny zawierania małżeństw/bycia w stałym związku – porównanie poglądów.   
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Dorośli częściej niż młodzież postrzegali decyzję o małżeństwie jako naturalny 

element ludzkiej egzystencji (42,71% vs 23,83%), konsekwencję stania się dorosłym 
(18,77% vs 5,87%) oraz, choć tu różnice były zdecydowanie mniejsze, etap 
poprzedzający prokreację (27,77% vs 23,14%).  
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Młodzi ludzie nie odczuwają jeszcze tak dużej presji społeczeństwa na 
„właściwe” zachowania związane z procesem tworzenia stałych związków oraz 
posiadaniem potomstwa, stąd też w ich odpowiedziach dominowały wskazania na 
motywy emocjonalne. Młodzież znacznie częściej uznawała miłość (86,87% vs 73,91%) 
i znalezienie właściwej osoby (72,88% vs 42,22%) za czynniki kierujące ludźmi przy 
podejmowaniu decyzji o małżeństwie. Osoby młode wykazywały także tendencję do 
podkreślania takich atutów stałego związku jak ochrona przed samotnością (43,87% vs 
26,58%) oraz posiadanie kogoś, kogo można obdarzyć uczuciem (35,58% vs 25,77%). 
Ważnym powodem wstępowania w związek małżeński, według młodzieży, była również 
nieplanowana ciąża (42,14% vs 26,05%). Osoby dorosłe wykazywały tendencję do 
nadawania temu czynnikowi zdecydowanie mniejszego znaczenia. Dla młodych 
badanych pytanie o przyczyny, dla których ludzie wstępują w związek małżeński, 
stanowi kwestię abstrakcyjną, niepopartą doświadczeniem osobistym, często bardzo 
odległą. Natomiast dorośli, nawet jeśli pytanie jest sformułowane w sposób uogólniony, 
dokonując wyboru odpowiedzi, odnoszą się do swych indywidualnych przeżyć 
związanych z tą materią. Dlatego też mogło być im trudniej przyznać, że przyczynę tak 
istotnej decyzji, jak wstąpienie w związek małżeński stanowiło przypadkowe, będące 
konsekwencją chwili i braku odpowiedzialności, rodzicielstwo.  

Podsumowując, można stwierdzić, iż młodzież wykazywała bardziej idealistyczne, 
oparte na motywach emocjonalnych, zindywidualizowanych, uogólnione podejście do 
przyczyn zawierania małżeństwa. Dla osób dorosłych, które w zdecydowanej większości 
znajdowały się (aktualnie lub w przeszłości) w stałym związku, motywy te były bardziej 
zróżnicowane, obok czynników emocjonalnych i instrumentalnych podkreślano także 
kulturowe uwarunkowania procesu łączenia się ludzi w pary. 

Wydawać by się mogło, że dla młodych ludzi małżeństwo może być jedną z mniej 
atrakcyjnych form planowania swojej przyszłości. Przyjęło się uważać, że młodzież 
współczesna prezentuje postawy indywidualistyczne, a wręcz egoistyczne, myśli przede 
wszystkim o własnym komforcie i zaspokojeniu swoich potrzeb, nie licząc się  
z oczekiwaniami innych osób. Stąd też, małżeństwo jako tradycyjna forma związku 
dwojga ludzi, podlegająca regulacjom formalnym i nakładająca na małżonków określone 
zobowiązania, może nie znaleźć się w centrum zainteresowania człowieka będącego  
u progu dorosłego życia. Jednakże wyniki badań dowodzą, że zdecydowana większość 
młodych ludzi, myśląc o swej przyszłości w kontekście intymnych relacji z drugim 
człowiekiem, chce zawrzeć związek małżeński. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 82,27% 
badanych, a jedynie co dwudziesta osoba (5,16%) stwierdziła, że nie ożeni się/nie wyjdzie  
za mąż. Niesprecyzowane poglądy na tę kwestię miało tylko 12,56% młodzieży.  
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Dziewczęta nieco częściej niż chłopcy posiadały ugruntowane przekonania na te-
mat przyszłego związku – 84,72% z nich deklarowało chęć zamążpójścia w przyszłości 
(chłopcy – 78,57%). Tylko co dziesiąta z nich (9,92%) nie potrafiła jasno określić, czy 
planuje formalny związek w perspektywie czasu, chłopcy mieli więcej wątpliwości – brak 
jasno sprecyzowanego stanowiska był udziałem co szóstego z nich (16,33%).  

Wraz z wiekiem młodzieży rosła liczba wskazań potwierdzających chęć wstąpienia 
w związek małżeński – odpowiedzi takiej udzieliło 81,63% uczniów mających 13 lat  
i mniej, 83,12% osób w wieku 14-18 lat oraz 87,5% respondentów mających więcej niż 
18 lat. Jednocześnie osoby najstarsze minimalnie częściej niż pozostałe kategorie wiekowe 
wyrażały negatywny stosunek wobec swych ewentualnych planów matrymonialnych. 
Osiągnięcie dojrzałości metrykalnej sprzyjało krystalizacji poglądów na tę kwestię  
– osoby pełnoletnie w porównaniu z młodszymi respondentami rzadziej nie potrafiły zająć 
jednoznacznego stanowiska w tej sprawie (osoby do 13. r.ż. – 14,29% wskazań na 
odpowiedź „nie wiem”, powyżej 18. r.ż. – 6,25%). Dla młodszych respondentów 
małżeństwo jest jeszcze konstruktem czysto teoretycznym, natomiast młodzież starsza 
posiada już pierwsze doświadczenia związane z budowaniem mniej lub bardziej trwałych 
związków, co pozwala im wyrażać bardziej zdecydowane poglądy na ten temat.  

Zmienna „miejsce zamieszkania” nie różnicowała znacząco rozkładów 
odpowiedzi – osoby mieszkające w mieście i na wsi posiadały zbieżne poglądy na 
kwestię małżeństwa.  

Zwolennikami legalizacji swego związku w przyszłości w największej mierze 
byli uczniowie liceów profilowanych (91,67%) i techników (85,21%), zaś najbardziej 
sceptyczne stanowisko w tej kwestii prezentowali uczniowie zasadniczych szkół 
zawodowych (74,47%). Oni również mieli największy problem ze sprecyzowaniem 
swego stanowiska (21,28% wskazań na odpowiedź „nie wiem”). Najmniej 
wątpliwości wyrażali uczniowie liceów profilowanych (4,17%) i techników (8,45%). 
Negatywne nastawienie wobec zawarcia w przyszłości związku małżeńskiego było 
najczęściej udziałem młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących (8,24% 
wskazań) i techników (6,34%) – wykres 70.  

Sytuacja rodzinna młodego człowieka nie wpływała znacząco na jego przyszłe plany 
matrymonialne, jedynie osoby mieszkające tylko z jednym rodzicem częściej niż pozostałe 
nie potrafiły zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie (17,07%; dla porównania osoby 
wychowujące się w pełnej rodzinie – 11,26%). Natomiast negatywne doświadczenia, będące 
często udziałem dzieci wychowujących się w rodzinach monoparentalnych, nie znalazły 
swego odzwierciedlenia w zakwestionowaniu idei małżeństwa – niechęć do zawarcia 
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związku małżeńskiego była częściej akcentowana przez młodzież pochodzącą z pełnych 
rodzin (5,74%) niż przez osoby wychowywane tylko przez jednego rodzica (2,44%). 

 
Wykres 70. Zależność pomiędzy rodzajem szkoły a poglądami na temat zawarcia małżeństwa w przyszłości. 
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Wartości najważniejsze w małżeństwie to, według młodzieży, miłość (90,71%), 

wierność (86,4%) oraz wzajemny szacunek i zrozumienie (84,34%). Niemal ¾ (71,08%) 
badanych za istotny walor związku uznała możliwość wspólnego spędzania czasu,  
a prawie 2/3 (63,17%) poczucie bezpieczeństwa. Według 1/3 młodych ludzi kwestią 
istotną dla jakości małżeństwa jest seks (35,46%). Wymieniając na 7. pozycji dzielenie 
się obowiązkami domowymi (34,6%), młodzież zdawała się postrzegać ten aspekt 
relacji jako przejaw partnerstwa, stanowiący, w ich opinii, istotny fundament udanego 
związku. W małżeństwie liczą się także możliwość samorealizacji (28,74%), posiadanie 
dzieci (28,4%) oraz podobne zainteresowania (24,96%). Czynniki materialne – dobre 
warunki mieszkaniowe (18,93%) oraz odpowiednie zarobki współmałżonków uznane 
zostały przez badanych za mniej istotne cechy dobrego małżeństwa. Najmniej ważne dla 
udanego związku było, według młodzieży, nastawienie na samego siebie (3,61%) oraz 
pochodzenie z podobnych środowisk społecznych (2,58%).  

Dziewczęta częściej niż chłopcy za istotne wartości małżeństwa uznawały miłość 
(93,03% vs 86,22%), wierność (89,01% vs 81,12%), szacunek i zrozumienie (88,47%  
vs 76,53%), wspólne spędzanie czasu (75,60% vs 62,24%), bezpieczeństwo (70,24%  
vs 50,00%), dzielenie się obowiązkami domowymi (37,53% vs 28,57%), posiadanie 
dzieci (34,05% vs 18,37%), możliwość samorealizacji (30,29% vs 25,51%) oraz dobre 
warunki mieszkaniowe (20,11% vs 16,33%). Natomiast chłopcy podkreślali znaczenie 
seksu jako wartości związanej z małżeństwem (41,33% vs 32,44%) – wykres 71. 

Osoby mieszkające na terenach wiejskich za warunek udanego pożycia 
małżeńskiego częściej niż młodzież z miast, uznawały wierność (90,00% vs 83,87%), 
miłość (93,75% vs 88,56%), bezpieczeństwo (66,25% vs 61,00%), dzielenie się 
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obowiązkami (37,08% vs 32,84%) oraz posiadanie dzieci (32,08% vs 25,81%). 
Natomiast młodzież miejska podkreślała podobieństwo zainteresowań jako istotną 
wartość małżeństwa (27,86% vs 20,83%). 

 
Wykres 71. Zależność pomiędzy płcią a percepcją wartości istotnych w małżeństwie/związku. 
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Wraz z wiekiem badanych rosło znaczenie nadawane niemal wszystkim cechom 

małżeństwa, wymienionym w kafeterii. Osoby mające więcej niż 13 lat częściej niż młodsi 
respondenci za istotne wartości małżeństwa uznawały wierność, seks, szacunek  
i zrozumienie, podobne zainteresowania, bezpieczeństwo, posiadanie dzieci, dzielenie się 
obowiązkami domowymi, wspólne spędzanie czasu oraz możliwość samorealizacji. 

Zmienną, która nieco słabiej różnicowała poglądy młodzieży na temat cech 
warunkujących udane pożycie małżeńskie, była sytuacja rodzinna respondentów. Dzieci 
wychowujące się pełnych rodzinach częściej podkreślały znaczenie bezpieczeństwa 
(63,36% vs 58,54%), seksu (36,2% vs 29,27%) oraz możliwości samorealizacji (28,48% 
vs 23,17%) jako istotnych wartości związku dwojga ludzi. Natomiast młodzież 
pochodząca z rodzin monoparentalnych zwracała uwagę na wspólne spędzanie czasu 
(75,61% vs 69,54%) oraz dzielenie się obowiązkami domowymi (39,02% vs 32,89%) 
jako znaczące atrybuty małżeństwa. 

Młodzież w porównaniu z dorosłymi respondentami skłonna była przypisywać 
większe znaczenie  wartościom o podłożu emocjonalnym i zindywidualizowanym, 
natomiast dorośli częściej podkreślali te cechy, które sprzyjały umacnianiu związku jako 
całości, tworzyły systemowe podstawy jego istnienia (wykres 72). Młodzi ludzie wśród 
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głównych przymiotów udanego małżeństwa częściej umieszczali miłość (90,71%  
vs 83,52%), szacunek i zrozumienie (84,34% vs 62,58%), wspólne spędzanie czasu 
(71,08% vs 32,27%), dzielenie się obowiązkami domowymi (34,60% vs 28,29%) oraz 
możliwość samorealizacji (28,74% vs 11,81%).  

 
Wykres 72. Wartości  istotne w małżeństwie/stałym związku – porównanie poglądów. 
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Z perspektywy osób dorosłych ważniejsze niż dla młodych respondentów 

atrybuty udanego związku to: posiadanie dzieci (49,09% vs 28,40%), seks (44,08%  
vs 35,46%), odpowiednie zarobki (30,25% vs 12,91%), dobre warunki mieszkaniowe 
(29,61% vs 18,93%) oraz podobne pochodzenie społeczne (15,44% vs 2,58%). 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego ludzie decydują się na posiadanie dzieci, 
młodzież w przeważającej mierze uznała, że jest to wyraz miłości dwojga związanych 
ze sobą ludzi – pogląd taki wyraziło ¾ (75,56%) badanej populacji. Druga istotna 
przyczyna leżąca u podłoża tej decyzji to chęć zapewnienia sobie w dzieciach oparcia na 
starość (44,58%). Prokreacja jest także wynikiem przypadku i nieodpowiedzialności 
ludzi uprawiających seks, tzw. „wpadki” – uznało tak 37,35% osób. Co trzeci (33,39%) 
młody człowiek wskazywał na fakt, że ludzie w dziecku zyskują kogoś do kochania, 
osobę, dzięki której ich życie nabiera dodatkowego sensu, a porównywalna (31,5%) 
liczba badanych uznała prokreację za naturalną kolej rzeczy. Ważną przyczynę 
posiadania dzieci stanowił również lęk przed samotnością (28,4%). Ludzie decydują się 
na dzieci, ponieważ nie chcą być skazani na samotność, potrzebują drugiego człowieka, 
by czuć, że są komuś potrzebni, że istnieje osoba, której na nich zależy. Co piąty  
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badany (20,65%) uważał, że dziecko daje człowiekowi poczucie kompletności, szansę 
zrealizowania w pełni własnego człowieczeństwa, a co szósty (15,32%) – i była to najmniej 
popularna odpowiedź – wskazał na biologiczną determinację prokreacji człowieka.  

Chłopcy byli bardziej niż dziewczęta skłonni postrzegać proces prokreacji jako 
element wpisujący się w naturalny porządek ludzkiej egzystencji (35,20% vs 29,22%) 
oraz determinowany biologicznie nakaz przetrwania gatunku (23,98% vs 10,72%). 
Natomiast dla młodych kobiet posiadanie potomstwa częściej stanowiło wyraz miłości 
dwojga ludzi (81,77% vs 64,80%), wynikało z chęci zapewnienia sobie oparcia na 
starość (46,65% vs 41,33%) i było dziełem przypadku (38,61% vs 32,65%). 

Miejsce zamieszkania nie wpływało znacząco na różnice w identyfikowaniu 
przyczyn, leżących u podstaw decyzji o posiadaniu potomstwa. Jedynie młodzież 
mieszkająca na wsi częściej uznawała, że dziecko jest wyrazem miłości dwojga ludzi 
(81,67% vs 71,26%), jak również stanowi potwierdzenie kompletności jednostki jako 
człowieka (26,67% vs 16,42%). 

Im starsi respondenci, tym częstsza skłonność do postrzegania decyzji 
prokreacyjnych jako świadectwa uczuć łączących dwie osoby, zyskania poczucia, że jest 
się pełnowartościową osobą i efekt „wpadki”. Młodsi badani (do 13. r.ż.) posiadanie 
dzieci wiązali częściej z potrzebą obdarzenia kogoś swą miłością, jak również uznawali 
ten proces za naturalną kolej rzeczy i biologiczny nakaz przetrwania gatunku. 

Wychowywanie się w pełnej rodzinie sprzyjało postrzeganiu decyzji o prokreacji  
w kontekście istnienia silnych więzi wewnątrzrodzinnych i uzyskiwaniu oparcia w dzieciach 
przez starzejących się rodziców (46,58% vs 35,37%) oraz uwarunkowań biologicznych 
(15,89% vs 8,54%). Natomiast dzieci z rodzin monoparentalnych częściej wiązały 
posiadanie dzieci z przypadkowym, nieplanowanym zajściem w ciążę.  

Młodzież silniej niż dorośli respondenci uwypuklała takie motywy prokreacji jak chęć 
posiadania oparcia na starość (44,58% vs 35,06%), przypadek/„wpadkę” (37,35%  
vs 26,68%), zaspokojenie potrzeby przynależności poprzez obdarzenie innej osoby swym 
uczuciem (33,39% vs 25,58%) oraz uchronienie się przed samotnością (28,40% vs 16,83%). 
Natomiast dorośli mieszkańcy Dolnego Śląska mocniej odczuwali presję społeczną związaną  
z procesem prokreacji – odpowiedź, iż pełnię człowieczeństwa zyskuje się dopiero wówczas, 
kiedy ma się własne dzieci wybrało 26,06% dorosłych i 20,65% młodzieży (wykres 73). 

Zdecydowana większość młodzieży wyraża sprecyzowane poglądy na temat 
posiadania w przyszłości potomstwa. Aż 80,45% osób chciałoby w perspektywie czasu 
stać się rodzicami. Dzieci nie chce mieć 4,5% badanych. Natomiast kwestia ta nie stała 
się przedmiotem pogłębionej refleksji co szóstego (15,05%) młodego człowieka, który  
w związku z tym nie potrafił jasno określić swych preferencji prokreacyjnych.  
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Wykres 73. Przyczyny leżące u podstaw prokreacji – porównanie poglądów. 
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Młodzież niezależnie od płci wyrażała mocno zbliżone poglądy na temat 

posiadania dzieci w przyszłości. Podobnie wiek nie był zmienną silnie różnicującą 
wypowiedzi badanych, jedynie osoby najmłodsze, do 13. r.ż. częściej niż ich starsi 
koledzy, nie potrafiły jasno określić swego stanowiska w tej sprawie (18,37% wskazań 
na odpowiedź „nie wiem”, osoby powyżej 18. r.ż. – 9,38%). Wraz z wiekiem rosła 
liczba przeciwników posiadania potomstwa, jednakże uzyskane różnice nie były istotne 
statystycznie. Opinie respondentów nie były również zależne od ich miejsca 
zamieszkania – zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast prezentowali bardzo zbliżone 
stanowisko na temat swych planów prokreacyjnych. Osoby pochodzące ze wsi częściej 
były zwolennikami posiadania dzieci (82,43% vs 79,06%), zaś mieszkańcy miast silnej 
wyrażali brak zdecydowanych poglądów w tej materii (16,81% vs 12,55%).  

 

Wykres 74. Zależność pomiędzy rodzajem szkoły a poglądami na temat posiadania dzieci w przyszłości. 
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Deklaracje o posiadaniu potomstwa najczęściej wyrażane były przez uczniów 
liceów profilowanych (89,36%) i zasadniczych szkół zawodowych (85,11%), zaś 
najrzadziej przez uczniów techników (79,58%) i gimnazjów (77,33%). Ci ostatni mieli 
również największe problemy z zajęciem jednoznacznego stanowiska w tej sprawie 
(18,62%). Podobnie jak w odniesieniu do małżeństwa najmłodsi respondenci nie zawsze 
posiadali sprecyzowane plany na przyszłość, uznając je za zbyt odległe, by wymagały 
pogłębionej refleksji i przyjęcia określonej wobec nich postawy (wykres 74).  

Również sytuacja rodzinna nie stanowiła zmiennej różnicującej poglądy 
młodzieży na kwestię posiadania dzieci w przyszłości.  

Młodzież zapytana o przewidywaną liczebność swojej przyszłej rodziny 
najczęściej wskazywała na model 2+2 (rodzice i dwoje dzieci) – odpowiedzi takiej 
udzieliła ponad połowa (54,32%) badanych. Drugim preferowanym typem rodziny był 
wariant 2+1 (rodzice i jedno dziecko) – 16,78% wskazań. Niemal co 8. (11,59%) osoba 
chciałaby, by jej przyszły związek składał się z dwojga dorosłych i co najmniej trójki 
dzieci (typ „2+więcej niż 2”). Znacznie mniej popularne były warianty, w istotę których 
wpisany był brak potomstwa. Model związku 2+0 (małżeństwo bez dzieci) wybrało 
jedynie 2,6% młodych ludzi. Także perspektywa pozostawania „singlem”, czyli 
niewiązanie się z drugą osobą poprzez stały związek, nie wydawała się młodzieży zbyt 
atrakcyjna – taką opcję wybrało tylko 2,25% badanych. Jednocześnie 12,46% młodych 
ludzi nie zastanawiało się do tej pory, jak będzie wyglądać jego przyszła rodzina.  

Najczęściej preferowanym modelem rodziny, niezależnie od płci, był typ 2+2, czyli 
związek dwojga dorosłych posiadających dwójkę dzieci. Wybierało go 56,87% dziewcząt 
oraz 49,23% chłopców. Ci ostatni częściej niż dziewczęta wybierali model 2+1 – dwoje 
rodziców mających jedno dziecko (20,00% vs 14,82%), jak również cechowała ich 
mniejsza skłonność do rozważania tej kwestii – 17,44% chłopców (9,70% dziewcząt) 
nigdy się nad nią nie zastanawiało. Choć liczba wskazań na pozostawanie osobą 
niezależną – „singlem” nie była zbyt duża, odpowiedź taka  stanowiła wyłączną domenę 
dziewcząt (3,50% vs 0,00%) – wykres 75.  

Dzieci młodsze, do 13. r.ż. częściej postrzegały swą przyszłą rodzinę przez 
pryzmat posiadania jednego dziecka, natomiast młodzież starsza wykazywała tendencję 
do wybierania liczniejszych pod względem składu osobowego modeli. Jednakże to 
również ona (14-18 lat) była tą kategorią, która nie posiadała najczęściej 
sprecyzowanego zdania w odniesieniu do tej materii.  

Miejsce zamieszkania nie różnicowało znacząco wyboru preferowanego 
modelu rodziny, jedynie osoby mieszkające na wsi powszechniej wskazywały na 
model 2+2 (58,41% vs 50,74%), zaś mieszkańcy miast ograniczali liczbę potomstwa, 
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wybierając typ 2+1 (18,88% vs 13,81%). Także sytuacja rodzinna nie miała większego 
wpływu na percepcję modelu przyszłej rodziny. Jedynie osoby z rodzin 
monoparentalnych wykazywały dyspozycję do nieco częstszego niż badani z rodzin 
pełnych wybierania modelu 2+1 (20,99% vs 14,82%).   

 

Wykres 75. Zależność pomiędzy płcią a modelem związku w przyszłości. 
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Zarówno dorośli Dolnoślązacy, jak i młodzi badani najczęściej wybierali model 

rodziny, składający się z dwojga dorosłych i dwójki dzieci (odpowiednio 49,43%  
i 54,32%). Dorosłych w porównaniu z młodzieżą cechowała jednocześnie częstsza 
skłonność do wybierania modelu o większej niż dwoje liczbie dzieci (18,37%  
vs 11,59%), co może wynikać z „dopasowania” do siebie dzietności preferowanej w 
przeszłości z aktualnie realizowaną oraz wyróżniał ich wyższy poziom bezrefleksyjności 
związany z tą materią (16,97% vs 12,46%) – wykres 76.  

Wpływ rodziny pochodzenia silnie wpływa na jakość związku dorosłych dzieci. 
Jakość relacji miedzy matką i ojcem jako pierwszy najważniejszy wzór relacji 
interpersonalnych wpisuje się w osobowość dzieci tworząc względnie stałe schematy 
emocjonalne i poznawcze. Pozostają one i trwają nawet po śmierci rodziców71.  

 
 

                                                 
71 D. Kuncewicz, Rozwiązywanie konfliktów z partnerem a wzory relacji z rodzicami. [w:] T. Rostowska, A. Peplińska 
(red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa 2010, s. 125.  
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Wykres 76. Preferowany model związku – porównanie poglądów. 
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Wobec powyższego postrzeganie obecnej rodziny przez młodych ludzi daje 

podstawy, by w przyszłości chcieli i mogli oni transponować niektóre wzory 
zachowań na grunt własnej wspólnoty.  

Młodzi Dolnoślązacy w blisko 41% zaaprobowali kształt, formę i wartości 
funkcjonujące w ich obecnej rodzinie, tworzonej wspólnie z rodzicami (wykres 77).  
W dużej części młodzież oświadczyła, iż chcieliby, aby ich przyszła rodzina wyglądała 
tak, jak obecna. Oświadczali, iż cenią swoją rodzinę za to, że nie ma w niej problemów, 
uzależnień, a rodzice darzą się miłością („ponieważ moi rodzice się kochają i są 
kochającymi rodzicami”, „ponieważ tworzymy idealną rodzinę, w której panuje ciepło 
 i miłość”) i wzajemnym szacunkiem („ponieważ w mojej rodzinie jest szacunek 
 i miłość”). Młodzież podkreślała również, że w ich opinii rodzina jest szczęśliwa oraz, 
że czują się w niej bezpiecznie („bo mam oparcie, schronienie i czuję się bezpiecznie”)  
z uwagi na wsparcie jakim obdarzają ich rodzice („ponieważ moja rodzina teraz jest 
kochająca i można na nią liczyć”, „panuje tu miła rodzinna atmosfera wszyscy się 
kochają i wspierają”). Większość pozytywnych opinii wydawanych o własnej rodzinie 
zobrazować można jedną z wypowiedzi: „moja rodzina jest wspaniała, moi rodzice 
stworzyli w rodzinie miłość, wierność, zaufanie”. 

Negatywny osąd wydało 24,38% badanej młodzieży, a dla 34,63% młodych ludzi 
pytanie to okazało się trudne – nie potrafili jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Świadczyć 
to może o tym, iż nie zgłębiali oni jeszcze dość silnie tego zagadnienia. Przedstawione 
wyniki świadczyć mogą o tym, iż dla znacznej grupy startującej w dorosłe życie młodzieży, 
kształt rodziny w jakiej się wychowują nie jest przez nich uznawany za pożądany. 
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Wykres 77. Opinie na temat tego, czy przyszła rodzina młodego Dolnoślązaka  
powinna być podobna do obecnie funkcjonującej z rodzicami (w %). 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, iż krytyczne podejście do funkcjonowania 
rodziny oraz do panujących w niej zależności wzrasta wraz z wiekiem (wykres 78). 
Młodzież w wieku do 13 r.ż. chętniej widziałaby swoją przyszłą rodzinę 
funkcjonującą na wzór obecnej (rodziców) – 46,6%. Podczas gdy osoby zbliżające się 
do 18 r.ż. oraz te, które uzyskały pełnoletniość były nieco bardziej skore do 
powściągliwych, wręcz negatywnych ocen swojej rodziny – 27% w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej, czyli aprobata dla obecnego wzorca rodziny tworzonej  
z rodzicami, 34,38% dla odpowiedzi „nie” i „trudno powiedzieć”.  
 

Wykres 78. Opinie na temat tego, czy przyszła rodzina młodego Dolnoślązaka powinna być  
podobna do obecnie funkcjonującej z rodzicami wg wieku młodzieży (w %). 
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Oceny takie wynikać mogły z faktu posiadania odmiennych poglądów na życie 

dzieci i prawie dorosłych osób. Młodsze dzieci skłonne są idealizować swoich rodziców, 
jeśli nie dzieje im się w domu krzywda (brak jest oznak dysfunkcji – alkoholu, przemocy, 
nieodpowiednich kontaktów), nie posiadają bowiem wiedzy, że relacje rodzinne mogą być 
odmienne od tych, które funkcjonują u nich w domu. Młodzież zaś zaczyna dostrzegać 
różnice związane z tworzeniem i funkcjonowaniem rodziny. Ważne stają się takie cechy 
jak: wsparcie i komunikacja, bliska więź, emocje, istniejące obowiązki. Prawidłowością 
jest, iż w miarę nabywania doświadczenia życiowego, przeżywania różnych problemów 
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oraz satysfakcji, poglądy na funkcjonowanie rodziny osób młodych i starszych zaczynają 
zbliżać się, zaczynają posiadać wspólny mianownik.  

Miejsce zamieszkania nie miało wpływu na wydawane oceny. 
Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na pozytywne lub negatywne 

postrzeganie obecnej rodziny była sytuacja rodzinna młodego Dolnoślązaka. Młodzież 
mieszkająca z obojgiem rodziców w 45,78% deklarowała, iż preferują taki związek  
i przenieśliby go na łono własnej, przyszłej rodziny (18,44% wskazań negatywnych). 
Ocenę negatywną wydała młodzież mieszkająca tylko z jednym z rodziców – 48,78% 
odpowiedzi (wykres 79). Wychowywanie dziecka w rodzinie monoparentalnej wydaje 
się być mniej atrakcyjne, bowiem samo pojęcie „samotnego rodzicielstwa” obarczone 
jest jeszcze wieloma negatywnymi konotacjami. Generalnie uważa się, iż dzieci 
pochodzące z takich rodzin pozbawione są właściwego wzorca rodziny, co zaburza 
uczenie się ról społecznych72. Rodziny monoparentalne bywają stygmatyzowane ze 
względu na to, iż często borykają się one z problemami natury ekonomicznej – jeden 
żywiciel rodziny, kobieta, której zarobki są niższe od zarobków mężczyzn – a więc  
i częściej niż inne rodziny sięgają po pomoc państwa (pomoc społeczną).  
 

Wykres 79. Opinie na temat tego, czy przyszła rodzina młodego Dolnoślązaka powinna być  
podobna do obecnie funkcjonującej z rodzicami wg formy rodziny (w %). 
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Młodzi Dolnoślązacy pragnęli by ich rodzina była pełna, by mogli czuć się  

w niej bezpiecznie. Samotne rodzicielstwo kojarzy im się z większymi obowiązkami  
i trudnościami do pokonywania w codziennym funkcjonowaniu, w tym z materialnymi  
i wychowawczymi. 

Miejsce zamieszkania nie miało wpływu na wypowiadane przez młodzież opinie. 

