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Streszczenie 

 

Praca poświęcona jest sytuacji egzystencjalnej osób dorastających w rodzinach 

zastępczych. Część pierwsza, to studia hermeneutyczne nad literaturą przedmiotu 

z uwzględnieniem danych ilościowych, którym kierunek nadały doświadczenia autora udziału 

w praktykach organizowania i świadczenia opieki zastępczej. Podjęte badania pozwoliły na 

klaryfikację sensu opieki zastępczej, refleksję nad jej założeniami wyłaniającymi się 

z praktyki, oraz osadzenie powyższych - w kontekście psychologii dziecka. Krytyczny 

namysł nad praktyką oddzielenia dziecka od rodziców odsłonił wpisane w nią ryzyko. 

Najwięcej miejsca poświęcono problemowi jakości opieki zastępczej, szczególnie 

wyzwaniom związanym z relacją opiekun-podopieczny. Część druga pracy, to jakościowe 

badania idiograficzne, których efektem jest zapis jedenastu rozmów z adolescentami 

dorastającymi w rodzinach zastępczych. Badania te są nowym materiałem empirycznym 

słabo reprezentowanym w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu.  

Sytuacja adolescentów w rodzinach zastępczych wymaga uwagi ze strony badaczy 

i praktyków ze względu na częstość i skalę trudności, z jakimi mierzą się dorastający 

wychowankowie i ich opiekunowie. Niezrozumienie dynamiki życia psychicznego dziecka 

może skutkować wtórną wiktymizacją, powieleniem w rodzinie zastępczej dysfunkcyjnych 

wzorców relacji, których dziecko doświadczyło w rodzinie pochodzenia.   Wyzwaniem dla 

praktyki jest również to, by problemy w komunikacji pomiędzy opiekunami i podopiecznymi 

nie zagrażały stabilności sytuacji dziecka. Z doświadczenia wynika, że w przypadku 

adolescentów, fiasko komunikacji prowadzi często do przedwczesnego usamodzielnienia lub 

rozwiązania rodziny zastępczej i umieszczenia wychowanka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Pobyt w rodzinie zastępczej może być korektywnym doświadczeniem dla młodego 

człowieka dotkniętego traumą w rodzinie pochodzenia, pod warunkiem, że uznana 

i zrozumiana zostanie przez op iekunów zastępczych i osoby ich wspierające dynamika 

doświadczenie-oddzielenie-zachowanie, kryjąca się za trudnościami w komunikacji pomiędzy 

adolescentem i jego najbliższym otoczeniem. Docenienia wymaga okoliczność, że dziecko 

przychodzi do rodziny zastępczej z bagażem doświadczeń, który jest jednocześnie wiele 
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wartą pamiątką oraz zasobnikiem strategii niezbędnych do przetrwania. Właściwa opieka nad 

dziećmi odebranymi z rodzin pochodzenia wymaga konfrontacji z tym, że zarówno skala 

doznanych przez dzieci zranień ze strony rodziców, jak i niezłomność w miłości wobec nich, 

mogą przekraczać nasze wyobrażenia.  

W dalszych badaniach zorientowanych na poprawę sytuacji wychowanków rodzin 

zastępczych warto nadal posiłkować się metodologią pokrewną praktyce, ponieważ forma 

badań idiograficznych pozwala na zdobywanie doświadczenia dotyczącego fundamentalnej 

dla praktyki psychologicznej relacji ja – ty i dzielenie się tym doświadczeniem.  
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Abstract 

The existential situation of adolescents brought up in foster families 

The work is dedicated to the existential situation of individuals brought up in foster families. 

Part One consists of hermeneutic study of literature and quantitative data, moulded by the 

author's experience of participation in the process of organising and providing foster care. The 

research allowed to clarify the sense of foster care, to reflect on its main premises that have 

emerged in practice and to account for the above on the basis of child psychology. Critical 

reflection on the practice of separating a child from the parents has exposed the risk that it 

entails. The work focuses on the problem of the quality of foster care, in particular the 

challenges encountered in the relation between the carers and foster children. Part Two 

consists of qualitative idiographic data, the result of which is a transcription of eleven 

interviews with adolescents who have been brought up in foster families. This research 

constitutes new empirical material which has been underrepresented in previously published 

Polish and foreign source literature. 

The situation of adolescents in foster families requires attention from researchers and 

practitioners considering frequent and significant difficulties which both carers and their 

foster children encounter. Misunderstanding of the dynamics of the mental life of a child may 

result in secondary victimisation. The dysfunctional patterns of relations which the child 

experienced in his or her birth family may be repeated in the foster families. Another 

challenge in practice is to ensure that  communicational problems between the caregivers and 

the caretakers do not pose a threat to the stability of a child's situation. Communicational 

breakdowns frequently result in precocious transitions to adult roles or dissolution of the 

foster family and placing the child in an institutional care.  

Staying in a foster family may be a corrective experience for a young person with trauma 

from birth family, if the foster carers, along with those who support them, acknowledge and 

understand the experience-separation-behaviour dynamics that underlies the communicational 

difficulties between the adolescent and their nearest environment. It should also be 

appreciated that the child enters a foster family with a baggage which is also a valuable load 

of memories and a resource necessary for survival.  
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The right care for children taken from birth families requires one to acknowledge that both the 

depth of the wounds the children have received from their parents and the persistent love they 

still have for them may be beyond one's imagination.  

In further research oriented to improve foster children's situation, it may be beneficial to draw 

on methodology closely related to practice. The form of idiographic research allows for 

gaining valuable insight into the relation I-You, which is fundamental for psychological 

practice, and sharing this experience.  
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Wstęp 

„Jak to opisać panie Błażeju?” – pyta wychowawczyni placówki opiekuńczo-

wychowawczej, w której wspólnie pracujemy, po tym, co zobaczyliśmy. Do zeszytu 

informacyjnego - surogatu komunikacji pomiędzy kadrą a dyrekcją – trafia jej opis – bez 

interpretacji: „Sylwester był pobudzony przez ok. 20 minut. Wołał mamę”.  

„Mamo! Mamo! Mamo!...” – czternastoletni Sylwester, mieszkający w domu dziecka 

od szóstego roku życia, wykrzykiwał bez wytchnienia, kilkadziesiąt razy na minutę. Wspinał 

się na płot. Klękał na ziemi, zagarniając ją dłońmi, przepuszczał jej grudki przez palce. Na 

kilka sekund przywarł do drzewa, obejmując je rękoma i nogami, wciąż krzyczał. Nie 

reagował na przypominanie, gdzie jest i że nie jest sam. Wyrywał się i uciekał, nie pozwolił 

złapać się za rękę. Na zapewnienie, że jest tu bezpieczny, odpowiedział: „nie jestem 

bezpieczny!”. Poza tym, tylko przenikliwe i przejmujące „Mamo!”.  

Trudno uwierzyć, że  w taki sposób matkę może wołać czternastolatek, który nie 

widział jej od 8 lat, Sylwester był tego dnia małym przerażonym chłopcem. Wokół 

przedstawienia zbierała się widownia, z domu wychodzili kolejni wychowankowie, niektórzy 

jeszcze zaniepokojeni, inni już wściekli, zdeterminowani, żeby ten pokaz przerwać. 

Wielokrotnie wcześniej takie epizody były przerywane, kiedy  któryś z silniejszych 

wychowanków przytrzymał go na ziemi – wtedy poddawał się, zaczynał płakać. To był ich 

sposób na Sylwka. Teraz nie stała mu się krzywda, chociaż ją prowokował. „Sylwester jest 

chory” – tłumaczyłem bez przekonania doprowadzającą wszystkich do pasji scenę. Myślałem 

wtedy, że jest sam w swojej rozpaczy. A jednak, mimo wszystko, co kilka chwil z oddali 

zerkał czy nadal patrzymy na niego i słuchamy, uspokoił się krótko po tym, gdy widownia 

przynaglona przez wychowawcę, wróciła do domu. Czy to „zaburzone zachowanie” nie było 

jednak próbą przełamania samotności w szalonym akcie komunikacji? Czy Sylwester chciał 

przekazać nam rozpacz nie do zniesienia, będąc nie do zniesienia, swoją bezradność – 

wprawiając nas w bezradność, wyrzucał z siebie dziesiątki drobnych wyznań miłości do 

nieobecnej - ukochanej, jak skorupy po zbitym naczyniu, z których nie da się złożyć już 

żadnej całości? Chciał się upewnić, czy ochronię go przed innymi, zamykającymi mu usta, 

kiedy rozpacz dochodzi do głosu? Czy ma znaczenie fakt, że wołał mamę krótko po tym, jak 

dowiedział się, że placówka, w której mieszka zostanie zlikwidowana, a on wraz z innymi 

zostanie przeniesiony w inne miejsce (zrozumienie przychodzi po czasie)? Czy otwarła się 

rana – utraty domu, na lata zabliźniona? Czy Sylwester jest chory? Jak to opisać?  
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Planowałem na wstępie oddać głos innemu wychowankowi, zanim jego miejsce zajął 

Sylwek. Tak jak na co dzień. Sylwester i Emil nie potrafili dzielić bezkonfliktowo wspólnej 

przestrzeni. Głos tego drugiego zawsze witał mnie, gdy przyjeżdżałem do domu dziecka na 

dyżur. Gdy go poznałem, Emil miał 16 lat (trudno było uwierzyć), wąskie ramiona, szczupłą, 

długą szyję, dużą głowę, wciąż dziecięce rysy i zaskakująco mocny, męski głos. Słowa przez 

niego wypowiadane dzieliły zwykle dłuższe pauzy, co potęgowało wrażenie, że mówił 

z mocą. Potrafił też tym mocnym głosem śpiewać:  „Kiedy słyszę alarmu dźwięk…”1.  

Emil mówił niewiele, nigdy nic nikomu nie opowiadał. Popołudnia spędzał na 

układaniu puzzli z wizerunkami postaci z bajek. Wieczorami leżał przy zgaszonym świetle 

i słuchał głośno radia postawionego tuż za głową, którą trudno mu było utrzymać bez ruchu 

na poduszce. Wcześnie chodził spać.  

Przepowiadał, co będzie: „Dzisiaj będzie deszcz, panie Błażeju”, mówił, chociaż nie 

mógł widzieć aktualnych prognoz. Czasem na czystym niebie dopatrywał się ciemnych 

chmur. Kiedy zaczynało padać, podchodził do okna i długo patrzył przed siebie. Nikt nie 

wiedział, jak Emil widział świat, bo miał poważną, trudną do pełnego zdiagnozowania wadę 

wzroku. Mimo to było pewne, że jest uważnym obserwatorem nieba…. i ziemi. Latem 

godzinami rysował kredą na asfalcie znaki, wytyczał swoimi znakami drogę do i od domu.  

Emil był w domu dziecka niemal od urodzenia. To był jego dom. Latami figurował na 

liście kandydatów do przysposobienia prowadzonej przez ośrodek adopcyjny, w końcu 

procedurę zakończono. Widział tu i słyszał wiele, widział przybywających we łzach 

i odchodzących zgodnie z planem lub jemu wbrew. Jeśli można tak powiedzieć, ten dom był 

wypełniony jego pokorną obecnością. Było to wyczuwalne szczególnie w okresie świąt 

i wakacji, gdy większość wychowanków wyjeżdżała. Emil i Sylwek nie wyjeżdżali, bo wiele 

lat temu stracili kontakt z rodzinami pochodzenia. Inni wychowankowie zazwyczaj traktowali 

Emila z niecharakterystyczną dla siebie pobłażliwością.  

„Jak się czujesz”? „Dobrze, panie Błażeju” - niezmiennie odpowiadał, odpowiedź 

przychodziła danego dnia z mniejszym lub większym trudem. Prawie nigdy się nie skarżył, 

czego niefortunną konsekwencją było to, że uchodził za niezniszczalnego, umieszczenie na 

kilka tygodni na nieodległym od placówki oddziale szpitalnym w celu rehabilitacji schorzenia 

kręgosłupa pojmowano, jako wydarzenie nie robiące na nim większego wrażenia, jedynym 

 

1 Gdy po raz pierwszy usłyszałem te niewinne słowa nawiązujące do  czołówki znanej kreskówki o Strażaku 

Samie, wyśpiewane przez pochylonego nad puzzlami chłopaka, który stracił dom w niemowlęctwie, zabrzmiały 

dla mnie porażająco. 
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śladem jego pobytu tam były pokryte wciąż rozdrapywanymi, drobnymi strupami 

przedramiona i nogi. Widok pokrytego ranami ciała Emila, które smarowano sumiennie 

fioletem gencjanowym otwierał serca postronnym.   

Symbolem otwartych serc osób znających domy dziecka z widzenia (Opoczyńska-

Morasiewicz, 2018) są nawiedzający placówkę w okresie około-świątecznym niemal 

codziennie darczyńcy (reprezentujący różne firmy i organizacje), stosownie do konwencji 

przebrani i przynoszący worki atrakcyjnych zabawek i słodyczy. Zestawiony z tym fakt, że 

dekorowane karty z podziękowaniami dla ofiarodawców przygotowują nie obdarowani, 

a kadra placówki, z zachowaniem staranności, by przypominały ręczną pracę dzieci, zdradza, 

że potrzeby jednych i gotowość pomocy drugich nie zawsze spotykają się. Czy także rola 

psychologa, wychowawcy, opiekuna zastępczego nie bywają przebraniem tych, którzy 

przybywają co prawda z otwartym sercem, ale obdarowują nie tym, czego najbardziej 

potrzeba? Z drugiej strony: mieć otwarte serce – można sobie wyobrazić okoliczność bardziej 

narażającą na zranienie?  

Emil był  jednym z tych wychowanków placówki, którzy mieli za sobą przedwcześnie 

zakończony pobyt w rodzinie zastępczej. Opiekunowie po dwóch latach zrezygnowali 

z pełnienia dla niego swojej funkcji i wrócił tam, skąd przyszedł (rodzina nadal przyjmowała 

pod opiekę kolejnych wychowanków). Nie był w swoich doświadczeniach odosobniony, 

epizod pobytu w rodzinie zastępczej miała ponad połowa społeczności dwóch placówek, 

w których pracowałem i dwóch innych, których sytuację znam z bezpośrednich przekazów. 

Czy wszyscy oni byli ofiarami desperackiej ochrony wystawionych na próbę smutku, strachu, 

odrazy, otwartych serc?  

Odkąd zapadła decyzja, że dom, w którym Emil mieszkał od urodzenia z przerwą na 

pobyt w rodzinie zastępczej, zostanie zamknięty, a jego mieszkańcy przeniesieni w inne 

miejsce, on sam zmienił się nie do poznania. Nie może już znosić zaczepek ze strony 

Sylwestra. Odpowiada brutalnie nie tylko jemu, ale też innym – silniejszym i sprawniejszym 

od niego, wiele ryzykując. Okazuje się, że przez lata przyswoił najbardziej wulgarne riposty 

przywożone przez młodzież z ośrodków, w których niefortunnie korygowano ich zachowanie. 

Raz i drugi przemówiły też jego pięści. Kiedy Sylwester wpada w zwyczajną dla siebie złość, 

z którą słabo sobie radzi, Emil zawsze szuka sposobności, by wejść  w konfrontację, nawet 

jeśli sprawa pozornie go nie dotyczy. Przeżywa silne skoki ciśnienia wymagające czasem 

hospitalizacji, denerwuje się kiedy drżą mu ręce w czasie obiadu i z łyżki wylewa się zupa. 

Czasem niepostrzeżenie narasta w nim wściekłość, staje wtedy ze wzrokiem wbitym 
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w podłogę i wykrzykuje męskim, donośnym głosem, gniewne, krótkie jak uderzenie pięścią 

w stół: „Nie!”. Okrzyki dzielą znaczące pauzy, które są czasem wytężonego wysiłku, jakby 

skupienia, nie można go wtedy ukoić. Bierna agresja i gotowość użycia przemocy – oddalają 

go od innych, nie budzi już współczucia, częściej odrazę i wstręt. Trudno z miłością słuchać 

i patrzeć na głęboko niepełnosprawnego młodego człowieka, który przestał być uosobieniem 

pokory…  

„O Jezu” – wzdycha ciężko Emil siadając obok mnie na ławce. „Nie wzywaj Jezusa 

nadaremno!” – karci go Sylwester, szukając zaczepki, mimo że jestem pomiędzy nimi, żeby 

mogli siebie przez chwilę znosić. „Może to nie jest nadaremno?” – podpowiadam 

pośpiesznie, uprzedzając pierwszą z brzegu obelgę, która zaraz trafiłaby celu. „To nie jest 

nadaremno” – poważnie potwierdza Emil. 

Adaptacja do nowego miejsca, mimo kilku znanych twarzy, które miały zapewnić 

surogat ciągłości opieki, przebiega źle. Tu też przyszłość jest niepewna. Nowy dom podobnie 

jak poprzedni jest za duży dla czternaściorga podopiecznych, jak pewnie wszystkie dawne 

domy dziecka, powstałe lata temu w zupełnie innych realiach społecznych. Wydaje się, że nie 

opłaca się go utrzymywać, bo w miarę opuszczania placówki przez kolejnych wychowanków 

rośnie średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznych. Jak wiadomo, w księgach 

rachunkowych nie mieści się rozdzierające sterylny układ danych: „Mamo!”, „Nie!”.  
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*** 

Gdybym nie poznał tych i innych podopiecznych domu dziecka (wolę tą przestarzałą 

nazwę, bo jest bardziej adekwatna2), moje spotkania z wychowankami rodzin zastępczych 

zaplanowane w procedurze badawczej miałyby zapewne inny charakter. Jak wielu badaczy 

przede mną, bałem się rozmów z młodymi ludźmi, doświadczonymi głębokimi zranieniami, 

żeby im nie zaszkodzić, nie jątrzyć zabliźnionych ran. Paradoks w tym, że mój lęk przed 

zranieniem drugiego (szczególnie wrażliwego) człowieka, potwierdza jego lęk przed byciem 

zranionym, nadbudowany na wcześniejszym doświadczeniu i skazuje go na izolację 

w strachu. Rozmowa, jeśli okaże się bezpieczna, może być okruchem doświadczenia 

korektywnego, których garść kiedyś może pozwoli zaryzykować to, by zaufać komuś.  

 Wydaje się, że choć w dalszej części zdaję sprawę z konkretnych rozmów z osobami 

żyjącymi na co dzień w rodzinach zastępczych, to rozmowom tym niejako patronują rozliczne 

codzienne spotkania z podopiecznymi domu dziecka, a także próby pomocy rodzinom 

zastępczym przeżywającym trudności oraz doświadczenia płynące z diagnozy rodzin 

zastępczych i rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. Możliwość oswojenia lęku przed 

rozmową, który bynajmniej nie ustąpił, a wciąż mi towarzyszył w badaniach i jak sądzę 

odegrał w nich ważną rolę, zawdzięczam w szczególności moim podopiecznym, którzy 

pozwolili mi zobaczyć w sobie „ocalałych”  (survivors), raczej niż „ofiary” (victims). Dali mi 

też odczuć, że chociaż wyćwiczyli ponad miarę sztukę obrony przed bliskością, to jednak 

pragną wejść we wspierającą, transparentną, bezpieczną relację z dorosłym i czasem udaje się 

to, jeśli okazać im dość cierpliwości i zrozumienia dla sprzeczności, która jest śladem tego, co 

było, i która pozwoliła przetrwać.  

Praca składa się z dwóch części. W rozdziałach I-III podejmuję próbę zrozumienia 

sytuacji podopiecznych rodzin zastępczych, bazując na własnych doświadczeniach 

uczestniczenia w kulturze organizowania i świadczenia opieki zastępczej. W tej części 

w świetle doświadczenia interpretuję literaturę przedmiotu, raporty z badań ilościowych 

i dostępne statystyki. W rozdziałach IV-V zdaję sprawę z przeprowadzonych przeze mnie 

idiograficznych badań jakościowych, w ramach których spotykałem się z młodymi ludźmi 

dorastającymi w rodzinach zastępczych i pytałem o ich doświadczenie.  Badania te są przede 

 

2
 Używając bezrefleksyjnie nowoczesnych określeń, można przeoczyć fakt, że l ikwidacja placówki opiekuńczo -

wychowawczej, to l ikwidacja czyjegoś domu (domu dziecka) i  przymusowe przesiedlenie jego mieszkańców. 



 

 

   20 

 

wszystkim nowym materiałem empirycznym słabo reprezentowanym w literaturze 

przedmiotu. Ten materiał pozwala czytelnikom na zapoznanie się ze spojrzeniem młodych 

ludzi wychowywanych w rodzinach zastępczych na ich sytuację. Umożliwia też wstępną 

ocenę szans i ograniczeń rozmowy w kontekście poznawania ich sytuacji w szerszym planie 

sprzyjania ich dobru. W końcu, pozwala na zestawienie horyzontu rozumienia pieczy 

zastępczej przez osoby zaangażowane w jej organizowanie i świadczenie (badacza, 

a potencjalnie także części czytelników) z horyzontem - osób, dla których system ten jest 

projektowany. 

Kontekst społeczno-polityczny (rozdział I) podejmowanych przeze mnie badań, do 

którego staram się świadomie odnosić (nie można go pominąć – skoro problemy przeze mnie 

podejmowane wywodzą się z praktyki, a jedynie świadomie lub nieświadomie uwzględniać), 

to na podstawowym poziomie: ocena systemu opieki zastępczej jako wymagającego daleko-

idących korekt. To jak wiele jest jeszcze do zrobienia, zanim rodziny zastępcze będą 

powszechnie dostarczały korektywnych3 doświadczeń dzieciom dotkniętym zranieniami 

w rodzinach pochodzenia, umyka uwadze. Dzieje się tak dlatego, że potrzebnej 

i przeprowadzanej stopniowo deinstytucjonalizacji systemu towarzyszy prezentowanie 

rodzinnej pieczy zastępczej w bezkrytycznie afirmatywny sposób, jak gdyby nadzieje w niej 

pokładane zostały już zrealizowane. Rzeczywistość jest inna, nadzieje te nie zostały jak dotąd 

spełnione w żadnym miejscu na świecie na satysfakcjonującym poziomie, bez względu na 

ponoszone nakłady finansowe, w wielu - bardziej rozwiniętych systemach ujawniają się nowe 

zagrożenia. 

Pytanie o sens rodzinnej opieki zastępczej (rozdział II) jest próbą „powrotu do 

rzeczy”, w wielowątkowej dyskusji, w której w konflikcie pozostają interesy i ideały wielu 

stron. Szczególnie ten moment istoty pieczy zastępczej, jakim jest „odbieranie dziecka 

z rodziny dla jego dobra” – staram się szczególnie wnikliwe badać, bowiem dochodzi w nim 

 

3
 W tekście, w odniesieniu do pożądanego wpływu opiekunów zastępczych na ich wychowanków stosuję 

określenie „korektywny”, mimo że w anglojęzycznej literaturze mowa częściej o wpływie „terapeutycznym”. 
Każde z tych słów wiąże się z położeniem akcentu na nieco inny aspekt sytuacji  dziecka w momencie 
oddzielenia od rodziny pochodzenia. Skorygowania wymaga nabyty przez dziecko sposób wchodzenia w bliskie 
relacje (nazywany wzorcem przywiązania), leczenia wymaga doznane zranienie (nazywane traumą). Relacja 

z opiekunem zastępczym, która jest bezpieczna, nacechowana troską i  zdolnością pomieszczania uczuć dziecka 
może zarówno korygować wzorzec przywiązania jak i  łagodzić skutki traumy. Jednak w celu uniknięci a 
nieporozumień, korzystniej jest na obecnym etapie rozwoju systemu opieki zastępczej i  świadomości 
społecznej, co do problemów zdrowia psychicznego, rezerwować termin „terapeutyczne” dla oddziaływań 

specjalistycznych, wymagających wieloletniego przeszkolenia oraz własnej psychoterapii szkoleniowej 
terapeuty.  
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do oceny (obejmującej dane i ich interpretację) sytuacji dziecka i głębokiej ingerencji w tę 

sytuację, wobec której to ingerencji samo dziecko często zgłasza na różne sposoby stanowczy 

sprzeciw. 

Rozdział III jest próbą opisu i zrozumienia charakterystycznej sekwencji zdarzeń (i ich 

możliwych konsekwencji dla „świata wewnętrznego” dziecka), które prowadzą finalnie do 

przejawiania przez wychowanków rodzin zastępczych zachowań ocenianych jako trudne. 

W dociekaniach tych odwołuję się w szczególności do teorii powiązania, formułując jej 

specyficzną, wyważoną krytykę i koncepcji metalizacji wraz z uwzględnieniem pewnego 

zakresu jej analitycznych inklinacji. Nawiązuję również, w krytycznym odczytaniu, do takich 

sposobów myślenia o problemach dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych, które 

posiłkują się terminami takimi jak trauma rozwojowa  (DTD), czy spektrum płodowych 

zaburzeń alkoholowych (FASD).  

Droga poszukiwania metody podjętych przeze mnie badań (rozdział IV) miała dla 

mnie dwa, nieodległe od siebie punkty orientacyjne, chodziło o: 1) poszukiwanie sposobu 

badania, który nie uprzedmiotawia badanych; 2) poszukiwanie sposobu badania pokrewnego 

praktyce psychoterapii, który nie będąc z nią tożsamy, dzieli z nią korzenie i żywi się tą samą 

nadzieją. Nadzieją mianowicie na to, że nowa relacja (jeśli jest nacechowana troską, 

uważnością i refleksyjnością, co do własnych stanów i stanów drugiej osoby) może leczyć 

zranienia doznane w innych relacjach. Uważam, że wrażliwość, która jest zobowiązaniem 

psychoterapeutów jest potrzebna w relacji z dziećmi doświadczonymi wczesnymi zranieniami 

także w innych rolach niż rola psychoterapeuty, szczególnie tych związanych z bezpośrednią 

opieką lub tylko nadzorem. Codzienne spotkania i rozmowy z dzieckiem są szansą 

korygowania raniących, nadużywających schematów relacji, ale niosą też ryzyko ich 

powtarzania. Z kolei pragnienie wyjścia poza uprzedmiotowiającą badanych perspektywę 

badawczą wynika z przekonania o oczywistych granicach poznawania drugiego człowieka 

w ten sposób (Węgrzecki, 2014), a także z poczucia, że językiem statystyki powiedziano 

dotąd o rodzinach zastępczych wystarczająco wiele, a fakt, że istnieją nadal bardzo poważne 

problemy do rozstrzygnięcia sugeruje potrzebę zmiany sposobu badania, a nie potrzebę 

gromadzenia jeszcze większej ilości danych tego samego typu.  

Efektem odwołania się do tych dwu punktów orientacyjnych jest projekt badań 

nieobiecujący wiele więcej ponad zdanie sprawy z 11 rozmów (rozdział V). Jego mocną 

stroną jest to, że spotkania wydarzyły się w konkretnym czasie i przestrzeni pomiędzy 

konkretnymi osobami, a więc zapis dotyczy tego, co tam i wtedy, pomiędzy badanym 
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a badającym, było rzeczywiste, dokonywana zaś redukcja zatrzymuje się na poziomie 

spotkania osób, a nie zależności pomiędzy zmiennymi, którymi można te osoby 

charakteryzować. Osoby biorące udział w spotkaniu przedstawione są bez charakteryzacji, 

która tyleż upiększa (o ile piękna upatrujemy w regularności, powtarzalności świata) raporty 

z badań, co oddala je od postawy źródłowo naturalistycznej, która polega na chwytaniu 

rzeczy takimi, jakimi są w naturze, także - naturze ludzkiej.  

Taka metodologia badań możliwie najściślej naśladuje praktykę, ponieważ 

profesjonaliści zaangażowani w proces monitorowania dobra dziecka w rodzinie zastępczej 

opierają się na rozmowie z dzieckiem. Mam nadzieję, że część badawcza pracy wzbogaci 

dyskusję nad szansami i ograniczeniami rozmowy – w kontekście sprzyjania dobru dzieci 

wychowujących się w zastępczych środowiskach rodzinnych.  

Wybrałem rozmowę z osobami na progu usamodzielnienia, ponieważ sądziłem, że ich 

sytuacja w pieczy zastępczej jest wyjątkowo trudna. Z racji szczególnie silnych 

wewnętrznych i zewnętrznych presji adolescenci i młodzi dorośli zagrożeni są wkroczeniem 

w negatywną trajektorię biograficzną, czego kluczowym elementem bywa przedwczesne 

opuszczenie rodziny zastępczej. Jednocześnie adolescencja jest czasem, w którym sposób, 

w jaki rozstrzyga się kierunek dalszego biegu życia – pozwala na radykalny zwrot. 

W poszerzającym się horyzoncie poznawczym, emocjonalnym i społecznym młodego 

człowieka pojawia się przestrzeń na refleksyjne ustosunkowanie do zastanych doświadczeń. 

Za tym horyzontem czeka na odkrycie możliwość stworzenia relacji z drugą osobą bez 

powtarzania zgranych ról. Badanie, do udziału w którym zapraszam młodych ludzi, wychodzi 

naprzeciw rodzącej się potrzebie refleksyjnego ustosunkowania się do tego, co przynosi 

życie, jest też dla mnie i dla nich próbą relacji z innym.  

Podejmując badania w alternatywnym wobec główno-nurtowego (jeśli nadal za taki 

można uznawać w psychologii paradygmat ilościowy) paradygmacie – zdaję sobie sprawę, 

z jakim zobowiązaniem taka decyzja się wiąże. Nowożytna epistemologia powstała w służbie 

określonych wartości, których trzeba być świadomym – decydując się wziąć je w nawias. 

W naukach społecznych „sprawdzalność” twierdzeń jako kryterium ich prawdziwości może 

chronić przed uleganiem zwodniczym teoriom, tworzonym w złej lub dobrej wierze, krótko 

mówiąc – stanowi samoobronę społeczności naukowej i społeczeństw w ogóle przed 

twórcami, którzy byliby zdolni przekonać nas do rzeczy nie do wiary (wszystkich innych 

zweryfikowałaby za pewne zwyczajna krytyka). Jeśli prawdą jest, że nowożytna 

epistemologia - nauka o trafnych przedstawieniach (jak definiował ją Rorty), „rozpoczyna się 
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od lęku – lęku, że świat jest zbyt zagmatwany, by kierował nim rozum; lęku, że zmysły są 

zbyt słabe, a intelekt zbyt kruchy; lęku, że pamięć blednie, nawet pomiędzy kolejnymi 

ogniwami dowodu matematycznego; lęku, że Bóg może skrywać tajemnice, a demony 

oszukiwać” (Daston, Galison, 2007, s.372, za: Markowski, 2013, s. 181), to rezygnując 

z udowadniania płynących z doświadczenia obserwacji i przekonań, z pokorą przyjmuję 

nieufność wobec nich. Staram się za to ważyć słowa, by nie mówiły więcej, ponad to, co 

mówi mi doświadczenie. Na pewno badania nie wyczerpują problemu, przeżywanie, 

rozumienie i opis doświadczeń zdobytych w ramach badań są subiektywne, to znaczy - 

ograniczone perspektywą autora. Jeśli udało się choć w części w obrębie perspektywy autora 

zawrzeć doświadczenie widziane w obrębie perspektyw badanych, to zamiar 

nieuprzedmiotawiania badanych mogę uznać za zrealizowany.  

Organizacja pieczy zastępczej należy od 2000 r. do domeny polityki społecznej 

państwa, jednocześnie pod względem zaplecza merytorycznego, przez wiele dekad bazowała 

ona na pedagogice jako dyscyplinie wiedzy (a także na systemie oświaty jako zapleczu 

organizacyjno-instytucjonalnym). Ze względu na znaczenie problematyki zdrowia 

psychicznego dla sytuacji podopiecznych rodzin zastępczych, tradycyjny paradygmat 

pedagogiczny, wymaga uzupełnienia o rozumienie zachowania w kontekście nieświadomych 

procesów je warunkujących. Na poziomie praktyki nie doszło jeszcze w pełni do zmiany 

sposobu myślenia, często nadal pojmuje się trudne zachowania dzieci doświadczonych 

traumą interpersonalną jako wynikające z braku właściwego nadzoru rodzicielskiego 

i odpowiedniego wychowania. Opiekę zastępczą traktuje się w tradycyjnym podejściu 

głównie jako proces socjalizacji jednostek zagrożonych niedostosowaniem społecznym, co 

może prowadzić do błędnych lub szkodliwych interwencji. Zmiana paradygmatu w myśleniu 

o sytuacji wychowanków rodzin zastępczych na taki, który dowartościowywałby ich 

doświadczenie, a za tym świadome i nieświadome aspekty ich zachowania, pozostaje nadal 

zadaniem psychologów pracujących w terenie, ale i tych, którzy mają przywilej utrwalenia 

konkretnych świadectw na piśmie.  
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I. Społeczno-polityczny kontekst badań 

 

Rodzinna opieka zastępcza jako element państwowego systemu pieczy zastępczej 

(z określonymi procedurami nadzoru i finansowania) jest osiągnięciem XX wieku, ma zatem 

relatywnie krótką historię. Na przestrzeni lat ów system – rozwijany w odpowiedzi na 

problem sieroctwa o wielkiej skali, które było konsekwencją II Wojny Światowej, z czasem 

ulegał przeobrażeniu w system odpowiadający na problem zagrożenia dobra dzieci w obrębie 

ich rodzin. Jednocześnie, w związku z obserwacją, że rodzinne formy opieki zastępczej dają 

lepsze efekty dla dzieci i są tańsze niż instytucjonalne, przebiegał proces 

deinstytucjonalizacji. Kiedy w 2011 roku wprowadzono w Polsce kompleksową reformę 

systemu opieki zastępczej, na podstawie doświadczeń krajów Europy Zachodniej, Ameryki 

Północnej i Australii było już wiadomo, że na rodzinach zastępczych można w decydującej 

mierze oprzeć nowoczesne rozwiązanie problemu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci 

w rodzinach.  

 W Polsce reforma systemu opieki zastępczej, zakładająca jego deinstytucjonalizację, 

rozpoczęła się później  niż w krajach Europy zachodniej, ponieważ przed transformacją 

ustrojową lat 1989-1991, system  organizowano w sposób charakterystyczny dla krajów bloku 

wschodniego, a początkowa inercja mało zasobnego aparatu państwowego hamowała 

oczekiwany proces odchodzenia od kolektywnego wychowania w dużych domach dziecka. 

Mimo plastycznej rewizji ideałów dotyczących wychowania i chłonności państwa na 

wdrażanie demokratycznych standardów, dopiero w 2011 roku zaproponowano całościowy 

pomysł na organizowanie pieczy zastępczej zgodny z aktualną wiedzą na przykład na temat 

roli więzi w rozwoju dziecka, czy ryzyka wtórnej wiktymizacji związanego z wychowaniem 

poza rodziną.  Konsekwentnie od 9 lat reforma jest wdrażana, założono całkowitą rezygnację 

z umieszczania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci młodszych niż 

dziesięcioletnie oraz ograniczenie liczności wychowanków placówek do czternastu osób. 

Zgodnie z tymi założeniami, ograniczono umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo 

wychowawczych, zaś organizatorzy pieczy zastępczej prowadzą ciągły nabór kandydatów do 

pełnienia roli zawodowych opiekunów zastępczych, by zapewnić brakujące miejsca.  

Proces deinstytucjonalizacji bazuje na dobrowolnym zgłaszaniu się kandydatów na 

opiekunów zastępczych, zatem jest czuły na społeczną atmosferę wokół rodzicielstwa 

zastępczego, która w pewnym stopniu podatna jest na celowe zabiegi promocyjne, ale jednak 
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w decydującej mierze jest poza kontrolą. Co może wydawać się groteskowe, z moich 

profesjonalnych kontaktów z zawodowymi opiekunami zastępczymi wynika, że dla wielu 

rodzin, które zaczęły przyjmować dzieci około 15 lat temu, inspiracją najpierw do  

poszukiwania informacji, a w końcu – odkrycia motywacji i zgłoszenia gotowości do opieki 

nad dziećmi, był popularny wówczas obyczajowo-komediowy serial telewizyjny pt.: 

„Rodzina zastępcza” (a następnie „Rodzina zastępcza plus”) produkowany przez Telewizję 

Polsat w latach 1999-2009. Ten – jeden z dłużej emitowanych polskich seriali - w ciepłym 

świetle przedstawiał losy rodziny zastępczej, z którą przyjemnie było się identyfikować 

(opiekunowie byli mądrzy i czuli, mieli własne dzieci biologiczne, kochali się i byli życzliwi 

dla innych), w czasach, kiedy piecza zastępcza, nie była tak systematycznie, jak dziś 

zorganizowana ani promowana. Uruchomienie przez serial wyobraźni widzów do 

odnajdowania siebie w roli opiekunów przestaje wydawać się groteskowe, jeśli na 

„rodzicielstwo zastępcze” w serialu popatrzymy jako samorzutny marketing typu: lokowanie 

produktu. Czas emisji serialu na antenach różnych programów telewizyjnych na przestrzeni 

kilkunastu lat w przeliczeniu na koszt czasu reklamowego byłby wart niewyobrażalną fortunę.  

W ostatnich latach silniej niż serial, którego format musi uchodzić dziś za staromodny, 

na społeczny odbiór rodzicielstwa zastępczego rzutowały medialne doniesienia o dramatach 

dzieci rozgrywających się  w rodzinach zastępczych. 2012 rok napiętnował rodzicielstwo 

zastępcze szokującą tragedią, gdzie powierzone opiece zastępczej rodzeństwo zginęło  z rąk 

opiekunów, którzy zgodnie z przekazem mediów, przyznali się do winy śmiertelnego pobicia 

3-letniego chłopca i zabójstwa jego 5-o letniej siostry. Z tego skandalu wyciągnięto jedynie 

powierzchowne wnioski, pociągając do odpowiedzialności osoby zajmujące się nadzorem nad 

sytuacją dzieci, nie analizując dogłębnie instytucjonalnego i społecznego kontekstu, w którym 

doszło do tragedii. Ograniczenie reakcji politycznej do wskazania winnych niedostatecznego 

nadzoru, nie jest charakterystyczne tylko dla polskiego systemu (np. Rahilly, Hendry, 2014). 

W Wielkiej Brytanii w oficjalnym rządowym raporcie konkretne daty tragedii, które 

rozegrały się w rodzinach zastępczych naniesiono na wykresy prezentujące zmiany liczności 

rodzin zastępczych (Foster Care in England. A Review for the Department for Education, M. 

Narey, M. Owers, 2018). Taki zapis – oprócz pełnienia symbolicznej roli, stanowiąc swego 

rodzaju memento, dla osób odpowiedzialnych za losy dzieci powierzanych opiece zastępczej, 

jest też zgodny z obserwacją, że zdarzenia te za pośrednictwem opinii publicznej, wpływają 

na cały system, mają wyraźne przełożenie na gotowość zgłaszania się kandydatów, 

i gotowość zawiązywania rodzin zastępczych przez władze.  
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Przemilczanie realnych problemów (a tym jest ocena tragedii jako jedynie błędu 

w nadzorze) i promocja wyidealizowanego obrazu rodzicielstwa zastępczego przez 

organizacje skoncentrowane na forsowaniu tempa deinstytucjonalizacji systemu (np. Bitner, 

Luberadzka-Gruca, i wsp., 2018), prowadzi do przeniesienia się nieufności wobec opieki 

zastępczej na poziom szeptanego obiegu informacji, co nie służy nie tylko potencjalnym 

kandydatom, ale co nie mniej ważne - istniejącym rodzinom i ich podopiecznym.  

Rodzicielstwu zastępczemu wskutek tego rozdwojenia zaczyna towarzyszyć społeczna 

ambiwalencja. Autorzy przywoływanego wyżej raportu zauważają, że ma ono obecnie „złą 

reputację”, na którą faktycznie nie zasługuje (Narey, Owers, 2018).  

 

Społeczne źródła nieufności wobec rodzin zastępczych 

 Na atmosferę nieufności wobec rodzin zastępczych oprócz sprzeczności pomiędzy 

przekazami idealizującymi i dewaluującymi rzutowało dawniej głównie podejrzenie o to, że 

opiekunowie zastępczy (nie tylko zawodowi), podejmując się opieki nad dzieckiem, kierują 

się jedynie materialnymi pobudkami. Ten tracący obecnie na znaczeniu, mechanizm 

dystansowania się osób postronnych wobec trudów i trosk opiekunów zastępczych, opierał się 

na postrzeganiu wychowanków pieczy zastępczej jako „osób potrzebujących” (niektóre 

przekazy medialne projektują taki obraz). W obiegowej opinii, osoby potrzebujące wypada 

wspierać albo bezinteresownie albo wcale, kto pomaga, czerpiąc z tego materialne korzyści 

oskarżany jest o obłudę. Rygoryzm tej sankcji społecznej w ostatnich dziesięcioleciach 

słabnie w związku z profesjonalizacją różnych zaawansowanych organizacyjnie czy 

merytorycznie form pomagania. Społeczeństwa zachodnie dojrzewają do przekonania, że 

adekwatna dla wielu „potrzebujących” pomoc jest na tyle kosztowna lub złożona, że nie 

sposób jej zapewnić, bazując na doraźnych pobudkach wynikających z idei dobroczynności. 

Pomoc bezinteresowna, a w istocie motywowana altruistycznie, w taki czy inny sposób 

związana z pragnieniem postrzegania siebie jako dobrego człowieka, często jest  

incydentalna, niewystarczająca lub nietrafna.  

 Współczesna socjologia rzuca jeszcze inne światło na dyskretną społeczną 

nieprzychylność wobec rodzin zastępczych. Negatywna ocena faktu, że otrzymywane 

świadczenia finansowe są lub mogą być składową motywacji opiekunów zastępczych, 

przywodzi na myśl charakterystyczne dla naszych czasów, oczekiwanie od relacji 

międzyludzkich „czystości”,  którego to pojęcia A. Giddens używa w szczególności do opisu 
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intymnych związków partnerskich pomiędzy dorosłymi. Warto zbadać na ile można odnieść  

to pojęcie do wyobrażeń na temat relacji opiekun - podopieczny. Pod pojęciem „czystych 

relacji” brytyjski socjolog rozumie to, że „jednostki wchodzą w związek dla niego samego, 

czyli dla tego, co każda z nich może wynieść z trwałej więzi z drugą osobą” (Giddens, 2006, 

s.27). Jak komentuje Maciej Musiał:  „(...) czysta relacja nie jest nawiązywana ze względu na 

zewnętrzny przymus lub w celu zadośćuczynienia zewnętrznym wymaganiom, lecz raczej ze 

względu na wewnętrzne pragnienia i potrzeby uczestników danej relacji. Nie jest regulowana 

przez odgórne normy i zasady, lecz jest kształtowana podług woli partycypujących w niej 

jednostek. Socjolog podkreśla, że „czysta relacja jest ustrukturowanym refleksyjnie 

związkiem o otwartym i ciągłym charakterze” (Giddens, 2007, s. 128). Oznacza to, że 

partycypujące w czystej relacji jednostki permanentnie monitorują stan owej relacji 

i przekształcają ją, gdy przestaje ona zaspakajać ich oczekiwania lub – w ostateczności – 

rezygnują z uczestnictwa w niej” (Musiał, 2015, s. 25-26). Krótko mówiąc, aby uznać relację 

za autentyczną lub „czystą” w rozumieniu autora, (być może pozostawania w takiej właśnie 

relacji z dzieckiem wymaga się od opiekunów zastępczych) oczekujemy, by była dla obu  

stron wartością samą w sobie, a decyzja o jej podtrzymaniu i inwestowaniu w nią była 

niezmącona innymi motywami, oprócz tego motywu, by w niej trwać, tak długo, jak jest dla 

obu stron satysfakcjonująca. Normą stało się oczekiwanie, by relacje intymne pomiędzy 

ludźmi  były „czyste” - wynikały z uczuć a nie ze zobowiązań, „ustanie uczuć” uznaje się za 

wystarczające uzasadnienie rozstania. Nawiązywanie relacji z powodów materialnych 

uznawane jest za cyniczne, ponieważ korzyści materialne uznaje się za motyw konkurencyjny 

wobec „prawdziwych uczuć” .  

 Czy pojęcie ukute przez A. Giddensa rzeczywiście ma zastosowanie do opisu relacji 

o charakterze rodzic - dziecko? By ustalić, czy termin czystej relacji przystaje do ojcostwa 

i macierzyństwa, trzeba by rozstrzygnąć, czy opieka i wychowanie, czas i energia poświęcane 

dziecku wynikają jedynie z uczuć (trwalszych niż uczucia w związku intymnym) czy też 

raczej są swoistą mieszanką uczuć i zobowiązania. Czy przypadek rodziców, spod których 

opieki dziecko jest odbierane nie wskazuje, że uczucia są niewystarczającym 

zabezpieczeniem relacji rodzica i dziecka? Czy nie jest tak, że osoby z zależnością 

alkoholową nie są w stanie utrzymać przy sobie dziecka, ponieważ tracą zdolność do 

wywiązywania się ze zobowiązań, ale przecież nie – zdolność do przeżywania uczuć?  

Komponenta zobowiązania współcześnie słab iej zaznaczana w relacjach pomiędzy 

małżonkami, partnerami życiowymi, wciąż – na szczęście dla dzieci, jest obecna w więziach 
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ojcowskich i macierzyńskich. Rodzicielstwo zastępcze, podobnie jak rodzicielstwo naturalne 

nie jest czystą relacją, w rozumieniu Giddensa. Zakłada obie składowe, które łączą rodziców 

i dzieci: uczucia i zobowiązanie, jednak nie powielają kolejności, w jakiej się naturalnie 

pojawiają. Więź między matką a dzieckiem wywodzi się od uczucia, które zostaje 

zabezpieczone zobowiązaniem, zaś rodzicielstwo zastępcze jest kontraktem, który obejmuje 

stworzenie relacji począwszy od zobowiązania. Przypadek organizowania opieki dla dzieci 

o specjalnych potrzebach opiekuńczych jest szczególny też w tym sensie, że sytuacją 

bezpieczniejszą i z większym prawdopodobieństwem obiecującą korektywny efekt jest 

właśnie ta, w której opiekun nie będzie oczekiwał zbilansowania się jego inwestycji w relację 

z dzieckiem i gratyfikacji otrzymywanej w jej obrębie. Oczekiwanie wdzięczności, nadzieja 

na radość z osiągnięć dziecka, spodziewanie się wzajemności w podtrzymywaniu życzliwych 

interakcji, lojalności dziecka i jego identyfikacji z rodziną zastępczą  mogą początkowo 

stanowić balast w budowaniu więzi z dzieckiem boleśnie doświadczonym w bliskich 

relacjach. Gratyfikacja finansowa – zwyczajna, kulturowo uznana forma rekompensaty, za 

wiodące (wypełniające dużą część dnia i angażujące energię), społecznie użyteczne zajęcie 

osoby dorosłej, wymaga oswojenia także w kontekście wykonywania zawodów, w które 

wpisana jest wymiana emocjonalna. Wynagrodzenie za pracę nie musi być konkurencyjnym 

motywem dla autentycznego zaangażowania, wie o tym każdy, kto ma szczęście wykonywać 

pracę, którą lubi. Można sądzić, że w przypadku rodziny zastępczej rola wynagrodzenia w jej 

motywacji do sprawowania opieki nad dzieckiem z czasem spada, proporcjonalnie do 

rozwoju korektywnej relacji, pozwalającej przeżywać dziecku więź z coraz większym 

uwzględnieniem realności. Nie wynika z tego bynajmniej, że należy spodziewać się decyzji 

o zaprzestaniu korzystania z przysługujących świadczeń, motywacja do wykonania takiego 

gestu byłaby osobnym zagadnieniem wartym zbadania.  

 Trzeba przy tym zauważyć, że nieufność wobec osób podejrzewanych o wchodzenie 

w relacje z innymi z myślą o finansowych korzyściach, jest pochodną niezgody na 

przedmiotowe wykorzystywanie tych drugich. Sankcja w postaci negatywnej oceny 

społecznej rzadko jednak wystarcza, by zapobiec krzywdzie tego rodzaju. W przypadku 

pieczy zastępczej, ocenę motywacji kandydatów na opiekunów zastępczych, gotowość do 

szczerej troski o powierzone im dzieci, warto zgodnie z założeniami ustawy powierzyć 

czujności i kompetencjom specjalistów,  którzy z kolei powinni troszczyć się o merytoryczne 

wsparcie w zakresie szkoleń i superwizji dla swojej pracy. System opieki zastępczej powinien 

dzięki zinstytucjonalizowanym mechanizmom chroniącym dzieci przed instrumentalnym 
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wykorzystaniem, zwalniać społeczeństwo z wywodzącej się z  troski o dobro dzieci, 

nieufności wobec opiekunów zastępczych. Powinien zapewniać, że motywy osób 

zgłaszających gotowość przejęcia opieki nad dziećmi są trafnie i rzetelnie weryfikowane.  

 Powyższe refleksje nad uprzedzeniami o złożonej naturze, z jakimi spotykają się 

opiekunowie zastępczy, a muszą zmierzyć się też kandydaci do pełnienia tych ról, prowadzą 

do wniosku, że mimo liczności badań i energii organizacji oddanych promowaniu 

rodzicielstwa zastępczego, nadal trzeba badać podstawy tego systemu, aby jego fundament 

nie spoczął na grząskim gruncie.  

  

Ocena rodzicielstwa zastępczego jako sposobu zapewnienia krzywdzonym  

i osieroconym dzieciom bezpieczeństwa 

 System opieki zastępczej, rozwijany w celu ochronienia dzieci przed krzywdzeniem 

przez najbliższych generalnie spełnia swoją rolę: dla znakomitej większości dzieci 

umieszczenie w rodzinie zastępczej oznacza kres krzywd i nadużyć. Niestety, w żadnym 

miejscu na świecie system nie funkcjonuje perfekcyjnie, wszędzie tam, gdzie tylko jest 

wdrożony istnieje też ryzyko wtórnej wiktymizacji w rodzinach zastępczych: złego 

traktowania, krzywdzenia, nadużyć wobec dzieci powierzonych ich pieczy. „Dzieci 

powierzane opiece zastępczej mierzą się z tym samym  ryzykiem, co wszystkie inne dzieci, 

ale ich pochodzenie i doświadczenia wystawiają je na dodatkowe ryzyko: ich rodziny i sieci 

społeczne mogą być niebezpieczne; dzieci te mogą być mniej zdolne do przewidywania 

i oceny ryzykownych sytuacji, mogą być podatne na dalsze nadużycia i wykorzystanie; mogą 

mieć słabo rozwinięte mechanizmy przywiązania, co może powstrzymywać ich przed 

zaufaniem opiekunom zastępczym i szukaniem u nich pomocy lub rady” (Berridge, Biehal, 

Hendry i wsp., 2014, s. 104). Twórcy polityki społecznej, organizatorzy opieki zastępczej, 

specjaliści i sami opiekunowie zastępczy, muszą znieść napięcie związane z tym, że chociaż 

rodzinne formy opieki są generalnie korzystne dla większości dzieci, które wymagają 

umieszczenia w pieczy zastępczej, to jednak udziałem mniejszości dzieci, może stać się złe 

traktowanie i niska jakość opieki także ze strony opiekunów zastępczych (por. tamże, s. 107).  

Próby syntezy wiedzy nad problemem złego traktowania (maltreatment) dzieci w rodzinach 

zastępczych napotykają na problemy związane z metodologią badań (np.  z różnym 
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definiowaniem złego traktowania4; różnymi źródłami informacji), jednak, jak się zdaje,  

można wiarygodnie stwierdzić, że 0,27-2% dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych 

doświadcza przypadków złego traktowania ze strony opiekunów każdego roku w Stanach 

Zjednoczonych. W Anglii - analogiczna statystyka to około 1% (Biehal, 2014).  

 Jeśli ilustracyjnie przyjąć, że z populacji ogólnej 10.000 małoletnich, do pieczy 

zastępczej trafiło 50 osób5 z powodu złego traktowania w rodzinach pochodzenia, to na 

podstawie powyższych statystyk można spodziewać się, że w przybliżeniu 49 osób, z tej 

grupy będzie się odtąd wychowywało w środowisku, w którym nie będzie źle traktowane 

(maltreated). Można zatem ocenić, że w kwestii zapewniania bezpieczeństwa dzieciom 

krzywdzonym przez rodziców rodzicielstwo zastępcze sprawdza się, pod warunkiem, że 

świadomość skali dramatu tego jednego dziecka, które doświadcza krzywdy z ręki opiekunów 

zastępczych, nie pozwoli nam spać spokojnie6. 

 Dla praktyków zaangażowanych w ochronę dziecka powierzonego pieczy zastępczej 

ważne jest zachowanie uważności, ze względu na dwa fakty: (a) postrzeganie opiekunów jako 

zagrażających przez dzieci, które doświadczyły krzywdy ze strony dorosłych może być 

i prawdopodobnie relatywnie często jest zniekształcone (dowodzi tego doświadczenie 

kliniczne oraz dane o skali/częstości zarzutów wobec opiekunów w stosunku do liczności 

 

4
 Najczęściej złe traktowanie rozumie się jako potwierdzone incydenty nadużyć (abuse) lub zaniedbania 

(neglect); w mniej l icznych badaniach mówi się o nadużywającej (abusive) lub zaniedbującej (neglectful) 
postawie wobec podopiecznych; jeszcze rzadziej rozszerza się tę definicję o rażąco niskie standardy opieki 
(unacceptably poor standarts of care).  
5
 Faktyczna proporcja liczności dzieci trafiających do pieczy zastępczej względem populacji  ogólnej jes t 

systematycznie zbierana i  na przykład w Anglii  wynosi 58/10.000, w USA 57/10.000, we Francji  97/10.000, 

w Niemczech 76/10.000, w Norwegii 79/10.000, w Szwecji 63/10.000 (Thoburn, 2014 za: s. 58). Główny Urząd 

Statystyczny (2018, s. 29) podaje, że liczba dzieci w wieku 0-17 lat objętych pieczą zastępczą na 1 tys. l udności 

w wieku 0-17 lat to 8,7,  a więc w Polsce można mówić o proporcji 87/10.000. Zwraca uwagę duża zmienność 

tej proporcji  w zależności od regionu, pomiędzy najwyższą a najniższą proporcją w poszczególnych częściach 

kraju różnica jest więcej niż czterokrotna: „Do opieki zastępczej częściej trafiały dzieci w podregionach Polski 

północnej i  zachodniej oraz w podregionach województwa śląskiego i w Łodzi. Najwyższe wartości wskaźnika 

odnotowano w podregionie wałbrzyskim (18,3) i  w Łodzi (16,1). Najniższy, poniżej 5 dzieci na 1 tys. ludności 

w wieku 0–17 lat, udział wychowanków objętych opieką zastępczą [w populacji  ogólnej – przyp. BW] 

odnotowano w południowo-wschodniej części kraju (podregiony: rzeszowski, krakowski, tarnowski, 

tarnobrzeski, nowosądecki, nowotarski)” (GUS, 2018, s. 32). To zjawisko obrazuje skalę wpływu habitusu 

społecznego (por. Matuchniak-Krasuska, 2015) na praktykę umieszczania dzieci w pieczy zastępczej . Bierze się 

je pod uwagę w projektach dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. 

6
 Trzeba też mieć na uwadze, że istnieją badania, dowodzące wyższej skali  złego traktowania dzieci w  obrębie 

rodzin zastępczych (Zimmerman, 1982, Fanshel, 1990) nieuwzględnione w metaanalizie Biehal, ze względu na 

metodologię. 
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potwierdzonych przypadków złego traktowania7); (b) w niektórych (na szczęście nielicznych) 

przypadkach faktycznie dochodzi do złego traktowania dzieci w rodzinach zastępczych.  

Ocena rodzicielstwa zastępczego jako korektywnego środowiska, pozwalającego na 

harmonijny rozwój dziecka 

 O ile użyteczność rodzinnej pieczy zastępczej dla zapewniania podstawowego 

bezpieczeństwa dzieciom niewłaściwie traktowanym w rodzinach pochodzenia rzadko się 

kwestionuje, to już zdolność rodzin zastępczych do dostarczenia wychowankom 

korektywnych doświadczeń, pozwalających osiągnąć im satysfakcjonującą jakość życia, 

powszechnie stawia się pod wątpliwość. Wielu badaczy podejmuje temat słabych osiągnięć 

szkolnych, problemów z zakresu zdrowia psychicznego, częstości popadania w uzależnienia 

lub konflikty z prawem w populacji osób wychowywanych w zastępczych środowiskach 

rodzinnych (np. Meltzer i wsp. 2003; Ford i wsp., 2007; Tarren-Sweeney, 2008, Anctil i wsp. 

2007, Burns i wsp. 2004; Steele, Buchi, 2009).  

 Zgodnie z dominującym w naukach społecznych paradygmatem badań naukowych, 

w którym badacze  operują perspektywą ja  (badacz) – on i (tu: podopieczni rodzin 

zastępczych),  wiele wysiłku włożono w poszukiwanie czynników różnicujących efekty 

pobytu dzieci (outcomes) w pieczy zastępczej. Wobec liczności badań o niejednolitej przecież 

metodologii, szczególnie cenne są opracowania,  w których dokonuje się prób syntezy 

aktualnej wiedzy w logiczną całość, przykładem jest znakomita monografia pt.: „Promoting 

the Wellbeing of Children in Care. Messages from Research” wydana w Wielkiej Brytanii 

nakładem NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)  (Rahilly, 

Hendry, 2014). Wyodrębnienie znaczących zmiennych różnicujących na poziomie 

statystycznym owe efekty, określanych jako czynniki ryzyka i czynniki chroniące, jest 

pożyteczne dla troski o dobro dzieci widziane w tej samej, co badania - perspektywie (ja-oni). 

Z poziomu organizowania opieki zastępczej, np. dla celów: wyodrębniania grup 

o najwyższych potrzebach w zakresie wsparcia, układania strategii rozwoju pieczy zastępczej 

w regionie, te dane, to przesłanki do racjonalnych decyzji. Frustrujące może wydawać się to, 

 

7
 W dużym badaniu w Wielkiej Brytanii na próbie 7.619 rodzin stwierdzono, że przeciwko 4% rodzin zastępczym 

było prowadzone postępowanie wyjaśniające w związku z zarzutami nadużyć i  22% spośród tych postępowań 

wykazało zasadność zarzutów (Nixon, Verity, 1996). Podobne rezultaty przyniosło badanie w Szkocji na próbie 

2.149 rodzin, gdzie stwierdzono że 3,5 % rodzin zastępczych doświadczyło zarzutów nadużyć i  16% spośród nich 

oceniono jako zasadne (Triseliotis i  wsp., 2000). Wiele szczegółowych danych tego rodzaju pochodzących 

z różnych krajów, systematycznie, analitycznie podanych można znaleźć w znakomitym artykule Biehal (2014). 
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że mimo ogromnych nakładów pracy i inwestycji w badania, wciąż nie wypracowano takiego 

sposobu organizowania pieczy zastępczej, za sprawą którego wychowankowie rodzin 

zastępczych cieszyliby się zbliżonym poziomem: zdrowia psychicznego, osiągnięć szkolnych, 

przystosowania społecznego, do tego, jaki charakteryzuje ich rówieśników z populacji 

ogólnej. Wszystko wskazuje na to, że strategia „jeszcze więcej tego samego” nie doprowadzi 

do innych rezultatów. Być może pożytki z badań ilościowych osiągnęły swoją granicę, która 

przebiega w poprzek relacji pomiędzy badającym a badanym. Dalszy postęp możliwy jest 

w rezultacie wyciągnięcia zdecydowanych konsekwencji z faktu, że najważniejsze czynniki 

chroniące są związane z jakością relacji ja  –  t y pomiędzy dzieckiem, a osobami z jego 

otoczenia. Tych warunków sprzyjających zdrowemu rozwojowi dziecka odebranego 

z rodziny pochodzenia, które pozostają w obrębie relacji pomiędzy opiekunem 

a podopiecznym nie da się studiować, pozostając na gruncie badań ilościowych. Awans 

dziecka, jako osoby badanej – z pozycji trzeciej osoby liczby mnogiej, do pozycji drugiej 

osoby liczby pojedynczej otwiera badania na dalszą drogę postępu, tym razem w tempie i na 

miarę dziecka. Tymi drogami może później chadzać pokrewna badaniom idiograficznym 

praktyka - już nie - zarządzania sytuacją dziecka, a - wchodzenia w tę sytuację poprzez 

spotkanie i rozmowę, z pełnym poszanowaniem reguł korzystania z czyjejś gościnności, 

z których pierwszą jest uznanie prawa gospodarza do zamknięcia przed nami drzwi.  
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II. Sens rodzinnej opieki zastępczej 

zważywszy, że ludzkość powinna dać dziecku to,  

co ma najlepszego 

preambuła Deklaracji Praw Dziecka (1959) 

W niektórych opracowaniach wskazuje się, że historia opieki zastępczej sięga 

starożytności (Kowalski, Dubis, 2015). Źródeł tego typu aktywności ludzkiej upatruje się 

w tradycji żydowskiej kultywującej troskę  o sieroty i wdowy jako moralną powinność, która 

to tradycja została przejęta i rozwinięta przez chrześcijaństwo, przyjmując kształt związanych 

z Kościołem instytucji. Wydaje się jednak, że stwierdzenie ciągłości historycznej pomiędzy 

średniowiecznymi przytułkami dla sierot, a współczesnymi formami opieki zastępcze j jest 

niezasadne. Dowodem owej nieciągłości jest fakt, że obecnie w opiece zastępczej dzieci 

osierocone stanowią niewielki odsetek (GUS, 2018, s. 22), system opieki zastępczej nie jest 

projektowany w odpowiedzi na te problemy (są to sytuacje, co do zasady, kwalifikujące 

dzieci do postępowania adopcyjnego8, które jest wyłączone z systemu opieki zastępczej).  

Powierzenie dziecka… 

Dzieje opieki nad dzieckiem w zastępstwie rodziców powinno się dzielić na dwie 

„epoki” – sprzed i po pojawienia się w dyskursach naukowym i politycznym pojęcia praw 

dziecka a wraz z nim pojęcia „dziecka” we współczesnym sensie – dziecka jako podmiotu, 

któremu przysługuje osobowa godność  i prawa9. Dla zrozumienia dziejowej ewolucji praktyki 

sprawowania opieki zastępczej kluczowe znaczenie ma to, że wraz z tym, jak pojęcie praw 

 

8 
 GUS (2018, s.22) podaje dane dotyczące sieroctwa w odniesieniu do populacji  wychowanków instytucjonalnej 

pieczy zastępczej: „Jedynie 2,9% (0,5 tys.) wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej było sierotami 

biologicznymi, a 18,8% (3,2 tys.) – półsierotami. Wynika z tego, że 4/5 dzieci umieszczonych w placówkach 

posiadało obydwoje rodziców, którzy mimo wszystko nie zdołali  lub też nie chcieli  właściwie wypełniać funkcji 

wychowawczych”. Do systemu opieki zastępczej trafiają dzieci osierocone w starszym wieku, wykluczającym 

adopcję lub dzieci, nad którymi opieki podejmują się osoby im bliskie – spokrewnione i niespokrewnione, bez 

gotowości lub warunków na adopcję. 

9
 Rok przyjęcia przez Ligę Narodów Genewskiej Deklaracji  Praw Dziecka (1929) i  późniejszej Deklaracji  Praw 

Dziecka (1959) uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ są tutaj tylko umowną cezurą. Jak dowodzi P. Aries 

(2010) w Europie już w XVIII wieku doszło do kluczowej zmiany w zakresie postrzegania dziecka, polegającej na 

zerwaniu z tradycyjną obyczajowością, gdzie ze względu na wysoką śmiertelność u  dzieci, w przestrzeni 

społecznej, naukowej, artystycznej długo nie dostrzegano wyjątkowości dziecka, traktując je do pewnego, 

niezbyt odległego narodzinom, momentu z rozczuleniem i  sentymentem, szybko przechodząc do postrzegania 

go jako małego dorosłego, terminującego u boku dorosłych. 
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dziecka dojrzewało i nabierało politycznej mocy, pojawiała się przestrzeń do 

p rob lematyzac j i wp ływu rodz iny na  dz iecko . Rodzinę przestano bezwarunkowo 

traktować jako dobrą dla dziecka, postawiono pytanie o jakość opieki rodzicielskiej. 

w konsekwencji zauważenia zagrożenia dla dobra dziecka w obrębie jego rodziny, władzę 

państwową ustanowiono ponad władzą rodzicielską, dotąd niezawisłą. Symetrycznie do tego, 

jak w procesie historycznym dziecko emancypuje się spod władzy rodzicielskiej, popada ono 

pod władzę państwa. Pozostaje bowiem z natury nadal zależne.  

Datę narodzin systemu opieki zastępczej we współczesnym sensie można dla każdego 

kraju dość precyzyjnie ustalić. Trzeba  w tym celu w historii prawodawstwa danego państwa 

znaleźć moment, w którym dopuszczono ingerencję organów państwa we władzę rodzicielską 

i stworzono przestrzeń prawną na umieszczenie dziecka w zastępczym środowisku w sytuacji, 

gdy rodzice dziecka nadal żyją. Praktyka organizowania opieki zastępczej ulega w tym 

momencie przekształceniu w system, którego konstytutywnym elementem oprócz samych 

podmiotów sprawujących pieczę zastępczą jest zorganizowany nadzór państwa nad dobrem 

dzieci w rodzinach. W Polsce, już niedługo po odzyskaniu niepodległości „Prawo dziecka do 

opieki wpisane zostało w tekst Konstytucji marcowej (17.03.1921), której artykuł 103. 

stwierdzał, że <<dzieci bez dostatecznej opieki rodzicielskiej, zaniedbane pod względem 

wychowawczym mają prawo do opieki i pomocy państwa w zakresie określonym ustawą>>, 

jednocześnie sądom przyznano wyłączne prawo do odbierania lub ograniczania opieki 

rodzicielskiej” (Golczyńska – Grondas, 2014, s. 54).  

Współcześnie decyzje dotyczące opieki poprzedza ocena  sytuac j i dz iecka 

w rodzinie dokonywana przez delegowane do tego władze: asystenta rodziny, kuratora, 

biegłych psychologów sądowych,  w końcu – sąd. Międzynarodowy konsensus, co do 

zgodności takich praktyk z dobrem dziecka potwierdza wprost Konwencja o Prawach 

Dziecka (1989), najbogatszy jak dotąd akt prawny w zakresie praw dziecka wypracowany 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych, nazywany światową konstytucją praw dziecka10. 

Artykuł 9 Konwencji stanowi:  

 

10 Co ciekawe, prace nad nim rozpoczęto z inicjatywy polskiej delegacji, która w roku 1979 złożyła projekt 

konwencji (Czyż, 2002, s.14). Dokument ten w ostatecznej wersji, odległej od projektu, w związku z dbałością 

o jego uniwersalny charakter, do 2002 roku został ratyfikowany przez 192 państwa, co czyni go 

najpowszechniej uznawanym aktem w zakresie praw człowieka.  
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Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich 

rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, 

podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na 

najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie 

w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców 

mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub 

zamieszkania dziecka. 

O oddzieleniu dziecka od rodziców mają decydować władze, którym państwo udziela takiej 

kompetencji. Władze te mają podlegać nadzorowi sądowemu oraz maja podejmować te 

decyzje w oparciu o odpowiednie przepisy prawne, z zastosowaniem ustalonych procedur. 

Mowa tu więc o trzech sposobach „ograniczania” władz instytucji, którym przyznaje się 

prawo oddzielenia dziecka od rodziców: 1) zakres ich władzy jest określony aktem prawnym; 

2) ich działanie podlega nadzorowi sądowemu; 3) władze działają w oparciu o przepisy prawa 

i odpowiednie procedury. Efektywność tej wielostopniowej kontroli nad organami 

ingerującymi tak głęboko  w życie dziecka, musi być wciąż reflektowana  i adekwatnie do 

nowych wyzwań poddawana rewizji, ponieważ kultura dbania o dobro dziecka jest zmienna 

w czasie, zależna od tradycji i podatna na ideologię11. Doprecyzowanie, że „w szczególności 

chodzi o przypadki nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców” wskazuje na międzynarodowy 

 

11 Na podstawie: a) wywiadów i  obserwacji zgromadzonych przez Macieja Czarneckiego (2016),  b) 

alarmujących świadectw dotyczących praktyk norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka, z których 

w rozmowach z dziennikarzami zdawała sprawę współpracująca z polskim konsulem psycholog  Kamila Gryń 

(2018) oraz c) faktu, że w  raporcie przyjętym w czerwcu 2018 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 

Europy krytycznie oceniono organizację ochrony dzieci w Norwegii (krytyka wypływała też ze strony polityków 

norweskich), można sądzić, że doszło w tym kraju do uszkodzenia systemu tego wielostopniowego nadzoru, 

powiązanego z wielokrotną refleksyjną oceną trafności działań, zakładanych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

Niepokojący jest fakt, że w sprawie tak gorąco dyskutowanej, w której intensywnie obecne są: polityka i  media, 

a argumenty po obu stronach sporu nawiązują swobodnie do osiągnięć współczesnej nauki, także psychologii, 

międzynarodowe środowisko naukowe nie zabiera głosu. Raport z  badań (Nowiak, Narożna, Muriaas, 2016) na 

temat nordyckiego modelu wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem wydany w periodyku 

„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, trudno uznać za uzupełnienie tej luki. Autorzy 

nie badają praktyk tamtejszego systemu, zestawiają jego deklaratywne założenia z wypowiedziami matek, 

znajdowanymi na forach internetowych oraz z wypowiedziami polskich imigrantów na temat tamtejszego 

systemu opieki społecznej. Przyjęta metodologia badania w żadnej mierze nie uzasadnia wniosków 

wyciąganych przez autorów.  
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konsensus, co do kierunku myślenia o uzasadnionym wkroczeniu władzy państwowej 

w sprawy rodziny.  

