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Wpływ zjawisk kryzysowych na proces 
wychowania dzieci i młodzieży

Część I
„Czynniki modelujące procesy wychowawcze 

okresu transformacji - zagrożenia”
dr Ewa Golbik

Gliwicka wyższa szkoła przedsiębiorczości w Gliwicach

Golbik E. The in uence of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part one „Factors shaping the educa-
tional processes of the transformation 
period –dangers”. The political system 
transformation in Poland disclosed the 
cultural delays of the education, and the 
crisis and inef ciency of the educational 
institutions. The above mentioned has 
also began the discussion around the 
assignments of pedagogical science, 
the problems of bringing up, and the 
circumstances of education updates. The 
threats met by the teenagers nowadays 
are not only biological and psychological, 
but also eco - technical, civilization - 
technical and socially - psychological 
on which are the children, young people 
and adults exposed as well, and concern 
both the individuals and the whole social 
groups or ethnic minorities. The attempts 
of the integration of the educational 
targets came to the  nal collapse, and 
the choices concerning the education 
of young members of the society have 
been transfered to the families, under 
the slogan of enlarging the famyly’s 
educational autonomy and the freedom of 
civil rights.

Голбик Є. Вплив кризових явищ на 
процес виховання дітей і молоді 
(частина I „Фактори, що моделю-
ють виховні процеси періоду транс-
формації - погрози”). Перетворення 
державного устрою в Польщі виявило 
культурні витрати освіти, кризи й не-
дієздатності освітніх установ. Вище 
згадане має місце в обговоренні при-
значення педагогічної науки, проблем 
виховання, умов і можливостей на-
вчальних модифікацій. Загрозливе ста-
новище, з яким зустрічається сучасна 
молодь, це однаковою мірою погрози, 
що стосуються індивідів і суспільних 
груп, етнічних меншостей. Це також 
біологічні й психологічні погрози, яким 
піддаються діти, молодь і дорослі, а та-
кож екологічні, технічні, цивілізаційно-
технічні й суспільно-психологічні. Оста-
точно зруйновані спроби об’єднання 
в єдине ціле виховних цілей, а вибір 
дотичного виховання молодого члена 
суспільства, пройшов під девізом на-
рощування її виховної автономії й волі 
цивільних прав.

Голбик Е. Влияние кризисных явле-
ний на процесс воспитания детей и 
молодежи (часть I „Факторы, модели-
рующие воспитательные процессы 
периода трансформации - угрозы”). 
Преобразование государственного 
устройства в Польше обнаружило куль-
турные издержки образования, кризиса 
и недееспособности образовательных 
учреждений. Выше упомянутое имеет 
место в обсуждении назначения педа-
гогической науки, проблем воспитания, 
условий и возможностей учебных мо-
дификаций. Угрожающее положение, 
с которым встречается современная 
молодежь, это в одинаковой степе-
ни угрозы, касающиеся индивидов 
и общественных групп, этнических 
меньшинств. Это также биологические 
и психологические угрозы, которым 
подвергаются дети, молодежь и взрос-
лые, а также экологические, техниче-
ские, цивилизационно-технические и 
общественно-психологические. Окон-
чательно разрушены попытки объеди-
нения в единое целое воспитательных 
целей, а выбор, касающийся воспита-
ния молодого члена общества, прошел 
под девизом наращивания ее воспи-
тательной автономии и свободы граж-
данских прав.

political system transformation, culture 
of the exhaustion, educational autonomy 
and the freedom of civil rights adaptive 
dif culties, material possession and 
consumption values, state policy.

перетворення державного устрою, 
культура виснаження, освітня авто-
номія, воля, адаптивні труднощі, ци-
вільні права, матеріальна й споживча 
вартість, політика держави.

преобразование государственного 
устройства, культура истощения, 
образовательная автономия, свобо-
да, адаптивные трудности, граждан-
ские права, материальные и потре-
бительские стоимости, политика 
государства.