                                                 
72 Należy podkreślić, iż socjolodzy i psycholodzy coraz częściej mówią o tym, że samotne rodzicielstwo nie wpływa źle na 
wychowanie dzieci. Nie różnią się one od tych z rodzin pełnych, a w swoim dorosłym życiu są odpowiedzialne i realizują 
się na rożnych jego płaszczyznach.  
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MŁODZIEŻ O ROLI I POZYCJI RODZICÓW 
 
Sieć relacji pomiędzy dziećmi a ich rodzicami – charakter i siła 

Dorośli mieszkańcy Dolnego Śląska deklarują, iż traktują dziecko jako wartość 
autoteliczną, wartościowaną przede wszystkim pozytywnie. Psychospołeczny, jak  
i indywidualistyczny kontekst roli i znaczenia dziecka w rodzinie jest dodatkowo 
dopełniony wysokim poziomem infantocentryzmu, który w istotny sposób determinuje 
relacje rodziców z dziećmi. Uwzględniając powyższe stanowisko osób dorosłych także 
młodych respondentów zapytano o charakter relacji z rodzicami. Czy młodzież i dzieci 
także traktują rodziców jako osoby bezcenne, godne miłości i szacunku przez sam fakt 
bycia rodzicami? Okazuje się, iż większość badanych uważała, iż rodziców zawsze trzeba 
kochać i szanować, bez względu na zalety lub wady jakie mają (64,59%). Niewiele ponad 
¼ respondentów uzależniła okazywanie miłości i szacunku od sytuacji i nastawienia 
samych rodziców do dziecka (26,33% wskazań), zaś 9,07% nie miało zdania. Tak jak 
dorośli Dolnoślązacy postrzegali dzieci przez pryzmat wartości autotelicznej, tak również 
młodzież zwróciła uwagę na bezcenny wymiar rodziców w ich życiu. 

Powyższe rozkłady odpowiedzi nie różniły się w istotny sposób ze względu na 
miejsce zamieszkania i płeć młodych ludzi, formę rodziny, wiek respondentów. 
Większego wpływu nie miał też rodzaj szkoły, do której uczęszczali badani. 

Pozytywny stosunek młodych Dolnoślązaków do rodziców potwierdzają również 
odpowiedzi udzielane na pytanie o to, kim są dla nich rodzice/opiekunowie. Okazuje się, 
iż w zdecydowanej większości były to osoby, zarówno matka, jak i ojciec, wobec których 
dominowało uczucie miłości, świadomość istnienia trwałych więzi naturalnych („osoba, 
która dała mi życie”) i silnych więzi emocjonalnych (wykres 80). Osoba matki była 
wartościowana przede wszystkim pozytywnie, gdzie eksponowany jest syndrom 
„opiekunki” („osoba, która podczas choroby zawsze się mną opiekuje”), „przyjaciółki” 
(„jest przyjacielem”, „osoba, z którą miło spędzam czas”) i „rodzicielki” („osoba, która 
dała mi życie”), a łączące więzi z matką jako bardzo dobre oceniło 89,72% badanych 
(neutralnie – 7,14%, negatywnie tylko 2,96%). Jednocześnie, co warto podkreślić, miejsce 
ojca w rodzinie także było związane z byciem opiekunem i osobą bliską emocjonalnie 
dziecku. Choć odsetek wskazań nie okazał się tak duży, jak w przypadku matki, to 
jednocześnie odzwierciedla to obecną tendencję do angażowania się ojca w życie rodziny 
nie poprzez osobę matki, ale przez bezpośrednią, czyli osobistą, aktywność. W ojcu 
natomiast równie często, a niekiedy nawet i częściej niż w przypadku matki, dostrzegano 
„wychowawcę” („osoba, która jest dla mnie autorytetem”, „osoba, która mnie 
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kontroluje”, „osoba, która mnie krytykuje”, „osoba, która jest często ze mnie 
niezadowolona”), co dodatkowo potwierdza tezę o wzroście zaangażowania w życie 
rodzinne przedstawicieli płci męskiej. Na powyższą tendencję wskazują także wyniki 
badań realizowane przez zespół lubelski (2000 rok), gdzie w porównaniu do roku 1990 
respondenci częściej podkreślali wychowawczą rolę ojca73. Odnośnie osoby ojca jako 
pozytywne zostały ocenione więzi w przypadku 75,67% młodzieży, jako neutralne oceniło 
je 16,1% badanej populacji oraz negatywnie 7,16% respondentów. 

  
Wykres 80. „Kim dla Ciebie są rodzice/opiekunowie?” 
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1 – osoba, którą kocham 7 – osoba, od której dużo się uczę 

2 – osoba, która podczas choroby zawsze się mną opiekuje 8 – osoba, która jest dla mnie autorytetem 

3 – osoba, która dała mi życie 9 – osoba, która ciągle mnie kontroluje 

4 – osoba dla mnie najbliższa 10 – osoba, która często mnie krytykuje 

5 – osoba, z którą miło spędzam czas 11 – osoba, która jest często ze mnie niezadowolona 

6 – jest przyjacielem 12 – osoba, która nie ma dla mnie czasu 

 
Tak jak młodzież bardzo korzystnie oceniała swoje relacje z rodzicami, tak również 

wobec swych dziadków ewaluacja pozytywna była udziałem 83,48% badanych, neutralna  
– 10,46%, negatywna –2,93%. Rola dziadków postrzegana jest często przez pryzmat funkcji 
wspierających rodziców w opiece i wychowaniu. Jednak jest w nią wpisane również całe 
spektrum działań związanych z pielęgnowaniem relacji emocjonalnych z wnukami, 
„rozpieszczaniem ich” i czynieniem ich dzieciństwa radosnym i beztroskim. Owa, często 
bezwarunkowa, aprobata i miłość znajduje pozytywny oddźwięk w oczach młodych 
badanych, którzy nadają jej, pomimo rosnącej liczby wskazań neutralnych, bardzo wysoką 
wartość. Niewiele mniejszy był także odsetek wskazań pozytywnie wartościujący relacje  
z rodzeństwem. Wprawdzie wzajemne wychowywanie się w rodzinie jest często osią 
konfliktów i nieporozumień, to jednocześnie może się stać powodem do radości i afirmacji 
więzi łączących rodzeństwo. Potwierdzają to wyniki badań, bowiem większość badanych 
swoje relacje z rodzeństwem określa jako bardzo dobre i dobre (79,35%) (procent opinii 

                                                 
73 J. Bartmiński (2006), s. 186. 
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neutralnych – 12,81% i negatywnych – 4,57%). W przypadku dalszej rodziny również 
dominowały oceny pozytywne (kuzyni – 73,71%, wujostwo – 75,13%), choć nie były już 
one tak częste jak miało to miejsce odnośnie najbliższej rodziny, czyli rodziców czy też 
dziadków i rodzeństwa (ocena neutralna: kuzyni – 19,36%, wujostwo – 19,14%; ocena 
negatywna: odpowiednio 3,19 % i 3,22% wskazań). 

Na znaczenie więzi emocjonalnych z matką (jest osobą najbliższą, przyjacielem) 
oraz na opiekowanie się podczas choroby częściej zwracały uwagę dzieci i młodzież 
mieszkająca w mieście, zaś na bycie wychowawczynią respondenci pochodzący  
z obszarów wiejskich. Respondenci wychowujący się w pełnych rodzinach częściej niż 
badani pochodzący z rodzin monoparentalnych podkreślali, że zarówno matka, jak  
i ojciec są dla nich autorytetem. Rodzice ci są również bardziej krytyczny wobec swych 
dzieci i częściej poddają je kontroli. Posiadanie większej ilości czasu przez rodziców 
funkcjonujących z partnerem oznacza również, iż istniejące okoliczności pozwalają nie 
tylko na pełnienie funkcji wychowawczych, ale także na nawiązywanie i utrwalanie 
więzi emocjonalnych. W związku z tym dzieci z rodzin pełnych częściej akcentowały 
miłość do opiekunów, podkreślały, że ich rodzice są dla nich przyjaciółmi, osobami 
najbliższymi, pełniącymi wobec nich funkcje opiekuńcze (wykres 81). 

 
Wykres 81. Zależność pomiędzy formą rodziny a postrzeganiem rodziców/opiekunów przez dzieci i młodzież. 
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1 – osoba, którą kocham 
2 – osoba, która podczas choroby zawsze się mną opiekuje 
3 – osoba dla mnie najbliższa 
4 – jest przyjacielem 

5 – osoba, która jest dla mnie autorytetem 
6 – osoba, która ciągle mnie kontroluje 
7 – osoba, która często mnie krytykuje 
8 – osoba, która nie ma dla mnie czasu 

 
Dziewczęta zwracały częściej uwagę na syndrom matki – przyjaciółki, chłopcy 

zaś częściej mianem swojego przyjaciela określali ojca. Odczuwanie tożsamości 
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płciowej pomiędzy dzieckiem a rodzicem było również dostrzegalne w przypadku 
rozkładu odpowiedzi odnoszących się do możliwości uczenia się od poszczególnych 
rodziców, spędzania miło wspólnego czasu i bycia autorytetem. Dziewczęta częściej 
wskazywały, iż uczą się od matki (dz. – 56,49%, ch. – 49,48%), chłopcy zaś wybierali 
częściej osobę ojca jako przykład i autorytet (ch. – 61,83%, dz. – 41,81%) (wspólne 
spędzanie czasu: z matką – chłopcy – 57,22%, dziewczęta – 62,97%, z ojcem chłopcy 
– 59,68%, dziewczęta – 35,59%).  

Postrzeganie rodziców jako osób pełniących funkcje wychowawcze malało 
wraz z wiekiem respondentów. Częściej na krytykę ze strony matki i ojca, ich 
kontrolę, ale i bycie autorytetem wskazywali młodsi respondenci, którzy z racji wieku 
(do 13. roku życia) intensywnej są poddawani procesowi wychowawczemu i sami 
oczekują od rodziców wyznaczania wyraźnych granic własnego funkcjonowania. 
Ponadto atrakcyjność rodziców pod względem wspólnego spędzania czasu malała 
także z wiekiem młodych Dolnoślązaków, dla których grupą odniesienia stają się 
przede wszystkim rówieśnicy. Co więcej, rodzice często już nie rozumieją potrzeb 
młodych ludzi, a okres dojrzewania, któremu towarzyszy między innymi bunt, 
dodatkowo wzmacnia poczucie obcości w stosunku do własnych rodziców, brak 
wzajemnego zrozumienia i empatii. Dorastanie respondentów oznaczało także,  
iż maleje potrzeba opieki ze strony rodziców podczas choroby.  

Rodzaj szkoły nie miał większego wpływu na rozkład odpowiedzi. 
Młodzi mieszkańcy Dolnego Śląska nie tylko przejawiają wobec rodziców 

pozytywny stosunek, ale także mają świadomość jak wiele umiejętności nabyli dzięki 
swoim rodzicom. 

Wskazują, iż rodzice wspierają ich w trudnych wyborach (79,92%), dzięki 
rodzicom nauczyli się organizować sobie czas wolny (60,53%), posiedli umiejętność 
organizowania świąt (76,28%), nabyli informacje o historii swojej rodziny (66,19%)  
i nauczyli się szacunku do innych ludzi (92,41%). Ponadto 81,69% młodzieży z Dolnego 
Śląska uważało, iż dzieci rodziców posiadło umiejętność podtrzymywania kontaktów  
z rodziną, bliskimi sąsiadami, 84,90% z nich nauczyło się za sprawą opiekunów 
artykułować własne zdanie, a 81,03% zwróciło uwagę na przekazane przez rodziców 
wzorce i wartości, które pomagają funkcjonowaniu w rówieśniczej społeczności (szkole, 
grupie rówieśniczej)74. Tym samym badani podkreślali, iż rodzice dali im możliwość 

                                                 
74 Za funkcję socjalizacyjną rodziny można uznać nauczanie organizowania czasu wolnego, możliwość wypowiadania 
własnego zdania, szacunek do innych ludzi, przekazywanie wzorców i wartości pomagających w rówieśniczej 
społeczności. Funkcja kulturowo – religijna sprowadza się do umiejętności organizowania świąt, przekazywania 
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rozwijania własnych, indywidualnych predyspozycji (posiadanie własnego zdania, 
organizowanie czasu wolnego), nauczyli funkcjonowania w społecznościach (przekazane 
wzorce i wartości, organizowanie świąt) oraz szacunku wobec ludzi i tradycji.  

Na umiejętności organizowania czasu wolnego, przekazywania informacji na temat 
historii rodziny i na możliwość wypowiadania własnego zdania częściej zwracali uwagę 
chłopcy niż dziewczęta. Te ostatnie natomiast większą wagę przywiązywały do 
posiadanych umiejętności organizowania świąt, co w kontekście podziału ról społecznych 
wydaje się uzasadnione. Umiejętności te były także częściej podkreślane przez 
respondentów pochodzących z rodzin pełnych, co po raz kolejny pozwala odwołać się do 
kryterium czasu pozostającego w dyspozycji obu form rodzin. Jednocześnie tylko  
w jednym przypadku dzieci i młodzież wychowywane przez jednego rodzica równie 
często jak rówieśnicy mający obydwoje rodziców, dokonywali podobnych wskazań 
ilościowych, a mianowicie odnoszących się do możliwości wypowiadania własnego zdania.  

Na potrzebę pomocy w organizacji czasu wolego częściej zwracali uwagę młodsi 
badani (do 13. roku życia – 65,63%, 14-18 lat – 61,11%, powyżej 18 lat – 53,33%), 
rzadziej natomiast przywiązywali wagę do przekazywanych przez rodziców 
umiejętności organizowania świąt (do 13. roku życia – 64,58%, 14-18 lat – 79,84%, 
powyżej 18 lat – 77,42%) i do informacji związanych z historią rodziny (do 13. roku 
życia – 58,33%, 14-18 lat – 68,44%, powyżej 18 lat – 77,42%). czyli do tych kwestii, 
które z powodu niedojrzałości intelektualnej i emocjonalnej owych respondentów nie 
były im na tym etapie życia jeszcze do niczego potrzebne. 

Informacje na temat historii rodziny, umiejętności związane z organizacją czasu 
wolnego były także częściej akcentowane przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 
W pozostałych obszarach rodzaj szkoły nie różnicował znacząco odpowiedzi. 

Większe wsparcie ze strony rodziców przy podejmowaniu decyzji mieli również 
respondenci pochodzący z miast. Także ta kategoria badanych częściej wskazywała, iż 
rodzice nauczyli ich zarządzania czasem wolnym. Ponieważ dzieci i młodzież mieszkająca 
na wsi ma często znacznie więcej obowiązków niż osoby z miast, nie ma zatem 
możliwości organizowania im czasu wolnego. Jednocześnie bardziej tradycjonalistyczni 
okazali się być mieszkańcy obszarów wiejskich, częściej przyznając, iż rodzice przekazali 
im wiedzę na tematy rodzinne i umiejętność organizowania świąt. Osoby mieszkające na 
wsi zwracały także uwagę na umiejętności podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, 
w tym z sąsiadami, co w kontekście bliskości zamieszkania na tym terenie oraz 

                                                                                                                                 
informacji o historii rodziny, a funkcja rekreacyjno-towarzyska przejawia się w umiejętności podtrzymywania 
kontaktów z rodziną, bliskimi sąsiadami. 
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interpersonalizacji stosunków międzyludzkich nabiera szczególnie pragmatycznego,  
a nawet koniecznego wymiaru. Szacunek wobec innych ludzi oraz możliwość 
wypowiadania własnego zdania były zaś umiejętnościami, które równie często 
przekazywano dzieciom i młodzieży bez względu na miejsce zamieszkania (wykres 82). 
 

Wykres 82. „Czy Twoim zdaniem Twoi rodzice...” 
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1 – wspierają Cię w Twoich wyborach 
2 – nauczyli Cię organizować sobie czas wolny 
3 – przekazali Ci umiejętność organizowania świąt  
4 – przekazali Ci informacje na temat historii 
twojej rodziny 
5 – nauczyli Cię szacunku wobec innych ludzi 

6 – nauczyli Cię podtrzymywania kontaktów  
z rodziną, bliskimi sąsiadami 
7 – dali możliwość wypowiadania własnego zdania 
8 – przekazali wzorce i wartości, które pomagają  
w życiu, w szkole, w utrzymywaniu dobrych kontak-
tów z rówieśnikami 

 
Młodzież stwierdziła również, iż rodzice nie tylko wywiązują się z pełnienia 

funkcji kulturowo-religijnej, socjalizacyjnej i rekreacyjno-towarzyskiej, ale starają się 
także wychowywać swe dzieci odwołując się do funkcji emocjonalno-ekspresyjnej 
rodziny. Oznacza to, że rodzie są w stanie zaspokajać potrzeby emocjonalne swych dzieci. 

Udzielone odpowiedzi dowodzą, iż dolnośląska młodzież w swojej rodzinie czuje 
się bezpieczna (93,5%), kochana (87%) akceptowana (84%), szczęśliwa (81%), doceniana 
i rozumiana (wykres 83). Poszczególne zmienne nieznacznie tylko różnicowały rozkłady 
odpowiedzi. Prowadzi to zatem do wniosku, iż zarówno w rodzinach mieszkających na 
wsi, jak i w mieście, wśród rodzin wielodzietnych oraz posiadających jedno lub dwoje 
dzieci, niezależnie od wykształcenia rodziców, ich wieku dzieci czuły się w dobrze. Warto 
podkreślić, iż pozytywna ocena młodzieży dotycząca ich funkcjonowania we własnej 
rodzinie jest szczególnie istotna, bowiem została ona wyrażona przez młodych ludzi, 
którzy z jednej strony przechodzącą okres tzw. buntu młodzieńczego (młodzież 
gimnazjalna), z drugiej zaś powoli wkraczają w dorosłość, często poszukując własnej 
drogi życiowej i wzorca postępowania (młodzież ponadgimnzazjalna).  
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Wykres 83. Subiektywne, pozytywne, odczucia funkcjonowania młodzieży w rodzinie (%). 
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Niewielkie dysproporcje w rozkładach odpowiedzi zauważalne były tylko  

w odniesieniu do zmiennej płeć, gdzie chłopcy w swojej rodzinie czuli się nieco szczęśliwsi 
(87%, dziewczynki – 79%), bardziej rozumiani (ch. – 71%, dz. – 56%) i doceniani  
(ch. – 73%, dz. – 63%). Wynikać to może przede wszystkim z różnic w emocjonalnym 
rozwoju poszczególnych osób, jak i zróżnicowanych ze względu na płeć potrzeb.  

Spośród odpowiedzi twierdzących związanych z negatywnymi odczuciami, 
młodzi respondenci wskazywali, iż w domu rodzinnym najczęściej doskwierał im 
„brak zrozumienia” – 17,47% (wykres 84).  
 

Wykres 84. Subiektywne, negatywne, odczucia funkcjonowania młodzieży w rodzinie (%). 
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W kontekście powyższych rozważań nie budzą żadnych wątpliwości rozkłady 
odpowiedzi udzielone przez młodzież i dzieci na pytanie czy mogą swoich rodziców 
określić mianem „dobrych rodziców”. 80,76% odpowiedziała twierdząco, 10,31% udzieliła 
odpowiedzi „nie wiem”, a jedynie 1,74% stwierdziła, że nie ma dobrych rodziców. 
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Przekonanie, iż ma się „dobrych rodziców” częściej charakteryzowało osoby 
wychowywane w pełnych rodzinach (85,08%) aniżeli monoparentalnych (62,20%), co 
ponownie potwierdza znaczenie funkcjonowania rodzin pełnych, w których ma miejsce 
tworzenie warunków równowagi emocjonalno-psychicznej. Także stanowisko to częściej 
było wyrażane przez chłopców (87,18%) niż przez dziewczęta (77,36%) i przez 
młodszych respondentów. Młodzież powyżej 18 lat okazała się bardziej krytyczna wobec 
swych opiekunów (do 13. lat – 80,61%, 14-18 lat – 81,41%, powyżej 18 lat – 70,86%), co 
należy wiązać z procesem dojrzewania. Wiek, w którym pozostawali respondenci sprzyja 
bowiem głębszej analizie, a nawet kontestacji, relacji łączących poszczególnych członków 
rodziny, a tym samym generuje formułowanie krytycznych ocen dotyczących wspólnego 
funkcjonowania w rodzinie. Natomiast pozostałe zmienne, jak miejsce zamieszkania  
i rodzaj szkoły nie determinowały różnic w rozkładzie odpowiedzi. 

Czy Twoi rodzice są szczęśliwym małżeństwem?  
Większość badanych (60,22%) postrzegała związek swoich rodziców jako 

udany. Natomiast co dziewiąta osoba (11,21%) na pytanie, czy uważa, że jej rodzice 
są szczęśliwym małżeństwem, odpowiedziała przecząco. Co siódma (14,65%) nie 
potrafiła na podstawie przesłanek jakimi dysponowała, jednoznacznie określić, czy 
rodzice stanowią dobraną parę, czy też nie. Oprócz odczuć ambiwalentnych, część 
respondentów (6,51%) prezentowała wobec tej kwestii postawę indyferentną, uznając, 
że nie są zainteresowani poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. Można więc 
przyjąć, że około 1/3 młodzieży dopuszczała do siebie myśl, że ich rodzice mogą nie 
być usatysfakcjonowani jakością swego związku. Osoby, które mają możliwość 
wychowywania się w rodzinie, w której dorośli tworzą harmonijny, udany związek, 
mogą mieć w przyszłości mniejsze problemy z nawiązaniem intymnej relacji z drugim 
człowiekiem i utrzymaniem jej, niż te dzieci, które dostrzegają, że ich rodzice nie są 
szczęśliwi w małżeństwie. Osoby, których rodzice są ze sobą z przyzwyczajenia czy 
rozstali się, mogą bardziej nieufnie podchodzić do bliskości i mieć trudności  
z przełamaniem lęku przed porzuceniem czy zbudowaniem silnej więzi 
interpersonalnej. Warto jednak podkreślić, że zdecydowana większość młodych ludzi 
wyraża wiarę w instytucję małżeństwa, wiążąc z nią swe plany na przyszłość.  

Dziewczęta częściej niż chłopcy wyrażały wątpliwość w szczęśliwe pożycie 
swoich rodziców – odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło niemal 2/3 (65,79%) 
chłopców i trochę ponad 50% (56,58%) dziewcząt (wykres 85). Poglądy negatywne 
wyraziło 13,45% dziewcząt i 7,37% chłopców. Ci ostatni częściej natomiast przyjmowali 
strategię obojętności wobec tej kwestii, uznając, że ich to nie interesuje. Wydaje się, że 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

209 

młodzież płci żeńskiej uważniej analizuje relacje pomiędzy swymi rodzicami, szybciej 
wychwytuje sygnały świadczące o nieudanym małżeństwie. Dziewczęta częściej cechuje 
umiejętność empatycznego podejścia do życia rodzinnego oraz silniejsze przywiązanie do 
domu i rodziny, co może skutkować trafniejszą oceną relacji wewnątrzrodzinnych. 
Ponadto, większość rodzin monoparentalnych to kobiety samotnie wychowujące dzieci. 
Być może dziewczęta, obserwując na co dzień swe matki, starające się wypełniać zadania 
wynikające zarówno z jej roli, jak i roli ojca, silniej odczuwają rozczarowanie związkiem 
rodziców.  

 
Wykres 85. Zależność pomiędzy płcią a percepcją związku rodziców. 
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Forma rodziny również była zmienną, która znacząco różnicowała odpowiedzi 

badanych. Większość młodzieży (69,16%), których rodzice pozostawali w związku 
małżeńskim, uznawała ich pożycie za szczęśliwe. Przeciwnego zdania było 8,39% 
badanych. Co 5. (19,28%) osoba prezentowała opinie ambiwalentne lub indyferentne. Nie 
dziwi natomiast fakt, że dzieci, wychowywane przez jednego rodzica znacznie częściej 
uznawały relacje swych rodziców za fiasko (odpowiedzi pozytywnej udzieliło tylko 16%). 
Oprócz ocen negatywnych (25,33%), młodzi ludzie przyjmowali wobec tej kwestii 
pozycję obojętną („nie interesuje mnie to”) lub mieli w ogóle problem z odpowiedzią na to 
pytanie, ponieważ związek ich rodziców przestał funkcjonować. Wydaje się, że uznanie 
tej kwestii za rzecz, która bezpośrednio nie dotyczy dzieci, stanowi ich reakcję obronną 
wobec traumy, z jaką związany był rozpad małżeństwa ich rodziców.  

Wraz z wiekiem zwiększała się liczba osób uznających, ze ich rodzice nie są 
udanym małżeństwem. Młodsi badani częściej natomiast nie potrafili precyzyjnie 
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odpowiedzieć na to pytanie lub zajmowali stanowisko obojętne. Proces dorastania 
sprawia, że pewne kwestie dotyczące relacji międzyludzkich stają się bardziej 
zrozumiałe i widoczne, niż ma to miejsce, kiedy jest się dopiero na początku tego etapu.  

Również zamieszkiwanie w mieście sprzyjało postrzeganiu związku swych 
rodziców jako nieudanego, choć różnice między osobami pochodzącymi z miast i ze 
wsi nie były znacząco rozbieżne.  

Dzieci o pomocy materialnej rodziców   
Dorosłych respondentów Dolnego Śląska charakteryzuje wysoki poziom 

infantocentryzmu, przejawiający się między innymi w istnieniu silnego przekonania  
o koniczności pomocy finansowej/materialnej dzieciom75. Jaki zatem stosunek do tej 
formy pomocy mają same dzieci? Okazuje się, iż młodzi Dolnoślązacy prezentują nieco 
odmienne stanowisko aniżeli ich rodzice. Przede wszystkim znacznie mniej młodzieży 
było przekonanych o potrzebie istnienia ciągłej pomocy ze strony rodziców (dorośli  
– 49,41%, dzieci i młodzież – 21,37%), także większy odsetek uważał, iż momentem 
przełomowym prowadzącym do samodzielności finansowej winno być zdobycie pracy 
(dorośli – 20,05%, dzieci i młodzież – 32,93%). Jednocześnie większy był odsetek 
respondentów, którzy uznali rezygnację samego dziecka jako powód zaprzestania 
udzielania pomocy finansowej/materialnej (dorośli – 10,47%, dzieci i młodzież – 17,24%). 
Rozkład wyników pozwala zatem stwierdzić, iż młodzi ludzie mają mniejsze oczekiwania 
natury finansowej w stosunku do swych rodziców niż sami rodzice. Ponadto wykazują 
znacznie wyższy poziom odpowiedzialności za siebie, w tym przypadku materialnej 
(wykres 86). Równocześnie, młodych respondentów cechowało istnienie potrzeby 
posiadania wpływu na czas trwania pomocy udzielanej przez rodziców. Przejawiało się to 
w wyborze odpowiedzi, gdzie dziecko samo decyduje o rezygnacji z pomocy rodziców.  

Respondenci mieszkający na obszarach wiejskich, z racji konieczności nabywania 
stosunkowo wcześnie różnego rodzaju umiejętności oraz potrzeby bycia jak najszybciej 
samodzielnym, częściej zwracali uwagę na kryterium zdobycia pracy. Dziewczęta 
natomiast częściej niż chłopcy stały na stanowisku, iż materialna pomoc rodziców winna 
trwać zawsze (dziewczęta – 22,04%, chłopcy – 19,90%). Na ten element zwracały także 
uwagę częściej dzieci wychowywane przez oboje rodziców (22,35%; z jednym rodzicem 
– 18,29%), co jest warunkowane lepszą sytuacją materialną rodzin pełnych. Inaczej 
                                                 
75 Dla przypomnienia: prawie połowa dorosłych respondentów uważała, że swoim dzieciom będzie zawsze pomagać 
finansowo/materialnie, ponieważ dzieckiem jest się przez całe życie (49,41%), 1/5 respondentów zajęła stanowisko, iż do 
momentu zdobycia pracy (20,05%), a 10,47% badanych odwołało się do okoliczności rezygnacji przez samo dziecko. Dla 
zdecydowanie mniejszej populacji rodziców momentem przełomowym byłoby wyprowadzenie się dziecka z domu  
– 7,23% oraz osiągnięcie pełnoletniości – 5,05%. 
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sytuacja przedstawiała się w rodzinach monoparentalnych zmagających się 
niejednokrotnie z trudnościami finansowymi. Prowadzi to często do sytuacji, gdzie dzieci 
pochodzące z tego typu rodzin szybciej muszą usamodzielniać się, między innymi 
zdobywając pracę, zaś dla rodziców jest to asumpt do zaprzestania udzielania pomocy 
materialnej (rodzina z jednym rodzicem – 35,37%, dzieci z pełnych rodzin – 32,08%).  

 
Wykres 86. „Jak długo twoim zdaniem rodzice powinni pomagać materialnie/finansowo swoim 

dzieciom?” 
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Na potrzebę szybszego usamodzielniania, w tym na rezygnację z pomocy 

rodziców w momencie wyprowadzenia się z domu oraz na kryterium formalne, czyli 
osiągnięcie przez nich pełnoletniości nieco częściej wskazywali chłopcy. Jednocześnie 
im starsza była młodzież, tym częściej podkreślała potrzebę zdobycia pracy  
i rezygnowała z ciągłej pomocy rodziców. Oznacza to, iż upływ czasu związany  
z procesem dorastania, oczekiwania wobec własnej osoby, ale i chęć sprostania 
wymaganiom stawianym przez otoczenie sprawiają, iż starsze dzieci chcą być 
samodzielne finansowo. Jednakże proces stawania się dorosłym skłania do 
określonych refleksji. Oznacza to, iż starsze dzieci mogły mieć już własne 
doświadczenia pozwalające stwierdzić, iż pomoc rodziców jest zarówno bardzo cenna, 
a także niezbędna, bowiem trudno bez niej rozpocząć dorosłe życie. Stąd tak duży 
odsetek wskazań u osób powyżej 18. roku życia na potrzebę ciągłej pomocy finansowej 
ze strony rodziców (wykres 87). 
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Wykres 87. Zależność pomiędzy czasem trwania pomocy finansowej/materialnej udzielanej przez 
rodziców a wiekiem dzieci. 
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4 – do momentu wyprowadzenia się dziecka z domu 
5 – do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia 

 
Potrzeba zdobycia pracy była również częściej akcentowana przez młodzież 

uczęszczającą do liceów ogólnokształcących aniżeli do pozostałych rodzajów szkół 
(liceum – 48,48%, technikum – 33,80, liceum profilowane – 31,25%, zasadnicza 
szkoła zawodowa – 31,91%), co można analizować przez pryzmat przekonania 
młodych ludzi uczących się w liceach, że tego typu placówki lepiej przygotowują 
młodzież do zdobycia późniejszego zawodu. 
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ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W CODZIENNE FUNKCJONOWANIE 
WŁASNYCH DZIECI  
 
Czas wolny rodziców z dziećmi – sposoby spędzania i wymiar temporalny  

Jak zostało nadmienione we wcześniejszej części raportu wspólne spędzanie 
czasu wolnego scala i cementuje rodzinę. Wpływa pozytywnie na kontakty między 
wszystkimi jej członkami (miedzy wszystkimi domownikami). Dzięki wspólnie 
spędzanemu czasowi realizowana może być funkcja socjalizacyjna rodziny oraz 
edukacyjna – nauczanie dzieci w jaki sposób powinno się planować swój czas, jak 
funkcjonować w najbliższym i dalszym otoczeniu.  