… odebranego z rodziny dla jego dobra… 

Istotą opieki zastępczej, której rozpoznanie sprawia, że należy pojmować ją jako 

historycznie nowe zjawisko, jest jej konkurencyjność wobec opieki rodzicielskiej, gdy ta 

oceniana jest przez odpowiednie władze jako niewłaściwa. Dla rozumienia sytuacji 

wychowanków pieczy zastępczej decydujące znaczenie ma to, że umieszczenie dziecka 

w rodzinie zastępczej poprzedza odeb ranie  go  z rodziny  b io log ic zne j ,  najczęściej 

wbrew woli jego rodziców, a także wbrew jego własnej woli. Niekiedy – decyzja sądu 

o umieszczeniu w rodzinie zastępczej jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego, 

w związku z brakiem wystarczającej opieki ze strony rodziców, dziecko przebywa już na co 

dzień poza domem, pod opieką osób z nim spokrewnionych, dziadków, starszego rodzeństwa, 

wujostwa. Do takiej przeprowadzki – zanim sąd zajmie w sprawie stanowisko, dochodzi 

wtedy, gdy członkowie dalszej rodziny znają problemy rodziców dziecka, starają się 

monitorować jego sytuację domową, zbierają od dziecka informacje, spontanicznie stopniowo 

przejmują obowiązki w zakresie zapewniania ciepłych posiłków, opieki w czasie choroby, 

interesują się sytuacją szkolną itp. Czasem to te osoby wnioskują do sądu o wgląd w sytuację 

rodziny. Niemniej, w wielu przypadkach dopiero w konsekwencji wydania przez sąd 

postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zmienia ono miejsce stałego 

pobytu. Procedurę odebrania dziecka  z domu rodzinnego i odwiezienia go do rodziny 

zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej przeprowadzają pracownicy organizatora 

pieczy zastępczej. W przypadku, gdy rodzic nie wydaje dziecka, w procedurę włączany jest 

kurator sądowy i policja.   

Dobro – związane z zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki jest w tym momencie 

na tyle abstrakcyjne i niepewne, a zło – związane z odebraniem go z domu na tyle konkretne, 

że obowiązek odebrania dziecka z domu rodzinnego i odwiezienia do nieznanej dziecku 

rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej w wielu przypadkach jest 

przedmiotem sporu pomiędzy instytucjami – nikt nie chce wykonywać postanowienia sądu 

(Hrynkiewicz, 2006, s.80). Kiedy już obowiązek ten przypadnie komuś w udziale, pozostawia 

trwałe ślady w pamięci. Pracownicy socjalni i wychowawcy wspominają te sytuacje jako 

jedne z najtrudniejszych przeżyć w swojej karierze zawodowej.  
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Odebranie dziecka z rodziny poprzedza ocena jego sytuacji w rodzinie, proces 

o względnie powtarzalnej, złożonej strukturze nadzorowany przez sąd. Pierwszy impuls 

wypływa najczęściej od lokalnych służb społecznych, szkoły, lub innych niż rodzice, 

dorosłych członków rodziny dziecka. Po wejściu w posiadanie informacji świadczących 

o zaniedbaniu lub nadużyciach wobec dziecka osoby te wnioskują do sądu rejonowego  

o wgląd w sytuację rodziny. Sąd deleguje kuratora w celu rozeznania sytuacji, 

przeprowadzenia wywiadu z rodzicami, rozpytania sąsiadów, oceny warunków bytowych. 

Jeśli kurator stwierdza nieprawidłowości w jakości opieki zapewnianej dziecku przez 

rodziców, w zależności od skali zaniedbań zostaje ustanowiony jego nadzór nad rodziną, 

który jest czasem próby, danym rodzicom na poprawienie sytuacji dziecka. Na wybranym 

przez siebie etapie postępowania sąd kieruje sprawę do zbadania przez sądowych 

specjalistów: biegłych psychologów i pedagogów. Podejmując decyzję o ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej rodzicom poprzez umieszczenie dziecka w zastępczym środowisku, sąd 

dysponuje już zgromadzonymi w aktach sprawy opiniami szkół, lokalnego ośrodka pomocy 

społecznej, notatkami policji (jeśli były interwencje w rodzinie), zeznaniami świadków, 

w końcu obszerną opinią psychologiczno-pedagogiczną stworzoną na podstawie badań 

i zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów w odpowiedzi na postawioną tezę dowodową 

(problematykę psychologicznych badań dziecka na potrzeby spraw o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej omawiam gdzie indziej) (Opoczyńska-Morasiewicz, Wojdała, 2017). Często 

decyzję o odebraniu dziecka z rodziny poprzedza kilkumiesięczny (a nawet kilkuletni) okres 

nadzoru sprawowanego przez kuratora i pracy z rodziną wykonywanej przez ośrodek pomocy 

społecznej. Zdarza się, że także sądowi specjaliści badają sytuację w rodzinie kilkukrotnie. 

Zgodnie z art. 12a  – 12c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka, dopuszczalne jest odebranie 

dziecka z rodziny z pominięciem tej wielostopniowej procedury. Jednak także w takim 

przypadku, kiedy wspólną decyzją zespołu tworzonego przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe; funkcjonariusza Policji i przedstawiciela służby zdrowia 

dochodzi do odebrania dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w ciągu 24 

godzin od interwencji pracownik socjalny powiadamia sąd, który dalej prowadzi odpowiednie 

postępowanie.  

Kluczowe wobec powyższego jest poddanie refleksji, jak ie  warunk i uzna je  s ię  

za  uzasad n ia jące  kon ieczność  oddz ie le n ia  d z iecka  od  rodziców  z uwa g i na  

dob ro  dziecka .  Próżno szukać w przepisach precyzyjnej definicji, ale w teoretycznych 
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opracowaniach tematu, a także w stosownych statystykach wskazuje się, że przyczynami 

umieszczania dziecka w pieczy zastępczej są wymienione wprost w artykule 9 Konwencji 

o Prawach Dziecka: zaniedbania i nadużycia. Te drugie powinny być przedmiotem 

postępowań w sprawach karnych, ustaleniami z których posiłkuje się sąd rodzinny, orzekając 

o ograniczeniu lub pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej. Nadużycia  w obszarach: 

emocjonalnym, seksualnym i fizycznym są odpowiednio kwalifikowane w kodeksie karnym 

i udowodnione, pociągają skutki prawne dla rodziców, łącznie  z karą pozbawienia wolności. 

Z doświadczenia klinicznego wynika jednak, że nadużycia, za które rodzice są karani 

wyrokami sądów, dotyczą zdecydowanej mniejszości umieszczanych w pieczy zastępczej 

małoletnich, rzadko są bezpośrednią przyczyną odbierania dzieci spod opieki rodziców, co 

może oznaczać zarówno ich relatywnie rzadkie występowanie, jak też niską wykrywalność. 

Niemniej, skojarzeniu rodzin dysfunkcyjnych z drastycznym krzywdzeniem dzieci, projekt 

„pieczy zastępczej” zawdzięcza szerokie społeczne poparcie. S łab ie j  rozpozna nym 

te ryto r ium jes t  p rob le m za n iedban ia , który dotyczy zdecydowanej większości 

małoletnich trafiających do pieczy zastępczej. Zaniedbanie stanowi niejako atmosferę, 

w której może, ale nie musi dochodzić do nadużyć. Przyjmuje się, że zaniedbanie jest bierną 

a nadużycie aktywną formą krzywdzenia. W istocie zaniedbanie jest zawsze brzemiennym 

w skutki zaniechaniem pewnego działania. Do istoty zaniedbania należy to, że jest ewidentne 

- jego świadectwem jest zmiana oblicza kogoś lub czegoś w miarę upływu czasu, 

w warunkach zaprzestania starań o to oblicze. Bez celowego, cierpliwie ponawianego 

wysiłku, podda się ono prawom entropii. Fotografie opuszczonych fabryk, siedlisk, 

lunaparków bywają tak przejmujące ze względu na surową estetykę nieubłaganego równania 

się wszystkiego z ziemią, kiedy brakuje rąk aktywnie przeciwdziałających rozkładowi: 

koszących trawę, wymiatających kurz, wstawiających wybitą szybę, zrywających starą 

i nakładających nową warstwę farby. Na co dzień żyjemy w niepamięci tego, że nasze 

dzisiejsze i wczorajsze troski z pewnego punktu widzenia przypominają gorączkowe uwijanie 

się z garnuszkiem w szalupie nabierającej wodę.  

Na problematykę zaniedbania, można spojrzeć od strony, nieużywanego w dyskursie 

o krzywdzeniu dzieci, słowa „ujmować się”. Mówimy o ujmowaniu się za kimś w dwóch 

znaczeniach: bycia oparciem i bycia ochroną dla kogoś. Pojmowanie „zaniedbywania dzieci” 

jako „nie ujmowania się za nimi” przez rodziców, w tych dwu znaczeniach pozwala 

konkretniej uchwycić związek zaniedbania i krzywdzenia, niż konotacje słowa „dbanie 
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o kogoś”, odsyłające jednoznacznie do potrzeb, o które się dba. Ująć się za dzieckiem – wziąć 

się w garść, żeby je ochronić przed grożącymi mu siłami rozkładu.  

Wytyczne dla pracy socjalnej – koncentracja na dysfunkcji rodziny 

W standardach pracy socjalnej (Kadela, Kowalczyk, 2014) wypracowanych (przy 

dofinansowaniu z środków Europejskich Funduszy Strukturalnych) przez liczne zespoły 

eksperckie składające się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

przedstawicieli środowisk naukowych, w rozdziale obejmującym „Wskazówki do pracy 

socjalnej prowadzonej w obszarze problemów opiekuńczo – wychowawczych (rodziny 

z dziećmi oraz rodzice, których dzieci przebywają  w pieczy zastępczej)” wskazuje się, że 

„Diagnoza sytuacji rodziny w związku z występowaniem problemów opiekuńczo-

wychowawczych powinna dotyczyć, w szczególności następujących obszarów jej 

funkcjonowania: (a) pełnienie      ról      rodzicielskich – prezentowane postawy rodzicielskie, 

stosowane metody wychowawcze; (b) komunikacji podstawowej w rodzinie – sposób 

odnoszenia się do siebie poszczególnych członków rodziny, interakcje, kontakty i relacje 

z członkami dalszej rodziny; komunikacja  ma  wpływ  na  wszystkie  aspekty  

funkcjonowania rodziny, a także na rozwój dziecka  i funkcjonowanie dorosłych; 

(c) codziennego życia rodziny, w tym prowadzenie gospodarstwa domowego (obowiązki 

poszczególnych domowników), gospodarowanie budżetem, higiena, żywienie i wychowanie 

dzieci; (d) rozwoju dzieci:  stan  fizyczny,  zdrowotny,  emocjonalny,  edukacja  szkolna, 

udział  w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, świetlice szkolne, 

placówki wsparcia dziennego); (e) rozwoju  rodziców:  uzależnienia,  kryzysy  emocjonalne,  

poczucie  wartości,  samoocena, kwalifikacje, motywacja do zmian; (f) rozwoju stosunków 

społecznych – wsparcie środowiskowe, udział rodziny w różnych formach życia sąsiedzkiego 

i społecznego” (Kadela, Kowalczyk, 2014, s.59).  

 Autorzy piszą, że zwrócenie uwagi na takie obszary życia rodziny pomoże wychwycić 

ewentualne przejawy dysfunkcji w obszarze opiekuńczo-wychowawczym. W związku z tym, 

że zarysowane pole problemowe jest bardzo obszerne, trudno przełożyć je na praktyczne 

wskazówki do pracy socjalnej z rodzinami, zagrożonymi odebraniem dzieci, co wymagałoby 

odpowiedzi na pytania: jaki dokładnie obraz ról rodzicielskich i jaką formę komunikacji 

w rodzinie należy zauważyć, jaki kształt codziennego życia rodziny powinno się 

zaobserwować, jak trzeba ocenić przebieg rozwoju dziecka, rodziców, stosunków 
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społecznych, żeby uznać je za zagrażające dziecku w stopniu uzasadniającym odebranie 

dziecka z rodziny.  

Autorzy odpowiadają cytatem z innej publikacji (Ławniczak i wsp., 2011), gdzie 

stwierdza się, że przejawy dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczych najczęściej wyrażają się 

jako: „(a) w sprawach opiekuńczo-wychowawczych: zaburzenia komunikacji (brak jasnych 

i czytelnych komunikatów, dostosowanych do wieku i poziomu intelektualnego członków 

rodziny, jednostronne wydawanie poleceń, agresywne i głośne rozmowy); brak pozytywnych 

wzorców; trudności adaptacyjne, problemy we współżyciu z ludźmi; brak autorytetów 

(niedojrzałość emocjonalna, „dziecko rządzi w rodzinie”); brak właściwych metod 

wychowawczych (np. brak lub niewłaściwy system nagród  i kar, brak konsekwencji 

w postępowaniu rodziców); brak lub niedostateczne zainteresowania problemami 

i potrzebami rozwojowymi dziecka (brak dbałości o zdrowie, rozwój emocjonalny 

i intelektualny, brak umiejętności i potrzeby wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, 

organizacji czasu wolnego dziecku); (b) w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego: 

brak lub niedostateczna umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem; zaburzona 

hierarchia potrzeb; brak umiejętności organizowania przestrzeni w domu (brak miejsca do: 

nauki, zabawy, snu dla dziecka); brak nawyków lub niedostateczna umiejętność utrzymania 

czystości w domu (sprzęty niekompletne i zużyte, podłogi brudne); niewłaściwy lub brak 

podziału obowiązków w rodzinie; brak lub ograniczona umiejętność przygotowywania 

pełnowartościowych, zróżnicowanych i ekonomicznych posiłków dostosowanych do wieku 

i potrzeb dzieci. (c) w sprawach funkcjonowania w środowisku lokalnym: brak umiejętności 

załatwiania spraw urzędowych,  brak umiejętności korzystania z zasobów środowiska oraz 

przysługujących im praw i uprawnień” [zapis zgodny z oryginałem - BW] (tamże, s. 55).  

Lista braków rodziny do zweryfikowania, jako podręcznik pracownika socjalnego 

wydaje się być ryzykownym pomysłem. Nie mniej ryzykownym - jest zakładanie określonego 

modelu rodzicielstwa jako „funkcjonalnego” pod względem opiekuńczo-wychowawczym. 

Standardem pracy socjalnej w sytuacji rozpatrywania odebrania dziecka z rodziny, według tej 

propozycji jest porównanie funkcjonowania rodziców z modelem/ideałem rodzica, który 

komunikuje się z dzieckiem jasno i w sposób dostosowany do jego wieku i poziomu 

intelektualnego, jest dla niego pozytywnym wzorcem i autorytetem, nie ma przy tym 

problemów we współżyciu z ludźmi; stosuje właściwe metody wychowawcze, jest 

zainteresowany problemami i potrzebami rozwojowymi dziecka. Potrafi racjonalnie 

gospodarować budżetem, ma właściwą hierarchię potrzeb, umiejętnie organizuje przestrzeń 
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w domu, w którym utrzymuje czystość, przygotowuje pełnowartościowe, zróżnicowane 

i ekonomiczne posiłki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Umie załatwiać sprawy 

urzędowe i korzysta z zasobów środowiska oraz przysługujących mu praw i uprawnień.  

Ustanowienie wielowątkowego opisu ideału rodzicielstwa jako standardu oceny, 

zestawione z faktycznym funkcjonowaniem rodziców – klientów pomocy społecznej jest 

prostą drogą do wykluczania całych grup społecznych z roli wystarczająco dobrych rodziców. 

Marek Liciński (2010), w eseju, w którym pyta o możliwość pomagania bez przemocy, tak 

opisuje osoby wymagające pomocy społecznej: „Ludzie, którym staram się pomagać są 

zwykle biedni, społecznie bierni, z reguły bezrobotni, bez wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych i wielu umiejętności życiowych. Mieszkają w zdewastowanych mieszkaniach, 

nie pracują, nie płacą czynszu, żyją z zasiłków, pokątnego handlu, drobnych kradzieży. Żyją 

z godziny na godzinę, uciekając przed wierzycielami, zadłużeni, eksmitowani, uzależnieni, 

schorowani. Żyją skłóceni ze sobą, często rozwiedzieni, w konflikcie z sąsiadami, 

z administracją, służbami. Nie znają swoich praw, nie potrafią ich bronić, czują się nie 

w porządku, nie wierzą w swoje racje. Mają złe doświadczenia z ludźmi, nie ufają innym, 

często traktowani są z pogardą i lekceważeniem. Mając wiele problemów wobec których 

czują się bezradni, nie widząc dla siebie żadnych perspektyw nie zajmują się wychowaniem 

swoich dzieci”. Czy nie jest ironią porównanie takich osób, z ideałem, do którego z trudem 

dorastają dobrze sytuowani, wykształceni, „inwestujący w siebie” przedstawiciele klasy 

średniej?  

Mimo, że autorzy Standardów… uwzględniają problem zaniedbania, jako formę 

krzywdzenia dziecka, to formułując w kolejnym rozdziale wskazania dla pracowników 

socjalnych pracujących z rodzinami z problemem przemocy, koncentrują się na zwalczaniu 

jej aktywnych form (przede wszystkim przemocy fizycznej). Trudno nie ulec wrażeniu, że 

pracy socjalnej, nawet w modelowej postaci, tworzonej przez ekspertów, umyka problem 

zaniedbywania dzieci. Wciąż brakuje precyzyjniej określonych punktów odniesienia, 

wskazujących na wymagające ingerencji zaniedbanie potrzeb dziecka w rodzinach 

znajdujących się w globalnie trudnej sytuacji.  

Maria Kolankiewicz (2012) na łamach czasopisma naukowego „Dziecko 

Krzywdzone” założonego przez organizację pozarządową o dużych osiągnięciach w zakresie 

nagłaśniania problemu krzywd doznawanych przez małoletnich w naszym kraju (Dajemy 

Dzieciom Siłę, dawniej: Dzieci Niczyje), definiuje zaniedbanie dziecka jako „chroniczne lub 

incydentalne niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb i/lub nierespektowanie 
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podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju”. Jak 

dopowiada autorka „Wiele definicji zaniedbywania odnosi się przede wszystkim do kwestii 

zaspokojenia potrzeb, ale ponieważ od kilku dziesięcioleci normą społeczną stały się prawa 

dziecka, to zaniedbywaniem dzieci należy również określić przynoszące szkodę 

nierespektowanie ich praw”. Wymienia dalej przykłady zaniedbania w relacji rodzic - 

dziecko: „(a) zaniedbanie prenatalne: spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży; 

palenie papierosów w czasie ciąży; przyjmowanie środków psychoaktywnych, nadużywanie 

leków przez matkę w czasie ciąży; (b) zaniedbanie fizyczne: stres i depresja, niechciana ciąża, 

wrogość i konflikty w rodzinie; niedostateczne lub niewłaściwe żywienie ; niewłaściwe 

ubranie; brak lub nieodpowiednie warunki w domu dla dziecka, pozostawiane dziecka 

samego w domu, pozbawienie dziecka schronienia; brak opieki i nadzoru, brak 

zainteresowania tym, co robi dziecko i gdzie przebywa, brak kontroli; brak troski o zdrowie, 

higienę, opiekę medyczną, odpowiednie leczenie, niereagowanie na sygnały choroby ze 

strony dziecka, niezgłaszanie do lekarzy poważnych urazów i wypadków, brak poszukiwania 

pomocy w sytuacjach, kiedy jest ona powszechnie uważana za konieczną, zaniedbywanie 

konsultacji specjalistycznych; (c) zaniedbanie psychiczne (psychospołeczne): brak troski 

o zaspokojenie potrzeb psychicznych: poczucia bezpieczeństwa, przywiązania, akceptacji, 

przynależności, brak oznak fizycznej bliskości; relacja z dzieckiem pozbawiona 

przyjemności, rzadki kontakt werbalny i fizyczny z dzieckiem; psychiczna, emocjonalna 

niedostępność; niezauważanie sygnałów płynących od dziecka, ignorowanie lub 

nieumiejętność zaspokajania potrzeb dziecka, niereagowanie na nie, niemówienie do dziecka; 

bezradność, nieudzielanie pomocy, wsparcia; obojętność, niska jakość opieki, niezaradność ; 

odrzucenie połączone z tendencją do gniewu; złość, wrogość werbalna, napięcie, przemoc ; 

uniemożliwianie rozwoju społecznego, izolowanie dziecka od rówieśników, więzienie 

dziecka; brak reakcji i przyzwolenie na zachowania zagrażające zdrowiu; przyzwalanie na 

zachowania stojące w sprzeczności z normami społecznymi, wykorzystywanie dziecka do 

kradzieży; zaniedbanie edukacyjne; brak troski o rozwój umysłowy, kształcenie dziecka, 

niedopilnowanie obecności w szkole, wypełniania zadań domowych, niezapewnienie 

odpowiedniej stymulacji poznawczej, nierealizowanie wskazanych badań lub zajęć 

specjalistycznych; niezapisanie dziecka do szkoły, udaremnianie odpowiadającej 

możliwościom dziecka kariery edukacyjnej; uniemożliwianie samorealizacji, rozwĳania 

zdolności; niezapewnienie możliwości doświadczania i uczenia się; (d) zaniedbanie cywilno–

prawne: nierespektowanie prawa dziecka do tożsamości — nierejestrowanie jego narodzin; 
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brak respektu do prawa dziecka do posiadania i poznania obojga rodziców, nieuznawanie 

dziecka przez ojca, nieustalanie ojcostwa; pozostawienie dziecka w oknie życia; zaniedbanie 

zarejestrowania dziecka w służbie zdrowia, niezapisanie do szkoły; lekceważenie prawa 

dziecka do informacji, wypowiedzi i zajmowania stanowiska w sprawach, które go dotyczą” 

(Kolankiewicz, 2012, s. 84-86). 

Kategorie zaproponowane przez autorkę wywołują wrażenie porządku, ale już 

konkretne egzemplifikacje są do nich przypisywane w sposób niesystematyczny. Za 

przykłady zaniedbania proponuje się tu uznawać: postawy (brak troski o…), konkretne 

zachowania (palenie papierosów), zaniechania pożądanych zachowań (nie zapisanie do 

szkoły), a nawet emocje (złość), czy zaburzenia zdrowia psychicznego (depresja), których 

ranga i związek (bliski lub odległy, oczywisty lub spekulatywny) z cierpieniem dziecka jest 

niewspółmierny – klasyfikacja traci zatem heurystyczną wartość, która byłaby jej racją bytu.  

 Znaczący jest fakt, że w Polsce system oceny sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej 

jego odebraniem nie jest ujednolicony, co może wydawać się jego słabością. Wytyczne dla 

pracowników socjalnych wizytujących rodzinę są na bardzo ogólnym poziomie, brak jednej 

ścisłej wykładni zaniedbania w przepisach Kodeksu Opiekuńczo-Wychowawczego. 

W Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii wprowadzono racjonalny system oceny potrzeb 

dziecka, stosowany dla monitorowania stopnia ich zabezpieczenia w rodzinie, który wydaje 

się obiecywać większą transparentność decyzji, co do odebrania dzieci spod opieki rodziców, 

nie jest jednak pewne, czy jego wady nie przeważają nad zaletami.  Na pewno jednak warto 

poświęcić mu uwagę.  

Brytyjski system oceny sytuacji dziecka i jego krytyka – dziecko jako przedmiot troski 

Kategoria potrzeb nie jest w psychologii obecnie nośnym tematem - jako słowo klucz 

- otwiera drzwi do miejsc dawno opuszczonych. Teoria potrzeb Abrahama Maslowa (1954; 

2013) została skonsumowana przez kulturę masową i weszła w zakres wiedzy potocznej 

(a może była tylko jej powtórzeniem?), zaś koncepcja Henry’ego Murray’a (twórcy Testu 

Apercepcji Tematycznej) (1938, 1951, za: Pervin, 2005) straciła na znaczeniu wraz 

z popularyzacją łatwiejszych do interpretacji kwestionariuszowych metod w indywidualnych 

diagnozach psychologicznych. Opuszczone przez badanie i myślenie przestrzenie, do których 

kluczem jest pojęcie potrzeb zamieszkują pozbawione opieki dzieci. Jest tak dlatego, że to 

stwierdzenie zaniedbania jest dla wielu z nich progiem, przez który wkraczają do systemu 
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opieki zastępczej, zaś w pojęcie zaniedbania immanentnie wpisane jest pojęcie potrzeb 

dziecka. Bez pojęcia potrzeb dziecka nie da się pomyśleć nowoczesnego pojęcia zaniedbania.  

Pojęcie potrzeb dziecka (zarzucone przez naukę12) zyskało zastosowanie w praktykach 

społecznych, gdzie zastąpiło pojęcie dobra dziecka. Współcześnie dobro dziecka skłonni 

jesteśmy rozumieć właśnie jako stan zaspokojenia jego potrzeb. Profesjonaliści zajmujący się 

zabezpieczaniem praw dziecka częściej dziś odwołują się do pojęcia potrzeb dziecka niż do 

pojęcia dobra dziecka, ponieważ wydaje się, że potrzeby dziecka są bardziej niż "dobro-" 

uchwytne, bardziej konkretne i wymierne. Taki trend zauważalny jest też w języku krajowych 

i międzynarodowych aktów prawnych13. Jest to równoznaczne  z redukcją niemierzalnej 

wartości (dobro) do potencjalnie wymiernych wielkości (potrzeby), co generalnie przypomina 

podejście naukowe, które z redukcji czyni swoją metodę. Przekonanie o ścisłym 

empirycznym sensie pojęcia potrzeb jest jednak fałszywe (Opoczyńska-Morasiewicz, 

Wojdała, 2017), nie tylko dlatego, że koncepcja A. Maslowa, mimo że zalicza się go do 

najbardziej znaczących psychologów XX w. (Haggbloom i wsp., 2002) nie znalazła 

konsekwentnego rozwinięcia w badaniach (Pervin, 2005, s. 138), ale przede wszystkim 

w związku z tym, że to pochodzące z języka potocznego pojęcie, żyje w tym języku i obrasta 

w znaczenia nie tylko „empiryczne” (stwierdzające jak jest), ale  i wartościujące (dotyczące 

tego, jak być powinno). Sądy dotyczące potrzeb mają następującą strukturę: dziecko (x) 

potrzebuje tego a tego (y) aby było takie a takie (z) (por. Woodhead, 2005).  Pod 

z podstawiamy nawykowo, nie zawsze explicite wyrażone, wartości, a więc to, na czym nam 

w odniesieniu do dzieci zależy, co uznajemy za oczekiwany efekt rozwoju, opieki 

i wychowania: począwszy od „zachowania elementarnej sprawności organizmu”, poprzez 

„dobre zdrowie”, „harmonijny rozwój”, „wykorzystanie pełni predyspozycji”, „utrzymywanie 

dobrych relacji społecznych”, „zachowanie poczucia własnej wartości”, „osiągnięcie dojrzałej 

tożsamości”, itp. Z doświadczenia, tradycji, obserwacji, a także wiedzy naukowej czerpiemy 

 

12 
„Potrzeby psychiczne sierot społecznych” - Alicji  Czeredereckiej (1988) to praca naukowa, która operuje tym 

pojęciem, jednak jest to publikacja z dziedziny psychologii  stosowanej, która posiłkuje się znaczeniami 

napotykanymi w praktyce, jej celem nie jest odkrywanie potrzeb dzieci w ogóle, ale ich diagnoza w pewnej 

konkretnej populacji. 

13 
 W kodeksie rodzinnym i  opiekuńczym, podstawowym akcie prawnym regulującym w Polsce od 1964 roku 

(i  wielokrotnie modyfikowanym) kwestie dotycząc e opieki nad dziećmi, operuje się nadal pojęciem dobra 

dziecka, jednak już w przepisach kompleksowo określających, jak ma być zorganizowany system opieki 

zastępczej, pochodzących z 2012 roku, znacznie częściej niż o dobru - mowa o potrzebach dziecka.  
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przekonania na temat tego, jak osiągnąć pożądane z  i określamy te sposoby mianem potrzeb 

(y). Dyskurs na temat potrzeb jest zatem zawoalowanym sposobem mówienia o dobru 

dziecka, konceptualizowania wartości, ze względu na które chcemy się orientować 

wychowując i sprawując opiekę. Relatywnie rzadko udaje się  empirycznie potwierdzić ścisłą 

zależność pomiędzy z i  y (mowa przecież o bardzo złożonych i wielowątkowo 

determinowanych jakościach życia dziecka), a więc prawdziwość stwierdzenia, że aby 

osiągnąć z niezbędne  jest zajście warunku y, częściej jest przedmiotem intuicji (często 

słusznych), niż odkryciem płynącym z badań. Pozór ścisłości i „naukowości” pojęcia potrzeb 

dziecka, może dawać złudzenie, że decyzje podejmowane w oparciu o ocenę stopnia 

zaspokojenia potrzeb mają zawsze walor racjonalności a nawet pewności. Faktem pozostaje, 

że różne wyobrażenia na temat potrzeb dzieci są domyślnym progiem, przez który małoletni 

wkraczają do systemu opieki zastępczej.  

Jedną z bardziej trafnych, jak się wydaje, prób szerszego refleksyjnego ujęcia praktyk, 

dotyczących zabezpieczania przez społeczeństwo dziecka przed krzywdą w jego rodzinie jest 

propozycja przygotowana przez Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Edukacji w 2000 

roku (Framework for the Assessment of Children in Need and their Families) (Rys. 1). Model 

oceny sytuacji „dziecka w potrzebie” i  jego rodziny jest rzetelnie przemyślaną 

konceptualizacją procesu monitorowania sytuacji dziecka, którego jednym z możliwych 

rezultatów może być umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Jego dodatkowa wartość 

polega na tym, że jest propozycją konsekwentnie wdrażaną w praktyce, której dobre i złe 

strony można już dyskutować, na podstawie doświadczenia.  

W rozumieniu jego twórców, model jest mapą, przydatną w systematycznym 

gromadzeniu i analizowaniu informacji o dzieciach i ich rodzinach, w celu oceny specyfiki 

ich problemów. Model obejmuje trzy wzajemnie powiązane domeny: (1) Potrzeby rozwojowe 

dziecka, (2) Funkcje rodzicielskie, (3) Czynniki rodzinne i środowiskowe; każda z tych 

domen zawiera kilka specyficznych wymiarów.  



 

 

   46 

 

  

Wymiary potrzeb rozwojowych dziecka pochodzą z pracy R. Parker'a 

i współpracowników, którzy na zlecenie Ministerstwa Zdowia (1991) opracowali praktyczne 

miary do oceny postępów dzieci umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych 

w celu poprawy bilansu, z jakim opuszczają pieczę (outcomes). Narzędzia, które stworzono 

były poddawane walidacji na dużej grupie rodzin z populacji ogólnej, niejako przy okazji 

zaobserwowano, że sposób myślenia wypracowany przez badaczy jest adekwatny także do 

pracy z rodzicami i dziećmi poza pieczą zastępczą, pozwala porządkować proces 

rozpoznawania trudności i dyskusję, jak im zaradzić (Ward, 1995). Sposób myślenia o ocenie 

sytuacji dziecka w pieczy zastępczej okazał się trafny w odniesieniu do myślenia o sytuacji 

dziecka w rodzinie w ogóle. To znaczące odkrycie, czy raczej postulat, bo ma charakter 

projekcji myślenia o dziecku, za które państwo ponosi całkowitą odpowiedzialność (ponieważ 

uprzednio zaingerowało w jego sytuację z pozycji władzy), na sytuację dziecka, za które 

Rysunek 1 - Brytyjski model oceny sytuacji dziecka 

 [Department of Health, Department for Education and Employment  (2000). Framework for the Assessment 

of Children in Need and their Families, s. 17] 
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tradycyjnie ponosiła odpowiedzialność rodzina. Tego rodzaju ekspansja władzy rozgrywająca 

się w  tle badań empirycznych i rozwoju dobrych praktyk może mieć dalekosiężne 

konsekwencje, na które zwracają uwagę krytycy tego podejścia.  

 Wpisany w ten model sposób rozumienia potrzeb rozwojowych dzieci może być 

punktem wyjścia do dyskusji nad rozwinięciem podobnej koncepcji na potrzeby polskiego 

systemu opieki społecznej. Poniżej eksplikuję znaczenia tych wymiarów za publikacją 

Framework for the Assessment of Children in Need and their Families:  

(a) zd row ie : wzrost i rozwój; fizyczny i psychiczny dobrostan; wpływ czynników 

wrodzonych i nabytych dysfunkcji; uwzględnia: otrzymywanie odpowiedniego leczenia 

w  czasie choroby, odpowiednią dietę, realizowanie zalecanych ćwiczeń i wskazanych 

szczepień, stawianie się na bilanse rozwojowe, opiekę stomatologiczną  i okulistyczną; 

w przypadku starszych dzieci – dostęp do adekwatnej wiedzy i porad dotyczących spraw 

mających znaczenie dla zdrowia, jak edukacja seksualna  i szkodliwe zażywanie substancji; 

(b) edukac ja : wszystkie obszary rozwoju poznawczego dziecka, począwszy od urodzenia; 

obejmuje: tworzenie warunków do zabawy i interakcji z innymi dziećmi; dostęp do książek; 

nabywanie różnych umiejętności i zainteresowań; doświadczenie sukcesu i osiągnięć; 

wymaga zaangażowania rodzica w aktywność edukacyjną dziecka, jego postępy i osiągnięcia, 

oraz uwzględnianie przez rodzica możliwości dziecka na starcie i wszelkich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych;  

(c) ro zwó j  w zak res ie  emoc j i  i zac howan ia ; wymiar ten zakłada ocenę 

prawidłowości reakcji okazywanych w uczuciach i zachowaniach dziecka; początkowo 

wobec rodziców i opiekunów a z czasem - wobec innych poza rodziną; obejmuje naturę 

i jakość wczesnych relacji przywiązaniowych, charakterystykę temperamentalną dziecka, 

elastyczność w przystosowaniu do zmiany, reakcję na stres i poziom adekwatnej 

samokontroli;  

(d) tożsamość ; wymiar ten zakłada ocenę rozwoju poczucia siebie (growing sens of self) 

jako wartościowej osoby; obejmuje: obraz siebie i własnych zdolności, samoocenę, 

posiadanie pozytywnego poczucia odrębności (positive sens of individuality); mogą składać 

się na nią między innymi: rasa, religia, wiek, płeć, seksualność, a także niepełnosprawność 

(jeśli występuje); warunkuje ją uczucie przynależności i bycia akceptowanym przez rodzinę, 

grupę rówieśniczą oraz szersze społeczeństwo, także inne grupy kulturowe;  

(e) re lac je  rodz inne  i spo łec zne ; rozumie się je jako medium do rozwoju empatii 

i zdolności do "postawienia się w czyimś miejscu"; obejmuje: stabilne i emocjonalne więzi 
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z rodzicami lub opiekunami, dobre relacje z rodzeństwem, rosnące z wiekiem znaczenie 

przypisywane przyjaźniom z rówieśnikami i innymi znaczącymi osobami w życiu dziecka 

a także reakcje rodziny na te kontakty;  

(f) a utop reze ntac ja  ( soc ia l  p resen tat ion )  rozumiana jest jako rosnącą świadomość 

dziecka, co do tego, w jaki sposób wygląd, zachowanie i każde niedostosowanie jest 

postrzegane przez innych i wpływa na wrażenie, jakie dziecko wywiera na innych; obejmuje: 

adekwatność stroju do wieku, płci, kultury i religii, czystość i higienę osobistą, dostępność 

rad rodziców i opiekunów na temat autoprezentacji w różnych sytuacjach;  

(g) zdo lność  do  sa moop iek i rozumiana jest jako nabywanie przez dziecko 

praktycznych, emocjonalnych i społecznych kompetencji, wymaganych dla osiągania coraz 

większej niezależności; obejmuje zdobywanie całego spektrum kompetencji sprzyjających 

samodzielności, począwszy od nauki ubierania się  i jedzenia, poprzez nabywanie pewności 

i praktycznych umiejętności umożliwiających podejmowanie różnych aktywności bez 

pomocy najbliższych,  aż po wielorakie kompetencje niezbędne do samodzielnego 

gospodarowania w przypadku dzieci zbliżających się do perspektywy usamodzielnienia; 

należy zwrócić uwagę na wpływ obszarów niesprawności dziecka oraz pochodzącej 

z doświadczeń podatności na zranienia oraz na okoliczności społeczne, które wpływają na 

rozwój zdolności do samoopieki.  

 Taki rodzaj strukturowania wiedzy o sytuacji dziecka i jego potrzebach może być 

pożyteczny w praktyce oceniania sytuacji dziecka w kontekście rozważania zasadności jego 

oddzielenia od rodziców, pod warunkiem, że nie przeoczy się momentu w którym proces 

analityczny musi się zatrzymać, ustępując miejsca intuicji, spojrzeniu holistycznemu, 

troskliwemu słuchaniu dziecka i rodzica, patrzeniu na ich interakcje i otoczenie, przeżywaniu 

ich sytuacji i syntezie tych danych w umyśle pracownika delegowanego do oceny sytuacji 

dziecka. Jest to moment, w którym trzeba znieść nieusuwalną w tym procesie niepewność.  

Niestety, umysł nawykły do technicznego sposobu myślenia, skłonny jest tej 

niepewności zaprzeczać, redukując wieloznaczną, dynamiczną rzeczywistość do arbitralnie 

ustalonych wskaźników. O tym, jak kuszącą perspektywą jest tworzenie kwestionariuszy, 

które dawałyby wrażenie obiektywności w badaniu stopnia zaspokojenia wyżej 

wymienionych potrzeb: zdrowotnych, edukacyjnych, w zakresie emocji i zachowania itd., 

świadczy powszechność ich użycia, w tych systemach opieki, gdzie wdrożono opisywany 

model (powszechnie używa się między innymi standardowych protokołów tzw. Assessment 

and Action Records).  Wrażenie obiektywności powstaje na drodze: (1) wyobrażenia sobie  
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konkretnych wskaźników, tj. możliwie prostych i możliwych do zaobserwowania zachowań 

rodzica, które moglibyśmy zgodnie traktować, jako świadczące np. o zaspokajaniu potrzeb 

zdrowotnych dziecka, (2) zapisanie ich w formie listy zdań. Taki spis może stać się 

narzędziem pomiaru, jeśli umówimy się, że i lo ść  wyobrażonych zachowań rodzica,  

świadczących o zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych dziecka, po trak t uje my jako  op is  

jakośc i (stopnia) zaspokajania potrzeb zdrowotnych dziecka przez rodzica. Proces zliczania 

ilości wyobrażonych zachowań, które można przypisać określonemu przypadkowi jest tu 

sposobem oceny sytuacji dziecka.  

Paul Garrett (1999) w krytycznej analizie praktyk systemu opieki społecznej na rzecz 

dzieci zauważa, że taki sposób pojmowania sytuacji dziecka jest przejawem kolonizacji 

praktyk komunikacyjnych przez instrumentalne sposoby myślenia, szczególnie „kulturę 

pomiaru” implantowaną na obcy jej grunt pomocy społecznej a pochodzącej  z nastawionych 

na zysk i optymalizację kosztów, gier rynkowych.  „W istocie, akcentowanie wyników 

i ogólniejsze zaabsorbowanie a nawet fiksacja na ilościowych analizach i <<pomiarach>> 

<<działań>>”, to cechy charakterystyczne tego systemu operującego dyskursem „wyniku” 

(Garrett, 1999, s.30). Co prawda pomiar ma służyć adresowaniu ograniczonych zasobów 

w najlepszy możliwy sposób, jednak jego przewrotną kondycją jest to, że bez reszty służąc 

zasobom, traci możliwość służenia dzieciom. 

Technokratyczny projekt wystandaryzowanej oceny sytuacji dziecka, mechanicznie 

kodyfikujący rozumienie, czym jest dobre rodzicielstwo, jest równoznaczny 

z zakwestionowaniem profesjonalizmu pracowników delegowanych do pracy w terenie. 

Autor, powołując się na zdanie znawców przedmiotu (Hanlon, 1998, Rose, 1993, za: Garrett, 

1999) zauważa, że legitymacja wielu profesji jest obecnie atakowana, ponieważ rządowy 

i wielkoskalowy kapitał nie ufa  w etos pracy w obszarze edukacji, służby zdrowia, oraz 

w samorządzie lokalnym – tworzy więc presję do narzucania im standardów rosnącej 

dochodowości i międzynarodowej konkurencyjności. Wdrażanie standardowych formularzy, 

skryptów wywiadów, kwestionariuszy, idące  w parze z komputeryzacją systemu, pozwalającą 

niemal bez-kosztowo gromadzić duże pakiety danych, pozwala centralnie kontrolować ich 

czas oraz „mierzyć” jakość ich działań, jednak powoduje faktyczne długofalowe zubożenie 

ich umiejętności. W planie systemowym dewaluacja i deprofesjonalizacja i fragmentacja 

zadań, związana z możliwością niższego wynagradzania pracowników, prowadzi do 

zatrudniania na stanowiska, podzielające odpowiedzialność za ocenę sytuacji dziecka, osób 

o niższych kwalifikacjach i predyspozycjach (Garrett, 1999, s. 31). Przedsięwzięcie tego 



 

 

   50 

 

rodzaju wpisuje się w dalekosiężne zmiany w statusie eksperctwa w nowoczesnych 

społeczeństwach, gdzie obserwuje się rosnącą koncentrację na zewnętrznie mierzalnym 

aspekcie praktyki (jej skuteczności, wydajności), raczej niż na wewnętrznej, relatywnie słabo 

uchwytnej jakości relacji, wyrażającej się w trosce o dobro podopiecznych (tamże, s. 43).  

Ceną za nie-subiektywność badania jest zaprzepaszczenie tego, co widzi, słyszy 

i czuje osoba (subiectum) dokonująca oceny sytuacji dziecka, ws zys tk ie  znaczące 

szczegóły n iep r zew idz ia ne  w kwestionariuszu (nie mające swoich odpowiedników 

w postaci wskaźników, nawet jeśli dałoby się je sformułować) popadają w niepamięć. Nie-

subiektywność nie jest równoznaczna  z obiektywnością - wiernością przedmiotowi 

(obiectum) oceny. Mamy do czynienia z ustanawianiem bardzo szczegółowego modelu, 

u samego początku bardzo luźno związanego z życiem dziecka. Problem w tym, że forma tej 

konstrukcji jest w końcu tak konkretna i detaliczna, że nie przypomina już rzeczywistości. 

Jeśli zostanie zrozumiana jako odzwierciedlenie rzeczywistości, którym nie jest, może 

przynieść dziecku i rodzinie wiele szkód.  

Podejmując refleksję nad kształtowaniem doskonalszych sposobów oceniania sytuacji 

małoletnich zagrożonych krzywdzeniem w rodzinach pochodzenia w Polsce, warto byśmy 

czerpiąc przytomnie inspiracje z bardziej zorganizowanych systemów, nie powielali ich 

poważnych błędów. Kształcenie  w wielowymiarowej wrażliwości na dziecko  i jego świat, 

a także przygotowanie do przyjmowania nieuchronnej niepewności w obszarze 

odpowiedzialności zawodowej, może   dla organizowania systemu opieki zastępczej przynieść 

znacznie lepsze rezultaty, niż nakłady na stechnicyzowanie i odpersonalizowanie procesu, 

doskonalenie aparatu oceny „nakierowanego na potrzeby” dziecka we łzach.  

Rekonstrukcja praktyki – zabezpieczenie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

 Badania empiryczne dotykające obszaru przyczyn odbierania dzieci spod opieki 

rodziców przynoszą zaskakujące obserwacje. Badacze zgodnie spostrzegają 

niefunkcjonalność procesu „wglądu” w sytuację rodziny. Okazuje się, że mimo, że w ocenę 

sytuacji dziecka w rodzinie, finalnie skutkującą odebraniem dziecka  z rodziny, 

zaangażowanych jest wiele osób, o różnym doświadczeniu, przygotowaniu zawodowym, 

wrażliwości, każda tego rodzaju decyzja obarczona jest ryzykiem błędu. Każdy z uczestników 

procesu ma jedynie częściową wiedzę o sytuacji dziecka, taką jaką może zdobyć ze swojego 

punktu widzenia.  Można mówić o błędach dwóch rodzajów: (a) nietrafnym stwierdzeniu 
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konieczności oddzielenia dziecka od rodziców ze względu na jego dobro; (b) nietrafnym 

stwierdzeniu braku koniczności oddzielenia dziecka od rodziców ze względu na jego dobro.  

Istnieje przy tym konsensus, co do przekonania, że oddzielenie dziecka od rodziców 

wbrew ich woli jest złem, które musi w konkretnym przypadku przeciwważyć większe zło 

nie-oddzielenia, by uznać umieszczenie w pieczy zastępczej jako zgodne z dobrem dziecka, 

a raczej z zasadą „mniejszego zła”.  

Jak zły musi być rodzic, któremu odbiera się dziecko, aby można było „odebranie 

dziecka z rodziny” uznać przy jego złu -  mniejszym złem? 

Agnieszka Golczyńska-Grondas (2014), autorka bardzo ważnych badań nad 

opowieściami biograficznymi dorosłych - byłych wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w książce „Wychowało nas państwo” dużo uwagi poświęca odnalezionym 

w archiwach domów dziecka śladom dokumentującym przyczyny odebrania dzieci z rodziny. 

W swojej krytycznej analizie badaczka – socjolog biedy i wykluczenia społecznego, opisuje 

proces „kolekcjonowania” i definiowania negatywnych atrybutów środowiska opiekuńczo-

wychowawczego dziecka jako instytucjonalne rytuały degradacji, które wieńczy nadanie 

rodzinie trwałego „emblematu niewydolności” (Golczyńska-Grondas, 2014, s. 181). Autorka 

na podstawie dokonanej przez siebie analizy akt osób, które przebywały w domach dziecka 

w latach 1970-1990 dokonuje interesującej rekonstrukcji tego procesu: „Sekwencję 

instytucjonalnych rytuałów degradacji rozpoczynało formalne zgłoszenie dysfunkcji rodziny, 

skierowane do sądu przez różnego rodzaju instytucje, przede wszystkim szkoły lub ośrodki 

opiekuna społecznego. W treści zgłoszeń i innych formalnie tworzonych ocen i opinii 

wyspecjalizowani urzędnicy dokonywali interpretacji (interpretative work) obserwacji 

poczynionych w mieszkaniu rodziny pochodzenia. Opisywano samo mieszkanie, stan jego 

wyposażenia w meble, w tym miejsca do spania i inne niezbędne sprzęty („mieszkanie  jest 

w stanie rozwalającej się rudery, bardzo biednie urządzone”), co ciekawe rzadziej oceniano 

wprost sytuację materialną rodziny (np. „bardzo ciężka”). Wydaje się, że zamieszczane opisy 

miały w sposób oczywisty świadczyć o złych warunkach, w jakich przebywało dziecko. 

Szacowano poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych, stan i dostosowanie ubrania 

członków rodziny, w szczególności dzieci, do pory roku, poziom higieny („dzieci brudne, 

niedomyte, zawszone, głodne, ubrania miały podarte, nie miały ciepłego ubrania”), stan 

zdrowia członków rodziny, oceniano czystość pomieszczeń i panujący w nich (nie) porządek 

(„zimno, brudno i bałagan”) a nawet osobisty wygląd („matka czysta”).  



 

 

   52 

 

Z powyższego opisu wyłania się ważny aspekt zaniedbania dziecka, okazuje się, że ma 

ono aspekty oczywiste, widoczne „na oko”. Zaniedbanie jest postawą zaniechania troski 

o otoczenie, siebie, dziecko. Najistotniejsze jest tu spostrzeżenie, że dziecko nie jest 

odosobnionym obiektem zaniedbywania, że proces ten nie jest skoncentrowany na dziecku. 

Dziecko doświadcza jego skutków, ale nie samego zaniedbywania, ponieważ nie jest ono 

aktem, który mógłby być na coś lub kogoś skierowany. Dzieła zniszczenia dokonuje czas – 

z rządzącym nim prawem entropii. Zaniedbywanie jest zaniechaniem ochrony wartości i tego, 

co/kto ma wartość, przed niszczącymi siłami czasu naginającymi życie ku śmierci. 

Zaniedbywanie jest nie chronieniem życia przed śmiercią? Nie ujmowaniem się za życiem, 

także życiem dziecka?  

Prócz, bazującego na obserwacji, opisu wyglądu miejsc i ludzi, w zachowanych 

dokumentach uzasadniających potrzebę oddzielenia dziecka od rodziców Golczyńska – 

Grondas znalazła także mieszankę: faktów znanych z drugiej ręki, arbitralnych ocen opartych 

na intuicyjnie pojmowanych normach, opinii osób postronnych (sąsiadów, nauczycieli), 

amatorskich diagnoz psychologicznych, których synteza „powodowała, że rodzinę określano 

mianem „patologicznej” i ten właśnie przymiotnik stanowił rdzeń emblematu niewydolności 

nadawanego rodzinom narratorów” [określenia narratorzy używa autorka w odniesieniu do 

osób badanych – przyp. BW] (tamże, s.183). Podsumowując ten wątek badań, autorka 

stwierdza, że „chociaż oczywiście interwencje podejmowane wobec narratorów i ich rodzin 

miały całkowite lub częściowe uzasadnienie14 w rzeczywistych, złych warunkach socjalizacji 

dziecka” oraz że jakość ocen jest bardzo zróżnicowana w dokumentach tworzonych przez 

różne instytucje i różnych pracowników tych samych instytucji, to jednak „Gromadząc 

dowody uzasadniające akt pozbawienia rodziców ich dotychczasowego statusu osób zdolnych 

do prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich, pracownicy instytucji pomocowych 

dokonywali silnie naznaczających ocen członków rodziny pochodzenia dziecka, odnosząc się 

przede wszystkich do ich subiektywnie zdiagnozowanych deficytów o charakterze 

osobowościowym, czy też charakterologicznym, pomijali natomiast inne uwarunkowania, 

prawdopodobnie przyczyniające się do dysfunkcjonalności rodziny w wymiarze 

środowiskowym, strukturalnym lub też przeciwnie – takie, które mogłyby stanowić pewien 

rodzaj zasobów wartych uwzględnienia w działaniach na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie 

 

14 
Pod wrażeniem oczywistości może ujść uwadze różnica pomiędzy całkowitym a częściowym uzasadnieniem 

interwencji. 
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i zapobieżeniu instytucjonalizacji dziecka” (tamże, s. 184). Retrospektywna analiza dyskursu 

utrwalonego w dokumentach pozwala zrekonstruować proces oceny rodziny jako naśladujący 

ruch staczania się, który ma opisywać. Konglomerat sądów różnej wagi i jakości, raz 

puszczony w ruch zaczyna w szybkim tempie oblepiać rodzinę braną na języki, która w końcu 

staje się zupełnie nie do poznania dla innych i samej siebie. Perspektywa, jaką otwiera 

czytanie dokumentów zgromadzonych w archiwach, nie pozwala dostrzec krytycznego 

momentu, w którym rozpoczyna się ruch „staczania się” przekonań o rodzinie, ale co 

ważniejsze, nie sposób też wnioskować z niej o adekwatności ocen do stanu rzeczy. 

Niewątpliwie, drastyczne  o p i s y sprawdzają się jako  u z a s a d n i e n i e drastycznych 

ingerencji w sprawy rodziny.  Niemniej jednak, w związku z obserwacją, że narracje mają 

swoją własną dynamikę, niekoniecznie ściśle związaną z dynamiką życia rodziny, 

wnioskowanie o warunkach życia dziecka w rodzinie z dokumentów przedkładanych 

w sprawach sądowych o  ograniczenie władzy rodzicielskiej może być nietrafne.  

Autorka badań, poruszona skalą krzywd, jakiej zaznali jej badani w domach dziecka, 

skłonna jest krytycznie oceniać decyzje prowadzące do umieszczeń dzieci w pieczy 

zastępczej, choć wprost nie kwestionuje ich racji. Koncentracja na krzywdzie „po 

umieszczeniu” nie pozwala w pełni dostrzec krzywdy „przed umieszczeniem”, niemniej 

jednak, mimo - a raczej - dzięki swej stronniczości, odsłania ważną prawdę o nieuchronnie 

relatywnym charakterze ocen sytuacji dziecka w rodzinach, prowadzących do powierzania ich 

pieczy innych osób.  

Józefina Hrynkiewicz (2006), referując wyniki szeroko zakrojonych badań 

jakościowych przeprowadzonych przez zespół badawczy w Instytucie Spraw Publicznych 

jednoznacznie krytycznie ocenia rolę służb społecznych w procesie prowadzącym do 

umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, krytyka skierowana jest jednak w przeciwnym 

kierunku, ku zbyt małej wrażliwości na sygnały zaniedbania i nadużyć (oraz brak 

odpowiedniego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności). Badania są interesujące ze 

względu na metodologię: badano okoliczności umieszczenia 32 wychowanków domów 

dziecka (po ośmioro z czterech różnych domów dziecka funkcjonujących w czterech różnych 

środowiskach lokalnych – zastosowano dobór celowy ze względu na interesujące badaczy 

zmienne). „W gromadzeniu materiału badawczego wykorzystano zasadniczo dwie 

podstawowe techniki badań: wywiad pogłębiony oraz analizę dokumentów źródłowych”  

(tamże, s.21). Informacje i opinie dotyczące przyczyn umieszczenia  każdego z dzieci 

w placówce opiekuńczej zbierano  u siedmiu osób „bezpośrednio włączonych w kształtowanie 
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i wykonanie postanowienia o skierowaniu dziecka do domu dziecka”  (tamże, s.21). 

„Wywiady przeprowadzano w sądzie rejonowym z sędzią i kuratorami sądowymi, w domu 

dziecka z wychowawcą i kierownikiem domu dziecka, w gminnym ośrodku pomocy 

społecznej z pracownikiem socjalnym, prowadzącym sprawę danego dziecka,  w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie (PCPR) z kierownikiem tego centrum oraz z pracownikiem 

socjalnym, prowadzącym sprawy danego domu dziecka. Sytuacja każdego badanego dziecka 

była przedmiotem siedmiu wywiadów” (tamże, s. 21). Poza przeprowadzaniem wywiadów, 

sięgano także do dokumentacji. Koncepcja badań trafnie odzwierciedla sytuację dziecka, 

która jest przedmiotem oceny z różnych odległych punktów widzenia. Chybia jednak celu, 

który autorka określa jako ocenę funkcjonalności systemu „z punktu widzenia tego, dla kogo 

ten system został stworzony” (tamże, s.15), ponieważ punkt widzenia dziecka zostaje 

pominięty. Mimo tego podstawowego braku, obserwacje poczynione w toku badań są 

wartościowe. W treści przeprowadzonych rozmów uderza to, że z żadnego z „dorosłych” czy 

też „profesjonalnych” punktów widzenia nie roztacza się kompletny widok na sytuację 

dziecka: „W opracowaniu zgromadzonego materiału niemożliwe okazało się konsekwentne 

zastosowanie metody biograficznej. Poszczególne badane osoby, reprezentujące instytucje 

uczestniczące w kształtowaniu losów dziecka oraz w procesie powierzania dziecka opiece 

zastępczej w placówkach, mają jedynie fragmentaryczną wiedzę o sytuacji badanych dzieci. 

Zakres wiedzy o dziecku i jego biografii u poszczególnych badanych osób obejmuje tylko 

niektóre okresy życia dziecka, albo tylko niektóre ważne zdarzenia z jego życia. Wśród 

zbadanych osób nie ma w zasadzie nikogo, kto znałby historię życia dziecka i jego losy 

w całości. Badani znają te fragmenty biografii dziecka, które obejmują kontakt dziecka 

z reprezentowaną przez badaną osobę instytucję. Niektórzy pracownicy socjalni z gminy 

znają losy dziecka do czasu skierowania jego sprawy do sądu rodzinnego, wychowawca  

z domu dziecka ma wiedzę, dotyczącą okresu pobytu dziecka w domu dziecka, wyłącznie 

w tym czasie, w którym sprawował nad nim opiekę. Kurator sądowy interesuje się dzieckiem 

od czasu podjęcia sprawy przez sąd i tylko w tym czasie, gdy przygotowuje dla sądu 

materiały o sytuacji dziecka. W żadnym z badanych przypadków, nikt z respondentów nie 

znał losów (sprawy) dziecka w całości” (tamże, 19-20). Taki stan rzeczy ma dla rozwoju 

tożsamości dziecka głębokie konsekwencje, jest ukrytym obliczem jego samotności. Kiedy 

najpilniejsze, najbardziej osobiste sprawy są przekazywane z rąk do rąk, porwane narracje nie 

układają się w całość. Żaden umysł nie obejmuje losów dziecka, by oddać mu opowieść, na 

której mogłoby oprzeć poczucie, kim jest.  
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Z obrazu funkcjonowania instytucji pomocy społecznej szkicowanego przez autorkę 

(Hrynkiewicz, 2006) można wyczytać, iż w większości analizowanych przypadków do 

oddzielenia dziecka od rodziców dochodziło w rodzinach z problemem alkoholowym, 

w których równocześnie występował nasilony problem ubóstwa. Proces ubożenia związanego  

z alkoholizmem trwał najczęściej przez wiele lat, aż do stadium, gdzie sytuacja materialna 

„zagrażała wręcz fizycznej egzystencji dzieci”. Autorka energicznie piętnuje jakość pracy 

socjalnej z rodziną przeżywającą tego rodzaju trudności, oburza się na bierność ośrodków 

pomocy społecznej: „W większości zbadanych przypadków sytuacja badanego dziecka i jego 

rodziny jest przedmiotem zainteresowania ośrodka pomocy społecznej od wielu lat. Rodzina 

otrzymuje pomoc społeczną w różnych formach, ale jest to głównie pomoc materialna. Zła 

sytuacja dzieci, przebywających w rodzinach nadużywających alkoholu, zwłaszcza 

w środowiskach małych miasteczek lub wiosek jest wszystkim powszechnie dobrze znana. 

Krzywdzenie dzieci przez wiele lat jest tolerowane w środowisku lokalnym” (tamże, s.47-48). 

Zdaniem autorki, powszechność problemu alkoholowego w rodzinach osłabia czujność osób 

delegowanych do tego, by chronić małoletnich przed skutkami zaniedbań. w analizowanych 

przypadkach do zdecydowanej interwencji instytucji dochodziło dopiero wtedy, gdy po wielu 

latach od ujawnienia dysfunkcji w rodzinie, do których społeczność lokalna już przywykła, 

miało miejsce zdarzen ie ,  gd z ie  zd rowie  lub  życ ie  dz iecka  było  szcze gó ln ie  

zagrożone . Takie wydarzenia, budzą w otoczeniu uśpiony lęk przed odpowiedzialnością 

moralną i zawodową za zaniechanie, jeśli pozostawione pod opieką rodziców dziecko 

poniosłoby poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Konwencjonalny opór przed 

„ingerowaniem w wewnętrzne sprawy rodziny” zostaje w takich sytuacjach przekroczony, 

interwencja zyskuje uprawomocnienie w ramach „paradygmatu moralnego oburzenia” (por. 

Golczyńska-Grondas, 2014, s. 181). J. Hrynkiewicz podkreśla w tonie nagany:  „Przerwanie 

procesu destrukcji rodziny i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej następuje 

najczęściej po wielu latach od wystąpienia dysfunkcji w rodzinie. Przerwanie niemocy 

wszystkich stron, uczestniczących w tolerowaniu i utrwalaniu niekorzystnej dla dziecka 

sytuacji, następuje wskutek ujawnienia, często bardzo  d ras tycznego , nierzadko 

kryminalnego, w ydarzen ia  w rodzinie lub przestępstwa popełnionego przez któreś 

z rodziców lub dzieci wychowywanych w dysfunkcyjnej rodzinie” (Hrynkiewicz, 2006, 

s. 34).  

Wydaje się, że problem nie jest tak łatwy do jednoznacznej oceny. Powściągliwość 

pracowników terenowych, czy to ośrodków pomocy społecznej, czy sądów w postrzeganiu 
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sytuacji dziecka jako wymagającej jego umieszczenia w zastępczym środowisku, ma swoje 

uzasadnienie w niejasnych kryteriach, do jakich należy się odwołać. Idealny model rodziny 

jako punkt odniesienia jest rozwiązaniem tyleż niebezpiecznym, co w naszym kraju 

w praktyce – słusznie – niestosowanym. Kryteriów do oceny rodzin nie dostarczy nauka 

(także psychologia, której rezultaty są zawsze partykularne), może natomiast dostarczyć taka 

czy inna, prawicowa, czy lewicowa, ideologia, przynosząc szkody dzieciom i rodzinom. Na 

jakiej podstawie można bezspornie stwierdzić, że w danej rodzinie potrzeby dziecka są 

zaniedbywane w stopniu uzasadniającym umieszczenie w pieczy zastępczej, a w innej nie? 

Co upewnia nas, że pozostawienie dziecka w rodzinie jest większym złem, niż jego 

umieszczenie w pieczy zastępczej? Pracownicy instytucji pomocy społecznej intuicyjnie – 

poprzez własny strach o dziecko (i z nim związany strach o siebie) pojmują, że taką 

okolicznością jest zaniedbanie o skali powodującej zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Tak 

długo, jak nie ma realnego ryzyka dla życia i zdrowia dziecka pod opieką rodziców, zmiana 

opiekunów jest zawsze większym złem, niż pozostawienie go pod ich opieką? Trafna ocena 

ryzyka zdrowia i życia dzieci w rodzinach „dysfunkcyjnych” byłaby pożądanym kierunkiem 

doskonalenia pracowników terenowych w ocenie ich sytuacji? Odpowiedź – bez analizy: 

komu i na jaki czas powierza się dzieci, byłaby pochopna. Potrzeba wnikliwego studium 

„mniejszego zła”, żeby ocenić czy w rachunku nie ma błędu.  

Czy zawsze w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka dochodzi do umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej? Nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, by do pieczy zastępczej 

trafiły dzieci rodziców dobrze sytuowanych. Mimo, że jestem pewien, że w praktyce ubóstwo 

nie jest warunkiem uznawanym za wystarczający do tego, by zaingerować we władzę 

rodzicielską, to jednak sądzę, że okazuje się warunkiem koniecznym (uzupełniającym 

kryterium zagrożenia zdrowia i życia dziecka). Można interpretować tę obserwację tak, że 

zasobność materialna rodziny jest korelatem jej przystosowania społecznego  i na tej 

podstawie ocenić, że choć pośrednio, to kryterium nie jest zupełnie nieadekwatne. Natomiast 

doświadczenie kliniczne uczy, że zamożność rodziny nie jest współzmienna z prawidłowymi, 

zorientowanymi na dziecko strategiami opiekuńczymi czy wychowawczymi - nie ma 

podstaw, by uznać że rodzice zamożniejsi nie zaniedbują dzieci. A zatem fakt, że 

problematyka odbierania dzieci z rodzin, dotyczy wyłącznie rodzin ubogich, jest 

okolicznością tyleż zaskakującą, co zawstydzającą społeczeństwo szukające uzasadnienia 

swoich praktyk w dobru dziecka. Fakt ten demaskuje ukryty – równoległy do zabezpieczania 

interesów dziecka proces wykluczania społecznego jego rodziców; któremu opierają się 
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zamożniejsi (do tego stopnia skutecznie, że niemożliwym jest zabezpieczenie przed nimi 

dziecka, nawet jeśli je krzywdzą), a ulegają żyjący w materialnym ubóstwie. Wygląda na to, 

że w praktyce, do odebrania dziecka z rodziny dochodzi wtedy, gdy zaniedbanie jego potrzeb 

zagraża jego życiu lub zdrowiu, pod warunkiem, że sytuacja ta dotyczy rodziny mało 

zamożnej15. Pomoc społeczna, jak się okazuje, prawdopodobnie ze względu na łączenie 

funkcji wspierania materialnego rodzin zagrożonych wykluczeniem, oraz funkcji ochrony 

praw dziecka w rodzinach, uległa mimowolnemu procesowi specjalizacji w ocenie dobra 

dziecka w kategoriach zabezpieczenia warunków bytowych, zaś zaniedbanie emocjonalne 

uchodzi jej uwadze.  

Badania i doświadczenie kliniczne wskazują, że kryterium ubóstwa, jako warunek 

konieczny i niewystarczający do odebrania dziecka z rodziny, można dodatkowo zawęzić, 

odnosząc do sytuacji, gdzie ubóstwo jest konsekwencją upośledzającego funkcjonowanie 

w rolach społecznych uzależnienia od alkoholu lub niepełnosprawności intelektualnej (a więc 

– ma trwałe a nie przemijające przyczyny). Wtedy, gdy proces destrukcyjnego używania 

alkoholu jest na tyle zaawansowany, że uniemożliwia zachowanie płynności finansowej 

rodziny (rzutując na zdolność do zachowania zatrudnienia i drenując domowy budżet), 

dochodzi także do degradacji zachowania rodziców wobec dzieci – obejmującej nadużycia 

a w szczególności zaniedbanie. Majchrowska-Kielak (2015) zauważa, że badania polskich 

autorów, prowadzone według różnych metodologii na dużych próbach, a także badania 

własne autorki obejmujące 209 przypadków, wskazują alkoholizm jako główną przyczynę 

głębokich dysfunkcji rodziny prowadzących do odebrania dziecka (Basiaga, 2014, 

Holewińska-Łapińska, 2015, Hrynkiewicz, 2006). Tę obserwację potwierdzają dane 

dotyczące sytuacji 77 440  dzieci  przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych (98,5% ówczesnej populacji tych dzieci podane przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku16).  Na podstawie tych danych można 

 

15
 Na fakt, że w polu zainteresowania pomocy społecznej „pod kątem wychowawczym” znajdują się 

w znakomitej większości te rodziny, które same zgłaszają się po pomoc materialną, zwracają uwagę rozmówcy 

Józefiny Hrynkiewicz (2006) i  jej zespołu. Sprawdzenie, jaki procent rodzin, z których odebrano dzieci, korzystał 

z pomocy materialnej OPS, byłoby obiektywnym kryterium do oceny tendencyjności w  zabezpieczania dzieci 

przed krzywdzeniem z wykorzystaniem pieczy zastępczej.  

16
 W cytowanym dokumencie brak adnotacji  dotyczącej szczegółowej metodologii badania . Jeśli  za 

przyporządkowanie przyczyny umieszczenia, do którejś z kategorii  odpowiadali kierownicy zespołów ds. pieczy 

zastępczej oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie posiadanych przez siebie 

informacji, to do wyników należałoby podejść z pewną rezerwą, dlatego że osoby te nie mają wglądu w akta 
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sformułować prognozę, że samo wspieranie materialne rodzin nie zmieni trwale liczności 

dzieci trafiających do pieczy zastępczej. Dodatkowe środki finansowe zostaną przez osoby 

silnie uzależnione od alkoholu skonsumowane w łatwy do przewidzenia sposób, a sytuacja 

dzieci pozostanie bez zmian.  

Mimo, że potencjalnie każdy, kto go używa, może uzależnić się od alkoholu, wart 

odnotowania niejako na marginesie, jest fakt szczególnej podatności na uzależnienie osób 

doświadczających różnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Alkohol jako substancja 

psychotropowa koi dokuczliwe objawy lęku, poczucia winy, wstydu, przygnębienia, co 

uprawdopodabnia nawykowe jego używanie przez osoby ich doświadczające. Uwzględnienie 

perspektywy „poszukiwania bezpieczeństwa” (Najavits, 2010, Wojtynkiewicz, 2018) 

w substancjach psychoaktywnych, to przykład podejścia terapeutycznego, odpowiadającego 

na potrzebę dopasowania terapii uzależnień do osób z podwójnym rozpoznaniem, 

zmagających się z uzależnieniem i skutkami traumy. Przynajmniej część populacji rodziców, 

którym odebrano dzieci z powodu ubóstwa jako konsekwencji uzależnienia, są to osoby, które 

doświadczyły tego typu problemów.  

Znamienne, że w klasyfikacji zaburzeń psychicznych (z założenia bazującej jedynie na 

aktualnie występujących objawach) tylko dwa typy rozpoznań obejmują etiologię: zaburzenia 

spowodowane używaniem substancji i zaburzenia związane ze stresem potraumatycznym. 

Wykorzystanie alkoholu, jako sposobu na unikanie myśli, które przechodząc z przeszłości do 

przyszłości (Opoczyńska-Morasiewicz, 2018) stale  ranią, może być jednym z dyskretnych 

procesów wyjaśniających splot tych dwu zaburzeń w wielu biografiach w samozaciskający 

się węzeł.  