Wprowadzenie1

Transformacja ustrojowa, ujawniła opóźnienia 
kulturowe edukacji i kryzys oraz nieudolno ść instytucji 
oświatowych. Zapoczątkowała też dyskusję wokół zadań 
nauk pedagogicznych, problem ów wychowania, warun-
ków jego aktualizacji, stworzyła możliwość poznania 
różnych opcji, np. w spojrzeniu postmodernistycznym 
podkreśla się znaczenie związku między polityką a peda-
gogiką w wizji społeczeństwa demokratycznego. 

Cel pracy
Od wielu lat toczy się na łamach np. „Problemów 

Opiekuńczo – Wychowawczych” polemika pedagogów 
wokół problemów i zadań pedagogiki społecznej. Niniej-
sza praca jest próbą uporządkowania i podsumowania 
grupy podstawowych zjawisk w tym obszarze.

Metoda i narzędzia badawcze
Podstawową metodą uprawniającą do podjęcia te-

matyki jest monogra a tematu w oparciu głównie o anali-
zę dokumentów piśmienniczych podejmujących poniższa 
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problematykę, ale także badania prowadzone w związku 
z pracą doktorską [6].

Dyskusja
Zagrożenia z jakimi spotyka się współczesna mło-

dzież nigdy dotychczas nie występowały tak powszech-
nie, z taką dynamiką i z tak ujemnymi skutkami.

Cywilizację współczesną charakteryzuje gwałtow-
ny rozwój techniki, urbanizacja, komputeryzacja, biuro-
kracja, spadek poziomu kultury, wzrost agresji, prymity-
wizm obyczajów i kontaktów interpersonalnych. 

W życiu codziennym obserwuje się lęki i obawy 
przed grożącymi zewsząd niebezpieczeństwami. Są to za-
równo zagrożenia dotyczące jednostek i grup spo łecznych, 
mniejszości etnicznych, ale także zagrożenia biologiczne 
i psychologiczne na jakie narażone są dzieci, młodzież i 
dorośli, zagrożenia ekologiczno – techniczne, cywiliza-
cyjno – techniczne i społeczno – psychologiczne.

 Źródła na jakie wszyscy wskazują to np.: nieod-
powiedzialna ingerencja człowieka w równowagę tekto-
niczną skorupy ziemskiej, niekontrolowana eksploatacja 
złóż naturalnych, pociągają za sobą liczne katastrofy i 
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skażenia. Skażone wody pitne, żywność pozbawiona bio-
pierwiastków wywołują zaburzenia w rozwoju, patologie 
w stanach psycho zycznych, osłabienia, wyczerpanie, 
zmęczenie, apatie, depresje. 

W efekcie jednak wybiórcze traktowanie haseł 
równości, wolności czy tolerancji rozmyło podmio-
ty odpowiedzialne za cokolwiek. Jak mówi Bogusław 
Bieszczad „Podejmowanie na forum publicznym próby 
domknięcia minionego ustroju, czy nawet gwa łtowne-
go i często bezmyślnego odcięcia się od wszystkiego co 
było sygnowane przymiotnikiem – socjalistyczny - oraz 
niekonsekwentne – rozliczanie się – z przeszłością, czyli 
osobami tworzącymi dawny system – doprowadziły do 
powstania społecznego krajobrazu – wykpionych autory-
tetów i zrelatywizowanych systemów wartości - określa-
nego niekiedy jako – kultura wyczerpania. Ostatecznemu 
rozbiciu uległy próby scalania celów wychowawczych, a 
wybory dotyczące wychowania młodego członka społe-
czeństwa oddane zostały rodzinie pod has łem zwiększa-
nia jej autonomii wychowawczej i wolności praw obywa-
telskich.” [1] 

Rozluźnienie, a nawet zrywanie więzi z rodzinami 
pochodzenia przez brak poczucia ciągłości biologicznej i 
moralnej, pogłębiło pojawiające się uczucie samotności, 
dezintegracji, pustki. 