Ważne jest zatem to, czy dziecku dobrze kojarzy się wspólnie spędzany  
z rodzicami czas, po prostu, czy lubi go z nimi spędzać, czy woli samodzielnie go 
zagospodarowywać.  

Dolnośląska młodzież niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania, czy 
sytuacji rodzinnej w przeważającej większości (64,12%) deklarowała, iż lubi spędzać 
czas wolny w gronie rodzinnym (wykres 88).  

 
Wykres 88. Czy lubisz spędzać czas wolny z własną rodzina? (w %). 
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Deklaracja ta jest szczególnie istotna ze względu na wiek badanej młodzieży. 

Dla przypomnienia, młodzi ludzie, którzy zostali zakwalifikowani do badania 
uczęszczali do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa. Jest 
to zatem wiek tzw. „buntu”, a więc młodzież stara się uniezależniać od rodziców, 
poszukuje akceptacji w grupach rówieśniczych, a także szuka własnych dróg 
funkcjonowania. Starsza młodzież – w szkole ponadgimnazjalnej – wchodzi powoli  
w nowe role społeczne, przygotowuje się do dorosłego życia.  
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Na czas wolny spędzany z rodzicami składają się czynności, które wykonywane są 
częściej z matką, ojcem lub z obojgiem rodziców. W kwestionariuszu badawczym 
zagadnienia te rozgraniczono. Pytano młodzież w jaki sposób spędzają czas tylko z matką 
oraz tylko z ojcem. Chodziło bowiem o zbadanie, które z rodziców silniej zaangażowane jest 
w wychowywanie dzieci (pytanie takie postawiono również rodzicom), a także o zbadanie 
preferencji młodzieży, co do jakości i częstości dzielenia się swoim wolnym czasem  
z poszczególnymi opiekunami. Ponadto wspólne spędzanie czasu wolnego od licznych 
obowiązków dnia codziennego z matką lub z ojcem (wykres 89) wiąże się z przy-
gotowaniem do pełnienia przez młodych ludzi ról rodzinno-małżeńskich w przyszłości.  
 

Wykres 89. Najczęstsze formy76 spędzania wolnego czasu z rodzicami (w %). 
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Spośród dostępnego szerokiego katalogu możliwych odpowiedzi (22. punktowa 

kafeteria) do najczęstszych form spędzania czasu wolnego z rodzicami wybrane 
zostały: oglądanie telewizji, wykonywanie obowiązków domowych, rozmowy 
oglądanie filmów na DVD/wideo, odwiedzanie rodziny i znajomych, leniuchowanie. 
Niemal wszystkie te czynności młodzi ludzie wykonywali częściej z matką. Z ojcem 
jedynie częściej poddawali się leniuchowaniu. 

W tym miejscu należy wspomnieć, iż podobne pytanie zostało postawione rodzicom. 
Analiza wyraźnie wskazuje iż pojawił się pewien dysonans w udzielanych odpowiedziach. 
Katalog czynności wykonywanych w czasie wolnym w pytaniu skierowanym zarówno do 
rodziców, jak i do dzieci był taki sam (23 odpowiedzi w kafeterii). Odpowiedzi jednak były 
zgoła odmienne jeśli chodzi o liczbę wskazań czynności najczęściej wykonywanych 
wspólnie. Rodzice wymienili znacznie więcej czynności, które wykonują z dziećmi  
w swoim czasie wolnym, dzieci blisko o połowę mniej (11 do 6). 

                                                 
76 Odpowiedzi „często” i „czasem”. 
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Wśród czynności, które często wykonywane były z matką/opiekunką 
wymieniano: oglądanie telewizji – 57% wskazań, rozmowy – 56,59% wskazań, 
wykonywanie obowiązków domowych – 36,83% oraz oglądanie filmów na DVD/wideo 
– 31,93%. Łącząc kategorie „często” i „czasem” wyniki te były odpowiednio wyższe: 
87,6%, 84,98%, 76,24%, 69,54% (wykres powyżej). Wszystkie z wymienionych 
sposobów spędzania czasu wolnego z matkami częściej realizowały dziewczynki. 
Świadczy to o silniejszym związku emocjonalnym córek z matkami.  

Oczywiście oglądania telewizji, czy wspólnie prowadzonych rozmów nie 
należy traktować w kategoriach specyficznego sposobu spędzania czasu wolnego. Jest 
to raczej normalne zachowanie, które realizowane powinno być, w każdej prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie. Wspólne oglądanie telewizji często wiąże się z oglądaniem 
seriali obyczajowych, które lubiane są zarówno przez matki, jak i przez ich 
dorastające córki. Dodatkowo wspólne oglądanie seriali, czy innych programów  
np. o tematyce kulinarnej, rozrywkowej, publicystyczno-naukowej itp. są pretekstem 
do rozmów, komentowania poruszanych w nich problemów i wydawania własnej 
opinii. Uwzględniając ten fakt, uznać można, iż wspólne oglądanie telewizji w ten 
sposób nie powinno być nacechowane negatywnie. Gorsza sytuacja byłaby  
w konfiguracji samotnego oglądania telewizji we własnych pokojach. 

Z ojcem często swój czas spędzali w większości chłopcy. Ich wspólny czas również 
koncentrował się na: oglądaniu telewizji – 43,88%, oglądaniu filmów na DVD/wideo  
– 32,32%, ale również na rozmowach – 31,93%. Można przypuszczać, iż treści oglądanych 
programów telewizyjnych wspólnie z ojcem również uzależnione były od preferencji 
przypisanej do płci. Zatem mężczyźni wspólnie chętniej oglądają programy o tematyce: 
sportowej, motoryzacyjnej, programy rozrywkowe, informacyjne, przyrodnicze, teleturnieje. 

Oglądanie telewizji szczególnie na obszarach wiejskich jest dość popularną formą 
rozrywki. Głównie ze względu na mniejsze możliwości związane z pożytecznym  
i aktywnym spędzaniem czasu wolnego na tym obszarze. W mieście młodzież może wyjść 
do galerii handlowej, gdzie oprócz zakupów możliwe jest skorzystanie z szeregu usług,  
a w tym kina, rekreacji, na wsi takiej infrastruktury jest brak. Wobec powyższego, 
szczególnie w okresach jesienno-zimowych, gdy aura nie sprzyja uprawianiu sportu, 
utrudnia realizację spacerów, czy wycieczek, młodym ludziom pozostaje telewizja. 
Ponieważ dostęp do internetu na wsi jest ograniczony, często telewizja również kompensuje 
jego brak i staje się źródłem pozyskiwania niezbędnych informacji. Dlatego też na wsi 
chłopcy i dziewczęta ze swoimi rodzicami chętnie oglądali telewizję, choć różnice między 
odpowiedziami młodzieży miejskiej były niewielkie. 
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Młodzież zarówno z matką, jak i z ojcem chętnie spędzała czas na rozmowach 
(odpowiednio 56,6% i 32%). Podobnie jak w przypadku oglądania telewizji z matką częściej 
rozmawiały córki (61%) niż synowie. I w tym przypadku wnioskować można, iż płeć istotnie 
wpływa nie tylko na częstotliwość, ale przede wszystkim na jakość rozmów, na ich tematykę.  

Dziewczynkom łatwiej porozmawiać z matkami o swoich uczuciach, emocjach 
oraz o kłopotach. Matki wykazują się większą empatią i opiekuńczością. Relacje  
z ojcami z reguły są nieco bardziej szorstkie, co jednak nie oznacza, iż gorsze. 

Z matką dzieci – niezależnie od płci, wieku i miejsca zamieszkania, częściej 
wykonywały różne obowiązki domowe. Różnice pojawiały się w odniesieniu do 
częstości wykonywanych obowiązków. Jednak znów podkreślić należy, iż często  
i codziennie w obowiązkach domowych matkom pomagały córki.  

Na kolejnym miejscu wykonywanych z matką (oraz z ojcem) czynności w czasie 
wolnym (wg wskazań) młodych ludzi znalazło się odwiedzanie rodziny i znajomych. 
Częściej tę formę spędzania czasu wolnego deklarowały dzieci wiejskie, dziewczynki 
oraz osoby do 13 r.ż. Interpretacją tego typu zachowania może być fakt, iż młodsze 
dzieci częściej realizują zadania, które narzucają im rodzice – brak decyzyjności,  
a także silniejsze związanie dziewczynek z matkami. 

Leniuchowanie, czyli relaks, był domeną mężczyzn, choć według badań 
częściej realizowany był w mieście wraz z córkami. 

 
Wykres 90. Katalog czynności wykonywanych najrzadziej wspólnie z rodzicami (w %). 
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Wyniki badań jednoznacznie wskazały, iż katalog czynności, które zdaniem 
młodych ludzi rzadko realizowane były z rodzicami w czasie wolnym był dłuższy od 
tych realizowanych wspólnie (wykres 90). Najrzadziej realizowane były: chodzenie na 
prywatki, dyskoteki, działalność w organizacjach społecznych, spędzanie czasu  
w kawiarni. Wszystkie te odpowiedzi w większych odsetkach odnotowane były na 
wsi. Zaznaczane były przez młodzież niezależnie od wieku, czy płci.  

Młodzież wskazała, że z ojcem rzadziej spędza czas na czytaniu książek, 
odrabianiu lekcji, opiece nad rodzeństwem. Z matką natomiast rzadziej uprawiany był 
sport, robione były zakupy. Dzieci z matkami nie mają również tyle czasu, co z ojcem 
na nudzenie się (niezależnie od płci dziecka, wieku i miejsca zamieszkania).  

Zdecydowana większość dorosłych Dolnoślązaków wskazywała, że często  
z rodziną spędza czas, a w szczególności wspólnie uczestniczy w świętach religijnych 
oraz rodzinnych, podczas weekendów, wspólnie spożywa posiłki, odwiedza groby 
bliskich i razem spędza wakacje. Uwzględniając zatem powyższe preferencje 
rodziców, jak młodzi Dolnoślązacy odpowiadali na temat form wspólnego spędzania 
czasu z rodziną? Dzieci i młodzież deklarują, że z rodziną często razem przeżywają 
przede wszystkim święta (religijne, państwowe – 88,16%), następnie uroczystości 
rodzinne (urodziny, imienny – 74,38%), wspólnie z rodziną spożywają posiłki 
(66,90%), obchodzą rocznice i wydarzenia rodzinne (62,63%), odwiedzają groby 
bliskich i rodziny (60,07%), wyjeżdżają na wakacje rodzinne (52,82%) oraz spędzają 
weekendy (43,51%) (wykres 91).  

 
Wykres 91. Czy wspólnie z rodziną… 
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Porównując preferencje obu kategorii respondentów okazuje się, iż występuje 
tylko jedna płaszczyzna wspólnego spędzania czasu, równie ważna dla młodych, jak  
i dla dorosłych respondentów, a jest nią rodzinne przeżywanie świąt religijnych czy 
państwowych. W przypadku pozostałych okoliczności bardzo wyraźne są różnice 
międzypokoleniowe. Rodzice jawią się jako respondenci przekonani o poświęcaniu 
czasu rodzinie zarówno podczas dnia codziennego – spożywanie wspólne posiłków, 
czy podczas tygodniowych planów - weekendy, jak również przy okazji wyjątkowych 
okoliczności, jak rocznice i wydarzenia rodzinne [wspólne spędzanie weekendów 
(dorośli respondenci – 86,26%, młodzież i dzieci – 43,51%), obchodzenie rocznic  
i wydarzeń rodzinnych (dorośli respondenci – 81,88%, młodzież i dzieci – 62,63%) 
oraz wspólne spożywanie posiłków (dorośli respondenci – 83,05%, młodzież i dzieci 
– 66,90)]. Młodzi Dolnoślązacy wykazują natomiast daleko idący sceptycyzm wobec 
form wspólnego spędzania czasu. Po pierwsze rzadziej akcentują, iż w ten sposób 
spędzają wspólnie czas z rodziną, a po drugie nie wszystkie formy rodzinnego 
wspólnego przebywania są dla młodych równie ważne – na przykład wspólne 
weekendy (wykres 92). 

 
Wykres 92. Częste wspólne spędzanie czasu z rodziną... 
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Na wspólne przebywanie podczas świąt rodzinnych, rocznic, na odwiedzanie 

grobów czy pamięć o ważnych rocznicach i wydarzeniach częściej zwracały uwagę 
dziewczęta niż chłopcy, co należy łączyć przede wszystkim z większym 
zaangażowaniem tych pierwszych w życie rodzinne. Chłopcy natomiast częściej 
wskazywali, iż wspólne spożywanie posiłków jest dla nich formą rodzinnego 
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spędzania czasu. Także zmienne wiek respondentów, miejsce zamieszkania i forma 
rodziny pozwoliły na zasygnalizowanie określonych prawidłowości. 

I tak odwołując się do wieku respondentów, to im młodsze dzieci, tym częstsze 
sygnalizowanie wspólnie spędzanego czasu zarówno podczas wakacji (do 13. roku życia  
– 59,18%, 14-18 lat – 53,07%, powyżej 18 lat – 26,67%) i weekendów. Starszych 
respondentów charakteryzowało przywiązywanie wagi do rodzinnego przeżywania świąt  
i spożywania posiłków (do 13. roku życia – 65,98%, 14-18 lat – 68,10%, powyżej 18 lat  
– 71,88%), traktując powyższe okoliczności jako okazję miłego spotkania albo też do 
rozmowy lub wymiany informacji.  

Miejsce zamieszkania w sposób istotny różnicowało rozkłady odpowiedzi tylko 
w dwóch wskazaniach, a mianowicie odnośnie odwiedzania grobów bliskich i rodziny 
oraz w przypadku pamiętania o ważnych rocznicach i wydarzeniach rodzinnych. 
Częściej do tych okoliczności przywiązywały wagę dzieci i młodzież pochodząca  
z obszarów wiejskich, co potwierdza występowanie pewnych elementów orientacji 
przeszłościowej na tych obszarach.  

Na inne okoliczności zwracały uwagę także dzieci w zależności od formy 
rodziny. Przede wszystkim młodzi Dolnoślązacy pochodzący z rodzin pełnych 
wskazywali częściej, niż ich rówieśnicy z rodzin monoparentalnych, na wspólne 
spędzanie wakacji i weekendów. Mając na względzie lepszą kondycje materialną 
rodzin pełnych, a tym samym posiadanie środków finansowych na wakacje, różnice 
we wskazaniach wydają się uzasadnione. Ponadto dzieci wychowywane tylko przez 
jednego rodzica znajdują się często w sytuacji, gdzie rodzic ten nie ma czasu dla nich. 
Oznacza to, iż spędzają one same weekendy, a nawet święta. 

Natomiast wspólne spędzanie świąt było akcentowane przez dzieci i młodzież 
niezależnie od rodzaju szkoły, do której uczęszczały. 

Podobnie jak w przypadku rodziców, których w badaniu zapytano, w jaki 
sposób najczęściej ich dzieci spędzają czas wolny, również młodzieży z Dolnego 
Śląska zostało postawione takie pytanie. Chodziło o skonfrontowanie poglądów 
rodziców na temat tego, czy interesują się swoimi dziećmi i śledzą to, co robią one  
w swoim czasie wolnym z preferencjami młodych ludzi w tym zakresie (wykres 93). 

Młodzi Dolnoślązacy najchętniej spędzali swój wolny czas w pięciu obszarach, 
głównie na: 

• słuchaniu muzyki – 88,54%, 
• oglądaniu telewizji – 82,91%, 
• spotkaniach z przyjaciółmi – 81,55%, 
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• spędzaniu czasu przy komputerze – 69,51%, 
• oglądaniu filmów na DVD/wideo – 65,55%. 

W dalszej kolejności znalazły się: odrabianie lekcji, leniuchowanie, robienie 
zakupów (odpowiedzi te oscylowały wokół 50% wskazań). Najmniej swojego wolnego 
czasu młodzież poświęca na opiekowanie się młodszym rodzeństwem – 13,88% 
wskazań (częściej dziewczynki – 16,35%, chłopcy – 9,18%), na chodzeniu do kościoła  
– 16,17%, oraz działaniu w organizacjach społecznych – jedynie 6,15%. 

Można zauważyć, iż młodzież udzielająca odpowiedzi na zadane pytania,  
w sposób dosłowny zrozumiała ideę czasu wolnego. Dlatego też te działania, które 
wymagały zaangażowania się w prace na rzecz innych nie były popularne,  
np. wykonywanie obowiązków domowych, opieka nad rodzeństwem. 

 
Wykres 93. Najczęstsze formy spędzania czasu wolnego przez dolnośląską młodzież (w %). 
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Wykonywanie pewnych czynności w czasie wolnym młodzieży uzależnione było 

od płci respondentów. Wynika to z zainteresowań przypisanych do płci. W odniesieniu 
do słuchania muzyki, oglądania telewizji, czy spędzania czasu przy komputerze różnice 
w odsetkach odpowiedzi chłopców i dziewcząt były nieznaczne.  

Dziewczynki w większym odsetku niż chłopcy spędzały czas na: spotkaniach  
z przyjaciółmi, w tym z sympatią, odrabianiu lekcji, robieniu zakupów (chłopcy temu 
zajęciu poświęcali prawie dwukrotnie mniej czasu), leniuchowaniu, odwiedzaniu 
znajomych, czytaniu książek (w tym przypadku chłopcy również odpowiedź tę 
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zaznaczyli prawie dwukrotnie rzadziej), wykonywaniu obowiązków domowych, czy 
na grach i zabawach na świeżym powietrzu (wykres 94).  
 
Wykres 94. Różnice w spędzaniu wybranych form czasu wolnego młodzieży ze względu na płeć (w %). 
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Chłopcy natomiast w większym odsetku w czasie wolnym koncentrowali się na 

uprawianiu sportu – 56,12% wskazań, dziewczynki – 30% wskazań. 
Kolejną zmienną, która wpływała na niektóre z form spędzania czasu wolnego 

przez młodych ludzi było miejsce zamieszkania. Młodzież wiejska w większym odsetku 
niż ich rówieśnicy z miast czytała książki i czasopisma – 41,35% (miasto: 35,19%). 
Wiązać się to może z faktem, iż na wsi nie ma tylu możliwości, jak jest to w mieście,  
do realizowania innych zajęć – brak jest różnych centrów, gdzie młodzież mogłaby 
realizować swoje pasje.  

Młodzież na wsi częściej odwiedzała rodzinę i znajomych – 43,88% (miasto: 
39,30%). Na wsi kontakty rodzinne są szczególnie pielęgnowane i często czas wolny 
spędzany jest na odwiedzaniu dalszej i/lub bliższej rodziny. Natężenie kontaktów 
widoczne jest szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy na wsi mniej jest 
obowiązków związanych z prowadzeniem działalności rolniczo-gospodarczej (obsługą 
gospodarstwa). Z uwagi na fakt, iż na wsi ludzie mają nieco więcej obowiązków 
domowych – mieszkanie w domach jednorodzinnych wymusza pewne działania, które 
w mieście wykonywane są przez specjalne firmy, np. komunalne (sprzątanie, wywóz 
nieczystości itp.) – również i dzieci włączane są w pomoc rodzicom i tych obowiązków 
mają nieco więcej. Dlatego też młodzież wiejska w większym odsetku od miejskiej 
wskazywała, iż w swoim czasie wolnym zobligowana jest realizować różne obowiązki 
domowe – 43,46% wskazań (miasto: 30,21%). 
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W mieście młodzi ludzie koncentrują się w większym odsetku niż na wsi na: 
robieniu zakupów – 53,15% (wieś: 43,40%), uprawianiu sportu – 42% (wieś: 35%), 
chodzeniu do kina – 23,17% (19,83%). Jest to niewątpliwie związane z większą 
dostępnością infrastruktury dla realizacji tego typu czynności. Zakupy dla młodzieży 
miejskiej wiążą się również ze spotkaniami z rówieśnikami w centrach handlowych, 
gdzie obok dokonywania zakupów można skorzystać z innych usług: restauracyjnych, 
i rozrywkowych. 

Preferencje spędzania czasu wolnego skorelowane jest również z wiekiem 
młodego człowieka. Im starsza osoba, tym jej zainteresowania ulęgają poszerzeniu, stają 
się bardziej wysublimowane. Dodatkowo niektóre formy dostępniejsze są dla młodzieży 
starszej, np. chodzenie na dyskoteki, chodzenie do kina – dlatego też wskazania w tych 
obszarach były wyższe w odniesieniu do młodzieży starszej (prawie pełnoletniej).  

Autorzy badania pragnęli również otrzymać informację zwrotną, czy młodzi ludzie 
postrzegają swoich rodziców jako osoby zainteresowane ich osobą. Zapytali zatem 
młodzież, czy ich zdaniem rodzice interesują się tym co robią oni po szkole oraz czy znają 
ich zainteresowania.  

76% młodzieży udzieliło odpowiedzi twierdzącej na postawione pytanie. 
Negatywnie odpowiedziało 8,66% młodzieży, w tym w większym odsetku chłopcy 
(10,58%), a 15,19% odpowiedziało, iż „nie wie”. Na podstawie otrzymanych wyników 
można wnioskować, iż kontakt dzieci i ich rodziców z ich dorastającymi dziećmi był dobry. 

Zmienne takie jak forma tworzonej z opiekunami rodziny, wiek dziecka, 
miejsce zamieszkania, nie miały wpływu na udzielane odpowiedzi. 

Dolnośląska młodzież uznała, iż ich opiekunowie w ciągu dnia spędzają z nimi 
raczej dużo czasu oraz wystarczająco dużo („ani dużo, ani mało”) – wykres 95.  

 
Wykres 95. Ilość spędzanego w ciągu dnia czasu z rodzicami (w %). 
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Analiza odpowiedzi wskazała, iż ilość spędzanego czasu z rodzicami różni się  
w zależności, czy jest to matka, czy ojciec. Młodzież niezależnie od miejsca zamieszkania 
wskazywała, iż matka spędza z nimi dużo i bardzo dużo dziennego czasu. Ojciec raczej 
mało i bardzo mało.  

Dorosła już młodzież (osoby powyżej 18 r.ż.) w większym odsetku wskazała, iż 
ilość czasu w ciągu dnia spędzanego z matką jest znaczna/duża – 55,56% (inne 
kategorie wiekowe około 36% wskazań). Płeć respondentów nie miała wpływu na 
udzielane odpowiedzi.  

W odniesieniu do sytuacji rodzinnej, analiza wskazała, iż odsetek młodych ludzi, 
którzy mieszkali z jednym z rodziców był wyższy w odniesieniu do udzielanych odpowiedzi 
iż ojciec spędza z nimi mało i bardzo mało czasu. Można wnioskować, iż takie poczucie 
miały głównie osoby, które mieszkały wyłącznie z matką. Z jednej strony wynik ten jest 
uzasadniony sytuacją – rodzic, z którym się nie mieszka, nie może spędzać z dzieckiem  
w ciągu dnia dużej ilości czasu. Z drugiej zaś, może świadczyć o odczuwanym deficycie 
takich kontaktów. Dla młodych ludzi wychowywanych przez samotnego rodzica kontakt  
z ojcem jest ważny, jednak z różnych przyczyn odczuwany jako mocno niewystarczający.  

80,14% młodych ludzi uznało, iż ilość czasu, jaką poświęcają im rodzice jest 
dla nich wystarczająca. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 15,29% młodych ludzi.  

W większym odsetku opinię taką wydali chłopcy – 86,22% (dziewczynki 
76,94%) oraz młodzież z rodzin pełnych – 82,56% (dzieci mieszkające z jednym 
rodzicem: 70,73%).  

Miejsce zamieszkania nie wpływało na udzielone odpowiedzi. 
Młodych ludzi, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, 

czy ich zdaniem czas jaki spędzają z nimi ich rodzice jest wystarczający, poproszono  
o wydanie opinii z jakich powodów rodzice nie poświęcają im dostatecznej uwagi. 

Kafeteria możliwych odpowiedzi była bardzo szeroka (13 możliwych 
odpowiedzi77). Ponieważ jedynie 15,29% młodych osób (mniej niż 100 osób) 
przystąpiło do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie, nie można ich odpowiedzi 
traktować jako wiążących dla całej badanej populacji. Spośród możliwych 
odpowiedzi, młodzież zaznaczała najczęściej, iż rodzice nie spędzają z nim 
wystarczającej ilości czasu głównie ze względu na:  

• zbytnie obciążenie obowiązkami zawodowymi (wg 3/4 respondentów), 
• zbytnie zmęczenie innymi obowiązkami (wg połowy respondentów), 
• konieczność zajęcia się codziennymi obowiązkami domowymi, 

                                                 
77 W tym również odpowiedź: „nie wiem” i „inna odpowiedź”. 
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• ich sporadyczną obecność w domu, 
• konieczność zajęcia się rodzeństwem. 

Młodzi ludzie mieszkający z jednym rodzicem, jako główny powód 
niedostatecznej ilości spędzania z nim czasu wskazywali zmęczenie opiekuna. Młodzież  
z rodzin pełnych częściej natomiast zwracała uwagę na obciążenie rodziców obowiązkami 
domowymi, pracą zawodową oraz tym, iż rzadziej można zastać ich w domu.  

 
Zakres wiedzy rodziców na temat codziennego funkcjonowania potomstwa  

Przeświadczenie wyrażone przez zdecydowaną większość młodych 
respondentów, iż ma „dobrych rodziców” (80,76%) winno przejawiać się między 
innymi w wysokim stopniu zaangażowania rodziców i opiekunów w życie osobiste 
młodego człowieka. W związku z tym respondentów zapytano zarówno o to czy rodzice 
znają ich przyjaciół i kolegów, czy wiedzą jak wygląda styl życia młodego człowieka, 
jak również o tematy ostatnich rozmów z rodzicami. 

45,25% młodych Dolnoślązaków stwierdziło, że rodzice znają dobrze ich 
przyjaciół i kolegów oraz ich rodziców. Porównywalna natomiast liczba respondentów 
wskazała, iż rodzice znają tylko przyjaciół i kolegów – 23,90%, a 21,71% przyznała,  
iż jest to znajomość bardzo powierzchowna, bowiem jedynie z widzenia. W granicach 
błędu statystycznego znalazła się odpowiedz, iż rodzice nie znają towarzystwa swych 
dzieci – 5,10%. Fakt, iż większość rodziców młodych ludzi zna towarzystwo swych 
dzieci i dodatkowo ich rodziców nabiera szczególnego wymiaru uwzględniając przede 
wszystkim potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.  

Jedną z podstawowych cech zamieszkiwania na obszarach wiejskich jest 
możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich oraz znajomość 
osób i ich rodzin tworzących wspólnotę lokalną. W omawianym kontekście winno to 
oznaczać, iż wiedza na temat towarzystwa dziecka, jak i rodziców przyjaciół  
i kolegów winna być dominantą wśród osób mieszkających na obszarach wiejskich. 
Okazuje się, iż rozkłady odpowiedzi to potwierdzają. 51,11% dzieci i młodzieży 
mieszkającej na wsi wskazało, że rodzice znają ich przyjaciół i kolegów oraz ich 
rodziców, ale już tylko 41,18% badanych z miasta. Respondenci pochodzący z miast 
częściej sygnalizowali natomiast, że rodzice znają tylko samych przyjaciół  
i znajomych (miasto – 26,01%; wieś – 20,89%), a także wskazywali na znajomość 
tylko z widzenia (miasto – 22,29%; wieś – 20,89%). 

Jednocześnie rodzaj szkoły do której uczęszczali respondenci, ich płeć oraz 
forma rodziny okazały się być zmiennymi, które nie różnicowały w znaczący sposób 
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rozkładów odpowiedzi. Prowadzi to do wniosku, iż porównywalną wiedzę  
w omawianym obszarze mieli rodzice/opiekunowie zarówno dziewcząt, jak i chłopców, 
osób wychowywanych przez dwoje rodziców, jak i przez jednego. W ostatnim 
aspekcie jest to informacja istotna, bowiem funkcjonowanie w rodzinie mono-
parentalnej nie musi oznaczać posiadania ograniczonej wiedzy rodzica na temat swych 
dzieci. Choć tego typu rodziny cechuje brak czasu na pogłębianie wzajemnych relacji, 
a same dzieci akcentują potrzebę wspólnego przebywania, to jednocześnie 
opiekunowie dysponują wiedzą na temat kontaktów towarzyskich swych dzieci. 

Zdaniem młodzieży wiedza rodziców na temat swych dzieci nie ogranicza się 
tylko do znajomości przyjaciół i kolegów. Okazuje się, iż w przypadku organizacji 
dnia codziennego młodego człowieka (z kim się spotyka, co robi w czasie wolnym, 
jakie programy ogląda w TV, o której wraca do domu, jak dużo czasu spędza przed 
komputerem), sytuacji w szkole (oceny) oraz sposobu ubierania się zdecydowana 
większość rodziców, w opinii samych dzieci, posiada w tych obszarach wiedzę. 
Jednocześnie, co trzeba wyraźnie podkreślić, przywołując odpowiedzi udzielone przez 
dorosłych respondentów i przez dzieci, występują duże rozbieżności w ocenie zakresu 
wiedzy związanej z poszczególnymi tematami. Młodzież weryfikuje bowiem 
stanowisko rodziców, twierdząc, iż ich opiekunowie nie mają aż tak dużego zasobu 
informacji w konkretnych kwestiach, jak sądzą sami dorośli. Zakres wiedzy rodziców 
można określić jako znaczny, ale różni się on przede wszystkim w zależności od tego, 
jakiego obszaru aktywności dziecka/dzieci dotyczy. 