Niewątpliwie, upojenie alkoholowe rodziców zawsze wystawia dziecko na poważne 

ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Stopniowa degradacja zachowania osób używających 

nawykowo alkoholu wobec ich dzieci, przyczynia się do internalizacji przez tych drugich 

świata o rozmytych granicach, rozdzieranego przez impulsy agresywne i seksualne, 

wstrząsanego torsjami, świata  w którym z czasem trzeźwość zaczyna budzić śmiertelny 

strach. Problem uzależnień pozostaje wyzwaniem dla psychiatrii i psychoterapii. 

                                                                                                                                                                                                           

spraw dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej . Kolejną wadą raportu jest to, że operuje nieprecyzyjnymi 

określeniami („uzależnienie”, „bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych”), mimo to wart jest 

przytoczenia, ponieważ opisuje niemal całą populację dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 
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Dotychczasowe sposoby terapii osób uzależnionych od alkoholu, są w niezadowalającym 

stopniu skuteczne17.  

…innym … 

 Sens opieki zastępczej polega na tym, by przerwać krzywdzenie dziecka w rodzinie 

pochodzenia, jednocześnie nie pozbawiając go wychowania  i opieki. Elementarnym 

warunkiem sensowności decyzji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej jest ten, aby 

w rodzinie zastępczej dziecko nie doświadczało nadużyć ani zaniedbania. W tym celu 

dokonuje się oceny kandydatów na opiekunów zastępczych pod kątem ich predyspozycji 

i motywacji. Kwalifikacja pod względem psychologicznych kryteriów, ma na celu wyłonienie 

osoby, która: (a) n ie  sk rzywdz i powierzonego jej opiece dziecka; (b) dos ta rczy mu 

korek tywnyc h doświadczeń , budując z nim bezpieczną relację stworzy mu warunki do 

zahamowanego wcześniej rozwoju. Warunek (a) stanowi kryterium minimalne, (b) - sytuację 

optymalną, pewien ideał, do którego rzadko udaje się zbliżyć.  

 Ad. (a). W badaniu psychologicznym diagnosta musi stawiać pod wątpliwość: czy 

kandydat nie skrzywdzi dziecka, karcąc je fizycznie?, czy nie zrani go emocjonalnie, np. 

wikłając w niejasną relację o rozmytych granicach, kontrolując przez szantaż, traktując 

nieadekwatnie do poziomu rozwoju?, czy nie dopuści się nadużycia o charakterze 

seksualnym?, czy nie zaniedba ważnych potrzeb dziecka, np. bagatelizując objawy depresji, 

ograniczając dostęp do wiedzy o jego najbliższych? Konieczność weryfikowania czarnej listy 

potencjalnie zagrażających dziecku tendencji, które mogą przejawiać dorośli, stawia 

kandydatów w niekomfortowej sytuacji, jednak najczęściej, pogłębiony wywiad, dotyczący 

osobistych doświadczeń i przekonań, a także użycie standardowych technik spotyka się ze 

zrozumieniem z ich strony. Standardowe narzędzia są niestety niewielką pomocą w tym 

procesie. Moje doświadczenia z użyciem MMPI-218, w kontekście kwalifikowania 

kandydatów na opiekunów zastępczych, wskazują, że protokoły rzadko nadają się do 

interpretacji ze względu wyniki w skalach kontrolnych, świadczące o niskiej wiarygodności 

badania. W związku z powyższym, zaufanie innym popularnym narzędziom (jak np. EPQ-R, 

 

17
 Dane statystyczne wskazują na to, że uzależnienie od alkoholu pozostanie aktualnym problemem społecznym 

w bliższej i dalszej przyszłości. Mimo zachodzących zmian wzorców używania alkoholu (głównie za sprawą 
zręcznych, wielko-budżetowych kampanii koncernów piwowarskich), jego konsumpcja stale rośnie. W Polsce 
od 1993 roku do 2018 roku roczna konsumpcja ekwiwalentu czystego (100%) alkoholu w przeliczeniu na osobę 
wzrosła z 6,52 l  do 9,55 l. Konsumuje się obecnie  2,5 razy więcej piwa (wzrost z 2,12 l  ekwiwalentu czystego 

alkoholu do 5,53 l), przy utrzymującej się na mniej więcej stałym poziomie konsumpcji wyrobów spirytusowych.  
18

 MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 
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CUIDA, SOR19), które nie oferują, tak zaawansowanego zestawu skal kontrolnych, wydaje 

się być w tym obszarze zastosowań  ryzykowne. Diagnosta musi w decydującej mierze zdać 

się na siebie, swoją wrażliwość na werbalne  i pozawerbalne komunikaty, wyobraźnię, co do 

świadomych i nieświadomych motywów, wiedzę i doświadczenie, pamiętając, że drugiego 

człowieka nigdy nie da się poznać bez reszty, a zawsze ponosi odpowiedzialność za 

sporządzoną we własnym imieniu opinię. Proces ochrony dziecka przed krzywdzeniem nie 

może zakończyć się na etapie kwalifikacji, zobowiązanie z nim związane jest nieuniknioną 

komplikacją relacji wszystkich pracowników oddelegowanych do stróżowania dobru dziecka 

z opiekunami zastępczymi tak długo, jak realizują oni swoje zadanie. W miarę rozwoju 

zwykłej ludzkiej relacji pomiędzy nadzorującymi i nadzorowanymi, balans między zaufaniem 

a nieufnością, zostaje ustalony w taki sposób, że to pierwsze wypełnia się bogactwem treści, 

a ta druga - stanowi jedynie niezbędny, ale nieużywany na co dzień margines relacji.  

 Ad. (b). June Thoburn (2014) w monografii poświęconej wspieraniu dobrostanu dzieci 

powierzanych pieczy zastępczej pisze: „istnieje znaczący zbiór badań (syntezowany 

w pracach  Sinclair i wsp. 2004, Wilson i wsp., 2004, Schofield i wsp., 2008), który 

identyfikuje istotne cechy opiekunów zastępczych, adekwatny także w odniesieniu do osób, 

które opiekują się dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Bez względu na 

konkretną rolę, dobrzy opiekunowie: (1) lubią spędzać czas z dziećmi i są skoncentrowani na 

rodzinie; (2) lubią wyzwania; (3) rozumieją i są wrażliwi na złożone potrzeby dzieci, którymi 

się opiekują; (4) akceptują dzieci, które mają pod opieką, takimi, jakimi są; nie chcą zmienić 

dziecka, w takie, jakie chcieliby mieć – tyczy się to w szczególności dających „opiekę 

i wychowanie” opiekunów zastępczych i adopcyjnych; (5) są wrażliwi i aktywni w podejściu 

wobec indywidualnych potrzeb i temperamentu dzieci, ale także wobec spraw związanych 

z ich rodzinami pochodzenia, aby empatycznie widzieć sytuację rodziców, także tych którzy 

w przeszłości źle traktowali dziecko; (6) zapewniają odpowiednie kontakty z członkami 

rodziny pochodzenia lub poprzednimi opiekunami – Neil (2012) nawiązuje do postawy 

<<komunikacyjnej otwartości>>, która jest niezbędna, nawet jeśli brak kontaktu twarzą 

w twarz; (7) prezentują aktywne rodzicielstwo w odniesieniu do edukacji, zajęć dziecka, 

 

19
 EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka  oraz CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na 

Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów; dysponują skalami oceny 
wiarygodności odpowiedzi i  warto je stosować w kontekście kwalifikowania opiekunów zastępczych, jednak 
z gotowością jakościowej interpretacji, uzupełniającą pomiar zakładanych cech. SOR - Skale Oceny Rodziny - 

Polska adaptacja FACES-IV (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales) Davida H. Olsona jest ciekawym 
narzędziem opisu rodziny kandydatów w kategoriach spójności i  elastyczności.  
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umiejętności życiowych, zabawy; (8) chcą, by dziecko osiągnęło pełnię swoich możliwości, 

ale są zdolni dostrzec sukces w niewielkich krokach naprzód” (Thoburn, 2014, s. 68).  

 Jakkolwiek przekonująco nie brzmiałaby powyższa lista cnót idealnego opiekuna 

zastępczego, trafnie wskazująca krytyczne obszary opieki, kandydatami do pełnienia tej roli 

nie są pełni energii do życia emocjonalni herosi, a jedni z nas, ludzie mający zwykłe ludzkie 

wady, w różnych aspektach nieprzystosowani, sfrustrowani, niepewni siebie, bojący się oceny 

innych, z własnymi pragnieniami, marzeniami, cierpieniem. Czasem nadmiernie ekspansywni 

lub ponad miarę wycofani. Bogaci i biedni, pary szukające wyjścia z kryzysu, wdowy 

opłakujące mężów, rolnicy, nauczyciele,  przedsiębiorcy. Z widoczną lub skrzętnie ukrywaną 

niesprawnością w jakichś obszarach życia. Z deklarowaną gotowością kochania, z tajonym 

pragnieniem bycia kochanym. Wielu z nich, jeśli uda im się towarzyszyć dorastającym 

dzieciom, nie krzywdząc ich, okaże się wystarczająco dobrymi opiekunami.  

 Wejście w rolę opiekuna zastępczego z psychologicznego punktu widzenia jest 

możliwe na dwa sposoby (McPherson, MacNamara, 2014) . W Polsce powszechniejszą 

z dróg jest ta, kiedy w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, znający to oto dziecko dorośli 

podejmują się nad nim opieki. Opiekunowie rozeznają swoją gotowość do takiego 

zaangażowania w reakcji na kryzys, zagrożenie, jakie znane im dziecko spotkało. Wiedza 

o sytuacji znanego im dziecka, prowadzi do refleksji nad gotowością do przejęcia nad nim 

opieki i w końcu - zgłoszenia. W ten sposób stają się opiekunami zastępczymi członkowie 

rodziny i znajomi członków rodziny dziecka, którzy już wcześniej przed zaistnieniem kryzysu 

w rodzinie mieli z dzieckiem kontakt, tak dochodzi do zawiązania rodzin spokrewnionych 

i (większej części) niezawodowych. Taką drogę do rodzicielstwa zastępczego można określić 

jako sytuację: dziecko, czeka na rodzinę.  

 Druga droga do wejścia w rolę opiekunów zastępczych wiedzie przez rozeznanie 

własnej gotowości do przyjęcia takiej roli wobec potrzebujących dzieci, rozpoznanie 

motywacji ma miejsce w specyficznym momencie życia rodziny i jest związane z jego 

dynamiką. Sytuacja rodziny i procesy intrapsychiczne opiekunów są wtedy decydującą 

determinantą zgłoszenia. Tak dochodzi do zawiązania rodzin zastępczych zawodowych 

i niektórych niezawodowych. Tu mamy do czynienia z sytuacją: rodzina czeka na dziecko20. 

 

20
 W związku z możliwością wyróżnienia tych dwu różnych dróg podejmowania roli  opiekunów zastępczych, 

dyskutuje się zasadność różnicowania podejścia w bada niu kandydatów i istniejących rodzin (Scannapieco,  

Hegar , 1996). W praktyce np. w Stanach Zjednoczonych w różnych stanach stosuje się różne rozwiązania w tym 
zakresie (Child Welfare Information Gateway, 2014). 
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 Polski system pieczy zastępczej w decydującej mierze opiera się na opiekunach 

znających dziecko, jeszcze przed załamaniem się jego środowiska opiekuńczego, najwięcej 

dzieci potrzebujących opieki zastępczej jest wychowywanych w rodzinach spokrewnionych 

stanowionych przez dziadków lub rodzeństwo; dwukrotnie mniej przebywa w rodzinach 

niezawodowych, stanowionych najczęściej przez dalszą rodzinę dziecka (np. rodziny 

stanowione przez wujostwo są zaliczane do tego typu – a więc duży odsetek rodzin 

niezawodowych to rodziny spokrewnione z dzieckiem w potocznym sensie).  

 

 
Tabela 1 – Liczność podopiecznych różnych form opieki zastępczej w Polsce na koniec 2018 roku .  

Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2019). 

ŁĄCZNIE 61.445 100% 

Opieka instytucjonalna 16.337 26,6% 

Opieka rodzinna (łącznie)  

w tym: 

45.108 73,4% 

rodziny spokrewnione  24.197 39,4% 

rodziny niezawodowe 11.248 18,3% 

rodziny zawodowe – pogotowia 
rodzinne  

4.547 7,4% 

rodziny zawodowe - pozost ałe
21

 1.466 2,4% 

rodzinne domy dziecka 3.650 5,9% 

 

21
 Pod pojęciem rodzin zawodowych rozumiem dwa wyszczególnione w ustawie o wspieraniu rodziny i  systemie 

opieki zastępczej podtypy: rodziny zawodowe, rodziny zawodowe specjalistyczne. Rozdrobnienie tej kategorii 

nie sprzyjałoby klarowności wykresu.  Rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinn ego zostały 

w tabeli wyróżnione ze względu na szczególny charakter tej funkcji, z wyraźnym naciskiem na krótkoterminową 

opiekę i wyższy niż gdzie indziej odsetek adopcji i  powrotów do rodzin naturalnych.  
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Wykres 1 - Liczność dzieci w różnych formach opieki zastępczej w Polsce na koniec 2018 roku  

 

 

 Obecnie, co do zasady, priorytetowym rozwiązaniem, gdy zachodzi potrzeba 

zapewnienia dziecku opieki zastępczej, jest zaproponowanie tej roli osobom spokrewnionym 

z dzieckiem (dziadkom, rodzeństwu, wujostwu). Jest to zazwyczaj praktyka zgodna z art. 20 

Konwencji o Prawach Dziecka, który w punkcie trzecim precyzuje, że: „Przy wyborze 

odpowiednich rozwiązań [w zakresie pieczy zastępczej - przyp. BW] należy w sposób 

właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego 

tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej”. Często osoby spokrewnione 

z dzieckiem są w chwili ingerencji we władzę rodzicielską rodziców dziecka, już jakoś 

obecne w jego życiu i wychowaniu. Więzy krwi są również więzami odpowiedzialności, ma 

to odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. W Polsce, w wypadku niezdolności rodziców 

do sprawowania opieki nad dziećmi obowiązek alimentacyjny wobec pozbawionego opieki 

dziecka ciąży na dziadkach i dorosłym rodzeństwie (dlatego świadczenia na częściowe 

pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej są niższe aniżeli 

świadczenia dla rodzin niezawodowych i zawodowych). Uznaje się, że powinnością 

dziadków i dorosłego rodzeństwa dziecka pozbawionego opieki jest partycypowanie w jego 

utrzymaniu. Wstępnego rozeznania, co do możliwości członków dalszej rodziny do przejęcia 

27% 

39% 

18% 

8% 

2% 

6% 

Liczność dzieci w poszczególnych typach 
pieczy zastępczej (GUS 2019) 

Opieka instytucjonalna 

Rodziny spokrewnione 

Rodziny niezawodowe 

Rodziny zawodowe – 
pogotowia rodzinne  

Rodziny zawodowe - 
pozostałe 

Rodzinne domy dziecka 



 

 

   64 

 

opieki nad dzieckiem, dokonują pracownicy socjalni lub kuratorzy. W niektórych instytucjach 

praktykuje się spotkania inspirowane metodą Konferencji Grupy Rodzinnej22 (Przepierski, 

2006; Wang, 2012), na które zaprasza się członków rodziny dziecka, aby przedstawić jego 

kryzysową sytuację. W dalszej kolejności, jeśli nikt z członków rodziny dziecka nie zgłasza 

gotowości do przejęcia nad nim opieki, rozpatrywane są kandydatury opiekunów spoza 

rodziny, zdarza się że zgłaszają się osoby już znające dziecko z różnych kontekstów – rodzina 

z sąsiedztwa lub inna osoba zaprzyjaźniona z rodziną pochodzenia dziecka. Kolejnym 

krokiem jest rozpatrywanie dostępności opiekunów zawodowych i miejsc w rodzinnych 

domach dziecka. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest opcją, 

po którą sięga się wówczas, gdy brak perspektyw na objęcie dziecka opieką w którejkolwiek 

z rodzinnych form pieczy zastępczej.  

Relatywnie wysoki odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach spokrewnionych 

(39% spośród wszystkich dzieci powierzonych pieczy zastępczej) stanowi o specyfice 

polskiego systemu, jest wyższy niż w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz 

w Australii, systematycznie gromadzących dane w tym zakresie (Munro, Gillgan, 2013), 

niemniej, wiążące porównanie różnych systemów wymagałoby sięgnięcia po trudniej 

dostępne dane. W wielu krajach dopuszczalna jest możliwość sprawowania opieki nad 

dzieckiem przez krewnych poza systemem opieki zastępczej. Z przyczyn organizacyjnych 

sytuacja tych rodzin i ich podopiecznych nie zawsze jest uwzględniana w badaniach 

empirycznych i statystykach; niektórzy autorzy zaznaczają ten fakt, poprzez użycie okreś leń  

private kinship care (rodziny spokrewnione poza systemem opieki zastępczej) w odróżnieniu 

od kinship foster care (rodziny korzystające z zaplecza organizacyjnego tego systemu) 

(Takas, 1993, za: Hegar, Scannapieco, 1995); albo stosując pojęcia kinship caregiver 

(opiekun - poza systemem) odróżniane od kinship foster parent (opiekun korzystający 

z systemu) (Berrick i wsp.1994, za: Hegar, Scannapieco, 1995). W krajach o dłuższej tradycji 

systematycznego organizowania rodzinnej opieki zastępczej obserwuje s ię w ostatnich 

 

22
 Metoda jest egzemplifikacją podejścia ekologicznego w rozwiązywaniu problemów. Bazuje ona na założeniu, 

że ze względu na więzi emocjonalne oraz wyjątkowy dostęp do ważnych informacji wiele rodzin ma zasoby do 
samo-zorganizowania się w celu zaradzenia kryzysowi, który zagraża jej członkom. Metoda polega na  

zaaranżowaniu warunków, by w sytuacji  kryzysowej członkowie dalszej rodziny osób bezpośrednio dotkniętych 
kryzysem i inne osoby stanowiące naturalną sieć wsparcia, zmierzyły się z problemem zanim dojdzie do 
interwencji ze strony instytucji  pomocy społecznej. Proces opiera się na dobrowolnym uczestnictwie 
i  planowaniu wsparcia w oparciu o posiadane zasoby; w kluczowym momencie rodzina pracuje nad 

wypracowaniem rozwiązania pod nieobecność przedstawicieli  instytucji  pomocy społecznej, którzy są 
zaangażowani jedynie na etapie przygotowania i  podsumowania Konferencji. 
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dziesięcioleciach wzrost popularności angażowania rodzin spokrewnionych jako form 

zapewniania opieki dzieciom (np. Berrick, 1998, Altshuler, 1999, Cuddeback 2004), w aktach 

prawnych zaznacza się preferencję tego typu opieki (przegląd w: Winokur, 2014)23. Można 

się spodziewać, że dzięki znajomości opiekunów i ich domu – poziom lęku towarzyszącego 

zmianie miejsca zamieszkania i codziennych rytuałów powinien być  niższy w przypadku 

pieczy sprawowanej przez osoby spokrewnione z dzieckiem. Ponadto osoby wchodzące 

w rolę opiekunów pierwszoplanowych wobec znanego im i znającego ich dziecka, mają 

okazję przeprowadzać dziecko przez ten proces stopniowo, często decyzja o „umieszczeniu” 

dziecka w rodzinie, potwierdza formalnie stan, który już wszedł w życie. Potencjalnie 

korzystne dla dziecka jest też to, że opiekunowie spokrewnieni i niezawodowi znający 

dziecko, znają też historię jego rodziny, która z wrażliwością i taktem przekazana, może być 

cennym źródłem dla kształtującego się poczucia tożsamości dziecka. Fakt podzielania 

fragmentu historii rodzinnej z dzieckiem, może w końcu sprzyjać postawie oddania jego 

sprawom, jako w jakimś aspekcie – własnym. Wiele z tych przewag, które wystąpią 

w zdrowym systemie rodzinnym rodziny spokrewnionej (a mogą zostać zaprzepaszczone - 

w dysfunkcyjnym), może skompensować spójna i elastyczna rodzina zawodowa, nie znająca 

dziecka w punkcie wyjścia, poprzez empatyczne reagowanie na lęk, troskę o zbadanie historii 

rodziny dziecka, postawę nie-wykluczania jego rodziców itp.  

Wobec faktu  istnienia różnych typów pieczy zastępczej pojawia się przemożna pokusa 

ich porównywania pod rozmaitymi względami, tak jak porównuje się produkty i usługi (por. 

 

23 
Nie uwzględnianie spokrewnionych rodzin zastępczych we wskaźniku deinstytucjonalizacji  systemu pieczy 

zastępczej we wpływowym raporcie (Bitner, Luberadzka -Gruca, i  wsp., 2018, s.30), jest błędem, podważającym 

zaufanie do jego wniosków. Autorzy raportu uzasadniają ten celowy zabieg tym, że organizatorzy pieczy 

zastępczej mają mniejszy wpływ na ustanawianie rodzin zastępczych spokrewnionych, ponieważ ich 

powstawanie zależy w dużej mierze od więzi rodzinnych. Zjawisko takie zapewne zachodzi, jednak w żadnej 

mierze nie wynika z tego, by należało wykluczyć rodziny spokrewnione, tworząc matematyczne miary 

deinstytucjonalizacji systemu. Postępy deinstytucjonalizacji  nie powinny być uwarunkowane jedynie po stawą 

lokalnych organizatorów (przychylną lub nieprzychylną deinstytucjonalizacji), przeciwnie – muszą być 

ugruntowane w szeregu konkretnych rozwiązań leżących w kompetencji władzy ustawodawczej i  sądowniczej, 

trzeba przy tym mieć na uwadze, że są także  zależne od czynników leżących częściowo poza kontrolą, takich jak 

zaufanie społeczne wobec zawodowego rodzicielstwa zastępczego, postrzegany prestiż i  ryzyko z  tym związane 

itp. Przypisywanie lokalnym organizatorom pieczy zastępczej nadmiernej odpowiedzialn ości za tempo 

deinstytucjonalizacji  i  nakładanie na nich presji  poprzez narzucenie standardu likwidacji  placówek opiekuńczo -

wychowawczych i  przenoszenie mieszkających tam dzieci do rodzinnych form  prowadzi do sytuacji, gdzie 

łamane są prawa dziecka i  prawa człowieka. Stanowisko w tej sprawie zajęli  Rzecznik Praw Dziecka (2015) 

i  Rzecznik Praw Obywatelskich (2017). 
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Garrett, 1998). Można postawić pytanie: czy któraś z form pieczy zastępczej jest 

statystycznie: bezpieczniejsza, tj. obarczona najmniejszym odsetkiem potwierdzonych 

oskarżeń o złe traktowanie? (np. Biehal, 2010); prowadzi do przeciętnie lepszych osiągnięć 

szkolnych?; wiąże się z wyższym średnim poziom zdrowia psychicznego? (np. Winokur 

i wsp., 2014); częściej pozwala na reintegrację rodziny lub jest mniej zagrożona 

przedwczesnym rozwiązaniem?  (np. Bell, Romano, 2015, Font, 2015) itp. Takie badania 

prowadzi się niemal każdego roku, a co pewien czas ktoś zbiera te dane w metaanalizach24. 

Są potrzebne, bo przywracają właściwe proporcje w dyskusjach na temat różnych rozwiązań 

w zakresie polityki społecznej i są przeciwwagą dla lobbingu luźno nawiązującego do faktów, 

a organizowanego przez różne grupy interesów w celu wywarcia wpływu na osoby tworzące 

konkretne rozwiązania prawne. Jeśli jednak idzie o podejmowanie decyzji w poszczególnych 

przypadkach, badania operujące dużymi liczbami i prawidłowościami statystycznymi są 

niemal bezużyteczne. Bliski mi jest, zakorzeniony w praktyce, pogląd Marka 

Andrzejewskiego, który pisze: „akcentowanie istnienia rzekomej gradacji form pieczy jest 

podejściem niewłaściwym  i prowadzi w praktyce do podejmowania w konkretnych sprawach 

błędnych decyzji. Przy rozpatrywaniu konkretnego przypadku okazać się bowiem może, że 

forma rzekomo <<gorsza>> będzie właściwa, <<lepsza>> zaś w ogóle nie będzie mogła być 

brana pod uwagę. Utrwalony schemat ciągle jednak nakazuje wielu pracownikom naukowym, 

dziennikarzom, sędziom rodzinnym, pedagogom, a nawet pracownikom socjalnym i wielu 

innym twierdzić, że formą najlepszą jest przysposobienie, następnie rodzina zastępcza, 

rodzinne domy dziecka, umieszczenie w placówce zaś może nastąpić jedynie w przypadku 

braku innych możliwości. Nie zgadzam się z takim ujęciem. Twierdzę, że dla dziecka, które 

należy umieścić poza rodziną, najlepsza jest ta forma pieczy zastępczej, która będzie 

adekwatna w jego specyficznej sytuacji” (Andrzejewski, 2009, s. 796). Szanse reintegracji 

rodziny, mogą być, jak chce autor, jednym z kryteriów wyboru, pod warunkiem, że 

reintegracja ta jest w konkretnym przypadku zbieżna z dobrem dziecka, troska o nie, przy 

całej nieuchronnej wieloznaczności tego pojęcia, powinna być w centrum.  

 

 

24
 W monumentalnej metaanalizie, budzącej respekt rozmachem i  rzetelnością, obejmującej 102 badania 

o rygorze metodologicznym uznanym za wystarczający, w których przebadano łącznie populację przeszło 

sześciuset tysięcy dzieci, Marc Winokur z zespołem (2014) stwierdza, że pobyt w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej jest korzystniejszy dla dzieci niż pobyt w rodzinie zawodowej biorąc pod uwagę wymiary: 

zaburzeń psychicznych, problemów behawioralnych, ogólnego dobrostanu, stabilności pobytu.  
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…na jakiś czas. 

Założenie o czasowym charakterze opieki zastępczej jest tym, co odróżnia ją od relacji 

przysposobienia dziecka. System ten zaprojektowany jest „w celu zapewnienie czasowej 

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki 

i wychowania przez rodziców” (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej z dnia, Art. 2 pkt 1 ), a więc przystaje do sytuacji, gdy 

niemożność właściwego sprawowania opieki przez rodziców jest przejściowa. w modelowym 

przypadku pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kończy się reintegracją rodziny. Faktycznie 

jednak w Polsce w pieczy zastępczej mamy powszechnie do czynienia z pobytami 

wieloletnimi.  

Czas rodziców... 

Dzieci odbierane są od rodziców w sytuacjach, gdy rodzina jest w kryzysie, którego 

jednym z przejawów jest niepomieszczenie spraw prywatnych (prywatnych dysfunkcji) 

w sferze prywatnej i ich samorzutne, gwałtowne przedostanie się do sfery publicznej. 

Dochodzi do sytuacji, gdzie agresja istniejąca w związku, używanie i nadużywanie alkoholu, 

praktyki opiekuńcze, stosowane metody wychowawcze, nie mieszczą się dłużej w murach 

domu, i stają się problemem społecznym. Za sprawą ingerencji służb, deficytowy obszar 

prywatności ulega dodatkowemu zawężeniu – w końcu rodzicom nie udaje się przekonać 

uprawnionych organów, że właściwie dbają o dobro dziecka, w co najczęściej, mimo 

częściowej świadomości dysfunkcji rodziny, sami nadal wierzą. Zaryzykowałbym tezę, że 

treść notatek sporządzanych przez osoby wizytujące rodzinę rzadko jest zgodna 

z wyobrażeniem samych rodziców o właściwych standardach opieki nad dzieckiem, jednak 

tego, co jest przedmiotem opisu nie mogą dostrzec, w samodzielnym opisie swoich 

codziennych problemów operują innym językiem. Gdyby na chwilę doszło do zamiany ról, 

ich zdanie na temat zasadności ingerencji we władzę rodzicielską w analogicznym do 

własnego, przypadku, mogłoby być podobne. Ocena własnego systemu rodzinnego jako 

dysfunkcyjnego wydaje się „z jego wnętrza” przesadna, zbyt kategoryczna, a nawet 

niesprawiedliwa, a zagrożenie dobra dziecka  nie tak definitywne.  

Wśród faktów, z którymi można dyskutować, bo prezentują się inaczej dla 

postronnych, a inaczej dla rodzica (takich jak: kontrola nad używaniem alkoholu, wpływ 

sytuacji w rodzinie na dobrostan dziecka, przekroczenia emocjonalne w relacji z nim, 

zaniedbująca postawa wobec jego ważnych potrzeb) fakt odebrania dziecka spod opieki jawi 
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się jako silny dowód świadczący, że w dotychczasowym funkcjonowaniu w rolach 

rodzicielskich, coś poszło nie tak. Dokuczliwy brak dziecka  w domu, którego, jak sądzę, nie 

sposób pominąć także w głębokiej zależności alkoholowej (w niej też zdarzają się momenty 

trzeźwienia), musi konfrontować rodziców z poczuciem winy, nawet jeśli na pierwszym 

planie jest złość z powodu domniemanej niekompetencji sądu i służb, ze strony których 

doszło do błędnych rozpoznań sytuacji. Jak wielu rodziców jest w stanie udźwignąć poczucie 

winy wynikające z faktu, że ze względu na ich zachowanie, dzieci cierpią dziś z powodu 

rozłąki? Ilu spośród nich znajdzie w sobie zasoby, by frustrujące doświadczenie motywowało 

do konstruktywnej zmiany trybu życia? Wydaje się, że wielu pozostanie trwale niezdolnych 

do konfrontacji z faktem, że głęboko zawiedli jako rodzice, krzywdząc bezpośrednio lub 

pośrednio własne dziecko i pozostanie na poziomie pierwotnych mechanizmów obronnych 

(takich jak np. zaprzeczenie, projekcja, acting-out), upatrując winy i krzywdy dla dziecka po 

stronie instytucji.  

Niewątpliwie, przeżywanie przez rodziców rozłąki z dzieckiem będzie różne 

w zależności od typu pieczy zastępczej, do jakiej trafi dziecko. Czas dzielący kontakty 

z dzieckiem przebywającym w pieczy będzie dla rodzica źródłem innych uczuć, kiedy jest 

ono pod opieką jego własnych rodziców lub teściów, rodziny brata lub siostry (jego lub 

żony), lub osób obcych, zawodowo zajmujących się opieką zastępczą. Czy któraś z form  

pieczy potencjalnie najbardziej sprzyja reintegracji rodziny? Podejmuje się podobne badania 

(Brown i wsp., 2019), jednak skala wykazanych różnic, nawet jeśli się je zaobserwuje jest 

niewielka, ponadto z tego, że statystycznie częściej reintegrują się rodziny, z których 

odebrane dziecko trafiło do rodziny spokrewnionej czy niespokrewnionej, nie wynika nic 

wiążącego w sytuacji rozpatrywania konkretnego przypadku (por. Kałwak, Opoczyńska, 

2014, s.80). Potencjalnie można się spodziewać, że spokrewnieni z dzieckiem opiekunowie, 

będą przejawiać nieco więcej akceptacji i empatii wobec jego rodziców, zaś opiekunowie 

zawodowi raczej pozostaną wobec nich krytyczni, jednak w doświadczeniu mogę bez trudu 

znaleźć kontrprzykłady, gdzie rodzina odcinając się i wykluczając osoby, którym ograniczono 

władzę rodzicielską, zdecydowanie przewyższała w surowości osądu opiekunów 

zawodowych.  
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Nie wszyscy rodzice zwracają się do sądu z wnioskiem o przywrócenie władzy 

rodzicielskiej25. Ci, którzy nawet to robią, nie zawsze podejmują kroki, które pozwoliłyby 

sądowi uznać, że ustała przyczyna umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wielu, po 

latach obronnego zwalczania dokuczliwych uczuć i postępującej degradacji społecznej nadal 

sytuuje samych siebie po stronie pokrzywdzonych: przez sąd, opiekę społeczną, opiekunów 

zastępczych, a nawet przez Bogu ducha winne dziecko.  

Niestety, przyczyny złego traktowania dziecka rzadko mają czasowy – przemijający 

z natury charakter. Na przykład uznanie głębokiego uzależnienia od alkoholu, prowadzącego 

do chorób somatycznych, bezrobocia i ubóstwa za przemijającą przyczynę ingerencji we 

władzę rodzicielską jest sprzeczne z aktualną wiedzą o dynamice powstawania 

i utrzymywania się uzależnień. Można ulec wrażeniu, że założenie o czasowym charakterze 

pieczy zastępczej jest wyrazem zawahania społeczeństwa w konfrontacji z rodziną, unikiem 

pozwalającym tworzyć wrażenie, że konfrontacja nie dzieje się „na poważnie”. Powód 

zawahania jest jednak przytomny, „społeczeństwo” w konfrontacji z rodziną, nie ma mocnych 

kart, dobro dziecka zawiśnie na włosku.  

 

Czas dziecka... 

Nie zapomnę jednego z dyżurów, kiedy Sylwester oddzielony od Emila zamkniętymi 

drzwiami mojego gabinetu wykrzykiwał pełen wściekłości, że go zabije. Mordercze fantazje 

zaczął przelewać na papier, ignorując moją dezaprobatę, tworzył kredkami świecowymi mapę 

zbrodni, na zmianę niepokoił się, że zostanie pochwycony przez policję i uspokajał, że na 

pewno się ukryje. Po kilkunastu minutach, w miarę jak udawało mu się stopniowo 

konfrontować z realnością, zaczął się wycofywać ze śmiercionośnych zamiarów, by 

niespodziewanie wyznać, pozornie od rzeczy: „Jak mam nie przeklinać, skoro tęsknię za 

mamą”. Opowiedziałem tę krótką historię kilku wychowawcom placówki, w której Sylwester 

na co dzień mieszka i nie było nikogo, kto znając go z frustrujących, budzących złość 

 

25
 Ciekawych danych dostarczyłoby zliczenie: jaki odsetek rodziców biologicznych, spod których opieki 

odebrano dzieci, zwraca się do sądu z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej? Ważne dla praktyki 

pracy z rodzinami po odebraniu dzieci, byłoby też zaobserwowanie: w jakim odstępie czasu od umieszczenia 

dzieci w pieczy zastępczej najbardziej prawdopodobne jest staranie się o  przywrócenie władzy rodzicielskiej? 

W corocznej "Informacji Rady Ministrów o realizacji  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i  systemie pieczy zastępczej" oraz Informatorze Statystycznym Wymiaru Sprawiedliwości brak takich danych. 
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zachowań, bardzo słabego wglądu w przyczyny swoich uczuć  i faktu, że nie ma żadnego 

kontaktu z rodziną od ośmiu lat, nie miałby łez w oczach. 

Ogromna większość dzieci źle traktowanych przez rodziców, gdyby tylko to zależało 

od nich, nie zdecydowałaby się na poddanie się opiece i wychowaniu innych osób, pod 

żadnymi warunkami. Kochają swoich rodziców. Wierzą, że mogą ich ocalić, uzdrowić, 

ożywić. Przekonane są i często tego dowodzą, o własnej zdolności do przetrwania nawet 

w bardzo trudnych warunkach. Uważnie obserwując labilnych opiekunów, uczą się osiągać 

swoje cele, dopasowując się do ich funkcjonowania, na tyle, na ile to możliwe. To jest obszar 

ich krytycznych dla przetrwania kompetencji, których zdobycie było okupione inwestycją 

znaczących zasobów energii i czasu. Te kompetencje nie przydadzą się w nowych warunkach, 

ale próbują ich ponieważ innych jeszcze nie mają.  

Z postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej nie wynika, że stanie 

się ono członkiem tej rodziny. Czy założenie  o „rodzinnym typie pieczy zastępczej” oraz 

założenie o jej czasowym charakterze w warunkach zachowania przez dziecko jak 

najintensywniejszego kontaktu z rodzicami biologicznymi, mimo że niesprzeczne logicznie, 

nie są sprzeczne psycho- logicznie? Czy nie jest tak, że dziecko może się rozwijać 

w zastępczym środowisku rodzinnym tylko wtedy gdy uda mu się w nim zakorzenić? Skoro 

do „przesadzenia” na nowe podłoże, w nowy ekosystem, dochodzi tylko na „jakiś czas”, to 

czy warto jest inwestować wszelkie siły witalne, by się do niego dostosować i w nowym 

miejscu móc żywić się tym, co najlepsze? Czy nie lepszym przystosowaniem jest przejść 

w stan hibernacji, zredukować funkcje życiowe do minimum, karmiąc się tymczasem 

nadzieją powrotu w znane miejsce i sprzyjając tej nadziei zachowaniami, ocenianymi jako 

trudne, nie na miejscu?  

Spotkałem tylko kilkoro młodych ludzi, którzy heroicznym wysiłkiem przeżyli proces 

przyjmowania zastępstwa w rolach rodzicielskich, ale bardzo wielu takich, którzy strzegli 

pilnie, by nikt nie aspirował do tego, by zastąpić im rodziców. Ich świat przeżywany 

pozostawał jedynym miejscem, gdzie obraz rodzica był nadal świętością, opierał się 

narzucanym z zewnątrz profanującym go etykietom. Osoby takie pobyt w pieczy zastępczej 

przeżywały w stanie swego rodzaju uśpienia, nastawione na przetrwanie w niesprzyjających 

warunkach, zamknięte na to, czym mogłyby się żywić, nie miały szans na rozwój. 

Wypatrywali oni daty osiemnastych urodzin, jako momentu powrotu do rodziny, z latami 

straconego czasu na koncie. Czy słusznie przestrzegałem ich przed pochopnością decyzji, 

spodziewając się, że w konfrontacji tęsknoty z rzeczywistością spotka ich rozczarowanie?  



 

 

   71 

 

W paradygmacie badań nad przywiązaniem, pytanie o psycho- logiczną niesprzeczność 

czasowego rodzicielstwa zastępczego w warunkach intensywnego kontaktu z rodziną 

pochodzenia pozostaje w mocy. W języku teorii przywiązania jest to pytanie o to, jak można 

przeżyć sytuację wiązania się z rodzicami zastępczymi, danymi „na chwilę”, w sytuacji 

istnienia więzi z rodzicami biologicznymi. Wrodzona zdolność dziecka do przywiązania służy 

temu, by nie pozostało samo, podczas gdy rodzice są w ciągłym ruchu, zajęci codzienną 

walką o przetrwanie. Jeśli więź jest podwójna, jedna nić biegnie w kierunku rodziców 

biologicznych, a druga w kierunku – zastępczych, a warunki przetrwania obu rodzin są 

skrajnie różne, czy dziecko może to przetrwać, pozostając nierozdarte?  

Czy rozumienia systemów rodzinnych, bardziej niż z cybernetyki, nie powinniśmy 

wywodzić z biologii? Czy więzi w rodzinie mają inną funkcję niż korzenie, które są medium 

sił witalnych, metabolizowanych przez aparat psychiczny?  

Jakie skutki psychologiczne pociąga przewlekłość czasowego z założenia charakteru 

opieki zastępczej, która często staje się udziałem dzieci? Czy ta sytuacja nie przypomina 

doświadczenia prawdopodobnej, nieomal pewnej śmierci bliskiej osoby, kiedy nie 

odnaleziono jej ciała? Nie ma dowodu utraty, świadczą o niej tylko pośrednie znaki. Podobnie 

w sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które zachowuje kontakt z rodziną 

pochodzenia, także tutaj nie ma dowodu utraty – jest rodzic, jest kontakt z nim, ale nie dzieje 

się to, co powinno, nie nadchodzi z jego strony ukojenie zimna, lęku, głodu, potrzeby 

bliskości. Czy doświadczając tej sprzeczności można zachować równowagę? Przecież 

w każdej chwili kochana osoba może się odnaleźć – żywa, mimo że nic na to nie wskazuje, 

oprócz nie dającej się ukoić tęsknoty.  
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III. Doświadczenie – oddzielenie – zachowanie 

 

Doświadczenie – nie do pomyślenia 

Próbując zrozumieć istotę pieczy zastępczej natrafiamy na obszary sensu 

(zabezpieczenie dzieci przed krzywdzeniem) jak i nonsensu (skuteczność systemu 

ograniczona do rodzin ubogich, założenie o przemijalnej naturze chronicznych z zasady 

problemów). Bez względu na to, jak powinno być (czy może być lepiej?), faktycznie do 

pieczy zastępczej trafiają dzieci, które przez wiele lat wychowywały się warunkach dalekich 

od optymalnych, prawie zawsze w rodzinie o słabej kondycji materialnej, najczęściej 

z eskalującym problemem alkoholowym, wiele spośród nich w pewnym momencie znalazło 

się czy to za sprawą działań czy zaniechań rodziców, w sytuacji stwarzającej poważne 

zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Co znaczy dla nich to doświadczenie i co znaczy dla 

nas, którzy jesteśmy za nich odpowiedzialni? Jaką rzeczywistość trzeba uznać, by 

wystarczyło wyobraźni na nawiązanie relacji, pozwalającej ująć młodym ludziom, 

doświadczonym wczesnym cierpieniem, wewnętrznego brzemienia (Opoczyńska,  2016)? Te 

pytania, które leżą w centrum podejmowanych przeze mnie badań, skoro stawia je psycholog, 

w trosce o lepszą praktykę – musi poprzedzić refleksja nad tym, co teoria psychologiczna 

mówi o zaniedbaniu rozwijającego się dziecka i jego konsekwencjach. Kierunek 

podejmowanych tu poszukiwań teoretycznych podyktowała praktyka. Staram się 

o przekazanie czytelnikowi tych momentów myśli psychologicznej, które okazały się dla 

mnie pomocne, kiedy szukałem lepszego rozumienia doświadczeń zawodowych związanych 

z pieczą zastępczą.  

Z powstałej w obrębie psychoanalizy i w odniesieniu do niej, natomiast dobrze 

przyswojonej przez psychologię w akademickim wydaniu, teorii przywiązania pochodzi myśl, 

że optymalny rozwój dziecka zachodzi w kontekście ufnych relacji przywiązania. W krótkiej 

rekonstrukcji tradycji studiów nad przywiązaniem za Davidem J. Wallinem wskażę te 

momenty, które są decydujące dla zrozumienia konsekwencji nieoptymalnych warunków 

rozwojowych dla rozwoju dziecka. Wynalazcą pojęcia przywiązania (attachment) był John 

Bowlby, psychiatra, psychoanalityk, superwizant Melanie Klein, rozwijający własną drogę 

myślenia o rozwoju, konsekwentnie omijając akcentowane przez współczesnych mu autorów 
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obszary subiektywnych przeżyć i fantazji dziecka26. Przełomowy charakter koncepcji 

przywiązania jest wyrazisty w odniesieniu do realiów społecznych,  w jakich koncepcja ta 

została sformułowana, to jest w czasach, gdy negatywne skutki wczesnej, trwałej rozłąki 

matki i dziecka, mimo zapewnienia dziecku dobrych warunków bytowych, nie były jeszcze 

oczywistością. W roku 1951 zapisane w raporcie dla Światowej Organizacji Zdrowia (1951) 

poświęconym sytuacji dzieci osieroconych podczas wojny, zdanie, że aby zdrowo się 

rozwijać „niemowlę i małe dziecko musi doświadczać ciepłej, bliskiej i trwałej relacji z matką 

(bądź osobą na stałe ją zastępującą),  z której obie strony czerpią radość i satysfakcję” 

(Bowlby, 1951: 13; za: Wallin, 2007, s.17) miało zgoła inny wyraz niż dzisiaj, gdy płatne 

wielomiesięczne urlopy macierzyńskie są gwarantowanym ustawowo standardem. System 

przywiązania w ujęciu J. Bowlby’ego to służący przetrwaniu zbiór wrodzonych, 

instynktownych sposobów zachowania bezpieczeństwa i reakcji na zagrożenie składający się 

z trzech typów zachowań: 1) poszukiwania, monitorowania i utrzymywania bliskości 

z chroniącą figurą przywiązania (takie funkcje spełniają między innymi stanowiące 

biologiczne wyposażenie niemowlęcia: płacz, przywieranie, wołanie, czy pełzanie w kierunku 

matki), 2) eksplorowanie świata w oparciu o rodzica jako o  „bezpieczną bazę”, 3) uciekanie 

się do figury przywiązania jako "bezpiecznej przystani" w chwilach zagrożenia bądź 

niepokoju (por. Wallin, 2007, s.14). Z czasem J. Bowlby zaczął podkreślać, że bliskość 

fizyczna opiekuna nie wystarczy, by był dla dziecka przystanią i bazą, podstawowe znaczenie 

ma jego „dostępność” w sensie emocjonalnej responsywności. Ważne jest nie tylko to,  żeby 

opiekun był blisko, ale też to, by będąc blisko - zauważał dziecko. Logika tego przekonania 

jest prosta, bliskość kogoś większego i silniejszego jest bezpieczna pod warunkiem, że 

zauważa on obecność obok siebie tego drugiego (żeby nie skrzywdził go przez nieuwagę),  

 

26
 J. Holmes (2007) rozwija ten wątek w taki sposób: „...edukacja psychoanalityczna Bowlby'ego odbywała się 

w atmosferze, w której rolę rzeczywistości zewnętrznej sprowadzano do czegoś mniej istotnego aniżeli 

znaczenie fantazji  w naszym wewnętrznym życiu. Zdaniem Bowlby'ego taka postawa jest czymś ni ezrozumiałym 
i nagannym; w pewnym sensie można uznać całą jego pracę za próbę wykazania, iż Klein myliła się w tym 
względzie. Przedstawiony przez niego model jest dość prostą koncepcją zdroworozsądkową, bazującą na 
wczesnych poglądach Freuda. Nerwica jest w nich postrzegana jako skutek przebytej traumy - samych faktów 

lub emocjonalnych ich konsekwencji, które uległy wyparciu. Zadanie terapii polega przede wszystkim na 
odwróceniu tego wyparcia w klimacie przyjaznym i  nieosądzającym. Założenia te zostały jednak 
zakwestionowane zarówno przez późniejsze prace Freuda, jak i  stanowisko współczesnej psychoanalizy. 
Decydującym czynnikiem jest bowiem nałożenie się zaniedbań środowiskowych i świata fantazji  dziecka. Co 

sprawia, że trauma jest traumatyczna? Jak twierdzi Symington (1986) dochodzi do tego wówczas, <<gdy 
rzeczywistość potwierdza fantazję>>” (Holmes, 2007, s. 242). 
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i zauważa kim on jest (żeby nie skrzywdził go, myląc z kimś innym), poza tymi dwoma 

warunkami taka bliskość jest śmiertelnym zagrożeniem.  

Dostępność emocjonalna rodziców jest różna (intersubiektywnie zmienna), wymaga 

zatem od dzieci różnych sposobów przystosowania. Spostrzeżenie to rozwinęła jako pierwsza 

Mary Ainsworth, która dzięki swojej diagnostycznej praktyce i badawczym inklinacjom, 

współpracując ściśle z Johnem Bowlbym, nadała rozwojowi teorii przywiązania niebywałego 

impetu, czyniąc ją eksperymentalnie weryfikowalną a przez to życzliwie przyjmowaną  

w środowiskach akademickich. Eksperyment znany jako „procedura nieznanej sytuacji” 

(Ainsworth Strange Situation) pozwolił na rozróżnienie bezpiecznego i pozabezpiecznych 

(określanych jako unikowy i ambiwalentny) wzorców przywiązania jako form 

przystosowania dzieci, do różnych warunków tworzonych przez ich opiekunów (ich różnej 

dostępności i responsywności – używając terminologii teoretyków przywiązania). Typologię 

reakcji dzieci na rozłąkę z pierwszoplanowym opiekunem w zaaranżowanej eksperymentalnie 

sytuacji, 20 lat po przeprowadzeniu pionierskich badań, za sprawą Mary Main (studentki 

i współpracowniczki M. Ainsworth) uzupełnił wzorzec zdezorganizowany przywiązania, na 

co pozwoliła ponowna analiza taśm (dokumentujących wcześniejsze obserwacje) 

z odrzuconymi przypadkami – które nie mieściły się w trzech podstawowych kategoriach.   

Nie mniej ważnym wkładem Mary Main w rozwój teorii przywiązania jest redefinicja 

tzw. wewnętrznych modeli operacyjnych. Termin ten jest symptomatyczny dla swoistego 

zwrotu w kierunku zmiennych ukrytych, który dokonał się w rozwoju teorii przywiązania. 

Zwrot ten jest obcy pierwotnym intuicjom Bowlby’ego, którego nowatorskie podejście 

czerpało energię ze sprzeciwu przeciwko niedostatecznemu dowartościowaniu we 

współczesnej mu myśli analitycznej tego, co w relacji pomiędzy matką a dzieck iem naoczne 

i konkretne. Metafora „wewnętrznych modeli operacyjnych” (zaczerpnięta z prac Kennetha 

Craika psychologa i filozofa) okazała się potrzebna dla wyjaśnienia względnej stałości 

wzorca przywiązania w czasie, jak też względnej stałości, co do różnych bliskich relacji. 

J. Bowlby zakładał, że powtarzające się interakcje dziecka  z opiekunami są źródłem 

rejestrowanej w umyśle wiedzy o świecie relacji międzyludzkich. Tworzone na podstawie 

doświadczeń modele operacyjne świata relacji umożliwiają rozpoznawanie tych wzorców 

interakcji z opiekunem, które już wcześniej się pojawiły. Model operacyjny „wpływa 

zarówno na nasze oczekiwania, jak i na zachowania będące następstwem owych oczekiwań”, 

jednostka może zatem kształtować interakcje analogicznie do tego, jak została przez nie 

ukształtowana. Według poszerzonej koncepcji wewnętrznego modelu operacyjnego 
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sformułowanej przez M. Main - wzorzec przywiązania - to nie tylko uczucia i zachowania 

zapewniające przystosowanie do specyficznych reakcji figury przywiązania (przystosowanie 

do „wiedzy” o nich), ale także specyficzne funkcjonowanie uwagi, pamięci i poznania 

w ogóle: „Indywidualne różnice w poszczególnych modelach operacyjnych są związane nie 

tylko z indywidualnymi różnicami w schematach zachowań niewerbalnych, lecz także 

schematach języka i strukturach umysłu” (Main, 1985, s. 67, za: Wallin, 2007, s.43). Idąc za 

przekonaniem, „że operacyjny model przywiązania danej jednostki może się przejawiać 

w charakterystycznych schematach powracających w jej narracji życiowej, dyskursie, 

wyobraźni i zachowaniach” (Wallin, 2007,  s. 33) badaczka stworzyła nowatorskie narzędzie 

pozwalające na ocenę u osób dorosłych dominującego „stanu umysłu dotyczącego 

przywiązania” (state of mind with respect to attachment) (1995: 437, za: Wallin, 2007,. s.34). 

Opracowane przez Main narzędzie - Wywiad Przywiązania Dorosłych (Adult Attachment 

Interview - AAI), otworzyło pole dalszej eksploatacji badawczej typów przywiązania tym 

razem w populacji osób dorosłych, ale nie tylko to. W kontekście AAI pojawiły się pierwsze 

spostrzeżenia dotyczące związku funkcji „metapoznawczych” umysłu a przywiązania 

cechującego się poczuciem bezpieczeństwa. Monitoring metapoznawczy to według Main 

obserwacja nawyków umysłu, które kształtują nasze doświadczenia oraz zainteresowanie 

tymi nawykami. „W kontekście  Wywiadu Przywiązania Dorosłych przekonano się, że taka 

[uwzględniająca monitoring metapoznawczy – przyp. BW] postawa jest jednym 

z wyznaczników przywiązania cechującego się poczuciem bezpieczeństwa, problemy 

natomiast z monitorowaniem u rodziców były zapowiedzią dezorganizacji u ich dzieci” 

(Main, 1995; za: Wallin, 2007, s. 50).  Co więcej „Main stwierdziła, że znaczne zdolności 

metapoznawcze u dzieci na tyle dużych, by mogły je osiągnąć, mogą osłabiać destrukcyjny 

wpływ negatywnych doświadczeń - w tym urazów” (Wallin, 2007, s.50). Brak z kolei tych 

zdolności u dzieci młodszych, czyni je szczególnie podatnymi na wpływ problematycznych 

zdarzeń w relacjach przywiązania. Tropem zależności między funkcjami metapoznawczymi 

(zdolnością reflektowania stanów psychicznych własnych i innych osób) a bezpieczeństwem 

przywiązaniowym podążyli Fonagy i jego współpracownicy, torując drogę koncepcji 

„mentalizowania” w bezpiecznej relacji przywiązania jako optymalnego środowiska dla 

szeroko pojętego rozwoju (tej koncepcji poświęcę więcej miejsca za chwilę).  

Główne osiągnięcia ewoluującej do dziś teorii przywiązania, pozwalają na tym etapie 

ich rekonstruowania, zebrać je w tezę: obecność  i dos tępność  rodzica  są  n iezbędne  

d la  p rze trwa n ia  i rozwo j u (w tym -  poznawan ia  św ia ta ) ,  d la tego  dziecko 
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dos to sowuje  swo je  zachowanie  i myś len ie  (w yobraźn ię ,  uwa gę)  do 

dos tępnośc i op iekuna .  Teza ta stanowi punkt wyjścia w rozumieniu sytuacji dzieci 

trafiających do pieczy zastępczej z domów ocenianych jako dysfunkcyjne. „Zaniedbanie” 

w świetle teorii przywiązania stanowi warunki, do jakich dziecko musiało się przystosować  

w aspekcie myślenia i zachowania. Do pieczy zastępczej trafia dziecko przystosowane do 

życia w tamtych warunkach. Ocena nowych warunków jako nowych właśnie – jest 

utrudniona (z racji sztywności myślenia, które musiało być odporne na wiedzę zdobywaną od 

innych), a decyzja o zmianie sposobu przystosowania – ryzykowna, w związku z możliwością 

powrotu do domu.  

Konieczność przystosowania do op iekuna ,  k tó ry od rzuca  dążenia  dz iecka 

do  fizyc zne go  i e moc jona lnego  kontak tu albo w opiece stosuje styl przesadnie 

inwazyjny, powoduje wyuczone unikanie relacji. Dzieci, które nauczyły się tłumić ekspresję 

emocji związanych z rozłąką i przywiązaniem, mimo pozorów opanowania  w trakcie rozłąki 

i ignorowania matki po jej powrocie, cierpią (wskazuje na to reakcja obserwowana na 

poziomie fizjologicznym) (Sroufe, Waters, 1977b, za: Wallin, 2007, s. 105). Tryb 

przeżywania więzi, jaki wykształca się w odpowiedzi na takie warunki wiąże się z radykalnie 

ograniczonym polem uwagi, tendencją do nieuświadamiania uczuć, szczególnie tych 

związanych z bliskimi relacjami, często przy tym „<<wiadomości>> o tym emocjonalnie 

spłaszczonym świecie, rejestrowane wewnętrznie i <<upubliczniane>> na zewnątrz, są 

zwykle pozytywne, jak gdyby odzwierciedlały wyłącznie przymus odczuwania (bądź 

pozorowania) siły, samowystarczalności i niezależności” (tamże, s.107). Kiedy dzieci te stają 

się dorosłymi - nadal umniejszają znaczenie więzi. Strategie „minimalizowania” 

i „dezaktywacji” systemu przywiązania skutkuje „poczuciem że self jest dobre, silne i pełne 

a inni - niegodni zaufania, słabi i wybrakowani” (Wallin, 2007, s.108), które splecione jest 

z niedopuszczanym do świadomości przeciwstawnym przeczuciem, że „self ma jakiś defekt, 

jest zależne i bezradne, inni więc odrzucą je, spróbują skontrolować bądź ukażą” (tamże).  

W inne kompetencje wyposaża dzieci komunikacja z  rodzica mi 

n iep rzew idywa lnymi,  których reakcje fluktuują pomiędzy adekwatnością, nadmiernym 

narzucaniem własnej woli i emocjonalną niedostępnością. Aby zagwarantować sobie uwagę 

rodzica skrajnie zmiennego w swych reakcjach, dziecko uczy się, że warto inwestować 

zasoby w pilne monitorowanie jego stanów, nawet kosztem innych zajęć, a w razie rozłąki 

intensyfikować przejawy rozpaczy. Intensyfikacja cierpień i tłumienie niezależności, są 
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strategią zabiegania o zachowanie bliskości rodzica, zaabsorbowanego własnymi 

powikłanymi relacjami, obawiającego się opuszczenia i bezradności (tamże, s. 112).  

Niektóre dzieci wzrastają w relacji z rodz icem,  k tó ry wyda je  im s ię  

p rze raża jący lub  z rodzicem,  k tó rego  własne  p rze raża jące  lub  

zdysoc jowane  reakc je  wywołują  w dz iecku s trach . Dzieje się tak w przypadku 

tych dorosłych, którzy przeżyli poważne doświadczenie urazu lub straty, skutkujące 

konfliktami, których nie udało się rozwiązać. „Brak rozwiązania problemu dawnego urazu 

czy straty prowadzi do nieciągłych stanów umysłu, które wymuszają konieczność 

całkowitego zaprzeczenia niepokojącym przeżyciom” (Wallin, 2007, s. 113). Kiedy dochodzi 

do zakłócenia w funkcjonowaniu bariery zaprzeczeń, „wtedy jednostka może nagle pogrążyć 

się w stanie umysłu, który ją przytłacza, rodzi wewnętrzny chaos i przypomina trans”. „Osoby 

uwięzione w takim stanie - wywołanym na przykład płaczem lub atakiem złości niemowlęcia  

nie zawsze potrafią powstrzymać zachowania, które dla ich dzieci są przerażające. 

A rodzicielska wściekłość, wybuchająca w aktach fizycznej i emocjonalnej przemocy, 

okazuje się podwójnie niszcząca, całkowicie zaburza bowiem u dziecka biologicznie 

uwarunkowane reakcje na strach”. Skoro obiekt domyślnie obiecujący bezpieczeństwo - 

przeraża, dziecko staje w sytuacji bez wyjścia. Podobne doznanie dezorganizują zachowanie 

i myślenie dziecka, kiedy doświadcza strachu rodzica, także wtedy, choć z innego powodu, 

„przystań” nie może być przeżywana jako bezpieczna. Zaobserwowano, że interakcje 

z przerażającym lub przerażonym rodzicem prowadzą do załamania strategii 

przywiązaniowych u małych dzieci. Dorastając - szybciej niż inne, uczą się one wedle 

scenariusza, w którym odwrócono role,  otaczać opieką swoich rodziców lub kontrolować ich 

zachowanie27. 

Część badaczy poświęca wiele wysiłku na dookreślanie stylów przywiązania i modeli 

operacyjnych je wyjaśniających, tworzy nowe narzędzia pozwalające na ustalenie stylu 

przywiązania dla różnych grup wiekowych i specyficznych populacji, natomiast w praktyce 

klinicznej zakwalifikowanie osoby do określonej kategorii ma bardzo ograniczoną 

użyteczność. David J. Wallin, mimo że jest autorem przychylnym koncepcji przywiązania, 

czerpiącym z niej wiele w praktyce psychoterapii, zauważa, że dominujący u danej osoby styl 

przywiązania daje się najlepiej określić na początkowych sesjach psychoterapii, na zasadzie 

 

27
 Poza teorią przywiązania ten szczególny rodzaj relacji  pomiędzy dzieckiem a rodzicem określa się mianem 

parentyfikacji  (Schier, 2018). 
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tak zwanego „pierwszego wrażenia”28, natomiast z czasem obraz ten nie jest już tak 

jednoznaczny, „W przeważającej części przypadków pacjenci z upływem czasu ujawniają 

różne stany umysłu, które w dużej mierze uzależnione są od określonego kontekstu” (Wallin, 

2007, s.116). Ów dominujący stan umysłu dotyczący przywiązania dostarcza cennych 

klinicznie wskazówek w początkowej fazie terapii, decydujące dla jej postępów jest jednak 

badanie konkretnych doświadczeń pacjenta. Podobnie w przypadku praktyków wspierających 

wychowanków rodzin zastępczych i samych opiekunów, czynienie szczególnych wysiłków 

w kierunku diagnozy dziecka pod kątem „stylu przywiązania” może przynieść więcej szkód, 

niż korzyści, może bowiem ograniczać dostępność  i responsywność opiekuna, który 

zadowalając się ustaleniem etykiety dla zachowań dziecka, będzie się od nich dystansował, 

nie próbując rozumieć „tu i teraz” ich znaczenia. Niemniej wiedza, że dziecko po 

przeniesieniu do rodziny zastępczej będzie prawdopodobnie zachowywało się wobec nowych 

opiekunów w sposób, który zapewniał możliwie najlepsze warunki opieki w rodzinie 

pochodzenia, powinna odbarczyć opiekunów z nadmiernego poczucia winy za potknięcia 

w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i kooperacji, powinna też dać potrzebny czas, na 

cierpliwe zawiązywanie zażyłości na innych niż dotychczasowe zasadach. Osiąganie poczucia 

bezpieczeństwa – w nowo nawiązanej relacji, od którego zależy sukces edukacyjny, 

stabilizacja zdrowia psychicznego, a w perspektywie – bezpieczne usamodzielnienie dziecka, 

jest procesem trudnym nie tylko dlatego, że wymaga nabycia innej formy przystosowania. 

Zdolność do ufnego wiązania się z innymi nie jest w pełni plastyczna, jeśli w relacji 

z pierwszoplanowym opiekunem (matką), dziecko żeby przetrwać musi odcinać się od 

emocji, żeby ona mogła znieść jego obecność, teatralnie manifestować rozpacz, żeby zwróciła 

na nie uwagę, kontrolować jej zachowanie, żeby nie zrobiła mu krzywdy, to ta więź – 

utrzymując przy życiu, jednocześnie rani. Ura zy  dozna ne  w re lac j i p rzyw ią zan ia  

ma ją  da leko  idące  k onsekwenc je,  d la tego  że  te  re lac je  są  ś rodowisk ie m 

rozwo ju -  punk tem wyjśc ia  do  nabywan ia  p rzez dz iecko  wiedzy n ie  ty lko  

o  świec ie ,  a le  też  w ba rdzo  pods tawowym sens ie  -  o  sob ie .  Twarz matki jest 

bowiem pierwowzorem lustra, bez którego owszem, można się rozwijać, ale w pewnym 

istotnym sensie – nie wie się, kim się jest.  

 

28
 Warto tu zauważyć rzadko spostrzegane, a powszechne: powiązanie kontekstu empirycznego odkrycia z jego 

praktycznym zastosowaniem; także M. Ainsworth tworzyła typologię w oparciu pierwsze wrażenia z obserwacji 
w eksperymentalnie zaaranżowanej sytuacji. 
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Bessel van der Kolk, psychiatra rozwijający autorskie pojęcie „traumy rozwojowej” 

(development trauma disorder - DTD)  zaangażowany w jego promowanie w środowisku 

specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego (będzie o tym mowa dalej), wspomina: „Przez 

lustro weneckie w laboratorium rozwoju człowieka na Harvardzie obserwowałem matkę 

bawiącą się ze swoim dwumiesięcznym synkiem, który siedział w foteliku naprzeciwko niej. 

Gaworzyli do siebie i świetnie się bawili, dopóki matka nie pochyliła się ku dziecku, by 

szturchnąć je nosem, a ono – strasznie podekscytowane – nie złapało jej za włosy. Matka, 

zupełnie zaskoczona, krzyknęła z bólu i odepchnęła rączkę synka, jednocześnie patrząc na 

niego gniewnie. Dziecko natychmiast puściło pukiel włosów i oboje oddalili się od siebie. Dla 

obojga źródło przyjemności stało się nagle źródłem stresu. Wyraźnie przestraszone dziecko 

zasłoniło oczy rączkami, by nie widzieć zagniewanej twarzy matki. Ona  z kolei, 

uświadamiając sobie, że malec się boi, znów skupiła na nim swoją uwagę i zaczęła doń 

łagodnie przemawiać, próbując uspokoić sytuację. Niemowlę wciąż zasłaniało oczy rękoma, 

ale wkrótce górę wzięła tęsknota za więzią. Chłopiec zaczął podglądać, żeby zorientować  się, 

czy niebezpieczeństwo minęło; matka w tym czasie patrzyła na niego zatroskana. Gdy zaczęła 

łaskotać go w brzuszek, opuścił rączki i zniósł się radosnym chichotem, a harmonia została 

przywrócona. Niemowlę i jego matka znów dostroili się do siebie. Cała sekwencja rozkoszy, 

zerwania, naprawy i ponownej rozkoszy trwała niecałe dwanaście sekund” (van der Kolk, 

2018, s.145-146). Przykład przywołany przez autora jest wymowny, przekonuje, choć nie 

mówi o tym wprost, o udziale matki w rozwoju dziecka w wymiarze trudno dostępnym 

obserwacji – udziale w kształtowaniu jego umysłu. W podobnych, jak ten - 

kilkunastosekundowych interwałach, w małych porcjach, reagując uważnie na dziecko, 

odzwierciedlając jego uczucia na własnej twarzy, matki dawkują dzieciom wiedzę o nich 

samych, świecie ich przeżyć, tworząc w ten sposób podwaliny pod poczucie własnego ja.  

Nieoceniony Donald Winnicot, pediatra, psychoanalityk, uczeń Melanie Klein, 

dwukrotnie wybrany prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego  w książce: 

„Dziecko,  jego rodzina i świat” (1964/1993), która zdaniem autora przedmowy jej kolejnego 

wydania M.H. Klausa (1987/1993), stała się w Anglii głównym poradnikiem dla rodziców, 

w formie czterech obrazów opisuje kolejne, zmieniające się wraz z rozwojem potrzeby 

małych dzieci: (1) Miłość matki wyrażona w kategoriach fizycznej opieki - matka 

t rzymająca  dziecko  na rękach – „wszystkie najwcześniejsze szczegóły opieki fizycznej są 

kwestiami natury psychicznej dla niemowlęcia”. „Matka w czynny sposób dostosowuje się do 

potrzeb dziecka i na początku może to być niemal całkowite dostosowanie się. Matka wie, 
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instynktownie - jak mówimy, co stanie się za chwilę palącą potrzebą niemowlęcia. 

Przedstawia mu świat w jedyny sposób, który nie wprowadza chaosu, to znaczy przez 

zaspokojenie pojawiających się potrzeb. Także, dając wyraz swej miłości p rze z f izyczną  

op iekę  i dos ta rczanie  f izyc znego  zadowolen ia ,  pozwala ,  aby  w c ie le  

dziecka  zaczę ła  żyć  jego  p sych ika . Poprzez umiejętności opiekuńcze wyraża swoje 

uczucia do dziecka i tworzy swój obraz jako osoby, którą może dostrzec rozwijająca się istota 

ludzka” (Winnicot, 1993, s. 187). (2) Matka pod trzymująca  dziecko będące w stanie braku 

integracji. „Matka potrzebna dziecku jako ktoś, kto istnieje z dnia na dzień i k to  umie  

z inte grować  różne  uczuc ia : wrażenia, podniecenie, gniew, żal, itd., składające się na 

życie dziecka, lecz których nie umie ono pomieścić w sobie. Niemowlę nie jest jeszcze 

odrębną całością. To matka pomaga mu się nią stać. Może, jeśli widzi potrzebę tego, 

zanalizować wszystko, co dla dziecka znaczył kolejny dzień jego życia. Matka rozumie. 

Pos trzega  swe  nie mow lę  jako istotę ludzką wtedy, gdy ono samo nie jest jeszcze 

w stanie zintegrować swych uczuć”. (tamże, s.186). (3) Więzi między dwiema osobami - 

więzi między niemowlęciem lub małym dzieckiem a matką. „Matka w niezwykle delikatny 

sposób zazna jamia  dz iecko  ze  św ia tem,  chro n iąc  je  przed przypadkowym, 

gwałtownym zderzeniem z rzeczywistością zewnętrzną i dostarczając w prawidłowy sposób 

i w odpowiednim czasie tego, co dziecko potrzebuje (...) są w tym związku dwie kompletne 

osobowości zależne od siebie i blisko ze sobą związane” (tamże, s. 186). (4) Więzi trójstronne 

– „Dziecko staje się całością osoby ludzkiej wśród innych istot ludzkich, usidlone 

w trójstronne więzi. W ukrytych lub nieświadomych marzeniach dz iecko  kocha  jedno 

z rodziców,  a  n ienaw idz i  d rug ie go . Do pewnego stopnia nienawiść wyrażana jest 

bezpośrednio i s zczęś l iwe  je s t  to  dz iecko ,  k tó re  umie  zgromad z ić  uta jone  

re sztk i agres j i z wcześn ie jszych faz rozwo ju,  by spożytkować  je  w tej 

n ienaw iśc i,  k tó ra  je s t  moż liwa  do  p rzyjęc ia ,  bo  wyp ływa  z p ie rwo tnego  

wyrazu miło śc i.  W pewnej jednak mierze ta nienawiść wtapia się  w umiejętność dziecka 

do utożsamienia się w marzeniach ze swoim rywalem” (tamże, s.185-186) Na tym etapie, 

„szczególnie ważna jest zabawa, bo zawiera elementy rzeczywistości i marzenia”.  

Autor dodaje w podsumowaniu: „Taki opis potrzeb jest podstawą do dyskusji 

o wpływie, jaki mają na dziecko różne zmiany zaobserwowane w modelu rodzinnym” 

(Winnicot, 1993, s.187). Znamienne, że więź pozwalająca na eksplorację świata w oparciu 

o poczucie bezpieczeństwa jest dopiero trzecim etapem rozwoju relacji matki i dziecka, teoria 
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relacji z obiektem sytuuje się niejako przed teorią przywiązania, udaje jej się uchwycić 

procesy bardziej pierwotne.  