Następstwem dla wychowania stało się mniej kon-
sekwentne mniej spójne oddziaływanie wychowawcze, 
przybierające często formę okazjonalną. Rozluźnienie 
owej więzi, trudności adaptacyjne do nowych, zmienia-
jących się warunków życia społeczno – ekonomicznego, 
podejmowanie pracy przez kobiety czy nawet dzieci za-
częło gwałtownie zagrażać utrzymaniu spoistości i trwa-
łości rodziny jako grupy oraz przygotowaniu dziecka do 
prawidłowego pełnienia ról społecznych wyznaczanych 
przez szersze struktury społeczne. 

To wyzwalanie się spod arbitralnej władzy doro-
słych w połączeniu z pogarszającymi się warunkami ży-
cia sprzyjało nasilaniu się patologii społecznej. 

Do zagrożeń płynących ze środowiska cywiliza-
cyjnego i wadliwego funkcjonowania r óżnych instytucji 
należą wreszcie zaburzone kontakty interpersonalne w ro-
dzinie, w szkole, w miejscu pracy, w organizacjach spo-
łecznych i państwowych. 

Współcześnie wychowanie opiera się na dążeniu 
do szczęścia, na poszanowaniu ludzkiej wolno ści i do-
maganiu się sprawiedliwości społecznej w warunkach 
prawdziwej demokracji. Nie tylko uznaje się istnienie du-
chowego wymiaru życia, ale także dostrzega się w nim 
wewnętrzną strukturę wszelkiego kształcenia humani-
stycznego. 

A jednak mówi się głośno o kryzysie nie tylko 
społecznym i ekonomicznym, ale także wychowawczym 
i moralnym. Jak pisze Grażyna Miłkowska – Olejniczek 
„Kryzys wychowania wynika z kryzysu warto ści. Prze-
stały obowiązywać dotychczas uznawane wartości, po-
mieszało się dobro ze złem. Dopuszcza się funkcjonowa-
nie na pograniczu prawa, a wszystko to w imi ę własnych, 
prywatnych korzyści. Świat ludzi dorosłych jest światem 
aksjologicznie pomieszanym, często wręcz pustym. Re-
 eksja nad kondycją społeczeństwa dorosłych Polaków 
prowadzi do obaw, że żyjemy w głębokim kryzysie ideo-

wym, moralnym; kryzysie, z którego młode pokolenie nie 
potra  czerpać godnych naśladowania wzorów.”[2]

Przy tym niewątpliwy wpływ środków masowe-
go przekazu agresywny i wprowadzający duży niepokój, 
dały w efekcie zamianę ról tak, że obecnie to owe środki 
wyparły obecność rodziców w życiu młodych ludzi, da-
jąc w miejsce tradycyjnego kontaktu i porozumiewania 
się oraz stylu życia wartości preferowane przez najlepiej 
sprzedającą się kulturę masową, a do tego - jak to wy-
nika z badań prowadzonych przez Krugmana – zagrażać 
zaczęły generalnie umiejętności myślenia analitycznego, 
ponieważ niezwykła szybkość zmian świetlistości punk-
tów ekranu, powoduje „wy łączenie” lewej półkuli móz-
gu odpowiadającej za tego typu myślenie, a tym samym 
przekaz odebrany zostaje globalnie emocjonalnie i intui-
cyjnie.[3] Życie w blokowiskach, spędzanie czasu całymi 
godzinami przed ekranem TV lub komputera, wadliwe 
odżywianie się obniża naturalne bariery ochronne zarów-
no zdrowia  zycznego jak i psychicznego. Współczesne 
pokolenie żyje dziś w ustawicznej obawie o życie zagro-
żone bronią nuklearną, wojnami, gwałtem, terrorystami, 
utratą wolności.