Wysokiemu odsetkowi odpowiedzi pozytywnych na pytania czy rodzice wiedzą 
o powyżej zasygnalizowanych rzeczach/sprawach towarzyszyło równie wysokie 
przeświadczenie wyrażone przez młodych respondentów, że większość rodziców nie 
wie z kim ich dzieci korespondują przez internet (nie wie – 62,98%, wie – 25,26%). Jest 
to powszechny problem, bowiem rodzice sami mając kłopoty z posługiwaniem się 
komputerem i internetem, unikają konfrontacji z dziećmi w tym obszarze. Prowadzi to 
często do sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie kontrolować aktywności swego dziecka 
w sieci, co może być niebezpieczne dla samego dziecka ze względu na różnego rodzaju 
treści przekazywane przez to medium. Ponadto rozkład odpowiedzi pozwala stwierdzić 
iż stosunkowo duży odsetek rodziców nie wie także o sposobach dysponowania 
pieniędzmi przez własne dzieci, a konkretnie w jaki sposób wydawane jest kieszonkowe 
i ile wydaje się na połączenia telefonem komórkowym (wykres 96). 
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Wykres 96. „Czy Twoi rodzice wiedzą … ?” 
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1 – w jaki sposób wydajesz kieszonkowe 
2 – z kim się spotykasz 
3 – co robisz w czasie wolnym 
4 – z kim korespondujesz przez internet 
5 – ile wydajesz na połączenia telefonem   

 komórkowym 

6 – jakie programy oglądasz w TV 
7 – jak dużo czasu spędzasz przed komputerem  

 i co robisz korzystając z niego  
8 – jakie masz oceny 
9 – o której wracasz do domu 
10 – jak się ubierasz 

 
Zasygnalizowane stwierdzenie, iż rodzice samotnie wychowujący dzieci, 

pomimo różnego rodzaju trudności (organizacyjnych, finansowych), analogicznie jak 
małżeństwa, także mają wiedzę na temat przyjaciół i kolegów swych dzieci, 
potwierdzają także wskazania dotyczące stylu życia młodego człowieka. Porównywalny 
odsetek dzieci pochodzący z rodzin monoparentalnych i pełnych wskazał bowiem,  
iż rodzice wiedzą o sytuacji w szkole i stylu życia swych dzieci. Co więcej, w rodzinach 
monoparentalnych, z uwagi na częstsze występowanie problemów finansowych, 
większą wagę przywiązuje się do sposobów wydawania pieniędzy. W związku z tym 
dzieci mające tylko 1 rodzica częściej wskazywały, niż rówieśnicy wychowywani  
w rodzinach pełnych, że ich rodzice wiedzą na co i ile wydają kieszonkowego.  

Kwestia wiedzy rodziców odnośnie godzin powrotu do domu była częściej 
wskazywana przez dziewczęta, co może prowadzić do wniosku, iż chłopcy mają pod 
tym względem większą swobodę. Z drugiej zaś strony może to oznaczać, iż troska  
o nich jest nieco mniejsza. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku czasu 
spędzanego przed komputerem, bowiem w tym obszarze chłopcy są bardziej 
kontrolowani niż dziewczęta. Być może wynika to z faktu, iż częściej korzystają  
z komputera niż dziewczęta, co zmusza rodziców do wprowadzenia mechanizmów 
ograniczających czas spędzony przed tym sprzętem. 

Odwołując się do zmiennej „wiek” można wskazać, iż zarówno kontrola nad 
wydatkami dzieci, w tym połączenia telefoniczne, wiedza na temat spędzania czasu 
wolnego, korespondowania przez internet, ocen w szkole, godzin powrotów do domu 
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a nawet sposobu ubierania się maleje wraz z wiekiem dzieci. Dorastanie przez 
młodego Dolnoślązaka koresponduje zatem z poszerzaniem się obszarów pozbawionych 
kontroli rodzicielskiej. Choć z punktu widzenia samej młodzieży może się to 
wydawać pozytywnym zjawiskiem, to w kontekście wychowawczym sytuacja jest 
wręcz odwrotna. Rezygnacja przez rodziców z wiedzy o aktywności własnego dziecka 
w różnych obszarach generuje szereg trudności nie tylko komunikacyjnych, ale także 
pozbawia samych rodziców udziału w życiu własnych dzieci. W przyszłości prowadzi 
to do braku trwalszych więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami. 

Miejsce zamieszkania i rodzaj szkoły nie były istotne w przypadku rozkładu 
odpowiedzi. 

Tematy i częstotliwość rozmów dzieci i młodzieży z rodzicami 
Rodzicie rozmawiają ze swoimi dziećmi na różne tematy w zależności od ich 

wieku. Im są one starsze tym zakres rozmów ulega poszerzeniu oraz zmienia się ich 
tematyka. Podstawą nie są już tylko i wyłącznie bieżące problemy (w przedszkolu/ 
zerówce) czy kwestie nawiązujące do uczuć, ale sprawy odnoszące się do przyszłości 
młodego człowieka w aspekcie jego planów życiowych wzajemnych relacji 
interpersonalnych. Dokonując komparatystyki stanowiska wyrażonego przez młodzież 
z poglądami w tej sprawie dorosłych Dolnoślązaków, okazuje się że niezależnie od 
poruszanej w rozmowach problematyki dzieci częściej rozmawiają z matką niż  
z ojcem (wykres 97) oraz tematy rozmów są, analogicznie jak w przypadku rozmów 
rodziców z dziećmi, uzależnione od wieku samych dzieci.  
 

Wykres 97. Zależność pomiędzy płcią rodzica a tematami rozmów poruszanymi przez młodzież  
– codziennie i często (%). 
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Jednocześnie w katalogu tematów rozmów dzieci z rodzicami można wskazać na 
te, które były poruszane rzadko lub nigdy. Młodzi Dolnoślązacy zaliczyli do tych tematów 
m.in.: rozmowy o dojrzewaniu, w tym o seksie, o religii, miłości, zachowaniach 
ryzykownych (przynależność do subkultur, alkohol, narkotyki) oraz porażkach (wykres 
98). Po raz kolejny także w przypadku zasygnalizowanych powyżej tematów wspólnych 
konwersacji, młodzież częściej zwracała się o rozmowę do matki niż do ojca. Z ojcem 
rzadko lub nigdy, wg wskazań, rozmawiano o seksie, religii, czy miłości.  

 
Wykres 98. Zależność pomiędzy płcią rodzica a tematami rozmów poruszanymi przez młodzież  

– rzadko i nigdy (%). 
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Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że im starsi byli młodzi Dolnoślązacy tym 
rzadziej rozmawiali z rodzicami na temat szkoły, emocji/uczuć i o wzajemnych relacjach, 
przenosząc te obszary konwersacji na grupę rówieśniczą oraz przyjaciół, sympatię. 
Natomiast rozmowy o seksie respondenci prowadzili zarówno z matką, jak i z ojcem. Było 
to szczególnie zauważalne w przypadku respondentów w wieku 14-18 lat, kiedy to ze 
względu na biologiczne uwarunkowania pojawia się potrzeba poruszenia tej materii. 
Natomiast kwestie odnoszące się do przyszłości i funkcjonowania w społeczeństwie stawały 
się częściej przedmiotem rozmów wraz z dorastaniem młodzieży. Starsza młodzież 
(zbliżająca się do pełnoletniości lub pełnoletnia) nie unikała rozmów o ważnych w życiu 
rzeczach, o kluczowych wartościach. Chętniej niż młodzież z innych (młodszych) kategorii 
wiekowych dyskutowała z rodzicami  o historii rodziny (głównie z matką), o zachowaniach 
ryzykownych, własny zainteresowaniach, sukcesach i porażkach, przyszłości własnej  
i rodziny. Młodzież powyżej 18 roku życia często uczestniczyła również w rozmowach na 
temat bieżącego funkcjonowania rodziny (50% wskazań), co może świadczyć o partnerskim 
traktowaniu dzieci przez rodziców i o włączaniu ich w proces decyzyjny podejmowany w 
domu.  
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Tak jak rozkłady odpowiedzi odnośnie dorosłych respondentów różniły się w zależ-
ności od miejsca zamieszkania badanych, tak również w przypadku młodzieży 
zamieszkiwanie na obszarach wiejskich czy miejskich wyraźnie zdywersyfikowało 
odpowiedzi. O przyszłości swojej i całej rodziny z matką często rozmawiały dzieci wiejskie 
– 15,15%, w miastach odsetek ten wynosił blisko 2 razy mniej 8,26%. „Czasem” poruszane 
były tematy zachowań ryzykownych związanych z przynależnością do subkultur czy 
zażywaniem środków odurzających (narkotyków) oraz nadużywania alkoholu. Odsetek 
prowadzonych (czasem) z matką tego typu rozmów ponownie na wsi był wyższy i wynosił 
32%, w mieście 25,71%. Jest to interesujący rozkład odpowiedzi, bowiem możliwość 
zetknięcia się z różnego rodzaju zagrożeniami występującymi w przestrzeni społecznej jest 
znacznie większa w mieście aniżeli na wsi. Podobnie było w odniesieniu do rozmów na 
temat sukcesów indywidualnych młodego człowieka, jak i jego rodziny. W tym przypadku 
odsetek odpowiedzi „czasem” również był wyższy na obszarach wiejskich – 32,17% 
(miasto – 26,44%). Także rozmowy o seksie częściej były prowadzone w rodzinach 
mieszkających w mieście.  

Podobnie jak o sprawach dojrzewania, tak również o tematyce sakralnej/ 
duszpasterskiej młodzi ludzie niechętnie rozmawiali z rodzicami. Nigdy na temat religii nie 
rozmawiało z matką 22,84% młodych respondentów zamieszkujących w mieście i 12,44% 
osób pochodzących z obszarów wiejskich. Ponadto temat odnoszący się do Boga nigdy nie 
stał się udziałem rozmów z matką w przypadku 36% badanych, którzy ukończyli 18 rok 
życia i 23,86% respondentów, którzy mieli mniej niż 13 lat. O problematyce sakralnej nie 
rozmawiało także z mamą więcej chłopców niż dziewcząt (chłopcy – 23,63%, dziewczynki 
– 15,97%). Ponadto, odnosząc się do zmiennej „płeć”, dziewczynki z matkami częściej 
rozmawiały o: problemach domowych – 62,16% (chłopcy w 53,22% rozmawiali z mat-
kami), sprawach intymnych, jak seks – 30,03% (chłopcy w 16,96%), emocjach – 46,25% 
(chłopcy w 36,84%) licząc na zrozumienie oraz na możliwość udzielenia konkretnych rad.  
Z ojcami natomiast o powyższych sprawach częściej rozmawiali chłopcy. 

Co więcej, problematyka seksu oraz rozmowy o ważnych kwestiach życiowych 
częściej były prowadzone tak z matką, jak i z ojcem przez osoby uczęszczające do 
zasadniczych szkół zawodowych. Osoby uczące się w liceach, w tym profilowanych oraz w 
technikach odpowiadały w porównywalny sposób. 

Większą wagę do kształtowania wzajemnych kontaktów przywiązywały też dzieci 
wychowywane przez samotnych rodziców, gdzie wzajemny konsensus w rodzinie 
determinuje sprawne jej funkcjonowanie. Częściej zatem w rodzinach monoparentalnych 
rozmawiało się o wzajemnych relacjach i na tematy nieporozumień występujących w domu. 
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UCZESTNICTWO ORAZ PRZYCZYNY REZYGNACJI DZIECI  
Z DODATKOWYCH FORM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH  

 
Dorośli respondenci deklarowali, iż przywiązują wagę do uczęszczania przez 

własne dzieci na zajęcia pozaszkolne. W opinii rodziców dodatkowa forma nauczania 
jest gwarancją uzyskania przez dzieci lepszego poziomu edukacji, a w konsekwencji 
lepszego zawodu i startu w dorosłe życie. Korzystanie przez potomstwo z zajęć 
pozaszkolnych było szczególnie intensywne w przypadku dzieci uczęszczających do 
szkół podstawowych oraz średnich.  

Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie województwa dolnośląskiego 
zapytana o uczęszczanie na zajęcia pozaszkolne w 47,24% odpowiedziała twierdząco  
i w 51,72% przypadkach udzieliła negatywnej odpowiedzi. Na fakt chodzenia na 
zajęcia dodatkowe częściej wskazywali przede wszystkim respondenci do 13. roku 
życia, czyli uczniowie szkół podstawowych (do 13. roku życia – 58,16%, 14-18 lat  
– 47,14%, powyżej 18 lat – 34,38%) i badani zamieszkujący obszary miejskie (wieś  
– 38,75%, miasto – 53,24%). Do kategorii respondentów wskazujących na korzystanie 
z dodatkowej edukacji częściej także można było zaliczyć dziewczęta oraz, 
uwzględniając rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej, osoby uczące się w liceach ogólno-
kształcących. Forma rodziny okazała się być zmienną, która w istotny sposób nie 
różnicowała rozkładu odpowiedzi. 

Dorośli mieszkańcy Dolnego Śląska wskazując na najczęściej wybierane 
zajęcia pozaszkolne swych dzieci, zarówno bezpłatne jak i odpłatne, zwrócili uwagę 
przede wszystkim na zajęcia sportowe, artystyczne oraz na naukę języków obcych  
i korzystanie z basenu. Choć kryterium odpłatności było, zdaniem rodziców/ 
opiekunów, istotną kwestią przy wyborze rodzaju dodatkowej formy edukacji, to 
dzieci i młodzież poproszono o wskazanie tylko rodzajów zajęć pozaszkolnych na 
które uczęszczają, bez względu na to czy są one nieodpłatne czy też wymagają 
dodatkowych nakładów finansowych. Młodzi respondenci uczęszczali na kilka 
rodzajów zajęć pozaszkolnych, w tym najczęściej na: sportowe – 53,76%, kursy 
języków obcych – 29,70%, korepetycje – 27,07%, zajęcia artystyczne – 22,56%, 
basen – 18,80%, kursy przygotowawcze – 14,66%, tenis – 7,89%, kursy komputerowe 
– 7,52% i byli zaangażowani w harcerstwo – 5,26%. Katalog zajęć dodatkowych 
stworzony przez dzieci i młodzież koresponduje zatem ze stanowiskiem rodziców  
i opiekunów. Jednocześnie, co jest istotne, dzieci sygnalizują, iż biorą udział w znacznie 
większej liczbie zajęć niż wskazali rodzice. Prawdopodobnie dodatkowa aktywność 
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dzieci odnosi się do tych obszarów, które nie wymagają od rodziców finansowania,  
a dzieci mogą bez przeszkód w nich partycypować. 

Dzieci i młodzież mieszkająca w miastach Dolnego Śląska częściej korzystała  
z nauki języków obcych, zajęć artystycznych i basenu, co jest przejawem w głównej 
mierze dostępności do tej formy dodatkowego rozwoju, ale i większych możliwości 
finansowych rodziców (w pierwszym przypadku: miasto – 32,40%, wieś – 24,14%;  
w drugim przypadku procent wskazań: miasto – 23,46%, wieś – 20,69%; basen:  
miasto – 22,91%, wieś – 10,34%). 

Z basenu i z nauki języków obcych, kursów przygotowawczych, a więc z zajęć 
często odpłatnych, korzystają też dzieci wychowujące się głównie w pełnych rodzinach. 
Oczywiście fakt ten po raz kolejny winno się analizować przez pryzmat lepszej kondycji 
finansowej gospodarstw domowych z obydwojgiem rodziców. Z zajęć sportowych, 
artystycznych, jak i z harcerstwa, czyli z formy dodatkowej edukacji wymagającej albo 
niewielkich środków finansowych albo też będącej bezpłatną, częściej starają się korzystać 
dzieci pochodzące z rodzin monoparentalnych. Ponadto uczęszczanie na tego typu zajęcia 
może również wynikać z faktu, iż samotni rodzice (lub ich dzieci/dziecko) wiedząc  
o ograniczonym czasie, jaki są w stanie poświęcić swemu potomstwu, są zainteresowani 
korzystaniem z propozycji edukacyjnych, które pełnią funkcje wychowawcze, jak 
harcerstwo lub też rozwijają konkretne umiejętności, jak zajęcia artystyczne (wykres 99). 

 
Wykres 99. Zależność pomiędzy formą rodziny a korzystaniem przez dzieci i młodzież z określonego 

rodzaju zajęć pozaszkolnych 

 
1 – zajęcia sportowe 
2 – nauka języków obcych 
3 – korepetycje 

4 – zajęcia artystyczne 
5 – basen 
6 – kursy przygotowawcze 

7 – tenis 
8 – kursy komputerowe 
9 – harcerstwo 

 
Poszczególne zajęcia dodatkowe wybierane były przez młodzież także w zależności 

od rodzaju szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszczali. Okazuje się, iż zajęcia 
rozwijające umiejętności motoryczne najczęściej wybierały osoby uczące się  
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w zasadniczych szkołach zawodowych, natomiast na potrzebę rozwijania określonych 
predyspozycji intelektualno – estetycznych zwracali uwagę zdecydowanie częściej 
uczniowie liceów ogólnokształcących. Potrzeba rozwijania zdolności intelektualnych była 
także zdecydowanie rzadziej akcentowana przez osoby uczące się w liceach 
profilowanych czy technikach (wykres 100). Prowadzi to do wniosku, iż uczęszczanie do 
określonego rodzaju szkoły jest istotnym czynnikiem stymulującym chęć własnego 
rozwoju albo w aspekcie fizycznym albo też na płaszczyźnie intelektualnej. W pierwszym 
przypadku sprowadza się to do prawidłowego rozwoju motorycznego, posiadania 
sprawności fizycznych, ale oznacza niedostatek w rozwoju intelektualnym. W drugim zaś 
silna potrzeba nabywania wiedzy i informacji generuje różnego rodzaju choroby będące 
efektem braku aktywności fizycznej (otyłość, wady postawy, inne problemy zdrowotne). 
Wyraźna jest zatem potrzeba takiego rozwoju młodych ludzi, gdzie równie ważkimi dla 
sprawnego funkcjonowania każdego organizmu staną się jego umiejętności o charakterze 
tak fizycznym, jak i intelektualnym. 

 
 Wykres 100. Zależność pomiędzy rodzajem szkoły ponadgimnazjalnej a typem zajęć pozaszkolnych 

wybieranych przez młodzież 
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9 – harcerstwo 

 
Także wszelkie zajęcia wymagające wysiłku fizycznego, a tym samym 

pozwalające rozwinąć masę mięśniową, czyli zajęcia sportowe i basen były częściej 
wybierane przez chłopców (zajęcia sportowe: chłopcy – 71,76%, dziewczęta – 45%; 
basen: chłopcy – 27,06%, dziewczęta – 15%). Większą popularnością wśród dziewcząt 
cieszyły się zaś korepetycje (ch. – 14,12%, dz. – 33,33%), nauka języków obcych  
(ch. – 20%, dz. – 34,44%) i zajęcia artystyczne (ch. – 15,29%, dz. – 26,11%). Powyższy 
rozkład odpowiedzi jest w dużej mierze odzwierciedleniem współcześnie występującej 
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tendencji do przywiązywania przez płeć żeńską większej wagi do lepszego wykształcenia, 
podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonalenia zawodowego. Niestety, sytuacja taka 
często jest związana z rezygnacją z aktywności fizycznej i występowaniem większego 
odsetka na przykład osób z nadwagą czy otyłych wśród nastolatków płci żeńskiej. 
Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w Polsce w 2005 roku, w których nadmiar 
masy ciała (nadwaga i otyłość) zostały stwierdzone u 13,30% populacji młodzieży  
w wieku 13-15 lat, gdzie dziewczęta stanowiły 56,9% wszystkich nastolatków  
z nadmiarem masy ciała78. 

Na znaczenie korepetycji oraz kursów przygotowawczych zwracali też uwagę 
respondenci powyżej 13. roku życia (korepetycje: 13 lat i mniej – 10,53%, 14-18 lat  
– 33,52%, powyżej 18 lat – 55,56%, kursy przygotowawcze: 13 lat i mniej – 7,02%, 
14-18 lat – 18,18%, powyżej 18 lat – 11,11%), co jest warunkowane potrzebą 
poszerzania wiedzy w przypadku kolejnych egzaminów najpierw do szkół średnich,  
a następnie egzaminu dojrzałości, od wyniku których zależy dalsza przyszłość 
edukacyjna młodego człowieka. 

51,72% dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku wskazało, iż nie uczęszcza na zajęcia 
pozaszkolne. Do najczęściej wymienianych powodów niekorzystania z dodatkowych 
zajęć respondenci zaliczyli: brak właściwej oferty – 37,40% („żadne z zajęć nie 
odpowiada mi”), czynniki indywidualne, jak brak dodatkowych form edukacji – 30,53% 
(„takie zajęcia nie są mi do niczego potrzebne”) czy brak zainteresowania samą ofertą  
– 16,41% („nie interesowałem/am się czy takie zajęcia w ogóle są”) oraz brak możliwości 
w miejscu zamieszkania – 20,99% (tam, gdzie mieszkam nie ma zajęć pozaszkolnych”),  
a następnie kryterium finansowe – 11,45% („rodzice nie mają na to pieniędzy”). 

Dzieci i młodzież, w przeciwieństwie do dorosłych respondentów, częściej 
akcentowała mało interesującą ofertę zajęć dodatkowych i jednocześnie 
przywiązywała mniejszą wagę do rozwiązań przestrzennych, czyli do braku zajęć 
dodatkowych w miejscu zamieszkania. Jednocześnie, co wydaje się uzasadnione, 
młodzież rzadziej odnosiła się także do okoliczności finansowych, pozostawiając tą 
kwestię pod rozwagę rodziców. 

Wśród respondentów, którzy akcentowali utrudnienia o charakterze przestrzennym, 
tak jak w przypadku dorosłych Dolnoślązaków, dominowały osoby zamieszkujące 
obszary wiejskie. Dla 39,66% dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi był to podstawowy 
powód rezygnacji z dodatkowej formy dokształcania się (osoby mieszkające w mieście  

                                                 
78 A. Oblacińska, M. Jodkowska (red.), Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. 
Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce, Warszawa 2007, s. 22. 
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– 6,16%). Natomiast badani pochodzący z miast wskazywali na brak właściwej oferty 
oraz nieużyteczność zajęć pozaszkolnych. Oba rodzaje przyczyn, skłaniających młodych 
ludzi do rezygnacji z zajęć, mogą korespondować z brakiem zindywidualizowanego 
podejścia do dzieci, na co zwracali uwagę także dorośli respondenci. Ponadto trzeba 
pamiętać, iż część dzieci korzystających z dodatkowych form edukacji często oczekuje nie 
tylko atrakcyjnej oferty, ale i profesjonalnie przygotowanej kadry, bowiem sama już 
dysponuje często imponującą wiedzą w danej materii. 

Deficyt właściwej oferty był również podkreślany przez dzieci i młodzież 
głównie pochodzącą z pełnych rodzin, które mając do dyspozycji rodziców i ich 
propozycje służące poszerzaniu zainteresowań mogą być bardziej „kapryśne”  
w dokonywaniu wyborów. Młodzież wychowywana przez jednego tylko rodzica 
częściej sygnalizowała kwestię braku zainteresowania samą ofertą, co może wynikać  
z deficytu czasu i konieczności przejęcia części obowiązków domowych z powodu 
nieobecnego w domu rodzica.  

Bardziej krytyczni wobec idei zajęć pozaszkolnych okazali się być chłopcy i młodsi 
respondenci, do 13 lat i mniej, którzy częściej, aniżeli dziewczęta i starsi Dolnoślązacy, 
wybierali przyczyny nawiązujące do braku właściwej oferty (ch. – 44,79%, dz. – 33,54%), 
wskazywali na nieużyteczność tej formy edukacji (ch. – 35,42%, dz. – 28,05%) oraz częściej 
przyznawali się do faktu, iż nie chodzą na zajęcia bowiem nie interesowali się tym czy takie 
zajęcia w ogóle są prowadzone (ch. – 20,83%, dz. – 14,02%). Dziewczęta zaś częściej niż 
płeć przeciwna przywoływały trudności wynikające z braku oferty w miejscu zamieszkania 
(ch. – 12,50%, dz. – 25,61%). Fakt, iż wraz z wiekiem spadał odsetek badanych którzy mieli 
problemy z wyborem właściwych zajęć, a także tych którzy nie interesowali się pobieraniem 
dodatkowych zajęć wynika głównie z dojrzałości badanych. Jest to bowiem przejaw 
posiadanego już doświadczenia i wiedzy odnośnie własnych zainteresowań, ale i nabytych 
umiejętności, pozwalających oceniać współczesny świat. 

Rodzaj placówki oświatowej, do której uczęszczali badani nie różnicował w tym 
przypadku w istotny sposób rozkładu odpowiedzi. 
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OSOBY TOWARZYSZĄCE MŁODEMU CZŁOWIEKOWI W WAŻNYCH 
CHWILACH W ŻYCIU 

 
Młodzi mieszkańcy Dolnego Śląska przejawiają wobec rodziców pozytywny 

stosunek, mają świadomość ich roli i znaczenia we własnym  życiu. Zdecydowana 
większość młodych respondentów stwierdziła także, że ma „dobrych rodziców”, 
zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie młodego człowieka. Jak zatem,  
w kontekście powyższych rozważań, przedstawia się emocjonalny udział opiekunów 
w sytuacjach trudnych dla młodego człowieka? Jakie osoby towarzyszą dzieciom  
i młodzieży w pokonywaniu trudności dnia codziennego i kto jest dla nich autorytetem? 

Rodzice uważają, iż osobami, do których dzieci przychodzą po pomoc oraz 
dzielą się chwilami szczęścia są przede wszystkim oni sami, następnie dziadkowie lub 
rodzeństwo, a dopiero w dalszej kolejności, w przypadku starszych dzieci, przyjaciele, 
sympatia czy koledzy z klasy. Biorąc pod uwagę stanowisko rodziców, czy 
zasygnalizowany przez osoby dorosłe katalog podmiotów towarzyszących młodemu 
pokoleniu w ich drodze życiowej jest zgodny z opinią młodzieży? Okazuje się,  
iż uczestnicząca w badaniach dolnośląska młodzież zajęła nieco odmienne 
stanowisko. Choć rodzina, a szczególnie osoba matki jawi się po raz kolejny jako 
najważniejsza, to do podmiotów szczególnie ważnych zaliczono przyjaciół, sympatię, 
kolegów z klasy, a dopiero w następnej kolejności rodzeństwo, ojca czy też dziadków 
(wykres 101). 

 
Wykres 101. Katalog podmiotów, z którymi dzieci rozmawiają w szczególnych okolicznościach. 

0

10

20

30

40

50

60

70

gdy jest źle idę po pomoc do… gdy jestem szczęśliwy rozmawiam
z... 

matka przyjaciele sympatia

rodzeństwo ojciec koledzy z klasy

dziadkowie inny czlonkowie rodziny

 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

236 

Fakt, iż młodzi Dolnoślązacy podkreślają rolę i znaczenie przyjaciół, sympatii czy 
też kolegów z klasy w swym życiu jest głównie związane z naturalną potrzebą 
utrzymywania kontaktów z rówieśnikami. Są oni bowiem zarówno partnerami  
w konkretnych sytuacjach, osobami, których nie trzeba się wstydzić czy też obawiać 
krytyki z ich strony, jak również tymi, które doświadczając podobnych potrzeb  
i problemów, mogą wykazać zrozumienie. Ten aspekt wspólnego funkcjonowania  
z rówieśnikami jest często bagatelizowany przez samych rodziców, ponieważ dominuje  
w nich przekonanie o poprawnym i właściwym stosunku do własnych dzieci. Niezależnie 
jednak od występujących odrębnych ocen relacji wewnątrzrodzinnych warto zwrócić 
uwagę na istnienie różnic w świadomości młodych Dolnoślązaków w postrzeganiu roli 
poszczególnych podmiotów towarzyszących młodemu człowiekowi w życiu. Przejawia 
się to między innymi w fakcie angażowania w sytuacje szczęścia/radości osób 
postronnych – przyjaciół, kolegów z klasy czy też sympatii, rodziców zaś czy też rodziny 
w sprawy trudne, najczęściej związane z potrzebą podjęcia konkretnych działań, a nie 
tylko uzyskania wsparcia emocjonalnego. 

Odnosząc się do rozkładu odpowiedzi w przypadku roli i znaczenia rodziców  
w życiu młodego człowieka warto przywołać wyniki badań lubelskiego zespołu 
naukowców, który w swoich badaniach wykazał zdecydowane różnice w postrzeganiu roli 
matki oraz ojca. Wizerunek matki sprowadza się przede wszystkim do bycia osobą, która 
kocha dziecko, otacza je opieką, troską, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, umie 
pocieszyć, jest dojrzała emocjonalnie, wyrozumiała, cierpliwa, mądra, jest autorytetem dla 
dziecka. Poza tym coraz częściej matka postrzegana jest jako przyjaciółka, która umie 
zrozumieć dziecko, jest godna zaufania, potrafi z dzieckiem znaleźć wspólny język i je 
akceptuje. Przywiązywanie zatem tak dużego znaczenia do cech psychospołecznych matki 
sprawia, iż określana jest ona przede wszystkim, po pierwsze, przez pryzmat relacji  
z dzieckiem i, po drugie, w sposób pozytywny. Zdecydowanie inaczej przedstawia się obraz 
ojca. Autorzy badań prezentując wizerunek współczesnego ojca akcentowali głównie takie 
cechy psychospołeczne, jak otaczanie opieką/troską dziecko i rodzinę, gotowość do 
poświęceń czy też dobroć, życzliwość czy czułość, ale również bycie głową rodziny oraz 
osobą która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, służy radą i pomocą, jest stanowcza, 
surowa, mądra, odważna, umie utrzymać dyscyplinę, wzbudza respekt, umie rozwiązywać 
problemy, ma silny charakter. Tak więc obraz ojca konstytuowany jest przez zespół cech, 
które sprowadzają się nie tylko do relacji z dzieckiem, ale z całą rodziną79. Tym samym 
matka jawi się jako osoba zorientowana głównie na potrzeby dzieci, ojciec zaś 

                                                 
79 J. Bartmiński (2006), s. 174-186. 
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zobligowany jest do opieki nad całą rodziną. Wizerunek matki, jako wrażliwej na potrzeby 
dziecka, wykazującej zrozumienie dla jego emocji jest na tyle zinternalizowany i silny,  
iż dzieci, nawet dorastające, nie widzą innej osoby z rodziny, do której winny zwrócić się 
o pomoc i z którą chciałyby dzielić się swoimi radościami.  