Jak podkreślają komentatorzy jego prac, do ważnego wkładu Donalda Winnicota 

w rozumienie rozwoju psychicznego dziecka należy to, że: „Matkę <<wystarczająco dobrą>> 

przeciwstawił matce <<idealnej>>, której prototyp właściwie nie istnieje i która wcale nie jest 

dziecku potrzebna. Matka <<wystarczająco dobra>> s ta ra  s ię  zrozumieć  swoje dziecko, 

se rcem i umysłe m odczytać  jego  po trzeby , zmieniające się wraz z rozwojem, 

i  odpowiadać  na  nie  tak ,  jak  po tra fi . Stara się też zapewnić dziecku przestrzeń 

psychiczną dla jego osobistego rozwoju i  dawać  mu oparc ie  psychiczne, czyli holding – 

tak aby jego różnorodne przeżycia mogły zostać zintegrowane. Szczególnie istotna jest tu 

pierwotna funkcja macierzyńska polegająca na zdo lnośc i do  odzwie rc ied lan ia . 

Dziecko posiada bowiem potrzebę zarówno ekspresji swoich doznań, jak i potwierdzenia ich 

przez matkę w postaci rezonansu (echa) psychicznego. Dopiero o trzymując  odb ic ie  

swego  doznan ia  w psych ice  ma tk i,  może  je  z integrować  z wcześ n ie jszymi” 

(Walewska, 2011, s. 83). Jak podsumowują redaktorzy „Historii współczesnej myśli 

psychoanalitycznej” teoria relacji z obiektem D. Winnicott’a jest opowieścią o tym, jak 

„Kruche początki osobistego doświadczenia niemowlęcia mogą przetrwać jedynie 

w ochronnym <<podtrzymującym środowisku>> tworzonym przez troskliwe zainteresowanie 

zwyczajnej, <<dość dobrej>> matki. Spełniając potrzeby niemowlęcia i reagując na jego 

spontaniczne gesty, matka osłania dziecko przed wszelkimi ingerencjami, zarówno 

zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Dziecko ma to, czego potrzebuje, co mu pozwala bujać 

swobodnie w stanie going on being („ja istnieję”), w oczekiwaniu na spontaniczne pojawienie 

się osobistych impulsów” (Mitchell, Black, 2017, s. 272).  

Wnikliwie proces „stawania się sobą w relacji do innych”29 używając pojęć 

eksploatowanych przez psychologię akademicką, starają się opisać J. G. Allen, P. Fonagy i A. 

W. Bateman w głośnej książce „Mentalizowanie w praktyce klinicznej” (2014). Opis ten 

może być pożyteczny dla głębszego zrozumienia, co dzieje się z dzieckiem, które na 

wczesnych etapach życia zawodzi matka. Ustalenia autorów pozwalają niejako „w zbliżeniu” 

 

29 
Moment, w którym „stawanie się sobą w relacji  do innych” zostaje zrozumiane jako „ogół czynności 

psychicznych…” a dalej jako „kompetencja przechowywania obrazu umysłu własnego i  innych osób we 

własnym umyśle” jest redukcją, co do której ważne, by nie uszła uwadze . Dzięki pamięci o redukcji, teoria może 

stać się dla wyobraźni wehikułem wprawiającym ją w ruch, nie zrównując z ziemią przebytej przestrzeni.  
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przyjrzeć się różnym wątkom rozwoju dziecka, które zaniedbanie może komplikować. „Ogół 

czynności psychicznych będących najbardziej zasadniczą częścią naszego człowieczeństwa” 

(tamże, s.117) autorzy opatrują poręcznym określeniem zawartym w tytule (zastrzegając, że 

nie chodzi im o wprowadzenie na rynek wiedzy kolejnego pojęcia-produktu i dyskontowanie 

z tym związanych profitów30). Mentalizowanie to pojemne pojęcie roboczo definiowane jako 

„przechowywanie (obrazu) umysłu w umyśle (holding mind in mind)”, „rozumienie 

nieporozumień”, „patrzenie na siebie z zewnątrz i na innych od wewnątrz”, najogólniej 

biorąc: „zdolność upojęciowania świadomych i nieświadomych stanów umysłu własnego 

i innych” (Fonagy, 1991, za: Allen i in., 2014, s.37). „Zakres stanów umysłu, które 

mentalizujemy jest szeroki (motywacje, uczucia, przekonania, intencje, marzenia, omamy 

i wiele innych). Mentalizujemy nie tylko świadomie i celowo w wyniku tworzenia jawnych 

narracji, lecz także automatycznie i poza świadomością w kontekście niejawnej 

responsywności i dostrajania się do otoczenia. Mentalizujemy stany umysłu u siebie i innych 

ludzi; przypisujemy znaczenie stanom umysłu na podstawie ich szerszego kontekstu 

w historii związków czy relacji” (Allen i in., 2014, s. 116).  

Koncepcja mentalizacji w ujęciu Allena, Fonagy’a i Batemana wywodzi się 

z psychoanalizy, pożytkuje wiedzę z zakresu teorii przywiązania (P. Fonagy współpracował 

z R. Bowlbym i M. Main), znajduje też swój opis w języku neuro-nauk na poziomie procesów 

zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Co do inspiracji psychoanalitycznych 

autorzy wskazują dwie idee, obce wiedzy potocznej, a także jak dotąd słabo przyswojone 

przez psychologię akademicką: (1) wywodzącą się od Freuda koncepcję przeobrażania 

procesów fundamentalnie cielesnych w psychiczne, na zasadzie wiązania energii popędów 

somatycznych w myśli oraz (2) przekonanie, że rozwój umysłu przebiega „w kierunku od 

zewnątrz do środka”, które Fonagy oddaje lapidarnie i trafnie słowami: „Ja psychologiczne 

rozwija się przez spostrzeganie siebie w umyśle innego człowieka jako istoty myślącej 

i czującej” (Fonagy, Gergley, Jurist i in., 2002, s. 28, za: Allen i in., 2014, s.37). Ta pierwsza 

myśl i jej rozwinięcie w tezie W. Biona (1962) o „kontenerującej funkcji myślenia, w której 

natarczywe impulsy wewnętrzne zostają przekształcone w doświadczenia, które można 

tolerować i dopuścić do siebie” (Allen i in., 2014, s.35) jest źródłem przekonania 

 

30 
Wypada docenić godną uznania zbieżność tej deklaracji  autorów z tokiem przeprowadzania czytelników przez 

proces klaryfikacji  pojęcia „mentalizacji”. Autorzy koncentrują się na wskazywaniu, w jaki sposób to, co kryje się 

za pojęciem mentalizacji, jest już obecne w praktyce terapeutycznej różnych modalności. 



 

 

   83 

 

o przystosowawczej funkcji metalizowania, polegającej między innymi na modulowaniu 

silnych potrzeb i emocji. Druga zaś idea pozwala na rozumienie nabywania umiejętności 

mentalizowania w perspektywie rozwojowej, jako procesu rozgrywającego się między matką 

a dzieckiem – trawestując Kartezjusza autorzy stwierdzają, że w odniesieniu do dziecka 

prawdziwym jest sąd „Matka myśli, że jestem, więc jestem”: „Wbrew intuicji uznajemy 

zatem pogląd Wygotskiego (1978), że umysł rozwija się  w kierunku od zewnątrz do środka: 

<<Proces międzyludzki zostaje przekształcony w proces wewnątrzosobowy. Każda funkcja 

w kulturowym rozwoju dziecka ujawnia się dwukrotnie, po raz pierwszy na poziomie 

społecznym, a później na poziomie jednostkowym; najpierw między ludźmi (plan 

interpsychologiczny), następnie wewnątrz dziecka (plan wewnątrzpsychiczny)>> (s.57, 

wyróżnienia w tekście oryginału)” (Allen i in. 2014, s. 120). Dynamikę rozwoju dodatkowo 

rozświetla teoria przywiązania, ufne więzi są zdaniem autorów optymalną atmosferą do 

nabywania zdolności pojmowania stanów umysłu własnych i innych osób, ponieważ sprzyjają 

interakcjom rodzica z dzieckiem świadczącym o dostrzeganiu jego umysłu. Autorzy sądzą 

ponadto, że ufny wzorzec przywiązania w przybliżeniu rozumiany jako cecha osobowa 

związany jest z rozwiniętą zdolnością do mentalizowania.  

Rozwój poczucia siebie i innych, w rozumieniu autorów, przebiega intensywnie od 

pierwszych chwil życia – trzy z pięciu poziomów rozwoju (poczucie siebie na poziomie 1) 

fizycznym, 2) społecznym, 3) teleologicznym) udaje się zazwyczaj osiągnąć w dwóch 

pierwszych latach życia, po upływie których dziecko jest już gotowe rozwijać poczucie siebie 

i innych jako posiadających umysł rządzący działaniem na podstawie reprezentacji 

rzeczywistości, które w sobie mieści (poziom 5 – autobiograficzny jest domeną szóstego roku 

życia). Najpierw (1) niemowlęta osiągają poczucie siebie i innych jako  p o d m i o t ó w 

fizycznych różniących się od przedmiotów o tyle, że są ożywione i autonomicznie się 

poruszają, etap fizyczny to poczucie siebie i innych jako autorów czynności i istot mających 

wpływ na obiekty zewnętrzne. Kolejne osiągnięcie rozwojowe (2) to „społeczne” poczucie 

siebie, wynikające ze spostrzeżenia, że „moje komunikaty wywierają wpływ na innych”. 

Jeszcze w pierwszym roku kształtuje się poczucie siebie i innych jako podmiotów 

teleologicznych (3), których działania są zamierzone  i ukierunkowane na cel – 

charakterystyczne dla tego etapu jest przekonanie o doskonałej racjonalności i skuteczności 

podejmowanych działań, które ograniczać mogą jedynie względy fizyczne. Wymaga to czasu 

i doświadczenia (szczególnie w diadzie z opiekunem) zanim dzieci zaczną „mentalizować 

postawę teleologiczną” (proces zaczyna się między trzecim a czwartym rokiem życ ia 
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i doskonali przez całe życie) (4), czyli interpretować działania swoje i innych jako bazujące 

na obrazie świata, osób i relacji przechowywanym w umyśle, który nie musi zawsze trafnie 

odzwierciedlać rzeczywistości. Autorzy nazywają tą zdolność „rozumieniem 

reprezentacyjnych stanów umysłu”, meta-reprezentowaniem, meta-poznaniem, i akcentują 

fakt, że to ona umożliwia poznawczą i afektywną samoregulację.  W końcu – po szóstym 

roku życia „reprezentacje własnego Ja ostatecznie układają się w narrację autobiograficzną” 

(5) i pojawia się „zdolność do rozumienia innych przez pryzmat ich Ja autobiograficznego”.  

Wyżej wymienione osiągnięcia są możliwe dzięki zaangażowaniu wiodącego 

opiekuna w procesy: (I) regulacji emocji, (II) podzielania uwagi, (III) nabywania języka, (IV) 

specyficznie rozumianej przez autorów pedagogiki.   

Pojmowanie emocji i powodowanych nimi zachowań jako własnych stanów umysłu 

jest możliwe dzięki temu, że opiekun spontanicznie odzwierciedla na własnej twarzy emocje, 

które odczytuje z twarzy dziecka po to, by je uspokoić w chwili pobudzenia. „Reprezentacje 

afektu są pochodną wczesnego odzwierciedlania w interakcjach pomiędzy opiekunem 

a niemowlęciem, które mają na celu ukojenie i wyciszenie (downregulating) pobudzonego 

niemowlęcia. Odzwierciedlenie – dostrojenie do stanu wewnętrznego demonstrowanego 

przez niemowlę, refleksja nad nim i wyrażenie go – jest uniwersalną, biologicznie 

uwarunkowaną (instynktowną) reakcją u wszystkich dorosłych” (tamże, s. 128). Dzięki 

wnikliwym obserwacjom ustalono, że odzwierciedlanie afektu przebiega w taki sposób, że 

matka trafnie odczytuje stan dziecka, natomiast odzwierciedla na własnej twarzy jego emocje  

w postaci swoiście „oznaczonej”, tak by było jasne, że nie chodzi o jej emocje, ale emocje 

dziecka właśnie, jednocześnie przekazując że ona – matka, stan dziecka przyjmuje nie tracąc 

kontroli, że „mieści jej się w głowie”, że dziecko tak właśnie może się czuć i że bezpiecznie 

je przez to doświadczenie przeprowadzi. „Przez połączenie precyzyjnego odzwierciedlenia 

z emocją nieprzystającą albo wyolbrzymienie pewnych aspektów odzwierciedlanego afektu 

opiekun sugeruje, że dany akt ekspresji jest udawany. Matka może na przykład uspokoić 

niemowlę, łącząc odbicie jego niepokoju z ironią w wyrazie twarzy. Może też odzwierciedlić 

frustrację dziecka, równocześnie ukazując własną troskę” (tamże, s.128). W ten sposób 

„droga ku coraz głębszemu pojmowaniu Ja jako podmiotu psychologicznego 

(emocjonalnego) rozpoczyna się w niemowlęctwie od odkrycia własnych afektów przez 

pryzmat pierwszych relacji przywiązania. Kiełkująca zdolność dziecka do przeżywania 

własnych emocji jako uczuć zależy od uwewnętrznienia stosownie znaczonych i wzajemnych 

emocji wyrażanych przez opiekuna” (tamże, s.129).  
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Autorzy rozwijający koncepcję mentalizacji, podkreślają analogię pomiędzy 

nabywaniem przez dziecko zdolności regulowania emocji (I) a rozwojem zdolności 

koncentracji uwagi (II) i procesem przyswajania języka (III). Wszystkie te procesy opierają 

się na podobnej „architekturze” interakcji nadbudowanych na fundamencie podstawowej 

relacji z opiekunem. Wszystkie one łącznie sprzyjają rozwojowi coraz dojrzalszego poczucia 

siebie i innych jako zdolnych do myślenia. W kontekście stawania się sobą w relacji 

z opiekunem istotne jest, że akty wspólnego ukierunkowania uwagi po osiągnięciu 

wcześniejszych kamieni milowych (por. Allen i wsp., s. 130), zyskują w pewnym momencie 

postać relacji triadycznej ja-druga osoba-świat, co ma kluczowe znaczenie dla narodzin 

świadomości, że „istnieje wiele perspektyw”, bez której mentalizacja jest niemożliwa. 

Autorzy jako trafiającą w sedno znaczenia epizodów wspólnego zaangażowania uwagi dla 

rozwoju mentalizacji przywołują wypowiedź R.P. Hobsona: „Triangulacja ustanawia pewien 

stały punkt, rodzaj rdzenia, wokół którego skupiają się najróżniejsze rzeczy. Rdzeń jest 

światem. Dwie postawy dotyczą tej samej rzeczy w świecie. Pojedynczą rzecz przeżywa się 

jako obdarzoną dwoma znaczeniami. To właśnie skłania niemowlę do oddzielenia własnej 

postawy od postawy innego. Rzecz nie tylko w tym, że matka reaguje, a niemowlę czuje coś 

nowego – rzecz także w tym, że matka i niemowlę reagują na ten sam obiekt. Dzięki 

doświadczeniu posiadania zarówno własnego stosunku, jak i stosunku matki do tej samej 

rzeczy niemowlę uczy się czegoś nowego z jednej strony o owych rzeczach, a z drugiej – 

o postawach. Odczytując reakcję matki na zabawkę, niewolę dowiaduje się czegoś o zabawce, 

ale równocześnie zabawka mówi mu też coś o matce. Mówi mianowicie, że matka jest 

w szczególny sposób odrębna od niego. Mówi, że matka ma do zabawki określony stosunek, 

który różni się od jego własnego stosunku do tej samej zabawki” (Hobson, 2002, s. 109, za: 

Allen, Fonagy i in., 2014, s. 132). Oprócz nabywania wiedzy, że  opiekun widzi rzecz inaczej, 

istotne jest również nabywanie wiedzy, jak  ją widzi, co opisuje się terminem „odnoszenia 

społecznego”. w epizodach wspólnego ukierunkowania uwagi dziecko „sprawdza reakcję 

emocjonalną matki na nowy obiekt (…) aby ustalić, jaki samo winno przyjąć do niej stosunek 

(…) współdzielenie uwagi wiąże się z domniemanym komentarzem emocjonalnym na temat 

obiektów wspólnego zainteresowania” (tamże, s. 133).  

Uczenie się języka (III), kolejny warunkujący zdolność mentalizacji proces, zachodzi 

właśnie na planie wspólnie z opiekunem angażowanej uwagi, jak stwierdzają za Tomasello 

(2002) autorzy, „desygnaty językowe mogą być rozumiane wyłącznie w kontekście scen 

wspólnej uwagi” (tamże, s.135). Dzięki temu „zdolność metalizowania i kompetencje 
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językowe w procesie rozwoju wzajemnie się napędzają: zalążki mentalizacji widoczne 

w aktach uwspólnionej uwagi są warunkiem przyswojenia języka, a jednocześnie pełna postać 

reprezentacyjnej teorii umysłu nie może się wykształcić bez coraz bardziej wyrafinowanych 

kompetencji językowych” (tamże, s. 134).  

Zaistnienie specyficznych interakcji pomiędzy matką a dzieckiem prowadzących do 

nabywania zdolności radzenia sobie z emocjami, przyswajania języka  i wiedzy o świecie 

w epizodach wspólnego angażowania uwagi, a  w końcu – nabywania wiedzy o stanach  

umysłu własnych i innych osób możliwe jest w warunkach, gdy opiekun ustosunkowany 

życzliwie do dziecka, przechowuje w umyśle jego obraz i gotów jest go dziecku przekazać 

wraz z wiedzą, którą posiadł o świecie, a dziecko  w oparciu o ufną więź z opiekunem, gotowe 

jest się uczyć. Oto sens czwartego ze sprzyjających rozwojowi mentalizacji procesów – 

specyficznie pojmowanej „pedagogiki”.  

„Skoro zdolność metalizowania rozwija się niejako przez relacje, to kolosalne 

znacznie ma ich jakość” (tamże, s. 147) – w tym miejscu koncepcja nabywania zdolności, 

dzięki którym zdajemy sobie sprawę, że umysł pośredniczy w doświadczeniu świata spotyka 

się z tradycją badań nad przywiązaniem. O optymalnym rozwoju poczucia siebie i innych 

można mówić „w kontekście ufnych relacji przywiązania”. Wkład autorów koncepcji 

mentalizacji w rozumienie skutków zaniedbania i nadużyć wobec dzieci jest ważny o tyle, że 

pozwala stwierdzić, że poza  poczuc ie m bezp iecze ńs twa  w re lac j i z matką 

utrudn io ny  je s t  rozwó j : uwag i,  ję zyka ,  zdo lnośc i  znoszen ia  w łasnyc h 

impu lsów  i uczuć ,  a  w końcu także  rozwó j zdo lnośc i menta l izowan ia  

własnych i cudzych s tanów umys łu,  k tó ry uzda ln ia  nas  do empa ti i  

i tworzen ia  opar tych na  zau fan iu re lac j i.   

Pracując z osobami wychowywanymi w zastępczych środowiskach wielokrotnie 

obserwowałem, jak trudno tym młodym ludziom myśleć na temat własnych doświadczeń, 

określać własne uczucia i uczucia innych osób, wykraczać poza własną perspektywę, 

szukając innych punktów widzenia. Postawa nie mentalizowania własnych stanów umysłu 

pociąga za sobą konieczność rozgrywania konfliktów w zachowaniu. Łatwiej wtedy 

przychodzi rob ić  komuś na złość, n iż złość na kogoś wyra żać  w języku. Bardziej dostępną 

formą komunikowania lęku niż przyznanie się do lęku jest wprawianie innych w lęk. Moi 

podopieczni na ogół nie cierpią myśleć o własnych emocjach i o uczuciach innych osób (bo 

myśleć – znaczyłoby dla nich – cierpieć). Unikają tego, jak ognia, bo kiedyś się sparzyli. Co 
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czuje do mnie matka, skoro nie robi wszystkiego, żebym mógł wrócić do domu? … skoro 

dopuściła, że mnie tu umieścili? … skoro mój brat może nadal być przy niej?  

Zaniedbanie, niechęć, przemoc emocjonalna ze strony matki obciążają dziecko 

w dwojakim sensie. Raniąc, jednocześnie zamykają dostęp do nabywanej, wraz z rozwojem 

i w oparciu o matkę, zdolności leczenia zranień - prowadząc do obronnego wycofania 

z uświadamiania sobie stanów umysłu własnych i innych osób, uderzają w rozwój zdolności 

do regulacji afektu i zdolności do wchodzenia w relacje. „Świadomość umysłu sprawcy 

przemocy jest dla dziecka przerażająca, ponieważ <<będzie się musiało skonfrontować 

z nastawieniem wobec siebie, którego uznanie jest niezwykle bolesne: z nienawiścią, 

okrucieństwem, obojętnością>>” (Fonagy, Target, 1997a: 693; za: Allen, 2014, s. 159). 

„Niezrównoważeni rodzice, którzy mają skłonność do przemocy, unicestwiają doświadczenia 

swoich dzieci własną wściekłością, nienawiścią, strachem i wrogością. Dziecko (wraz ze 

swoimi stanami umysłu) nie jest postrzegane takim, jakie jest, rodzic spogląda na nie przez 

pryzmat swoich projekcji i zniekształceń. Dziecko z czasem przyswaja nienawiść i agresję 

rodzica w procesie prymitywnej identyfikacji z agresorem” (Decety, 2005, s. 273, za: Allen 

i in., 2014, s. 161). W ten sposób „uraz przywiązaniowy zaszczepia lęk przed zależnością 

i bliskością emocjonalną” (Allen i in., 2014, s.304). Istotą traumatyzującej relacji 

przywiązania w dzieciństwie jest poczucie osamotnienia w przeżywaniu przytłaczającego, 

długotrwałego stresu w warunkach braku przy dziecku osoby, która „przechowywałaby 

w umyśle obraz jego umysłu” (por. Allen i in., 2014, s. 329). Dramat pogłębia fakt, że tego, 

czego nie można przekazać matce, nie można przekazać własnemu >>ja<<. Kiedy trauma 

uderza w umysł rozwijający się, „w nieustającym dialogu” z tym, kto rani - ubogie „ja” , staje 

wobec potężnych sił wewnętrznego świata przeżyć dziecka – przerażenia i rozpaczy, których 

nie potrafi ono nazwać i oswoić.  

Doświadczenia pracy analitycznej z pacjentami, dotkniętymi tego rodzaju zranieniami, 

pozwoliły Andre Green’owi na wnikliwy opis tego momentu w dynamice życia psychicznego 

(przytaczam myśl autora w interpretacji Katarzyny Walewskiej): „brak odzwierciedlania 

przez matkę nieobecną psychicznie (odzwierciedlania, które jest warunkiem życia 

psychicznego), powoduje w obszarze nieodzwierciedlonym reprezentację pustki, zdrętwienie, 

<<martwicę>> tkanki psychicznej (poza nim ożywianej stałym przepływem energii 

psychicznej). Ów obszar psychicznie zdrętwiały pozostaje w dodatku nierozpoznany. Im 

wcześniej zaistniała ta trauma, tym trudniej zlokalizować ów stan braku w wewnętrznej 

przestrzeni i reprezentacji” (Walewska, 2011, s.102-103).  „Dziecko nie przeżywa żalu, gdy 
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matka znika psychicznie, skoro nic nie może na to poradzić. Ta  c ic ha  des trukc ja  

w pus tce  nie  pozwa la  na  us ta nowie n ie  re lac j i.  Dzieje się to dlatego, że wściekłość 

jest zahamowana, opuszczenie zaś niezmentalizowane i wobec tego konflikt nie może być 

pokonany, a to powoduje zubożenie późniejszych możliwości wewnętrznych rozwiązań. 

Tworzy się coś w rodzaju <<martwej tkanki>> psychicznej, bez przepływu psychicznego. 

w rezultacie pozostaje g łuc hy,  tępy bó l  (który na przykład Salomon Resnik określa jako 

stan zamrożenia) obezwładniający uczuc ia  za równo  miło śc i,  jak  i n ienaw iśc i;  

zaburza jący uczuc iową  wymianę .  Polega to także na niezdolności do brania bez 

natychmiastowej potrzeby rozliczania się w celu uniknięcia poczucia winy” (Walewska, 

2011, s. 103).  

 

Separacja – logika mniejszego zła 

Ważną cechą tych koncepcji rozwoju, które uwzględniają fakt, że stawanie się sobą 

zachodzi w relacji do opiekuna jest to, że dają nadzieję, że ktoś inny niż matka 

odzwierciedlając i nazywając uczucia dziecka, podzielając z nim uwagę, znosząc jego uczucia 

miłości i nienawiści bez nadmiernego lęku, może dostarczyć dziecku korektywnych 

doświadczeń i umożliwić rozwój. Te aspekty teorii przywiązania wydają się być dość dobrze 

rozpoznane w praktyce organizowania opieki zastępczej, pozwalają wypatrywać „dobra 

dziecka” po umieszczeniu go w pieczy zastępczej. A jednak, pełen przekaz teorii 

przywiązania zanim otworzy wyobraźnię na możliwość skompensowania załamania 

pierwotnej relacji, uwrażliwia ją na cierpienie dziecka.  W sytuacji utraty przez dziecko 

wiodącego opiekuna,  przy dużym szczęściu mo ż liwe  je s t  zas tęps two  w jego roli, 

natomiast pewna  je s t  t rauma . Może wydać się paradoksem, że obecnie słabiej 

przyswajanym aspektem teorii przywiązania są traumatyczne konsekwencje separacji dziecka 

od matki, skoro to właśnie ich obserwacja doprowadziła J. Bowlby’ego do sformułowania tej 

teorii (Kobak, Madsen, 2008, s. 24), ale fakt ten ma swoje uzasadnienie. Logika przyswajania 

i nieprzyswajania różnych aspektów teorii przywiązania w praktyce związanej z pieczą 

zastępczą jest związana z ogólniejszymi procesami rozgrywającymi się w obrębie psychologii 

jako nauki i jako taka jest warta  prześledzenia.  

John Bowlby zapisał się w historii nauki, głosząc w czasach, gdy istotę więzi 

macierzyńskiej sprowadzano do karmienia, że trwała rozłąka dziecka z matką (w warunkach 

kontynuacji karmienia przez kogoś innego) jest destrukcyjna dla jego rozwoju. Po wydaniu 
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pierwszej znaczącej publikacji „44 Juvenile Thieves: Their Characters and Home-life”, 

w której zdawał sprawę ze swojej pracy z młodymi ludźmi popadającymi w konflikty 

z prawem, Bowlby na zlecenie WHO pracował nad monografią poświęconą losom dziec i, 

które w czasie drugiej wojny światowej straciły dom. Kluczowym pojęciem w wydanej pod 

tytułem: „Maternal care and mental health” (1951) książce jest deprywacja spowodowana 

zerwaniem relacji dziecka z matką, myśl tam rozwijana bliska jest naocznym obserwacjom, 

które były dla autora uderzające. Często cytowana teza, iż „Decydujące znaczenie dla zdrowia 

psychicznego ma to, by niemowlę i małe dziecko mogło doświadczać ciepłej, intymnej 

i ciągłej relacji z  matką (lub stałą matką zastępczą), w której oboje odnajdą radość 

i satysfakcję” (Bowlby, 1951), która została tam po raz pierwszy sformułowana, była tak 

bliska doświadczeniu, że obywała się bez ugruntowania w jakiejkolwiek teorii. Co znaczące, 

rewolucja w pojmowaniu więzi matki i dziecka, obejmująca poważne traktowanie ich 

wczesnej rozłąki, która przyniosła zmiany w polityce organizowania opieki dziennej 

i szpitalnej nad dziećmi, praw pracowniczych dla matek i kształtowania opieki zastępczej, 

zaczęła się zanim Bowlby sformułował teorię przywiązania, za sprawą jego wczesnych 

obserwacji i rozmów z praktykami, udokumentowanych w publikacji na temat skutków 

deprywacji opieki macierzyńskiej dla dzieci. Dopiero w późniejszych pracach Bowlby za cel 

postawił sobie dociec, d lacze go  deprywacja więzi z matką powoduje szkodliwe dla dziecka 

skutki i zdecydował się tworzyć teorię w oparciu o badania ilościowe, odchodząc od tradycji 

psychoanalitycznej, gromadzącej wiedzę w oparciu o doświadczenie kliniczne31. Ta decyzja, 

skutkująca owocną współpracą z psycholog kliniczną - Mary Ainsworth, wydała teorię 

przywiązania „pod opiekę zastępczą” psychologii, co przyniosło daleko idące konsekwencje. 

Stopniowo, oddalając się od tego, co naoczne, skoncentrowano się na procesach 

nieobserwowalnych, tyle że tym razem, robiąc to na modłę psychologii, zaabsorbowanej 

odnajdywaniem zmiennych ukrytych, z wykorzystaniem statystycznego opracowania danych 

ilościowych (Zawadzki, 2008, Opoczyńska, 2002, Wojdała, 2014). W centrum 

zainteresowania badaczy znalazły się przede wszystkim „wewnętrzne modele operacyjne”, 

będące ukrytą właściwością osób (Kobak, Madsen, 2008, s. 23) , zniknęły zaś z pola uwagi – 

matka i dziecko. Mimo że teoria przywiązania wywodzi się z obserwacji dramatycznych 

 

31 
To podejście do  rozwijania teorii w  oparciu o badania ilościowe, było na tyle obce środowisku, z którego 

wyrastał, że współpracy naukowej Bowlby szukał, publikując ogłoszenie w prasie. Na ogłoszenie odpowiedziała 

Mary Ainsworth , co dało początek wielo letniej współpracy obojga (Wallin, 2011, s.28).  
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skutków rozłąki tych dwojga  i zyskała swą przejrzystość także dzięki swemu polemicznemu 

wymiarowi, krytyce adresowanej do tych koncepcji psychoanalitycznych, które szukały 

wyjaśnień problemów w wewnętrznym (ukrytym dla obserwatora) świecie pacjentów a nie 

dowartościowały ich rzeczywistych doświadczeń, to jednak z biegiem czasu, odeszła od 

danych naocznych32. W konsekwencji podążania za eksperymentalną strategią badawczą – 

przestrzeń nieświadomych procesów wiążących dziecko z matką (oczyszczoną uprzednio 

brzytwą Okhama) teoria przywiązania skolonizowała własnymi pojęciami, tym razem 

o mechanistycznej (już nie metaforycznej) naturze. Jest to proces charakterystyczny dla 

psychologii podążającą szlakiem eksperymentalnych badań – tworzone przez nią pojęcia 

przekuwają z konieczności psychikę w konglomerat ukrytych zmiennych poddających się 

manipulacji (Wojdała,  2014, Zawadzki,   2008).  

Konsekwencje zwrotu Bowlby’ego ku psychologii w eksperymentalnym reżimie 

metodologicznym poskutkowały swego rodzaju zmianą ogniskowej, teoria przywiązania 

w pewnym sensie przestała opisywać więzi pomiędzy osobami. W pierwszym tomie trylogii 

Attachment and Loss, zatytułowanym „Przywiązanie”33 (1969), wydanym po raz pierwszy 

niespełna 20 lat po publikacji poświęconej skutkom deprywacji opieki macierzyńskiej, 

wyjaśniając naturę i funkcję zachowania przywiązaniowego Bowlby przywołuje głośne 

badania Konrada Lorenza (powściągliwego, jak przyznaje twórca teorii przywiązania 

w ekstrapolowaniu aktualności jego obserwacji dotyczących ptaków na ssaki). Koncepcja 

wdrukowania pozwala autorowi dostarczyć argumentów w polemice z teorią popędów 

wtórnych, kiedy stara się dowieść że przywiązanie rozwija się niezależnie od karmienia: 

„przywiązanie może powstawać u kacząt i gąsiąt bez udziału otrzymywanego przez te młode 

zwierzęta pożywienia, ani też jakiejkolwiek innej konwencjonalnej nagrody” (Bowlby, 2007, 

s.245). Autor analizując osiągnięcia badawcze Lorenza a także Harrego Harlowa dochodzi do 

wniosku, że „przebieg rozwoju zachowania przywiązaniowego u niemowlęcia ludzkiego, 

ogniskując się na wyróżnianej figurze, jest p odobny do przebiegu rozwoju u innych ssaków 

oraz ptaków w stopniu wystarczającym, aby zachowania te włączyć, w sposób zasadny, do 

kategorii wdrukowania - o ile tylko termin ten stosowany będzie w jego obecnym, ogólnym 

 

32 
Jednocześnie zastępując elastyczny, bogaty aparat pojęciowy psychoanalizy, pozwalający nie bez trudu 

chwytać dynamikę rozwoju, mechanistyczną koncepcją wzorców, stylów przywiązania, modeli operacyjnych 

(Mitchell S. A., 1999). 

33
 Jest to jak dotąd jedyna książka Bowlby’ego wydana w języku polskim.  
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znaczeniu” (tamże, s. 256). Tego rodzaju syntezy wiedzy z zakresu etiologii, eksperymentów 

na zwierzętach i intuicji płynących z teorii ewolucji, jeśli czytać je z powagą, a nie beztroską, 

paradoksalnie mogą nastrajać wyobraźnię do większej wrażliwości wobec dramatu dzieci 

pozbawionych opieki. Ale jednocześnie otwierają niebezpieczną perspektywę, wraz z tym jak 

technicznie nastawione myślenie z obserwacji, że skoro gęsi „W kilka godzin po wykluciu się 

z jaj (…) zaczynają podążać za poruszającym się obiektem, który znajdzie się akurat w ich 

polu widzenia, bez względu na to czy jest to ich ptasia matka, człowiek, gumowy balon czy 

tekturowe pudło” (tamże, s.245), skłonne jest wywieść wniosek: a zatem – wszystko jedno, 

matkę można łatwo zastąpić.  

Chcąc opisać zachowania przywiązaniowe rezusów, można zatrzymać się na 

bogactwie wiedzy płynącej z obserwacji, zauważyć nieustanną obecność małego ssaka przy 

matce, widoczny dystres, gdy na chwilę znika ona z pola widzenia. Poświęcając odpowiednio 

wiele czasu, można uchwycić jak stado zachowuje się, kiedy wskutek wypadku lub śmierci 

zadanej przez drapieżnika małpie dziecko traci matkę. Ale można  zamiast tego zaprojektować 

sytuację, w której narazi się odizolowanego od matki młodego rezusa na oczywiste cierpienie, 

gdy w laboratorium psychologicznym karmić go będzie raz włochaty, a raz druciany fantom 

(por. tamże, s. 246-248).  

Wydaje się, że proces odchodzenia od obserwacji i opisu przywiązania na rzecz 

eksperymentowania z przywiązaniem przyniósł zmianę w myśleniu o przywiązaniu albo sam 

był już ekspresją tej zmiany. Martin Heidegger powiada, że nauka współczesna i technika są 

w istocie tożsame (tożsame co do istoty), zaś ekspansja postrzegania bytu pod kątem jego 

technicznego spożytkowania, która wypełnia próżnię powstałą po „opuszczeniu bytu przez 

bycie”, dotyka także myślącego technicznie człowieka, w ten sposób, że czyni go surowcem, 

materiałem, „zasobem ludzkim” (por. Wodziński, 2007, s. 459). Czy tego rodzaju 

nieuchronność nie doszła do głosu, kiedy tworzono naukową teorię więzi między matką a 

dzieckiem?  

Wobec przekroczenia przez Bowlby’ego granic wrażliwości językowej 

charakterystycznej dla studiów klinicznych, jego dyskusje ze środowiskiem współczesnych 

mu analityków, praktykujących psychoterapię były bezowocne, jak pisze Katarzyna Schier: 

„jest bezsporne, że w latach sześćdziesiątych XX wieku przedstawiciele większości 

kierunków w psychoanalizie odwrócili się od niego. w rozmowach prywatnych zarzucali mu, 

że <<traktuje ludzi jakby byli zwierzętami>> (Fonagy, 2001, s.2)” (Schier, 2008, s. 44). Tym 

bardziej – wykluczony ze środowiska, z którego się wywodził – autor zwracał się w kierunku 
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„intensywnych badań empirycznych, zbliżając teorię więzi do nauk psychologicznych 

a oddalając od psychoanalizy” (tamże, s. 45). A jednak lata napięcia utrzymującego się 

pomiędzy teorią przywiązania a różnymi nurtami psychoanalizy, były jednocześnie latami 

wzajemnego oddziaływania. Bowlby, być może pod wpływem konsekwencji szkół 

analitycznych, gotów był coraz bardziej doceniać świat przeżywany dziecka  i jego 

postrzeganie zewnętrznego świata, zaś analitycy częściej uznawali eksplorowanie 

obserwowalnych aspektów opieki macierzyńskiej za pomocne. W późniejszych pracach 

J. Bowlby odchodzi od silnie naznaczonego redukcjonizmem nastawienia. Język trzeciego 

tomu trylogii Attachment and Loss, wydany jedenaście lat (1980) po ukazaniu się drukiem – 

pierwszego (1969), jest znacznie bardziej nacechowany empatią wobec ludzkich 

doświadczeń. Niemniej jednak pojęcia raz wydane na świat nauk społecznych, żyją własnym 

życiem. Jak można wnioskować z indeksów cytowanych publikacji wielu autorów przyswaja 

teorię przywiązania niejako  z drugiej ręki, za pośrednictwem raportów z kolejnych 

inspirowanych nią badań. A zatem te jej wątki, które daje się przekuć w projekty 

empirycznych badań znajdują najszerszą recepcję. W zestawieniu z nimi język tomu: „Loss 

sadness and deppression” zaskakuje miejscami powrotem do zapoznanej wrażliwości.  W tej 

publikacji sam autor występuje niejako w kontrze wobec podejść pomniejszających powagę 

żałoby po stracie. Bowlby zauważa, że we współczesnej mu literaturze przedmiotu istnieje 

tendencja do niedoszacowania „jak głęboko stresującym i okaleczającym wydarzeniem jest 

zazwyczaj utrata ukochanej osoby oraz tego jak długo trwa stres i destabilizacja 

funkcjonowania” zarówno dzieci jak i dorosłych narażonych na to doświadczenie (Bowlby, 

1980, s. 8).  

Konsekwencją zwrotu w badaniach nad przywiązaniem w kierunku 

eksperymentalnego manipulowania zmiennymi ukrytymi jest zmiana języka opisu więzi 

między matką a dzieckiem, na język adekwatny do opisu mechanizmów (rządzących 

zachowaniem zwierząt i ludzi) i idąca za nim w praktyce swoista utrata zdolności do 

spostrzegania konkretu: osób i zdarzeń. Czy – nabrawszy biegłości w opisie więzi 

w kategoriach przywiązania, nie przechodzimy zbyt swobodnie obok sądu, że w sytuacji 

stwierdzenia dysfunkcji w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, oddzielenie dziecka od 

matki jest mniejszym złem (od zła – bycia pod opieką niewystarczająco dobrej matki)? Czy 

redukcja „matki” do „obiektu przywiązania”, który można zastąpić jest uprawnionym 

przybliżeniem w podejmowaniu tego rodzaju decyzji? Czy pojęcie „rodzicielstwo zastępcze” 

nie jest w istocie konstruktem teoretycznym? Czy warunkiem jego sensowności nie jest 
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utożsamienie pojęcia „rodzic” i „rodzina” z zakresem pewnych funkcji pełnionych wobec 

dziecka (w których spełnianiu możliwe jest zastępstwo)? Jaki udział w cierpieniu dziecka ma 

to, że nie uznajemy tragedii - braku matki, mimo potencjalnego zaspokojenia potrzeby więzi?  

Mimo, że opowieść Bowlby’ego o przywiązaniu, rozumiana nie tylko jako tu i ówdzie 

podejmowane próby definicji, ale w szerokim sensie - jako wielowymiarowe dzieło jego 

życia, oddaje trafnie dramaturgię więzi opiekuńczych, to jednak, w przekładzie teorii 

psychologicznej na praktykę społeczną dochodzi do zmiany akcentów, udaje się zachować 

nastrój eksperymentowania z przywiązaniem, dyskurs o zmiennych stylach (przywiązania) 

i modelach (wewnętrznych – operacyjnych), natomiast jako nieprzetłumaczalna na język 

instytucji ulega zatraceniu powaga i nieodwracalność utraty.  

Tezę o mniejszym złu oddzielenia dziecka od matki niż pozostawienia go przy niej 

w warunkach, gdy słabo funkcjonuje w roli opiekuńczo-wychowawczej stawiają pod znakiem 

zapytania badacze zdziwieni niskimi osiągnięciami wychowanków rodzin zastępczych, 

słabym startem w dorosłość, kłopotami ze zdrowiem psychicznym, skłonnością do popadania 

w uzależniania i konflikty z prawem. W niewielu badaniach udaje się ustalić, na ile słabsze 

funkcjonowanie wychowanków pieczy zastępczej zależy od doświadczeń nabytych 

w rodzinie pochodzenia poprzedzających umieszczenie w pieczy zastępczej, na ile jest 

skutkiem separacji z osobami, do których dziecko było przywiązane, a na ile zależy od 

dynamiki funkcjonowania rodziny zastępczej. Wendy Kelly (2015) w rozprawie doktorskiej 

poświęconej zdolności opiekunów zastępczych do rozumienia perspektywy dziecka, 

znaczeniu tej zdolności i możliwościom zmiany stawia otwarcie pytanie, czy nie jest tak, że 

wskutek decyzji o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu w pieczy zastępczej pogłębiają 

się jego problemowe zachowania (Kelly, 2015, s. 23-24). Przywołane przez autorkę badania 

(m.in. Lawrence, Carlson, Egeland, 2006; Leathers, 2006; Keller i wsp., 2010; White i wsp., 

2008) nie rozwiewają w pełni wątpliwości, jednak pozwalają autorce stwierdzić, że chociaż 

w świetle badań jest mało prawdopodobne, by pobyt w rodzinie zastępczej przyczyniał się do 

poprawy funkcjonowania dzieci w aspekcie redukcji ich problemów behawioralnych, 

w badaniach o odpowiednim rygorze metodologicznym (z użyciem doboru parami) nie 

potwierdzono negatywnych skutków samego  w sobie  pobytu w rodzinie zastępczej (tamże, s. 

24). 

Michael Rutter wybitny brytyjski psychiatra dzieci i młodzieży (redagowany przez 

niego przez wiele lat podręcznik „Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry” doczekał się już 

szóstej edycji i stanowi wyznacznik najaktualniejszych osiągnięć w tej dziedzinie wiedzy), we 
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wnikliwej analizie społecznych konsekwencji ogłoszenia przez Bowlby’ego jego koncepcji, 

wskazuje na trzy obszary polityki opieki nad dziećmi, które teoria przywiązania 

zrewolucjonizowała: a) dostosowanie opieki szpitalnej i przedszkolnej do potrzeb 

emocjonalnych dzieci, b) rezygnację z dużych domów dziecka jako opcji pierwszego wyboru 

dla dzieci wymagających opieki zastępczej, na rzecz powoływania krótkoterminowych 

i długoterminowych rodzin zastępczych, c) kwestie sprawowania wiodącej opieki nad 

dzieckiem i prawa do kontaktu w sytuacji rozwodu rodziców. Autor ocenia, że osiągnięcia 

związane z wdrażaniem teorii przywiązania w obszarze pieczy zastępczej nie są 

zadowalające, ponieważ obszar ten trapią wciąż poważne problemy: (1) istnieją miejsca na 

świecie, w których nadal istnieją globalnie deprywujące domy dziecka; (2) w mniejszych 

placówkach oferujących bardziej zindywidualizowane podejście, i zbliżoną do rodzinnej 

wielkość grup jest ekstremalna rotacja pracowników; (3) kadry placówek opiekuńczych 

przyjmują styl pracy nacechowany emocjonalnym odcięciem; (4) obserwuje się bardzo 

wysoki poziom niepowodzeń w toku opieki i wychowania, a w konsekwencji rozpadów 

rodzin zastępczych; (5) dochodzi do nieuprawnionego generalizowania wniosków z badań 

nad instytucjonalną opieką zastępczą na opiekę dzienną (Rutter, 2008, s. 960).  

Z powyższych wniosków najważniejsze dla podejmowanych tu rozważań są te 

dotyczące porażek kadry (porzucania pracy i porzucania postawy emocjonalnego 

zaangażowania) i porażek rodzin zastępczych. W szczególności wysoki odsetek niepowodzeń 

rodzin zastępczych prowadzący do ich rozpadu (rezygnacji lub rozwiązania przez 

organizatora opieki zastępczej i sąd), który obserwuje się na całym świecie to fakt, mający 

konkretne destrukcyjne konsekwencje dla tysięcy dzieci wychowywanych poza domem 

rodzinnym. Stabilność opieki jest warunkiem rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci 

powierzanych zastępczej opiece. Konieczność zmiany wiodącego opiekuna uderza  w kruche 

poczucie bezpieczeństwa, które za każdym razem trudniej odbudować (por. Golding, 2014, 

s. 142).  

Problem stabilności opieki jest dostrzegany we wszystkich krajach, w których proces 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej jest zaawansowany lub osiągnął swój kres (po 

dekadach spadku odsetka dzieci wychowywanych w instytucjonalnych formach opieki 

w Wielkiej Brytanii odsetek ten jest od wielu lat niezmienny – można prawdopodobnie w tym 

przypadku mówić o granicy deisntytucjonalizacji, za którą dalsza likwidacja 

instytucjonalnych form opieki przyniosłaby szkodę, skazując dzieci, które nie mogą utrzymać 

się w rodzinach zastępczych na permanentne zmiany opiekunów) (Foster Care in England. A 
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Review for the Department for Education; Narey, Owers, 2018). M. Rutter nie upatruje 

przyczyn tych niepowodzeń w słabości teorii przywiązania, a w konkretnych problemach 

relacyjnych, które trudno rozwiązać. Faktycznie, jako przyczynę rezygnacj i opiekunów 

zastępczych z pełnienia funkcji wobec powierzonych ich opiece dzieci podaje się: konflikty, 

brak porozumienia, frustrację z powodu nie podporządkowania się dziecka oczekiwaniom, 

zasadom, niezdolność do ustanowienia efektywnego nadzoru opiekuńczego. W wielu 

przypadkach bezpośrednią przyczyną rezygnacji opiekunów jest poczucie bezradności 

narastające w sytuacji konsekwentnego odrzucania przez dziecko ich autorytetu i licznych 

aktów biernego lub aktywnego oporu przeciwko podporządkowaniu się zasadom 

i poleceniom opiekuna. Niezdolność do kontroli zachowania dziecka przez opiekunów 

zastępczych – lustrzane odbicie tzw. „bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych” 

w domu rodzinnym,  powoduje poczucie bezsensu wkładanego w opiekę wysiłku 

i niespełniania swojej roli, a w planie bezpośrednich interakcji konfrontuje ze złością, 

frustracją, nieprzyjemnymi uczuciami związanymi z impulsywnym pragnieniem odwetu, 

uderza w pozytywną samoocenę,  poczucie kompetencji opiekuńczych, a także wystawia na 

szwank poczucie bycia dobrym człowiekiem, które jest składową  motywacji wielu 

opiekunów.  

Od decyzji dotyczącej rezygnacji specjaliści nie odwodzą opiekunów, przeczuwając, 

że jest ona sygnałem dotarcia przez nich do granicy, za którą dalsze wysiłki wychowawcze, 

mające na celu perswadowanie dziecku reguł, czy wartości respektowanych w rodzinie, 

mogłyby być uznane za noszące znamiona przemocy. Opiekunowie, którym dziecko odmawia 

posłuszeństwa, nie decydują się na powzięcie środków, którymi staraliby się 

podporządkowywać sobie własne dzieci, z obawy przed zerwaniem przez podopiecznego – 

umownej z natury – relacji, które może przyjąć kształt na przykład formalnego oskarżenia 

o przemoc. Obawy dotyczące oskarżenia opiekunów zastępczych o krzywdzenie 

podopiecznego warunkują zachowanie zarówno ich samych, jak też pracowników 

delegowanych do nadzoru34. Systemowa dostępność perspektywy wycofania się z roli 

w każdej chwili – pozwala tej chwilowej – na czas kryzysu – koalicji  nadzorujących 

i nadzorowanych na odwrót na bezpieczne pozycje. Zgodnie z powierzchowną recepcją 

 

34
 Faktycznie, oskarżenia o nadużycia formułowane wobec opiekunów zastępczych przez ich podopiecznych 

w Wielkiej Brytanii, Australii  i  Stanach Zjednoczonych występują relatywnie często. Pewien procent zyskuje 

potwierdzenie w toku postępowań wyjaśniających. 



 

 

   96 

 

„teorii przywiązania”– „profilaktyczne” opuszczenie dziecka przez opiekuna w takiej sytuacji 

jest mniejszym złem, ponieważ może go zastąpić kolejna figura przywiązaniowa.  

Gdyby, zgodnie z zasadą, że „umysł rozwija się od zewnątrz do środka”, posłuchać 

dziecka, zanim będzie się wymagać od niego posłuszeństwa, to łatwiej czy trudniej byłoby 

wtedy zachować równowagę? Czy jeśli traktować zachowanie dziecka jako komunikat,  dany 

do usłyszenia, będący aluzją dla rzeczywistości „dającej tylko znaki, się we znaki” 

(Opoczyńska, 2018, s. 11), i jeśli pójść jego śladem, to czy zaprowadzi nas, gdzie indziej, jak 

tylko do zagubionej, zaniedbanej, uwikłanej w uzależnienia matki?  

Czy pomoc społeczna (rozumiana szeroko, nie jako zb iór instytucji, a jako gotowość 

społeczeństwa/społeczności lokalnej do pomocy) ratując z dwojga potrzebujących: dziecko, 

a porzucając matkę, może przysłużyć się dobru tego pierwszego? Wielu opiekunów 

zastępczych, spełniając ustawowy obowiązek umożliwiania dziecku kontaktu z matką, czyni 

to z intencją, by dziecko „zrozumiało, jaka ona naprawdę jest”, pojęło że jej obietnice są bez 

pokrycia, doświadczyło różnicy, co do tego, jak ona żyje i jak żyją oni i doceniło to, co mu 

oferują; dziwią się jak dzieci, mimo naocznych dowodów społecznej dysfunkcji rodziców, 

wciąż ich idealizują. Czy taka postawa, zakładająca obraz dziecka jako konsumenta, 

wybierającego podmiot lepiej zaspokajający jego potrzeby nie jest dalekim echem 

eksperymentalnych studiów nad przywiązaniem, które samo jest powtórzeniem poznawania 

człowieka jako przedmiotu wśród przedmiotów, skazywanym w ten sposób na dobro-byt 

w „zapominaniu prawdy bycia”? By to odkryć, wystarczy zwrócić się do wyobraźni 

zakorzenionej we własnym doświadczeniu: wyobraź sobie, że jako dziecko trafiasz do 

rodziny zastępczej, mijają kolejne miesiące – co czujesz, czego się spodziewasz, na co masz 

nadzieję? Swoista emocjonalna hibernacja, stan egzystencjalnego zamrożenia potrzeb, uczuć  

i pragnień wielu wychowanków na czas pobytu w zastępczych rodzinach w otoczeniu 

dobrobytu, i odwilż „po usamodzielnieniu” zastająca wszystko w bezładzie, rozrzucone – tak 

jak było, zanim nastała piękna mroźna zima separacji, to symbol zaniedbania – pulsującego 

w dziecku życia, któremu odebrano racjonalne argumenty do buntu, pozostało więc 

szaleństwo lub śmierć.  

Wobec rodziców, tracących siebie i dzieci ze względu na uzależnienia, trudno 

o empatię. Społeczeństwo jest bardzo surowe szczególnie wobec kobiet, które „żyją 

niemoralnie”. Oburzenie budzi, kiedy stają się matkami a kolejni ojcowie odchodzą. Wobec 

alkoholizmu współwystępują: perspektywa pojmowania go jako choroby i moralnego 

występku. Faktem jest, że ci, którzy przylgnęli do niego jak do pluszowej matki, dającej 
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surogat poczucia bezpieczeństwa (por. Najavits, 2010, Wojtynkiewicz, 2018), wcześniej czy 

później zaniedbują siebie i swoich bliskich.  

Czy państwo/społeczeństwo, może zastąpić ojca, którego rolą jest chronić dziecko  

i jego matkę i dawać im obojgu oparcie, jeśli ten - biologiczny ich opuszcza? Rodzicielstwo 

zastępcze byłoby ojcostwem zastępczym raczej (bez względu na płeć opiekuna), nigdy 

macierzyństwem, wobec nierozdzielności matki-dziecka? Czy potrafimy przyjąć wraz 

z niewinnym dzieckiem, matkę „godną potępienia”, by uzdolnić ją do kojenia lęku dziecka, 

znoszenia jego pierwszych agresywnych impulsów, dzielenia z nim uwagi, nauczania języka? 

Czy dostrzeżenie samotności matki poprzedzającej samotność dziecka nie jest warunkiem 

realnej troski o dobro dziecka?  

Czy nie trzeba wobec świadectw dzieci, otoczonych troską a nieukojonych w żalu po 

stracie matki, stanowczo stwierdzić, że nowych kierunków rozwoju systemu pieczy 

zastępczej należy szukać poza logiką mniejszego zła?  

Czy do poszukiwania nowych rozwiązań nie powinien skłaniać fakt, że w żadnym 

z zamożnych krajów, gdzie jest wyższy poziom deinstytucjonalizacji, lepszy dostęp do 

specjalistycznej pomocy i gdzie od lat prowadzi się systematyczne badania ilościowe  i coraz 

częściej – jakościowe, nie osiągnięto zadowalających rezultatów (np. Rutter, 2008, Coman, 

Devaney, 2011; McAuley, Young, 2006, Pecora i wsp., 2005), jeśli chodzi zabezpieczanie 

dobra dzieci na drodze umieszczania ich w pieczy zastępczej?  

Nadzieja na wykroczenie poza schemat zabezpieczania dobra dzieci na drodze 

mniejszego zła, musi się opierać na przekonaniu, że  możliwa jest głęboka zmiana 

w funkcjonowaniu rodzicielskim opiekunów. Czy można uzdolnić do pełnienia roli 

macierzyńskiej w sposób wystarczająco dobry matkę odrzucającą dziecko lub krzywdzącą je 

przemocą lub zaniedbaniem, bo niezdolną do przyjmowania jego pierwotnych lęków 

i agresji? Jeśli tak – w jaki sposób? Doświadczeni pracownicy socjalni powtarzają, że można 

komuś pomóc, pod warunkiem, że  dana osoba chce dokonać konstruktywnych zmian 

w swoim życiu. Jest to też znana prawda dotycząca psychoterapii, jednak w przypadku tej 

ostatniej nie ma tak kategorycznego wydźwięku. Terapeuta wie, że w pewnym zakresie dzięki 

reflektowaniu procesu, może pomagać pacjentowi „chcieć”, bo spodziewa się, że wola 

zmiany w procesie terapii będzie wystawiana na wiele prób, a gotowość konfrontowania się 

z trudnościami będzie ulegała wahaniom. Adekwatnie do zasobów pacjenta terapeuta 

przeprowadza go przez proces w odpowiednim tempie, reagując z uwagą i wrażliwością na 

sygnały świadczące o impulsach do odwrotu. Wydaje się, że  także pracy socjalnej, może 
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przynieść korzyści, uznanie ambiwalencji towarzyszącej nieuchronnie pracy nad sobą, 

w związku z inwestowaniem znacznej energii w warunkach niepewności, co do charakteru 

następstw.  

W psychoterapii uwzględnia się jeszcze inny problem, na który napotykają „chęci” 

dorosłych do pracy nad sobą. Zranienia pacjentów przypadające na różne okresy rozwojowe, 

zahamowują ów rozwój w  sposób rzutujący na zdolność do korzystania ze wsparcia, 

podkopując na przykład podstawowe zaufanie do innych. Jeśli uda się w „dysfunkcyjnej” 

matce zobaczyć  opuszczoną przed laty dziewczynkę, którą pełnoletniość zastała niepewną 

siebie, w rozpaczy, z otwartą raną, na którą nauczyła się wylewać alkohol, to otworzą się uszy 

do słuchania i kto wie, może uda się złamać szyfr wykluczenia, zanim fakt odebrania dziecka 

przygniecie ją ciężarem nowego poczucia winy.  

Aby praca socjalna sprostała tak trudnemu zadaniu, jakim jest uzdolnienie matki, do 

wystarczająco dobrej opieki nad dzieckiem, wykonujące ją osoby muszą być dobrze 

teoretycznie  przygotowane – aby rozumieć, co dzieje się w relacji pomiędzy matką 

a niemowlęciem lub małym dzieckiem, o czym żadne z nich nie potrafi mówić (por. Cohen P. 

i wsp., 2016). Niezbędne jest też to, by na bieżąco osoby te korzystały ze wsparcia, w formie 

Grup Balinta lub grup superwizyjnych aby udało się utrzymać zaangażowanie i poczucie 

kompetencji, wciąż wystawiane na próby35.  W przeciwnym razie pracownik socjalny, zdany 

sam na siebie, odwróci się od matki i dziecka, chroniąc się za fasadą „moralnego oburzenia”, 

a wsparcie koleżeńskie przyjmie prędzej czy później postać ochrony oblężonego obozu,  

z wnętrza którego wołanie o pomoc osób źle funkcjonujących społecznie brzmi, jak natrętne 

roszczenie. 

Trudno jest pomyśleć, a jeszcze trudniej wcielić w życie taki rodzaj troski, który 

objąłby zarówno opuszczone dziecko, jak i jego matkę. Matki korzystają z prawa do 

rozładowywania napięcia i radzenia sobie z lękiem w autodestrukcyjny sposób, co czyni ich 

cierpienie do czasu znośnym, ale trudniej zauważalnym dla nich samych i dla innych. Taki 

sposób funkcjonowania osoby dorosłej jest „karany” wykluczeniem społecznym, to znaczy - 

nieuznaniem jej godności, prawa do miłości i solidarności z innymi (por. Kaszyński, 2019, 

s. 25). Krzywda nieuznania czyni wykluczoną matkę dziecka podatną na zranienie, naruszanie 

 

35 
Dowody na dobroczynność superwizji  pracy socjalnej dla jej efektów zebrali  w ostatnich latach Domaradzki  

i  wsp. Są opisane w książce „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” (2016). 
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jej granic, to zaś wywołuje w niej postrzeganie twarzy innego jako twarzy wroga (por. tamże, 

s. 30). Komunikacja – wydaje się niemożliwa.  

Hubert Kaszyński (2019) zwraca uwagę na specyficzną trudność w pracy z osobami 

wykluczonymi i wskazuje na jej nieoczywiste rozwiązanie. Kiedy osoba wielorako poraniona 

zaczyna traktować kogoś, kto wychodzi z inicjatywą, by pomóc, jako sprawcę zranienia, 

pojawia się po jego stronie impuls do wycofania się z komunikacji. Jednak istnieją płynące 

z doświadczenia przesłanki,  by sądzić, że dla nawiązania rozmowy z osobą doświadczoną 

nieuznaniem, „kluczowe znaczenie ma moralna umiejętność symbolicznego wzięcia 

odpowiedzialności za wyrządzoną człowiekowi krzywdę oraz poszukiwanie możliwości 

nawiązania z nim dialogu o przebaczeniu” (Kaszyński, 2019, s. 27). Krótko mówiąc, trudno 

prowadzić dialog z osobą zranioną w poczuciu własnej pełnej niewinności. Pomocne 

w przełamaniu tej optyki, która może pomagającego i wspomaganego  skutecznie poróżnić, 

jest spostrzeżenie, że dziecku i jego matce stała się krzywda w świecie, 

w którym wielokrotnie przechodzimy obok cierpienia drugiego człowieka niewzruszeni. Nie 

zrobiliśmy wszystkiego, co się dało, by ich cierpieniu zapobiec.  

Oprócz wysokiej jakości pracy socjalnej, osiąganej dzięki stałemu reflektowaniu 

procesów pomagania, w których się uczestniczy, korzystaniu z emocjonalnego 

i merytorycznego wsparcia innych profesjonalistów, troska o diadę matka – dziecko może 

odbywać się w ramach działalności domów samotnej matki. Inwestycja w ich infrastrukturę 

zwraca się po wielokroć z każdym jednostkowym sukcesem. Dostęp do wysokiej jakości 

pomocy psychoterapeutycznej w tych ośrodkach uprawdopodobni osiąganie przez nie celu.  

Nie wykorzystany pozostaje także potencjał placówek wsparcia dziennego, których 

istnienie przewiduje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a które mogą 

powstawać na przykład z  wykorzystaniem istniejących pomieszczeń świetlic miejskich 

i wiejskich przy zaangażowaniu relatywnie niewielkich środków. Mimo spełniania przez nie 

ważnej roli w zapobieganiu dezintegracji rodzin nieefektywnych wychowawczo,  w roku 

2015, zgodnie z raportem NIK (2016), jedynie 18% gmin posiada ło takie placówki na swoim 

terenie. Trudno oszacować dokładną liczbę dzieci zagrożonych odebraniem z rodziny 

pochodzenia, ale liczba dzieci otrzymujących pomoc w ramach placówek  wsparcia dziennego 

jest odległa potrzebom 36. Lokalnie nie brak dobrych praktyk, które mogą być źródłem 

 

36 
Raport NIK (2016) wykazał, że problemem jest już ustalenie faktycznej ilości placówek i liczności dzieci 

uzyskujących tam opiekę; w 2015 roku GUS raportował dwa razy większą ilość placówek niż MRPiPS, a PARPA 
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inspiracji dla mniejszych ośrodków37. Rozwijanie sieci placówek wsparcia dziennego 

wymaga oczywiście wygospodarowania określonych środków finansowych (dwunastokrotnie 

niższych w przeliczeniu na jedno dziecko niż w przypadku finansowania jego pobytu 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej), ale nie tylko to jest wyzwaniem. Być może 

poważniejszą przeszkodą w energicznej rozbudowie tych instytucji jest niewyrażany wprost 

opór społeczności lokalnych wobec perspektywy pozostania dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w lokalnym środowisku. Koncepcja placówek wsparcia dziennego zakłada 

wsparcie dające się opisać wektorem przeciwnym do tego - wykluczającego dziecko 

i rodzinę. Tymczasem na nieoczywisty kontekst funkcjonowania pieczy zastępczej jako 

sposobu „ochrony społeczeństwa przed dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem” zwraca 

uwagę P. Garrett. Autor w dyskusji z innymi interpretatorami polityk społecznych (Hendrick, 

1994, za: Garrett, 1999) zaznacza, że niezbędne jest stałe rozeznawanie, w jakim zakresie 

społeczna pomoc dziecku oraz „ochronna legislacja” zostaje sformułowana w odpowiedzi na 

postrzeganie dzieci jako ofiar krzywdzenia, a na ile jest formą zapobiegania antycypowanemu 

zagrożeniu, jakim mogą stać się dzieci wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych.  

Rozwój systemu pieczy zastępczej poza logiką mniejszego zła nie jest równoznaczny 

z zaniechaniem ustanawiania rodzin zastępczych i doskonalenia wsparcia adresowanego do 

opiekunów i ich wychowanków. Są sytuacje, w których zaniechanie ingerencji w sprawy 

rodziny, mimo zauważenia krzywdy dziecka jest wtórnym krzywdzeniem - legalizacją 

krzywdy, utwierdzającą dziecko w przekonaniu, że nie jest nic warte, że spisano je na straty. 

Zdarza się, że po przejęciu opieki nad dzieckiem, opiekunowie zastępczy stają przed 

wyzwaniem chronienia dziecka przed inwazyjnym dążeniem rodziców do nadużywającego je 

                                                                                                                                                                                                           

podawała znacząco wyższą liczbę niż GUS; dlatego stwierdzenie, że w 2018 roku wg GUS (2019) w 3.063 

placówkach opieką objęto 112.792 wychowanków trzeba opatrzyć komentarzem, że l iczby te mogą być 

zawyżone. Za punkt odniesienia, by wyobrazić sobie skalę potrzeb może służyć na przykład rządowy 

amerykański raport (U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, 

Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau. (2019). Child Maltreatment 2017. 

https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment) zgodnie 

z którym do pieczy zastępczej trafia jedynie około 15% dzieci, spośród tych które zostają objęte wsparciem 

w sytuacji  złego traktowania w rodzinach pochodzenia. W placówkach wsparcia dziennego i  innych formach 

prewencyjnego wsparcia, jeśli chcieć zachować zbliżone standardy, należałoby zapewnić pięciokrotnie więcej 

miejsc niż w pieczy zastępczej.  

37
 W Krakowie działa sieć placówek wsparcia dziennego „Siemacha Spot”, które modelują wysokie standardy 

tego typu pracy z dziećmi, rzeczowo standardy sformułował warszawski Ratusz w ewaluacji  funkcjonowania 

stołecznych placówek wsparcia dziennego.   

https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment
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kontaktu. Często konfrontują się z postawą kategorycznego akcentowania przez rodziców 

biologicznych ich praw względem dziecka w warunkach zaniechania przez nich wszelkich 

obowiązków. Wielu rodziców biologicznych, którzy tracą władzę rodzicielską, zdradza 

wysokie kompetencje społeczne w zakresie wywierania presji dla osiągnięcia określonych 

celów, odebranie dziecka nie jest dla nich informacją zwrotną, a aktem walki, którą 

nawykowo toczą z innymi, a w której nie ujmują się za własnymi dziećmi. Szczególną 

okoliczność stanowią też te przypadki, gdy rodzice pozostawiają dziecko u bliskich i nie 

wracają po nie. Wyobrażam sobie, że umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej w takich 

okolicznościach, po jego wysłuchaniu (por. Opoczyńska-Morasiewicz, Wojdała, 2017), 

towarzyszy od początku do końca pragnienie jego dobra i nie jest to sytuacja wyboru 

mniejszego zła.  

 

Zachowanie – nie do przyjęcia  

Zranienia doświadczone w relacjach z bliskimi pozostawiają blizny38. Zaniedbanie 

rani bezpośrednio - zdradzając z urodzenia ufne i kochające rodzica dziecko,  i  pośrednio – 

głęboko ograniczając szanse intensywnego rozwoju, który odbywa się zawsze w relacji 

z opiekunem. Separacja dokonuje się w świetle dnia, ale w niejasnych okolicznościach, 

przedsięwzięta z niezrozumiałych pobudek39, pogłębia dezorientację, potęguje samotność, 

budzi przerażenie: „na oczach dziecka cały świat, niewidoczny dla postronnego obserwatora” 

(Opoczyńska, 2018). Konsekwencją zdrady wrodzonej potrzeby bycia karmionym 

i przeglądania się w twarzy matki, leczonych rozłąką bez daty powrotu, są komplikacje 

w nawiązywaniu relacji z innymi.  

 

38 
Na pokrewieństwo etymologiczne dwu słów: bliski i  blizna zwraca uwagę M. Opoczyńska (2018). 

39
 Jeden z moich podopiecznych, wychowanek placówki opiekuńczo wychowawczej, który trafił tu jako 

dwunastolatek, w odpowiedzi na pytanie o to, jak to się stało, że znalazł się w domu dziecka, wspomina, że 

pewnego dnia, którego się nie spodziewał, przyjechał pod jego dom biały bus. Po chwili  w asyście dwóch 

mężczyzn jechał w nieznane sobie miejsce, towarzyszem podróży był nieznajomy chłopak, którego 

wypuszczono z busa wcześniej. Kiedy po kilku godzinach wyjaśniło się dokąd – przez lata niejasne pozostawało 

dla niego – dlaczego zabrano go tego dnia z domu. Obwiniał się, bo sądził, że to za złe zachowanie. Latami 

tęsknił za niemożliwym powrotem do tego, co stracił. Mężczyźni, którzy jechali tego dnia razem z  nim – 

wykonawcy wydanych postanowień na rzecz potrzeb dziecka, jakie mieli  o  nich pojęcie? A wychowawcy, którzy 

jego przyjazdu oczekiwali w placówce? Jak rozumieli swoje zadanie?  
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Najbardziej niebezpieczną dla dzieci strategią rodzicielską, coraz rzadziej na szczęście 

spotykaną (ale nie nieobecną40) jest błędne utożsamienie skutków zaniedbań emocjonalnych 

(rzutujących na to, jakie są realne możliwości dziecka w radzeniu sobie z rozmaitymi 

wyzwaniami) ze skutkami zaniedbań wychowawczych (nie wdrożenia go przez rodziców 

w świat wartości, powinności, właściwych, pożądanych społecznie postaw i zachowań). Nie 

ma wątpliwości, że intensyfikacja oddziaływań wychowawczych (np. wprowadzenie 

rygorystycznego systemu kar i zachęt) bez uwzględnienia konsekwencji  traumy i zaburzonej 

drogi rozwoju dla jego zachowania okazałaby się formą wtórnego krzywdzenia dziecka  

i przyczyniła do pogłębienia problemów.  

Współcześnie częściej niż po zaostrzenie dyscypliny, w reakcji na spostrzeżone 

kłopotliwe, konfrontujące z bezradnością zachowania dziecka, opiekunowie sięgają po porady 

specjalistów do spraw zdrowia psychicznego. Specjaliści, wcześniej - badacze, a za nimi 

opiekunowie zastępczy, zwracają się ku psychopatologii oczekując, że specyficzne 

rozpoznanie psychiatryczne, które można przypisać dziecku, wyjaśni przyczyny problemów 

i w dalszej perspektywie pomoże je przezwyciężyć.  