Cywilizacja współczesna proponuje młodzieży 
bardzo bogaty wybór wartości materialnych i konsump-
cyjnych. W rezultacie czego młody człowiek może zbyt 
szybko i łatwo „mieć”, przestając jednak „być” człowie-
kiem o priorytetach moralnych. To poci ąga za sobą ryzy-
ko utraty zdrowych relacji spo łecznych a co za tym idzie 
pustkę życiową.

W warunkach polskich bardzo istotne zmiany 
związane z wypełnianiem funkcji społecznej przez rodzi-
nę wygenerował przełom ustrojowy w 1989 roku. W sen-
sie normatywnym idea wychowania socjalistycznego za-
stąpiona została postulatem wychowania do wolności w 
rozwijających się warunkach demokratyzacji życia spo-
łecznego. Jaka jest współczesna młodzież?

Próbą odpowiedzi na to może być raport UNICEF: 
„Młodzi ludzie krajów w epoce transformacji”, przedsta-
wiający sytuację polskiej młodzieży lat 90-tych na tle in-
nych krajów przeżywających transformację. Badane po-
kolenie czyli ludzie urodzeni po 1976 roku, uznaje si ę za 
naturalnych zwycięzców epoki transformacji, lecz jest to 
też pokolenie, które stanęło wobec problemów nie wystę-
pujących w poprzednim okresie: nagły wzrost używania 
środków odurzających, używanie alkoholu i papieros ów, 
gwałtowny wzrost liczby zakażeń wirusem HIV, większy 
ale nierówny dostęp do edukacji i jednoczesny wzrost 
liczby młodzieży porzucającej naukę, ubóstwo wymusza-
jące prace młodzieży, bezrobocie po ukończeniu szkoły, a 
więc i brak perspektyw na przysz łość.

Brak wrażliwości, znieczulica moralna, niedoroz-
wój lub zanik czuć wyższych dotykają coraz szerszych 
kręgów młodzieży, stąd takie zjawiska jak: wzrost prze-
stępczości nieletnich, alkoholizmu narkomanii i prze-
stępstw seksualnych. Obecnie coraz wyraźniej ujawniają 
się skutki spustoszenia moralnego i liberalizmu w dzie-
dzinie wychowania seksualnego, źle pojętej wolności 
bez odpowiedzialności. W sytuacji wielu z tych zagrożeń 
część młodego pokolenia przesta ła nawet chcieć „mieć” i 
chcieć „być i żyć”, stanęła wobec pustki egzystencjalnej. 
Coraz więcej młodych ludzi dotykają stany depresji, apa-
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tii a nawet myśli samobójcze. 
Indeks podstawowych zagrożeń naszych czasów 

będących elementem świadomości społecznej, w tym 
wpływających na dzieci i młodzież wyglądać mógłby na-
stępująco:

Środowisko ekonomiczne: bezrobocie, pauperyza-
cja społeczeństwa, poczucie zagrożenia ekonomicznego, 
gwałtowne bogacenie się jednych ludzi a ubożenie dru-
gich

Środowisko ekologiczne: kl ęski żywiołowe (epi-
demie, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp.), zanie-
czyszczenie środowiska, dziura ozonowa, ocieplenie kli-
matu, choroby cywilizacyjne,

Środowisko społeczne: nieprawidłowe relacje 
między ludźmi, brak zaspokojenia potrzeb, nieprawid ło-
wy świat wartości, patologie, używki, nadmiar wolności, 
brak czasu na pogłębione kontakty spo łeczne, przemoc, 
agresja, zagrożenie współczesnymi chorobami cywiliza-
cyjnymi, nieprawidłowe postawy wychowawcze,

Polityka: amerykanizacja Europy, transformacja 
ustrojowa, brak ładu politycznego, niepewno ść jutra, kon-
 ikty międzynarodowe, wojny, kon ikty między ugrupo-
waniami politycznymi, niewydolno ść systemu sprawied-
liwości,

Kultura i oświata: środki masowego przekazu (TV, 
internet…), zaburzony świat wartości, sakralne pojmowa-
nie wolności człowieka, kon ikt systemów kulturowych, 
religii, narastające bariery w dostępie do edukacji, domi-
nacja w świecie wartości i kultury – agresji, rywalizacji.