Stosunek emocjonalny do poszczególnych podmiotów w życiu młodego człowieka 
jest w dużej mierze uzależniony od miejsca jego zamieszkania, płci i wieku. W przypadku 
dwóch pierwszych zmiennych wyniki badań pozwalają zasygnalizować, iż częściej  
o swoich problemach i radościach rozmawiają z rodziną, a szczególnie z matką lub 
rodzeństwem, dziewczynki oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Fakt prymarnej 
roli rodziny dla jednostki zawsze był istotniejszy dla mieszkańców obszarów wiejskich. 
Jest to projekcją nie tylko tradycji polskiej wsi (a zatem także wiary) i niekwestionowanej 
w niej roli wspólnot pierwotnych, ale również jej wymiaru utylitarnego, który na 
obszarach wiejskich jest szczególnie istotny. Tak jak w mieście istnieje szereg instytucji 
mogących pełnić wobec jednostki różnorakie funkcje, tak na wsi paleta możliwości 
zinstytucjonalizowanej pomocy jest znacznie ograniczona. Pozostaje zatem rodzina, która 
dzięki swojej strukturze i poprzez swoją strukturę jest w stanie zagospodarować przestrzeń 
od emocjonalnej, poprzez socjalizacyjną, materialną, a na kulturowej kończąc80. Ponadto 
młodzież pochodząca ze wsi także bardziej sobie ceni osobę sympatii czy też przyjaciela 
w chwilach szczęścia czy smutku niż rówieśnicy mieszkający w miastach. Potwierdza to 
prawidłowość, iż ze względu na ograniczony zasięg przestrzenny wsi i, co jest z tym 
związane, na ograniczoną liczbę osób z którymi można podzielić się refleksjami, sympatia 
i przyjaciele są traktowani jako osoby szczególnie „cenne” towarzysko. 

Powyższe wnioski odnoszą się przede wszystkim do osoby matki oraz 
rodzeństwa. Odwrotny rozkład preferencji występuje jednak w przypadku ojca.  
Po pierwsze ojciec jest osobą, z którą częściej rozmawiają chłopcy niż dziewczynki, a po 
drugie, jest to młodzież zamieszkująca miasta. Pojawiająca się w dolnośląskich 
badaniach prawidłowość, iż dziewczynki o swoich emocjach i odczuciach częściej 
rozmawiają z mamami a chłopcy z ojcami jest bezpośrednią konsekwencją identyfikacji 
z płcią. Natomiast fakt, iż ojciec na obszarach miejskich jest częściej przywoływany 
jako osoba, z którą młody człowiek dzieli się emocjami, może wynikać między innymi  
z jego pozycji w rodzinie silnie skorelowanej z aktywnością zawodową. W swoich 
badaniach zespół lubelski wskazywał, iż pogłębiające się bezrobocie, a w związku z tym 

                                                 
80 Występowanie powyższej prawidłowości wśród młodzieży potwierdzają również wyniki badań realizowanych na 
terenie województwa opolskiego w 2009 roku. A. Lisowska, A. Paroń, Sz. Rubisz, A. Ustrzycki, Samoidentyfikacja 
regionalna i lokalna młodzieży województwa opolskiego. Raport z badań (rękopis), Opole 2009. 
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trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin spowodowały, iż od ojca coraz częściej 
wymaga się, aby zapewniał poczucie bezpieczeństwa, służył pomocą i radą oraz był 
odpowiedzialny81. Jako że obszary wiejskie charakteryzuje niższy współczynnik 
aktywności zawodowej, niższy jest też wskaźnik zatrudnienia82, co oznacza, że ojciec 
może być traktowany jako osoba, która utraciła autorytet i wiarygodność. Także 
dziewczęta, inaczej niż chłopcy, zdecydowanie częściej deklarowały, iż o swych 
odczuciach rozmawiają z osobami, z którymi czują się emocjonalnie związane,  
a mianowicie z sympatią i przyjaciółmi. Chłopcy zaś wskazywali częściej na kolegów  
z klasy. Dla nich istotną kwestią było móc porozmawiać z rówieśnikiem tej samej płci, 
niekoniecznie zaś nawiązywać z nim trwalsze relacje (wykresy 102 i 103). 

 
Wykres 102. „Gdy jest Ci źle, to do kogo najczęściej idziesz po pomoc?” 
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Wykres 103. „Gdy jesteś szczęśliwy, to z kim najczęściej rozmawiasz o swoich odczuciach?” 
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Oczywiście stosunek do poszczególnych osób jest ściśle związany z wiekiem 

samych respondentów. Inaczej przedstawia się paleta osób uczestniczących w szczególnych 
sytuacjach młodego człowieka, który ma lat 13 i mniej, inaczej w przypadku młodzieży, 

                                                 
81 J. Bartmiński (2006), s. 186. 
82 Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy, Monitoring rynku pracy, Kwartalna informacja o rynku pracy, 
Warszawa 26.05.2010. 
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pomiędzy 14. a 18. rokiem życia oraz starszej. Przede wszystkim im starsi byli 
respondenci, tym mniejszy odsetek z nich wskazywał na udział rodziców oraz dziadków 
(gdy jest źle po pomoc idę do: 13 lat i mniej: matki – 68,37%, ojca – 47,96%, dziadków  
– 21,43%; lat 14-18: matki – 65,45%, ojca – 30,65%, dziadków – 16,36%). Rosła 
natomiast rola rodzeństwa, sympatii oraz przyjaciół, którzy, dorastając wraz  
z respondentem, byli w stanie służyć pomocą. 

Wyraźne są również różnice we wzajemnych relacjach w zależności od formy 
rodziny. Na rodziców, jako na osoby pomagające w razie potrzeby oraz będące podczas 
chwil szczęścia, częściej wskazywały dzieci pochodzące z pełnych rodzin. Posiadanie 
obydwojga rodziców jest swego rodzaju „naturalną gwarancją”, iż któryś z nich 
poświęci dziecku czas. Równocześnie na osobę ojca znacznie rzadziej wskazywały 
dzieci wychowywane przez jednego rodzica. Zaistniały rozkład wskazań należy jednak 
analizować przede wszystkim przez pryzmat praktyki sądów rodzinnych, bowiem 
opieka nad dzieckiem/dziećmi jest rzadziej przyznawana ojcom niż matkom. Zatem 
brak zaangażowania ojca w życie dziecka może wynikać z obowiązujących uregulowań 
prawnych, niekoniecznie natomiast z braku chęci poświęcania dziecku czasu przez 
samego ojca. Swego rodzaju trudnością wychowywania się w rodzinach 
monoparentalnych jest także fizyczny brak rodzica w domu. W związku z tym w życiu 
młodych ludzi pochodzących z takiej formy rodziny istotną rolę odgrywali zarówno 
dziadkowie, którzy niejednokrotnie przejmują funkcje wychowawcze i rodzicielskie 
oraz osoby z zewnątrz, jak sympatia, przyjaciele, będący przy respondencie. 

Typ szkoły do której chodziły dzieci nie miał istotnego wpływu na rozkład 
odpowiedzi. 

Młodzi Dolnoślązacy dokonując wskazań osób, z którymi dzielili się radościami 
oraz tych, u których szukali pomocy w razie potrzeby, zwracali uwagę przede 
wszystkim na przyjaciół, rodziców, szczególnie matkę, sympatię, rodzeństwo oraz ojca. 
Czy fakt, iż w momentach zabarwionych emocjonalnie ważni są przyjaciele i sympatia 
oznacza, iż rodzice przestali być dla młodego człowieka autorytetem? Okazuje się, iż 
odnośnie codziennego funkcjonowania wpływ na młodego człowieka wciąż mają przede 
wszystkim rodzice (matka – 73,23% wskazań, ojciec – 55,61%), a dopiero w następnej 
kolejności przyjaciele (40,76%), sympatia (30,05%), rodzeństwo (22,45%) i dziadkowie 
(19,17%), koledzy z klasy (8,81%). Choć zarówno rodzeństwo, jak i dziadkowie zostali 
wskazani jako ostatni, to rodzina, traktowana holistycznie, nadal pozostaje naj-
ważniejszym ośrodkiem socjalizującym młode pokolenie Dolnoślązaków. Tym samym 
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przekonanie rodziców odnośnie ich roli i miejsca w życiu dziecka/dzieci okazało się 
słuszne i w pełni odzwierciedlające współczesną rzeczywistość. 

I tak młodzi Dolnoślązacy pochodzący z rodzin pełnych wskazywali zarówno 
matkę i ojca, jako osoby mające wpływ na ich codzienne postępowanie. Jednocześnie 
preferencje dzieci z rodzin monoparentalnych, które poszukiwały wzorców poza 
rodziną, u przyjaciół i sympatii, wydawały się uzasadnione. Dziewczynki, odwołując się 
do własnych potrzeb emocjonalno – poznawczych, częściej niż chłopcy wskazywały na 
osobę matki (75,34%), przyjaciół (47,18%) i sympatię (34,32%). Chłopcy, szukając 
wzorów do naśladowania, częściej wspominali o ojcu (64,62%) i zdecydowanie rzadziej 
niż dziewczynki o przyjaciołach (27,69%) i o sympatii (22,05%). 

Im starsi respondenci tym słabła siła oddziaływania rodziców, choć i tak  
w porównaniu z pozostałymi podmiotami wciąż była stosunkowo największa. Jednakże 
odnośnie zmiennej „wiek” po raz kolejny pojawiła się prawidłowość, iż wraz z wiekiem 
dziecka zwiększało się znaczenie sympatii, czyli osoby z która respondent jest związany 
emocjonalnie. Im jest starszy, tym stopień zaangażowania w związek z sympatią także 
jest większy i obejmujący coraz więcej sfer aktywności jednostki. 

Odwołując się do wyników pochodzących z analizy poprzednich pytań można 
również powielić wniosek, iż w zależności od miejsca zamieszkania nieco inaczej 
percypowana jest pozycja rodziców, przyjaciół, sympatii i rodzeństwa. Jest ona 
bardziej istotna wśród respondentów zamieszkujących obszary wiejskie. 

Ponadto możliwość oddziaływania rodziców na codzienne postępowanie 
potomstwa była również częściej podnoszona przez młodzież uczęszczającą do szkół 
średnich zarówno ogólnych, jak i profilowanych. Dla osób, które nie były 
zainteresowane dalszym pogłębianiem wiedzy, czyli pobierających naukę w szkołach 
zawodowych, rola rodziców malała na rzecz osób z zewnątrz, w tym sympatii. 
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WŁADZA I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW WEWNĄTRZ RODZINY  
 
Podział władzy, czyli kto jest „głową rodziny”  

Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie powodują również 
przedefiniowanie zakresów zadań przypisanych do ról matki i ojca. W rodzinie 
tradycyjnej to ojciec zazwyczaj zarabiał na utrzymanie rodziny i podejmował 
większość decyzji. Implikowało to w związku z tym sytuację, że przeważnie był on 
uznawany za „głowę rodziny”. Zmiany owego modelu sprawiły, że odpowiedź na to 
pytanie stała się bardziej skomplikowana i silniej uzależniona od czynników 
specyficznych dla poszczególnych gospodarstw domowych. Dlatego też, pewnego 
rodzaju ambiwalencja w określeniu roli poszczególnych członków w rodzinie, 
charakterystyczna dla populacji dorosłych, w przypadku młodzieży zaznaczyła się 
jeszcze mocniej. Największa liczba osób, prawie 30% (29,51%) wskazała na oboje 
rodziców jako osoby decyzyjne w gospodarstwie domowym. Jednakże porównywalna 
liczba młodych ludzi widziała w tej roli ojca (25%) lub matkę (24,48%). Dla co 
jedenastego (9,89%) badanego funkcję tę pełniła wspólnie cała rodzina, zaś co 
szesnasty (6,25%) nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
Wskazania na respondenta jako najważniejszy podmiot w procesie decyzyjnym  
w rodzinie, centralne ogniwo rodziny, stanowiły zdecydowany margines (3,3%).  

Większość zmiennych nie różnicowała znacząco uzyskanych wypowiedzi. 
Chłopcy mieli nieco mniejszą niż dziewczęta tendencję do postrzegania swych matek w 
roli osoby stojącej na czele rodziny (odpowiednio 19,69% i 27,42% wskazań). Młodsi 
badani (do 13. r.ż.), częściej niż ich starsi koledzy, przypisywali pełnienie tej funkcji 
obojgu rodzicom, natomiast osoby pomiędzy 14 a 18 rokiem życia bardziej skłonni byli 
rozszerzać ja na wszystkich członków rodziny, czując się włączonym w procesy związane 
z podejmowanie decyzji i nadawaniem kierunków codziennemu funkcjonowaniu rodziny. 
Podejście takie pozwala na konstatację, że, w opinii dzieci, ich rodzice nie ograniczają się 
w swych rolach socjalizacyjnych jedynie do jednokierunkowej relacji mentor  
– wychowanek, ale wraz z dorastaniem dziecka dzielą się z nim swą władzą, podejmując 
dialog na zasadach partnerstwa, i włączając je w proces zarządzania rodziną.  

Dzieci, pochodzące z pełnych rodzin znacznie częściej niż te wychowywane przez 
jedną osobę, wskazywały na oboje rodziców jako „głowę rodziny” (wykres 104). Ich 
udziałem było również bardziej tradycyjne pojmowanie tej funkcji – ponad ¼ (25,94%) 
uznawała, że osobą tą jest ojciec. Także dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach 
częściej posiadały poczucie włączania w rządzenie rodziną, stąd w ich przypadku więcej 
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wskazań na odpowiedź „cała rodzina wspólnie”. Natomiast młodzież z rodzin 
monoparentalnych powszechnie wskazywała na matkę jako osobę, kierującą 
gospodarstwem domowym, jednocześnie miała więcej problemów z udzieleniem 
precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.  

 
Wykres 104. Zależność pomiędzy formą rodziny a percepcją osoby będącej „głową rodziny”. 
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Podział obowiązków domowych  
Podobnie, jak osoby dorosłe, również młodzież najczęściej prezentowała 

pogląd, iż większość prac domowych wykonywana jest przez matki (wykres 105).  
Do ich podstawowych obowiązków należało gotowanie (84,68% wskazań), pranie 
(83,33%), prasowanie (69,31%) i podlewanie kwiatów (60,22%). One również 
najczęściej wykonywały czynności opiekuńcze (opieka nad rodzeństwem83 – 48,03%, 
opieka w chorobie – 61,07%). Częściej niż inni członkowie rodziny odpowiedzialne 
były też za codzienne zakupy (49,64%) i sprzątanie (46,17%).  

Również większość czynności, które tradycyjnie wpisane są w rolę mężczyzny, 
były przez młodzież percypowane jako wykonywane częściej przez kobiety. Ponad 
2/3 (68,46%) badanych wskazało, że to matka najczęściej załatwia sprawy  
w urzędach, a niemal taka sama liczba (64,29%), że zajmuje się płaceniem rachunków. 
Tylko wynoszenie śmieci, opieka nad zwierzęciem i zgłaszanie usterek i napraw 
stanowiły prace, w których udział innych członków rodziny przewyższał 
zaangażowanie matki. Ta ostatnia czynność była również jedyną, w którą bardziej niż 
kobiety, zaangażowani byli ojcowie respondenta (66,61% vs 38,24%). Tym niemniej, 
warto zauważyć, że młodzież silniej podkreślała włączanie się ojców w realizację prac 

                                                 
83 U dorosłych „opieka nad dzieckiem”. 
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domowych, niż czyniły to dorosłe respondentki (wykres 106). Wyraźnie wyższy 
poziom uczestnictwa sygnalizowany był w odniesieniu do takich prac domowych, jak 
gotowanie (20,25% vs 9,15%), prasowanie (11,64% vs 5,5%), opieka nad 
zwierzęciem (20,92% vs 15,4%), zakupy (27,22% vs 17,31%), płacenie rachunków 
(51,61% vs 36,99%), opieka w chorobie (27,86% vs 20,94%), załatwianie spraw  
w urzędach (56,99% vs 44,3%) oraz zgłaszanie usterek i napraw (66,61% vs 49,04%). 
Nieco częściej młodzież wskazywała także na większe zaangażowanie mężczyzn  
w przypadku takich czynności, jak pranie (7,37% vs 5,37%), podlewanie kwiatów 
(11,57% vs 8,79%) oraz opieka nad dzieckiem (28,77% vs 26,65%). Wydaje się,  
iż percepcja rodziców poprzez pryzmat wykonywania czynności na rzecz 
gospodarstwa domowego, dokonana przez młodzież, może zostać uznana za obraz 
najbardziej zbliżony do rzeczywistości, mieszczący się pomiędzy sceptycznymi 
poglądami dorosłych kobiet i optymistycznymi zapatrywaniami mężczyzn na tę kwestię.  

 

Wykres 105. Podział obowiązków domowych  
w percepcji respondentów. 

Wykres 106. Zaangażowanie ojca w obowiązki 
domowe – porównanie poglądów. 
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Analiza porównawcza poglądów dorosłych i młodzieży na temat 
zaangażowania dzieci w prace domowe ukazuje interesujące rozbieżności odnośnie tej 
kwestii (wykres 107). Młodzi respondenci w znacznie większym stopniu niż rodzice 
podkreślali swą aktywność w realizacji wszystkich wymienionych zadań na rzecz 
gospodarstwa domowego.  
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Dorośli wykazywali tendencje do limitowania udziału dzieci w czynnościach 
domowych. Z jednej strony, niektóre z prac (np. gotowanie, pranie, płacenie rachunków 
czy załatwianie spraw w urzędach) postrzegane są jako domena osób dorosłych. Nawet 
jeśli dzieci w pewien sposób mogą być w nie zaangażowane (np. pomogą w gotowaniu 
obierając ziemniaki), to odpowiedzialność za cały proces spoczywa na osobie dorosłej  
i łatwo może ona zbagatelizować udział dziecka. Po drugie, rodzice odnosząc się do 
potomstwa w różnym wieku, mogli mieć tendencję do uogólniania, uśredniania 
zachowań dzieci w tym obszarze i część informacji „gubiła się” w ich percepcji. 
Ponadto, dorośli mogą wychodzić z założenia, że podstawowym obowiązkiem dziecka 
jest nauka, a nadmierne, w ich mniemaniu, obciążanie pracami domowymi, może być 
przyczyną potępiania ich metod wychowawczych, stąd tendencja, świadoma lub nie,  
do ograniczania udziału dziecka w pracach domowych.  

Natomiast badana młodzież mogła, po pierwsze, ze względu na swój wiek być  
w większym stopniu obarczana pracami domowymi niż młodsze dzieci w rodzinie.  
Lub też, po drugie, odbierać swe zaangażowanie w nie w sposób zintensyfikowany,  
co znajduje odzwierciedlenie w otrzymanych wynikach. Wydaje się przy tym, że 
wszyscy respondenci, zarówno dorośli, jak i młodzież, wykazywali tendencję do 
uwypuklania własnej roli w realizacji prac domowych.  

 
Wykres 107. Zaangażowanie dzieci w obowiązki domowe – porównanie poglądów. 
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Młodzież częściej niż dorośli postrzegała sprzątanie (32,23%) oraz opiekę nad 
dzieckiem/rodzeństwem (36,66%) jako czynności wykonywane wspólnie przez całą 
rodzinę, natomiast rzadziej percypowała udział wszystkich jej członków w gotowaniu 
(7,92%), praniu (6,84%), płaceniu rachunków (8,75%), załatwianiu spraw w urzędach 
(6,09%) czy wzywaniu specjalistów do usunięcia usterek (10,23%). Są to czynności 
albo praco- i czasochłonne albo postrzegane raczej jako domena osób dorosłych.  

Większość młodych ludzi posiadało poczucie, że obowiązki domowe, którymi są 
obciążeni, są w pełni dostosowane do ich możliwości – odpowiedzi takiej udzieliło 
60,66% badanych. Nadmierne obciążenie pracami domowymi było udziałem 7,54% 
młodzieży. Na sytuację odwrotną, czyli brak obowiązków, wskazała zdecydowana 
mniejszość (3,49%) z nich. Co jedenasta (9,74%) osoba nie potrafiła ocenić skali tego 
zagadnienia. Natomiast, co interesujące, niemal co piąty (18,57%) respondent uznał, że 
obowiązki, które na nim spoczywają nie uwzględniają jego potencjału i mógłby on 
wziąć na siebie znacznie większą odpowiedzialność związaną z ich wykonywaniem. 
Sytuacja taka obrazuje, że rodzice często wychodząc z założenia, że głównym 
obowiązkiem dziecka jest nauka i zdobywanie umiejętności, które pozwolą mu odnieść 
sukces w dorosłym życiu, starają się ograniczać inne obciążenia, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki edukacyjne. Natomiast dzieci wyrażają swą 
chęć silniejszego zaangażowania się w działania na rzecz rodziny.  

Im starsi respondenci, tym częściej wyrażali pogląd, że ich możliwości nie są  
w pełni wykorzystywane (do 13. r.ż. – 15,56%, 14-18 – 18,48%). Również chłopcy 
częściej uważali, że mogliby być bardziej aktywni w pracach domowych (21,43%  
vs 16,71%). Dziewczęta częściej niż chłopcy uczestniczą w wykonywaniu prac 
domowych, co związane jest z „przyuczaniem” ich do roli kobiety – strażniczki 
domowego ogniska, odpowiedzialnej za całokształt codziennego funkcjonowania 
gospodarstwa domowego. Natomiast chłopcy, którym w myśl kulturowego ujęcia roli 
męskiej, umiejętność wykonywania niektórych prac domowych nie jest potrzebna, są 
z części z nich wyłączeni i mogą odczuwać, że potencjał, który mogliby poświęcić 
rodzinie, jest marnowany.  

Co interesujące, dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach częściej uważały, 
że są nadmiernie obciążone pracami domowymi niż te, które zamieszkiwały tylko  
z jednym rodzicem (odpowiednio 8,67% i 3,7%). Natomiast te ostatnie częściej nie 
potrafiły udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie (14,81% vs 8,2%). Dzieci  
z rodzin monoparentalnych mogą nie traktować pewnych czynności w kategoriach 
obowiązkowych prac na rzecz rodziny, uważając ich wykonywanie za rzecz 
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oczywistą, konieczną dla sprawnego funkcjonowania gospodarstwa domowego jako 
całości. Pewne prace muszą być wykonane i bezcelowe jest zastanawianie się, czy są 
one dostosowane do jego możliwości czy stanowią zbytnie obciążenie Z drugiej 
strony, sytuacja, w której znalazło się dziecko, czyli rozpad rodziny, powodowała 
chaos i zaburzenie podstawowych funkcji rodziny, wyznaczających jego codzienną 
egzystencję. Stąd dziecku może być trudno odnaleźć się w nowych warunkach i może 
mieć problem z percepcją i analizą zachodzących przemian.  

Procesy decyzyjne w rodzinie  
Według młodzieży proces podejmowania decyzji wewnątrzrodzinnych posiada swoiste 

cechy (wykres 108). Część decyzji, szczególnie tych związanych z codziennym wymiarem 
działania gospodarstwa domowego oraz opieką nad dzieckiem, stanowi domenę matek. Według 
młodzieży, to najczęściej one decydowały o codziennych zakupach (64,21%), odpowiadały za 
aranżację warunków mieszkaniowych (47,07%), jak również z nimi młodzi ludzie 
negocjowali warunki dotyczące godziny powrotu do domu ze spotkań towarzyskich 
(46,11%) i uzyskiwali pozwolenia na wieczorne wyjście (55,10%).  

 
Wykres 108. Osoba podejmująca decyzje w rodzinie to ... 
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Ojciec postrzegany był jako osoba, która decyduje o poważniejszych zakupach  

– według 46,4% badanych to właśnie on postanawiał, kiedy i jakiego rodzaju sprzęt 
RTV/AGD należy kupić, a jeszcze więcej osób uznawało go za decydenta w sprawach 
związanych z zakupem samochodu (58,49%). Uzyskane wyniki korespondują z tymi, 
które otrzymane zostały w populacji dorosłych Dolnoślązaków. Również rodzice 
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postrzegali odpowiedzialność matek za wewnętrzną organizację gospodarstwa 
domowego, łącznie z funkcją estetyczną oraz za sprawy opiekuńczo – wychowawcze 
dotyczące potomstwa. Mężczyźni natomiast częściej niż kobiety podejmowali decyzje 
odnoszące się do „techniki” – przy milczącym założeniu, że kwestie te są im lepiej 
znane i stąd są oni osobami posiadającymi najwyższy poziom kompetencji 
umożliwiającej podjęcie słusznej i dobrej dla całego gospodarstwa domowego decyzji. 

 W porównaniu z dorosłymi młodzież znacznie częściej uwypuklała własną rolę 
w podejmowaniu decyzji, szczególnie w odniesieniu do kwestii, które dotyczyły ich 
personalnie. I tak, niemal 90% (87,23%) badanej młodzieży wskazało na siebie jako tę 
osobę, która podejmowała decyzje odnoszące się do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, 
ponad ¾ (76,36%) z nich było aktywnym uczestnikiem procesu podejmowania decyzji 
o wyborze szkoły, zaś ponad połowa (58,14%) decydowała o zakupie ubrań na własny 
użytek.  

W konfrontacji z poglądami młodzieży dorośli percypowali samodzielny 
udział dzieci w procesie decyzyjnym jako bardziej ograniczony. Nawet kwestie, które 
dotyczyły bezpośrednio spraw potomstwa, postrzegane były częściej jako pole 
negocjacji i wspólnego wypracowywania konsensusu. Warto jednakże pamiętać,  
że rodzice w swych odpowiedziach uwzględniali wszystkie dzieci, niezależnie od 
wieku, zaś młodzież w okresie dorastania mogła mieć poczucie większej 
samodzielności w decydowaniu o własnych sprawach.   

Podobnie, jak osoby dorosłe, również młodzież wskazywała na fakt 
wspólnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru miejsca wakacyjnego wyjazdu 
(57,45%) oraz związanych z organizacją czasu wolnego. Natomiast, w porównaniu  
z dorosłymi, młodzież nie miała poczucia włączenia w sprawy rodziny w stopniu, jaki 
akcentowali rodzice (wykres 109).  

Wydaje się, iż odmienność percepcji wynika przede wszystkim ze 
zróżnicowanego podejścia obu stron do tej kwestii. Rodzice przyjmują postawę 
stopniowego włączania dzieci w proces decyzyjny, traktowania ich w sposób 
partnerski i częściowej rezygnacji z władzy absolutnej, natomiast z perspektywy 
dzieci sytuacja ta oceniana jest w kategoriach samodzielnego decydowania o ważnych 
dla siebie sprawach i bagatelizowania roli rodziców.  

 
 
 
 



A. Lisowska, A. Pierzchalska, M. Kosior, Współczesna rodzina dolnośląska. Raport z badań. 

 

 

248 

Wykres 109. Decyzje podejmowane  przez rodzinę wspólnie – porównanie poglądów. 
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SANKCJE POZYTYWNE I NEGATYWNE JAKO ELEMENT PROCESU 
SOCJALIZACYJNEGO 

  
Młodzież nieco odmiennie niż osoby dorosłe postrzegała kwestię stosowania 

nagród i kar w procesie socjalizacji. Na pytanie, czy w ich rodzinach stosuje się 
nagrody, twierdząco odpowiedziało 40,28% badanych, natomiast przeciwnego zdania 
była niemal połowa z nich (45,61%). Młodzi ludzie nie zawsze potrafili odczytywać 
intencję dorosłych, nie wszystkie ich decyzje były dla nich zrozumiałe, dlatego też 
część osób nie potrafiła udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie (12,05%).  

Dzieci z terenów wiejskich, w przeciwieństwie do tych zamieszkujących  
w miastach częściej, wyrażały opinię, że w ich rodzinach nie stosuje się nagród 
(odpowiedzi twierdzące – 35,83% i 43,4%, przeczące – 52,5% i 40,76%) – wykres 110. 
Wydaje się, że dorośli mieszkańcy miast w większym stopniu angażowali się w świadome 
kierowanie procesami socjalizacyjnymi swego potomstwa, natomiast w społecznościach 
wiejskich wychowanie nie jest aż tak silnie związane ze stosowaniem bodźców 
pozytywnych. Osoby mieszkające w miastach częściej stają się odbiorcami kampanii 
społecznych skierowanych na kształtowanie postaw rodzicielskich i wzorców 
wychowania. Również dostępność różnorodnych źródeł informacji, poszerzających 
wiedzę i kompetencje w tym zakresie jest w miastach większa niż na terenach wiejskich.  

 
Wykres 110. Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a percepcją stosowania nagród przez rodziców. 
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Również chłopcy częściej deklarowali, że w ich domach stosuje się nagrody 

(odpowiednio 4,541% i 38,34%), natomiast dziewczęta częściej odpowiadały na to 
pytanie przecząco (48,28% vs 40,82%). Być może w odniesieniu do chłopców 
motywowanie przy pomocy nagród przynosiło lepsze efekty wychowawcze, natomiast 
dziewczęta, by zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami rodziców nie potrzebowały 
bodźców zewnętrznych. Owe rozbieżności mogą również być pochodną podwójnych 
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standardów w wychowaniu – oczekiwania wobec chłopców i dziewcząt są często inne. 
To co u dziewczynek traktuje się jako normę (np. posłuszeństwo, wywiązywanie się  
z obowiązków, osiąganie sukcesów szkolnych) u chłopców traktowane jest jako wyczyn. 
Dlatego rodzicom, w sposób nieuświadamiany, może wydawać się, że chłopcy bardziej 
zasługują na nagrodę niż dziewczęta. Sytuacja taka może prowadzić do niedoceniania przez 
dziewczęta własnych wysiłków, dążenia do perfekcjonizmu oraz obniżenia samooceny.  