Podejście upatrujące nadziei na poprawę losu dzieci wychowywanych 

w nieoptymalnych warunkach w adekwatnej diagnozie psychiatrycznej, dobrze obrazują 

wysiłki Bessela van der Kolk’a, psychiatry, szeroko cytowanego specjalisty w zakresie 

traumy dziecięcej, założyciela dużego ośrodka leczenia traumy w Stanach Zjednoczonych 

(Trauma Center), który wraz z zespołem opracował nową kategorię diagnostyczną 

„posttramatyczne zaburzenie rozwojowe” (developmental trauma disorder – DTD) - i czynił 

konkretne, choć jak się okazało bezskuteczne, wysiłki na rzecz włączenia jej do obecnej 

edycji klasyfikacji DSM. W 2009 roku autor skierował do Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego pismo, w którym argumentuje, że: (1) Istnieje pewien wspólny wzorzec 

objawów dla „dzieci, które wzrastają w ciągłym poczuciu zagrożenia, są źle traktowane 

i mają zaburzony system opieki”; dzieci te „nie znajdują właściwego rozpoznania w obecnym 

systemie diagnostycznym”. (2) Na podstawie badań można stwierdzić, że wzorzec ten 

obejmuje „przewlekłe i poważne problemy z kontrolowaniem emocji i impulsów, z uwagą 

i postrzeganiem, z dysocjacją, stosunkami międzyludzkimi oraz wzorcami własnego „ja” 

 

40
 Czy niszy opuszczonej przez tradycyjną pedagogikę nie zasiedlają podejścia behawioralne, tak że te 

z komponentą poznawczą, ale pojmujące problemy w interakcjach rodzic-dziecko jedynie w optyce kontroli 

zachowania? 
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i relacji”. (3) „Brak swoistej dla traumy diagnozy sprawia, że obecnie  u takich dzieci stawia 

się trzy do ośmiu rozpoznań chorób współistniejących”, co „zaprzecza diagnostycznej 

ascezie, utrudnia wyjaśnianie etiologii, sprawia, że leczenie i interwencje skupiają się tylko na 

niewielkich wycinkach psychopatologii dziecka, zamiast promować kompleksowe podejście 

terapeutyczne” (van der Kolk, 2018, s. 208-209).  

Autor nie bez racji przekonany jest o sile diagnozy psychiatrycznej. Dla porównania 

przywołuje przykład PTSD: „Przyjęcie przez DSM-III w 1980 roku rozpoznania PTSD 

otworzyło drogę licznym badaniom naukowym i doprowadziło do powstania skutecznych 

terapii (…)”, bodaj najważniejszą konsekwencją publicznego i politycznego uznania kategorii 

diagnostycznej odpowiadającej objawom wielu weteranów wojennych (i innych osób, które 

doświadczyły traumatycznych zdarzeń) było przeznaczenie na ich leczenie publicznych 

pieniędzy „w latach 2007-2010 Departament Obrony (Deparment of Defense) wydał ponad 

2,7 mld dolarów na leczenie i badania PTSD u weteranów wojennych, a tylko w roku 

podatkowym 2009 Wydział ds. Weteranów (Department of Veterans Affairs) przeznaczył na 

własne badania tego schorzenia 24,5 mln dolarów” (van der Kolk, 2018, s. 205-206). 

Psychiatra żywi nadzieję, że także w przypadku krzywdzonych dzieci, inwestycja 

odpowiednio dużych pieniędzy, idąca za uznaniem nowej kategorii diagnostycznej (DTD) 

sprawiłaby, że badania i leczenie „skupiłyby się na głównych przyczynach zmiennych 

objawów (…) takich jak wszechobecne zaburzenia regulacji, tak fizjologicznej, jak 

emocjonalnej, niezdolności do tworzenia więzi lub ich zerwania, problemach ze skupieniem 

uwagi oraz totalnym braku poczucia spójnej tożsamości i kompetencji” (van der Kolk, 

2018,s.220).  

Stworzenie nowej kategorii diagnostycznej zbierającej w swej definicji różne 

konsekwencje doświadczeń urazowych u dzieci może przysłużyć się nie tylko 

sprawniejszemu zdobywaniu środków na ich badanie i być może - leczenie (fantazje 

o miliardach dolarów na terapię trafnie nazwanych urazów dzieciństwa robią wrażenie, 

pozwalają autorowi marzyć o większej niezależności obywateli od pomocy społecznej, 

rozwiązaniu problemu uzależnień, pustych zakładach karnych (van der Kolk, 2018, s.221)), 

ale też umożliwia skuteczniejsze dochodzenie ich praw w sprawach sądowych.  

Starania o szczegółowe dookreślenie zdarzeń traumatycznych i ich konsekwencji 

podjęła w języku polskim Agnieszka Widera-Wysoczańska (2011). Jak wynika z noty 

biograficznej autorka jest zaangażowana między innymi w badanie dzieci na potrzeby sądu, 

co nie jest bez znaczenia dla charakteru podjętych przez nią prac nad redakcją monografii na 
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temat traumy interpersonalnej. Próby szczegółowego rozróżniania zdarzeń traumatycznych 

w rozdziale „Istota traumy prostej i złożonej”, a następnie sporządzony z benedyktyńską 

drobiazgowością przegląd literatury na temat ich konsekwencji, dostarczają bogatego 

instrumentarium dla specjalistów szukających opisu doświadczeń urazowych dziecka, który 

miałby walory niepodważalności – płynącej z autorytetu przywoływanych badaczy, wprawnie 

rozwijających poszczególne tematy. Najważniejszym przesłaniem prac autorki jest to, że 

zespół stresu pourazowego – zaburzenie powstające u niektórych osób, wskutek ekspozycji na 

konkretne zdarzenie (którego objawy obejmują: ponowne przeżywanie, odrętwienie 

i unikanie i nadmierne pobudzenie), nie wyczerpuje opisu objawów występujących u osób, 

dla których stresor miał złożony charakter a zagrożenie życia, wypływało bezpośrednio  

z relacjami z innymi. „Objawy <<złożonego>> PTSD wykraczają poza objawy opisane 

w <<prostym>> PTSD. (…) PTSD „złożone” zawiera problemy dysregulacji emocjonalnej, 

czyli intensywnych uczuć innych niż niepokój (na przykład winy, wstydu, smutku), 

chroniczne problemy z tożsamością (dysocjacje, zaburzone <<ja>>), poważne problemy 

somatyczne, procesy poznawcze (oczekiwanie, że znowu zostanie się skrzywdzonym, 

zdradzonym, porzuconym), problemy w związkach interpersonalnych (świadomość granic, 

dysfunkcja więzi), czy przekonania duchowe i egzystencjalne41 [Herman, 1992; van der Kolk, 

Roth, Pelcowvitz, Sunday, Spinazzola, 2005]” (Widera-Wysoczańska, 2011, s. 101). Na 

podstawie przeglądu literatury przedmiotu, dotyczącej konsekwencji złożonych doświadczeń 

urazowych, których doświadczają dzieci, autorka stwierdza, że doświadczenia te powodują: 

(1) Konsekwencje pourazowe (charakterystyczne dla prostego PTSD: ponowne przeżywanie 

zdarzenia traumatycznego, stałe unikanie bodźców związanych z traumą i odrętwienie 

ogólnego reagowania, stałe symptomy podwyższonego pobudzenia). (2) Zmiany w regulacji 

afektu (problemy w regulacji afektu, skłonności autodestrukcyjne - w tym próby samobójcze, 

zachowania impulsywne i nadmiernie ryzykowne - w tym ryzykowne zachowania  

seksualne). (3) Zniekształcone poznawczo widzenie siebie i świata. (4) Problemy w relacjach. 

(5) Mechanizmy obronne takie jak: zachowania regresyjne, dysocjacje, uzależnienia. (6) 

Problemy somatyczne. 

Taka kategoryzacja pozwala na względnie przejrzyste przedstawienie konkretnych 

symptomów, które mogą sygnalizować wcześniejsze doświadczenie urazu (Widera-

 

41
 Chodzi o specyficzne zmiany w systemie wartości, obejmujące: desperację i  beznadziejność, utratę 

poprzednich przekonań, utratę wiary (Widera-Wysoczańska, 2011,s. 103). 
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Wysoczańska, 2011, s. 155-159). Cała ta praca wykonana jest z myślą o „diagnozie bez której 

trudno o właściwe ukierunkowanie działań psychologicznych” (tamże, s. 91). Chcielibyśmy 

się spodziewać, że wśród działań psychologicznych będą także - te terapeutyczne. 

 Niestety, pozorna jest zasadność tezy o związku diagnozy, opartej na symptomach, 

z szansami na rozwój adekwatnej terapii, którą wprost lub pośrednio wyrażają autorzy 

poświęcający swój czas na doprecyzowanie nowych propozycji rozpoznań. Dysponując samą 

obserwacją symptomów i zdolnością ich przyporządkowania do pewnej kategorii, ale bez 

znajomości okoliczności ich powstania i znaczenia, trudno o poprawę funkcjonowania 

pacjentów w procesie psychoterapii, natomiast największe k lasyfikacje diagnostyczne (DSM 

V, ICD 10) mają z założenia charakter fenomenologiczny i konsekwentnie abstrahują od 

etiologii. Zauważalna jest przy tym u praktyków ale i badaczy tendencja do reifikacji 

kategorii diagnostycznych, przypisywania im mocy wyjaśniającej, której faktycznie nie 

posiadają: „Jak zauważa Nassir Ghaemi, jeden z czołowych współczesnych psychiatrów, 

w przypadku nozologii psychiatrycznej reifikacja oznacza upatrywanie w diagnozach 

pewnych bytów, obiektywnych realności, jednostek stałych (fixed) i dobrze 

udokumentowanych [3]. W rzeczywistości jednak ani DSM-IV, ani ICD-10 nie powinny być 

postrzegane jako kompletne, zamknięte systemy uprawomocnionych (validated) jednostek 

diagnostycznych w psychiatrii. (…) Często zapomina się o tym, że systemy klasyfikujące 

choroby psychiczne służą, nawet w opinii ich twórców, zaledwie statystykom i lepszej 

komunikacji pomiędzy specjalistami, co zupełnie nie przekłada się na lepszą komunikację 

z pacjentem, a tym samym uszanowanie jego tożsamości i realną pomoc” w paradygmacie 

psychoterapeutycznym (Dyga, Opoczyńska, 2015, s. 88). A zatem, odczytanie zachowań 

dziecka jako symptomów zaburzeń psychiatrycznych i przyporządkowanie tych symptomów 

do kategorii diagnostycznej (np. DTD lub FAS), nie obiecuje rozwiązania, bo kategorie te 

z założenia obywają się bez rozpoznania dynamiki powstawania  i utrzymywania się 

problemu. Dla potrzeb paradygmatu psychiatrycznego leczenia zaburzeń, wystarczającą 

użyteczność miało ich porządkowanie według objawów (niewykluczone, że w przyszłości 

będzie się to zmieniać), natomiast diagnoza psychoterapeutyczna operuje tradycyjnie innymi 

kategoriami, ponadto mają one z założenia inny status, są roboczymi hipotezami, 

weryfikowanymi w dialogu z pacjentem. Co nie mniej ważne, podejście psychoterapeutyczne 

do diagnozy uwzględnia fakt, że zaburzone z pewnego punktu widzenia zachowania mogą 

prowadzić do osiągania jakichś celów, odgrywają określoną rolę, mają pewne znaczenie. 

A w związku z tym bezrefleksyjne ukierunkowanie terapeuty a za nim pacjenta na usuwanie 
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objawu bez zrozumienia jego znaczenia, może wprowadzić w życie tego drugiego obok 

korzyści także niespodziewane szkody (jeśli w ogóle okaże się to możliwe).  

Niewielka użyteczność pochodzących z języka psychiatrii słów kluczy dla postępów 

psychoterapii nie zmienia faktu, że sprawdzają się one, gdy potrzeba zamknąć złożone 

ludzkie doświadczenia w określonych formułach administracyjnych i ekonomicznych (por., 

Dyga, Opoczyńska, 2015). Swoista marketingowa nośność psychiatrycznych etykiet  w dobie 

powierzchownej popularyzacji nauki sprawia, że wbrew merytorycznym racjom, na rynku 

usług medycznych pojawia się zapotrzebowanie na krótkoterminowe technologie 

terapeutyczne adresowane do poszczególnych objawów, a oderwane od tradycji rozwijania 

teorii psychoterapii i kształcenia w zakresie jej praktyki.  Nancy McWilliams, autorka 

popularnych podręczników psychoterapii psychodynamicznej obserwuje, że w Stanach 

Zjednoczonych proces ten jest już dość zaawansowany: „W istocie w systemie świadczenia 

opieki zdrowotnej dokonał się korporacyjny przewrót i, jak większość specjalistów 

pracujących w tej dziedzinie, bardzo sceptycznie odnoszę się do możliwości zastosowania 

modeli korporacyjnych i komercyjnych do zawodów związanych z pomaganiem innym. 

Chociaż trudno mi sobie wyobrazić, że nadejdzie taki czas, kiedy ludzie nie będą chcieli 

rozmawiać o swoich problemach z wysoko wyszkolonymi specjalistami, jeśli 

powierzchowne, nieszczere i frustrujące interwencje będą przedstawiane jako psychoterapia, 

nie minie wiele lat, a znaczna liczba ludzi będzie uważać, że <<wypróbowała terapii>>, ale 

czegoś w niej brakowało. Jest mało prawdopodobne, aby przyszło im do głowy 

wypróbowanie jej ponownie” (McWiliams, 2012, s.5). Skuteczność krótkoterminowych 

technologii psychoterapeutycznych wymaga rzetelnych badań, w których efekty interwencji 

nie będą stronniczo zoperacjonalizowane aby zweryfikować, czy tak pojmowana terapia 

przynosi skutki, które obiecuje. Natomiast w kwestii leczenia dzieci – szczególnie tych, które 

z racji doświadczeń są podatne na zranienia (vulnerable), warto podejść do samego procesu 

diagnozowania zaburzeń z zachowaniem krytycyzmu, pozwalającego dostrzegać w tym 

procesie dyskretne elementy przemocy.  

W przypadku dzieci wychowywanych w zastępczym środowisku - diagnoza 

psychiatryczna postawiona na początku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ma dodatkowy 

walor, pozwala przypisać winę za problemy dziecka (także problemy w relacjach z innymi) 

jego rodzicom biologicznym. W Polsce w ostatnich latach opiekunowie zastępczy zadają 

sobie wiele trudu, by dotrzeć do przedstawicieli różnych profesji, specjalizujących się  

w określaniu przyczyn problemowych zachowań dziecka jako wynikających z alkoholowego 



 

 

   107 

 

zespołu płodowego (fetal alcohol syndrome - FAS) i jego różnorakich inkarnacji (w myśl 

założenia, że uszkodzenia płodu, wynikające z używania przez matki alkoholu stanowią 

kontinuum określane łącznie jako zaburzenia ze spektrum FAS, fetal alcohol spectrum 

disorders – FASD). FAS jest rozpoznaniem o jednoznacznych kryteriach obejmujących: 

opóźnienie wzrostu; charakterystyczne dla FAS cechy dysmorficzne; uszkodzenie 

ośrodkowego układu nerwowego; prenatalną ekspozycję na alkohol (Klecka, Janas-Kozik, 

Krupka-Matuszczyk, 2010). Jest to rozpoznanie relatywnie rzadko spotykane w populacji 

dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej (chociaż, częściej niż w populacji ogólnej). 

Natomiast status tzw. „zaburzeń ze spektrum FAS” (FASD) jest kontrowersyjny, ponieważ 

rozpoznanie obejmuje wiele niespecyficznych objawów, które w istocie mogą mieć inną 

etiologię, niż domniemana ekspozycja na alkohol w życiu płodowym (np.  problemy 

z koncentracją uwagi, czy zaburzenia więzi – można zrozumieć odwołując się do 

doświadczeń rozwojowych dziecka), słusznie zatem nie są uwzględnione w międzynarodowej 

klasyfikacji chorób ICD-10. Brak dostępności wiarygodnego wywiadu od matki dziecka, co 

do używania alkoholu w przebiegu ciąży, pozostawia pole do stawiania hipotez na ten temat.  

Wydaje się, że koszty związane z nad-rozpoznawaniem zaburzeń o domniemanym związku 

z zachowaniem matki, nie są rekompensowane przez korzyści. Ze względu na biologiczne 

rozumienie etiologii zaburzenia, dopiero interwencje na poziomie neurobiologicznym mogą 

obiecywać zmianę, te zaś pozostają w sferze około-naukowych fantazji a nie dostępnych 

praktyk. Popularność  etykiety diagnostycznej, jaką jest FASD w kręgach związanych 

z opieką zastępczą daje do myślenia. Palicka, Klecka, Przybyło (2016) podają, że około 90% 

wszystkich pacjentów Fundacji Fastryga, specjalizującej się w rozpoznawaniu tego rodzaju 

zaburzeń to dzieci wychowane w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Opiekunom zastępczym konfrontującym się z własną bezradnością wobec 

trudnych zachowań dziecka, czy braku oczekiwanych postępów, taka diagnoza pozwala 

zachować poczucie kompetencji, wina ze powstanie trudności dziecka spada bowiem na 

nieobecną przy nim matkę. Fatalna w istocie diagnoza, w ślad za którą nie proponuje się 

obiecującej wyleczenie terapii ma przemożny wpływ na cały system rodzinny. Siła 

rozpoznania bierze się z jego skojarzenia z domniemanym obiektywnym stanem mózgu – 

powszechnie bowiem „wyobrażenia różnych mózgów przez różnych ludzi (np. tych 

z depresją, ze schizofrenią, „normalnych”, [lub np. z FAS – przyp. BW]) brane są za <<fakty 

obiektywne>>” (obserwacje antropologa Josepha Dumita przytaczam za Dygą i Opoczyńską, 

2018, s. 80). Stwierdzenie, że przyczyną trudnych zachowań dziecka jest uszkodzenie mózgu, 
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choć pozbawia nadziei na zmianę, sankcjonuje bezradność, odejmując jej ciężar 

odpowiedzialności za różne aspekty relacji. Uzyskanie diagnozy dla dziecka pomaga 

opiekunom cierpliwiej znosić problemowe zachowania dziecka, a więc – służy zdolności do 

podtrzymania relacji, za cenę ingerencji w tożsamość dziecka – które odtąd będzie przeżywać 

siebie jako organicznie niepełnosprawne 42.  

 Wyjaśnienie problemów panujących w relacjach w obrębie systemu rodzinnego 

poprzez przypisanie jednemu z jego członków diagnozy psychiatrycznej pozwala osiągnąć 

poprawę tych relacji, okupioną jednak dużym kosztem, po stronie tzw. delegowanego 

pacjenta. Oto wychowanek rodziny zastępczej z chwilą postawienia rozpoznania, staje się np. 

dzieckiem z DTD (a więc w pewnym istotnym sensie – kimś innym), co jest znaczącą zmianą 

zarówno dla niego jak i jego otoczenia. Krzysztof Dyga i Małgorzata Opoczyńska (2015) 

w artykule wnikliwie rozpatrującym wpływ diagnozy na tożsamość pacjenta zauważają, że : 

„Diagnoza (rozpoznanie) jest słowem, które działa (…) uchodząc za rozpoznanie, w istocie 

ingeruje w proces rozpoznawania siebie przez pacjenta: bogatszy o słowo (zarazem może sam 

uboższy), którego wcześniej nie znał (a jeśli znał, nie używał do opisu siebie) pyta: kim 

jestem?” (Dyga, Opoczyńska, 2015, s. 73). Rozpoznanie jest na ogół ciepło przyjmowane 

przez rodzinę pacjenta, przez niego samego zaś – nie bez wahania. Diagnoza odbarcza 

rodzinę z poczucia winy za fiasko porozumienia z pacjentem, nie zwiększając jednocześnie 

szans na poprawę komunikacji, bo sankcjonując nieporozumienie jako obciążające pacjenta. 

Jak zauważył de Barbaro z zespołem (przytaczam ich ustalenia za autorami wspomnianego 

artykułu), rodzina nagradza identyfikację pacjenta z diagnozą:  „Polega to na mniejszym 

wyrażaniu wrogości i krytycyzmu, a większym — ciepła (…) rodzice będą wspierający 

i bliscy dla chorego, ale tylko wtedy, gdy ten przyjmie rolę pacjenta, tym samym pozostając 

w obrębie paradygmatu medycznego” (Dyga, Opoczyńska, 2015, s. 73).  Z kolei uznanie 

 

42
 Podobny proces, odcinania się od trudności w relacjach z dzieckiem, który uwidacznia się w uporczywym 

szukaniu wątpliwej diagnozy, dochodzi do głosu w innym zjawisku: przywiązaniu opiekunów do wspominania - 

stanu dziecka z dnia umieszczenia go w rodzinie zastępczej. Niestety, wiem to z doświadczenia, wielu 

opiekunów zastępczych przy okazji  rozmaitych wizyt u  specjalistów, czy na komisjach wydających opinie 

i  orzeczenia, epatuje opisami dowodów zaniedbania, jakie dziecko nosiło na swoim ciele w dniu przyjęcia do 

rodziny zastępczej. Mimo empatii, jaką budzi we mnie ich codzienne mierzenie się z  bezradnością, te 

wypowiedzi, budzą niezmiennie niesmak, poddają w wątpliwość wrażliwość opiekuna na uczucia 

i  doświadczenie dziecka, siedzącego zazwyczaj tuż obok z opuszczoną głową. Wobec napotykanych trudności, 

jedynie wspomnienie godnego pożałowania stanu dziecka w dniu przybycia – upewnia opiekuna, któremu coraz 

trudniej o współczucie wobec niego, że był, więc może nadal jest mu potrzebny? Czy rolą przywoływania tych 

obrazów jest redukcja poczucia winy płynącego z bezradności?  
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przez pacjenta (tu: dziecko) siebie za osobę cierpiącą na takie czy inne zaburzenie, „łączy się  

w sposób ścisły z transformacją jego tożsamości, wymaga (…) rozwinięcia 

<<podiagnostycznej tożsamości>>, która wprowadza nowe, nieznane dotąd wątki do narracji 

jednostki na jej własny temat” (tamże, s. 82-83). Warto mieć na uwadze, że w  przypadku 

dzieci, których, zgodnie z prawidłami rozwoju, tożsamość dopiero się kształtuje, diagnoza 

może wpłynąć na niepomyślny kierunek dalszej trajektorii biograficznej, poprzez 

stygmatyzację (także auto-stygmatyzację zasiedlającą się na podatnym gruncie niskiego 

poczucia własnej wartości), ku wykluczeniu społecznemu.  

Nie zawsze opiekunowie mogą liczyć na wsparcie pozwalające, nie tracąc równowagi, 

wsłuchać się w to, co dziecko, które doświadczyło sytuacji nie do pomyślenia, mówi im 

poprzez swoje zachowanie. Uporczywe poszukiwanie diagnoz i wspominanie „stanu dziecka” 

w dniu przyjęcia, są sposobami na odwracanie wzroku od tego, co tu i teraz obecne, kiedy 

staje się nie do zniesienia. Skutkiem ubocznym tych sposobów na przetrwanie jest to, że 

relacja z dzieckiem nie może z kryzysów czerpać impulsów rozwojowych. Bez zrozumienia 

znaczenia zachowania dziecka, opiekun nie może się do niego dostroić  i trafnie na nie 

reagować. Pomijanie przez opiekuna problemowego zachowania dziecka (poprzez 

przypisanie go do domeny biologicznej czy medycznej), jeśli niesie ono ważny dla relacji 

komunikat może prowadzić do eskalacji konfliktu,  zwiększenia natężenia lub częstości 

zachowania lub też zmiany jego formy na inną – równie trudną do przyjęcia. Tymczasem 

bycie posłusznym i bycie wysłuchanym – to dwa nierozłączne oblicza relacji dziecka 

z wystarczająco dobrym opiekunem – tak jakby w nasze biologiczne wyposażenie wpisana 

była reguła: wymagać ma prawo ten, kto kocha43. Dziecko doświadczone traumą 

w najbliższych relacjach ma wszelkie prawo nie spodziewać się miłości. Jego zachowanie 

dostosowane jest do obrazu siebie, innych i świata, który pozwolił mu przetrwać.  

„Jeśli usuwa się dziecko z traumatyzującego otoczenia, to nadal pozostaje ono 

w stanie traumy, dopóki jakiś terapeutyczny proces nie przynies ie pozytywnej zmiany”, 

spostrzeżenie ujmujące swą prostotą, zanotowane w znakomitej książce autorstwa Suzan 

 

43 „Jak kochać i  wymagać” (Sakowska i wsp. 2011) to tytuł udanego, krótkiego poradnika dla rodziców, 

wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, którego elementy  sprawdzają się w szkoleniu opiekunów 

zastępczych. 
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Barton, Rudy Gonzalez, Patrick Tomlinson44 (2012, s.52) określa punkt wyjścia dla 

opiekunów zastępczych i jednocześnie czyni oczywistą potrzebę wprowadzania problematyki 

traumy do szkoleń przygotowujących ich do pełnienia swojej roli. Stan pobudzenia, 

gotowości do walki lub ucieczki, przydatny w czasie kryzysu45,  traci w nowej sytuacji (jeśli 

jest faktycznie bezpieczna) swój walor przystosowawczy46. Wywodzące się z traumy napięcie 

utrwalone w kształt codziennej postawy, oznacza dla dziecka: ograniczoną zdolność do 

myślenia, regulowania emocji i koncentracji uwagi; odłączenie od zasobów tkwiących 

w relacjach z innymi; zubożony proces kształtowania  tożsamości; niską elastyczność 

w radzeniu sobie ze zmianą (tamże, s. 48-67). Przystosowanie, które staje się w nowych 

warunkach dysfunkcją tych, którzy przetrwali traumę w bliskich relacjach, prowokuje 

w otoczeniu reakcje potwierdzające przyjęty obraz świata. Traktowanie innych „jak gdyby 

mieli być niebezpieczni lub zaniedbujący” uprawdopodabnia u nich brak empatii, odrzucenie, 

agresywne reakcje.  

Richard Rose konsultant w zakresie leczenia u dzieci traumy doświadczonej  

w obrębie więzi z osobami najbliższymi, autor kilku interesujących książek na ten temat, 

pomaga dzieciom i opiekunom zastępczym zrozumieć problemy, których doświadczają 

w nowo-budowanych relacjach używając prostej metafory. Rozwój dziecka u boku matki 

polega na ciągłej wymianie, którą można wyobrazić sobie jako nieustanne przelewanie wody 

z jednej szklanki do drugiej. Wymiana zainicjowana w wieku prenatalnym (kiedy to organizm 

 

44 Pierwszych dwoje autorów jest od wielu lat zaangażowanych w organizowanie instytucjonalnej - 

terapeutycznej opieki zastępczej w Australii  w ramach Lighthouse Foundation, która jest za sprawą 

uczestnictwa w międzynarodowym dyskursie naukowym rozpoznawalną marką także w Europie i  Ameryce 

Północnej; Patrick Tomlinson doradza organizacjom wdrażającym terapeutyczne modele w  praktyce wspierania 

dzieci i  młodzieży z grup ryzyka, które działają w różnych częściach świata. 

45  Bogdan Zawadzki i  Agnieszka Popiel rekonstruując historię definicji  PTSD w dwu największych klasyfikacjach 

diagnostycznych, zauważają że Karl Jaspers już w „Psychopatologii  ogólnej” wydanej w 1913 roku  „umieszcza 

bezpośrednie reakcje na doświadczenia traumatyczne (odrętwienie, brak oczekiwanej reakcji  emocjonalnej, 

koszmarne sny) wśród normalnych mechanizmów życia psychicznego w konfrontacji  z zagrożeniem życia, 

obrażeniami (i  podkreśla niezwykłą wręcz zdolność człowieka do przetrwania)” (Zawa dzki, Popiel, 2014, s.70). 

Zgodnie z tym spostrzeżeniem niektórzy teoretycy wrażliwi na wpływ języka na rzeczywistość słusznie preferują 

w odniesieniu do osób doświadczonych traumą użycie określenia „ocalały/ten, który przetrwał” ( survivor) 

zamiast - „ofiara” (victim) (Widera Wysoczańska, 2011, s. 29). 

46 Z punktu widzenia dziecka, zachowanie czujności charakterystycznej dla reakcji  na traumę może być nadal 

adekwatną formą przystosowania: po pierwsze, dziecko nie wie, czy opiekunowie zastępczy okażą się 

bezpieczni dla niego, po drugie, nie wiadomo, czy i  kiedy trzeba będzie wrócić do domu, do rodziców, którzy nie 

wiadomo, czy się zmienili. 
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matki przekazuje dziecku wszystko, czego ono potrzebuje i przyjmuje wszystko to, co jest mu 

zbędne) trwa nadal po narodzeniu dziecka. W czasie typowej emocjonalnej wymiany 

szklanka dziecka raz jest pusta (np. gdy jego trudne uczucia pomieszcza matka), a raz pełna, 

(np. gdy odzwierciedla mu jego własne stany) i nie powoduje to niepokoju. Kiedy zdarza się, 

że matka nie jest dłużej w stanie uczestniczyć w tej wymianie, dziecko wiele traci nadal na 

nią licząc. W pewnej chwili – zamyka się na wymianę. Autor proponuje by wyobrazić sobie 

ten moment jako przykrycie przez dziecko swojej szklanki spodkiem. Jeśli w tej sytuacji 

dochodzi do odebrania dziecka spod opieki matki, pełen dobrych chęci opiekun zastępczy, 

chcąc dziecku darować jak najszybciej, jak najwięcej, natrafia na przeszkodę. Szklanka 

dziecka po inwestycji zasobów opiekuna jest nadal prawie pusta, niestety zdarza się, że wtedy 

opiekun spostrzega, jak wiele sam stracił i wycofuje się z relacji, by nie zostać z niczym 

(Rose, 2012). Ta metafora plastycznie oddaje fakt, że możliwość emocjonalnej i poznawczej 

wymiany między opiekunem a dzieckiem zależy w decydującej mierze od dziecka. 

Pierwszym gestem opiekuna musi być uznanie przeszkód w komunikacji, które są śladem 

wcześniejszych zranień dziecka. Zamknięcie się podopiecznego na wsparcie i szanse rozwoju 

płynące z bliskości z innymi nie jest wynikiem jego decyzji, a konsekwencją procesu 

przystosowania do warunków, w jakich żyło, przystosowania tego nie jest świadome i tylko 

dzięki nowym relacjom może je odkryć.   

Widziany w analitycznym zbliżeniu moment emocjonalnego dystansowania się matki 

od dziecka, który obrazowo opisał R. Rose, pozwala dostrzec, że poprzedza go dramatyczna 

komunikacja47. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że „(…) niemowlę już na początku życia 

ma wystarczający kontakt z rzeczywistością aby przez określone zachowania wywoływać 

w umyśle matki uczucia, których albo nie chce (i musi je ewakuować), albo które pragnie 

w matce wywołać, aby zakomunikować jej swoje doświadczenia emocjonalne” (Waddell, 

2019, s. 36). Przyjmowanie i metabolizowanie uczuć dziecka jest bodaj najtrudniejszym 

zadaniem opiekuńczym, z którym matki mierzą się począwszy od dnia narodzin dziecka. 

„W sprzyjających okolicznościach kobieta w stanie matczynego zamyślenia potrafi odbierać 

 

47
 To spojrzenie pozwala przekroczyć postawę moralnej wyższości wobec matek, którym odebrano dziecko. 

Dowodzi, że oczekiwanie od matki, że odpowie miłością na miłość dziecka opiera się na wyobrażaniu sobie jej 
życia psychicznego przez analogię do wyobrażenia o życiu psychicznym matek funkcjonujących w roli 
wystarczająco dobrze, a może nawet przez analogię do pewnego ideału ma cierzyństwa, utrwalonego 
w symbolach kultury. Za obrazem matki troskliwie trzymającej dziecko, kojącej jego płacz, który skłonni 

jesteśmy traktować jako oczywistość, kryje się pełna dramaturgii  wymiana, której pomyślność wcale nie jest 
gwarantowana.  
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komunikaty, których ono samo [niemowlę – przyp. BW] nie umie jeszcze zrozumieć ani 

o nawet o nich pomyśleć. Odczytując ich emocjonalne znaczenie, umożliwia dziecku 

stopniowe nabywanie wewnętrznych zasobów, by samo mogło przetwarzać doświadczenia 

a następnie nadawać im znaczenie. Wiemy już, że owa zdolność <<trzymania>>, czy też 

<<pomieszczania>> stanów umysłu dziecka zależy od tego, czy matka potrafi zdobyć się na 

świadomość i powściągliwość wobec własnych stanów umysłu, nie wtłaczać ich w niemowlę 

ani też nie zamykać się na jego projekcje i potrzebę komunikowania się” (Waddell, 2019, 

s. 185). W optymalnych warunkach rozwój niemowlęcia dokonuje się na drodze 

komunikowania matce pierwotnego lęku i przyswajaniu go z powrotem opatrzonego 

empatycznym, rozumiejącym komentarzem. „W istocie mówimy tu o emocjonalnej 

i psychologicznej otwartości na doświadczenia niemowlęcia w połączeniu ze zdolnością 

rejestrowania i – przynajmniej przez pewien czas – metabolizowania tego doświadczenia d la  

dziecka. Opiekun staje się wówczas modulatorem psychicznego bólu dziecka, dzięki czemu 

może ono się rozwijać. Ważna część tego procesu to umożliwianie niemowlęciu przeżywania 

jego doświadczeń w możliwej do zniesienia formie, niezniekształconej prekoncepcjami lub 

stanami emocjonalnymi rodziców (wynikającymi na przykład z depresji) albo ich 

identyfikacjami i lękami” (Waddell, 2019, s. 36, podkreślenia autorki). Nie zawsze ten proces 

może przebiegać bezproblemowo, wie o tym każdy rodzic, który doświadczył tego, że 

nieukojony płacz własnego dziecka może być trudny do zniesienia. Silny lęk dziecka może 

rezonować z lękiem dorosłego, odbierając mu zdolność reagowania z powściągliwością 

i troską. „Czasami projektowana emocja jest odczuwana jako zbyt toksyczna, sam proces 

projekcji bywa zbyt intensywny lub (i) matka jest z jakiegoś powodu zamknięta na 

komunikaty. W takich chwilach ona nie rozumie komunikatu, a niemowlę przeżywa projekcje 

jako coś co zostaje w nie gwałtownie wepchnięte z powrotem, wraz z nierozumiejącym 

aspektem <<piersi>>. Bion pisze: <<niemowlę, które początkowo czuło strach że umiera, na 

koniec pomieszcza w sobie nienazwane przerażenie>>” (Waddell, 2019, s.98). „Jeżeli płacz 

lub uśmiech niemowlęcia nie wywołują żadnej reakcji matki lub opiekuna, traci ono szansę 

ponownego wprowadzenia do swego wnętrza, albo zintrojektowania, doświadczenia 

polegającego na tym, że jego bolesne przeżycia są rozumiane i utrzymane w umyśle osoby 

troskliwej, która – dzięki swej obecności emocjonalnej – może je uczynić znośnymi dla 

dziecka (Waddell, 2019, s. 336). Niepowodzenia w tej intensywnej emocjonalnej wymianie, 

niemoc, bezradność osamotnionej często matki, wobec naglącej potrzeby dziecka ciągłego 

opatrywania jego doświadczenia kojącą uwagą i troskliwą obecnością, mogą być ogniskiem 
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choroby uszkadzającej trwale ich relację. Okres dorastania przyniesie szansę ponownego 

opracowania pierwotnego lęku w nowej relacji: „(…) proces dojrzewania to <<normalna>> 

regresja do bardzo wczesnej konstelacji emocjonalnej i przepracowywania dawnych 

namiętności. Pokwitanie zazwyczaj zapoczątkowuje zalew pragnień zarówno destrukcyjnych, 

miłosnych, jak i seksualnych. Główną strategią radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami 

staje się często ta, która dominowała w rodzinie pochodzenia – innymi słowy ta, która 

najprawdopodobniej ukształtowała się najwcześniej. Jeśli sprowadza się ona do unikania 

bolesnych uczuć, odrzucania odpowiedzialności za własną destrukcyjność i gniew albo za 

pragnienia i zależność, niespokojny nastolatek może intensywnie projektować własne stany 

umysłu, przypisując je innym osobom, które zmusza do przeżywania ich lub rozgrywania 

(zamiast poddać się owemu cierpieniu albo samemu rozegrać je w działaniu). Te potężne 

pierwotne komunikaty bardzo silnie wpływają na odbiorcę, łapiąc go w morderczy uścisk 

nieznanych lub niechcianych emocji, z którego trudno się wydostać (…). Projekcyjne tryby 

funkcjonowania z reguły prowadzą do aktywowania w członkach rodziny lub pracownikach 

opiekującej się nastolatkiem instytucji pewnych wersji silnego lęku” (Waddell, 2019, s. 60).   

Jeśli opisywany wyżej proces trafnie oddaje wczesne doświadczenie wielu dzieci, 

spośród tych, które w pewnym momencie swojego życia trafią do opieki zastępczej, to 

wynika z tego, że ich opiekunowie staną przed zadaniem przekraczającym zakres typowej 

opieki nad dzieckiem w określonym wieku. Barton i wsp. (2012) zauważają, że specyfiką 

zawodów związanych z opieką nad innymi jest to, że realizowane zadania są bliskie zajęciom 

podejmowanym na co dzień w życiu osobistym. Takich rzeczy „uczymy się z doświadczenia 

a wiedza jest przekazywana poprzez rodziny i społeczeństwo” (tamże, 2012, s. 31). Gotowość 

do korzystania opiekunów zastępczych ze zdobytych doświadczeń (np. w zakresie 

wychowania własnych dzieci) jest ich zasobem, jednak może okazać się niewystarczającym 

przygotowaniem do sprawowania opieki nad dziećmi, które przeżyły traumę w bliskich 

relacjach i separację z wiodącym opiekunem. Autorzy argumentują, że tam, gdzie zawodzi 

podejście zdroworozsądkowe, potrzebna jest teoria. Zauważają przy tym ryzyko związane 

z jej obronnym używaniem, kiedy nieuprawnione poczucie oczywistości płynące z teorii, 

przesłania rzeczywistość relacji.  Teoria, która nie popada w dogmatyzm, pomaga opiekunowi 

pomieścić zachowania i emocje dziecka, pozwala zachować zdolność myślenia 

o doświadczeniu, kiedy staje się ono przytłaczające, lub wydaje się być pozbawione sensu, 

a dzięki temu pozwala wytrwać w relacji z dzieckiem. Wiele środowisk profesjonalnych 

związanych z zapewnianiem opieki i leczenia doświadczonych głębokimi zranieniami dzieci 
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uważa za pomocne, korzystanie ze sposobów myślenia i ram pojęciowych wypracowanych 

w tradycji psychoanalitycznej (Ward, 1995). Propozycja Barton i wsp. jest następująca: 

„destrukcyjne zachowanie jest samo w sobie ważną formę komunikacji. W kontekście 

rodziny, to może być jedyny dostępny dla dziecka sposób, by zakomunikować coś z tego, jak 

się czuje. Dlatego zadajemy pytanie: <<co kryje się za destrukcyjnym zachowaniem? >>. 

Inne pytanie, które możemy zadać to: <<Dlaczego to zachowanie pojawiło się właśnie 

w teraz?>>” (Barton i wsp. 2012, s. 36). „Co to znaczy?” i „Dlaczego teraz?”  jako pytania, 

którymi można opatrywać na bieżąco trudne zachowania dziecka, i które mogą pomóc 

opiekunom zachować zdolność, by myśleć i działać konstruktywnie, co nie jest oczywiste 

w przypadku, gdy w codziennej komunikacji dochodzą do głosu ślady wczesnych traum. 

Rozumienie „dlaczego tak musi być?” pozwala zachować empatię w wystawianej na próbę 

relacji. Jako pożyteczne wskazują autorzy przyswojenie przez opiekunów zastępczych pojęć 

przeniesienia i przeciwprzeniesienia, projekcji i identyfikacji projekcyjnej, rozszczepienia 

(tamże, s. 37-40). Są one pomocne w rozumieniu zjawisk zachodzących w interakcjach nie 

tylko pomiędzy terapeutą a pacjentem w settingu charakterystycznym dla psychoterapii, ale 

także pomiędzy opiekunem zastępczym a jego podopiecznym. Opiekun świadomy tego, że 

dziecko może adresować do niego uczucia pochodzące z wcześniejszych doświadczeń 

z figurami rodzicielskimi, a także tego, że również w jego reakcjach na dziecko mogą 

rezonować jego przeszłe doświadczenia, będzie bardziej skłonny zarówno znosić zachowania 

dziecka i emocje jakie wywołują, jak też korygować własne. Na przykład: „jeśli czujemy chęć 

ukarania dziecka, nie robimy tego, ale staramy się zrozumieć, dlaczego takie uczucie się  

w nas pojawiło. Może być tak, że dziecko zachowuje się  w podobny sposób do tego, za który 

sami byliśmy karani jako dzieci” (tamże, s. 38) - w tym przypadku dochodzi do 

przeciwprzeniesienia związanego z naszymi przeszłymi doświadczeniami. Kiedy indziej 

„dziecko może nieświadomie prowokować nas do karzącej reakcji, podobnej do sposobu, 

w jaki mogło być traktowane przez rodziców” (tamże, s. 38). Każdorazowo: „Rozumienie 

jakie osiągamy, wpływa na to, jak odpowiadamy dziecku” (tamże, s. 38). Podobnie, ważne 

dla opiekunów jest zrozumienie, że projekcja - przekazywanie innym przytłaczających uczuć 

poprzez wywoływanie ich swoim zachowaniem, może być najbardziej dostępnym dla dziecka 

sposobem komunikacji. Pomieszczenie tych uczuć bez rozegrania  w zachowaniu, właściwe 

odczytanie, nazwanie i zapewnienie dziecku komfortu w sytuacji dystresu, staje się d la 

dziecka silnym impulsem rozwojowym, pozwalającym mu internalizować w przyszłości 

podobny proces odzyskiwania równowagi. Jeśli do tego nie dojdzie, ponieważ opiekun nie 
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jest w stanie myśleć o uczuciach dziecka ani odpowiadać na nie, dochodzi do projekcji 

identyfikacyjnej, czyli sytuacji, w której dziecko przypisuje komuś innemu uczucia, których 

samo nie może znieść, nabiera wówczas niejako przekonania, że uczucia te istnieją poza nim 

samym, w taki sposób, który mu zagraża. „W przypadku dorosłych możemy rozpoznać 

podobny proces, kiedy na przykład, zaprzeczamy własnej złości i projektujemy ją na kogoś 

innego, wobec kogo czujemy wówczas lęk. Idąc dalej i potwierdzając swoje lęki 

prowokujemy tą osobę do tego, by złościła się na nas. Ta osoba może czuć narastającą złość 

i wyrażać to uczucie w sposób, przez który czuje się nieswojo, ponieważ te uczucia nie 

pochodzą od niej” (tamże, s. 39). Podręczny leksykon psychoanalizy dla opiekunów 

zastępczych dopełnia hasło rozszczepienia, którego przyswojenie zaszczepia opiekunów, 

przed wyciąganiem pochopnych wniosków z procesu lokowania przez dziecko uczuć miłości 

i nienawiści w różnych osobach, dewaluowania jednych i idealizacji innych, który pozwala 

im przetrwać w warunkach, gdy oceniają wiodącego opiekuna jako podatnego na zranienie: 

„Taką reakcję można zaobserwować  u dzieci, które projektują wszystkie złe uczucia 

w jednego dorosłego, podczas gdy zachowują wszystkie dobre uczucia dla innego, lub 

zwracają trudne uczucia, takie jak złość, przeciwko sobie” (tamże, s. 40).  

Kluczowe dla utrzymania stałego kierunku w codziennej komunikacji, dającego 

dziecku poczucie bezpieczeństwa jest określenie prymarnego zadania, jakie opiekunowie 

zastępczy stawiają przed sobą (Barton i wsp., 2012, s.41). By zyskać odporność na chwilowe 

wahania motywacji, przypływy gwałtownej złości i porażającego lęku, muszą oni 

odpowiedzieć sobie na pytanie: czy zadaniem opiekuna zastępczego jest wychować dziecko, 

którego rodzice nie wychowywali tak jak powinni, zapewnić ciągłość zaspokajania 

podstawowych potrzeb, czy może to właściwe zadanie polega na stworzeniu warunków, by 

dziecko doszło do siebie po urazowych doświadczeniach i odbudowało ufność do siebie, ludzi 

i świata na tyle, by mogło się rozwijać?  

Warto zwrócić uwagę, na ile określeniu prymarnego zadania może przysłużyć się art. 

40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

traktujący o zadaniach rodziny zastępczej, który stanowi: „Rodzina zastępcza oraz rodzinny 

dom dziecka zapewn ia ją  dziecku całodobową op iekę  i wychowan ie ”, a dalej 

precyzuje, że w szczególności, chodzi o: (1) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający 

poczuciu godności i wartości osobowej; zapewnianie: (2) dostępu do przysługujących 

świadczeń zdrowotnych; (3) kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych; 

(4) rozwoju uzdolnień i zainteresowań; (5) zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, 
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bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych; (6) ochronę przed arbitralną lub 

bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; (7) umożliwienie kontaktu z rodzicami 

i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

Zapewnienie dziecku opieki i wychowania jako zadanie opiekunów zastępczych  

obejmuje rozległy horyzont interakcji, zakładających jakieś rozumienie tego, czym jest opieka 

i czym jest wychowanie tego oto dziecka. Większość wyszczególnionych w ustawie aspektów 

opieki i wychowania, dałaby się zawrzeć  w słowach: „rodzina zastępcza nie zaniedbuje  i nie 

krzywdzi dziecka”. Nie ma tu wprost mowy o obowiązkach rodziny zastępczej względem 

urazowych doświadczeń dziecka. Wszystko, co wykracza ponad to bezwzględne minimum 

zawiera się w punkcie piątym, traktującym między innymi o zaspokajaniu potrzeb 

emocjonalnych dziecka. Wydaje się, że opieka sprawowana przez rodziny zastępcze nad tymi, 

którzy nie otrzymali jej odpowiednio wcześnie od swoich bliskich, będzie albo 

doświadczeniem korektywnym albo ciągiem gestów uporczywie podtrzymujących życie. Nie 

da się pomyśleć opieki zastępczej poza troską, która ma wspólne źródła z terapią 48.  

Emocjonalne zaangażowanie opiekuna jest warunkiem dobrej opieki nad 

powierzonym dzieckiem. Własne emocje muszą być przy tym przedmiotem uwagi i refleksji. 

Jak zauważa, Marigemma Rocco – Briggs brytyjska psychoterapeutka, w znakomitym 

artykule podsumowującym jej wieloletnią pracę w charakterze terapeuty dzieci i młodzieży: 

„Dla każdego, kto pracował z dziećmi wychowywanymi w zastępczym środowisku, dobrze 

znanym jest fakt, że mają one tendencję do wyrażania swojego cierpienia poprzez bardzo 

zaburzone formy werbalnych i niewerbalnych zachowań, które pozostawiają dorosłych wokół 

nich z całym spektrum uczuć, wliczając  w to gniew, poczucie odrzucenia, bycia 

wykorzytanym, zgorszonym, które trudno sobie uświadamiać i o których trudno myśleć” 

(2008, s. 192).  

W miarę jak rozwija się przywiązanie, dzieci zaczynają demonstrować zaburzające 

zachowania. Ekspresja trudnych zachowań jest zwiastunem rodzącej się nadziei. Zachowania 

jako dane do myślenia, po pierwsze wystawiają opiekuna na próbę – testują, czy na pewno nie 

skrzywdzi, prowokując do karzącej reakcji, chcianej (bo bliskiej)  i niechcianej (bo rany są 

faktem) zarazem.  Zajść komuś za skórę – to forma nawiązywania relacji (por. Barton i wsp., 

2012, s. 88). 

 

48 
D. Winnicott zwrócił uwagę na źródłowe pokrewieństwo znaczen ia słów cure i care (2011b, s.109). 
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Poza tym, że testują opiekuna (może to tylko efekt uboczny?), zachowania o żywiają 

nienazwane doświadczenie dziecka, są odegraniem, a więc uobecnieniem, choć w krzywym 

zwierciadle – bliskich relacji z przeszłości (Opoczyńska, 2018).  M. Rocco-Briggs przywołuje 

przenikliwą myśl Shirley Hoxter: „Dziecko nie tylko postrzega pracownika [opiekuna - przyp. 

BW] jako niewystarczająco troszczącego się rodzica  z jego przeszłych doświadczeń i mści się 

na nim. Poza tym, dziecko także odwraca  sytuację: zachowuje się wobec dorosłego tak jak 

wyobraża sobie, że byłby on traktowany przez jego nieobecnego rodzica i zmusza dorosłego, 

by znosił jego uczucia nie do zniesienia” (Hoxter, 1983, s. 12, za: Rocco-Briggs, 2008). Tego 

rodzaju doświadczenia czynią „ekstremalnie trudnym podtrzymanie swojego funkcjonowania 

jako myślącej osoby, posiadającej zdolność do reflektowania uczuć raczej niż reagowania na 

nie” (Rocco-Briggs, 2008, s. 193). To właśnie zdolność zatrzymania przez opiekuna 

impulsywnej, karzącej reakcji i pomyślenia o zachowaniu jako komunikacie ma decydujące 

znaczenie dla procesu terapeutycznego. „Często dziecko jest postrzegane jako posiadające 

osobny zbiór problemów, które są niezwiązane z jakością opieki, którą otrzymuje ono od 

aktualnych opiekunów zastępczych. Oczywiście, dziecko wychowywane w zastępczym 

środowisku miało wcześniej negatywne  doświadczenia, które natychmiast zabarwiają jego 

relacje. Jednak to sposób, w jaki opiekunowie je odbierają i jak na nie odpowiadają jest tym, 

co pomaga dzieciom przezwyciężać tego rodzaju trudności”. (tamże, s.204). Myślenie 

o doświadczanych w relacji z dzieckiem uczuciach to ciężka emocjonalna praca opiekuna, 

która umożliwia dziecku nabycie brakujących wczesnodziecięcych doświadczeń 

rozwojowych, a relację pomiędzy obojgiem czyni istotnie „rodzicielstwem zastępczym”. 

Proces, który polega na: przyjmowaniu od dziecka jego bolesnych doświadczeń, 

komunikowanych najczęściej w zachowaniu, „pomieszczaniu ich, odciążaniu z najbardziej 

dręczących aspektów i zwracaniu ich dziecku w bardziej znośnej postaci" (Waddell, 1989, za: 

Barton i wsp. 2010, s. 89), wyposaża dziecko w zdolność znoszenia uczuć. Niewątpliwie: 

„Dzieci potrzebują doświadczyć dorosłych, którzy potrafią pobyć ze swoimi emocjami  (sit 

with feelings), bez unikania ich i bez rozgrywania ich w zachowaniu i są zdolni do myślenia 

o uczuciach” (tamże, s.89).  

Także ta zdolność rodzica może być przez dziecko nieświadomie atakowana. Nabyta, 

głęboka nieufność, może przyczyniać się do odczytywania intencji dorosłej osoby 

w paranoiczny sposób, jako formę prześladowania. Dorosłym zaś, trudno to przyjąć, że 

dziecko może nie pozwalać zbliżyć się nawet na odległość myśli:  „Może wydawać się 

zrozumiałe, że dzieci mogą reagować na nas  w pełen złości i opozycyjny sposób, kiedy 
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stawiamy im granice. Trudniej jest zrozumieć dziecko, które atakuje nasze próby, by myśleć 

z troską o nim i jego potrzebach” (tamże, s. 94). Wobec trudności w komunikacji 

z dzieckiem, które przyprawiają opiekunów o poczucie braku nadziei, odrzucenia, 

bezradności czasem najważniejszym zadaniem jest „po prostu przetrwać, i być tam 

następnego dnia” (tamże, s. 94).  

Jeśli wystarczająco cierpliwie opiekun będzie znosił wraz z dzieckiem jego złość, 

odrzucenie, nienawiść, słowem - zachowanie noszące ślady wczesnych zranień, być może 

w relacji dojdzie do głosu dojmujące poczucie pustki, co którego, jeśli zdarza się 

w psychoterapii, A. Green radzi: „przygarnij wewnętrznie tę pustkę, bądź z pacjentem w tej 

depresji bez imienia, wstrzymaj się przed przemocą interpretacyjną – ponieważ ból 

psychiczny małego dziecka, który między was dopłynął, nie mógł zostać nazwany, zaistniał 

w przeżyciach dziecka, zanim zaistniało słowo…” (Walewska, 2014, s. 106).  

Warto wciąż uprzytamniać sobie, że po stronie dziecka, kłopotliwe dla opiekunów 

zachowanie, jest ekspresją życia, które nie mieści się w formach lepiej przystosowanych do 

koegzystencji w społeczeństwie. To dziecko egzystuje samotnie na granicy między życiem 

i śmiercią, bez ochronnego kokonu, pozwalającego brać w nawias źródła pierwotnego lęku. 

Niepewne siebie, ciebie, ani wczoraj ani jutra, obnosi się z nadmiarem cierpienia, 

wystawiając nas na próbę. „Takie zachowanie jest nie do przyjęcia” - mówimy 

i konsekwentnie nie przyjmujemy bólu zachowanego jedynie w zachowaniu, które jest 

zastępczą (pierwotną?) formą pamięci, pod nieobecność opowieści. Jako forma pamięci jest 

też wehikułem dla tożsamości pozwalającym jej na podróż w przestrzeni i czasie. W tym 

czasie, kiedy dziecko trafia do opieki zastępczej, równolegle  z próbowaniem 

i kwestionowaniem nowej relacji, mierzy się  z bólem i utratą: „Centralną dla tej walki wydaje 

się być transformacja bólu: z czegoś, co ma charakter przytłaczającego fizycznego ataku 

w coś, co może być przechowywane w umyśle jako doświadczenie (Holmes, 1983, s. 75; za: 

Barton i wsp. 2010, s.85).  Traumatyczne doświadczenie musi zostać zintegrowane jako część 

tożsamości.  

Powyższe obserwacje pozwalają stwierdzić, że projektowanie systemu opieki 

zastępczej z pozycji nie-doświadczania relacji z dzieckiem oddzielonym od zaniedbujących 

rodziców prowadzi do pominięcia ogromnego obszaru rzeczywistości i stawiania 

niewłaściwych pytań. Dlaczego wychowankom rodzin zastępczych tak rzadko udaje się  

w życiu?, dlaczego powielają błędy rodziców?, dlaczego mają niskie osiągnięcia szkolne, 

wpadają w uzależnienia, odchodzą nieprzygotowani?  - wszystkie te pytania z perspektywy 



 

 

   119 

 

nie-uczestniczenia w relacji z dzieckiem, prowadzą do prób odgórnego zagospodarowania – 

przestrzeni i czasu życia dziecka w rodzinie zastępczej – zapełniania go zewnętrznymi dla 

nich treściami. Mogą to być rozmaite praktyki kontroli, finansowania, szkolenia, 

diagnozowania, wdrażania różnych programów, które mają wnieść do życia rodziny i dziecka 

– brakujące jak się domniemywa – treści. Błąd polega na tym, że problem relacji opiekunów 

i dzieci nie jest problemem braku, a problemem nadmiaru, dziecko wnosi bowiem do rodziny 

zastępczej zachowanie – w którym odbija się jego „doświadczenie” i „oddzielenie”. 

Projektowanie weń dodatkowych treści mija się z celem, bo permanentnym stanem relacji jest 

stan przepełnienia, a nie braku. Z perspektywy zewnętrznego obserwatora, zachowanie 

dziecka jest szczegółem – słabo widocznym w ogólnym planie „gwarantowania opieki”, 

„zapewniania dostępu do edukacji” i „przygotowania do usamodzielnienia”, natomiast 

z wewnątrz relacji, w dojmujący sposób doświadcza się tej prawdy, jak wiele elementów 

systemu opieki zastępczej jest projektowanych nie przez ustawodawców, a - przez dzieci za 

pośrednictwem ich zachowania. Lęk pracowników socjalnych wizytujących rodziny 

biologiczne, prowadzący do pochopnych decyzji; obecna w systemie opieki kultura 

obwiniania, komplikująca komunikację pomiędzy osobami i instytucjami; bezradność 

opiekunów, skutkująca wycofaniem z roli – odrzuceniem dziecka; poczucie winy 

i niekompetencji specjalistów i wiele innych dysfunkcji systemu, mogą być rozumiane, jako 

odbicie cierpienia dzieci, którego nie udaje się w porę dostrzec, usłyszeć i wraz z nimi unieść.  

W tym kontekście jest jasne, że coraz powszechniejsze praktyki badawcze z kręgu 

children’s voices (np. McDowall J. J., 2013; Ofsted, 2011), które mają za zadanie dotrzeć do 

poglądu dzieci na system opieki zastępczej i uwzględnić go w doskonaleniu instytucjonalnych 

rozwiązań, pozwalają odkryć jedynie ułamek prawdy o tym, jak dzieci przeżywają swoją 

sytuację. Inicjatywy tego rodzaju, jakkolwiek słuszne i warte powielania, bo dające dzieciom 

poczucie podmiotowości, wynikające z powierzania ich rozeznaniu ich własnych spraw, nie 

mogą służyć za obraz oddający spojrzenie dzieci na ich sytuację. To spojrzenie wyraża się 

przede wszystkim w zachowaniu. Przeobrażenie zachowania, którego mowę trzeba dopiero 

odszyfrować, w opowieść o sobie, którą można się dzielić, jest odległym celem, którego 

nierzadko nie udaje się osiągnąć, zanim misja rodziny  nie zostanie przerwana decyzją sądu 

lub dziecka.  

Powyższe refleksje nad zachowaniem dziecka, w kontekście jego historii mają też 

znaczenie dla rutynowych praktyk badania sytuacji dziecka, której dokonuje się w zespole 

z udziałem opiekunów zastępczych. Te spotkania nie muszą mieć charakteru nadzoru,  
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w którym oczekuje się samych dobrych wieści (wtedy ich wartość jest pozorna, są jedną 

z wielu - formalnością), mogą przypominać grupę roboczą, zmierzającą do uwspólnienia 

wiedzy o dziecku, syntezowania rozszczepianych pomiędzy różne osoby uczuć. Wyciągając 

konsekwencje z powyższego, jeśli udałoby się stworzyć atmosferę zaufania (nie pojawi się 

ona tylko wraz z dobrą wolą zainteresowanych, bo system jest pod stałym naporem 

rozdzielania miłości i nienawiści oraz pod wpływem imperatywu obwiniania) można z tych 

grupowych spotkań czynić pożytek, polegający na próbach odczytywania aktualnych potrzeb 

dziecka z jego zachowań, co stanowiłoby wsparcie dla opiekuna, którego zdolność myślenia 

może być na różne sposoby w bezpośrednich interakcjach naruszana.  
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IV.  Projekt badań 

 

1. Przesłanki poprzedzające postawienie problemu badawczego 

 

Synteza studiów nad kulturą organizowania pieczy zastępczej  

uwzględniających kontekst kliniczny i doświadczenie  

W oparciu o hermeneutyczną pracę nad ujęciem istotnych problemów w obszarze 

współczesnych praktyk organizowania i świadczenia pieczy zastępczej, którą wykonałem 

w rozdziałach I-III, z uwzględnieniem doświadczenia udziału w tych praktykach i kierowanej 

doświadczeniem analizy literatury przedmiotu, można stwierdzić, że: 

(a) Rodzinna piecza zastępcza jest skutecznym sposobem zabezpieczenia dziecka przed 

zaniedbaniem, nadużyciami. Niestety, potrzeba jeszcze wiele wysiłku intelektualnego 

i emocjonalnego po stronie badaczy, praktyków i samych opiekunów zastępczych, by można 

było uznać, że rodzinna piecza zastępcza powszechnie dostarcza dzieciom korektywnych 

doświadczeń, pozwalających radzić sobie z urazami doznanymi w rodzinach pochodzenia. 

(b) Sens rodzinnej pieczy zastępczej polega na powierzeniu dziecka odebranego 

z rodziny dla jego dobra innym osobom na jakiś czas. Decydującym momentem procesu 

powierzania dziecka opiece zastępczej na jakiś czas i zarazem granicą, dzielącą jego sens od 

nonsensu, jest dobro dziecka, które może być zagrożone przynajmniej w trojaki sposób. 

(1) Ocena sytuacji dziecka poprzedzająca odebranie dziecka z jego rodziny nie jest w pełni 

racjonalnym procesem, zawiera wiele nieuświadamianych przez jednostki i instytucje cech 

habitusu społecznego (por. Bourdieu, 2012); w proces ten nieuchronnie wpisana jest 

niepewność i ryzyko błędu. (2) Proces oceny predyspozycji i motywacji kandydatów do 

pełnienia funkcji opiekunów zastępczych także obarczony jest ryzykiem wydania nietrafnej 

opinii i ustanowienia rodziną zastępczą osób niezdolnych do pełnienia tej funkcji w sposób 

wystarczająco dobry. (3) Założenie o czasowym charakterze pieczy zastępczej, idące w parze 

z brakiem określenia rozpiętości tego czasu (i uzależnieniem go od postawy rodziców), stawia 

dzieci w sytuacji emocjonalnego rozdarcia i powikłanej żałoby. Gotowość inwestowania 

zasobów w wiązanie się do opiekunów (więzią podobną do rodzicielskiej) i przystosowanie 

do reguł tej relacji jest w konflikcie z nadzieją na powrót do rodziców, wiążącą się 

z poprzestaniem na aktualnych wzorcach przystosowania. Poza tym, założenie o czasowym 

charakterze pieczy zastępczej nie licuje z wiedzą o przewlekłej naturze problemów, które 
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doprowadzają do odebrania dzieci rodzicom. Dodatkowo, fakt odebrania dziecka spod opieki 

wieloproblemowo obciążonych rodziców, uderza w ich kruche zasoby,  co jeszcze bardziej 

oddala perspektywę poprawy ich sytuacji. 

(c) Trzy etapy drogi, które wielu wychowanków pieczy zastępczej ma za sobą, układają 

się w sekwencję „doświadczenie – nie do pomyślenia” – separacja – „zachowanie - nie do 

przyjęcia”. „Doświadczenie – nie do pomyślenia” to zranienia doznane w rodzinie 

pochodzenia, których integracja przekracza możliwości niedojrzałego aparatu psychicznego 

dziecka. Separacja – to doświadczenie oddzielenia od rodziców, które jest z punktu widzenia 

dziecka dojmującą utratą, ponieważ nie przeżywa ono swoich rodziców tak, jak osoby 

postronne, najczęściej - bez względu na doznawane krzywdy i zaniedbanie, kocha ich 

i omnipotentnie wierzy, że może ich ożywić, uzdrowić. „Zachowanie – nie do przyjęcia” to 

jedyny dostępny dziecku sposób komunikowania tego ze swojego doświadczenia, czego nie 

potrafi ująć w słowa. Dla opiekunów zastępczych przyjmowanie tych komunikatów stanowi 

poważne wyzwanie, w skrajnych przypadkach prowadzi do rezygnacji z pełnienia roli.  

(d) Z doświadczenia klinicznego oraz danych statystycznych (GUS, 2019) wynika, że 

szczególnie trudna jest sytuacja adolescentów i młodych dorosłych wychowywanych 

w rodzinach zastępczych. W ich przypadku komunikacja traumy przez zachowanie, 

nakładająca się z typową problematyką adolescencji, może budzić poważne obawy 

opiekunów, a nawet skłaniać do odrzucenia dziecka. 

 

Paradoks dorastania w rodzinnej pieczy zastępczej 

 Dorastanie młodych ludzi w pieczy zastępczej wymaga uwagi z racji wyjątkowych 

możliwości, ale i wyjątkowych zagrożeń, charakterystycznych dla tego okresu. Nowe 

możliwości pojawiają się wraz z intensywnym rozwojem sprawności umysłowych, 

obejmującym wzrost gotowości do reflektowania własnego doświadczenia i ujmowania go 

w języku, co pozwala na bardziej świadome ukierunkowanie trajektorii biograficznej. Pojawia 

się możliwość nowego spojrzenia na ważne relacje oraz próby odnajdowania się w związkach 

pre-intymnych. Doświadczenie kliniczne i teoria psychologiczna wskazują, że w czasie 

dorastania młody człowiek angażuje  szczególną energię w określanie własnej tożsamości, 

która  wobec zmian dokonujących się w ciele i umyśle, pozwoliłaby zachować poczucie 

ciągłości i podobieństwa (por. Szczukiewicz, 1998).  
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 D. W. Winnicot, z charakterystyczną dla siebie empatią, akcentuje zależność 

i niedojrzałość adolescentów, wskazując jak bardzo w tym okresie młody człowiek potrzebuje 

dorosłych, co wobec osiągnięć okresu dorastania może ujść uwadze: „W okresie dorastania 

chłopcy i dziewczęta w sposób niezręczny i niekonsekwentny wychodzą z dzieciństwa 

i z zależności, by po omacku szukać drogi do osiągnięcia statusu osoby dorosłej. Rozwój nie 

jest tylko wynikiem odziedziczonego dążenia; jest to kwestia bardzo złożonej 

współzależności między wrodzonym dążeniem a sprzyjającym otoczeniem. Jeśli w tym 

okresie dziecko nadal może używać rodziny, robi to intensywnie; a jeśli nie może już jej 

używać ani odrzucić (użycie negatywne), powinno mieć dostęp do małych struktur 

społecznych, zdolnych pomieścić proces rozwoju nastolatka” (2011, s.192). Dowodem na to, 

jak trudne jest pomieszczenie procesu rozwoju nastolatka jest zdecydowanie podwyższone 

ryzyko rozwiązania rodziny zastępczej (z powodu rezygnacji rodziny lub z powodu ingerencji 

organizatorów), kiedy podopieczny jest w wieku dorastania, wiele dzieci trafia do domu 

dziecka bezpośrednio z rodziny zastępczej właśnie w tym okresie rozwojowym49. Trudność 

zachowania poczucia sprawczości, kompetencji i kontroli w relacji opiekuna z dorastającym 

wychowankiem wynika prawdopodobnie z tego, że „W nieświadomej fantazji dorastanie jest 

z natury aktem agresywnym. (…) Jeśli dziecko ma stać się dorosłym, musi dokonać tego 

przejścia ponad martwym ciałem dorosłego (...) Rodzice niewiele mogą tu pomóc; najlepsze, 

co mogą zrobić, to przeżyć, przeżyć w stanie nienaruszonym, bez zmiany podejścia do życia, 

bez porzucenia jakiejkolwiek ważnej zasady. Co nie znaczy, że nie mogą sami stawać się 

dojrzalsi” (tamże, s. 193-194).  

 Okres dorastania wiąże się ze specyficznymi fo r malnymi  i n ie fo r malnymi 

pres jami spo łecznymi, na co zwracali uwagę klasycy psychologii jak Erik Erikson 

(2004), czy Robert Havighurst (1972, za: Przetacznik-Gierowska 2006). Te presje obserwuje 

się też współcześnie, podzielam z Agnieszką Golczyńską-Grondas wrażliwość na tą 

okoliczność, że „periodyzacja, czy też inaczej chronologizacja ludzkiego życia, stanowi 

 

49
 Co znaczące, nieczęsto zdarzają się przypadki, by małoletni trafiali do pieczy zastępczej po raz pierwszy 

w późnej adolescencji, wyjątkiem są sytuacje, kiedy osoba dorastająca ma młodsze rodzeństwo. Ten stan rzeczy 

jest zrozumiały w kontekście refleksji  drugiego rozdziału, gdzie rekonstruowałem praktykę odbierania dzieci 

z rodzin pochodzenia – w przypadku nastolatków, ze względu na ich siłę fizyczną, poziom niezal eżności 

w kwestii zaspokajania podstawowych potrzeb i  szeroko pojętą zdolność radzenia sobie, ich sytuacja – 

obserwowana z dystansu, rzadziej budzi u nadzorujących lęk o ich zdrowie i  życie, nawet jeśli  ze strony 

rodziców doświadczają różnorakich krzywd. 
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element wiedzy potocznej społeczeństw, odzwierciedlający się w tzw. „zegarze społecznym”, 

zgodnie z którym dokonuje się oceny realizacji zadań przypisanych danej fazie życia przez 

aktorów społecznych. Ocena taka jest jednym z elementów zjawiska społecznego 

wartościowania jednostek” (Golczyńska-Grondas, 2016, s. 26). Okres dorastania jest  także 

dla doświadczonych traumą w bliskich relacjach młodych ludzi nieuchronnym skokiem 

w realność ocen wedle kryteriów samodzielności, podczas gdy wczesne zranienia mogą 

utrudniać osiąganie adekwatnego do oczekiwań poziomu rozwoju rozmaitych sprawności 

i kompetencji. Zgodnie z koncepcją E. Eriksona (opisującą dynamikę rozwoju w odniesieniu 

do cyklu życia jednostki w społeczeństwie), na kształt późniejszych kryzysów rozwojowych, 

wpływa rozwiązanie tych wcześniejszych, i tak, wczesne doświadczenia - związane 

z nabywaniem poczucia bezpieczeństwa - komplikują późniejsze osiąganie inicjatywy, 

kompetencji, a także poszukiwania tożsamościowe (kryzys rozwojowy oczekiwany 

w adolescencji) i pierwsze próby zawiązywania intymnych relacji (Erikson, 2004).  