Jeśli przy tak bogatym indeksie zagro żeń zabrak-
nie zdrowej rodziny i troskliwej opieki pa ństwa, to obraz 
nieszczęścia młodzieży jest łatwy do przewidzenia. 

Mamy jeszcze wpływ innych czynników jak: cho-
ry system lokalny i chore państwo, „nie wolno się godzić 
z tym, że niepowodzenia w sytuacji dzieci i m łodzieży 
można usprawiedliwiać wyłącznie brakiem środków. 
Polityka państwa dostarcza bulwersujących przykładów 
niefrasobliwości w trwonieniu publicznych pieni ędzy na 
cele zgoła nie chwalebne lub na tworzenie mechanizmów 
sprzyjających marnotrawstwu.[…]. Warto przyjrzeć się 
innym mechanizmom powodującym zaniedbywanie 
przez samorządy najważniejszych edukacyjnych obo-
wiązków wobec dzieci, które można zilustrować obniża-
jącym się wskaźnikiem opieki przedszkolnej, plasuj ącym 
Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Sta ło się 
tak ponieważ samorządy w krótkim czasie zlikwidowa-
ły ponad 5 tysięcy przedszkoli. Urzędnicy państwowi z 
pozycji ministerstwa edukacji bezradnie patrzą na ten 
proces, bo nie mają żadnego instrumentu, który mógłby 
przeciwdziałać owemu – oszczędzaniu - przez samorządy 
pieniędzy z subwencji oświatowej, aby nie przeznaczać 
ich na przysłowiowe – dziury w drodze -, kanalizację czy 
inne palące problemy.”[4]

„Obszary odpowiedzialności państwa za problemy 
dzieci z ograniczonymi możliwościami wskazują, że po-
lityka społeczna, edukacyjna czy  nansowa państwa nie 
pozostaje wobec nich bez winy, a współpraca struktur 
państwowych i samorządowych układa się bardzo różnie. 
Napięcie tworzy się wtedy, gdy ministrowie okre ślają za-
dania, a samorządom nie starcza pieniędzy na ich realiza-
cję. W ten sposób powstaje możliwość realizacji jedynie 
podstawowych zadań, w których nie mieszczą się proble-
my – dzieci gorszych szans.”[5]

No i na końcu nie można pominąć jednego z naj-
wyraźniejszych przejawów kryzysu jednostki jakim jest 
notowana coraz wyższa przestępczość oraz występowa-
nie zjawisk patologicznych zachowań dzieci i młodzieży. 
Coraz częściej i jaskrawiej uwidaczniają się także alie-
nacja, niedostosowanie, anomia, utrata tożsamości, brak 
poczucia bezpieczeństwa.

Wnioski:
Kiedy dziecko tra a do sądu można przypuszczać, 

że poza nagłymi sprawami losowymi, najczęściej jest tak, 
że zawiodły dotychczasowe oddziaływania wychowaw-
cze i systemy pomocy, instytucje które powinny takiej po-
mocy udzielać na poziomie pro laktyki nie wywiązały się 
ze swoich zadań, albo wywiązać się nie mogły. O tym jak 
olbrzymie są obszary ingerencji sądu we władzę rodzi-
cielską widać na przykładzie danych sądów rodzinnych 
sądu Okręgowego w Warszawie. W 2001r., a więc już 3 
lata po rozpoczęciu zmian ustrojowych, sądy te rozpatry-
wały sprawy dotyczące 17.557 osób, a w sprawach opie-
kuńczych, wydano orzeczenia w odniesieniu do 11.830 
małoletnich. Jest to tylko ogólny zarys tego co stało się 
udziałem młodzieży polskiej na progu nowej rzeczywi-
stości. 
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