Dzieci młodsze częściej wskazywały na fakt, że w ich rodzinach stosuje się nagrody, 
natomiast im starszy wiek respondenta, tym rzadziej udzielał on odpowiedzi twierdzącej.  

Na nagrody jako element systemu wychowania częściej wskazywali uczniowie 
gimnazjum, natomiast młodzież ponadgminazjalna znacznie rzadziej wyrażała tego 
typu przekonania. Na wzmocnienia pozytywne częściej wskazywali uczniowie liceów 
profilowanych i ogólnokształcących, natomiast odpowiedzi twierdzące znacznie 
rzadziej były udziałem uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników.  

Stosowaniu nagród sprzyjało wychowywanie w pełnej rodzinie, dzieci 
mieszkające z jednym rodzicem rzadziej wskazywały na wykorzystywanie tych 
instrumentów w ich gospodarstwach domowych.  

Ponad połowa (55,25%) badanej młodzieży wyrażała przekonanie, że w jej 
rodzinie nie stosuje się kar, zaś na ich istnienie w systemie wychowawczym wskazała 
1/3 (35,28%) z nich. Intencje rodziców dotyczące karania były dla młodych ludzi 
bardziej czytelne niż te związane z przyznawaniem nagród – precyzyjnej odpowiedzi 
na pytanie o kary nie potrafiło udzielić tylko 6,37% z nich.  

Dziewczęta i chłopcy w podobny sposób postrzegali stosowanie kar w swoich 
rodzinach. Jedynie nieznacznie częściej dziewczęta wskazywały, że w ich domach 
wykorzystuje się sankcje negatywne w procesie wychowania (36,46% vs 33,67%). 
Moderowanie zachowania młodego pokolenia przy pomocy bodźców negatywnych było 
częściej udziałem społeczności miejskich – odpowiedzi twierdzącej na pytanie o stosowanie 
kar udzieliło 37,54% dzieci z miast i 32,08% młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. 

Na posługiwanie się przez rodziców sankcjami negatywnymi wskazała ponad 
połowa badanych (51,02%) w wieku do 13. r.ż. Natomiast wraz z wiekiem młodzieży 
malała liczba odpowiedzi twierdzących – udzieliło jej 1/3 (32,47%) osób w wieku  
14-18 lat i 18,75% powyżej 18. r.ż. 

W opinii młodzieży system nagród i kar nie był tak silnie związany ze sobą jak 
miało to miejsce w przypadku osób dorosłych, współzależność bodźców pozytywnych 
i negatywnych percypowane było przez 49,57% młodych ludzi.  
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W porównaniu z młodzieżą dorośli częściej byli przekonani o stosowaniu 
nagród i kar jako elementów procesu socjalizacyjnego potomstwa (wykres 111). 
Wykorzystywanie sankcji pozytywnych wskazywane było przez 56,34% rodziców  
i 40,28% dzieci, zaś sankcji negatywnych – 50,59% dorosłych i jedynie co trzeciego 
(35,28%) młodego człowieka.  

 
Wykres 111. Stosowanie sankcji pozytywnych i negatywnych w procesie socjalizacji – porównanie poglądów. 

0

10

20

30

40

50

60

dorośli młodzież dorośli młodzież

tak

nie

tak nie

 
nagrody kary 

W opinii dzieci najczęstszym powodem przyznawania im nagród było 
uzyskiwanie dobrych wyników w nauce (67,53%) oraz osiągnięcia w szkole i poza nią 
(56,71%). Rodzice skłonni byli wysoko cenić również pomoc dzieci w domu (46,75%)  
i wywiązywanie się przezeń z powierzonych obowiązków (44,59%). Dzieci mogły także 
liczyć na nagrodę, w sytuacji, kiedy w wyznaczony cel angażowały wszystkie siły  
i umiejętności – 41,99% badanych wskazało, że rodzice nagradzają ich, kiedy widzą, że 
się starają. Dobre zachowanie nie było aż tak istotnym powodem otrzymywania nagród 
(13,42%), częściej zdarzało się natomiast, że dzieci były gratyfikowane bez powodu (16,02%).  

Chłopcy częściej niż dziewczęta nagradzani byli za wywiązywanie się  
z obowiązków (47,56% vs 42,86%) i za dobre zachowanie (17,07% vs 10,88%), 
dziewczęta zaś częściej wskazywały na otrzymywanie nagród za osiągnięcia w szkole 
i poza nią (58,5% vs 52,44%). One również częściej sygnalizowały, że zdarza się,  
iż rodzice przyznają im nagrody bez konkretnego powodu (19,73% vs 9,76%). 

Młodzież z miast częściej nagradzana była za dobre wyniki w nauce (69,59% vs 
63,86%), dodatkowe osiągnięcia edukacyjne i sportowe (59,46% vs 51,81%) oraz za 
wywiązywanie się z obowiązków (50,00% vs 34,94%). Badani pochodzący ze 
środowisk wiejskich podkreślali natomiast fakt otrzymywania wyróżnień, kiedy pomogą 
w domu (50,6% vs 44,59%), jak również wówczas, kiedy starają się jak najlepiej 
wykonać swoje zadania (48,19% vs 38,51%) oraz w oderwaniu od rzeczywistych 
zasług, bez przyczyny (20,48% vs 13,51%).  
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Młodsze dzieci (do 13. r.ż.) najczęściej nagradzane były za dobre wyniki w nauce 
– 73,58% wskazań (osoby w wieku 14-18 lat – 66,44%) i za pomoc w gospodarstwie 
domowym (50,94% vs 46,98%). Starsza młodzież zaś otrzymywała częściej gratyfikacje 
za wywiązywanie się ze swych obowiązków (49,66% vs 33,96%), starania włożone  
w realizację celu (45,64%) oraz bez jasno określonych powodów (18,12% vs 11,32%). 

Młodzież wychowywana w pełnych rodzinach wyrażała silniejsze przekonanie  
o otrzymywaniu nagród w zamian za grzeczne zachowanie (14,77% vs 7,5%), jak również 
bez powodu (19,32% vs 5,00%). Dzieci mieszkające z jednym rodzicem podkreślały, że 
sankcje pozytywne spotykają je, kiedy wywiązują się z powierzonych obowiązków (50,00% 
vs 42,61%) oraz starają się jak najlepiej wykonać swoje zadanie (47,5% vs 39,77%). 

 
Wykres 112. Przyczyny przyznawania nagród – porównanie poglądów. 
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Dorośli w sposób bardziej umiarkowany postrzegali sytuacje i zasługi, stanowiące 
według nich przyczynę obdarzenia potomstwa jakąś nagrodą. Młodzież natomiast uważała 
swych rodziców za osoby, które szczodrze i często przyznają im wyróżnienia w zamian za 
różnego rodzaju prace i osiągnięcia (wykres 112). Młodzi badani znacznie częściej 
wskazywali na fakt otrzymywania od swych rodziców gratyfikacji za dobre wyniki  
w nauce (67,53%, dorośli – 39,37%), osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, 
rozwijanie swych umiejętności i zamiłowań (56,71% vs 39,40%), pomoc w domu 
(46,75% vs 33,85%) oraz bez konkretnego powodu (16,02% vs 6,63%).  

Gros stosowanych przez opiekunów wyróżnień miała charakter materialny 
(wykres 113). Zdecydowana większość (73,91%) respondentów w nagrodę za swe 
zasługi otrzymywała pieniądze. Jednakże rodzice starali się przy tym, by przyznawane 
dziecku nagrody sprawiały mu radość – 58,5% badanych podało, że rodzice w nagrodę 
kupują coś, co sprawi im przyjemność, 40,32% – wskazało na otrzymywanie rzeczy,  
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o której marzą. W opinii młodzieży, rodzice chcieliby, by prezenty, które dają, miały 
również walor użytkowy – 37,15% młodych ludzi dostawało w nagrodę coś 
pożytecznego. Co trzeci (36,76%) badany otrzymywał w nagrodę słodycze.  

Jednakże bodźce materialne nie były jedynymi, które rodzice wykorzystywali 
by wzmocnić pozytywne poczynania dzieci. 2/3 (66,4%) młodych ludzi wskazała, że 
rodzice nie szczędzą im pochwał. Natomiast wspólne wyjście jako forma nagrody 
cieszyła się znacznie mniejszą popularnością – tylko co piąte (20,95%) dziecko 
wybrało tę odpowiedź. Młodzież raczej nie przepada za wspólnym spędzaniem czasu 
z rodzicami, uznając, że jest już na tyle dojrzała, by decydować o sposobie spędzania 
czasu wolnego, uznając go za swój osobisty, indywidualny zasób. Ten stopniowy 
proces uwalniania się od wpływu rodziny wydaje się być także akceptowany przez 
dorosłych, dlatego też ta forma nagrody jest mniej popularna niż inne. Co czwarte 
(24,9%) dziecko podkreślało, że rodzice traktują je w sposób podmiotowy, partnerski, 
pozwalając mu samodzielnie decydować o rodzaju nagrody.  

 
Wykres 113. Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a rodzajami otrzymywanych nagród. 

0

10
20

30
40

50
60

70
80

90

pi
en

ią
dz

e

po
ch

w
ał

a

sł
od

yc
ze

w
sp

ól
ne

w
yj
ś
ci

e

ku
pn

o 
cz

eg
oś

dl
a

pr
zy

je
m

no
ś
ci

ku
pn

o 
cz

eg
oś

po
ż
yt

ec
zn

eg
o

za
ku

p 
rz

ec
zy

,
o 

kt
ór

ej
 m

ar
zę

sa
m

 o
kr

eś
la

m
ro

dz
aj

 n
ag

ro
dy

miasto

wieś

 
Chłopcy najczęściej wskazywali, że w nagrodę otrzymują od rodziców 

pieniądze (81,32% vs 68,99%), natomiast dziewczęta podkreślały fakt obdarzania ich 
pochwałami (72,78% vs 56,04%). Nagrodą częściej wobec nich stosowaną było 
również nabycie rzeczy sprawiającej przyjemność (62,66% vs 51,65%) lub też 
pożytecznej (39,24% vs 32,97%). 

Respondenci mieszkający w miastach za swe dobre uczynki powszechniej 
otrzymywali gratyfikacje finansowe (77,36% vs 68,09%), pochwały (69,81% vs 
60,64%), kupowano im przedmioty, stanowiące obiekt ich marzeń (42,77 vs 36,17%). 
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Częściej niż dla osób z terenów wiejskich nagrodę stanowiło dla nich wspólne 
wyjście (25,16% vs 13,83%). Młodzież z miast uważała też, że traktowana jest przez 
rodziców w sposób bardziej partnerski – ponad ¼ (28,93%) z nich sama mogła wybrać 
rodzaj nagrody, jaką dostanie. Analogiczna odpowiedź była udziałem 18,09% 
mieszkańców wsi. Ci ostatni podkreślali przy tym utylitarny charakter otrzymywanych 
nagród – kupno czegoś pożytecznego stanowiło wyróżnienie dla 42,55% z nich 
(młodzież miejska – 33,96%) – wykres 113. 

Osoby mieszkające z dwojgiem rodziców częściej otrzymywały pieniądze 
(76,56% vs 60,47%) oraz przedmioty, o posiadaniu których marzyły (41,67%  
vs 30,23%). Natomiast dzieci wychowywane w rodzinach monoparentalnych 
powszechniej wskazywały na werbalne wyróżnienia (74,42% vs 64,58%) oraz 
wspólne wyjścia jako formę nagrody (32,56% vs 18,23%). Wydaje się, że dobór 
sankcji pozytywnych w obu formach rodziny mógł być również pochodną ich 
kondycji materialnej. Rodziny pełne, zazwyczaj dysponujące wyższym budżetem, 
mogły częściej pozwolić sobie na nagrody materialne czy pieniężne. Natomiast 
trudniejsza sytuacja finansowa rodzin monoparentalnych powodowała, że pochwała 
stanowiła czasem jedyną formę nagrody, jaką rodzic mógł ofiarować swemu dziecku. 

Wraz z wiekiem respondentów rosła liczba sankcji pozytywnych kierowanych 
w ich stronę przez opiekunów. Młodzież w wieku 14-18 lat częściej niż ich młodsi 
koledzy wskazywała na pieniądze, pochwały, wspólne wyjścia, kupno czegoś dla 
przyjemności i pożytku jako bonusy za właściwe zachowanie.  

Młodzi Dolnoślązacy częściej niż dorośli uznawali, że określona sytuacja czy 
zachowanie stanowi dla rodziców pretekst do wręczenia im nagrody. Także ilość  
i różnorodność otrzymywanych prezentów była silniej eksponowana przez młodzież niż 
przez osoby dorosłe. Młodzież znacznie częściej miała poczucie bycia obdarowanym niż 
rodzice wrażenie, że są ofiarodawcami. W odniesieniu do tej kwestii trudno przy tym 
dokonać jednoznacznych porównań, ponieważ dorośli odnosili się do dzieci wg podziału na 
trzy kategorie wiekowe, zaś młodzi uczestnicy badania byli uczniami szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Stąd spektrum ich wieku przekraczało wymiar kategorii 14-18 lat,  
a jednocześnie nie obejmowało w całości kategorii wieku 7-13 lat. Owe trudności  
z wyodrębnieniem adekwatnych paralelnych kategorii badanych nie pozwala na precyzyjne, 
bezpośrednie porównania odpowiedzi dorosłych i dzieci w tej materii.  

Jednakże nawet uogólniona analiza umożliwia konstatację, iż podobnie jak  
w populacji dorosłych, także młodzież wskazywała na gratyfikacje o charakterze 
materialnymi i finansowym (wykres 114). Młodzi ludzie częściej niż rodzice 
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podkreślali fakt otrzymywania w nagrodę pieniędzy, słodyczy, kupna przedmiotów 
sprawiających dziecku przyjemność, będących spełnieniem ich marzeń oraz 
przydatnych w codziennym życiu. Mocniej akcentowali także znaczenie pochwał jako 
elementu wykorzystywanego przez opiekunów w procesie wychowania. Znacznie 
silniej postrzegali także partnerstwo w relacjach z rodzicami, podkreślając możliwość 
samodzielnego wyboru rodzaju nagrody.  

 
Wykres 114. Rodzaje nagród – porównanie poglądów. 
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Wydaje się, że młodzież miała tendencję do postrzegania wielu elementów 
wspólnej egzystencji przez pryzmat nagradzania za prawidłowe postępowanie i uczynki. 
Działo się tak nawet w odniesieniu do tych składników życia, które według rodziców 
stanowiły zwyczajne działania na rzecz zaspokojenia potrzeb dorastającego dziecka. 
Można wnioskować więc, że system nagradzania nie stanowi jasno określonego, 
czytelnego dla wszystkich stron zbioru zasad, pozwalającego dziecku na jednoznaczne 
„dopasowanie” nagrody do uczynku. Zdarza się, iż rodzice nie zawsze komunikują 
dziecku, że otrzymany przedmiot, suma pieniędzy czy słodycze są nagrodą lub nie 
zawsze też uzasadniają powodu przyznania owej nagrody. Brak klarownych reguł 
rządzących systemem sankcji pozytywnych w rodzinie może nie przynosić właściwych 
efektów wychowawczych wobec dziecka, zaś rodzice nie zawsze potrafią zrozumieć, 
dlaczego ich działania nie przynoszą zaplanowanych rezultatów.  

Najczęstszym powodem otrzymania kary była według badanej młodzieży, 
zbytnia ekspresja werbalna i dyskusje z rodzicami. Prawie 2/3 (64,35%) badanych 
wskazało na otrzymywanie kar za „pyskowanie”. Również niedostateczne postępy  
w nauce stanowiły przyczynek do udzielenia dziecku reprymendy – odpowiedzi takiej 
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udzieliło 57,41% młodych ludzi. Co druga (50%) osoba otrzymywała kary za 
nieposłuszeństwo, zaś co trzecia (34,72%) za niewywiązywanie się z powierzonych 
obowiązków. Rzadziej dziecko mogło obawiać się ukarania za lenistwo (22,69% 
wskazań) czy nieakceptowaną przez rodziców sieć relacji towarzyskich (12,5%).  
Co dziesiąta (10,19%) osoba podała, że zdarza się im otrzymywać karę bez powodu. 
Wskazuje to na przypadkowe i impulsywne, niezwiązane z przewiną dziecka, 
stosowanie bodźców negatywnych przez niektórych rodziców w toku działań 
socjalizacyjnych. Otrzymany wynik świadczyć może o niewystarczającej wiedzy 
rodziców o nagradzaniu i karaniu jako instrumentach wychowawczych.  

Chłopcy częściej karani byli za słabe wyniki w nauce (72,46% vs 50,00%)  
i zaniedbywanie swych obowiązków (42,03% vs 30,56%). Zachowaniem dziewcząt 
szczególnie nagannym było „pyskowanie” – niemal 2/3 (65,97%) dziewcząt wskazywało, 
że rodzice wyciągają wobec nich konsekwencje w tej sytuacji (chłopcy – 60,87%). 

Mieszkańcy miast częściej otrzymywali sankcje negatywne za złe oceny 
(59,7% vs 53,66%), niewywiązywanie się z obowiązków (39,55% vs 26,83%), 
nieposłuszeństwo (55,22% vs 41,46%) i lenistwo (26,12 vs 17,07%). Osoby 
zamieszkujące obszary wiejskie podkreślały fakt otrzymywania kar za nadmierną 
ekspresję werbalną (70,73% vs 60,45%). 

Dzieci wychowywane w rodzinach monoparentalnych posiadały silniejsze 
poczucie obciążenia sankcjami negatywnymi. Wskazywały one na otrzymywanie kar za 
niesatysfakcjonujące wyniki w nauce (68,75% vs 54,71%), za niewywiązywanie się  
z powierzonych obowiązków (43,75% vs 31,76%), za lenistwo (31,25% vs 20,59%) oraz 
bez powodu (15,63% vs 8,82%). Natomiast dzieci z pełnych rodzin powszechniej 
uznawały, że rodzice wyciągają wobec nich konsekwencje w sytuacji, kiedy „pyskują” 
(67,65% vs 50,00%) oraz za nieposłuszeństwo (51,76% vs 40,63%).  

Dorośli poprzez sankcje negatywne starali się korygować nieprawidłowe, 
niezgodne z ustalonymi zasadami zachowania dzieci. Nieposłuszeństwo było 
przyczyną, która według rodziców najczęściej wymagała stosowania kar wobec 
potomstwa. Młodzież odmiennie postrzegała sytuacje, które według nich, skłaniały 
rodziców do wymierzania im kary (wykres 115). Najczęstszym powodem było 
„pyskowanie” – nieumiejętność poskromienia języka w trakcie dyskusji z rodzicami, 
którzy ową nadmierną ekspresję językową mogli postrzegać jako podważenie ich 
pozycji i autorytetu. Drugim istotnym powodem wymierzania sankcji negatywnych 
było w ujęciu młodzieży otrzymywanie złych ocen. W porównaniu z dorosłymi 
młodzież częściej wskazywała, że brak sukcesów edukacyjnych stanowi dla rodzica 
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powód do moderowania postępowania dziecka poprzez nałożenie kary. Także 
niewłaściwe towarzystwo i lenistwo było silniej akcentowane przez młodych 
badanych niż przez dorosłych. Ci ostatni natomiast nierzadko podkreślali wagę 
wywiązywania się z nałożonych obowiązków jako istotny element socjalizacji, stąd 
niewłaściwe zachowanie w tej materii powodowało reakcję w postaci kary. Warto 
podkreślić, że młodzi respondenci znacznie częściej niż osoby dorosłe postrzegali 
kary jako oderwane od rzeczywistych uczynków, wymierzane bez konkretnego, 
jasnego powodu. Wydaje się więc, iż podobnie jak nagrody, również kary nie zawsze 
wynikały z precyzyjnie określonych i przemyślanych zasad, co pozwala przypuszczać, 
iż nie zawsze przynosiły właściwe efekty wychowawcze.  

 
Wykres 115. Przyczyny stosowania kar – porównanie poglądów. 
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Do najczęściej stosowanych kar należały upomnienie (59,21% wskazań), 

czasowy zakaz wychodzenia z domu w czasie wolnym dziecka (57,02%) oraz zakaz 
używania komputera (46,49%). Pozostałe kary były, według młodzieży, rzadziej 
nakładane/egzekwowane. Co czwarta (24,56%) osoba musiała w ramach kary 
wykonywać dodatkowe prace na rzecz rodziny, co piąta doświadczała zawieszenia 
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kieszonkowego (20,61%) i miała zakaz oglądania telewizji (20,61%). Niemal  
¼ (23,24%) młodych ludzi wskazywała, że rodzice stosują wobec nich przemoc  
– werbalną, w postaci gróźb (17,54%) oraz kar cielesnych (5,7%).  

W przypadku wyznaczania kar rodzice rzadziej traktowali potomstwo w sposób 
partnerski, tylko 6,14% respondentów podało, że pozwala im się samodzielnie 
określać rodzaj kary. Być może rodzice wychodzili z założenia, że dzieci będą miały 
skłonność do bagatelizowania swych przewin i określona przez nie kara będzie 
niewspółmierna do uczynku, który należy napiętnować.  

Płeć nie stanowiła zmiennej silnie różnicującej odpowiedzi respondentów. 
Jedynie dziewczęta częściej wskazywały, iż formą kary stosowaną wobec nich był 
czasowy zakaz opuszczania domu w celach towarzyskich (62,67% vs 45,95%) oraz 
konieczność wykonania dodatkowej pracy (27,33% vs 17,57%). Natomiast chłopcy 
częściej podkreślali, że rodzice zabraniają im czasowo korzystać z komputera (51,35% 
vs 44,67%). Wydaje się, że owe odmienności w karaniu chłopców i dziewcząt 
wynikają z odmiennych wzorów spędzania czasu wolnego i związanej z tym faktem 
różnej dotkliwości nałożonych sankcji.  

Młodzież mieszkająca w miastach częściej karana była poprzez nałożenie 
„szlabanu” na wyjścia (59,29% vs 53,41%) oraz zakaz używania komputera (54,29% 
vs 34,09%), zaś młodzież z terenów wiejskich przez wykonanie dodatkowej pracy 
(29,55% vs 21,43%). Sieć kontaktów towarzyskich w przestrzeni miejskiej jest 
bardziej rozległa, zaś korzystanie z komputera wyposażonego w łącze internetowe 
jeszcze ją poszerza. Dlatego też kara związana z ograniczeniem możliwości 
komunikacyjnych i rozrywkowych może być odczuwana jako bardziej uciążliwa przez 
mieszkańców miast. Natomiast obciążenie dodatkową pracą na rzecz gospodarstwa 
domowego wpisuje się w nurt utylitarnego podejścia rodziców z terenów wiejskich 
zarówno do sankcji pozytywnych, jak i negatywnych.  

Dzieci z rodzin niepełnych częściej wskazywały na zakaz używania komputera 
(54,55% vs 44,38%) oraz zawieszenie kieszonkowego (27,27% vs 19,10%). Zwłaszcza ta 
ostania sankcja mogła być szczególnie dotkliwa – zasoby finansowe rodzin mono-
parentalnych zazwyczaj bywają bardziej ograniczone, więc również kwota przeznaczana do 
dyspozycji dziecka jest z reguły niższa niż w rodzinach pełnych. Ograniczenie wypłacania 
kieszonkowego może więc być dla młodego człowieka mocno uciążliwe.  

Młodzież postrzegała swych opiekunów jako osoby, które preferują w procesie 
wychowania nagrody, pomniejszając znaczenie kar. Dorosłych badanych cechowało 
odmienne podejście do swej roli – wyszczególniając rodzaje nagród, mieli tendencje do 
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ich limitowania, zaś w odniesieniu do kar stosowali szersze ich spektrum. Porównując 
ich odpowiedzi ze wskazaniami młodzieży możemy zaobserwować, iż skala sankcji 
negatywnych postrzegana przez młodzież jest niższa niż ma to miejsce w przypadku 
dorosłych (wykres 116). Dotyczy to szczególnie takich form karania jak „szlaban na 
wyjścia”, zawieszenie kieszonkowego, zakaz używania komputera i oglądania telewizji. 
Częściej natomiast młodzież identyfikowała w katalogu sankcji negatywnych 
stosowanych przez rodziców groźby oraz dodatkową pracę. Wydaje się, iż zwłaszcza w 
odniesieniu do gróźb, rodzice wykazywali tendencję do bagatelizowania tej sankcji, 
ponieważ mogłoby to stawiać ich w niekorzystnym świetle. Podobna sytuacja 
prawdopodobnie miała miejsce w odniesieniu do określania okoliczności i zachowań, 
stanowiących podstawę do nałożenia na dziecko sankcji negatywnych. Rodzice bardzo 
sporadycznie odpowiadali, iż wymierzają kary bez powodu, ponieważ wystawiałoby to 
złe świadectwo ich umiejętnościom wychowawczym. Natomiast młodzież znacznie 
częściej wskazywała na ten aspekt stosowania kar. Dodatkową przyczyną takiego stanu 
rzeczy może być niewystarczająca komunikacja rodziców i dzieci w tym zakresie, 
uniemożliwiająca młodym ludziom zrozumienie intencji rodziców i charakteru 
popełnionej przewiny. Wydaje się, iż ten aspekt relacji wychowawczych należałoby 
wzmocnić poprzez poradnictwo i pomoc ze strony specjalistów.  

 
Wykres 116. Rodzaje kar – porównanie poglądów. 
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SYSTEM AKSJONORMATYWNY MŁODEGO POKOLENIA 
DOLNOŚLĄZAKÓW I JEGO WPŁYW NA WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI 
MŁODEGO DOLNOŚLĄZAKA  

 
Katalog wartości uznawanych przez młodzież za najważniejsze tworzony jest 

przede wszystkim przez wartości afiliacyjne. Wśród owego rodzaju wartości młodzi 
respondenci, analogicznie jak starsi Dolnoślązacy, za najważniejsze uznali miłość, 
zdrowie, szacunek i rodzinę. Jednocześnie na kolejnych miejscach, w przeciwieństwie 
do rodziców, młodzież, wśród wartości afiliacyjnych, zwracała większą uwagę na 
zaufanie, samodzielność, odpowiedzialność czy małżeństwo. Młodzi respondenci, 
także zdecydowanie częściej aniżeli dorośli respondenci, częściej do kategorii 
wartości allocentrycznych zaliczali również sprawiedliwość (dzieci i młodzież  
– 42,15%, dorośli – 18,64%), wolność (dzieci i młodzież – 29,28%, dorośli – 9,90%), 
tolerancję (dzieci i młodzież – 30,86%, dorośli – 14,77%) i równość (dzieci i młodzież 
– 21,16%, dorośli – 13,35%). Co więcej, młodzież okazała się być kategorią 
badanych, która bardziej niż dorośli czuła się związana z narodem/ojczyzną (młodzież 
– 13,93%, dorośli – 8,48%). Tym samym katalog wartości młodego pokolenia 
poszerzył się o te, których rozumienie w ostatnich latach, przede wszystkim  
w aspekcie politycznym, uległo zdecydowanej przemianie. Nie można bowiem 
zapominać, iż sprawiedliwość, tolerancja, wolność, równość czy w końcu patriotyzm 
traktowane niejednokrotnie jako hasła polityczne, po przemianach w polskiej 
rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zaczęły nabierać wiarygodnego, ale 
i poprawnie rozumianego sensu obecnie. Pozwala to młodym ludziom inaczej 
rozumieć owe pojęcia, identyfikując je z postawą konkretnego człowieka, który może 
zachować swoją indywidualność, przy jednoczesnym uwzględnianiu priorytetów 
istotnych dla trwania wspólnoty. 

Co więcej, także dążenia materialne młodzieży dolnośląskiej były słabsze aniżeli 
dorosłych respondentów. Tak, jak dla osób dorosłych na kolejnych miejscach znalazły się: 
poczucie bezpieczeństwa i pieniądze, tak wartości materialne/materialistyczne wśród 
młodych respondentów okazały się mniej ważne niż wartości afiliacyjne (wykres 117). 
Interpretacji udzielonych odpowiedzi można poszukiwać odwołując się do badań, co 
prawda prowadzonych ponad 20 lat wcześniej, ale których wyniki wydają się wciąż 
aktualne. Wyraźne nasilenie orientacji postmaterialistycznej młodzieży winno się zatem 
tłumaczyć między innymi fazą cyklu życiowego charakteryzującą młodzież. Młodzi 
respondenci, którzy z racji swego wieku nie są jeszcze obciążeni odpowiedzialnością za 
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stworzenie określonych warunków życia członkom własnej rodziny i korzystają 
dodatkowo ze standardu materialnego stworzonego przez własnych rodziców, mogą 
odwoływać się do idealizmu w sprawach bytowych, który jest cechą swoistą okresu 
młodości84. Natomiast wśród wartości instrumentalnych najczęściej wskazywano na 
pracę, pracowitość i wiedzę. Również wartości religijne były częściej wybierane przez 
młode pokolenie Dolnoślązaków niż przez osoby dorosłe. W granicach błędu 
statystycznego znalazły się natomiast takie wartości jak: cwaniactwo – 3,70%, zazdrość  
– 2,65%, egoizm – 2,12%, zachłanność – 1,06%.  