 Wychowaniu w pieczy zastępczej towarzyszy paradoks, który polega na tym, że osoby  

słusznie uznawane za mające gorsze warunki do rozwoju, przeciętnie usamodzielniają się 

wcześniej niż wskazywałaby średnia populacyjna, co nie bez racji budzi obawę, że odchodzą 

nieprzygotowani. Osiągnięcie granicy pełnoletniości, przypada w czasie, kiedy konfliktowy 

przebieg relacji z wiodącym opiekunem ma charakter normatywny i jest czymś 

spodziewanym, jeśli nie pożądanym z rozwojowego punktu widzenia, jednak w przypadku 

wychowanków rodzin zastępczych cezura osiemnastych urodzin dodatkowo wiąże się 

z formalną zmianą statusu wychowanka i potrzebą refleksyjnego opowiedzenia się za 

pozostaniem w rodzinie zastępczej (do czego wymagana jest zgoda obu stron) lub  jej 

opuszczeniem. Dla wielu  wychowanków rodzin zastępczych okoliczności te, idące w parze 

z zachowaniami opiekuna postrzeganymi jako odrzucające (a które mogą mieć charakter 

incydentalnie odwetowy, wobec ograniczonej zdolności do pomieszczenia normalnej 

agresywności nastolatka i agresywności pochodzącej z jego wczesnych zranień), wyzwalają 

impulsywną, co najmniej ryzykowną, a nierzadko autodestrukcyjną decyzję o bezpowrotnym 

opuszczeniu pieczy zastępczej.  

 Zapraszając do badań tę specyficzną grupę wiekową trzeba mieć na uwadze, że 

operowanie  klasycznym obrazem adolescencji jako fazy poprzedzającej dorosłość wraz 

z unikatowymi zadaniami, odróżnialnymi od tych, charakterystycznych dla dorosłości, jest 

obecnie dalekim uproszczeniem. Hurrelmann i Quenzel (2015) w przenikliwym eseju 

poświęconym wyróżnikom współczesnej adolescencji zauważają, że z perspektywy 
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historycznej można mówić o swoistej ekspansji dorastania. Okres dorastania, jak się zdaje, 

rozszerza w obie strony, zarówno kosztem dzieciństwa, które kończy się obecnie szybciej niż 

kiedyś, jak też dorosłości, która zdaje się zaczynać później. Samą adolescencję cechują 

niepewność i niespójność statusu. Jeśli uznać, że zadaniem nastolatka jest dorosnąć do ról: 

1) osoby ekonomicznie niezależnej - zarabiającej pieniądze w ramach zdobytej profesji, 

2) partnera i rodzica, odpowiedzialnego założyciela rodziny, 3) wprawnego konsumenta 

sposobów spędzania czasu wolnego, 4) obywatela - aktywnego uczestnika życia społecznego; 

to trzeba stwierdzić, że uda się to zdecydowanej mniejszości. Ad 1) Osiągnięcie stabilnego 

zatrudnienia, dającego gwarancję stałych przychodów, adekwatnych do zdobytego zawodu, 

jest w stosunku do kilku dekad wstecz, zdecydowanie odroczone w czasie, a dla wielu osób 

pozostanie niedostępne. Ad 2) „Wielu adolescentów i dorosłych nie widzi małżeństwa 

i posiadania dzieci jako trwałej, konstytutywnej części życia razem”. To oddzielne 

przeżywanie faktów „bycia w stałym związku” i „posiadania dzieci”, niecharakterystyczne 

dla przeszłych pokoleń, wiąże się, jak sądzą autorzy, z niepewnością doświadczaną 

w związku z karierą zawodową i stabilnością osiąganych dochodów, a także ambicjami co do 

ekspresji w indywidualnym stylu życia i niezależności od społecznych zobowiązań. Tym 

samym moment wkraczania w rolę założyciela rodziny, dawniej charakteryzujący przejście 

z dorastania do dorosłości, jest dziś zdecydowanie odroczony w czasie, a dla wielu dorosłych 

nie nadchodzi nigdy. Ad 3) W kontraście z powyższym - zdecydowanie wcześniej niż kiedyś, 

większość adolescentów zyskuje niemal nieograniczony dostęp do roli konsumenta, młodzi 

ludzie relatywnie szybko dostają od opiekunów do dyspozycji pieniądze pozwalające im 

korzystać z rynku usług czasu wolnego i mediów, dużo wcześniej zanim zyskają formalną 

zdolność do skutecznego prawnie sygnowania jakichkolwiek umów. W zakresie konsumpcji 

trudno wskazać, co odróżniałoby rolę dorosłego od adolescenta. Ad 4) Podobnie 

w odniesieniu do aktywności obywatelskiej, już we wczesnej adolescencji jest możliwość 

politycznego zaangażowania. Mimo, że formalnie prawo wyborcze zyskuje się 

z ukończeniem osiemnastego roku życia, to znacznie wcześniej w obrębie rodzin, grup 

rówieśniczych, organizacji, sferze prywatnej i publicznej, także w rosnący sposób za 

pośrednictwem Internetu, młodzi ludzie mogą podejmować aktywność polityczną, dawniej 

zarezerwowaną dla dorosłych. Ten rozdźwięk między wprawą w roli konsumenta 

i obywatela, a faktyczną niesamodzielnością ekonomiczną, k łopotami w osiągnięciu stabilnej 

pozycji zawodowej i brakiem gotowości do zakładania własnej rodziny, składa się na to, co 

autorzy określają „niespójnością statusu adolescentów”, aspirujących, by stać się młodymi 
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dorosłymi.  Wobec braku synchronii we wkraczaniu w poszczególne obszary kojarzone 

tradycyjnie z dorosłością, zadaniem adolescencji jest rozwinięcie stabilnej struktury 

osobowości, swego rodzaju auto-definicji lub samopotwierdzenia, które uzdolni młodego 

człowieka do odpowiedzi na sprzeczne oczekiwania społeczne.  Szczególnie pożądana jest 

zdolność przyjęcia niepewności wobec tego, czy uda się osiągnąć stabilizację zawodową 

i ekonomiczną oraz założyć rodzinę opartą o stabilny, trwały związek.  Adolescencja 

i dorosłość obecnie zlewają się ze sobą. Badacze zauważają, że proces przejścia z dorastania 

do dorosłości można opisać jako proces „wyłaniającej się dorosłości” (emerging adulthood), 

charakteryzowany przez: 1) poszukiwanie interesujących i satysfakcjonujących miejsc pracy 

i form zatrudnienia; 2) decyzje, podejmowane metodą prób i błędów, co do tego, który 

partner i jaka forma związku jest osobiście preferowana; 3) poszukiwanie właściwego miejsca 

do życia i stylu życia; 4) poszukiwanie najlepszego sposobu ukształtowania otoczenia 

społecznego. Autorzy formułują tezę, że adolescencja może być dla dorosłości modelem 

radzenia sobie z niepewnością i niespójnością50. Dorosłość potrzebuje charakterystycznych 

dla adolescencji: metody prób i błędów - jako strategią przystosowania oraz zdolności 

zarządzania sobą w odniesieniu do indywidualnych standardów jako poręcznego kompasu 

przydatnego przy braku dawnych punktów odniesienia. Jednocześnie zauważają, że 

dorosłość, w pełnym sensie, dla wielu przedstawicieli młodej generacji pozostanie 

nieosiągalna.  

 Proces usamodzielniania wychowanków – wyobrażony jako racjonalne, możliwe do 

planowego wdrażania działanie, wydaje się nie licować z nasyconym głębokim napięciem 

obrazem „wyłaniania się” dorosłości, zarysowanym powyżej. Zarówno dynamika „życia 

wewnętrznego”, jak i realia świata społecznego, stawiają przed dorastającym młodym 

człowiekiem wymagania, którym trudno sprostać, zachowując kurs na rozwój zdolności 

myślenia, bycia sobą, uczenia się przez doświadczenie, bez szczerej obecności dorosłych, 

gotowych z prawdomównością i oddaniem udostępniać przestrzenie własnego umysłu.  

  

 

50
 Spożytkowanie strategii  charakterystycznych dla adolescencji w dorosłości polega na przykład na 

naprzemiennym opuszczaniu domu rodzinnego w c elu zamieszkania z partnerem życiowym, oraz powrotach do 

niego w sytuacji  rozpadu związku. 
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O potrzebie badania w spotkaniu osób 

A. Fox i J. D. Berrick (2007) swój przegląd badań nad sytuacją dzieci wychowanych 

poza środowiskiem rodziny pochodzenia zaczynają od słów:  „badania nad pieczą zastępczą 

stały się bardziej wysublimowane i obecnie dostarczają znaczących informacji na temat dzieci 

wychowywanych poza domem, łącznie z charakterystyką demograficzną, danymi 

o funkcjonowaniu w wielorakich domenach (jak np. status zdrowia fizycznego 

i psychicznego, osiągnięcia edukacyjne), ścieżkami przechodzenia przez system pieczy 

zastępczej, i efektami umieszczenia w pieczy zastępczej (case outcomes). Większość 

informacji zdobywa się niebezpośrednio, od opiekunów, pracowników socjalnych, 

z dokumentacji, administracyjnych baz danych, podczas gdy niewiele badań angażuje dzieci, 

jako rozmówców (informants),  pomimo ich statusu - pierwszoplanowych klientów systemu 

opieki zastępczej. Chociaż informacje o dzieciach w opiece zastępczej wciąż się pojawiają, 

tytuł książki Festingera z 1983 roku: <<Nikt nigdy nas nie pytał>> - jest nadal aktualny” . Jak 

wskazują dalej autorzy, cierpimy na ubóstwo literatury zawierającej samoopisowe (self-

reported) dane dotyczące doświadczeń związanych z pobytem w pieczy zastępczej. 

Większość spośród tych niewielu - jest badaniami retrospektywnymi i dostarcza danych 

zapośredniczonych przez długoterminową pamięć badanych. Tylko nieliczne badania 

obejmują wywiady z dziećmi w czasie, gdy przebywają w pieczy zastępczej.  

Jest wiele powodów tego stanu rzeczy, z których dwa najważniejsze to, jak się zdaje: 

przemożna siła trendów metodologicznych, opisywanych przez historyków psychologii 

(Stachowski, 2000) i socjologów wiedzy (Zybertowicz, 1995), oraz dystans, co do trafności 

informacji samoopisowych, uzyskiwanych od osób małoletnich. Oba te powody są powiązane 

technicznym sposobem myślenia o nauce (Heidegger, 1977; Gadamer, 1979), gdzie za 

prawdziwe uznaje się to, o czym można się upewnić poprzez powtórzenie : doświadczenie 

badacza, rozgrywające się w kontrolowanych warunkach, które inne osoby w innym czasie 

mogą powtórzyć51. Poznawanie doświadczenia osoby badanej, a więc tutaj: unikalnej 

perspektywy z jakiej widzą i przeżywają swoją sytuację wychowankowie rodzin zastępczych, 

nie jest możliwe poza rozmową. Trzeba ją przy tym rozumieć inaczej niż jako sposób, 

w którym podmiot przedstawia drugiemu podmiotowi informacje o sobie samym, które mogą 

być prawdziwe lub fałszywe, pełne lub niekompletne. To z kolei wymaga swoistego gestalt 

 

51
 Także na technicznym sposobie myślenia o potrzebach dziecka ufundowana jest logika pieczy zastępczej jako 

mniejszego zła. 
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swich – opuszczenia charakterystycznej dla wiedzy potocznej (ale i częściowo - poznania 

naukowego52) perspektywy epistemicznej.  

Profesor Adam Węgrzecki, filozof, uczeń Izydory Dąmbskiej i Romana Ingardena, 

wieloletni nauczyciel psychologów w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

we wprowadzeniu w filozofię spotkania (którą w odróżnieniu od T. Gadacza proponuje 

rozumieć jako niesprowadzalną do filozofii dialogu), pisze przejrzyście o tym, co pozostaje 

dla podejmowanych tu badań wiążącym punktem odniesienia: „Charakterystycznym rysem 

filozofii spotkania jest zakwestionowanie paradygmatu kartezjańskiego, a więc 

przeświadczenia, że w punkcie wyjścia filozofowania musi się znajdować ego cogitans, że 

punktem tym jest subiektywność, a także przezwyciężenie różnych założeń metafizycznych 

i teoriopoznawczych. Pozwoliło to skupić uwagę nie na tak czy inaczej pojmowanym Ja, lecz 

na tym, z kim ono wchodzi w kontakt, zatem na Ty, bądź na samej relacji Ja – Ty (Buber), 

bądź na szczególnym obszarze kształtującym się między Ja i Ty, na <<ontologii Między>> 

(Ontologie des Zwischen) (Theunissen), bądź na tworzącym się przy udziale Ja i Ty pewnym 

My (Marcel). Uwzględniając pełniejszy sens spotkania, należało też odejść od pojmowania go 

jako kontaktu w gruncie rzeczy przestrzennego czy wręcz fizycznego i ująć je w wymiarze 

osobowym. Wiązało się to z odpowiednio ukierunkowaną filozoficzną refleksją 

antropologiczną, dostarczającą filozofii spotkania takiego obrazu człowieka, na którym 

mogłaby się oprzeć we własnych poszukiwaniach, a przede wszystkim porzucenia 

materialistyczno-mechanistycznego ujęcia człowieka” (2014, s. 16-17).  

Przekroczenie perspektywy epistemicznej podmiot-przedmiot w badaniach 

psychologicznych, implikuje dwie szczegółowe kwestie. Po pierwsze, spotkanie ja – ty 

w ogóle stwarza możliwość poznawania doświadczenia drugiego człowieka  czy też jego 

sytuacji egzystencjalnej (pośrednio przez rozumienie jego mowy, a być może także 

bezpośrednio, co sugerowałoby spostrzeżenie po spotkaniu pewnej „nadwyżki” wiedzy 

dotyczącej drugiej osoby, wobec tego, co zostało powiedziane) (por. Węgrzecki, 2014, 

 

52
 Tomasz Grzegorek (2011) aprioryczną ramę porządkującą dane doświadczenia, z  którą badacze przystępują 

do eksperymentalnej weryfikacji  swoich koncepcji określa mianem psychologii  potocznej, argumentując że nie 

można tej ostatniej traktować jako „naiwnego” analogonu do psychologii  naukowej, przeciwnie, w  pewnym 

istotnym sensie psychologia potoczna jest  prekursorką - naukowej. Ten punkt widzenia jest o tyle ciekawy, że 

do tych oryginalnych spostrzeżeń autor dochodzi, inspirując się współczesną brytyjską fi lozofią umysłu (np. 

Eliasmith, 2004, Smith, 1996) a nie fenomenologią,  hermeneutyką, czy fi lozofią egzystencji, które 

ukierunkowały sposób myślenia przyjęty w tych badaniach.  
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s. 153). Po drugie, spotkanie umożliwia badanie specyficznej jakości przestrzeni pomiędzy ja 

– ty, która zawiązuje się każdorazowo, kiedy strony spotkania zwracają się swoją mową 

i zachowaniem ku sobie nawzajem. 

O ile z tej pierwszej szansy „badania w spotkaniu osób” w psychologii w pewnej 

mierze już korzysta się (odgrywa centralną rolę także w moich badaniach sytuacji 

egzystencjalnej osób wychowywanych w rodzinach zastępczych) – w ramach rozwijania 

pewnej specyficznej gałęzi metod jakościowych, to ta druga okoliczność wydaje się całkiem 

jeszcze w badaniach niespożytkowana. Tymczasem wydaje się, że d la psychologii próby 

badania jakości  przestrzeni pomiędzy ja – ty mają fundamentalne znaczenie. W  tej 

przestrzeni rodzi się więź – bezpieczna – chroniąca lub przeciwnie – zagrażająca, jątrząca 

rany, przynosząca nowe zranienia. Obszar pomiędzy ja – ty próbuje refleksyjnie objąć teoria 

i praktyka psychoterapii, to tu rozgrywają się centralne dla psychoanalizy i terapii 

psychodynamicznej zjawiska określane jako  przeniesienie i  przeciwprzeniesienie; 

w obszarze „pomiędzy” lokują się sprzężenia przypominające cybernetyczny system 

opisywane przez teoretyków terapii rodzin i wiele innych szczegółowych procesów 

reflektowanych przez praktyków psychoterapii różnych modalności.  

  

Pojęcie sytuacji egzystencjalnej 

 Nie do pomyślenia jest adekwatne do potrzeb pomaganie młodym ludziom 

wychowywanym w rodzinach zastępczych i opieka nad nimi z pominięciem poznania 

konkretnej sytuacji każdego z nich, a także sposobu, w jaki dana osoba odnosi się do własnej 

sytuacji. Pojęcie „sytuacji egzystencjalnej” wydaje się być trafnym skrótem myślowym 

nazywającym centralny problem badawczy, w badaniach powodowanych troską o dobrą 

opiekę i dobrą praktykę psychologiczną dedykowaną młodzieży wychowywanej w rodzinach 

zastępczych. Określenie sytuacji moich badanych jako egzystencjalnej, oznacza, że tym, co 

badanie ma odsłaniać jest sytuacja, w której ktoś żyje i którą żyje, a także to, jak się do niej 

odnosi. Bliskie jest mi spostrzeżenie Karla Jaspersa, że „Sytuacja to nie tylko rzeczywistość 

poddana prawom przyrody, lecz raczej rzeczywistość zawierająca wymiar sensu, która w swej 

konkretności nie jest ani zjawiskiem fizycznym ani psychicznym, lecz jednym i drugim 

zarazem” (Jaspers, 1978). Użycie określenia „sytuacja egzystencjalna” jest zatem 
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niesprzeczne z jego potocznym użyciem  pokrewnym „sytuacji życiowej”53, z tą różnicą, że 

w znaczeniu potocznym nieobecny jest aspekt „odnoszenia się” osoby do jej własnej sytuacji, 

który tu jest istotny.   

Takie określenie problemu badawczego wiąże się z szerszą intuicją antropologiczną, 

którą klarownie wykłada Czesława Piecuch:  „Położenie człowieka w świecie Jaspers określa 

mianem <<bytu w sytuacjach>>. Przyjęło się późniejsze określenie Heideggera,  że człowiek 

jest <<rzucony w świat>>, ale oba te stwierdzenia mają źródło we współczesnym ujęciu 

człowieka jako konkretnego istnienia,  umiejscowionego w określonej przestrzeni i czasie. 

Nowatorstwo tego ujęcia zawdzięczamy przede wszystkim Kierkegaardowi, który sprzeciwiał 

się teoriom dominującym w tradycji europejskiej, a kulminującym w systemie Heglowskim, 

które ujmowały człowieka jako byt ogólny, abstrakcyjny. Według Jaspersa człowiek odkrywa 

siebie jako zanurzonego <<w>> świecie już określonym, danym mu w uwarunkowaniach, 

które go zewsząd ograniczają” (Piecuch, 2011, s.32). 

Lokując w centrum mojego zainteresowania badawczego  „sytuację egzystencjalną” 

drugiego człowieka, mam świadomość daleko idących konsekwencji metodologicznych. 

Jedną z nich jest ta, że w języku (żadnym języku) nie uda się odwzorować  własnej sytuacji 

egzystencjalnej. Z chwilą, gdy idiom osobistego doświadczenia ma wyrazić się w języku, 

który zastajemy w przestrzeni pomiędzy nami, dochodzi do przekładu, który jest nieobojętny 

dla „treści”. Drugą konsekwencją metodologiczną jest ta, że „Choć znajduję się ustawicznie 

w sytuacjach, w których działam albo pozwalam pobudzać się do działania, daleki przecież 

jestem od tego, żeby  znać   sytuacje, w których faktycznie jestem. Być może, znam je tylko 

zakryte w schemacie typowości powszechnej albo orientuję się tylko w niektórych stronach 

sytuacji i postępuję zgodnie ze znajomością tych aspektów, gdy tymczasem obserwator 

patrzący dalej rozpatruje sytuację w szerszym zakresie, później zaś czynię to ja sam i dzięki 

temu pojmuję często nieoczekiwane skutki mego postępowania, jeśli nawet nie udaje mi się 

nigdy objąć umysłem całości z wszystkimi jej możliwościami” (Jaspers, 1978).  A więc: 

z jednej strony badany, nawet gdyby miał taką gotowość, nie jest w stanie przekazać 

badaczowi wszystkiego „co wie” o własnej sytuacji egzystencjalnej (wszystkiego, co ogarnia 

świadomością), w tym sensie badacz „wie mniej” niż badany; jednocześnie jednak badacz ma 

pewien ograniczony dostęp do tego, czego badany „nie wie” o własnej sytuacji (czego nie jest 

 

53
 Warto zwrócić uwagę, że w języku potocznym zarówno „sytuacja życiowa” jak też „sytuacja egzystencjalna” 

występują najczęściej w parze ze słowem „trudna”. Tak jakby dopiero doświadczenie „trudu” zmagania się 
z sytuacją życiową prowadziło do  jej zauważenia i  nazwania.  
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świadomy) i w tym sensie niejako „wie więcej” niż badany o jego sytuacji. Na tym fenomenie 

opiera się sensowność każdej psychoterapii zakładającej wgląd jako element procesu 

leczącego. Oba te spojrzenia – „z wewnątrz” i „z zewnątrz” na czyjąś sytuację dopełniają się 

w porządku poznawania. Badany coś wie o własnej sytuacji, a badający może się czegoś 

dowiedzieć (częściowo - tego, co badany wie oraz częściowo - tego, czego badany nie wie; 

może się wtedy tą wiedzą z badanym podzielić poszerzając zakres jego samoświadomości). 

Być może jednak największym wyzwaniem związanym z badaniem sytuacji egzystencjalnej 

jest potrzeba uwzględnienia obok porządku poznawania – niesprowadzalnego do niego – 

porządku bycia, który naturalnie temu pierwszemu towarzyszy i jest względem niego 

podstawowy. Oto dwa punkty widzenia, każdy z własnym widnokręgiem, są przez kogoś 

zajmowane. Z chwilą, gdy mniej lub bardziej neutralni obserwatorzy wychodzą sobie na 

spotkanie, zainicjowana zostaje nowa sytuacja. Strony spotkania, zwracając się ku sobie 

w mowie i działaniu, odsłaniają, kim są. Zainaugurowana zostaje sytuacja ja – ty wobec 

doświadczenia. Położenie uczestników spotkania przypomina bardziej sytuację aktorów niż 

narratorów, ponieważ pełen sens mowy i działania jest uchwytny dopiero w spojrzeniu wstecz 

(por. Arendt, 2010, s. 223).  

2. Pytania badawcze  

 

Zamysłem przyświecającym drugiej części badań jest odpowiedź na pytanie: 

 W jakiej sytuacji egzystencjalnej znajduje się osoba badana?  

 

Na to główne pytanie zamierzałem odpowiadać zbierając świadectwa tego : 

 Co osoba badana mówi: 

 (o czym?) o swoim doświadczeniu; o tym, jak postrzega, rozumie, przeżywa 

swoją sytuację, 

 (komu?) w rozmowie z kimś, kto gotów jest uważnie wysłuchać; 

 (po co?) aby zdać relację innym, żeby mogli sobie ją wyobrazić i by ta 

wyobraźnia służyła dobrej praktyce.  

 Co jeszcze oprócz tego, co powiedziane, jest tu dane do zrozumienia? 

 Co można powiedzieć o „przestrzeni spotkania” pomiędzy badającym 

a badanym? 
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W ścisłym sensie efektem badań jest więc 1) zapis tego, co badani przeze mnie 

dorastający wychowankowie rodzin zastępczych powiedzieli o tym, jak postrzegają, 

rozumieją, przeżywają swoją sytuację w rozmowach ze mną, po zapoznaniu się z celem 

badań oraz 2) zapis tego, jakie wrażenia, spostrzeżenia, refleksje są udziałem badacza 

uczestniczącego w rozmowie i wczytującego się w zapis jej treści. 

 

Oba te pytania: o sytuację egzystencjalną badanych odsłaniającą się w rozmowie 

w dwojaki sposób (świadomy i nieświadomy z punktu widzenia badanych) i o jakość 

rozmowy są konkretyzacją podstawowej troski, pokrewnej przysiędze lekarskiej, do której 

warto nawiązywać we wszystkich profesjach związanych z pomaganiem:  

 Jak w ramach pełnienia obowiązków związanych z nadzorem i wsparciem rodzin 

zastępczych nie szkodzić jej podopiecznym?  

 

Praktyczny sens wysiłkowi badawczemu nadaje nadzieja, że los dzieci w rodzinach 

zastępczych, może zmieniać się na lepsze wraz z lepszym rozumieniem tego, co dzieje się 

w relacji pomiędzy podopiecznym a opiekunem; tej nadziei służy pytanie: 

 Jaka rzeczywistość domaga się uznania, by w relacji ja – ty z osobą dorastającą 

w rodzinie zastępczej możliwe było zabezpieczenie jej potrzeb emocjonalnych 

i rozwojowych? 

 

3. Metoda badania 

  Postawienie tego rodzaju pytań badawczych wymaga specyficznej metodologii, która 

jest propozycją podejścia radykalnie idiograficznego, inspirowanego filozofią spotkania 

i filozofią egzystencji, opracowanego w oparciu o studia teoretyczne podejmowane w zespole 

słuchaczy studiów doktoranckich pod kierunkiem Małgorzaty Opoczyńskiej - Morasiewicz 

w Instytucie Psychologii UJ, które zostały zainaugurowane publikacją monografii „Poza 

zasadą powszechności. Próby idiograficzne” (Opoczyńska, 2014).  

Przedsięwzięte przeze mnie badania są przykładem nieinstrumentalnego 

(autotelicznego) studium przypadku (Stake,  2015, s.627), gdzie pojedynczym przypadkiem 

jest sytuacja drugiego człowieka ukazująca się w spotkaniu. 

Wysunięcie na plan pierwszy spo tkan ia  z osobą badaną w sprawozdaniu z badań 

nad sytuacją egzystencjalną osób wychowywanych w rodzinach zastępczych strzeże tej 
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prawdy, że sy tuac ja  d r ug ie go  c z łow ieka , interesująca badacza ze względu na troskę 

o niego, dos tępna  je s t  poznan iu jed yn ie  w spo tkan iu z n im, w przestrzeni ja-ty 

i ze względu na jakość tej przestrzeni (unikalną, co do osób ją tworzących i co do czasu, 

w którym się rozgrywa), prezentuje się raz po raz w innym świetle (por. Opoczyńska, 2016, 

s.61-62). 

Sytuację egzystencjalną drugiego człowieka można poznawać jedynie w spotkaniu 

z nim ponieważ spotkanie „stwarza nową sytuację poznawczą, odmienną od tych wszystkich 

sytuacji poznawczych, których modelem jest pewien schemat, głęboko zakorzeniony 

w tradycji. Owej sytuacji poznawczej, kształtującej się w spotkaniu, nie można już 

podporządkować trójczłonowemu – zdawałoby się uniwersalnemu, obejmującemu wszelkie 

przypadki – schematowi, który zawiera podmiot poznania, przedmiot poznania i specyficzną 

relację poznawczą, wiążącą je ze sobą” (Węgrzecki, 2014, s. 153 )54. Tymczasem w spotkaniu 

nie ma już owych członów charakterystycznych dla tego schematu: „Podmiot i przedmiot 

poznania zostają zastąpione stronami czy też uczestnikami spotkania. Jest to zmiana 

niezmiernie istotna, oznaczająca odejście od bycia tylko przedmiotem lub tylko podmiotem” 

(tamże, s. 154). Do istoty spotkania należy to, że strony spotkania są zwrócone ku sobie, 

reagują wzajemnie na siebie i są dla siebie nawzajem źródłem aktywności. Zachowanie jednej 

osoby w spotkaniu zwrócone jest ku drugiej osobie. Osoba ta odbiera to zachowanie jako do 

niej zaadresowane i odpowiada na nie. Poznanie jest w spotkaniu „obecne lecz nie                         

wszechobecne”, wtapia się w jego nurt (por. Węgrzecki, 2014, s.158). 

Przestrzeń spotkania pomiędzy ja – ty składająca się z mowy i zachowania 

skierowanych ku drugiemu, przyjmuje wyjątkowy kształt ze względu na obie strony relacji. 

Mój rozmówca odnosi się do swojej sytuacji z uwagi na obecność tego, kto patrzy i słucha 

i ze względu na to jak patrzy i słucha, a także oczywiście ze względu na to, o co pyta, jak 

reaguje na odpowiedzi oraz jak odpowiada na pytania. W mocnym sensie poznający jest 

zarazem  poznawanym, zarówno jego mowa, jak i to co słyszy w odpowiedzi, demaskują go, 

czynią aktorem na scenie badań, raczej niż ich autorem (por. Arendt, 2010 s. 215).  

W zachowaniu i mowie skierowanych ku drugiemu odsłania się każdorazowo „kim 

ktoś jest” (Arendt, 2010, s. 208). Ta okoliczność sugeruje istnienie pewnego ryzyka 

towarzyszącego spotkaniu, bowiem owo „kto” odsłaniające się w mowie i działaniu, nie jest 

 

54
 Poznawcze uprzedmiotowienie badanego jest tego rodzaju redukcją, która wyklucza poznanie jego sytuacji 

egzystencjalnej.  
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w pełni transparentne dla samego mówiącego i działającego podmiotu (tamże, 2010), to co 

ujawni się w mowie i działaniu nie w pełni leży pod kontrolą uczestników spotkania. Dlatego 

udział w badaniu zakładającym spotkanie i rozmowę wymaga odwagi55.  

W badaniu rezultatów działania i mowy stron spotkania, uprzywilejowaną pozycję ma 

znajdujący się poza sceną spotkania czytelnik. Nieobecny w czasie i miejscu spotkania – nie 

ma możliwości bezpośredniego wpływu na historię spotkania i jego treść.  A jednak fakt, że 

zapis treści spotkania zostanie wydany na łaskę i niełaskę czytelnika (którego można określić 

w tym wypadku mianem historyka spotkania) nie jest dla aktorów obojętny. Jeśli zgadzają się 

oni na to, że ich wypowiedzi, myśli, zachowania, w rękach historyka staną się po prostu 

użytecznym materiałem źródłowym (por. Arendt, 2010, s. 223), to dlatego, że wierzą w jego 

dobre intencje. Pierwszym czytelnikiem staje się jeden z aktorów, dając sobie prawo do 

interpretacji, zanim wyda materiał do dalszych badań innym czytelnikom.  

Uważam tę strategię badawczą za źródłowo naturalistyczną 56, ponieważ „zasadnicza 

modyfikacja sytuacji poznawczej, jaka następuje w spotkaniu, prowadzi w kierunku 

naturalności. Samo bowiem spotkanie należy do naturalnych, można by rzec zupełnie 

zwyczajnych, sytuacji życiowych” (Węgrzecki, 2014, s.155).  

Zarysowana wyżej metodologia, mimo że ze względu na specyfikę pytań badawczych 

i radykalne nastawienie idiograficzne nie powiela żadnej z popularnych metod określanych 

jako fenomenologiczno-hermeneutyczne, to jednak zawiera wszystkie charakterystyczne 

cechy badań jakościowych zebrane przez M. Milesa i A. Hubermana (2000, s. 7-8):  

(a) badania przebiegają w trakcie intensywnego kontaktu z badanym; procedura badania 

jest normalną, codzienną sytuacją; 

(b) rolą badacza jest uzyskanie „holistycznego” oglądu poddanego badaniom kontekstu, 

jego ukrytych i jawnych zasad; 

(c) badacz próbuje pochwycić dane o spostrzeżeniach lokalnych aktorów „od wewnątrz”, 

poprzez uważność, empatyczne zrozumienie, zawieszanie uprzednich, z góry 

przyjętych opinii; 

 

55
 Odwagą jest w ogóle mówić i  działać – powie Hanna Arendt, bo to znaczy – wpisywać swoje ja w świat 

i  ponosić konsekwencje tego, czego nie ma się nigdy w pełni pod kontrolą. Działanie i  mowa „wpada 

w istniejącą już sieć” międzyludzkich powiązań, oddziałując w niepowtarzalny sposób na historie życia innych 
ludzi. „To właśnie z powodu tej istniejącej już sieci międzyludzkich powiązań, wraz z jej niezliczonymi, 
sprzecznymi chęciami i  intencjami, działanie prawie nigdy nie osiąga swojego celu (…)” (por. Arendt, 2010, 
s.217). 
56

 Termin – „naturalizm” w odniesieniu do jakościowej metodologii badawczej stosuje konsekwentnie m. in. 
H. F. Wolcott (1982; za: Miles, Huberman, 2000). 
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(d) wczytując się w materiały badacz może wydobywać pewne tematy i wyrażenia, które 

zachowuje jednak w oryginalnej formie przez cały czas badań;  

(e) głównym zadaniem jest wyjaśnienie dróg, jakimi ludzie w poszczególnych sytuacjach 

dochodzą do zrozumienia swojego położenia, podejmują działania lub w inny sposób 

radzą sobie z codziennymi sytuacjami; 

(f) istnieje wiele możliwych interpretacji tego materiału;  

(g) od samego początku używa się względnie mało standaryzowanych narzędzi badania, 

faktycznie to badacz jest głównym „narzędziem pomiaru”; 

(h) ważne znaczenie ma analiza znaczenia wypowiedzi, uwzględniająca użycie 

konkretnych słów.  

Badanie wpisuje się precyzyjnie w definicję R. K. Yina studium przypadku, którego 

zdaniem jest ono dogłębnym badaniem współczesnego badaczowi fenomenu w jego 

naturalnym kontekście, szczególnie, kiedy granice pomiędzy tym fenomenem a jego 

kontekstem nie są oczywiste (wyraźnie widoczne) (por. Yin,  s. 48-49). Natomiast druga - 

techniczna część definicji studium przypadku tego autora nie ma zastosowania w odniesieniu 

do referowanych tu badań, ponieważ odwołuje się ona do tradycyjnej sytuacji poznawczej 

podmiot - przedmiot. Autor zdaje się nie przewidywać, że fenomenem interesującym 

badawczo może być sytuacja egzystencjalna drugiego człowieka, której badanie wymaga 

przekroczenie uprzedmiotawiającej perspektywy poznawczej.  

 Interesująca badawczo jest dla mnie zarówno sytuacja egzystencjalna badanego, jak 

i proces jej ukazywania się w rozmowie. Rozumienie pojedynczego przypadku jako „sytuacji 

badanego ukazującej się w badaniu” uwzględnia tę, odkrytą w fizyce kwantowej 

(a rozpoznaną też w humanistyce) okoliczność, że pomiar nie tyle pozwala opisać stan rzeczy, 

co w pewnym sensie go wywołuje. Sposób odnoszenia się przez badanych do własnej sytuacji 

nie jest po prostu pewnym stałym stanem ich świadomości czy nieświadomości, ale w jakimś 

zakresie zostaje „wywołany” w czasie badania, gdzie zostaje określony. Określanie własnej 

sytuacji w sposób zrozumiały dla drugiej osoby jest więc  procesem, o którym można myśleć 

jako nie tylko ujawnianiu, ale i w pewnym zakresie kształtowaniu (choć nie dowolnym) tego, 

kim się jest. W tym sensie spotkanie, także zaaranżowane na potrzeby psychologicznych 

badań, „może więc tworzyć ramy dla kształtowania się w zetknięciu z drugim bytu 

człowieka” (Węgrzecki, 2014, s. 156). Określanie własnej sytuacji w tym sensie pozwala na 

kształtowanie siebie, że formułowaniu narracji na temat własnego doświadczenia, która 

będzie zrozumiała dla słuchacza, towarzyszy refleksja. W języku i wyobraźni, 
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zaangażowanych w komunikację – odwołujemy się do tego, co uchwytne w sferze pomiędzy 

nami, dystansowanie się od indywidualnego doświadczenia na potrzeby komunikacji wiedzie 

nas w kierunku tego, co wspólne, a więc  w kierunku przeciwnym do izolacji i wykluczenia.  

 Badanie radykalnie idiograficzne, jakim jest autoteliczne studium przypadku „nie jest 

zainicjowane ze względu na to, że wybrany przypadek jest ilustracją bądź reprezentacją 

szerszej grupy zjawisk. Jego celem nie jest ani zrozumienie szerokiego i abstrakcyjnego 

zjawiska (...) ani budowanie teorii” (Stake, 2015, s. 627). Zaaranżowana w badaniach sytuacja 

spotkania i zachodzący w jego nurcie proces poznawania doświadczenia drugiego człowieka, 

sama stanowi nowe doświadczenie. Doświadczenie, którego zrozumienie staje się zadaniem 

dla badacza, ale nie tylko dla niego. W pewnej mierze taka praktyka badawcza pozwala na 

dostarczenie czytelnikowi „doświadczeń zastępczych”. „Materiały o charakterze 

naturalistycznym czy etnograficznym uzupełniają niejako doświadczenia czytelnika, 

pobudzając najbardziej podstawowe procesy świadomości i rozumienia”. Robert Stake 

sugeruje, że proces ten można określić mianem - naturalistycznego generalizowania: „Ludzie 

czynią niektóre uogólnienia wyłącznie na podstawie doświadczeń osobistych bądź 

zastępczych. Przy spotkaniu z kolejnym podobnym przypadkiem czytelnik może przywołać te 

poznane znaczenia oraz wzmocnić je lub zmodyfikować” (Stake, 2015, s. 641). 

Dobór uczestników badania  

 Zaproszenie do udziału w badaniu skierowałem do całej populacji wychowanków 

rodzin zastępczych w określonym wieku (od 13 r. ż. do 25 r. ż.57), których sytuacja jest 

regularnie oceniana przez jednego, wybranego celowo ze względu na dostępność, lokalnego 

organizatora opieki zastępczej.  

 

57
  Górną granicę określa wiek, przed osiągnięciem którego konieczne jest formalne usamodzielnienie dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej . Jest to zakres wieku zgodny z klasycznym ujęciem „okresu dorastania” 
autorstwa Stanley’a Hall’a sformułowanym w  „Adolescence” (Waddell, 2019, s. 20), a równocześnie adekwatny 

do najnowszych obserwacji w tym zakresie (Hurrelmann i Quenzel, 2015). „Adolescenci - wychowankowie 
rodzin zastępczych”, których zapraszam do badań to wedle nieco innej popularnej periodyzacji  rozwoju ze 
względu na wiek: adolescenci (Obuchowska, 2006) i  młodzi dorośli  (osoby we „wczesnej dorosłości”) (Gurba, 
2006), przy czym górną granicę wieku można traktować nadal jako czas „wkraczania” osoby dorastającej we 

wczesną dorosłość, stawania się adolescenta młodym dorosłym. Zauważa się, że „Począwszy od adolescencji, 
coraz trudniej jest wskazać ostre granice stadiów rozwojowych. Granice te stają się płynne ze względu na takie 
cechy rozwoju ludzi dorosłych, jak plastyczność i  wielokierunkowość” (Harwas -Napierała, Trempała, 2006, 
s. 15). W przypadku wychowanków rodzin zastępczych można umownie przyjąć, że granicą między dorosłością 

a dorastaniem jest formalne (równoległe zazwyczaj z faktycznym) opuszczenie rodziny zastępczej, które wiąże 
się z koniecznością podjęcia ról społecznych charakterystycznych dla dorosłości.   
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 W czasie, gdy prowadziłem badania, na terenie powiatu (gdzie cała piecza zastępcza 

była organizowana przez jedną instytucję, tę, z którą nawiązałem współpracę) w 113 

rodzinach zastępczych różnych typów wychowywało się 156 dzieci i młodych dorosłych.  

 W punkcie wyjścia nie przesądzałem o liczbie uczestników badania, zakładając że 

przeprowadzę rozmowy ze wszystkimi osobami w wieku powyżej 13 lat z populacji 

podopiecznych organizatora opieki zastępczej, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. 

Dzięki temu uzyskane dane można traktować, jako pochodzące z tzw. badania o naturalnych 

granicach.  

 Narzędziem doboru grupy osób badanych był opis założeń badania skierowany 

najpierw do pracowników terenowych organizatora op ieki zastępczej, a następnie do 

opiekunów zastępczych (Załącznik 1), którzy na podstawie informacji przez nich podanych, 

zgodzili się na przekazanie danych kontaktowych.  

 W szczególności, na decyzji co do udziału w badaniach mogły zaważyć następujące 

informacje zawarte w zaproszeniu: (a) prowadzone przeze mnie badania naukowe dotyczą 

sytuac j i młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych; (b) szczególnie interesuje 

mnie jak młodzież planuje i wyobraża sobie swoją p rzysz ło ść , czego spodziewa się ze 

strony innych osób, jak przeżywa ważne dla siebie re lac je  z  innymi i proces stopniowego 

usamodz ie ln ian ia  s ię ; (c) badania mają formę indyw idua lnych rozmów ; 

(d) chciałbym, by sprawozdanie z badań ukazało się w formie publikacji, której adresatami 

będą wychowankowie rodzin zastępczych, ich opiekunowie, osoby odpowiedzialne za 

wspieranie rodzin zastępczych; (e) mam nadzieję, że publikacja przyczyni się do lep szego  

rozumien ia  wychowanków przez ich opiekunów i specjalistów, a przez to, przysłuży się 

poprawie  ich syt uac j i, zwiększy szanse na bezpieczne usamodzielnianie.  

 Uznałem za zasadne, by już na etapie zaproszenia do udziału w badaniach 

zasygnalizować opiekunom i ich podopiecznym, jaki typ tematów planuję poruszać 

w rozmowach, by mogły dokonać świadomego wyboru. Określenia „sytuacja 

podopiecznych”, „przyszłość”, „relacje z ważnymi osobami”, „ proces usamodzielniania się”, 

mogły u różnych osób budzić niepokój, celem ich użycia, było otwarte zakomunikowanie, że 

celem badań jest poznanie sytuacji osobistej osób badanych i sposobu ich nie tylko 

intelektualnego, ale i emocjonalnego odnoszenia się do niej. Wybór indywidualnych rozmów 

jako formy badania z oczywistych przyczyn mógł powodować lęk, szczególnie u osób, 

z którymi nie miałem nigdy wcześniej kontaktu, dającego margines elementarnego zaufania. 

Kolejną przeszkodą do udziału w badaniach mogła okazać się planowana przeze mnie 
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perspektywa publikacji wyników. Wystawienie raportu z badań na widok publiczny, a więc 

brak gwarancji bezwzględnej poufności, co do treści spotkań, mimo zapewnienia o ochronie 

ich personaliów mogło w potencjalnych uczestnikach badania budzić niepokój.  

 Zakomunikowanie zarówno zakresu, formy jak i celu badań na etapie zaproszenia do 

udziału w nich, stało się prawdopodobnie dyskretnym „narzędziem” doboru próby badawczej. 

W pierwszym odruchu można sądzić, że tego rodzaju „bariery” preferowały osoby lepiej 

radzące sobie z lękiem, lub globalnie „dobrze funkcjonujące” (co wytyka się badaniom 

jakościowym, por. Hunt, 2007, za: Burgess i wsp. 2010), ale ostatecznie same badania tego 

„klucza selekcji”, jak się zdaje, nie potwierdziły.   

Pozyskiwanie treści do analizy  

 Procedura badawcza zakładała przeprowadzenie częściowo ustrukturowanych, 

pogłębionych wywiadów z adolescentami i młodymi dorosłymi, wychowywanymi 

w rodzinach zastępczych. Wywiady były nagrywane na dyktafon, a następnie dosłownie 

przepisywane (transkrypcja pełna) i analizowane jako tekst (Willig, 2013; Kvale, 2012; za: 

Kałwak, 2018).  

Przewodnik wywiadu (Załącznik 2) obejmował:  

1. Zebranie danych metrykalnych i faktów związanych z kontekstem umieszczenia 

w rodzinie zastępczej.  

2. Szereg pytań o niższym potencjale projekcyjnym, naśladujących upodmiotawiającą 

konwencję brytyjskich badań koordynowanych przez tamtejszego Rzecznika Praw 

Dziecka, a dotyczących jakości życia w rodzinach zastępczych58 (Office of the 

Children’s Rights Director, Ofsted, 2014).  

3. Listę wątków o wyższym potencjale projekcyjnym inspirowanych raportami z badań 

jakościowych, poświęconych doświadczeniom wychowanków rodzin zastępczych59  

(Altshuler, 1999, Messing, 2006, Burgess i wsp., 2010, Cunningham i Diversi, 2012).  

 

58
 Inspirowałem się głównie działem badań „Children’s care monitor” zatytułowanym „being in care”. 

Przykładowe pytania zaczerpnięte z przywoływanej publikacji  to np.: czy to, że trafiłaś/trafiłeś do rodziny 
zastępczej było dla Ciebie dobre?;  czy czujesz się bezpieczna/bezpieczny - czujesz że nie grożą ci nadużycia ze 
strony innych?; czy czujesz, że ta forma opieki jest stabilna, masz pewność że nic się nie zmieni?  
59

  Wśród pytań zaczerpniętych z badań jakościowych innych autorów znalazły się np.: czym jest dla ciebie 

rodzina?; co się zmieniło, odkąd przeprowadziłeś się do rodziny zastępczej?; jak podejmowano dotyczące 

Ciebie decyzje? 

 



 

 

   139 

 

4. Stworzenie genogramu (McGoldrick i wsp., 2007).  

5. Zastosowanie metody Life Story Grid 60(Anderson i Brown, 1980, Haglund, 2004). 

 Nie spodziewałem się wykorzystania wszystkich tych przyczynków do rozmowy 

w każdym wywiadzie, a takie z nich korzystanie, które pozwoli w możliwie najlepszy - 

adekwatny do gotowości badanych – sposób przywoływać indywidualne doświadczenia 

związane z pobytem w rodzinie zastępczej.  

Jakościowa analiza rozmów  

 Sprawozdanie z rozmów - jest rzetelnym zapisem treści (obfitującym w obszerne 

cytaty pochodzące z wywiadów), jakie kolejno pojawiały się w rozmowie, wraz 

z zaznaczeniem rzucających się w oczy zmian wątku, a także retrospektywną oceną wrażeń 

i uczuć, jakie dany moment rozmowy wywoływał w badającym. O wrażeniach i uczuciach 

nadmieniam posiłkując się notatkami oraz w szczególności pełną transkrypcją rozmowy, 

mając na uwadze fakt, że wiele  z nich rozegrało się w czasie rozmowy poza progiem 

świadomości, miały jednak swoje konsekwencje dla jej biegu. Na końcu zapisu każdej 

rozmowy zamieszczam schematyczną prezentację fragmentu struktury rodziny, jaką udaje się 

zrekonstruować z treści rozmowy (w dwóch przypadkach to genogram stworzony w trakcie 

spotkania przez moich rozmówców – podrozdział określam w tych wypadkach mianem 

„struktura rodziny” w odróżnieniu od podrozdziałów tytułowanych „rekonstrukcja struktury 

rodziny”).  

 W związku z tym, że badanie idiograficzne (w pełnym sensie) nie przewiduje 

poszukiwania tego, co w wielu przypadkach wspólne, a poprzestaje na poziomie wyjątku 

i różnicy, nie stosuję metod zorientowanych na odnajdywaniu w treści rozmów 

powtarzalnych struktur. W interpretacji przeplatającej się z analizą treści każdej rozmowy 

z osobna ograniczam się do postrzegania ich jako przykładów lub miniatur,  z których każda 

zawiera, jakąś naukę lub impresję.  

 

60
  Siatka historii  życia dla adolescentów (Life history grid for adolescents) jest oryginalną propozycją pozyskania 

historii  życia pacjenta w graficznej formie, w ciągu wstępnego wywiadu na potrzeby leczenia psychiatrycznego. 

Metoda polega na wpisaniu ważnych wątków  historii  życia w format tabeli podzielonej na obszary tematyczne: 
czas, miejsce, rodzina, szkoła, zdrowie, zajęcia, inne. Stworzono ją z myślą, by przy aktywnym udziale pacjenta 
łączyć ważne wątki z różnych obszarów jego doświadczenia, identyfikować okresy kryzysu, jednocześni e 
budując relację. Z doświadczenia autorów wynika, że adolescenci swobodniej czują się w tego rodzaju 

aktywności zaaranżowanej na kształt zadania, niż w sformalizowanym wywiadzie, co więcej, tego rodzaju 
opracowanie historii  życia przy udziale pacjenta jest przyczynkiem do dalszej pracy terapeutycznej.  
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 Zgodnie z uprzednio obraną strategią (bazującą na przesłankach poprzedzających 

postawienie problemu badawczego) raport z badań to subiektywne odczytanie tego, co mówi 

mi zapis treści i przebiegu rozmowy, odczytanie, które może być pożyteczne dla czytelnika, 

ponieważ w możliwie szerokim stopniu odsłania grę założeń (wyobrażeń o badanych 

i własnej roli wobec nich) z rzeczywistością (tym, co dzieje się faktycznie w relacji), która, 

jeśli będzie sam rozmawiał z dziećmi powierzonymi pieczy zastępczej, będzie także jego 

udziałem (choć oczywiście każdorazowo różne są założenia i różna jest rzeczywistość).  

 

Przebieg badania  

 Rozmowy z uczestnikami badania odbywały się  w sali konferencyjnej biblioteki, 

użyczonej mi do tego celu, dzięki uprzejmości poinformowanej o założeniach i celach 

badania jej dyrekcji. Po konsultacji z zespołem Zakładu Psychologii Zdrowia, zdecydowałem 

się nie występować z prośbą o udostępnienie sali należącej do zasobów organizatora pieczy 

zastępczej, by uwolnić rozmowy od obciążenia wspomagająco-nadzorczym kontekstem 

pomieszczeń skojarzonych z zadaniami organizatora. W jednym przypadku, kosztem utraty 

udziału dwóch osób badanych, nie przystałem na propozycję przeprowadzenia rozmowy 

w domu opiekunów. Odczytałem ten postawiony przez opiekunów warunek udziału 

w badaniu ich podopiecznych, jako chęć kontroli z ich strony, a być może też chęć ingerencji 

w treść rozmowy, stawiającą badanych w niekomfortowej sytuacji. Z perspektywy czasu 

oceniam tę decyzję jako pochopną. Z punktu widzenia celów badania oraz centralnych pytań 

badawczych, spotkanie z badanymi w warunkach skomplikowanych, większym niż  w innych 

przypadkach udziałem opiekunów, byłoby korzystne.  

 Termin spotkania uzgadniałem każdorazowo bezpośrednio z osobą badaną 

(w przypadku dzieci starszych) lub z opiekunami, tak by stworzyć możliwość dogodnego 

dotarcia poza zajęciami szkolnymi.  

 Badani przybywali na spotkanie bezpośrednio do budynku lub wychodziłem po nich 

niedaleko, w ustalone – rozpoznawalne dla wszystkich miejsce (w przypadku osób dla 

których lokalizacja była nieznana). Opiekunowie, jeśli przychodzili z dziećmi, nie oczekiwali 

ode mnie dodatkowych wyjaśnień, uznawali treść listu z zaproszeniem i rozmowę 

telefoniczną za wystarczające źródło wiadomości o badaniach.  

 Pierwsze kilkanaście minut spotkania, nienagrywanych na dyktafon, poświęcałem na 

przedstawienie swojej aktywności zawodowej, doświadczenia związanego z pieczą zastępczą, 
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przywołaniem wspomnień wcześniejszego kontaktu pomiędzy badającym a badanym w tych 

przypadkach, w których miał miejsce61, oraz precyzyjną dostosowaną do wieku dziecka 

prezentację założeń, celu i przebiegu badania. Ustalałem w tym czasie, na ile moi rozmówcy 

poznali treść listu adresowanego do ich opiekunów i na ile ich zgodę na udział w badaniu, 

z chwilą przyjścia na spotkanie, mogę traktować jako świadomą, a na ile – decyzja po stronie 

dziecka musi dopiero zostać podjęta wobec braku wcześniejszego podania rzetelnych 

informacji. Po uzyskaniu świadomej zgody, zaczynałem nagrywanie wywiadu.  

Ostatnią część spotkania rezerwowałem na uzyskanie informacji zwrotnej, co do 

samopoczucia mojego rozmówcy towarzyszącego udziałowi w rozmowie oraz na ustalenie 

jego gotowości do udziału w kolejnym spotkaniu. Odnosząc się do wątku zaznaczanego 

w krytyce badań jakościowych, to jest - ryzyka otrzymania powierzchownych wyników 

w związku z brakiem opartej na zaufaniu relacji pomiędzy  badającym i badanym (McLoyd, 

Steinberg, 1998, za: Cunningham, Diversi, 2012), nie decydowałem się na odgórne określanie 

czasu i liczby spotkań z badanymi. W konsekwencji wszystkie spotkania trwały od 1,5 do 2 

godzin. W trakcie prowadzenia badań zdecydowałem o ograniczeniu liczby spotkań ze 

wszystkimi badanymi do dwóch, w poczuciu wysycenia materiału badawczego oczekiwaną 

treścią. Czas, który pozostawał do dyspozycji w czasie dwóch spotkań pozwalał na 

wystarczającą dla celów badania ekspozycję sytuacji egzystencjalnej osób badanych.  

   

Rekrutacja osób badanych  

Proces rekrutacji osób badanych przebiegał w kilku etapach opisanych na Rys.3. 

 

61
 Z kilkorgiem badanych miałem możliwość bezpośredniej rozmowy kilka lat wcześniej w  ramach pełnienia 

obowiązków zawodowych psychologa – członka zespołu do spraw pieczy zastępczej (z Oliwią, Moniką, Nadią 

i  Pawłem, Przemkiem).  
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Rysunek 2 - Proces rekrutacji osób badanych.  

 

Zgoda 
kierownictwa 

•Przygotowałem pismo z prośbą o zgodę na przeprowadzenie badań w instytucji 
organizatora opieki zastępczej i odbyłem osobistą rozmowę z dyrekcją instytucji 
w tej sprawie. Otrzymałem zgodę na przeprowadzenie badań po uzysaniu zgody 
kierownika zespołu ds. pieczy zastępczej. 

•To samo pismo przedstawiłe m kierownikowi zespołu pieczy zastępczej i także od 
niego otrzymałem zgodę na przeprowadzenie badań. 

Informacja dla 
pracowników 
terenowych 

•Przygotowałem list do koordynatorów rodzin zastępczych oraz pracowników 
socjalnych wizytujących rodziny zastępcze z informacjami o badaniu i grupie osób 
badanych i przekazałem go korzystając z pośrednictwa kierownika.  

Zgoda opiekunów na 
przekazanie danych 

teleadresowych 

• Przygotowałem druk zgody dla opiekunów zastępczych na przekazanie mi danych 
osobowych: adresu i numeru telefonu, w celu przedstawienia założeń badania. 

• Zgodę na udział w badaniu koordynatorzy rodzin i pracownicy socjalni odbierali w czasie 
wizyt domowych lub spotkań na terenie instytucji z opiekunami zastępczymi. 

• Otrzymałem pisemne zgody od 13 rodzin, których przynajmniej jeden wychowanek spełniał  
kryterium wieku (13-25 lat), łąćznie w tych rodzinach wychowywało się 25  podopiecznych 
spełniających kryterium wieku. 

 

Listowne 
zaproszenie do 

udziału  
w badaniach 

• Przygotowałem i  wysłałe m listy (Załącznik  1) z informacją o badaniu do tych 
opiekunów zastępczych, którzy za pośrednictwem pracowników terenowych 
zgodzili się na przekazanie danych osobowych. Listy otrzymało trzynaście rodzin, 
w których wychowywało się 25 podopiecznych spełniających kryterium wieku. 

 

Rozmowy 
telefoniczne z 

opiekunami 
zastępczymi 

• Kontaktowałem się telefonicznie ze wszystkimi opiekunami zastępczymi, którzy 
otrzymali listy i nawiązując do treści listu  wyjaśnieniałem cel badań. 

• Rozmowy z ośmioma opiekunami zakończyły się ustaleniem terminu badania, 
bądź przekazaniem mi numeru telefonu do podopiecznych, w celu bezpośredniej 
rozmowy z nimi, jeśli  taką potrzebę sygnalizował opiekun. W tych ośmiu rodzinach 
wychowywało się 13 podopiecznych spełniających kryterium wieku. 

Rozmowy 
telefoniczne z 

wychowankami i 
udział w badaniu 

• Odybłem rozmowy telefoniczne z siedmioma wychowankami bliskimi pełnoletniości lub już 
pełnoletnimi, z których pięć zakończyło się ustaleniem terminu, ale jedynie dwa spośród 
zaplanowanych w ten sposób spotkań doszło do skutku.  

 
• Ostatecznie w badaniach wzięło udział ośmiomo wychowanków sześciu różnych rodzin 

zastępczych.  

• Z sześciorgiem badanych spotkałem się dwukrotnie. 
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Potencjalna utrata osób badanych miała miejsce:  

1. Na etapie uzyskiwania przez pracowników terenowych zgody na przekazanie przez 

rodziny zastępcze swoich danych teleadresowych. Nie znam liczby osób spełniających 

kryterium wieku, których sytuacja jest oceniana przez organizatora pieczy zastępczej, 

z którym nawiązałem współpracę. Mając na uwadze fakt, że w skali ogólnokrajowej 

osoby w wieku powyżej 13 r.ż. stanowią 47% wszystkich wychowanków rodzin 

zastępczych (GUS, 2019), można założyć w dużym przybliżeniu, że w populacji 156 

wychowanków około 73 osób mogło być w wieku kwalifikującym ich do udziału 

w badaniach. Utrata badanych mogła dotyczyć: 

a) rodzin, którym pracownicy delegowani do oceniania sytuacji dziecka nie 

przekazali informacji o badaniu - ewentualne nie przekazanie informacji o badaniu 

przez pracowników terenowych mogło wynikać z nieprzychylnej postawy danego 

pracownika terenowego w stosunku do podejmowanych przeze mnie badań, bądź 

z autonomicznej oceny pracownika terenowego, że nie jest wskazane, by 

wychowankowie rodziny albo rodzina w ogóle była objęta badaniem; 

b) rodzin, którym przekazano wstępne informacje o badaniu i nie wyraziły zgody na 

udostępnienie adresu w celu przesłania szczegółów pocztą.  

2. Na etapie rozmów telefonicznych z opiekunami, których celem było ustalenie terminów 

spotkań (z 13 rodzin i 25 wychowanków do 8 rodzin i 13 wychowanków). Nie ustalono 

terminów rozmów z podopiecznymi pięciu rodzin zastępczych: 1) w jednym przypadku 

z powodu wyjazdu zagranicznego opiekunki; 2) w jednym przypadku z powodu 

przeprowadzki rodziny zastępczej; 3) w jednym przypadku z powodu niedogodności 

czasu badań w związku z obowiązkami wychowanki; 4) w jednym przypadku z powodu 

uwarunkowania udziału wychowanków w badaniach odbyciem rozmów w domu 

opiekunów zastępczych; 5) w jednym przypadku z powodu choroby dziecka wymagającej 

hospitalizacji. 

3. Na etapie rozmów telefonicznych z wychowankami (z 13 wychowanków do 11 

wychowanków), których celem było ustalenie terminów spotkań: dwie osoby deklarowały 

chęć udziału w badaniu w odleglejszej perspektywie czasowej, poza harmonogramem 

badań.  

4. Na etapie pomiędzy ustaleniem terminu spotkania bezpośrednio z wychowankiem 

a samym spotkaniem (z 11 wychowanków do 8 wychowanków): 1) jedna osoba ustaliła 
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termin spotkania i nie dotarła na nie bez uprzedzenia mnie o nieobecności; 2) jedna osoba 

uprzedziła o nieobecności SMS-em dzień wcześniej i nie udało się wyznaczyć kolejnego 

terminu; 3) jedna osoba odwołała spotkanie w rozmowie telefonicznej potwierdzającej 

termin.  

 

 

Rozmówcy 

 

Tabela 2 - Rozmówcy 

imię  wiek opiekun/opiekunowie 

zastępczy 

długość 

pobytu w 

rodzin ie 

zastępczej 

w dniu 

badania 

ilość zmian 

w ro li 

wiodących 

opiekunów 

przybliżony wiek, w 

którym doszło do 

oddzielen ia z rodzicami 

biologicznymi 

Oliwia 18 l. babcia i dziadek 
(macierzyści) 

5 l. 1 13. r. ż. 

Kamila 22 l.  babcia i dziadek 

(macierzyści) 

6 l. 1 16. r. ż. 

Monika 16 l. zawodowa rodzina 
zastępcza 

8 l. 2 4 r. ż. - rozstanie z 
mamą; 

1 r.ż. - śmierć taty 

Nadia 15 l. ciocia i wujek (brat 
mamy) 

8 l. 1 7 r. ż. - śmierć 
rodziców 

Paweł 16 l. ciocia i wujek (brat 

mamy) 

8 l. 1 8 r. ż. - śmierć 

rodziców 

Konrad 16 l. babcia macierzysta 16 l. 1 1 r. ż. 

Przemek 23 l. zawodowa rodzina 
zastępcza 

8 l. 5 2 - 3 r. ż. - rozstanie 
z mamą; 
1 r.ż. - śmierć taty 

Jacek 17 l. babcia ojczysta 15 l.  1 2 r. ż. 

 

Grupa osób badanych jest niehomogeniczna wg. wielu kryteriów: demograficznych, 

biograficznych, czy związanych z organizowaniem pieczy zastępczej. Taki kształt grupy 

badawczej jest konsekwencją wyboru przedmiotu badania. Nie sposób stworzyć 

homogenicznej grupy badawczej pod względem sytuacji egzystencjalnej, która z definicji dla 

każdego badanego jest różna. Dobór osób badanych np. według klucza typu rodziny 



 

 

   145 

 

zastępczej, w której osoba badana się wychowuje (powszechny w badaniach poświęconych 

problemom polityki społecznej) byłby w tym przypadku nietrafny. Nie ma uzasadnienia 

twierdzenie, że sytuacja egzystencjalna dwóch osób wychowywanych w spokrewnionych 

rodzinach zastępczych będzie „bardziej podobna” niż sytuacja dwóch osób wychowywanych 

w rodzinach zastępczych różnych typów. Analogicznie, nie ma powodów, by sądzić, że 

sytuacja osób, które są w rodzinach zastępczych tak samo długo, będzie bardziej zbliżona, niż 

sytuacja osób, które mają w nich różny staż. W każdej rozmowie poświęconej sytuacji 

egzystencjalnej osoby badanej, spodziewam się czegoś innego, zatem każde kryterium 

homogeniczności grupy byłoby nietrafne ze względu na ten specyficzny przedmiot badań. 

Jest to zbieżne z naturalistycznym nastawieniem badawczym, ponieważ w naturalnych 

międzyludzkich kontaktach nie sortujemy osób ze względu na takie czy inne, dające się 

wyodrębnić z perspektywy trzecio-osobowej aspekty ich doświadczenia, przeciwnie - 

źródłowo mamy przekonanie o wyjątkowości każdej spotkanej osoby. Z każdą, zawiąże się 

inna rozmowa.  
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V. Wyniki badania. Analiza i interpretacja  

1. Rozmowa z Oliwią i Kamilą  

 

Rekonstrukcja struktury rodziny pochodzenia  Oliwii i  Kamili62 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

Spotkanie z O liwią (18 l.) i Kamilą (22 l.) poprzedza rozmowa telefoniczna z ich 

babcią, pełniącą rolę opiekunki zastępczej, niknąca przez słaby zasięg. Babc ia zgadza się na 

udział wnuczek w  badaniu, zastrzegając, że muszą same się umówić, bo są pełnoletnie, 

przekazuje mi numer do Kamili. Dzwonię, opowiadam o założeniach badania, Kamila zgadza 

się i ustalamy termin. Siostry chciałyby przyjść na rozmowę razem, zgadzam się, domyślając 

się, że rodzeństwu razem łatwiej poradzić sobie ze stresem, wywołanym sytuacją udziału  

w badaniach. Spodziewam się, że oczywiście udział dwojga rozmówców w spotkaniu 

poskutkuje inną rozmową niż udział każdej z nich osobno, ale przyjęta w badaniu 

metodologia, pozwala traktować tę okoliczność raczej jako szansę niż przeszkodę.  

 Jest to moja pierwsza rozmowa w cyklu przedsięwziętych badań, co daje o sobie znać 

w pierwszych chwilach. Opisując motywację do podjęcia badań i ich cel uciekam nieco 

w abstrakcję, przywołuję wcześniej przeprowadzony i nagrany wielogodzinny wywiad 

historii życia z mężczyzną, który chciał zanieść swoją opowieść innym i zastrzegał 

z naciskiem, że to, co opowiada, jest prawdą. Pytanie, czy w rozmowie o konkretnych losach, 

i konkretnych doświadczeniach jakaś ważna, wspólna prawda może zostać wypowiedziana, 

 

62
 Figury symbolizujące osoby pełniące wobec dzieci rolę opiekunów zastępczych wyróżniam pogrubionym 

obrysem. Rekonstrukcje powstają na podstawie treści rozmów, obejmują te osoby i części r odziny, o których 
wspomnienie pojawiało się w dialogu.  

Kamila Oliwia 

22 18 20 
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pozostaje w zawieszeniu w przedsionku rozmowy jak staromodny, dawno nieużywany 

kapelusz, o którym łatwo pomyśleć, że jest tylko dekoracją. Zaraz pośpiesznie pada z mojej 

strony pytanie o czas na rozmowę, o którym wiadomo, że ogranicza go załatwienie w mieście 

przez babcię jakichś pilnych spraw. Kiedy babcia skończy, także my mamy skończyć 

rozmowę.  

 Usprawiedliwiam się, że nie mam kwestionariuszy, które zawsze ułatwiają sprawę, 

tylko kilka pytań, żeby się nie pogubić. Najpierw metryka. Oliwia - 18 lat, Kamila - 22 lata - 

„stara dupa” - stwierdza filuternie młodsza z sióstr, na co starsza reaguje nie bez protestu, ale 

z poczuciem humoru. Czas pobytu obojga w rodzinie zastępczej, to około 6 lat. Formalnie, bo 

nieformalnie znacznie dłużej. Ale na początku rozmowy, ważniejsze niż ustalenie dokąd sięga 

historia korzystania z opieki babci jest zaznaczenie przez Kamilę, że O liwia została 

z rodzicami dłużej niż ona:  

K: Bo sąd dał taki jakby kredyt zaufania w stosunku do rodziców... Że my nie chcieliśmy już tam 
wracać, Ola była bardzo zżyta z rodzicami, więc tam została jeszcze. No, ale później było tak, że 
mieliśmy jedną sprawę w marcu i to był taki... Jakby dostali 3 miesiące takiego jakby okresu 
próbnego... Że mają się postarać i tak dalej i w czerwcu mieliśmy kolejną rozprawę i wtedy już 

Ola przyszła do nas.  

Próba dana rodzicom przez sąd na poprawę funkcjonowania się nie powiodła i od tej pory 

siostry są niezmiennie od 6 lat w rodzinie zastępczej stanowionej przez babkę i dziadka 

macierzystych. Temat przyczyn opuszczania rodziców przez dzieci i powierzania się opiece 

dziadków (który to proces znalazł się na powszechnym widoku) i ukryty poprzedzający go 

proces opuszczania dzieci przez rodziców będzie jeszcze pogłębiony w dalszej części 

rozmowy. Także punkt widzenia O liwii będzie zaznaczony później, dopiero po tym, jak 

imiennie wywołam ją do odpowiedzi. Na razie, za przyzwoleniem siostry, swoją opowieść 

snuje Kamila. 

Wartość rodzinnej opieki zastępczej 

 Temat bycia osobno, w decydującym dla rodzeństwa czasie, jest chyba za trudny na 

początek, nie wiem, czy bardziej dla mnie czy moich rozmówczyń, bo urywa się bez 

kontynuacji, tę znajdzie dopiero po krótkim wycofaniu się z tu i teraz rozmowy, które jednak 

poprowadzi Kamilę do refleksji nad wartością opieki zastępczej: 

BW: Mój pomysł na wstępną rozmowę o Waszej sytuacji pochodzi stąd, że natrafiłem na  
materiały z Anglii, gdzie zaprasza się młodych ludzi właśnie, którzy są w różnych formach opieki 
zastępczej na  rozmowy na temat ich sytuacji po to, żeby to później trafiło do władz, ministra, 
który się zajmuje ich sprawami. To są takie informacje zwrotne dla osób, które tym systemem 
mogą zarządzać, tak? Coś tam doskonalić… I teraz będzie kilka takich pytań, które tam właśnie 
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padają. Bo w Polsce na razie tak się nie robi, nie ma takich spotkań, żeby grupa takich młodych 
ludzi... nie wiem czy oni nawet tam w parlamencie się nie spotykają (uśmiech). Myślę, że to 
jest fajny pomysł, co? Żeby mogło tak być, że wy jako osoby, dla których to niby się projektuje, 

też macie prawo... 

 Kamila i Oliwia na takie zagajenie reagują śmiechem, bądź to kryjąc skrępowanie 

nowo – ustaloną przeze mnie wagą spotkania, bądź też wychwytując niedorzeczność nadania 

rangi politycznej rozmowie toczonej w prowincjonalnej bibliotecznej salce. Dla badacza, ten 

wątek maskuje pewne zażenowanie towarzyszące kolejnemu pytaniu: o ocenę jakości opieki, 

której rozmówczynie doświadczają ze strony rodziny zastępczej, które mimo oporów jednak 

zdecydowałem się zadać. Wzmianka o brytyjskich praktykach badawczych, które pytanie 

naśladuje pozwala zdystansować się do niego. Opór pochodzi z przekonania o nietrafności tak 

postawionego problemu: jakość opieki rozumiana jest w nim jak jakość jakiejś usługi, co jest 

sprzeczne z doświadczeniem. Opieki w normalnych warunkach nie doświadcza się jako 

usługi. Tę nietrafność pytania odsłaniają odpowiedzi, początkowo odległe doświadczeniu, 

gdy Kamila oddaje się abstrakcyjnym porównaniom jakości opieki, którą wraz z siostrą 

odbierają od dziadków a wyobrażoną sytuacją osób w domu dziecka. Rozmówczyni domyśla 

się, że tu doświadcza „więcej wsparcia” a szczególnie „tego wsparcia rodzinnego”, ocenia, że 

„nie ma takiej bariery” w czerpaniu wsparcia od członków rodziny, jakie występują, gdy 

trzeba je przyjąć od obcych, sądzi, że osobom wychowywanym poza rodziną „ciężej się 

otworzyć i przyzwyczaić do sytuacji”. Obecność instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w wyobrażeniach jest znacząca, pozostaje punktem odniesienia jako odległa niepożądana 

możliwość.  

K: No, a tutaj, że mamy babcię, dziadka, no i w sumie wujka, bo razem z nami mieszka, no to 
tak na dobrą sprawę, nic się tak naprawdę nie zmieniło, a nam jest, jakby łatwiej  i mamy 
poczucie takiego bezpieczeństwa, że jesteśmy kochani i że w końcu my jesteśmy najważniejsi, 
a nie ktoś inny. 
 

 Przekonanie, że „nic się tak naprawdę nie zmieniło” mówi tyle, że relacja z babcią, 

dziadkiem, wujem trwała od zawsze, zmienił się jej formalny, czyli umowny status.  

Dowód miłości 

 Dowodem poczucia bezpieczeństwa i bycia kochanym, który od razu się nasuwa jest 

dbałość opiekunów o wykształcenie podopiecznych: „że babcia wypchnęła na studia”, że 

„brat robi szkołę zaocznie, chociaż już jedną skończył”, że „O liwia poszła do technikum”.  

K: No jest tak, że nas wspierają, i tak... tak, że my byśmy tam sobie chcieli olać pewne sprawy, 
a Babcia zawsze mówi, a gdzie... bo to nie wypada, jak już coś zacząłeś, to rób... 
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O: ...bo później będzie szkoda... 
K: No, później będziesz żałowała, że nie spróbowałaś i tak dalej. 

 
Troska babci o edukację jest dla Kamili i Oliwii (która włączyła się w rozmowę, 

potwierdzając wagę troski o edukację w komunikowaniu miłości), dowodem na to, że 

opiekunom zastępczym na nich zależy, jest też formą komunikacji troski w ogóle. Zaś 

podkreślanie: „bo to nie wypada” - komunikuje jednocześnie: „w moich oczach jesteś kimś”. 

W komunikacji z wnuczką, gdy ta narzeka, jak ciężko jej na studiach, babcia jednocześnie 

konfrontuje „przecież nikt ci nie kazał iść”, ale też podtrzymuje, zachęcając do wytrwania „oj 

no, skończysz i będziesz miała papier”.  

 Czy dbałość o edukację dzieci okaże się jednym z wielu czy jedynym dostępnym 

wyrazem miłości? 

Użyteczność objawu 

 Kamila zaznacza, że rolą babci jest też w pewnych sytuacjach zmniejszanie presji, 

którą jużona sama na siebie nakłada, oczekując od siebie dużych osiągnięć. Babcia mówi: 

„nie przejmuj się”, zachęca „żebym czasami sobie odpuszczała”. W tym momencie pojawia 

się ważna refleksja: 

K: […] ale z drugiej strony jak bym sobie odpuściła pewne sprawy, to bym pewnie nadal 

mieszkała z rodzicami i by się tak działo, jak by się działo. Ewentualnie już bym nie chodziła po 

tym świecie, bo zachorowałam, a rodzice nie chcieli ze mną iść do żadnego lekarza, stwierdzili, 

że ja symuluję ... 

Kamila odkrywa, że cecha, z którą obecnie wiążą się pewne niedogodności pozwoliła jej 

przetrwać.  

K: ...po prostu stwierdzili u mnie nerwicę i... z serca przeszło mi na gardło i w pewnym 
momencie, by mnie udusiło, jak bym się jeszcze kilka razy mocno zdenerwowała. No. Ja 
mówię, dzięki Bogu, że mamy babcię i dziadka (śmiech). 
 

Przechodząca z serca na gardło „nerwica” (będzie o niej jeszcze mowa), mogła udusić, ale też 

dzięki niej i dzięki Bogu, babcia i dziadek mogli zareagować na zagrożenie życia. Nerwica 

sprowadza ratunek.   

Historia zastępczej relacji 

Pytanie o stałą obecność babci „na horyzoncie” jako gwarantki bezpieczeństwa, która w razie 

czego zainterweniuje, spotyka się z potwierdzeniem: 

K: Znaczy ja ogólnie byłam bardziej związana z dziadkami, dlatego że ja przez dwa lata 

mieszkałam razem z dziadkami i dopiero jak się brat urodził, to się przeprowadziliśmy, ale ja 



 

 

   150 

 

i tak co tydzień czasami do dziadków, zawsze na całe wakacje czy coś, to zawsze do dziadków 

jechałam i koniec. I zawsze... Moja babcia powtarza, że jak miałam pięć lat, to już mówiłam 

właśnie do mojego wujka, że „ja już wiem wszystko, jak Ty musisz zrobić, żeby mnie przepisać 

tutaj, że to trzeba iść do gminy, wypełnić wniosek i już będę z Tobą mieszkała". 

 

Dziecko pojmuje możliwość umieszczenia w rodzinie zastępczej analogicznie do sytuacji 

szkolnej, gdzie można zostać przepisanym z klasy do klasy lub z jednej do drugiej szkoły, 

jeśli coś idzie nie tak. Wykład pięciolatki o rodzicielstwie zastępczym ukazuje je pod zupełnie 

nowym kątem. Po pierwsze, moja szkoła, kiedy zostaję przepisany do innej nie przestaje być 

zupełnie „moją”, jej prawem zostaje odtąd tytuł „mojej pierwszej szkoły”, takie spojrzenie 

usuwa konflikt lojalnościowy. Po drugie, uczeń/dziecko jest tu pojmowane podmiotowo, jest 

różnica między stwierdzeniem: dziecko musi być przypisane do którejś rodziny, 

a stwierdzeniem: dziecko musi być umieszczone, w którejś rodzinie. Dziecko jest aktywnym 

uczestnikiem procesu edukacji/wychowania, który trwa w kontekście tego czy innego 

otoczenia (dostosowanego lub niedostosowanego do potrzeb), ale bazuje na aktywności 

dziecka.  

Nadmierna dojrzałość i  rodzące się już wtedy „nieodpuszczanie sobie” Kamili, są 

wywołane uczuciami. 

K: Tak, gdzieś się tam nie podobało ogólnie u mnie w domu, zresztą tam była druga babcia 
i jakoś tak, ona nigdy mnie nie traktowała jako wnuczkę i tam zawsze, Oliwia i Patryk to tak... 
Bo Patryk to był jedyny wnuczek, a Ola, że najmłodsza... No a ja, nie, nie, nie, nie. 
BW: Mhm.  
K: Ja byłam zawsze pupilkiem babci  i dziadka, ale z drugiej strony. 

 

Odrzucenie przez babcię ojczystą (z którą mieszkali wszyscy po narodzinach Oliwii), 

a przyjęcie przez babcię macierzystą (z którą mieszkała początkowo tylko Kamila 

z rodzicami), rysuje się jako silne źródło oddziaływań w systemie rodzinnym. 

Skomplikowane pola sił przyciągania i odpychania, których bieguny stanowią dla Kamili 

uczucia matki jej ojca i matki jej matki,  prawdopodobnie rzutują na dynamikę interakcji 

w rodzinie nuklearnej, której nikt nie ogarnia świadomością i nie kontroluje.   

Wybór opieki zastępczej i jego motywy 

Czy było tak, że Kamila dokonała przynajmniej częściowo podmiotowego wyboru, że 

chce przejść pod opiekę dziadków?  

K: No bo u nas w domu też było tak, że… U nas w domu zawsze brakowało pieniędzy, na żadne 
wycieczki nie mogliśmy jeździć, ani na nic, bo nie było tych pieniędzy. No ale jak przyszło co do 
czego, to zawsze na wódeczkę pieniądze były, tak? I ja już powiedziałam, że ja już mam dosyć 
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tego i u babci... No różnie też bywało, bo babcia z dziadkiem byli na rentach, emeryturach, no 
wuja... Mają też gospodarstwo, wiadomo, babcia jeszcze tam pracuje do tej pory cały czas, no 
a wuja poszedł do pracy, to żeby jakoś im pomóc, żeby im jakoś lepiej to wszystko szło  i jakoś 
Babcia zawsze nas wspierała, czy na przykład podręczniki, czy całą wyprawkę, to zawsze 
Dziadek mi kupował, dawał pieniądze  i wszystko  sponsorował, nie?  
 

Zasoby finansowe lokowane bez reszty w alkoholu są symbolem zaniedbania. W czasie gdy 

incydentalna pomoc i zaangażowanie rodziców są odbierane jako nieadekwatne, 

w zaspokajanie potrzeb Kamili na długo przed formalnym umieszczeniem w rodzinie 

zastępczej (już 10 lat wcześniej) włączają się dziadkowie: 

K: Zawsze jakoś pomagali i zawsze wiedziałam, że mogę tam iść do nich i porozmawiać, czy jak 
coś bym potrzebowała, to babcia z dziadkiem, by tam pomogli, nie? No a w domu, to żadnej 
takiej pomocy nie było. Nawet  nie chciałam, żeby mi się tam wtrącał ktoś. No a jak szłam do 
babci, babcia zawsze mi tam nakupowała kolorowych jakichś zeszytów, nie - zeszytów, „tu ucz 
się pisać literki”, wuja ze mną siadał, pisał pierwszą literkę, a później ja dokańczałam szlaczek, a 
później, jak poszłam do zerówki, to byłam obcykana w tym wszystkim (śmiech). 
 

Kolorowe zeszyty, podręczniki, wyprawka, wycieczka  z klasą. Pierwsza literka w wierszu 

stawiana przez dorosłego. W świecie przeżyć dziecka – wyrazy miłości, której ono pragnie 

i szuka z konieczności poza - spustoszonym przez wódeczkę i jej zaborczą miłość - domem. 

 

Bezkres nadziei - młodsza siostra  wyboru 

 Fakt, że moment pełnego przejścia pod opiekę dziadków macierzystych był dla obu 

sióstr różny, zestawiony z konsekwentnym milczeniem młodszej z sióstr, budzi zaciekawienie 

jej perspektywą. Pytam, wprost zwracając się do przysłuchującej się dotąd rozmówczyni: 

„A z Twojej perspektywy Oliwia, to wyglądało... inaczej? Miałaś dwanaście lat… Tak się 

wtedy wszystkiego nie widzi jasno? Jak to było?” 

O: Ja miałam takie rozterki, można tak powiedzieć, czy być właśnie  z rodzicami, bo miałam taką 
cichą nadzieję, że to jakoś się zmieni wszystko, że może, nie wiem, sprowadzę ich na tą lepszą 
drogę, że się wtedy otrząsną, ale stwierdziłam właśnie po tym roku, jak zostałam  u nich, że to 
jest coraz gorzej, że więcej piją, a ja zostałam po prostu tak na uboczu, no  i oni zajmowali się 
tam swoimi sprawami, no czasami nawet obiadu nie było, no to już od dzieciństwa po prostu 

coś tam zaczęłam pichcić i tak właśnie...  

Jakie są szanse dwunastoletniej córki na sprowadzenie uzależnionych od alkoholu rodziców 

na dobrą drogę? Drogę, w której mogłaby im towarzyszyć, przy okazji – rozwijając się u ich 

boku.  

O: No doszło do tego, że mama właśnie pracowała tam dość daleko  i zostawałam na przykład 
na noc, ale no rano wracałam normalnie do domu. No i później to jakoś tak było, że zostawiła 
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mnie u babci i to razem z psem, no i tak nie wracała... Nie wracała... Nie wracała, tak? No i tak 
zostałam. I później nawet nie dzwoniła, nie pytała czy wszystko jest ok, czy czegoś mi nie 
brakuje. Nic kompletnie. Żadnego zaangażowania z jej strony. No i Babcia mówi: „to jedziemy 

do sądu, robimy sprawę”. I już. I koniec.  

Drogi matki i dziecka rozchodzą się zawsze ze względu na matkę. Czasem matka zostawia 

dziecko w dobrych rękach, schodząc na złą drogę. To jedyny wyraz miłości na jaki ją stać?  

O: No i ja się zgodziłam na to, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. To całe to moje 
poświęcenie to, szczerze mówiąc, było na nic, bo wtedy właśnie widziałam, jak babcia 
z dziadkiem Patrykiem i Kamilą właśnie się tak opiekują, że dbają o nich i w ogóle. A ja, to taka 

sierotka jakby zostałam tam i...  Nie... Stwierdziłam, że nie... Koniec tego i tyle. 

Koniec nie jest obojętny. Proces godzenia się z utratą rozpoczyna się z chwilą, kiedy gaśnie 

nadzieja. Ale ma też ten wymiar, że poczucie bycia opuszczonym przez rodziców jest 

splątane z towarzyszącym mu poczuciem winy z powodu opuszczania rodziców.  

Utrzymanie rodziców z pomocy socjalnej na dziecko 

 Odwrócony porządek odpowiedzialności, tj. poczucie odpowiedzialności dziecka za 

rodziców utrwala się dodatkowo w miarę jak byt rodziców coraz bardziej zależy od wsparcia 

finansowego, które otrzymują ze względu na dziecko.  

BW: Czyli Ty zostałaś tam, taka sierotka ze swoją nadzieją. 
O: Tak, ze swoją nadzieją, bo mówię, a może się coś zmieni, może coś, może, nie wiem, jakoś 
otrząsną się z tego, ale no było coraz gorzej de facto, bo co mieli pieniądze no to na picie, na 
alkohol, na papierosy i w ogóle. No i tak doszło nawet do tego, że zaczęli zapożyczać się 
u sąsiadów, no i... Te długi rosły i rosły i rosły, no i tyle. No, jedyne pieniądze, jakie  oni wtedy 
mieli, no to właśnie to rodzinne  i takie bony, jakieś talony czy coś takiego na żywność, no to 
wtedy tak, ale później to już wszystko olewali już z tej strony, bo stwierdzili, że ..o jesteś u nas, 
to pieniądze mamy, bo rodzinne albo coś tam albo coś tam i... To jedyne nasze utrzymanie de 
facto, no bo oni wtedy nie pracowali, to już olewali totalnie sprawę i pracę. No to z biegiem 
czasu to ich wyrzucili z tej pracy. Później łapali się , czego można. No bo ja odeszłam do babci, 

no to oni już wtedy pieniądze mieli zabrane, no to wtedy jakaś praca się ruszyła... 

Rozpad rodziny pociąga za sobą odebranie „rodzinnego”, co czasem powoduje otrzeźwienie.  

Czy na długo? 

Anatomia rozpadu rodziny nuklearnej 

Kamila pamięta komplikacje poprzedzające odchodzenie Oliwii z rodziny widziane 

z dystansu – pobytu już gdzie indziej:  

K: Ale to też nie było tak, że tata został zatrzymany?  

O: No tak. 

K:...przez policję, bo prowadził po pijanemu auto, no i go zamknęli w zakładzie karnym. 
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W czasie, gdy ojciec trafia do więzienia, matka nie może znieść samotności.  

K: No i to też było tak, że wtedy mama została sama, no i właśnie Oliwię też podrzuciła do 

babci, tam za płotek, no i właśnie tak zostało, no i mama stwierdziła, że ma przyjaciela... 

O: Właśnie wtedy pojawił się taki kolega, jak to mama powiedziała. 

K: No, kolega! Żeby ona tutaj sama nie była, no, bo tak nieprzyjemnie i w ogóle. No i on 

zamieszkał po jakimś czasie razem z mamą... Zamieszkali razem. Tata siedział w więzieniu. 

A później tata wyszedł, to niby on się wyprowadził. 

 

Zaangażowanie mamy w relację z mężczyzną pod nieobecność ojca, będzie dla córek niby-

rzeczywistością, w którą nie dowierzają. Z czasem okazuje się: 

O: Ale prawda była inna. 

K: Wyszło, tak jak wyszło, że Ttta dostał jakąś pracę pod miastem, wyjeżdżał cały czas, jego nie 

było, no więc mama znowu zostawała sama, więc znów przyjaciel przyjechał, no  i teraz... 

Mama poszła do przyjaciela, tata został sam... 

 

O trudnym i niezakończonym dotąd procesie dochodzenia do prawdy o mamie metodą 

szokową, będzie mowa później. Na chwilę rozmowa koncentruje się na postawie rodziców 

wobec dzieci, po ich zamieszkaniu z dziadkami. 

 

Rodzice teraz wiedzą, że żyją  

 Rodzice po odejściu dzieci deklarują, że „wiedzą, że żyją”, o czym donosi moim 

rozmówczyniom któraś z ciotek. Ta wiadomość rani, przyjmując kształt pytania: „Czy 

byłyśmy chciane?”. Czy dziecka życie jest nieustannie zależne od pragnienia rodziców, by 

ono żyło – nawet jeśli fizycznie, czy ekonomicznie już od nich nie zależy? Wypowiedź 

rodziców, jeśli nie została przez nieżyczliwy przekaz zniekształcona, może znaczyć co innego 

niż odrzucenie córek. Utrata jest konkretem w płynnej rzeczywistości, w której dryfują 

rodzice znieczulający się alkoholem. Utrata przebija się przez barierę nieczułości, teraz, przez 

chwilę wiedzą że żyją, chociaż - byle jak, ich zachowanie ma realne konsekwencje, chociaż - 

złe. Poczucie rzeczywistości szybko się rozpływa. Nie płacą symbolicznych alimentów (po 40 

zł na dziecko), „ale ludziom mówią, ile to oni nie płacą, że mi słoiczki na stud ia szykują”. Do 

Oliwii i Kamili docierają z drugiej ręki historie opowiadane przez rodziców o wystawnych 

osiemnastych urodzinach córki, podarowanym przez nich Oliwii w prezencie wiele wartym 

pierścionku. Wieści te przypominają opowiadanie bajek, w których główne role pełnią córki, 

a na drugim planie są ich szlachetni rodzice (jak wynika z dalszej części rozmowy, rola 

czarnego charakteru jest też obsadzona).  „Chwalą się przed innymi, jakie mądre dzieci 
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mają”. Świadomość powinności wobec dzieci, realizuje się w fantazjach rodziców, 

rzeczywistość pozostaje jednak  w opłakanym stanie. Uznają zobowiązanie, ale go nie 

spłacają. W realności nie zdobywają się na przesłanie niewielkich świadczeń 

alimentacyjnych, natomiast w swoich opowieściach tworzą alternatywną rzeczywistość, 

w której stać ich na gesty miłości. „Oni nie wiedzą tak naprawdę, co się z nami dzieje” - 

mówi Kamila.  

 Mimo, że to wszystko wiadomo, nadchodzące połączenie telefoniczne od mamy lub 

taty wyprowadza z równowagi. Kamila podkreśla swoją hardość w kontakcie z rodzicami: 

„Nie patyczkuję się z nimi...”, „przez chwilę rozmowy idzie wyczuć, że ktoś jest pod 

wpływem alkoholu i koniec...”, „ po prostu mam taką nerwicę...”,  „i tak w amoku po prostu 

odebrałam, bo tak to nawet nie odbieram”… Mieszanka słusznej złości i beznadziejnie upartej 

nadziei, tego odruchu serca, który chciałoby się zdyscyplinować, towarzyszy niezmiennie 

chwilom, pomiędzy odczytaniem na ekranie słowa: „Mama” a usłyszeniem w słuchawce jej 

pijanego znów głosu. Tata nie dzwoni od czasu, gdy doszło do pamiętnej sceny z jego 

udziałem. 

 

Scena ojca 

 Któregoś dnia zadzwonił wujek, przejęty stanem zdrowia ojca, który przy pracach 

gospodarskich uległ wypadkowi, ma stłuczone żebra, słabo oddycha, słabo kontaktuje. Wujek 

uznaje, że nikt tak dobrze ojcem się nie zaopiekuje jak córki, trzeba przygotować posiłek, 

zrobić opatrunek.  

K: No i ja się wkurzyłam (wzdycha), mówię, dobra, babcia, chodź, pojedziemy. Ale, mówię, 

dobra, bo wiesz, wuja musi przy tym być, bo ja, mówię, nie ręczę za siebie. No i tam wuja 

przyszedł. Mówię: wuja, idź pierwszy, bo ja nie wiem kogo Ty będziesz trzymał, czy mnie, czy 

ojca. I my tam weszliśmy, ojciec... Mówię: babcia, daję sobie rękę prawą odciąć, że my tam 

zajedziemy, a ojciec będzie leżał na tym swoim łóżku, papierosek w gębie i będzie (śmiech) 

wszystko w porządku. 

 

 Decyzji o ratowaniu rodzica z opresji towarzyszy złość, bo ten schemat jest Kamili 

i Oliwii dobrze znany, wiele razy z niepokojem w pośpiechu szły do rodziców, w odpowiedzi 

na sygnał, że potrzebują pilnie jakiejś pomocy i wielokrotnie alarm okazywał się fałszywy. 

Ale silniejsza od złości jest miłość, która popycha do wejścia setny raz do (nie) tej samej 

rzeki – przecież za którymś razem, faktycznie życie ojca lub matki może być zagrożone, jeśli 

pomoc nie nadejdzie w porę. „Nie wiem kogo będziesz trzymał” - mówi do wuja Kamila - po 
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przyjeździe, gdy zgrany scenariusz się powtarza „ojciec trzyma się nie nieźle” – wybucha 

śmiechem, znów to ją trzeba trzymać, rozedrganą od sprzecznych uczuć.  

K: No i owinęłyśmy go tymi bandażami, ale że on był pijany, ja obszukałam tam oczywiście, tam 
czujnik wszystkie szafki, bo babcia wyszła z wujkiem na dwór. No i ja obszukałam wszystkie 
szafki i była tylko jedna butelka pod stołem i ja tą butelkę zabrałam. No po prostu, w życiu nie 
widziałam ojca w takim stanie. Jak on do mnie doskoczył, ja zaczęłam krzyczeć: „Babcia, 
pomocy!”. Mówię: „Oddaj mi tą butelkę!” i ... Ja po prostu już wtedy nie wytrzymałam, co 
chciałam, to mu po prostu wygarnęłam, że on całą rodzinę rozwalił, że to jest  jego wina i że 
bardzo dobrze, że matka odeszła od niego, bo przynajmniej przejrzała na oczy, bo to jest 
wyłącznie jego wina, bo, mówię „wszystko przez Ciebie się zaczęło”. No  i on jeszcze coś tam: 
„Oddaj mi tą butelkę! Oddaj mi tą butelkę!”, no a ja mówię: „Jak by Cię tak żebra bolały, to byś 
tak nie skakał tutaj do mnie” i babcia przyszła i tą butelkę rzuciłam, jeszcze ona nie była 
zakręcona i on do babci jak szurnął… Mówię, no to on jest ten... ciężko obolały: „ratujcie 
mnie!”, „ratujcie!”, bo go żebra bolą, a tak do człowieka skacze? No bo to było w drzwiach 
jeszcze na schodach, zabrał babci tę butelkę, ja mu wyszarpałam, wylałam to, jeszcze cała tak 
śmierdziałam później tą wódką. Ja mówię, Boże kochany… Aż mnie piekło wszystko, no  i od 

tego czasu, nie, nie, nie, koniec. Nie dzwoni do mnie. 

Córka, opatrzywszy rany ojca, obnaża jego bezsilność, zależność, wyprowadza go  

z równowagi (łapanej z butelką w dłoni), żeby poczuł to, co ona? Brak kontaktu 

telefonicznego z tatą jest dla Kamili dotkliwy (odnotowuje ten fakt kilkukrotnie) mimo, że od 

opisanego zajścia minął ledwie miesiąc.  

Wciąż się czeka 

Pytam: „czyli to jest tak, że cały czas życie rodziców jest jakoś blisko was?”.  

K: To się nie da po prostu z tego... Nie wiem, odciąć, tak? Weźmie się nożyczki, odetnie się, 
koniec. Już. Tego nie ma. Bo po prostu to cały czas wraca i chcąc, nie chcąc, każdy coś tam 
powie na ten temat (…) Albo on coś tam mówi właśnie po ludziach, że co to on nie…  Tam dla 

tych dzieci wszystko robił...  

Ludzie gadają... Gadają też rodzice, przed ludźmi szukając usprawiedliwienia:  

Chcą pokazać, że jacy to oni nie są wspaniali, że to wszystko wina babci, że nas wzięła, że to 
wszystko przez nią albo że mi się w dupie poprzewracało, bo ja też odeszłam, że mi się w dupie 
przewróciło, że to wszystko przeze mnie te wszystkie problemy i kłopoty są, no... 
 

Kamila przyznaje, że czasem ma wątpliwości, co do swoich decyzji, nieobca jej jest 

niemożliwa do spełnienia myśl, że może jednak mogłaby drogich rodziców ocalić:  

K: (...) czasami człowiek też myśli: a może by było lepiej... Ale to lepiej by nie było. Na pewno 
nie. 
BW: Na pewno by nie było... No prawie nigdy nie jest, jak... 
K: Ale co, można by było gdybać, że może by się otrząsnęli, czy coś takiego, ale to nie, nie, nie. 
No, skoro: nie ma żony, nie ma dzieci, matka mu zmarła, on został sam i on nadal pije jeszcze 
gorzej... Zawsze się mówi, że alkoholik musi dotknąć jakiegoś dna i  jak przetrwa i wyjdzie 
z tego nałogu jakoś, jakoś się otrząśnie… Ale to nie wiem, to by musiał być koniec świata, nie 
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wiem, od nowa druga Polska, coś takiego, żeby się jakoś, nie wiem, ogarnął, zastanowił. 
Mamusia nie lepsza, no ale... Tam przynajmniej do nas informacje nie docierają, bo ona tu się 
gdzieś... Jest tu, za miastem... Tam w ogóle... Za daleko nas... A że on jest blisko, to my 
praktycznie wszystko wiemy. 
 

Kamila ma intuicję, że w przypadku ojca kolejne życiowe porażki nie pomogą mu sięgnąć 

dna – to znaczy gruntu pod nogami. Ojciec nie zmieni się. Musiałby się zmienić świat. Albo 

skończyć się – świat lub ojciec. Grunt jest poza biografią, w której próżno szukać oparcia. 

Śmierć babki ojczystej była okolicznością, po której spodziewano się zmiany, która nie 

nastała. 

Scena rodzinna 

 Babcia ojczysta mieszkała wraz z Kamilą i Oliwią i ich rodzicami przez pewien czas, 

a później się wyprowadziła do partnera. Kamila oprócz poczucia odrzucenia z jej strony 

wspominała też poczucie ulgi po jej wyprowadzce.   

K: Ja pamiętam, byłam mała, ja pamiętam jak... było lepiej, naprawdę było lepiej, że oni się 

naprawdę wzięli do ten... Jakoś tak przestali pić. Tak jakoś było spokojniej. No ale to chwilę... 

BW: Kiedy? Jak ona się wyprowadziła? 

K: Tak. Bo to w sumie przez babcię się zaczęło, no bo tu, jak oni mieszkają u...teraz u dziadków, 

ta tak jak my mieszkamy, to trzeba było pracować, a im się to nie widziało, żeby pracować i to 

jeszcze ciężko, no bo wiadomo, że gospodarka, tutaj pole, tutaj zwierzęta. Babcia kiedyś też 

bardzo dużo krów trzymała i świń, no było nad czym chodzić, a im się to nie widziało. 

 Babcia miała problem alkoholowy. Nie dbała o siebie. Okłamywała rodzinę, że jest 

pod kontrolą lekarzy. To Kamila  i Oliwia zaalarmowały ciocię, którą zawiozła babcię do 

szpitala, „no i okazało się, że tu już nie ma co ratować”. Jeszcze przez „dwa tygodnie pożyła 

i się zmiotła z tego świata, przed samymi Wszystkimi Świętymi”. Jej pogrzeb w oczach 

moich rozmówczyń to teatr absurdu, „brazylijska telenowela”: 

K: Tak. Bo oni wszyscy oczekiwali, że my będziemy jakąś, nie wiem, jedną, wielką, kochającą się 

rodziną, że my będziemy płakali na jej grobem...  Ja mówię, chyba Was głowa boli. (…) Ona 

mnie nigdy nie uważała jako wnuczkę, to dlaczego ja mam na jej pogrzeb... To znaczy 

wiadomo, należy się to... Ta ostatnia... Ten pochówek... No i było tak, że... Mama z Tatą pod 

rękę, płaczą nad tą trumną (ironiczny śmiech).  

O: Tak, tak! (śmiech). 

 

Co budzi ironiczny śmiech? Przekonanie, że oto na scenie: gra pozorów a nie uczuć? Rodzice 

pojednani – pod rękę? Rodzice zdolni do łez, czuli?  

Nad grobem własnej rodziny chce się płakać. Ale nie warto płakać, kiedy płaczą matka 

i ojciec,  żeby nie tworzyć złudzeń, że porusza ich ta sama rzeczywistość, jak na familijnym 
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filmie. Kamila chce podkreślić, że ona i rodzice to są różne bajki.  

K: Pożegnaliśmy się, wszystko... Koniec. A nie trzysta razy... Płakać tam wszyscy razem mamy, 

nie wiem, tworzyć jakąś jedną, wielką, zgraną rodzinę, którą tak naprawdę nie jesteśmy? No to, 

no bez przesady, jakieś kino będziemy urządzać. No to przecież... Te komentarze na cmentarzu: 

„No to jest rodzina, że to nie wiadomo, co by się działo! Ale to jest rodzina! Że to nie wypada 

tak się zachowywać”. No bo my tak na dobrą... No oni stali  z jednej strony, a my staliśmy 

z drugiej. 

Niezgoda na tworzenie pozorów dobrych relacji z rodzicami. Chęć zakomunikowania innym 

prawdy o tych relacjach? Kamila pamięta taki obraz: ona i jej siostra po jednej stronie i ich 

rodzice po drugiej stronie otwartego grobu babki, nad grobem – trumna niezręcznie 

przenoszona i opuszczana w dół. Danse macabre. Wbrew powadze chwili uwaga skupiona na 

„szuraniu”, „kołysaniu”, „ustawianiu pionowo”, „żeby tylko spód nie odpadł!”.  

 W końcu: „Na żadne stypy nie idę” - stwierdziła Kamila - „nie będę brała udziału 

w tej farsie całej”, Oliwia wzięła udział.  

Stypa 

Oliwia i jej brat byli na stypie.  

O: (…) tam też były jaja, bo chcieli nas posadzić właśnie obok rodziców. A ja powiedziałam,  
przeklęłam tam po prostu, że chyba was popierdoliło, że my koło was będziemy siedzieli... 
A oni się po prostu spóźnili na tą stypę dość długo, no ale już tam, naprawdę, tacy wcięci 
przyjechali. Bo na tym pogrzebie, to oni tam de facto jeszcze się tam trzymali. Ale jak tam 
przyjechali i ja zobaczyłam, że oni się już tam bujają i w ogóle...  
 

Oliwia zajęła miejsce obok cioci i jej córek. Wstydziła się za rodziców. Nie wiedziała jak się 

zachować. Członkowie rodziny ze strony ojca zachowanie Oliwii i Kamili oceniają 

krytycznie, „w tyłkach im się poprzewracało”, „rodzina to jest rodzina, choćby nie wiem co 

się działo”...  

O: Jak rozmawialiśmy tam z ciocią, to ciocia mówi, że ona pamięta Patryka jak był taki mały, jak 
miał cztery latka, no a Patryk ma 20. No to szesnaście lat u nas nie byli... 
K: Ja pamiętam, że właśnie przyjeżdżała do nas rodzina, a później nagle to się wszystko ucięło. 

No do kogo oni mają przyjeżdżać, jak Wy cały czas jesteście pijani? No do kogo? 

Oliwia i Kamila raz po raz słyszą „dzieci powinny być przy rodzicach”. „Oni też powinni nas 

zrozumieć” - mówi Kamila, ale nie ma w niej pewności, czy faktycznie dzieci nie powinny 

być przy rodzicach. Czy w tym, co się stało nie ma jej winy. Jej wina i wina matki – są 

splątane w niedostrzegalny sposób, który zdradza bieg rozmowy.  

K: Na przykład, jak się pytają, no to co, tylko  ojciec pił? A ja mówię, gdzie ojciec, matka też, ale 
to zawsze... zawsze się dziwią, że... dlaczego kobieta tak pije.  
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Kamila też się dziwi. Niezrozumiałość dramatu matki ciąży relacji między nią a babcią, ale 

też w głęboki sposób przyczynia się do nieufności do siebie (Kamila jeszcze powie o tym 

więcej). Spotyka kobiety, które są żonami alkoholików, ale same nie piją, chronią dzieci. 

Przejmuje od innej kobiety, starszej pracownicy w firmie, w której dorywczo pracuje, 

przekonanie, że „teraz kobiety, to są gorsze niż te chłopy”.  

Mimo wszystko rozmowy z innymi, działają oczyszczająco, Kamila odkrywa, że:  

K:  (...) po prostu nie mam się czego wstydzić, tak? To ja teraz mówię otwarcie, no co mi zależy, 
ja już z tego wyszłam, nie utrzymuję żadnych kontaktów z rodzicami, bo też mnie się pytają... 
Na pierwszym roku właśnie...  Bo były takie cyrki  z tym zeznaniem, żebym dostała to 
stypendium socjalne… Stałam dwie godziny w dziekanacie i tłumaczyłam wszystko tej pani od 
początku, co i jak. Jak to się wydarzyło... No i potem jeszcze pisałam podanie do Pani Dziekan, 

gdzie też musiałam opisać całą tą swoją historię...  

Odcięcie kontaktów z rodzicami jest warunkiem uwolnienia od wstydu za nich. Można 

otwierać przed innymi drzwi własnego domu, bez wstydu,  kiedy jest się już na zewnątrz, 

mieszka się gdzie indziej. W ten sposób odkrywa się przed sobą „kim nie jestem” lub „kim 

nie chcę być”. Inni – obcy, przyjmują te deklaracje z aprobatą, nagradzają Kamilę specjalnym 

wsparciem, a ona dzięki nim czuje: „Chyba jestem coś warta, skoro wyszłam z tego”. Tak jest 

na odległej od domu uczelni. Inaczej – w najbliższej okolicy.  

K: Ale też na przykład, mi jest ciężej znaleźć pracę tutaj, w tym rejonie. (…). Tak blisko… 
Dlatego, że wszyscy tutaj patrzą jednak na mnie przez pryzmat rodziców. 
 

Jeśli już „ktoś zaufa, da tę pracę” to jest zadowolony, chce trzymać miejsce dla Kamili, kiedy 

ta musi odbywać praktyki itp. Ale najpierw potrzebne jest słowo kogoś z rodziny, kto 

funkcjonuje w - bardziej niż rodzice - przystosowany sposób. Kluczem do dania szansy jest 

rekomendacja kogoś bliskiego, kto nie jest społecznie  wykluczony, dalej buduje się już 

relacje z pracodawcą na własny rachunek, w oparciu o rzetelność i odpowiedzialność 

w pracy. Poza rynkiem pracy, wykluczenie ze względu na dom widoczne jest 

w nawiązywaniu relacji osobistych.  

K: Takie coś się ciągnie, że rodzice byli tacy, więc my też mamy być podobni. Nawet rodzice 
mojego chłopaka. Znaczy się tata nie, jego tata nie, ale mama…, że: „Nie wiadomo jaka to jest 
dziewczyna, może tak samo, jak ojce  i tak wszystko...” i ja też się wtedy bardzo bałam. No nie 
jest, nie jest, nie. Ja to nigdy nie traktowałam chłopaka jako jakiegoś kandydata na jakiegoś 
męża, czy chłopaka, czy cokolwiek. Ja to tam ze wszystkimi dobrze żyłam (śmiech). Tak na luzie. 
Bez żadnych tych... Podtekstów i zobowiązań. 
 

Ludzie, którzy znają osobiście rodziców, patrzą na dzieci przez pryzmat ich rodziców, nie 

widzą ich więc zbyt dobrze, nie dość wyraźnie różnicują obraz. Obce oko, niby zszywając  to 
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co rozłączone (jak tkanki oddzielone raną) – dzieci i ich rodziców w rodzinę, faktycznie rani. 

Kamila też czasem patrzy na siebie przez pryzmat rodziców i boi się (o) siebie. Nie 

spodziewa się po sobie, że może mieć chłopaka, czy męża. Odległe wydaje się jeszcze 

zobowiązanie do bycia czyjąś dziewczyną, żoną... Matką? 

Życzenia od matki 

Na zadane wprost pytanie o relację z mamą, w kontekście życia u babki macierzystej, pada 

ostra odpowiedź. 

K: Nie mamy żadnej relacji. 

 

Symbolem braku relacji są składane córkom życzenia urodzinowe, często spóźnione, 

podpisane imieniem matki i jej partnera. Kamila wspomina o tym ze złością.  

K: Szanowna mamusia złoży nam życzenia, może na urodziny, a czasami dzień po, bo tam 
zabaluje. No to jak napisze życzenia, to: „Ada z Jackiem”, matka to jednak... No po prostu, jak 
czytam, to mnie normalnie nie tylko ręce  i wszystko opada. 
 

Absurdalność tej sytuacji obnaża godne pożałowania zagubienie matki, uszkodzenie 

przytomności myślenia i przeżywania relacji z innymi.  

K: My to śmiejemy się z tego, bo nic nam innego nie pozostało, no przecież nie będziemy nad 
tym płakać, no bo.... Bo to żeby do jednego, przez pomyłkę czy  coś, ale ona daje... Oliwia 
dostaje, Patryk, nawet babcia. No to już po prostu… To jest coś nie do opisania.  
 

Do rozmowy włącza się Oliwia, życzenia od mamy dezorientują ją i przygnębiają: 

O: Tak jakby ona składała życzenia swoim znajomym, czy coś takiego. (…) A nie swoim dzieciom 

de facto. Swojej rodzinie. (…) To się dziwnie czyta. Tak się dziwnie robi  w ogóle. 

Dziwnie się robi, kiedy matka widzi w córkach już tylko znajome  numery telefonów. Tak 

jakby przestała  rozpoznawać w nich córki, a w sobie matkę.  

 Przysyłanie życzeń w parze z partnerem jest w końcu dla Kamili skandalem, 

symbolem bezwstydności matki  – przecież rodzice nadal są oficjalnie małżeństwem: 

„Żadnego rozwodu nie ma i nigdy nie było!”, trzeba przywoływać fakty, żeby nie zatarła się 

rzeczywistość. Mama żyje już wedle innych map, co może być mylące.  

K: Ja się przyzwyczaiłam, że już ojca i matki nie mam. Ale, Boże… No teraz mam właśnie 
chłopaka dwa lata, no więc... A znamy się pięć. Tak już wszyscy się przymierzają, że będzie ten 
ślub i będzie wesele.  

 

Rodzice chcą uczestniczyć w tym rytuale wydania córki za mąż, mimo że wydali ją światu już 

dawno, wcześniej niż była gotowa. „No już, już, będą tańczyć na moim weselu, po moim 



 

 

   160 

 

trupie” - powiada Kamila, jednocześnie tęskniąc za obecnością rodziców obok niej tego dnia. 

Boli ją, że przygotowują się jedynie w fantazjach ugłaśnianych w codziennej gadaninie 

z kimkolwiek - „muszą iść do pracy, żeby składać pieniądze”. Gorzko wybrzmiewa fakt, że 

podrzucona przez kogoś plotka: „córka już jest w ciąży”, jest dla jej matki tylko sensacją 

godną powtórzenia, nieskłaniającą nawet do próby kontaktu. Kamila między wierszami 

maluje niezamierzenie przejmujący obraz: na weselnej sali, wirujący w tańcu rodzice panny 

młodej, obok ona – nieżywa. Ma prawo sądzić, że rzeczywistość i tym razem nie 

przeszkodziłaby tańczącym fantazjować?  

Scena matki 

 Kamila i Oliwia do opisu relacji z matką używają jeszcze jednego obrazu. W czasie, 

gdy ojciec trafił do zakładu karnego za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, 

plotkowano, że ich matka spotka się z innym mężczyzną. Dla córek, ale też ich babki, było to 

nie do pomyślenia. W weekendy kobieta razem z nimi jeździła do męża w odwiedziny, 

przywożąc zapewnienia o czułej pamięci i wyrazy miłości. Jednak niepokój o to jak jest 

naprawdę, kazał moim rozmówczyniom zasłyszane wiadomości zweryfikować.  

K: I my z dziadkiem pojechaliśmy jak jakieś tajne służby. Agenci jacyś. Przyjechaliśmy pod ten 

dom. Dziadek tam wrócił i my wsiedliśmy w auto koło sąsiada. Ale sąsiada dom jest dosyć 

daleko i tam jest jeszcze zakręt, to nas nie było widać. My wyszliśmy, płot rozebrali, bo nie było 

już czym palić, więc płot rozebrali, więc mieliśmy ułatwiony dostęp do środka. Drzwi  w ogóle 

nie były zamknięte, tylko były podparte krzesełkiem. Te frontowe - wejściowe.  

Nadzieja, że jest inaczej niż niosła gminna wieść, chęć obrony wizerunku matki branej na 

języki, naraziła córki na taki jej widok, który powinien pozostać dla nich zakryty. Dorosłym, 

którzy z nimi wówczas byli zabrakło wyobraźni, żeby zatrzymać się w progu domu 

ogołoconego z granic.  

O: Jak on jeszcze wstał i tu się odwraca, ja głowę tylko w drugą stronę... Kamila została... 

Akurat mój brat, bo pojechał Patryk zawieźć kwiatka na dzień kobiet i tylko rzucił tego kwiatka.  

K: i wyszliśmy wszyscy. Moja babcia siedziała w tym aucie i ona weszła dopiero później, jak 

dziadek podjechał. 

Matka, która zdradza ojca, deklarując mu jednocześnie miłość; matka, która prowadzi 

podwójne życie, pali płot, chroniący dostępu do niej i jej domu, bo nie ma czym palić.  

K: To się nadaje naprawdę na jakiś film, na jakiś serial, no to jest po prostu scena niczym, 

z "Dlaczego ja" albo jakichś "Trudnych spraw" (śmiech). No większej patologii to się chyba nie 

da wymyślić.  

BW: Patologii... 
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K: No bo inaczej się tego to nie da nazwać… 

 
Kamila nie może uwierzyć, że matka jest niewierna w miłości. Mimo że sama jest 

niewiernością matki dotkliwie doświadczona.  

K: Wierzyliśmy w to, że może tam się coś zadzieje, że może się jakoś, nie wiem, naprostują, 

pójdą po rozum do głowy, że się zmieni coś. No ale jak poszliśmy - zobaczyliśmy.  

 

Ojciec też nie uwierzył, kiedy doniesiono mu o zdradzie.  

K: To było też tak, że tata nam nie uwierzył, że mama ma kochanka. My mu powiedzieliśmy 

otwarcie, bo my tam pojechaliśmy... 

O: Tak! 

K: Kiedyś raz bez mamy pojechaliśmy. Bez mamy. 

BW: Do zakładu karnego. 

K: Wszystko mu po prostu wygarnęliśmy, ale on nie wierzył. Dopiero jak wyszedł  i sam zobaczył 

na własne oczy, to dopiero też po jakimś czasie  i wtedy powiedział: „no, mieliście racje”. 

 

Kim jestem? 

W rodzinie dziwią się, jak to się stało, że matka żyje w taki sposób: „No przecież to 

była taka spokojna i dobra dziewczyna” - mówi jedna z ciotek i dodaje, że „ona się też 

uczyła”. Babcia używa tego argumentu jako przestrogi dla Kamili. Nie jest spokojna 

o wnuczkę, osiągnięcia edukacyjne nie świadczą dla niej, że jej życie się dobrze ułoży. 

Kontroluje Kamilę w sposób dla niej uciążliwy.  

K: Babcia siebie wini, że mama była w internacie. Na przykład ja szłam na studia, Boże kochany, 
ona dzwoniła do mnie pięćdziesiąt razy dziennie. Dosłownie. Pięćdziesiąt razy dziennie. Czy już 
wstałam, dzwoniła i mnie budziła. Mówię, babcia ja mam osiemnaście lat, mówię, ja sobie 
poradzę, spokojnie, jak będę potrzebowała pomocy - ja zadzwonię. A ona dzwoni... Tak było 
przez cały pierwszy rok studiów, że babcia dzwoniła cały czas rano... i mnie budzi. "Wstałaś 
już?". "Wstałam". "Zjadłaś śniadanie?" "Zjadłam". "Na którą masz zajęcia?" i nawet… Ja już 
mówię, babcia, ja Ci już wydrukuję plan moich zajęć. Zaznaczyłam jej markerem, która jest 
moja grupa, że od tej do tej mam godziny, a ona i tak potrafiła zadzwonić pięć minut przed 
zajęciami. "Poszłaś na zajęcia?" Akademik miałam naprawdę...  w sumie pięć minut miałam na 
uczelnię.  
BW: I tak dzwoniła jak często? 
K: No cały czas. 
BW: Codziennie? 
K: Codziennie. Dzień w dzień. 
 

Kamila czasem złości się na babcię, dochodzi do konfliktów. Z rozmysłem nie odbiera 

telefonu, wtedy do jej chłopaka pisze na prośbę babci Oliwia: „Niech Kamila obierze”. 

„Przeszłam swoje, swój rozum mam i ja wiem, co jest dla mnie dobre, a nie że ona będzie mi 
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tutaj, jakieś swoje mądrości i głupoty będzie mi kładła do głowy”, „też jestem po babci 

krzykliwa”. Między babcią a wnuczką „bywają ciche dni” – zauważa młodsza z sióstr.  

Na koniec 

Jak się czują Kamila i Oliwia w takiej rozmowie?  

K: No z czym mamy się kryć, no przecież dużo osób.... Różnie się toczy życie ludziom, jednym 
lepiej a drugim gorzej. Jedni mają bardziej szczęście  w życiu, drudzy mniej. Jedni mają bardziej 
pod górkę, drudzy mają z górki. My mamy: tak o! Też mamy jakieś tam załamania, że nóż na 
gardle, no ale jakoś tam zawsze wychodzimy obronną ręką, nie jest tak, że już  o koniec, o! - 
przepadliśmy. Zawsze jakieś tam światełko w tunelu, coś się znajdzie. Coś tam wymyślimy, 

pokombinujemy. 

 

2. Druga rozmowa z Kamilą 

 Po raz drugi spotykam się z Kamilą w przeddzień jej wyjazdu na ostatni rok studiów. 

Zamieszka z chłopakiem, szukają mieszkania, trudno znaleźć coś w dobrej cenie, znaleźli, ale 

to stare budownictwo, ogrzewanie elektryczne, korki wystrzeliwują, jak się cokolwiek jeszcze 

podłączy. Albo kaloryfer albo komputer. Do tej pory Kamila mieszkała w akademiku, ale ze 

współlokatorkami miała niezbyt dobre doświadczenia: jedna wyprowadziła się  z dnia na 

dzień, inna „ciągle milczała i strasznie gubiła włosy”. Mieszkania razem trzeba w końcu 

spróbować, „jak nie teraz, no to kiedy?”. Znają się już długo, a wiadomo, że różnie bywa. 

Znajoma para – mieli wszystko, mieszkania, samochody, wesele na sto par, okazało się, że 

mąż ją zdradza – rok po ślubie – rozwód. Mieszkanie razem to trening – docieramy się. 

Codzienny kontakt - to frustracje, on chce gdzieś wyjść, „odmawiam, muszę się uczyć”. Na 

naukę Kamila „traci bardzo dużo nerwów”, nie umie ściągać, musi wszystko wiedzieć, jak 

będzie strzelać, to źle strzeli. Wspomina dwóch najgorszych wykładowców i że się udało. 

Obawia się wspólnego mieszkania mimo wszystko, chłopak będzie potrzebował trochę uwagi, 

ona go rozumie, „bo każdy chce czegoś”, ale „ja mam takie coś, że się odetnę od wszystkiego, 

będę żyła tylko tym, co tu muszę zrobić”. Raz uczyła się w wielkiej galerii handlowej, gdzie 

hałas i reklamy non-stop. Rozmowa biegnie jak dotąd od słowa do słowa. Zajęcia na uczelni 

praktyczne i niepraktyczne, coś o fermentacji rzucone z uśmiechem. 

Jak smakuje alkohol 

Pytam o stosunek Kamili do alkoholu, wspominając lęk babci i jej codzienną kontrolę.  

K: Nie, ja ogólnie tak... No wiadomo, wszystko jest dla ludzi  i wszystko trzeba tak z umiarem 
podchodzić do tego, więc jeśli są tam jakieś imprezy, jak ktoś jakieś wino... Dobra, kie liszek 
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można, ale nie... już więcej nie. Ale to raczej się nie zdarza, nawet na weselach teraz jak 
byliśmy, mieliśmy taki wysyp. To tak nas namawiają, a ja tak niekoniecznie. Ja się po prostu do 
tego zmuszam, bo wiem, że zrobię komuś przykrość, ale to jest tylko pół kieliszka i ja mówię, 
nie dziękuję, wystarczy, tak? No Darek też jest taki, że on właśnie: nie, nie, nie.   
BW: Mhm. Zastanawiam się, jak smakuje alkohol, w otoczce takiego, wiesz, wielkiego lęku...  
K: Bardzo źle. 
BW: ... o ciebie, o którym babcia mówi…. 
K: Ja mam taki strach. No jakoś nie ciągnie mnie do tego osobiście. Nie to, że ja mam taką 
ochotę, że ooo... tutaj sobie przyjdę, strzelę sobie na wieczór piwko, będzie wszystko 
w porządku. Nawet jak mamy grilla czy coś i tam, no wiadomo, no czy mój brat, czy wujek, czy 
nawet dziadek. Oni sobie wezmą jakieś piwko. A ja nie, ja sobie zrobię herbatę, czy jakiegoś 
soku się napiję i tyle. Ja nie, nie, nie. Nie chcę się tak zmuszać, nie. 
BW:  Ale to jest tak, że Ty podzielasz ten taki strach... babci? 

K: To znaczy nie tyle, że może strach, tylko że po prostu ja... mnie to nie ciągnie. Wiem że do 
alkoholizmu jest bardzo krótka droga, że można się łatwo i szybko wciągnąć w to, więc ja tak 
się wystrzegam. A poza tym mnie, żadne te używki. Nawet palenie papierosów czy coś to mnie 
jakoś tak nie rajcuje, a poza tym, mówię, po co wydawać tyle pieniędzy na alkohol, czy na 
papierosy. Tak jak na przykład mój wujek pali  i to jest tak 14 złotych dziennie, bo paczka tyle 
kosztuje. Ja mówię, tyle pieniędzy wydawać? No, na co? To ja wolę sobie coś innego kupić za 
to. No i ja tak nie, nie, nie. 

 
Lęk Babci nie jest związany ze specyficznymi zagrożeniami, jest rozlany na wiele obszarów, 

między innymi: wypadki komunikacyjne, zasłabnięcia, ogólnie – zdrowie, różne 

niepowodzenia. Dla Kamili źródła tych lęków są tak swojskie, że nie złości się z powodu 

kontroli, sprawiającej wrażenie nadmiarowej, a nawet nieadekwatnej. Z podobnymi 

niedogodnościami w najbliższych relacjach zmaga się też jej chłopak, któremu Kamila 

pomaga zobaczyć realistycznie sytuację w jego rodzinie pochodzenia. To pracowity młody 

mężczyzna, pominięty przez rodziców przy rozdysponowaniu majątku.  

Kiedy ślub  - kiedy dzieci 

Kiedy na myśl przychodzi jej związek z chłopakiem, a na stół spada pierścionek („nie 

zaręczynowy”), Kamila dzieli się rozterkami: 

K: No wiadomo... Chciałabym tam może mieć coś takiego pewnego. No wiadomo, zaręczyny, to 

już się robi trochę tak poważniej, ale też to takie... Jak bym była jeszcze nastolatką.... Nie, to 

tam nie dla mnie coś takiego. Ale babcia też mi mówi: „no może byście tak w sumie...” Ona 

myśli - chcecie zamieszkać razem? No a „pierścionka to ona nie widzi”. No  i tak jest. Tak 

czekamy z tym wszystkim. Znaczy, ja tak czekam. A on niekoniecznie. On zawsze mówi: Kamila, 

ja nie mam czasu. A ja mam. Bo wiem, że później, by było takie parcie. Tak samo jest w sumie 

z jego strony, z jego rodziny. Byłoby takie parcie, że „No, zaręczyliście się, no to teraz trzeba 

coś dalej, trzeba ślub, to kiedy ślub tam planujecie?”. A jak ślub będzie, no to później, „kiedy 

dzieci?”. A jak tak chcę sama w sumie do wszystkiego dojść, że ja chcę mieć wszystko tak 

poukładane, że jak będę chciała ślub i będę chciała wesele, to ja sobie sama na to zarobię. 

Więc ja chcę sobie najpierw skończyć studia, obronić się, znaleźć jakąś pracę, coś się ogarnąć 
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trochę życiowo, bo ja też nie chcę mieć tak, że... Wiem, co ja przeszłam, że  u mnie się nigdy nie 

przelewało, że też wszystko było tak na łapu-capu i na szybko, więc ja nie chcę tego 

zafundować swoim przyszłym dzieciom. Bo ja nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, bo ja chcę. Ja 

powiedziałam, że jakąś dwójkę i to najlepiej bliźniaki i to najlepiej od razu chłopczyka 

i dziewczynkę, że jak mam się męczyć, to najlepiej za jednym razem, a nie co chwilę.  

Myśl o posiadaniu dzieci, okazuje się budzić wątpliwości, co do samej siebie, w roli mamy. 

Kamila w rozległej dygresji, której sens początkowo trudno mi uchwycić, opisuje jak zajmuje 

się małym chłopcem, członkiem dalszej rodziny, „jak on jest ze mną, to jest spokojny” - 

mówi. Komfort dziecka u jej boku, gdy poświęca mu uwagę, odgaduje jego potrzeby, mówi 

do niego, czyta,  ośmiela, by marzyć o macierzyństwie? Czy to doświadczenie przywołane 

w rozmowie, jest kontrargumentem dla niewypowiedzianych wątpliwości, których się 

domyśla u innych i które ją samą dręczą, dla okrutnego pytania: czy potrafi dobrze 

zaopiekować się dzieckiem, skoro tego nie doświadczyła z rąk własnej mamy? W kontekście 

zdolności do opieki przypomina się jeszcze, że jako najstarsza z rodzeństwa, musiała się 

zajmować bratem i siostrą, „jakoś trzeba było ich zająć, jakąś zabawę wymyślić”, oni 

dostawali więcej troski od dziadków, teraz tak to ocenia, ona zawsze była z boku, sama się 

czymś zajęła, miała swój świat, później swoje książki, radziła sobie, uczyła się sama.  

Pochodzenie samodzielności 

Dziś czuje się najbardziej samodzielna z ich trojga, babcia dzwoni, prosi by wpłynęła na 

młodszych, ale przecież nie wszystko może być po jej myśli. Czy dobrze się czuje ze swoją 

samodzielnością?  

K: Czasami tak, a czasami mam dosyć. Myślę, że, Boże, może by ktoś wziął ode mnie połowę 
tych moich rzeczy, obowiązków, zmartwień i się pomartwił za mnie, a ja bym sobie tak 
beztrosko żyła, sielankę bym sobie prowadziła, że jest ładnie, pięknie, kolorowo, że studiuję, 
czy tam - mi dobrze idzie, to też, w ogóle, że tak udało mi się i tak było wszystko pięknie, 
kolorowo, a tak naprawdę tak nie jest. Wiadomo też tam muszę też się sama pilnować, 
wstawać na zajęcia, no nikt za mnie nie pójdzie. i tam też jest tak, że nikt za mnie, mi obiadu 
nie zrobi. Śniadania mi też nie zrobi, jak ja sobie nie posprzątam, nie wypiorę, to nie będę 
miała. Jak nie pójdę na zakupy, to nie będę miała co jeść, tak? To też mnie trochę tak, trochę 
też mnie studia dużo nauczyły, takiej właśnie samodzielności, takiej dorosłości. I teraz właśnie 
babcia nie może się tak za bardzo pogodzić, że ja już jestem samodzielna i ja już jestem 
dorosła. I to że ona tam na mnie krzyknie, to już tam na mnie.. to już tak nie działa, bo ja 
jestem odporna już na te krzyki  prowadzących i to wszystko, bo czasami, wiadomo, że ktoś 
tam, jako rok czegoś tam nie zrobimy albo nawet jako grupa gdzieś zawalimy  z czymś 
i dostaniemy, no wiadomo, ochrzan, bo jesteśmy już dorosłymi ludźmi, więc trzeba wziąć 
trochę odpowiedzialności za siebie. No więc na mnie to już też tak nie działa, że nie wiem, ja 
jakoś odporniejsza jestem, jakoś twardsza psychicznie na to wszystko, czy coś. Że jakoś sobie 
szybciej poradziłam z tym, że my poszliśmy właśnie z domu, że jakoś... że ja byłam pierwsza, że 
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wiedziałam co się dzieje, a oni jednak byli młodsi i może jeszcze tak do tego nie dorośli  i może 
gdzieś to w nich nadal tak siedzi.  

 

Naporowi czego, musi stawić czoła odporność, którą Kamila w sobie odkrywa?  

K: Ja powiedziałam, że ja już wyszłam z tego domu, proszę do mnie nie dzwonić. Ja postawiłam 
sprawę jasno, bo opierdzieliłam zarówno tatę, jak i mamę, przez telefon, że proszę do mnie nie 
dzwonić, skoro powiedzieli, że nie mają dzieci  i niech teraz wiedzą, że żyją. To proszę nie 
dzwonić i nie zatruwać mi życia, nie wypytywać, co u mnie. Bo ja sobie nie życzę. Nie chcieliście 
się mną opiekować, tak jak ja byłam chora, bo było tak, że właśnie przez to że jak byłam chora, 
babcia zawsze jeździła ze mną do lekarza, babcia wykupywała mi lekarstwa i wszystko i właśnie 
przez to ja powiedziałam. No tak, najlepiej żebym umarła, to wtedy nie byłoby problemu, tak? 
Dla nich. No, więc ja wiedziałam, co się dzieje. Teraz na przykład, no co, im się źle dzieje i co, ja 
mam lecieć im pomagać, może im pieniądze przynosić, czy cokolwiek. Właśnie tu był taki 
problem, bo babcia się bardzo boi, że ja skończę te studia, pójdę do pracy, że jedno albo drugie 
oskarży mnie o alimenty i będę jeszcze musiała na nich płacić. Wiem, że też już byliśmy 
u radców prawnych, nie, że w żadnym wypadku nie powinno... Znaczy mogą nas oskarżyć, ale 
żaden sąd nie powinien zasądzić tych alimentów, że rodzice są zdolni do pracy. Oni są sprawni, 
więc trzeba chcieć, ale skoro praca to jest obowiązek według nich...  i to trzeba jeździć. No a jak 
się się pobalanguje w sobotę i w niedzielę, to w poniedziałek jest tak ciężko trochę do pracy 
wstawać.  

 

Ilekroć ktoś mówi o powinności pomocy rodzicom lub któreś z nich o tę pomoc prosi, Kamila 

ma, mimo uzasadnionej złości, mieszane uczucia „skoro oni się tak zachowują, to dlaczego 

my jako dzieci mamy być inni”, wciąż pyta o rację lub motyw decyzji przeciwnej do tej, 

którą, jak deklaruje, już podjęła. Ten wątek – czci ojca i matki, znów wróci w innej części 

rozmowy.  

Koszty samo-dzielności 

Teraz – dalszym ciągiem swoistego studium samotności jest doświadczenie budowania 

intymnej relacji po latach przekuwania naturalnej wrażliwości w wyuczoną odporność: 

K: Właśnie ciężko też jest stworzyć jakieś relacje, wiadomo między mną a Darkiem. No ja tak 
brałam wszystko tak na chłodno, no gdzie ja z jakiegoś domu i takie, w ogóle tak, no my może 
nie odczuwaliśmy jakiejś miłości  w domu, tak jakoś, nikt nam nie mówił, że nas kocha 
(poruszona) i jakoś tak się tego nie odczuwało i ja mam na przykład bardzo duży problem. No 
Darek tutaj ten, że on mówi, że mu na mnie zależy, a ja nie wiedziałam jak mam się zachować, 
co ja mam czuć. Nie wiadomo. Coś tam w sercu, no coś tam się zadziało, ale ja nie wiedziałam, 
co to jest. Bo to było takie obce uczucie  w stosunku do mnie. Ja też... No, jest tak, że mam 
problem, żeby okazać to jemu, nie? I to jest też tak, że on też może się czuć pokrzywdzony 
i dlatego mu mówiłam: Darek dajmy może  z tym wszystkim spokój, bądźmy przyjaciółmi, czy 
tam koleżeństwem i będzie wszystko ten… bo ja po pierwsze...  

 
Kamila zawiesza głos, by kontrastując swoje doświadczenie z doświadczeniem swojego 

chłopaka pokazać to, czego nie może powiedzieć.  Z wypowiedzi dociera do mnie 
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wyobrażenie Kamili o dzieciństwie jej chłopaka:  był kochany. Krzyczeli, ale martwili się 

o niego. Do niej – nawet nie zadzwonią , a jak zadzwonią, to po to, by coś wziąć a nie dać, 

czego Kamila „nie wytrzymuje nerwowo”. Wątek relacji z rodzicami i szerszą rodziną 

pochodzenia kieruje uwagę na niejasną, rozmytą strukturę własnej rodziny.  

Czcij ojca i matkę 

 Nieznośny jest dla Kamili beztroski ton rozmów telefonicznych z rodzicami. Kiedy 

ojciec, dowiedziawszy się, że jest w okolicy i pomaga w przygotowaniu uroczystości 

odnajduje ją, by zapytać „czy nie miałaby zbędnych dwustu złotych”, ta „nie wytrzymuje” 

odpowiadając, że to on powinien ją wspierać finansowo, a nie ona jego. Asertywny 

bezkompromisowy ton, potrzebuje jednak zaraz złagodzić – dopowiadając po chwili, że „nie 

ma”, że pomaga w przygotowaniach ze względu na osobę, która ją poprosiła i nie dostanie za 

to pieniędzy. N iepewność, co do słuszności decyzji o nie wspieraniu finansowo rodziców 

zmagających się z uzależnieniem wydaje się zaskakująca.  

K: My nawet kieszonkowego nie dostawaliśmy, od nich, to dlaczego my mamy teraz, nie wiem, 
nasze ciężko zapracowane pieniądze im oddawać, skoro oni równie dobrze też mogą sobie iść 
do pracy, bo są oferty pracy. Zawsze na przykład. Tylko że pracę trzeba szanować, jaka by nie 
była. Dostaje się za to pieniądze  i trzeba ja szanować, można jej nie lubić ale trzeba ją 
szanować, bo daje źródło utrzymania, tak? A oni żadnej pracy nie szanują, po prostu, nawet nie 
to że swojej pracy, ale kogoś pracy nie szanują, ani tych chęci, że ktoś ich chce wziąć i chce dla 
nich lepiej. Oni tego po prostu nie szanują, że ktoś chce pomóc.  

 
Kamila poszukuje wciąż nowych argumentów, w wewnętrznym zmaganiu z podtrzymaniem 

wybranej przez siebie postawy, wobec faktu, że „mój brat  z siostrą to jeszcze tam ulegną. 

Nawet babcia czasami, tam wiadomo, że jeszcze czasami może ulegnie”? Utrzymanie 

w umyśle trzeźwej myśli, co do naturalnej struktury rodziny, gdzie dorosły opiekuje się 

dzieckiem a nie dziecko – dorosłym, jest trudne także z tego powodu, że istnieje presja ze 

strony osób, bliskich i dalszych, które używają systemu wartości do poprawiania sobie 

samopoczucia poprzez krytyczne ocenianie innych.  

K: Ale ludzie tak nie rozumieją tego, bo to rodzina, tak? No jak to może być, że  w rodzinie, 
najbliższa rodzina, że to od dzieci, jak one mogą nie pomóc nic ojcu. Że tak jak na przykład było 
na tym pogrzebie u babci mojej. No to jest rodzina, że ona się powinna wspierać, że co to jest 
w ogóle, że jaka by nie była, że to jest rodzina. Jaka by nie była, to jest rodzina, to dlaczego nikt 
nie przyszedł i nas nie wziął?! Skoro wiedzieli bardzo dobrze, jak się dzieje  u nas w domu? 
Czemu nikt nie przyjechał, nie porozmawiał z nimi, żeby się jakoś się ogarnęli czy coś. No nikt 
po prostu nie ten, tylko było... Babcia wzięła… Nawet ona nas nie wzięła, tylko właśnie ja się 
spytałam, czy tu mogę być, a ona mówi, no pewnie, przecież jest gdzie spać.  A tak to nie, no 
i rodzina wielka.  
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Idealistyczny obraz rodziny jako wartości nie daje się utrzymać pod naporem doświadczenia, 

Kamila, przytaczając przykłady, stawia pod znakiem zapytania jej wspólnotowy charakter  

„każdy jest taki… żyje w osamotnieniu, że niby mają tę rodzinę...”, podaje bliższe i dalsze 

przykłady osób opuszczonych przez najbliższych, rodziny pozornie wzorowe. Gorzko brzmi 

w jej ustach przekonanie, że nawet moment „przepisania się” do rodziny zastępczej, nie był 

momentem czyjejś troski o nią i jej rodzeństwo, a konsekwencją ich desperackiego  

zatroszczenia się o siebie.  

Miłość poza rodziną  

Ukochaną babcię swojego chłopaka, pokochała jak własną, płakała na jej pogrzebie. 

„Już nie miała siły, ale jak złapała za rękę…” - gdy zmarła miała blisko sto lat. 

Zaakceptowała Kamilę taką, jaką jest, czekała na ślub, „zawsze mówiliśmy, że babcia musi 

dożyć do naszego ślubu,  tak ze wszystkim zwlekaliśmy, żeby jak najdłużej żyła”. Gdy trwała 

stypa, wyszli pierwsi, przez nikogo nie przynaglani,  „tam pewnie wszystko ryczy” - zajęli się 

od progu cierpliwie tak zwanym żywym inwentarzem. Wątek powrotu we dwoje do 

opuszczonego przez żałobników gospodarstwa, pozwala w rozmowie wrócić do przerwanego 

wątku dotyczącego tej, najważniejszej obecnie relacji.  Wie, że partner stara się o nią, uznaje 

stawiane przez nią granice. Kamila jest czuła na agresję w komunikacji, „ja nie potrzebuję 

jeszcze, żeby ktoś na mnie krzyczał, tylko żebyś… Chociaż no… Żebyś był”. Ścierali się 

przez jakiś czas w walce o dominację „gdybym nie była taka uparta, to bym nie była tutaj, 

gdzie jestem, to bym nie poszła na studia, to bym może po tym świecie nie chodziła, więc 

trzeba mieć coś takiego w sobie”. Wie kiedy ustąpić. Na przypomnienie, że chciała się 

wycofać z tej relacji, wspomina:  

K: Bo ja się też bałam też, to było takie obce uczucie, no takie, może komuś z rodziny to jakoś 
inaczej, że komuś na mnie zależy, tak? Na przykład, że babcia, to wiadomo że to babcia jest. 
Ale że komuś obcemu coś, że on by chciał mi pomóc i w ogóle, że wszystko będzie dobrze, że 
się wszystko ułoży, czyli w ogóle, że on zaakceptował tą chorą sytuację, w której ja byłam, że 
właśnie nie było przeszkodą z jakiego ja domu pochodzę i w ogóle, że nie jestem zamężna, 
mówię, zamożna! i że jakoś to tak ten… Że oboje jesteśmy zdrowi. 

 

Przejście z myślenia: skąd pochodzimy, do myślenia: jacy jesteśmy dokonało się w dialogu. 

Otwarcie się na spojrzenie na własną sytuację z punktu widzenia drugiej osoby, pozwala na 

rozwój. A jednak ta perspektywa nie jest stała, nie można jej po prostu osiągnąć. Pochodzenie 

każdemu jakoś ciąży, „masa” doświadczenia z nim związanego „oddziałuje grawitacyjnie” na 

bycie tu i teraz.  
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Spaść daleko od jabłoni 

Dla Kamili jednym ze zobowiązań, jakie na siebie nakłada, jest odejść wystarczająco daleko 

od swojego pochodzenia. Ma temu służyć „zdrowy rozsądek” i konsekwencja w dążeniu do 

celu, każąca „obce uczucie” opisywać, jako „branie mola na głowie”:  

K: Ja mam takie zaparcie w sobie, że ja jeszcze tym wszystkim ludziom pokażę, co ja jestem 
warta, ci co wszyscy zwątpili we mnie, bo mówili, że ja jestem taka jak rodzice. Mówię, że ja im 
wszystkim pokażę. Darek też jest taki właśnie: ja wam wszystkim jeszcze pokażę. 
 