 
Wykres 117. Wartości tworzące system aksjonormatywny dorosłych Dolnoślązaków  

oraz dzieci i młodzieży regionu. 
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1 – zdrowie 9 – zaufanie 17 – pracowitość 

2 – miłość  10 – odpowiedzialność 18 – tolerancja 

3 – szacunek 11 – zaradność życiowa 19 – równość 

4 – rodzina  12 – religia, wiara, Bóg 20 – seks  

5 – poczucie bezpieczeństwa 13 – małżeństwo 21 – wygodne życie 

6 – pieniądze 14 – wiedza 22 – wolność 

7 – praca 15 – sprawiedliwość 23 – patriotyzm 

8 – samodzielność  16 – gotowość niesienia pomocy  

 
Powyższe wyniki badań korespondują z uzyskanymi trzy lata wcześniej, co 

może sygnalizować, iż system aksjonormatywny młodego pokolenia Dolnoślązaków 
jest stabilny. W roku badania 2006 dla młodzieży najważniejszymi wartościami 
życiowymi były miłość (53,94%), rodzina (55,46%), zdrowie (45,19%) i religia (35,64%). 
Na kolejnych miejscach na skali wartości znalazły się: poczucie bezpieczeństwa, 

                                                 
84 R. Siemieńska, Społeczeństwo polskie wobec wartości materialistycznych i niematerialistycznych – w perspektywie 
międzynarodowej, „Studia socjologiczne” 1988, nr 4, s. 158-163. 
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szacunek, samodzielność, indywidualizm, odpowiedzialność, zaufanie, zaradność 
życiowa i wiedza. Wśród wartości, którym młodzież przypisała średnie znaczenie 
wymieniono wolność, równość, tolerancję, wygodne życie, pieniądze, sprawiedliwość, 
gotowość niesienia pomocy, pracowitość, patriotyzm, spryt i seks. Najrzadziej zaś 
młodzież kierowała się w życiu takimi wartościami jak zachłanność, przemoc, 
zazdrość, cwaniactwo i egoizm85. 

Tak jak to miało miejsce w przypadku osób dorosłych, młodzi Dolnoślązacy 
pochodzący z rodzin pełnych, jak i dzieci pochodzące z rodzin monoparentalnych 
przywiązywały wagę do określonych wartości, którymi były: odpowiedzialność  
i zaradność życiowa. Dodatkowo, dzieci z rodzin pełnych, mając zagwarantowane 
określone warunki materialne i emocjonalne przez rodziców, zwracały uwagę na 
wygodne życie, poczucie bezpieczeństwa, wiedzę.  

Młodzież i dzieci mieszkające w miastach, powielając stanowisko dorosłych 
respondentów, także charakteryzowała postawa hedonistyczna. Dla nich bowiem 
ważniejsze, niż dla rówieśników z obszarów wiejskich, były pieniądze, wygodne 
życie, indywidualizm, ale i tolerancja, czyli pryncypia pozwalające przede wszystkim 
na samorealizację. Na wsi istotnymi wartościami były odpowiedzialność, religia, 
gotowość niesienia pomocy innym, rodzina, małżeństwo i zaufanie, czyli te elementy 
społecznej egzystencji, które pozwalają funkcjonować we wspólnocie. 

Odwołując się do zmiennej „płeć” okazało się, iż wyniki badań były w dużej 
mierze porównywalne z otrzymanymi trzy lata wcześniej. Tak jak uprzednio, tak  
i obecnie chłopcy wyżej niż dziewczęta cenili takie przymioty jak zaradność życiowa  
i przywiązywali większą wagę do pieniędzy, wygodnego życia, ale i do patriotyzmu, 
siły, seksu oraz indywidualizmu. Dziewczęta natomiast większe znaczenie nadawały 
takim wartościom jak zaufanie, wiedza, tolerancja, sprawiedliwość i gotowość niesienia 
pomocy, rodzina. Pewne zróżnicowanie systemów aksjologicznych, ze względu na płeć, 
może wynikać z odmiennych wzorców socjalizacji chłopców i dziewcząt. Ci pierwsi 
wychowywani są częściej w duchu „indywidualistycznym”, preferującym samodzielność, 
rywalizację, nakierowanie na osiągnięcie sukcesu, odwagę, umiejętność podejmowania 
decyzji, przywództwo. Dziewczęta natomiast częściej rozwija się w aspekcie 
„kolektywistycznym”, podkreśla i wpaja im takie cechy jak potulność, pracowitość, 
poświęcanie się, umiejętność współpracy, dzielenia się z innymi86. 

                                                 
85 J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska (2008), s. 54. 
86 Tamże. 
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Dostrzegalne także są niewielkie rozbieżności w systemie aksjonormatywnym 
młodzieży rozpatrywanym ze względu na zmienną „typ szkoły” skorelowaną  
z wiekiem. Znaczenie określonych wartości i ich rozumienie zmienia się z wiekiem. 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mocniej waloryzowali zaradność życiową 
(szczególnie uczniowie liceów), pracowitość, samodzielność, tolerancję i szacunek 
oraz także z powodu wieku, częściej niż osoby uczęszczające do gimnazjów, 
wskazywali na seks. Młodsi badani, uczęszczający do gimnazjów eksponowali 
natomiast wygodne życie. 

Wśród wartości młodego człowieka, w tym afiliacyjnych, rodzina została 
zaliczana przez młodzież mieszkającą na terenie Dolnego Śląska do najważniejszych 
wartości konstytuujących system aksjonormatywny. Młodzi respondenci wskazali 
także, iż myśląc o własnej przyszłości i relacjach z drugą osobą przewidują zarówno 
wejście w związek małżeński (88,43%, singiel – 7,05%), jak i założenie rodziny, 
przejawiające się posiadaniem potomstwa, najczęściej 2 dzieci – 60,32% (1 dziecko  
– 18,33%, 3 dzieci – 11,74%, nieposiadanie dziecka – 5,67%). 

Plany związane z funkcjonowaniem w małżeństwie charakteryzowały zarówno 
chłopców, jak i dziewczęta (87,91%, 88,67%), co nie potwierdza stosunkowo długo 
obecnego w świadomości społecznej przekonania o dążeniu przede wszystkim przez 
kobiety do zalegalizowania związku z partnerem. Obecnie chęć trwania  
w sformalizowanym związku charakteryzuje także chłopców/mężczyzn, co potwierdza 
wzrost roli i znaczenia rodziny dla tej płci. Na fakt bycia samym częściej wskazywały 
natomiast dziewczęta niż chłopcy (7,18%, 6,59%). Także posiadanie 2 dzieci było 
dominantą wśród obu płci. Widoczne różnice pojawiały się natomiast w przypadku 
wskazań dotyczących 1 dziecka w rodzinie, bowiem więcej zwolenników mniejszej 
liczby dzieci w rodzinie znalazło się wśród chłopców – 24,69% (dziewczyny – 16,20%). 

W aspekcie zawarcia związku małżeńskiego ani forma rodziny, z której 
pochodziła młodzież i dzieci ani miejsce zamieszkania nie różnicowały respondentów. 
Procent wskazań dla idei małżeństwa szczególnie w rodzinach monoparentalnych 
(88,89%; rodziny pełne – 88,86%) pozwala stwierdzić, iż niezależnie od bieżącej 
sytuacji własnych rodziców chęć posiadania współmałżonka pozostaje wartością 
nadrzędną. Równocześnie bycie singlem częściej deklarowały dzieci i młodzież 
pochodzące z rodzin pełnych (7,19%, 6,17%), być może zniechęcone do zakładania 
związku wewnętrznymi konfliktami oraz osoby mieszkające w miastach niż na wsi 
(7,76%, 6,06%), mające społeczne przyzwolenie na taki styl życia.  
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Obie zmienne okazały się jednak istotne w kontekście deklaracji odnoszących 
się do liczby dzieci w rodzinie. Posiadanie zarówno 2 dzieci, jak i utworzenie rodziny 
wielodzietnej było częściej sygnalizowane przez respondentów pochodzących z rodzin 
pełnych, którzy swoje przeświadczenie ponownie mogli opierać odwołując się do 
własnej sytuacji rodzinnej. Równocześnie osoby wychowywane przez obydwoje 
rodziców dominowały w populacji badanych deklarujących chęć bycia osobami 
bezdzietnymi. I w tym przypadku osobiste doświadczenia mogą być również 
czynnikiem stymulujących dokonanie takiego wyboru odpowiedzi (wykres 118). 

 
Wykres 118. Zależność pomiędzy rodzajem rodziny młodego respondenta a planowaną przez niego liczbą 

dzieci we własnej rodzinie. 
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Uwzględniając zaś zmienną „miejsce zamieszkania” wyniki badań dowodzą, iż 

mniejszą liczbę dzieci planowali mieć respondenci mieszkający w miastach. Oznacza 
to, że dominowali w populacji osób wybierających opcję posiadania 1 dziecka  
w rodzinie – 21,28% (wieś – 15,57%) i osób bezdzietnych – 6,38% (wieś – 4,72%) 
oraz stanowili mniejszy odsetek respondentów wskazujących chęć posiadania 2 dzieci 
w rodzinie – 57,09% (wieś – 64,62%). Tym samym rodziny z większą liczbą dzieci 
pozostają wciąż charakterystyczne dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie. 

Pozytywny stosunek do małżeństwa przejawiali także częściej respondenci, przed 
którymi był dopiero okres buntu młodzieńczego, który to bunt przejawia się w kontestacji 
i sceptycyzmie wobec istniejącego porządku społecznego. Oznacza to, że osoby do 13. 
roku życia w 91,58% wyrażały wolę zawarcia związku małżeńskiego i 93,75% badanych 
po 18. roku życia, którzy mieli już za sobą trudny okres życia związany z dojrzewaniem. 
Osoby pomiędzy 14. a 18. rokiem życia charakteryzował najniższy poziom poparcia 
wobec instytucji małżeństwa – 87,03% i jednocześnie największy odsetek wskazań 
dotyczących bycia singlem – 7,84% (do 13. lat – 5,26%; powyżej 18. lat – 3,13%). Wiek 
respondentów w kontekście liczby dzieci pozwalał natomiast zauważyć, iż posiadania 
jednego dziecka częściej było akcentowane przez badanych do 13. roku życia, osoby 
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mające pomiędzy 14 a 18 lat były zdecydowanymi zwolennikami posiadania 2 dzieci 
(61,42%) a najstarsi uczestnicy badań, którzy skończyli 18 lat dominowali w populacji 
badanych preferujących rodziny wielodzietne (16,67%). 

Nie bez znaczenia przy dokonywaniu wskazań okazał się również rodzaj szkoły, 
do której uczęszczali respondenci. Największy sceptycyzm wobec małżeństwa i rodzin 
wielodzietnych przejawiali bowiem uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz 
techników (poparcie dla idei małżeństwa: zsz – 82,22%, technikum – 88,15%, liceum 
ogólnokształcące – 90,48%, liceum profilowane – 91,49%). 

Młodzież i dzieci uczestnicząca w badaniach dolnośląskich wskazała także na 
swoje preferencje dotyczące wykształcenia i wykonywanego w przyszłości zawodu. 
62,19% dzieci i młodzieży zasygnalizowało, iż będzie kontynuowało naukę celem 
zdobycia wykształcenia wyższego, 29,39% wskazało na wybór średniego szczebla 
wykształcenia, a 11,11% planowało zakończyć edukację na zasadniczej szkole 
zawodowej. Stanowisko wyrażone przez dziewczęta koresponduje z powszechną 
obecnie prawidłowością, iż nie tylko coraz więcej kobiet uczy się i zdobywa wyższe 
wykształcenie, ale ma coraz lepsze kwalifikacje w porównaniu z mężczyznami. W roku 
2009 na Dolnym Śląsku w szkołach publicznych studiowało 54.936 mężczyzn oraz 
65.527 kobiet. Dysproporcje były jeszcze większe w przypadku szkół niepublicznych, 
bowiem mężczyzn studiujących było 19.691, kobiet zaś 32.32587. Także w badaniach 
dolnośląskich plany związane ze zdobyciem wyższego wykształcenia charakteryzowały 
przede wszystkim dziewczęta – 63,81% (chłopcy – 59,78%), wybór zaś zasadniczego 
zawodowego wykształcenia dominował wśród płci męskiej – 14,67% (dziewczęta  
– 9,67%).  

Na fakt zdobycia wykształcenia wyższego wskazywały również częściej osoby 
uczęszczające do tych placówek edukacyjnych, które przygotowują do podjęcia 
dalszej nauki, a mianowicie liceów ogólnokształcących i profilowanych (88,24%, 
71,11%). Natomiast tylko 28,89% młodzieży uczącej się w zasadniczych szkołach 
zawodowych brała pod uwagę możliwość dalszej edukacji, w tym skończenia studiów 
oraz 60,14% uczniów techników. Jednocześnie imperatyw zdobycia wyższego 
wykształcenia wśród osób uczęszczających do liceów ogólnokształcących był tak 
silny, iż tylko 9,41% z nich miało zamiar zakończyć edukację na poziomie szkoły 
średniej. 

                                                 
87 Dane pochodzą z Banku Danych Regionalnych (24.10.2010). Dane te nie uwzględniają sytuacji, gdzie młodzież pochodząca 
z Dolnego Śląska studiuje na wyższych uczelniach (państwowych lub publicznych) znajdujących się poza regionem.  
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Osobami, które częściej deklarowały chęć ukończenia studiów wyższych były 
również dzieci i młodzież pochodząca z rodzin pełnych (62,82%; rodziny 
monoparentalne – 53,09%), mieszkająca w miastach. Tak określone stanowisko 
młodych ludzi wychowywanych przez obydwoje rodziców jest w znacznej mierze 
związane z możliwościami finansowymi rodzin pełnych, które są w zdecydowanie 
lepszej kondycji. Poza tym w rodzinach pełnych, w których rodzice mają 
niejednokrotnie więcej czasu dla swych dzieci, potomstwo uczy się lepiej a tym 
samym ma szanse na dobre oceny i wybór właściwej szkoły/uczelni. Respondenci 
wychowywani przez jednego rodzica dominowali w kategorii populacji osób, które 
mówiły o średnim i zasadniczym zawodowym wykształceniu. Oba rodzaje 
wykształcenia były również częściej akcentowane przez dzieci i młodzież pochodzącą 
z obszarów wiejskich, mającą świadomość ograniczonych możliwości finansowych 
własnych gospodarstw domowych oraz przydatności określonych zawodów na wsi.  

Biorąc pod uwagę edukacyjne plany życiowe respondentów zapytano o rodzaj 
zawodu, który chcieliby wykonywać w swoim dorosłym życiu. Wśród najczęściej 
wybieranych profesji dominowali: pracownicy usług osobistych, czyli fryzjerzy  
i kucharze – 12,40%, specjaliści do spraw zdrowia, a w szczególności lekarze i dentyści 
– 10,66%, specjaliści do spraw technologii informacyjno – komunikacyjnych, 
reprezentowani przez informatyków i programistów – 8,14%, specjaliści z dziedzin 
nauk społecznych i pokrewnych, czyli między innymi psycholodzy i kuratorzy sądowi 
– 4,84%, policjanci – 4,46% i specjaliści do spraw nauczania i wychowania, czyli 
nauczyciele – 4,26%88. Największy jednak odsetek stanowiły osoby, które nie 
wiedziały, jaki zawód będą wykonywać w przyszłości – 18,67%, a decyzje będą 
podejmowane w oparciu o analizę bieżącej sytuacji na rynku pracy. 

Zawody wymagające dłuższego czasu trwania edukacji, a tym samym związane  
z ukończeniem kosztowanych studiów wyższych, były częściej wybierane przez dzieci  
i młodzież mieszkającą w miastach (dentysta/lekarz: miasto – 12,46%, wieś – 8,06%; 
informatyk/programista: miasto – 9,84%, wieś – 5,69%; psycholog/kurator sądowy: 
miasto – 5,57%, wieś – 3,79%). Ponadto osoby dokonując wskazań określonych profesji 
uwzględniały społeczne zapotrzebowanie wynikające z miejsca zamieszkania. Tym 
samym na obszarach wiejskich częściej wybierano zawody takie jak: fryzjer/kucharz 
(miasto – 10,16%, wieś – 15,64%) czy policjant (miasto – 1,64%, wieś – 8,53%). 

                                                 
88 Przyjęta klasyfikacja zawodów i specjalności została oparta na rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.  
z 2010 r. nr 82, poz. 537). 
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Wybór zawodu był również determinowany płcią respondentów i rodzajem 
szkoły ponadgimnazjalnej. Dziewczęta deklarowały chęć wykonywania takich 
zawodów, które będą pozwalały im wykorzystywać naturalne predyspozycje, ale  
i bardziej sfeminizowane. Oznacza to, że praca z ludźmi, często z dziećmi, w takich 
zawodach jak nauczyciel (dz. – 5,28%, ch. – 2,41%), psycholog/kurator sądowy  
(dz. – 7,04%, ch. – 0%), ale i lekarz (dz. – 11,44%, ch. – 9,04%) oraz policjant  
(dz. – 5,87%, ch. – 2,41%) były przez nie preferowane. Chłopcy dominowali 
natomiast w populacji osób decydujących się na studia techniczne, w tym związane  
z informatyką i programowaniem (chłopcy – 20,48%, dziewczęta – 2,35%). Jednoczenie 
wśród osób, które nie miały jeszcze konkretnych planów zawodowych więcej było 
dziewcząt niż chłopców. 

Z katalogu najczęściej wybieranych zawodów osoby uczęszczające do liceów 
ogólnokształcących, mające zatem szerokie możliwości wyboru zawodu, preferowały 
profesje związane ze zdrowiem i naukami społecznymi, natomiast uczniowie 
techników i szkół zawodowych te, do których przygotowują ich szkoły, a mianowicie 
studia techniczne, czy zawód kucharza, fryzjera. 

Wiek oraz forma rodziny nie różnicowały wyraźnie rozkładów odpowiedzi  
z jednym wyjątkiem. Odwołując się do zmiennej „forma rodziny”, wyniki badań 
dowodzą, że młodzież pochodząca z rodzin pełnych znacznie częściej wybierała studia 
medyczne, czyli studia na których nauka trwa najdłuższej, są to studia jednolite, 
wymagające czasu na naukę, jak i nakładów finansowych. Można zatem 
przypuszczać, iż lepsza sytuacja materialna rodzin z obydwojgiem rodziców, a tym 
samym możliwość zapewnienia określonych warunków do nauki, była jednym  
z podstawowych kryteriów wskazań. 
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MŁODZI DOLNOŚLĄZACY O RODZINIE – PODSUMOWANIE 
  

Przechodzenie od wieku młodzieńczego do dorosłości wiąże się między innymi 
z procesem indywidualizacji, który w okresie adolescencji ma szczególne znaczenie. 
Jednostki dokonują redefinicji swoich relacji z najbliższym otoczeniem, a także 
poszukują własnej przestrzeni emocjonalno – poznawczej. Wśród kształtowanego 
systemu wartości rodzina zajmuje wysoką pozycję w hierarchii. Młodzi Dolnoślązacy 
traktują tę grupę pierwotną jako wartość najwyższą, która w przyszłości określa sens 
życia dorosłego człowieka. Podobnie jak w przypadku odpowiedzi udzielanych przez 
rodziców, rodzina dla młodzieży posiada tym samym wymiar autoteliczny. Młodzi 
ludzie wskazywali również, iż rodzina kojarzy im się ze wsparciem (26,83%)  
i miłością (26,64%). W przypadku ostatniego wskazania miłość była uczuciem, które 
winno występować pomiędzy wszystkimi jej członkami, a w stosunku do samych 
dzieci mieć charakter bezwarunkowy. 

 

Rodzina kojarzona była również z bezpieczeństwem, szczęściem, ciepłem  
i wsparciem. W odniesieniu do interpretacji tego zjawiska przywoływane były silnie 
emocjonalne skojarzenia związane z bliskością psychiczną wśród jej członków. 
Zwracano uwagę na uczucia bliskości i oddania, które wpływają na kształtowanie 
pewności siebie w eksploracji świata. 

 

Młodzież podobne, jak dorośli respondenci wśród najczęstszych przyczyn 
zawarcia małżeństwa wymieniała czynniki emocjonalne – miłość (86,87%) oraz 
wskazywała na potrzebę znalezienia tej jedynej, właściwej osoby (72,88%). 
Legalizacja związku była również postrzegana jako antidotum na samotność, 
konsekwencja nieplanowej ciąży, realizacja potrzeby przynależności (posiadanie 
kogoś do kochania). Rzadziej natomiast niż osoby dorosłe młodzi respondenci 
wskazywali na motywy egzystencjalne, kompensacyjne oraz odwołujące się do 
indyferentyzmu społecznego. 

 

W porównaniu z dorosłymi, młodzież wykazywała bardziej idealistyczne, 
oparte na motywach emocjonalnych, zindywidualizowanych, uogólnione podejście do 
przyczyn zawierania małżeństwa. Obok czynników emocjonalnych i instrumentalnych, 
podkreślano także kulturowe uwarunkowania procesu łączenia się ludzi w pary. 
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Zdecydowana większość młodych ludzi, myśląc o swej przyszłości w kontekście 
intymnych relacji z drugim człowiekiem, chciała zawrzeć związek małżeński. 
Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 82,27% badanych, a jedynie co dwudziesta (5,16%) 
osoba stwierdziła, że nie ożeni się/nie wyjdzie za mąż. Niesprecyzowane poglądy na tę 
kwestię miało tylko 12,56% młodzieży. Podobnie wątpliwości nie budziła kwestia 
posiadania potomstwa w przyszłości. Aż 80,45% młodych ludzi wyrażało gotowość do 
zostania rodzicami. Deklarację o nieposiadaniu dzieci wyrażało 4,5% badanych.  
Co szósta (15,05%) osoba nie potrafiła jasno określić swych preferencji prokreacyjnych. 
Tym samym pogląd o deprecjacji małżeństwa i prokreacji jako wartości w oczach 
młodego pokolenia nie znajduje potwierdzenia w wynikach badania. Najczęściej 
występującym modelem rodziny byli rodzice i dwójka dzieci (2+2). 

 

Poszukując przyczyn skłaniających ludzi do posiadania potomstwa młodzież za 
najważniejsze uznała: potwierdzenie wzajemnych uczuć (75,56%), chęć zapewnienia 
sobie w dzieciach oparcia na starość. Młodzi ludzi percypowali prokreację również 
jako wynik przypadku (tzw. „wpadki”), zaspokojenie potrzeb afiliacyjnych  
i egzystencjalnych. Najrzadziej postrzeganym powodem były determinanty biologiczne. 
Młodzież silniej niż dorośli respondenci uwypuklała takie motywy prokreacji, jak chęć 
posiadania oparcia na starość, przypadek/„wpadkę”, zaspokojenie potrzeby 
przynależności poprzez obdarzenie innej osoby swym uczuciem oraz postrzeganie 
potomstwa jako formy ochrony przed samotnością (28,40% vs 16,83%). Natomiast 
dorośli mieszkańcy Dolnego Śląska mocniej odczuwali presję społeczną związaną  
z procesem prokreacji – odpowiedź, iż pełnię człowieczeństwa zyskuje się dopiero 
wówczas, kiedy ma się własne dzieci wybrało 26,06% dorosłych i 20,65% młodzieży. 

 

Wartości najważniejsze w małżeństwie to, według młodzieży, miłość (90,71%), 
wierność (86,4%), wzajemny szacunek i zrozumienie (84,34%), możliwość wspólnego 
spędzania czasu (71,08%) oraz poczucie bezpieczeństwa (63,17%). Według młodych 
ludzi kwestią istotną dla jakości małżeństwa jest również seks oraz partnerstwo 
wyrażające się w dzieleniu się obowiązkami domowymi. W małżeństwie liczą się 
także możliwość samorealizacji, posiadanie dzieci oraz podobne zainteresowania. 
Czynniki materialne, indywidualistyczne oraz strukturalne uznane zostały przez 
badanych za mniej istotne cechy dobrego małżeństwa. Młodzież w porównaniu  
z dorosłymi respondentami skłonna była przypisywać większe znaczenie wartościom 
o podłożu emocjonalnym i zindywidualizowanym, natomiast dorośli częściej 
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podkreślali te cechy, które sprzyjały umacnianiu związku jako całości, tworzyły 
systemowe podstawy jego istnienia. 

 

Młodzi Dolnoślązacy aprobowali kształt, formę i wartości funkcjonujące w ich 
rodzinie, tworzonej wspólnie z rodzicami (41%). Dając temu wyraz deklarowali 
również, że ich przyszła rodzina będzie wyglądać podobnie. Oświadczali, iż cenią swoją 
rodzinę za brak wewnętrznych problemów, dotyczących np. uzależnień, brak 
nerwowości czy niepewności oraz za uczucia w niej występujące, a w szczególności za 
wzajemny szacunek, którym obdarzają się rodzice i bezpieczeństwo, które rodzina daje. 

 

Opinie respondentów odnoszące się do funkcjonowania rodziny uzależnione były 
od wieku młodego człowieka. Osoby młodsze rzadko negatywnie wypowiadały się na 
temat własnej rodziny. Wraz z wchodzeniem w okres pełnoletności częściej pojawiały się 
stanowiska krytyczne analizujące przestrzeń rodzinną, co można wiązać z występowaniem 
większej indywidualizacji przekonań młodego człowieka oraz z pewną autonomizacją 
życia, doświadczaną już przez coraz starszych respondentów. Co więcej, dorosłe dzieci 
częściej zauważały błędy własnych rodziców w relacjach z bliskimi i w związku z tym 
próbowali podejmować własne decyzje, które odmienne były od postępowania rodziców.  

 

Dla młodych ludzi, żyjących współcześnie pod dużą presją wielu czynników 
socjokulturowych (np. kreowany w mediach niezależny tryb życia, kohabitacja, 
niezależność kobiet, praca jako wartość najważniejsza, liberalizacja poglądów odnośnie 
wartości ważnych w życiu, wczesny wiek inicjacji seksualnej itd.), które warunkują 
świadomość ich życia rodzinnego, szczególnie cenny okazał się tradycyjny model rodziny 
pełnej. Taki wzór pragnęło wdrożyć w swe dorosłe funkcjonowanie 40,78% badanych,  
w tym akceptację dla rodziny pełnej wyrażało 45,78% młodych ludzi mieszkających  
z obojgiem rodziców. Jedynie 18,29% młodych Dolnoślązaków mieszkających z jednym 
z rodziców wskazała na chęć tworzenia rodziny monoparentalnej.  

 

Tak jak rodzice percypowali swe dzieci przez pryzmat ich autoteliczności, tak 
również dzieci i młodzież okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek ze względu na 
fakt bycia rodzicem, niezależnie od ich zalet lub wad (64,59%). Niewiele natomiast 
ponad ¼ respondentów uzależniała okazywanie miłości i szacunku od sytuacji  
i nastawienia samych rodziców do dziecka (26,33% wskazań).  
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Dzieci i młodzież łączą z rodzicami silne więzi naturalne i emocjonalne. 
Udzielone odpowiedzi dowodzą, iż dolnośląska młodzież czuła się w rodzinie przede 
wszystkim bezpieczna (93,5%), kochana (87%) i akceptowana (84%). Ponadto młodzi 
ludzie mieli poczucie bycia szczęśliwymi (81%), docenianymi i rozumianymi, co 
sprawiało, iż oceniali oni pozytywnie własną rodzinę i panujące w niej relacje.  

 

W dolnośląskiej rodzinie, w opinii młodych ludzi, brak było czynników, które 
wpływały na deprecjonowanie własnej osoby. W przeważającej większości dominowały 
te, które dawały silne bodźce pozytywne, związane z aprobatą i pozytywnym 
nastawieniem kręgu najbliższych. Ponadto rodzina dla młodych ludzi nie wiązała się  
z poczuciem dystansu emocjonalnego, obojętności czy blokowania dążenia do 
samodzielności. Młodzież odczuwała wsparcie, miała silne poczucie własnej godności  
i przyzwolenia do uczenia się samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.  

 

Uwzględniając zmiany zachodzące we współczesnych rodzinach, przejawiające 
się między innymi wzrostem zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne, również  
w badaniach dolnośląskich okazało się, że nie tylko osoba matki, ale i ojca jest 
wartościowana pozytywnie. Syndrom „opiekunki”, „przyjaciółki” przypisany przez 
wieki roli matki, obecnie staje się stałym komponentem wizerunku ojca.  

 

Rodzice okazali się być również tym osobami, które w istotny sposób 
oddziałują na młodych Dolnoślązaków. Nie tylko stwarzają dzieciom możliwość 
rozwijania własnych, indywidualnych predyspozycji (posiadanie własnego zdania, 
organizowanie czasu wolnego), zaspokajają potrzeby miłości, przyjaźni i bliskości, ale 
uczą funkcjonowania w społecznościach (przekazywanie wzorców i wartości, 
organizowanie świąt) oraz szacunku wobec ludzi i tradycji. W kontekście powyższych 
wskazań uzasadnionym wydaje się być stanowisko młodych respondentów, 
określające własnych rodziców mianem „dobrych rodziców” (80,76%wskazań). 

 

Pozytywny stosunek młodych Dolnoślązaków w stosunku do własnych 
rodziców był dodatkowo wzmocniony stanowiskiem młodzieży wobec potrzeby 
istnienia pomocy materialnej świadczonej przez rodziców. Okazuje się bowiem,  
iż młodzi ludzie mieli mniejsze oczekiwania natury finansowej w stosunku do swych 
rodziców niż sami rodzice i wykazywali wyższy poziom odpowiedzialności za siebie 
samych w kontekście uwarunkowań materialnych.  
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Wspólne spędzanie czasu wolnego z dziećmi przyczynia się do powstania więzi 
i dobrej komunikacji w rodzinie. Pozwala na realizację socjalizacyjnej i edukacyjnej 
funkcji rodziny, jak również wpływa na kształtowanie aktywnych postaw młodego 
pokolenia – nauczanie dzieci w jaki sposób powinno się planować swój czas, jak 
funkcjonować w najbliższym i dalszym otoczeniu.  

 

Dolnośląska młodzież niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy sytuacji 
rodzinnej w przeważającej większości deklarowała, iż lubiła spędzać czas wolny w gronie 
rodzinnym (64,12%), choć czas ten zagospodarowany był w sposób bierny. Wspólnie 
najczęściej koncentrowano się na takich czynnościach jak: oglądanie telewizji, rozmowy 
(ponad 80% wskazań) czy wykonywanie obowiązków domowych (ponad 70% wskazań).  

 

Młodzi Dolnoślązacy najchętniej spędzali swój wolny czas na słuchaniu muzyki  
– 88,54%, oglądaniu telewizji – 82,91%, spotkaniach z przyjaciółmi – 81,55%, spędzaniu 
czasu przy komputerze – 69,51% i na oglądaniu filmów na DVD/wideo – 65,55%.  
W dalszej kolejności respondenci deklarowali, iż poświęcają swój czas na odrabianie 
lekcji, leniuchowanie i robienie zakupów (odpowiedzi te oscylowały wokół 50% 
wskazań). Najmniej swojego wolnego czasu młodzież poświęcała na opiekowanie się 
młodszym rodzeństwem – 13,88% wskazań (częściej dziewczynki – 16,35%, chłopcy  
– 9,18%), na chodzenie do kościoła – 16,17% oraz na działalność w organizacjach 
społecznych – jedynie 6,15%. Biorąc zatem pod uwagę charakter zajęć, które wykonywali 
młodzi respondenci, dominował przede wszystkim bierny sposób spędzania czasu 
wolnego. Wybory dokonywane przez badanych mogą więc świadczyć zarówno o tym,  
iż młodzi ludzie nie przywiązują wagi do rozwoju własnej wyobraźni i twórczych 
możliwości, jak i o braku istnienia w regionie różnego rodzaju instytucji i rozwiązań 
generujących w młodym pokoleniu Dolnoślązaków chęć rozwoju potencjału twórczego. 

 

Znaczny odsetek młodzieży dokonując oceny stopnia zaangażowania własnych 
rodziców w codzienne życie stwierdził, iż opiekunowie znają dobrze zarówno ich 
przyjaciół i kolegów oraz ich rodziców (45,25% wskazań), jak również mają wiedzę 
na temat ich codziennego funkcjonowania. Towarzyszące zatem rodzicom 
przeświadczenie o wiedzy na temat swych dzieci, zostało potwierdzone.  

 

Jednakże, co trzeba podkreślić, zdaniem samych dzieci i młodzieży zakres 
wiedzy rodziców/opiekunów na temat ich codziennego funkcjonowania nie jest tak 
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duży jak uważają sami opiekunowie. Dzieci i młodzież wskazywali na zdecydowanie 
mniejszy udział rodziców w ich codzienności niż twierdzili sami opiekunowie. 
Niezależnie jednak od występujących rozbieżności młodzi respondenci potwierdzali 
zaangażowanie rodziców w kształtowanie ich życia oraz przyszłości. 

 

Istnieniu pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi towarzyszyło także 
prowadzenie wspólnych rozmów na różne tematy. Dzieci i młodzież, w zależności od 
wieku, potwierdzali, iż są zainteresowani stanowiskiem własnych rodziców  
w poszczególnych kwestiach. Wachlarz poruszanej tematyki pokazywał silną korelację 
z płcią i wiekiem dziecka. Z młodszymi dziećmi podejmowane rozmowy dotyczyły 
częściej spraw bieżących i codziennego funkcjonowania, co wiązało się z chęcią 
doraźnej kontroli dziecka. Natomiast starsza młodzież częściej poruszała z rodzicami 
ważne z ich punktu widzenia tematy. Swobodnie poddawała pod dyskusję takie wątki 
jak np. wartości życiowe, tradycja rodzinna, przyszłość itp. Świadczy to zatem zarówno 
o zaangażowaniu prawie dorosłych dzieci w procesy decyzyjne podejmowane  
w rodzinie, jak również o traktowaniu dzieci przez rodziców w sposób partnerski.  

 

Wyniki badań silnie akcentowały również fakt, iż to kobiety mają lepszy  
i częstszy kontakt z własnymi dziećmi, niezależnie od wieku dziecka. Istniała bowiem 
pewna kategoria tematów, które dzieci wolały omawiać z matką.  

 

47,24% dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie województwa dolnośląskiego  
w roku badania korzystało z dodatkowej formy edukacji. Wśród młodych respondentów, 
którzy odpowiedzieli pozytywnie 53,76% uczęszczało na zajęcia sportowe, 29,70% na 
naukę języków obcych, 27,07% na korepetycje, 22,56% na zajęcia artystyczne, 18,80% na 
basen, 14,66% na kursy przygotowawcze, a pozostali na tenis, kursy komputerowe oraz 
angażowali się w harcerstwo. Katalog zajęć dodatkowych stworzony przez dzieci  
i młodzież korespondował ze stanowiskiem wyrażonym przez rodziców i opiekunów. 
Młodzi Dolnoślązacy, tak jak i dorośli badani, wskazali, że, po pierwsze, chodzą na więcej 
niż jedno zajęcie dodatkowe i, po drugie, katalog najczęściej wybieranych zajęć tworzą 
zajęcia sportowe, artystyczne oraz nauka języków obcych. 

 

Czynnikami w istotny sposób stymulującymi wybór określonych rodzajów zajęć 
okazały się być miejsce zamieszkania, forma rodziny, płeć oraz typ szkoły, do której 
chodzili badani. W zależności od typu szkoły ponadgimnazjalnej młodzież zwracała 
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uwagę albo na nabywanie i rozwój umiejętności o charakterze fizycznym (uczniowie 
szkół zasadniczych zawodowych, a także liceów profilowanych czy techników) albo 
też na predyspozycje intelektualno-estetyczne (szczególnie nobilitowane przez uczniów 
liceów ogólnokształcących). 

 

51,72% dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku wskazało, iż nie uczęszcza na 
zajęcia pozaszkolne argumentując, iż brak jest właściwej oferty takich zajęć – 37,40% 
oraz odwołując się do czynników indywidualnych (brak użyteczności dodatkowych 
form edukacji – 30,53% i brak zainteresowania samą ofertą – 16,41%). Jednocześnie 
młodzi badani, w przeciwieństwie do dorosłych Dolnoślązaków, minimalizowali 
znaczenie trudności wynikających z okoliczności przestrzennych (brak możliwości  
w miejscu zamieszkania) i finansowych.  

 

Znaczna część rodziców mieszkających na terenie Dolnego Śląska była 
przeświadczonych, iż w razie problemów, jak i w szczęśliwych chwilach ich dzieci 
zwracają się o pomoc, jak również dzielą się emocjami przede wszystkim z nimi  
– rodzicami, następnie dziadkami lub rodzeństwem, a dopiero w dalszej kolejności,  
w przypadku starszych dzieci, z przyjaciółmi, sympatią czy kolegami z klasy. Młodzi 
respondenci zajęli jednak nieco odmienne stanowisko. Choć rodzina, a szczególnie 
osoba matki wciąż pozostała najważniejsza, to do podmiotów szczególnie ważnych 
zaliczono przyjaciół, sympatię, kolegów z klasy, a dopiero w następnej kolejności 
rodzeństwo, ojca czy też dziadków. 

 

Co więcej, młodzi respondenci dokonali wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy 
osobami z którymi dzielą się emocjami i odczuciami oraz tymi, z opinią których  
w swoim postępowaniu liczą się najbardziej. W sytuacje jednostkowe, często 
odwołujące się do miłych, radosnych chwil, młodzież angażowała głównie swoich 
rówieśników. W chwilach wymagających podjęcia działań, często trudnych, 
podmiotami tymi stawali się rodzice. Jednakże opiekunowie nie są postrzegani tylko  
i wyłącznie przez pryzmat niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Rodzice,  
co dowodzą wyniki badań, są osobami, które mają największy wpływ na młodego 
człowieka w jego codziennym funkcjonowaniu. Pozwala to stwierdzić, iż wciąż 
pozostają dla swego dziecka autorytetem. Do grona osób, których opinię brano pod 
uwagę w codziennym postępowaniu zaliczono także przyjaciół, sympatię, rodzeństwo 
i dziadków oraz kolegów z klasy. 
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Zaobserwowana w populacji dorosłych swoista ambiwalencja związana  
z percepcją roli „głowy rodziny”, w przypadku młodzieży zaznaczyła się jeszcze 
mocniej. Największa liczba osób, prawie 30% (29,51%) wskazała na oboje rodziców 
jako osoby decyzyjne w gospodarstwie domowym. Jednakże porównywalna liczba 
młodych ludzi widziała w tej roli ojca (25%) albo matkę (24,48%). Poglądy o wspólnym 
zarządzaniu rodziną były udziałem szczególnie starszej młodzieży. Podejście takie 
pozwala na konstatację, że, w opinii dzieci, ich rodzice nie ograniczają się w swych 
rolach socjalizacyjnych jedynie do jednokierunkowej relacji mentor – wychowanek, ale 
wraz z dorastaniem dziecka dzielą się z nim swą władzą, podejmując dialog na zasadach 
partnerstwa, i włączając je w proces zarządzania rodziną.  

 

Podobnie, jak osoby dorosłe, również młodzież najczęściej prezentowała pogląd, 
iż większość prac domowych wykonywana jest przez matkę. Okazała się przy tym 
uważnym obserwatorem przemian relacji wewnątrzrodzinnych, silniej niż dorosłe 
respondentki podkreślając włączanie się ojców w realizację prac domowych. Wydaje się 
więc, iż percepcja rodziców poprzez pryzmat wykonywania czynności na rzecz 
gospodarstwa domowego, dokonana przez młodzież, może zostać uznana za obraz 
najbardziej zbliżony do rzeczywistości, odzwierciedlający zarówno mieszczący się 
pomiędzy sceptycznymi poglądami dorosłych kobiet, jak i optymistycznym 
stanowiskiem wyrażonym przez zapatrywaniami mężczyzn na tę kwestię. Młodzi 
respondenci w znacznie większym stopniu niż rodzice akcentowali również swą 
aktywność w realizacji wszystkich zadań na rzecz gospodarstwa domowego.  

 

Zarówno rodzice, jak i dzieci postrzegali odpowiedzialność matek za 
wewnętrzną organizacje gospodarstwa domowego, łącznie z funkcją estetyczną oraz 
za sprawy opiekuńczo – wychowawcze dotyczące potomstwa. Mężczyźni natomiast 
częściej niż kobiety podejmowali decyzje odnoszące się do „techniki”. Odmiennie niż 
dorośli Dolnoślązacy, młodzież znacznie częściej uwypuklała własną rolę  
w podejmowaniu decyzji, szczególnie w odniesieniu do kwestii, które dotyczyły ich 
personalnie (korzystanie z zajęć pozalekcyjnych, wybór szkoły, zakup odzieży na 
własny użytek). W konfrontacji z poglądami młodzieży dorośli percypowali 
samodzielny udział dzieci w procesie decyzyjnym jako bardziej ograniczony.  

 

W porównaniu z młodzieżą dorośli częściej byli przekonani o stosowaniu 
nagród i kar jako elementów procesu socjalizacyjnego potomstwa. W opinii dzieci 
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najczęstszym powodem przyznawania im nagród było uzyskiwanie dobrych wyników 
w nauce oraz osiągnięcia w szkole i poza nią. Istotne przyczyny otrzymania nagrody 
to także pomoc dzieci w domu, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, 
wysiłek i staranie włożone w realizację powierzonego zadania. Dobre zachowanie nie 
było aż tak istotnym powodem otrzymywania nagród, częściej zdarzało się natomiast, 
że dzieci były gratyfikowane bez powodu. 

 

Większość przyznawanych przez opiekunów nagród miała charakter materialny  
i finansowy (pieniądze, zakup rzeczy sprawiających przyjemność, będących marzeniem 
dziecka lub przedmiotów użytkowych). Jednakże istotną rolę odgrywały również 
wyróżnienia werbalne – pochwały. Młodzi ludzie częściej niż rodzice podkreślali fakt 
otrzymywania w nagrodę pieniędzy i przedmiotów materialnych. Mocniej akcentowali 
także znaczenie pochwał jako elementu wykorzystywanego przez opiekunów w procesie 
wychowania. Znacznie silniej postrzegali także partnerstwo w relacjach z dorosłymi 
opiekunami, podkreślając możliwość samodzielnego wyboru rodzaju nagrody.  

 

Według dorosłych przyczyną najczęstszego stosowania sankcji negatywnych 
było nieposłuszeństwo. Młodzież odmiennie postrzegała sytuacje, które według nich, 
skłaniały rodziców do wymierzania im kary. Najczęstszym powodem była nadmierna 
ekspresja językowa („pyskowanie”), a następnie  otrzymywanie złych ocen i niewłaściwe 
towarzystwo i lenistwo. Warto podkreślić, że młodzi respondenci znacznie częściej niż 
osoby dorosłe postrzegały kary jako oderwane od rzeczywistych uczynków, 
wymierzane bez konkretnego, jasnego powodu. Wydaje się więc, iż podobnie jak 
nagrody, również kary nie zawsze spełniały swe funkcje socjalizacyjne. Do najczęściej 
stosowanych kar należały upomnienia, czasowy zakaz wychodzenia z domu w czasie 
wolnym dziecka – tzw. „szlaban na wyjścia” oraz zakaz używania komputera. 

 

Badania dowodzą, iż system aksjonormatywny młodego pokolenia 
Dolnoślązaków jest stabilny. Dla młodzieży najważniejszymi wartościami życiowymi 
były wartości afiliacyjne, takie jak: miłość, zdrowie, szacunek i rodzina. Jednocześnie 
młodzi mieszkańcy regionu wybrali te rodzaje wartości, które charakteryzowały także 
dorosłych respondentów. W przeciwieństwie jednak do dorosłych Dolnoślązaków dzieci 
i młodzież zwróciła większą uwagę na zaufanie, samodzielność, odpowiedzialność czy 
małżeństwo, a w wśród wartości afiliacyjnych akcentowano znaczenie sprawiedliwości, 
wolności, tolerancję i równość. Co więcej, młodzież okazała się być kategorią badanych, 
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która bardziej niż dorośli czuła się związana z narodem/ojczyzną oraz marginalizowała 
rolę wartości materialnych. 

 

Rodzina i wiedza także okazały się być tymi wartościami, które częściej były 
akcentowane przez młode pokolenia Dolnoślązaków (rodzina – 77,60%, wiedza  
– 35,45%) aniżeli przez dorosłych respondentów (rodzina – 57,13%, wiedza – 21,91%). 
Stosunek do tych wartości przejawiał się między innymi określoną wizją własnej 
przyszłości w kontekście struktury rodziny i planów zawodowych.  

 

Okazuje się, że przyszłość młodych Dolnoślązaków jest ściśle związana  
z założeniem rodziny, która byłaby sformalizowana. Dominuje zatem stanowisko 
odwołujące się do funkcjonowania w małżeństwie (88,43%, singiel – 7,05%), jak i do 
posiadania potomstwa, najczęściej dwojga dzieci – 60,32% (jedno dziecko – 18,33%,  
troje dzieci – 11,74%, nieposiadanie dziecka – 5,67%). 

 

Uwzględniając rosnące znaczenie wiedzy i wykształcenia większość młodych 
respondentów zadeklarowała także chęć kontynuowania nauki celem zdobycia 
wykształcenia wyższego – 62,19% (29,39% badanych wskazało na wybór średniego 
szczebla wykształcenia, a 11,11% planowało zakończyć edukację na zasadniczej 
szkole zawodowej). Także najczęściej wybieranymi zawodami okazały się być 
specjalizacje wymagające konkretnego zawodowego przygotowania (pracownicy 
usług osobistych, czyli fryzjerzy i kucharze, specjaliści do spraw zdrowia – lekarze  
i dentyści, specjaliści do spraw technologii informacyjno – komunikacyjnych, czyli 
informatycy i programiści, specjaliści z dziedzin nauk społecznych i pokrewnych, 
czyli między innymi psycholodzy i kuratorzy sądowi, policjanci i nauczyciele). Wśród 
badanej populacji prawie ¼ stanowiły osoby, które nie miały jeszcze sprecyzowanych 
planów odnośnie wykonywanego w przyszłości zawodu, uzależniając podjęcie decyzji 
od bieżącej sytuacji na rynku pracy.  
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WNIOSKI 
 

W dolnośląskiej przestrzeni społecznej widoczna jest przemiana charakteryzująca 
przede wszystkim ponowoczesne społeczeństwa zachodnie, gdzie dziecko nie jest już 
percypowane przez pryzmat swej użyteczności ekonomicznej, ale jest dobrem rodzinnym. 
Oznacza to zatem, iż jest ono bezwartościowe ekonomicznie, ale bezcenne emocjonalnie. 
Dostrzegalny obecnie psychospołeczny „wkład” dziecka w rodzinę przejawia się 
niejednokrotnie w ogniskowaniu się troski rodziców na indywidualizmie dziecka i jego 
predyspozycjach oraz potrzebach psychofizycznych, przy jednoczesnym poszerzeniu 
zakresu swych – rodziców – obowiązków wobec dzieci. Jest to dostrzegalne przede wszystkim 
w kontekście czasu trwania odpowiedzialności finansowej rodziców za swe potomstwo. 

 

Przemianom przejawiającym się w zmianie stosunku osób dorosłych do dzieci 
towarzyszyła ewolucja ról społecznych samych rodziców. Oznacza to, po pierwsze, 
coraz większe zaangażowanie rodziców w życie dziecka i towarzyszeniu w szczególnie 
ważnych dla niego chwilach oraz, po drugie, zmianę wewnątrzrodzinnych konstelacji 
roli rodzica. Dotyczy to szczególnie ojca, który współcześnie coraz częściej zaczyna 
wykazywać aktywność w tych płaszczyznach funkcjonowania rodziny, które przez 
wieki były domeną kobiet. Obecną sytuację należy zatem rozpatrywać w kontekście 
prowadzonych ostatnio kampanii informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu 
propagowanie tak zwanego małżeństwa partnerskiego oraz wspólnej odpowiedzialności 
rodziców za prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka. 

 

W związku z powyższym większość rodziców podkreślało stosunkowo duży 
zakres wiedzy na temat swych dzieci. Optymistyczna wizja kształtujących się relacji na 
linii rodzic – dziecko została także potwierdzona przez same dzieci i młodzież. Choć 
zakres wiedzy na temat codziennego funkcjonowania potomstwa różnił się w zależności 
od wieku dziecka, to za wspólne należy uznać stanowisko potwierdzające istnienie 
wzajemnej komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Nie potwierdzają się zatem 
powielane w mediach informacje o występującym kryzysie w relacjach pomiędzy dziećmi 
a rodzicami oraz o szczególnie wyraźnych obecnie różnicach międzypokoleniowych.  
Co prawda owe różnice występują i są stałym komponentem relacji rodzinnych, to 
jednocześnie nie utrudniają one w istotny sposób międzyrodzinnego porozumiewania się  
i przepływu informacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.  

Zadowalający stan wzajemnych relacji jest dodatkowo utrwalany przez fakt 
prowadzenia rozmów pomiędzy dziećmi a rodzicami na różne tematy. Uwzględniając 
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wiek dzieci rodzice chętnie rozmawiają z nimi zarówno na temat bieżących spraw  
w domu/szkole/przedszkolu, poruszają problematykę uczuć i emocji oraz wspólnie 
zastanawiają się nad przyszłością rodziny jako całości oraz poszczególnych jej 
członków, czyli samych dzieci. Dzieci i młodzież odwzajemniają także potrzebę 
rozmów odnoszących się do zróżnicowanej materii.  

 

Dzieci i młodzież partycypująca w badaniach zajęła bardzo jednoznaczne 
stanowisko wobec własnych rodziców obdarzając ich miłością i szacunkiem. Wartość 
autoteliczna rodzica/opiekuna jest ściśle związana z silnymi więzami pomiędzy 
dziećmi a rodzicami o charakterze naturalnym, emocjonalnym, ideologicznym, ale  
i hierarchicznym. Większość młodych respondentów określiła też swych rodziców 
mianem „dobrych rodziców” (80,76%). 

 

W kontekście zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach młodzi 
Dolnoślązacy podkreślali, że rodziny w których przebywają wciąż pełnią 
charakterystyczne dla rodziny, jako dla grupy pierwotnej i wspólnoty naturalnej, 
funkcje, a mianowicie funkcję socjalizacyjną (przejawiającą się w przekazywaniu 
umiejętności organizowania czasu wolnego, wzorców i wartości pomagających  
w rówieśniczej społeczności, wypowiadania własnego zdania czy szacunku do innych 
ludzi), funkcję kulturowo-religijną sprowadzającą się do umiejętności organizowania 
świąt, przekazywania informacji o historii rodziny, a także funkcję rekreacyjno-
towarzyską związaną z podtrzymywaniem kontaktów z rodziną czy bliskimi sąsiadami. 

 

Szczególnego znaczenia nabiera też emocjonalno – ekspresyjna funkcja rodziny 
głównie w kontekście towarzyszenia młodemu człowiekowi w życiu. Prawidłowo 
ukształtowane relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami pozwalają, aby przeżywanie 
zarówno trudnych, ale i szczęśliwych chwil i zdarzeń występujących w życiu dziecka 
mogło być również udziałem najbliższych, a szczególnie rodziców, rodzeństwa czy 
też dziadków. Wyniki badań na Dolnym Śląsku dowodzą, iż pomiędzy dziećmi a ich 
opiekunami występują silne związki uczuciowe pozwalające na wspólne przeżywanie 
różnego rodzaju chwili w życiu i niesienie sobie wzajemnej pomocy. 

 

Większość rodziców przywiązuje szczególną wagę do kształtowania 
określonych umiejętności swych dzieci, w tym między innymi nabywanych poprzez 
zajęcia pozaszkolne. Jest to szczególnie widoczne przede wszystkim wśród 
opiekunów, których dzieci uczęszczały do szkoły podstawowej. Jednakże  
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z rozwojowo-poznawczego punktu widzenia to edukacja przedszkolna kształtuje część 
umiejętności, które wykorzystywane są w dorosłym życiu. Warto zatem zwrócić 
uwagę rodziców nie tylko na proces edukacyjny prowadzony na etapie szkoły 
podstawowej, i później, ale na etapie wczesnoprzedszkolnym. Odnosi się to 
szczególnie do rodzin funkcjonujących na obszarach wiejskich, które mają znacznie 
utrudniony dostęp do różnych form wychowania i edukacji. W przypadku 
województwa dolnośląskiego jest to widoczne na przykład w dysproporcjach 
występujących w liczbie przedszkoli, gdzie w roku 2009 (i w latach wcześniejszych 
także) z ogólnej liczby 514 przedszkoli na wsi znajdowało się tylko 113. Choć 
zdecydowanie mniejsze różnice występowały w przypadku pozostałych form edukacji 
przedszkolnej jak: przedszkoli umieszczonych przy szkołach (wieś – 321, miasto  
– 192), punktów przedszkolnych (wieś – 73, miasto – 28) czy zespołów wychowania 
przedszkolnego (wieś – 13, miasto – 0), to skala korzystania z takiej formy edukacji 
na wsi wciąż wydaje się niewystarczająca. 

 

Niezależnie od istnienia potrzeby intensyfikacji edukacji na poziomie 
przedszkolnym zarówno dorosłych respondentów, jak i młodych Dolnoślązaków 
charakteryzuje przekonanie o roli i znaczeniu edukacji we współczesnym świecie. 
Stosunek rodziców a także młodego pokolenia wobec dodatkowej formy edukacji,  
w postaci różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych dowodzi, iż wiedza zdobywana  
w procesie edukacji jest dobrem pożądanym i cennym społecznie. Ponieważ jednym  
z elementów społeczeństwa informacyjnego jest posiadanie umiejętności korzystania  
z dostępnych technologii, wymagających specjalistycznej, ale i jednocześnie 
interdyscyplinarnej wiedzy nabywanej w długoletnim procesie edukacji, rodzice mają 
świadomość kosztów finansowych związanych z kształceniem swych dzieci. Co więcej, 
same dzieci i młodzież są w stanie pokonywać różnego rodzaju przeciwności, związane 
między innymi z odległością od miejsca edukacji, aby móc poszerzać swe umiejętności. 
Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań przede wszystkim  
o charakterze finansowym, zachęcających rodziców do dodatkowego kształcenia swych 
dzieci. Choć w Polsce edukacja jest bezpłatna, to jak dowodzą badania, znaczna część 
rodziców ponosi dodatkowe koszty nauczania swych dzieci.  

 
Jednocześnie młodzi respondenci wyraźnie artykułują potrzebę dostosowania 

systemu kształcenia do zmieniających się okoliczności. Brak właściwej oferty zajęć 
dodatkowych czy niski poziom utylitarności już istniejącej oferty świadczą o potrzebie 
głębokiej modyfikacji tego obszaru edukacji. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić,  
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iż pożądane zmiany winny dotyczyć nie tylko samego systemu kształcenia, ale 
również doboru kadry nauczycielskiej.  

 

W opinii młodych Dolnoślązaków czynnikiem mającym wpływ na możliwość 
znalezienia lepszego zawodu w dorosłym życiu okazał się rodzaj szkoły średniej do 
której uczęszczali respondenci. I tak zdaniem badanych palcówką edukacyjną, która 
najbardziej motywuje młodych ludzi do pogłębiania wiedzy jest liceum 
ogólnokształcące. W dobie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, coraz 
bardziej wykształconego i posiadającego świadomość istnienia potrzeby ciągłego 
doskonalenia się, licea jawią się jako szkoły niezwykle potrzebne dla kształtowania 
właściwej współczesnym czasom postawy. Co więcej, uwzględniając istniejące 
różnice pomiędzy liceami ogólnokształcącymi i profilowanymi, a nawet technikami, 
pojawia się pytanie nie tyle o sens istnienia dwóch pozostałych, ale o trafność obecnie 
obowiązującej formuły ich funkcjonowania.  

 

Dorośli Dolnoślązacy, jak i młodzież regionu przywiązują szczególną wagę do 
wartości allocentrycznych. Jednocześnie wysokiej randze wartości afiliacyjnych 
towarzyszy marginalizacja wartości religijnych. Tę wyłaniającą się z badań 
prawidłowość można interpretować zarówno faktem postępującej, na wzór zachodni, 
sekularyzacji społeczeństw, jak również mobilnością przestrzenną mieszkańców 
województwa i przebywaniem w krajach Europy Zachodniej (przede wszystkim  
w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii), co, w tym aspekcie, jest jednoznaczne  
z transmisją wzorów moralnych społeczeństw zachodnich na polskie uwarunkowania.  

 

Niezależnie jednak od spadku znaczenia elementów religijnych w systemie 
wartości, respondenci jawią się jako populacja, która przez fakt przywiązywania 
znaczenia do wartości afiliacyjnych, wyraża pragnienie przynależności do małych grup 
społecznych takich jak rodzina. Dla Dolnoślązaków ważne jest, iż mogą swoją 
egzystencję oprzeć na takich wartościach jak: miłość, szacunek, odpowiedzialność, 
zaufanie, gotowość niesienia pomocy czy równość.  

 

Analiza systemu wartości zarówno dorosłych Dolnoślązaków, jak i dzieci 
pozwala również na postawienie hipotezy, iż deklarowane wartości tworzą 
hierarchiczny układ. Respondenci wyodrębnili bowiem jeden rodzaj wartości  
– afiliacyjne, który zdecydowanie dominuje nad pozostałymi. Można zatem 
stwierdzić, iż w systemie Dolnoślązaków występują wartości naczelne. 
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REKOMENDACJE 
 

Dostrzegalne zarówno przez rodziców, jak i przez młode pokolenie porozumienie 
międzygeneracyjne, wyrażające się w okazywanej sobie miłości i szacunku, 
wzajemnych rozmowach, wspólnym angażowaniu się w życie rodzinne i w bieżące 
sprawy poszczególnych jednostek oraz we wzajemnej pomocy winno stać się 
przedmiotem kampanii informacyjnej. Biorąc pod uwagę przywoływane przez media 
konflikty i stan wrogości pomiędzy rodzicami a dziećmi, szczególnie ważnym jawi się 
przekaz informujący o zupełnie innym obrazie rzeczywistości społecznej. Oznacza to,  
iż istnieje szczególna potrzeba kształtowania i utrwalania wśród rodziców, jak i dzieci 
pozytywnego obrazu rodziny, w którym poszczególni jej członkowie poprzez poprawną 
komunikację są w stanie zgodnie i sprawnie funkcjonować.  

 

Ponadto, niezależnie od różnego rodzaju zmian zachodzących w rodzinach 
współczesnych społeczeństw koniecznym staje się akcentowanie, że rodzina pełni  
i jest w stanie nadal spełnić swe tradycyjne funkcje, takie jak: materialno-ekonomiczną, 
socjalizacyjną, opiekuńczo-zabezpieczającą, stratyfikacyjną, kulturowo-religijną czy 
emocjonalno-ekspresyjną. Jest to nader istotny element wychowawczy dla przyszłych 
pokoleń Polaków, bowiem utrwalanie wzoru rodziny jako szczególnej wartość dla 
jednostki, jest związane z kształtowaniem, ale i promowaniem tożsamości 
społeczeństwa polskiego. 

 

Potrzeba wszechstronnego nauczania młodych ludzi, gdzie równie ważnym 
aspektem rozwoju będą komponenty intelektualne, jak i fizyczne. Tym samym 
zarówno wychowanie behawioralne, jak i doskonalenie w obszarze wiedzy pozwoli na 
zachowanie odpowiednich proporcji w rozwoju młodego człowieka, wyposażając go 
w owe wszechstronne umiejętności. 

 

Oznacza to, iż program szkół średnich, a w szczególności liceów, choć 
kształtujący w młodych ludziach przeświadczenie o potrzebie rozwoju intelektualnego, 
winien zostać zmodyfikowany na rzecz rozwoju fizycznego, a w konsekwencji także 
zdrowotnego młodzieży. Wątpliwości o podobnym charakterze, a mianowicie 
związane z potrzebą zmian w programie nauczania, dotyczą również szkół 
zawodowych. Jednakże w tego typu placówkach wartością staje się siła fizyczna, 
pozbawiana potrzeby dążenia do logos. 
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Równie ważne winny być zmiany w samym systemie edukacyjnym 
kształtującym młodego człowieka poprzez tworzenie programów zajęć 
pozaszkolnych, ukierunkowanych na bardziej efektywne rozwijanie kompetencji 
poznawczych dzieci i młodzieży. Jednocześnie same programy winny być na tyle 
mobilne, aby móc dostosowywać program do potrzeb i preferencji każdego dziecka. 
Potrzeba zindywidualizowanego nauczania, wsparta wykorzystywaniem 
najnowocześniejszych technik nauczania jest niezbędnym elementem tworzenia 
społeczeństwa nowoczesnego, co oznacza także obywatelskiego. 
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