Pragnienie udowodnienia swojej wartości napędza ją do działania.  „A obok tego, obok tej 

determinacji i samozaparcia...” -  pytam – spodziewając się opowieści o uczuciach: 

K: Babcia jeszcze stoi. Babcia też tak pcha to… 

 

W miejscu, w którym, patrząc z boku, widziałbym uczucia – stoi babcia. Kamila wspomina, 

jak blisko jej spraw stara się ona być, także tych dotyczących uczelni, próbuje być na bieżąco, 

zachęca np. do kontaktu z promotorem, kiedy wydaje się jej to potrzebne, mimo że ma 

niewielkie rozeznanie w realiach studiowania.  

BW: Czyli te babci nawoływania: „napisz!”, „odpisz!”, jakby one dla mnie też pokazują, że 
babcia jest bardzo blisko Twoich spraw.  
K: Tak, ona się nie da zepchnąć na drugi plan. Ona zawsze musi być z boku, to nie to, że ona, 
dobrze, dobrze, ty rób sobie, ale ona zawsze musi być z boku, gdzieś musi iść tak jakby nie 
wiem, za mną, razem ze mną, obok mnie, że ona musi mieć rękę na pulsie po prostu. Ona musi 
tak cały czas.  

W swojej determinacji do tego, żeby się obronić wynikami studiów przed kojarzeniem jej 

osoby z losem jej rodziców Kamila ma zrozumienie swojego chłopaka, który też przeżywał 

siebie jako mającego wiele do udowodnienia.  

BW: Pytając o to, co jest obok tego samozaparcia i determinacji, żeby zdobyć tę szkołę, ten 

tytuł, udowodnić, odpowiedziałaś, że obok tego jest babcia, jest jeszcze jakieś miejsce obok? 

K: No jeszcze z drugiej strony jest Darek, bo też tak właśnie: „no zaczęłaś...”, on też tak właśnie 

mnie wspiera i pomaga mi czasami, jak czegoś tam... (...) Więc oni są tak, jedno z jednej strony, 

drugie z drugiej strony i też wszystko musi wiedzieć pierwszy, „jak ci poszło”, kartkówka, 

kolokwium, wszystko, egzamin i tak dalej... 

 

Wypowiedź, podsuwająca wyobrażenie sceny, gdzie Kamila jest podtrzymywana pod boki,  

z jednej strony przez babcię, z drugiej - przez swojego chłopaka, jakby nie mogła utrzymać 

się na własnych nogach, niepokoi. Czy to bezzasadny lęk o Kamilę osób ją podtrzymujących 

sprawia, że zadają sobie próżny trud, krępując mojej rozmówczyni niepotrzebnie ruchy? Jeśli 

tak, dlaczego przed tym się nie broni? Co, jeśli zabrakłoby oparcia?  

BW: Skąd się to wzięło, jak myślisz, takie... Ty zgłosiłaś taką potrzebę, czy jakoś babcia i Twój 

chłopak tak sami weszli w taką rolę podtrzymujących jakby tę twoją... motywację? 
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K: Babcia to tak cały czas, bo ona ma taką dużą wiarę we mnie  i ona wie, że ja się uczyłam 

bardzo dobrze, że tutaj świadectwa... To tutaj: „idź dziecko na studia, idź, wszystko rób…” 

i babcia to jest taki ten... „Chociaż jedno niech te studia skończy  i niech będzie wykształcone” - 

tak powtarza. Ona cienko widzi, że moja siostra czy mój brat, oni gdzieś tam pójdą. Patryk to 

tylko traktor… A Oliwia to jest w ogóle z jakiejś innej gliny ulepiona, ona jest inna. 

BW: Aha i to jest babci taki cel żeby… 

K: Tak, chyba to jest też tak, żeby babcia… Chce spełnić, nie wiem, swoją rolę, że to jakby ta 

moja obrona to jakby był jej cel w życiu, że by ona chciała, ona ma taki sam cel jak ja, że jak jej 

wnuczka skończy studia, to ona będzie spełniona, że ja się spełnię, że skończyłam studia, to 

ona też się spełni, że ona do tego dopięła, że ona mnie wspierała. Zawsze dzwoni: „Kamila, ty 

masz pieniądze na koncie, czy ci przelać?”. Ja mówię: „babcia ja mam, spokojnie, jak będę 

potrzebowała, to ci zadzwonię”. Wszyscy się martwią, że ja nie będę miała co jeść. i czy jadłam 

obiad? A też na pierwszym roku, to tak: „Zjadłaś coś, jadłaś coś”? „A śniadanie zjadłaś”? 

 

Kamila ma poczucie, że musi się obronić (przed naporem pochodzenia?).  

Babcia 

Także babcia potrzebuje obrony wnuczki. Czy po to, żeby zaprzeczyć winie, którą jest 

obarczana lub którą obarcza samą siebie, a która dotyczy losu jej córki?  

BW: A jak myślisz, skąd takie poczucie, że to trzeba kontrolować?  

K: Babcia niby ma do nas zaufanie, ale zawsze to musi mieć w swoich rękach, że ona musi 

czuwać nad tym wszystkim, więc… (...) 

 

Troska Babci wyraża się pytaniem o posiłki „...jeszcze tam osłabniesz a ty tam sama jesteś...”, 

Kamila wspomina o tym wielokrotnie, nigdy nie skarżąc się, by brakowało jej czułości. Tym 

razem, gdy zapytam wprost, czy obok celów i wspierających cele, jest miejsce na uczucia, 

Kamila odpowiada: „Mi najbardziej to brakuje mojego psa” i opisuje przyjemne chwile z nim 

spędzane po powrocie z miasta na wieś, najchętniej zabrałaby go ze sobą. „- Czyli jest tak 

trochę.... Nie ma za dużo przestrzeni na czułość…” - dopytuję uparcie: 

K: Nie, gdzieś tam jesteśmy zagonieni tą pracą, każdy ma te swoje zmartwienia, obowiązki, 

martwi się jak to będzie... Idzie zima, czy wszystko mamy? Czy drewno na opał, czy coś, czy 

jeszcze gospodarka, czy posiać, coś porobić, na to paliwo też idzie bardzo dużo pieniędzy... 

 

Po czasie dziwię się swojemu uporowi. Czy dostrzeżenie potrzeb emocjonalnych, na pewno 

okazałoby się dla Kamili zbawienne w kilka miesięcy przed obroną, w którą tyle inwestuje, 

w rodzinie, w której „obrona” jest talizmanem, który ma odmienić bieg historii? A może tzw. 

potrzeby emocjonalne w codziennych zmartwieniach, jak to „czy wszystko mamy przed 

zimą”, są wystarczająco zabezpieczone?  
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Dziadek 

Nad psem pod nieobecność Kamili czuwa dziadek, o którym wspomnienie pojawia się 

w rozmowie po raz pierwszy: dziadek rozmawia z psem, a babcia myśli, że mówi do siebie.  

K: Tak, my z dziadkiem zawsze się dogadujemy, bo ja dziadkowi złego słowa nie powiem, 

dziadek mi też złego słowa nie powie, co bym nie potrzebowała, co bym nie wymyśliła, „masz 

tu ten”... Dziadek zawsze przemyśli tę sprawę i już ten dziadek mnie wysyłał koniecznie na 

prawo jazdy (...)  

 

Dziadek też „trzyma rękę na pulsie”, chociaż jest raczej milczącym obserwatorem życia 

rodzinnego, „jest bardzo małomówny, ale jak już coś powie, to już powie” - komunikacja 

z dziadkiem stabilizuje klimat emocjonalny w rodzinie, w którym „burze gradowe” pomiędzy 

babcią i wnuczką, mają charakter przejściowy.  

Potrzeba dowodów rodzinnego niepodobieństwa 

 Rozmowa musi zmierzać ku końcowi, bo kończy się przewidziany na nią czas. Na 

pytanie o gotowość, co do kolejnego spotkania, Kamila sygnalizuje, że „zaraz zacznie żyć 

studiami” i trudno będzie jej znaleźć termin, a poza tym niespodziewanie wyznaje: 

K: Ja się boję osobiście, ja się boję. Jakoś tak nie widzę jeszcze tego. 

BW: Czego się boisz? 

K: Tego pisania pracy. 

(…) 

K: Najbardziej boję się tego szukania później pracy, że nawet wysyłanie tego cv całego 

śmiesznego, a ludzie i tak się nie odzywają, tak? 

Kamila boi się, że „będzie jedno wielkie takie rozczarowanie”, że pisanie, bronienie, szukanie 

pracy, nie pozwolą udowodnić jej wartości. Własna wartość poza pracą nie mieści się 

w głowie? 

BW:  Ja tego wątku jakoś nie poruszałem, ale  o co chodzi z tym udowadnianiem, tak 

naprawdę? Komu chcesz udowodnić, kto ma wątpliwości? 

K: Nie wiem, znaczy: chcę też sama sobie trochę udowodnić, że jednak, że ja jestem inna, że to 

nie dom, z którego się... no z którego wyrosłam, w którym dorastałam, że było tak jak było, 

czyli było źle, a czasami było bardzo źle, że to... no nie będzie kierowało... Jacy są moi rodzice, 

że oni są... Że oni mają problem, że oni są ciągle  w nałogu, że oni są tacy, to że ja też będę taka, 

że ja nie chcę być postrzegana tak samo jak oni, że ja jestem inna po prostu. 

BW:  Inna od swoich rodziców. 

K: Inna od swoich rodziców, to jest dla mnie dobre, że ja nie będę podejmowała takich  

pochopnych decyzji i tego właśnie z Darkiem bardzo długo nam to schodziło, żeby tak podjąć 

jakąś decyzję, bo ja musiałam tak wszystko przemyśleć, i to nie tak raz czy dwa, tylko tak kilka 

razy. 
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Miejsce, z którego wyrosłam to „nie-dom”, pochodzę z „bycia źle”, ale to nie będzie mną 

kierowało, „jestem inna” – mówi Kamila.  

K: (...)to też jest tak, że ja chcę coś zrobić dla siebie, chcę skończyć sobie te studia i nie tyle, że 

sobie udowodnię i ja będę miała trochę, nie wiem, może też jestem trochę 

niedowartościowana, że wtedy będę czuła się spełniona, że ja jestem inna, że ja nie mam nic 

wspólnego z domem, ja w końcu odkreślę taką jedną, grubą linią, że to się wszystko jakoś tam 

skończy, nie wiem, mam takie poczucie że jak się obronię, to się wszystko odetnie ode mnie 

w końcu, że się jakoś… że ludzie jakoś może o tym zapomną, bo nadal jednak, wszyscy jednak 

o tym mówią, że niby już minęło tyle czasu, ale jednak to cały czas to wszystko wraca. 

BW: O czym mówią? 

K: No o tym domu, że jak to tak, czemu to tak się potoczyło wszystko jakoś tak nie ten. Jakoś 

tak niemiło. I pytają się czy mamy nadal kontakt z tymi rodzicami i w ogóle. A jak nie, to mówią 

właśnie o tych rodzicach, ale to czasami nie chcemy słuchać, ale  z drugiej strony to też jest taka 

ciekawość. Wiadomo, że to są rodzice, czy oni sobie jakoś tam radzą, czy nie. Czy oni się 

poprawili, zawsze jest jakaś… no jest takie coś, taka zadra w sercu po prostu, no, której się nie 

da wyciągnąć, tak? Więc… 

 

Skoro zadry w sercu nie da się usunąć, czy ten cały gigantyczny wysiłek, polegający na 

konstruowaniu poczucia własnej wartości z osiągnięć związanych z pracą naukową 

i zawodową, pozwoli w końcu o własnych siłach iść przed siebie, czy raczej jest balastem dla 

kogoś, kto choć się z tym nie obnosi, maszeruje ze zranionym sercem? Kamila odpowiada 

przejmującym: 

K: To jest takie poczucie, że ja zawiodłam, że coś zrobiłam nie tak, że mogłam, nie wiem, może 

mogłam się więcej uczyć (…). 

 

W rozmowie przeoczam to, o czym mowa (czy w rozmowie nie wybrzmiał niespodziewanie 

głos dziecka ogarniętego poczuciem winy za rozpad rodziny – zgodny z jego poczuciem, że 

cały świat w jego rękach?). Rozmowa podejmuje inne, poboczne wątki. Na pierwszy plan 

w kolejnych wypowiedziach Kamili wysuwa się temat - ocen, o które Kamila zabiega, „że 

musi być piątka, że jak nie ma no to już... jest wielki ból i właśnie jest załamanie, czemu tak 

nie jest, nie?”. Jak długo będzie jeszcze udowadniać sobie swoją wartość osiągnięciami?  

K: (…) ale ja mam gdzieś zakodowane, że ja muszę być najlepsza, ja muszę wszystkim pokazać, 
że ja mam się obronić i koniec i to na pięć zero, a jak nie to będzie płacz. No co, dziwny 
człowiek. 
 

Dłuższe milczenie, które zapadło krótko po tych słowach niepokoi Kamilę: „No niech pan coś 

powie, bo ja tu zaraz zachoruję”. Padające w życzliwym tonie słowa – o zbędności dowodów 

wartości mojej rozmówczyni nie przynoszą pociechy. Kamila przekonuje, że źródłem 

zranienia, podkopującego jej poczucie własnej wartości, która odtąd domaga się dowodów, 
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była między innymi bierność osób, które znały sytuację w rodzinie. To moment, z którego 

wywodzi się silna potrzeba Kamili przekonywania niewierzących w nią - do wiary?  

K: (…) chodzi o to żeby ktoś, kto we mnie nie miał tej wiary, tak? Wiedział że się źle dzieje, ale 
nie przyszedł z pomocą, że no dobra, to nie jest jego sprawa i nie ten, ale mówił o tym, no tu 
dzieci są takie i takie, żeby przejrzał na oczy, no po prostu. Że jednak my nie jesteśmy tacy jak 
rodzice, że my mamy inne poczucie po prostu wartości, że my coś chcemy robić, że my chcemy 
pracować, chcemy się spełniać w zawodzie, chcemy założyć rodzinę i chcemy mieć normalną 
rodzinę. Taką po prostu i ... Może też dlatego my się tak z tym wszystkim... Wolno wszystko tak 
ten, bo ja mówię, że no ja chcę mieć wszystko tak ten,  poukładane w głowie. Jak jest coś 
poukładane w głowie, to jest też poukładane  w życiu, że jak się ma jakieś, nie wiem, wartości 
do których chce się dążyć. Jakieś cele i to jest tak że po prostu, z czasem człowiek sobie coraz 
to nowe stawia wyzwania. Więc moim tym wyzwaniem jest to, że ja mam skończyć studia, ja 
nie chcę na razie żadnych, nie wiem, zaręczyn, ślubów  i dzieci,  a na przykład koleżanki ze 
studiów już tak mają, że one  i ciągną i studia i ciągną pracę i w międzyczasie jeszcze planują 
ślub. Od razu po obronie biorą ślub. No. Więc ja… No bo jak to tak… Odczuwają to wszystko. Ja 
to wszystko na spokojnie, powoli. Mam swoją drabinkę, gdzie po prostu ja nie chcę 
przeskakiwać, co dwa szczebelki, tylko powoli, spokojnie, po jednym.  

 
W ostatnim pytaniu mój upór, w kierowaniu rozmowy na tory emocji i potrzeb, i upór mojej 

rozmówczyni w dowodzeniu, że szkoda na to czasu, spotykają się w końcu w obrazie drabinki 

- dzieli je kilka szczebli budowania siebie.   

BW: Czyli uczucia są dwa szczebelki wyżej?  

K: Tak, najpierw trzeba się jakoś tak, najpierw trzeba mieć podłoże w sobie, trzeba być jakimś, 

nie wiem... Dla mnie dorosły człowiek, jest taki... No wie, czego chce w życiu. Ja na przykład 

szłam na studia i nie wiedziałam co robić. No człowiek ma niby osiemnaście lat, dziewiętnaście, 

idzie na te studia i nie dość, że musiał podjąć decyzję, iść do liceum, czy do technikum, czy do 

szkoły zawodowej w wieku szesnastu lat… Mówię, gdzie takie szesnastoletnie dziecko wie, 

czego ono chce w życiu. No tego się nie da przewidzieć. Ja zawsze miałam takie rozterki, ja nie 

wiem, czy ja tu dobrze postąpiłam, czy dobrze zrobiłam, że poszłam do tego liceum, bo po 

technikum miałabym zawód, poszłabym od razu do pracy, ale znowu, no  i później na te studia 

to też tak... Iść na studia, to nie jest problem, bo każdy się może zapisać, ale później tam się 

utrzymać i wytrwać w tym, nie skapitulować po pierwszym semestrze, to też jest bardzo 

ciężko. Tym bardziej, że teraz prowadzący są bardziej mili dla nas, bo wszyscy ponieśli jakieś 

koszty naszego wykształcenia i no że my już jesteśmy na trzecim roku, tak? Więc oni nam już 

nie dadzą zrobić krzywdy, bo oni nas rękami  i nogami będą bronili i chodzili nam na wszystkie 

możliwe ustępstwa, bylebyśmy się obronili, bo im na nas zależy. A na pierwszym roku, jeśli my 

nie pokażemy, że nam zależy, to oni też nie pokażą, bo to jest taka selekcja, zostaną ... To jest 

tak jak w przyrodzie, zostaną tylko najsilniejsi, tak? A ci słabsi polegną. No więc… 
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3. Druga rozmowa z Oliwią  

 Drugie spotkanie dzielą od pierwszego prawie dwa miesiące, które zdają się dla Oliwii 

być jak dwa tygodnie. Czas szybko płynie; szkoła, dom, kurs na prawo jazdy. Pierwotnie 

umówiliśmy się kilka tygodni wcześniej, ale moja rozmówczyni o spotkaniu zapomniała, 

czekałem na miejscu, odebrała telefon, ustaliliśmy nowy termin.  Rozmowę zaczynamy od 

wspomnienia nieudanych podejść do egzaminu na prawo jazdy; Oliwia relacjonuje jak stres 

utrudnia jej pomyślne przejście wymaganych procedur. Zauważa, że „w szkole tak nie ma”, to 

stres charakterystyczny dla sytuacji, gdzie jest sama. Radzi sobie z nim zresztą z każdym 

podejściem coraz lepiej. Pomaga rozmowa z babcią, kiedy się wykrzyczy, wypłacze,   głowa 

odzyskuje zdolność do zobaczenia problemu inaczej. Na pytanie o jej samopoczucie po 

ostatniej rozmowie, Oliwia odpowiada: „pomogło mi to jakoś w pewnym sensie”. Dzięki tego 

rodzaju rozmowom staje się bardziej otwarta, wzmacniają ją, „już nie jestem taka miękka, jak 

to niektórzy mówią”. Kiedyś patrzyła na starszą siostrę z podziwem „jaka ona jest odważna, 

też bym chciała taka być”. Była przekonana o swojej nieśmiałości. Odkąd przeprowadziła się 

do babci wiele zyskała, dzięki jej wsparciu i wsparciu siostry, która radziła „weź się w garść, 

moja siostra jesteś, musisz jakoś tak się ogarnąć”, pomogły rozmowy z psychologiem. Teraz 

sama podejdzie do kogoś, kto wygląda na przygnębionego, zapyta, czy coś się stało.  

Być niechcianym 

Jako przykład coraz lepszego radzenia sobie podaje rozmowę z koleżanką, która nie znała jej 

historii. „Jezus... jak ja Cię podziwiam” - miała zareagować na ujawnione biograficzne fakty. 

„A ja mówię: no dlaczego, w sumie to nic wielkiego. Jak... no rodzice nas nie chcieli, to wziął 

nas kto inny, ale to nie chodzi o to, że jesteśmy, no nie wiem - inni. (...) chcę, żeby mnie 

każdy traktował na równi, jak z kimś innym”. Stwierdzenie – rodzice nas nie chcieli – jak 

drzazga w tkance rozmowy, nie da o sobie zapomnieć.  

BW: Ale w tym, co powiedziałaś to też mnie jakoś tak uderzyło: rodzice nas nie chcieli. Tak 
przeżywasz tę sytuację? 

O: To znaczy, Kamila i Patryk to inna historia, bo ja to też inna. Tak, że tata wtedy był więzieniu, 
mama tam pracowała tam daleko, gdzieś koło sąsiedniego miasta, czy coś takiego, no i ona 
z tym panem wtedy ten, no i ona mnie zostawiła u babci. Jak mnie zostawiła, ani nie dzwoniła, 
ani na weekend nie zabierała do siebie, ani nic. No i tak mnie zostawiła i tak zostało do tej 
pory. No i to jest tak, tak nie wiem, na początku myślałam, że nie wiem, może ja coś złego 
zrobiłam, czy to jakaś kara, czy coś takiego, no bo w gruncie rzeczy ja chciałam z nimi być. Nie 
że oni pili, czy coś, no to że już są tacy niedobrzy i w ogóle. To nie o to chodzi. Tylko myślałam, 
że poprzez to, że zostanę z nimi, to że oni się zmienią i że może zaczną się starać, no ale no 
było coraz gorzej, ja to widziałam. Ja mówię: mama przestań pić, tato też przestań pić, bo 
będzie gorzej, ale oni nie zwracali w ogóle na mnie uwagi. Poszłam do babci. Jak już poszłam 
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do babci, to zostałam. Powiedziałam, babcia może by się udało tak, żebym była z wami. No 
i babcia mówi: a chcesz? Ja mówię: chcę. No i tak to się skończyło, że powiedziałam, nie .  Już, ja 
zostaję u babci i tyle. Później, po tej rozprawie, co była ostatnia, ona zaczęła dzwonić, 
esemesować i w ogóle i myślę, że też tym przejęła trochę, że może jej to dało do myślenia, ale 
teraz to... Była chwila tylko, taki moment. No nie wiem, może  z tydzień, dwa? Coś takiego, 
a teraz to już cisza. Nawet na urodziny osiemnaste teraz w kwietniu, to też nic, ani życzeń, ani 
nic. Kompletnie o nas zapomniała. Bo przecież też tak wyszło… Tata i mama jak już byli w tym 
upojeniu alkoholowym i w ogóle, co były później te akcje z policją, to oni powiedzieli, że teraz 
wiedzą, jak żyją. I później ja się o tym dowiedziałam, no to mówię, takie: Aha, no dobra. No 
i się skończyło - kontakt z nami. Tata dzwoni tylko jak coś chce. Mama wcale nie. W sumie no... 
Rodziców mam tylko na papierze. 

 

Być obok innych 

Z pewną nabytą wraz z doświadczeniem swobodą w publicznym opisywaniu sytuacji 

domowej, kontrastują reakcje innych, które wydają się Oliwii nadmiarowe.  

O: Tak samo wychowawczyni moja zapytała się, jak tam w ogóle sytuacja w domu, no to ja 
powiedziałam, że rodziców mam tylko na papierze  i ja nie chcę... Bo pierwsza klasa przebiegła 
mi tak, że ona się strasznie nade mną litowała. Ja później zostałam po lekcji  i powiedziałam, że 
ja tak nie chcę, bo inni to też widzą i myślą, kurcze, ona jest jakaś inna może, czy coś takiego. 
No i powiedziałam, że nie, bo to za bardzo widać, „Oliwia wszystko dobrze?” i takie pytania na 
lekcji, i to mnie tak strasznie później dołowało. Później co lekcję i „czy już wszystko dobrze?”, 
czy coś, „jak się czujesz?”. A ja mówię, no kurcze, jestem taka sama! A później inni też zaczęli 
na mnie inaczej patrzeć i to tak wyszło, że też inaczej mnie traktowali, względem siebie, ani nie 
krzyczeli, ani nic. No ja rozumiem, że szkoła i tu emocje i w ogóle to wszystko, no ale ze mną to 
było jak z dzieckiem. Tak mnie traktowali. No i jak powiedziałam, że tak nie chcę, to się 
skończyło wszystko, nie? No i teraz jest dobrze, tak normalnie. Tak jak powinno być w klasie,            
a nie tam, że tu jest taka inna i w ogóle.  
 

Nie było dobrze z nadmiarem litości odległej od współ-czucia. Ale poza tym, obecność 

drugiego obok niekiedy pomaga.  

O: Pytają, czy wszystko ok i ja to doceniam w pewnym momencie, bo już na przykład, jak ktoś 

widzi, że tak jest źle i masakra i w ogóle, bo też mam takie dni, że jak nie wiem, takie depresje 

jakby i już naprawdę wtedy muszę z kimś pogadać, bo sama sobie nie daję rady w pewnym 

momencie. Tak mnie uderza wszystko, tak, bo za dużo mam po prostu problemów  i to tak... 

A jak się wygadam, później z babcią porozmawiam, wypłaczę się, to mi przechodzi. W sumie 

płacz dużo mi pomaga, tak zauważyłam, bo co z babcią rozmawiam, bo albo się przejdziemy, 

czy coś, to zawsze upłakana jak nie wiem, ale mi to bardzo pomaga, bo wtedy się tak, nie 

wiem, uspokoję. 

BW: Spotykasz się też z takim smutkiem, który, gdzieś tam pewnie trzeba upychać po 

kieszeniach, jak się chodzi do szkoły i tak dalej, nie? A czasem można go spotkać i też się tego 

nie bać. 

O: W sumie, ja mam dużo takich smutnych dni, ale udaję, że jest wszystko ok. Tak… Taką 

kamienną twarz zachowuję. Nie no, muszę tak, bo stwierdziłam, że jak za dużo jestem smutna, 

to dużo osób to zauważa i później wszyscy się pytają o co chodzi, ale no nie.... 
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Pytają, bo biorą smutek do siebie, choć nie jest odpowiedzią na ich zachowanie?  

Kto zawinił? 

Reakcje innych są pretekstem do powrotu pytaniem do poczucia winy, o którym Oliwia 

wspomniała chwilę wcześniej.  

BW: Tak jak ty mówisz, że mama wyjechała, a ty zaczęłaś myśleć, co ja źle zrobiłam? Że to jest 
takie... Taki odruch jakiś, żeby tak sobie o tym myśleć, że to przez nas się dzieje wszystko 
dookoła nas. 
O: W sumie myślałam, że to naprawdę moja wina, co ja takiego złego powiedziałam, że to kara 
jest, czy coś takiego, ale później mówię tak: tata jest w więzieniu, mama do niego nie 
przyjeżdża, tylko cały czas z tym panem jest, no to coś jest na rzeczy. No i później miałyśmy te 
akcje  razem z Kamilą i Patrykiem bardzo ciekawe. No i ja wtedy przejrzałam na oczy po prostu, 
no i powiedziałam parę słów jak nigdy, naprawdę, bo pierwszy raz byłam po prostu w takiej... 
nie wiem, wzburzeniu emocjonalnym, że to było, no, strasznie, że co mi przyszło do głowy, to 
jej powiedziałam.  

Złość do mamy pozwoliła chwilowo przełamać poczucie winy. Oliwia kilka chwil poświęca 

na opisanie dylematów, z jakimi się zmagała, zanim zapytała babcię, czy może zostać u niej, 

jak rodzeństwo – na stałe,  myślała prosto, jak dziecko: „my jesteśmy mali, no to powinniśmy 

z rodzicami być, a nie z dziadkami... (...) Ale później stwierdziłam, że nie”.  

Kochasz mnie jeszcze? 

Uwolnienie się z poczucia winy, oznacza konfrontację z bolesnym spostrzeżeniem „można 

tak stwierdzić, że oni nas w ogóle nie chcieli”.  

O: No tak, że no w sumie jesteśmy, bo jesteśmy, że oni nas w ogóle nie chcieli i stąd takie 
sytuacje były.  
BW: Ale to jest dla Ciebie... Co to dla Ciebie znaczy? Ustalić takie coś, czy oni chcieli, czy nie 
chcieli. 
O: No nie wiem, jak to powiedzieć, no trudne pytanie. No nie wiem. No bo,  w sumie po tym ich 
zachowaniu można tak wnioskować, że no oni nas uważali do pewnego momentu można 
powiedzieć. Ja jakby się zatrzymałam u nich w wieku, nie wiem, dziesięciu lat i już się przestali 
mną interesować, już w ogóle. Więc tak stwierdziłam, że, no nawet z mamą kiedyś 
rozmawiałam i mówię: „kochasz mnie?” i w ogóle... A ona mówi: „no co to za głupie 
pytanie?!”. No i koniec był tematu, ja mówię, no dobra. No ale później, jak mnie zostawiła, 
naprawdę tak nawet nie wiem, może  z własnej głupoty napisałam do niej esemesa, czy ona 
mnie jeszcze kocha. Nawet babci nie mówiłam o tym, nikomu. Nawet mi nie odpisała, nie? I tak 
stwierdziłam, że no, wtedy mi się bardzo przykro zrobiło, bo tak to na wszystko mi odpisywała 
esemesy czy coś. A jak się zapytałam o taką rzecz, ona nic. I wtedy był... cisza pół roku. A 
później się za pół roku odezwała i jak tam, co u Ciebie i w ogóle. No a ja mówię, takie... Teraz 
piszesz? Naprawdę jej potrzebowałam w pewnym momencie, bo matka to matka, ona 
zrozumiałaby mnie, no ale, no.  
BW: Czekałaś pół roku na odpowiedź, czy Cię kocha. A ona teraz czuje, że żyje… 
O: Bo dzieci nie ma.   
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Na pytanie o miłość odpowiada cisza. Potem rozmowa „jak gdyby nigdy nic” się nie 

przemilczało, nie pominęło. Czy stan „jak gdyby” relacji między matką a córką kiedyś minie? 

Czy wtedy, kiedy matkę przygniecie cierpienie?  

Czy przyjdzie czas na skruchę?  

 A jeśli mama zwróci się do córki po czasie? Czy może przyjąć zależność rodzica 

w jego starości ten, kto nie miał w nim oparcia samemu będąc zależnym jako dziecko?  

 
BW: Ale też myślę, co to znaczy, że czujemy, że żyjemy, bo jest jeszcze pytanie, jak żyjemy, nie? 
Może czujemy, że żyjemy tylko wtedy, kiedy żyjemy byle jak. 
O: No można się nad tym tak zastanawiać. Ja naprawdę nie wiem, bo chciałabym z nią stanąć 
twarzą w twarz i tak się zapytać, gdzie była przez tyle lat, kiedy ja jej potrzebowałam. 
Chciałabym mieć właśnie takie spotkanie, ale poczekam aż ona będzie miała jakiś problem, czy 
coś takiego, bo już przyjdzie starość i wtedy przyjdzie do dzieci. To tylko na to czekam.  
BW: I co wtedy zrobisz? 

O: No właśnie nie wiem (uśmiecha się), ale naprawdę chciałabym ją zobaczyć i widzieć jej 
wtedy twarz, jak ona, nie wiem, może kłania się przed nami, żebyśmy jej wybaczyli, czy coś 
takiego. Chciałabym to zobaczyć, bo nie to, że dzieci to, dzieci tamto, że one zawsze będą przy 
matce, to nie o to chodzi. Tylko chciałabym właśnie zobaczyć, co ona zrobi, jak przyjdzie 
właśnie ta starość i…  i to tak wyjdzie, czy ona przyjdzie w ogóle do nas prosić o pomoc, ale 
myślę, że ona sobie da radę sama, naprawdę.  
BW: Czyli czekasz na mamę, kiedy ona będzie ciebie potrzebować. Aha. Po co? Żeby ją odrzucić 
wtedy? 

O: No właśnie nie wiem, bo to jest, no w sumie, ja nie potrafię na przykład jej tak wyrzucić 
z siebie. No ona jest moją matką, no zawsze będzie  i była, no nie da się tego wykluczyć, ale czy 
jej wybaczę - nie wiem. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Znaczy, no to będzie trudne, 
ale naprawdę ona by musiała się postarać zmienić i pokazać, że ona, nie wiem, potrafi jakoś 
nad sobą zapanować, że już na przykład nie potrzebuje alkoholu, czy tam wpływu tego pana, 
bo nie wiem, czy na nią ma wpływ jakiś, czy coś. W sumie zastanawiałam się, że jak ona z nim 
siedzi tam gdzieś, to dlaczego na przykład tatę cały czas... Nie wiem. Ma jakieś złudzenia, że on 
do niej wróci, czy coś, że oni będą z powrotem rodziną? Bo nawet tata, po tym  jak ostatnio go 
widziałam, to zapytał się: „a nie chciałabyś wrócić do domu, do mnie”? A ja mówię, po tym 
wszystkim, jak mnie zostawiłeś, teraz mam do Ciebie wracać? I koniec tematu, bo widać, że to 
w niego uderzyło. Bo od razu już taką minę taką smutną miał… Łzy w oczach i w ogóle widać, że 
coś dotarło, ale myślę, że to nie na długo, bo alkohol ważniejszy.  
 

Zawieszenie w czasie i złudzenie wiecznej szansy powrotu do tego, co było, to rezultaty 

umiejętnie podtrzymywanego stanu upojenia. Oliwia sądzi, że problem alkoholowy rodziców 

pogłębił się z chwilą odejścia jej rodzeństwa do dziadków, a w końcu i jej odejścia: „Oni nas 

już później nie zauważali praktycznie”. Czas płynie u nich inaczej.  
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Rozproszony ból potencjalnie odwracalnej straty 

Wracam pytaniem do wyznania miłości, którego Oliwia oczekiwała od mamy, jakie ma 

znaczenie to dla niej teraz?   

O: ... bo w sumie mi jej brakuje. Tak... Tak... Bardzo mi jej brakuje. Tak - matki. Żeby 
porozmawiać, żeby... No nawet, nie wiem, przytuliła mnie, czy coś powiedziała: będzie 
dobrze... Ale no, jej nie ma, no... i tak stwierdziłam, że kurcze, no to wychodzi na to, że 
mmmm... Na przykład teraz koleżanka... Koleżanki mama umarła, no i ona mówi: „jak to jest 
żyć bez mamy”? No a ja mówię, kurcze, ja mamę mam. No i nawet nie wiedziałam, jak jej 
powiedzieć. No kurcze, ja mówię, no mam ją, ale, mówię, nie mam kontaktu, czyli tak 
w zasadzie jak bym nie miała, ale, mówię, że jak bym straciła ją tak na zawsze, wtedy by to, nie 
wiem, może bym inaczej o niej pomyślała.  
BW: Aha. A co byłoby innego w tym pomyśleniu? 
O: No, no właśnie nie wiem, może bym jej już tak wybaczyła, tak na końcu. No nie wiem. Tak. 
Żebym, hmm… Nie wiem. Nawet jak by mi powiedziała, że na przykład choruje już tak, na 
amen, że tak powiem. No to myślę, że jak bym się z nią już tak spotkała, porozmawiać tak od 
serca, to, to wybaczyłabym jej to wszystko.  
BW: Mhm. 
O: Ale no, ona nie wykazuje żadnego zainteresowania, więc ja powiedziałam, że ja też nie chcę.  

 

Utrata, którą potencjalnie można odwrócić, dopóki „mamę mam”, sprawia że na pierwszym 

planie jest złość, poczucie krzywdy, związane z tym, czego w relacji brakuje, a przecież 

„mogłoby być”, uczucia adekwatne do żądania większej czułości, komunikacji, wsparcia. 

Perspektywa nieodwracalnej straty powoduje zupełnie inne emocje; to co jest, jest większe 

niż nic. Żal będzie to stracić.  

Dziadkowie a to, czego brakuje 

Przychodzi mi na myśl babcia, choć Oliwia o niej teraz nie wspomina. Opieka zastępcza 

a potrzeba czułości...  

O: W sumie… bo nikt mi tego nie mówi, nie okazuje mi tak miłości. Tak. No a mama, to mama, 
ona zawsze tam jakieś czułe słówka, czy coś...  
BW: Aha. Babcia jest inna? 
O: No babcia okazuje miłość inaczej. Poprzez, nie wiem, „chcesz coś?”, „kupić ci coś?” (śmiech) 
Coś takiego, ale wiem, że ona o mnie myśli w pewnym sensie, bo nawet egzaminy... To ona 
przeżywa to. No i mówi, jak się uda, to się uda, a jak nie, no to nie. Ale co, jak jej powiem, kiedy 
mam egzamin, to cała chodzi od rana, bo już ją telepie, mówi, no mogłaś się zapisać na rano, to 
bym z Tobą pojechała, no i teraz się zapisałam na rano, to zobaczymy. Ale, ale widać, że ona 
chce uczestniczyć w moim życiu tak cały czas, że chce mi ją zastąpić i to jest naprawdę fajne. 
Bo czy to na przykład, ostatnio, podeszła do mnie, przytuliła mnie, a ja tak: „ale za co?”. No i to 
takie było miłe, naprawdę. I później to było takie dziwne, ale sobie przypomniałam, jak mnie 
mama tak przytulała w dzieciństwie i to było takie... w sumie z jednej strony to dobrze, że ona 
to zrobiła, ale z drugiej strony to wywołało takie, nie wiem, emocje we mnie, że po prostu się 
popłakałam, no tak jak... Takie było wzruszenie, naprawdę.  
BW: Że coś za czym tęskniłaś się tak zrealizowało. 
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O: Tak, tak. Tak bardzo chciałam właśnie, żeby ktoś mnie przytulił  i powiedział, nie martw się, 
będzie dobrze. Ona tak często robi. I tak, jak wtedy, Jezus, mówię, matko, dobrze, że Ciebie 
mam. Naprawdę, bo gdyby jej nie było albo dziadka, to ja nie wiem, co by było. Wtedy to już... 
Ciężko! Jak bym jeszcze ich straciła teraz na przykład, to... No nie poradziłabym sobie z tym. Na 
przykład z tym, jak straciłam tatę i mamę, tak w pewnym sensie, to jeszcze mogłabym sobie 
to... No dałam radę, bo miałam dziadków, ale jak bym ich miała stracić, nie wiem, czy przez 
chorobę, czy coś takiego, to już bym nie dała rady. Tak drugi raz przeżyć coś takiego. Za dużo 
by tego było. Ja rozumiem, że na przykład rodzina, bo rodzina pomoże, czy coś, ale to już by nie 
było to samo. Nawet jak straciłam tamtą babcię, bo był pogrzeb, no to już tak, no nie wiem, nie 
przeżyłam tego tak bardzo, bo z tamtą nie byłam tak związana. De facto tam jeździliśmy do 
niej… czy coś i tak zawsze z nią mieliśmy kontakt, ale jak bym na przykład teraz babcię straciła 
albo dziadka, to nie, wtedy to ja już nie wiem, to bym się załamała, myśl ę. To by nawet 
psycholog nie pomógł (śmiech), tak myślę. Że naprawdę, bo zamknęłabym się w sobie, nie 
wiedziałabym co robić. Nawet by mi głupie myśli przyszły, tak coś myślę, naprawdę.  
BW: Głupie myśli, to myśli o odebraniu sobie życia. 
O: Tak, tak. Nie, bo było za dużo tego wszystkiego, bo tak myślę, taka strata, to by naprawdę 
było dla mnie coś strasznego. 
 

Wejście po raz trzeci w bliską relację, wydaje się Oliwii niemożliwe, „nie wyobrażam sobie 

na przykład życia, żebym się wyprowadziła od dziadków”.  

BW: Czujesz, że po prostu to nie jest dla Ciebie moment, żeby żyć samodzielnie. 

O: Dla mnie to na przykład jest za wcześnie, nawet jak będę miała 25 lat na karku, to powiem, 

że ja nie chcę od nich odchodzić. 

Odrzucenie ze względu na pochodzenie  

Kolejna relacja... Oliwia intuicyjnie przeczuwa, że tu powinno być miejsce dla życiowego 

partnera, w tym kierunku zmierza jej wypowiedź. Ma złe doświadczenia w tym zakresie, był 

chłopak, ale po wizycie w jej domu, zapytał o rodziców, gdy odpowiedziała, że nie ma 

rodziców, „jej rodzicami są babcia i dziadek”, to „wszystko się rozpadło”, „później był taki 

czas ciszy”, „nie chciał ze mną rozmawiać o tym”, „nawet jak mnie widzi, czy coś, to cześć 

nie powie, nic”. Chodzili ze sobą kilka miesięcy, on skoncentrowany był na sobie i własnej 

rodzinie, chętnie opowiadał,  o jej sprawy nie pytał. Miał pretensje, że nie powiedziała mu 

wcześniej. W reakcji na kolejne bolesne wspomnienia Oliwii koncentruję się na 

powierzchownym wsparciu, nazywając niedojrzałością zachowanie jej chłopaka, polemizując 

ze stereotypami, którymi być może się kierował. Nie wystarcza wtedy wyobraźni, żeby uznać, 

że spotkanie z uprzedzeniami jest udziałem wielu osób wychowywanych w pieczy zastępczej, 

Oliwia może doświadczyć ich jeszcze wielokrotnie. Być wychowankiem rodziny zastępczej 

oznacza też - mierzyć się z tym, że inni nie spodziewają się po tobie wiele dobrego. 

Powściągliwość Oliwii w ocenie tych uprzedzeń, nie jest tylko kwestią taktu, ten wątek wróci 

za chwilę, teraz Oliwia puentuje wypowiedź dostrzeżeniem swojej siły.  
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O: W sumie teraz tak myślę, że no po co mi ktoś. Jak ja sobie sama mogę dać radę, no i ja 
nikogo tak w zasadzie nie potrzebuję, bo ja wiem, że jestem waleczna (śmiech), naprawdę. 
I tak, to może przez to, że jestem w tej rodzinie zastępczej, to mi daje siłę i tak, siłę do tej walki 
z każdym dniem. I tak myślę, że bardziej to mi potrzebne, niż ktoś. Naprawdę. 
BW: Do walki... z każdym dniem…  
O: Z każdym dniem, że coś się zawsze przytrafi, coś, nie wiem, z czym muszę się zmierzyć i to 
tak ... przecież ja to wiem.  
BW: Każdego dnia prawie się to zdarza.  
O: Każdego dnia praktycznie mam coś takiego, z czym muszę na przykład...   
BW: Że czujesz, że musisz walczyć.  
O: Czy to na przykład ze szkołą, czy w domu. To mówię, no kurcze, trzeba postawić sprawę 
jasno i nosić spodnie w rodzinie. Naprawdę. 

 
Spodnie nosi w rodzinie babcia. Starszy brat wydaje się być mniej zaradny. Dziadek – 

w spontanicznej opowieści – ledwie zaznaczony. Babcia – głowa rodziny, pyta Oliwię 

o zdanie, kiedy trzeba podjąć jakieś domowe decyzje, angażuje ją też, gdy nie może dojść do 

porozumienia z jej bratem.  

Być dzieckiem… 

Oliwia wie, że nie da się załatwić wszystkiego krzykiem, siłą. „Ja mówię, ja wiem, że on jest 

dwa lata starszy, ale czasami mam wrażenie, że my jesteśmy takimi dziećmi, co byliśmy 

kiedyś w dzieciństwie i on też był taki zagubiony, jak ja”.  

BW: Czyli czujesz, jakby w  was to dzieciństwo się zatrzymało i  trwało… 

O: Mhm. Tak. Dość często tak jest. Bo ja na przykład widzę, że pierwszy raz po prostu 

widziałam na przykład jak brat płakał. Raz tylko widziałam. Powiedziałam, że pierwszy i ostatni 

raz. Bo to było straszne po prostu. On nie płakał na przykład jak, nie wiem, rodzice pili, czy, no 

nie wiem, czy go, no nie wiem, zaniedbywali czy coś, on wtedy nie płakał, ale jak z tą 

dziewczyną się po... no nie wiem, pokłócił i w ogóle. Ja mówię, no kurcze, co się stało, aż mi go 

żal było i to mówię, tak jakby dziecko po prostu w takim dzieciństwie było, nie? Jakby, nie 

wiem, sześć, siedem lat, jakby on był dzieckiem, któremu zabawkę zabrali. Tak się wtedy czuł. 

No a on mówi, że się pokłócił z dziewczyną, bo tam coś tam. Ja mówię, jejku. No to było takie 

straszne, bo pierwszy raz widziałam, jak jakiś chłopak płakał  i to było straszne po prostu i ja 

powiedziałam, mówię nie płacz, to się ułoży, a on mówi, że się nic nie ułoży, że to jest bez 

sensu i w ogóle, że życie jest bez sensu. Ja mówię, chłopcze, czemu ty tak mówisz, nie?  

BW: Czyli to co Cię przestraszyło, to jakby ta głębokość tej rozpaczy, tak?  

O: Tak.  

BW: Tak jakby ona sięgała do samego dzieciństwa gdzieś.   

O: Ja myślałam, że przez to właśnie on, przez dzieciństwo, czy coś takiego, ale nie, nie, on 

mówił, że właśnie przez tę dziewczynę, bo tak się zżyli razem ze sobą. 

 

Oliwia wspierając brata, dzieliła się z nim własnym doświadczeniem zranienia, którego 

doznała w relacji z chłopakiem. Zauważa, że zraziła się, obecnie „nie okazuje nic, żadnych 
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emocji, ani nic z tych rzeczy”, „nie dopuszczę już do siebie żadnego chłopaka, tak. Na pewno 

nie teraz, a za parę lat, to... mówię, to zobaczymy”. Przypominam o wcześniejszej intuicji, że 

siedmiu lat potrzeba, by coś się zmieniło.  

BW: Zastanawiam się skąd jest to siedem lat? Że jakieś to dzieciństwo przerwane trzeba 
doprowadzić do końca…  
O: Myślę, że tak.  
BW: I nie wiadomo kiedy ono zostało przerwane ile wtedy miałaś lat, nie? Czy to wtedy, kiedy 
właśnie zmieniłaś to miejsce zamieszkania, czy to wcześniej.   
O: Ja myślę, że wcześniej. Jak przestali się nami... Mną interesować, tak?  To w pewnym 
momencie ja się tak zatrzymałam z rozwojem, tak myślę sama, tak, tak, no nie wiem. Że ani nie 
byłam otwarta, ani nic, że zawsze byłam sama, nawet w szkole, czy coś takiego, to zawsze 
sama siedziałam, czy coś, no bo, w sumie tak mi było, nie wiem, dziwnie, no nie wiem, jak to 
powiedzieć, bo widziałam, jak na przykład inne dzieci się bawiły, że są szczęśliwe  i rodzice ich 
odbierali ze szkoły, czy coś takiego, a po mnie na przykład mama nigdy nie przyjechała. Ja 
zawsze autobusem dojeżdżałam do szkoły. Nic z takich rzeczy nie miałam, jak na przykład 
niektórzy. Że tutaj z mamą się witają na dzień dobry, na dobranoc i w ogóle, no a ja tak nie 
miałam. Wstawałam, no to byłam sama. Kładłam się spać też sama.  W sumie to mnie tak 
zatrzymało. Tak myślę, że to już się zatrzymało w wieku, nie wiem, ośmiu lat, coś takiego, może 
nawet siedem i tak, odkąd może... Odkąd jestem u dziadków, to może to tak jakoś powolutku 
ruszyło. Tak, tak, że jest inaczej. Znaczy no, ja widzę zmiany na przykład, wtedy co, jaka byłam 
wcześniej, a jaka jestem teraz. Widać to naprawdę, że jestem bardziej otwarta, tutaj, nawet 
babcia mi mówi, czemu ty się tak uśmiechasz, nie? A ja mówię, co mam być smutna? No a 
dzieciństwo moje, lepiej nie wspominać. Bo praktycznie go nie miałam  i tak nawet, jak byłam 
na osiemnastce u koleżanki, to taki zrobiliśmy jej filmik z całego życia od narodzin aż do 
osiemnastego roku życia i tak patrzyłam na te zdjęcia z dzieciństwa, ona taka szczęśliwa, bo tu 
wakacje, tutaj coś, tutaj gdzieś wyjechali, tutaj  z rodziną cały czas spędzała czas. No i ja tak... 

mówię, kurcze, ja tego nie miałam, i tak mi się przykro zrobiło.  

Myśl o własnym dzieciństwie sąsiaduje z myślą o macierzyństwie,  o którym rozmawiała 

ostatnio z siostrą.  

…mieć dziecko 

Nie do pomyślenia wydaje im się - zostawić dziecko: „Nawet jak bym się miała z mężem, jak 

będę go miała, rozwieść czy coś, to ja zawsze będę miała dziecko przy sobie, nie zostawię go. 

Nawet jakby to było, nie wiem, nawet jak by się upierało, że ono chce być przy tacie, to 

powiem, że ja chcę mieć z nim kontakt i tyle”. Zaskakuje mnie, jak przenikliwa jest Oliwia 

w wyobrażaniu sobie sytuacji dziecka, którego jeszcze nie ma: 

O: Kurcze no, w sumie, no to dziecko się dowie kiedyś, dlaczego nie ma babci, dziadka 
i w ogóle, no ale ja mówię, może nie będzie pytała, no nie wiem. Przed takim dzieckiem będzie 
się trudno otworzyć, tak myślę. 
BW:  Przed własnym dzieckiem? 
O: Przed własnym dzieckiem, powiedzieć dlaczego nie ma babci  i dziadka, no bo w sumie, 
wiem że dużo osób, na przykład kłamie, że umarli, czy coś takiego, bo spotkałam się na 
przykład z osobami takimi, które już mają dziecko i są w rodzinie zastępczej, dlaczego nie ma 
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babci i dziadka? Bo umarli. No ale w sumie oni żyją, a jak kiedyś na przykład, nie wiem, to 
dziecko pozna, przez przypadek nawet tych dziadków, no  i co wtedy będzie? No i wyjdzie, że 
mama czy tam tata całe życie nas okłamywali.  
BW: A po co... Skąd się bierze taka obawa przed powiedzeniem prawdy dziecku własnemu? 
O: Nie wiem wtedy, w jakim świetle oni nas tak postawią. Może się zapytają dlaczego i w ogóle, 
ale to trochę tak będzie, wstyd powiedzieć, bo dziadkowie pili. Ja rozumiem, że jak na przykład 
jakiś był inny powód, że nie dawali sobie rady z nami, czy coś, czy na przykład, nie wiem, trudny 
charakter, czy no nie wiem, jakieś problemy. To, to jest co innego na przykład powiedzieć niż: 
no bo pili i nas zostawili, bo nas nie chcieli. Bo w sumie ze mną tak jest. No bo jak mnie mama 
zostawiła, tak mnie zostawiła. I no powiem, jak dziecko będzie chciało kontakt z tymi 
dziadkami, to jakoś nie wiem, zorganizujemy jakieś spotkanie, czy coś takiego, ale to nie zmieni 
na przykład relacji pomiędzy mną a mamą i tatą, to na pewno nie. Jeśli będą chcieli poznać to 
dziecko, to dobrze, jak nie będą widziały żadnych tam, przeciwności. Ale nie zmieni to nic, 
w stosunku do mnie i do nich.  
 

Z uderzającym, a padającym po raz kolejny stwierdzeniem „nie chcieli nas” potrzebuję 

polemizować, jak sądzę, w trosce o Oliwię:  

BW: Zastanawiam się nad tym: nie chcieli. Nie wiem, czemu to takie... Jakoś w głowie utyka 

cały czas, bo myślę, że jeżeli tak to przeżywasz, czy tak o tym myślisz, jako o powodzie, czemu 

jesteś u dziadków, że rodzice Cię nie chcieli, no to że trudno jest znosić później, tak jak mówisz, 

każdego dnia, jakikolwiek sygnał o tym, że ktoś, czegoś nie chce od Ciebie, albo że nie chce, nie 

wiem, twojego towarzystwa, czegoś tam, że potencjalnie takie rzeczy, wiesz, błahe, czy tam 

bez znaczenia, że mogą jakoś tak bardzo chwiać Twoim takim poczuciem, nie wiem, własnej 

wartości, czy takim poczuciem, no, że jesteś kimś.  

O: Nie wiem, co odpowiedzieć, bo miałam coś na myśli  i teraz zapomniałam. (śmiech) 

BW: Bo za dużo, za dużo gadałem.   

O: Nie no, ja tu się rozgadałam tak właśnie. Ale nie wiem. Jejku.  

BW: No tak, no bo to jest chyba ważne, co o sobie myślimy, że ... Czy mnie chcieli... Czy mnie 

nie chcieli... No bo właśnie, co z tego wynika, czy cię chcieli czy cię nie chcieli. W zależności od 

tego, to co? To ty masz o sobie coś innego myśleć?  

O: No nie wiem. No nie to, że myśleć mam o sobie, tak nie wiem. Jak najgorsze rzeczy, że ja 

jestem takim dzieckiem, no niechcianym, czy coś takiego, no ale… ale myślę, że kurcze... Ojejku 

nie wiem, no jak to powiedzieć. No trudny temat.  

BW: Mhm. Ja mam takie proste o tym myślenie, nie wiem, powiedz co ty myślisz. Że... ja 

myślałem, że .…  

O: Myślę, że oni nie potrafili, nie wiem, może, kurcze, że nie potrafili się zająć dorastającym 

dzieckiem. Że może stąd takie problemy, że na przykład, w okresie tego dojrzewania, jak byłam 

wcześniej, pyskowałam i te sprawy, to to, to było u mnie na porządku dziennym wtedy i myślę, 

że oni przez to sobie nie dawali rady.  

BW: Czyli jednak przez Ciebie.  

O: No tak tak.  

BW: Twoja wina jednak.  

O: No, po części moja.  

BW: A takie przekonanie, że to moja wina, to tak naprawdę łatwiej jest wtedy myśleć, łatwiej 

jest to znosić, jak sobie pomyślisz, że to zależy od Ciebie... Że to było pod Twoją kontrolą. 
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O: Ale na przykład mi babcia powiedziała, że to nie to, że to przeze mnie, bo ja nie jestem 

niczemu winna, tylko no, że oni, oni tak chcieli, no nie wiem. Że no nie wiem, jak oni chcieli.... 

wybrali alkohol. Już się tak zatracili w tym, no to już jest ich problem. Nawet oni się wtedy 

leczyć nie chcieli, no i to nie jest moja wina, że na przykład, nie wiem, że oni mnie nie chcieli, 

ale ja to tak odbieram, że to tak wyszło. Tak od początku właśnie tak myślałam, że to przeze 

mnie i w ogóle. I nawet, czy to psycholog, czy to babcia, to oni, oni tak nie mogą, nie wiem, 

wbić mi tego do głowy, że to nie przeze mnie, że to jest ich wybór jest, że oni tak sami jakoś, no 

nie wiem. Że no... No nie wiem. No wybrali ten alkohol no bo chcieli teoretycznie. No bo gdyby 

nie chcieli pić, no w sumie może oni nie chcieli, ale mieli taki, no nie wiem, m m m , 

wewnętrzny głos, coś takiego, że oni muszą się napić, bo wtedy coś tam, coś tam, no ale no po 

to są terapie. I gdyby nawet oni chcieli z tym zerwać, to by chodzili na terapię. Tak 

systematycznie. 

BW: Może to jest lepiej powiedziane... Że chyba dobra taka metafora to jest powiedzieć, ze 

zatracili się. Nie? Czyli, że tak jakby stracili samych siebie, nie? Tak jakby władzę nad sobą, 

w pewnym sensie.  

O: Nawet jak byśmy chcieli z nimi porozmawiać, czy coś, to myślę, że  i tak by nie dotarło już 

nic, bo już za późno na to wszystko.  

BW: Teraz.   

O: Teraz. Bo niby oni mówili, że chodzą na te terapie, ale mi to tam się wierzyć nie chciało 

w ogóle, bo gdyby chodzili na te terapie, to by było widać rezultaty jakieś, że no nie wiem, 

odstawili ten alkohol, w tygodniu na przykład chodzą trzeźwi  i w ogóle, nie? A tak to no 

praktycznie dzień w dzień byli pijani.   

BW: Na pewno. Jeżeli można się tego domyślać, czego rodzice chcieli, czy nie chcieli, to myślę, 

że niestety w ogóle nie chodziło o Ciebie. Że oni to czego nie chcieli, to nie chcieli zerwać 

przywiązania do alkoholu. Alkohol jest bardzo zaborczym partnerem, czy dzieckiem, czy nie 

wiem, jak by to powiedzieć. Że jak się pojawia w rodzinie, to alkohol po chwili jakby wykreśla 

wszystkich innych i zostaje tylko on. Że tak silnie przywiązuje, że ludzie się zatracają aż 

w alkoholu można powiedzieć, nie? Tak jakby to tak pęcznieje, pęcznieje. Mało tego, że nie ma 

miejsca na Ciebie w tym domu, to nie ma miejsca też na nich, na mamę i tatę jako ludzi 

dorosłych i tak dalej, tak? Bo oni są zatraceni  w tym alkoholu, oni już w tym, wiesz, się 

poruszają, to jest ich środowisko, nie? I tu, nawet nie ma, na pewno nie ma myślenia, nie ma 

takiego gestu, ten gest odrzucenia, to chyba, myślę, że nie ma takiego gestu odrzucenia, że my 

te dzieci (robię gest odrzucenia). Raczej jest gest odwrotny, jest gest sięgania po butelkę, nie 

(robię gest przygarniania)? A że butelka jest zaborcza i że dzieci się już nie zmieszczą w domu, 

no to jest jakby taka... Taki efekt uboczny trochę, tak?  

O: No w sumie. Prawda. Ojejciu. 

Siła perswazji psychologa, niemogącego się pogodzić z tym, że może być tak, że rodzice nie 

chcą swoich dzieci, prowadzi do uznania przez moją rozmówczynię prawdy, którą jej 

rozmówca głosi? Bo czy ten wątek rozmowy nie jest próbą zaprzeczenia rzeczywistości, bez 

uznania której wychowankowie rodzin zastępczych nie mogą zrobić kroku naprzód 
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w rozwoju? Czy jednak namowa do reinterpretacji doświadczenia, może się Oliwii jakoś 

przysłużyć? Na szczęście rozmowa nie kończy się zdaniami z pozycji autorytetu.  

 

Być z kimś –  być z sobą 

Wraca myśl o przyszłości, kiedyś – macierzyństwie. Oliwia powraca do kwestii rozpadu jej 

najważniejszego dotąd związku, próbuje się domyślić, co myślał jej chłopak, jak inaczej 

mogłaby pokierować rozwojem ich relacji, żeby nie doszło do gwałtownego zerwania 

kontaktu.  Chłopak podobał jej się, chociaż „Misterem Podlasia nie był”, pochlebiało jej, że 

zagadał, miał to coś, co chciałaby widzieć w swoim narzeczonym, później mężu. Po rozstaniu 

z nią szybko związał się z inną. Sporo pije, kiedy spotyka go na imprezach zawsze jest pijany. 

„I to jest takie dejavú jakby, bo w sumie to samo było z tatą, że on też pił i palił i w ogóle”. 

Na jednej z imprez był ze swoją nową dziewczyną, nietrzeźwy chciał rozmawiać z Oliwią, 

odmówiła, ale w końcu do rozmowy doszło. Okazuje się, że słuchała bardzo uważnie kogoś, 

kto niedawno ją odrzucił – dotkliwie przy tym raniąc. Jak by nie była pewna, czy ma prawo 

oczekiwać lepszego traktowania. „Nie wierzę sama w siebie” - potwierdza, „ciężko będzie” 

cenić siebie. Chociaż przypomina sobie, jak dobrze została przyjęta przez mamę chłopca, 

kiedy ta spotkała ją przypadkiem w mieście po rozstaniu z nim, sama zagadnęła, żałowała, że 

im nie wyszło, polubiła ją, „mówi że jestem przyszłościową kobietą”, proponowała pracę.  

Kończy się czas przewidziany na nasze spotkanie, pytam:  

BW: Myślę sobie, czy ty może masz jakiś na te ostatnie minuty tego nagrania do swojego 
jakiegoś tam rozdziału, jakąś myśl, czy... 
O: Uwierzyć w siebie w końcu.  
BW: Aha.  
O: Naprawdę, nie ma co patrzeć na przeszłość, myślę. Lepiej myśleć, co będzie kiedyś, za kilka 
lat, za siedem (śmiech). Tak, że to życie może zmieni się nam o sto osiemdziesiąt stopni nawet 
i w pewnym momencie przestaniemy myśleć może, co było kiedyś. Coś takiego. Co może się 
zdarzyć dobrego.  
BW: Aha. To ciekawe jest, co mówisz, że przestaniemy myśleć, co było kiedyś, a może 
zaczniemy myśleć, co jest teraz, na przykład.  
O: Myślę na przykład, w pewnym etapie swojego życia, jak przestanę myśleć yyy... o rodzicach, 
że oni mnie tam, no nie wiem, no co, nie chcieli, tylko no, będę skłonna im wybaczyć chyba. Ale 
to to nie wiem kiedy, jeszcze. Ale myślę, ze nie będę żywiła do nich urazy żadnej. No zostanie, 
ta, ta nie wiem, taka myśl, że no jednak, no zostawili mnie, ale no coś za coś . Można tak 
powiedzieć.   
BW: Aha.  
O: Straciłam ich, a zyskałam właściwie nowe życie, które wydaje mi się, to na pewno, że  o wiele 
lepsze. Że teraz mogę wszystko po prostu. Mogę, nie wiem, uczyć się, dokształcać i w ogóle. 
A a tam myślę, że jak bym skończyła to gimnazjum, to myślę, że zatrzymałabym się na tej 
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zawodówce, bo do technikum pewnie bym się nie dostała, a teraz patrząc, mówię, kurcze, 
jestem w technikum, w trzeciej klasie, za rok matura, a tutaj egzaminy i w ogóle, tutaj prawo 
jazdy, nawet nie myślałam, że ja kiedyś prawo jazdy zrobię, no ale no dobra. Tak myślę, no 
kurcze, i tutaj praca, jakaś, mieszkanie i rodzina, myślę, że to to mi dało dużo do myślenia. To 
to takie przeżycie. No mówię, kurcze no. Pora się wziąć za siebie, a nie będziemy, nie wiem, no 
nie wiem jak to powiedzieć? Nie ma co myśleć tak, cały czas o tym. Babcia mówi, że życie 

jedno, to trzeba korzystać. Trzeba się łapać wszystkiego, co dają. A nie tak tylko… 

BW: To było dla Ciebie, jak to rozumiem, taki przełom, że Ty się jakoś zgodziłaś  z tym, co 
straciłaś i zaczęłaś czerpać z tego, co dostałaś, tak?  
O: Ja w życiu na przykład nie pomyślałabym o maturze, nie pomyślałam, że będę zdawała, bo 
do zawodówki pójdę, nigdy na przykład nie pomyślałam, że chcę prawo jazdy, bo mówię, po co 
mi to. A też jakieś kursy. Nie myślałam o pracy, a mam pracę taką, za którą mi naprawdę 
dobrze płacą. Tylko prawo jazdy, samochód i już jeździć. Nigdy na przykład nie myślałam 
o rodzinie, żeby założyć, a teraz, no mam wszystko w zasięgu ręki praktycznie, no tylko trzeba 
się postarać, a nie tak... Zostawić to wszystko, będzie co będzie. No to... to tak nie jest. Trzeba 

się naprawdę postarać żeby coś było, bo nic za nic nie będzie.  

 Nowe życie i nowe myślenie to konsekwencje przyjęcia utraty i tego, co w zamian. 

Kończymy rozmowę dobrą wróżbą na przyszłość.  

 

4. Rozmowa z Moniką  

 

Rekonstrukcja struktury rodziny pochodzenia  Moniki 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Do spotkania z Moniką dochodzi dzięki rozmowie telefonicznej z jej ciocią, 

zawodową opiekunką zastępczą, która zapoznała się z wysłanym przeze mnie listem 

i omówiła go z podopiecznymi (troje z pięciorga jest w wieku objętym badaniami). Kiedy 

pada pytanie o decyzję, kobieta nie rozłączając się, pyta obecną  w domu podopieczną, 

w słuchawce daje się słyszeć protest dziewczyny. Zdaje się, że nie chce brać udziału  

w badaniu. Opiekunka uspokaja, że wszystko (Monika?) jest pod kontrolą, jak wynika z jej 
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wypowiedzi, dziewczyna ma tak reagować często, szczególnie, kiedy chodzi o jakieś nowe 

wyzwanie. Porozmawia z nią. Ze starszą siostrą na pewno zgodzi się przyjść. Dużo uwagi 

poświęcam ustaleniu zgody na udział w badaniu, domyślając się presji na przyjazd, 

szczególnie, że z przyczyn losowych starsza siostra jest nieobecna.  Monika zgadza się, 

docenia troskę o jej komfort, ale jej zgoda wciąż nie daje mi pewności, czy nie postawiłem jej 

w trudnej sytuacji, czy w ogóle jej otoczenie traktuje ją właściwie, będę do tego wracał 

jeszcze kilkakrotnie. Rozpoczynamy rozmowę od ustalenia faktów. Monika ma szesnaście lat, 

zaczyna naukę w szkole zawodowej w zawodzie kucharza. W rodzinie zastępczej jest od 

ośmiu lat – spędziła w niej dokładnie połowę życia.  W tej samej rodzinie jest też jej starsza 

siostra Anna. Pamięta dokładnie datę, w której przeprowadziła się do cioci. Wcześniej była 

w domu dziecka. Nie pamięta, ile czasu, dwa-trzy lata. Ciocia i wuja przyjeżdżali co pewien 

czas do domu dziecka w odwiedziny, a  później one się tam przeprowadziły. Starszy brat 

zdecydował się zostać w placówce, bo „tam mu się nie podobało”. Nie pamięta badań 

w sądzie, ale wie, że była jakaś rozmowa, ma wrażenie, że miała wpływ na przeprowadzkę.  

 Dobro - bycia w rodzinie  

Cykl pytań o opiekę zastępczą uda się zadać od A do Z, co być może znaczy, że nie 

doszła do głosu opowieść mojej rozmówczyni. Monika słowem „dobra” opatruje swoją ocenę 

jakości opieki, jaką ma zapewnioną ze strony rodziny zastępczej, „w domu czuje się 

swobodnie, może porozmawiać”.  

BW: Czy to że trafiłaś do rodziny zastępczej było dla Ciebie dobre? 
M: No na początku to tak troszkę źle się czułam, bo musiałam się przyzwyczaić, ale  z czasem się 
poprawiło. 

 

Decyzji o umieszczeniu w rodzinie zastępczej Monika nie lokuje w ciągu zdarzeń, 

zapoczątkowanych odebraniem z domu rodzinnego. Pytanie rozumie, jako ocenę pobytu 

w tym konkretnym miejscu, którego alternatywą było pozostanie w domu dziecka. 

BW: A dlaczego na przestrzeni czasu możesz tak powiedzieć, że przejście do rodziny zastępczej 
było dla ciebie dobre? 
M: No nie wiem, tak... z czasem się lepiej poznawaliśmy. Może to, że się poznawaliśmy... 

 

Czy obecnie Monika czuje się w rodzinie zastępczej dobrze? - stawiając to pytanie mam wiele 

wątpliwości.  

BW: Czy to że jesteś w rodzinie zastępczej teraz (…), czy to że jesteś teraz jest dla Ciebie dobre? 
M: Tak.  
BW: Dlaczego? 
M: Teraz w rodzinie zastępczej… No fajnie, bo czuję się jak we własnej rodzinie  i dużo się mogę 
nauczyć też. 
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BW: Czego się na przykład można nauczyć w rodzinie? 
M: No na przykład, ja właśnie coś z ciocią... Pomagam czasami gotować i... Takie no… 
w codziennych rzeczach. 
BW: W codziennych… praktycznych takich rzeczy. Gotujesz z ciocią, tak? 
M: Tak, czasami. 

 

Słuchając tego, narzuca mi się myśl, jak niewiele wymaga to dziecko od opiekuna, żeby 

uznało, że czuje się dobrze. Czy Monika czuje się tu bezpieczna? Odpowiada twierdząco. Nie 

obawia się też, że będzie musiała zmienić miejsce pobytu. Nie obawia się, ani nie obawiała 

rezygnacji opiekunów i powrotu do placówki. Kontakt ze strony instytucji nadzorującej pobyt 

w pieczy zastępczej, comiesięczne spotkania z koordynatorem pieczy zastępczej „fajne są, 

można też i problemy omówić”, „fajnie się czuje, bo mogę spytać o radę”. Słuchając, mam 

wątpliwości, czy Monika opowiada zgodnie z kluczem wyobrażonej „poprawności 

politycznej”, czy też relacja z koordynatorem rzeczywiście ma dla niej znaczenie?  

Koordynator rodziny to od lat ta sama osoba, relacja wydaje się być znacząca.  

„Dzieci zastępcze” a dzieci biologiczne 

Monika przy całej prezentowanej w rozmowie pokorze i szacunku wobec tego, co ma, 

przyznaje, że nie czuje się tak samo traktowana  jak biologiczne dzieci opiekunów 

zastępczych.  

BW: Czy czujesz się traktowana tak samo jak dzieci biologiczne Twoich opiekunów? 
M: No, czasami tak niezbyt. Ale przeważnie to się czuję tak samo. 
BW: Rozumiem, te dzieci biologiczne są w podobnym wieku, czy starsze, czy młodsze? 
M: Starsze. 
BW: A jeśli występują różnice, to na czym te różnice polegają? 
M: No nie wiem, że na przykład Hani, to ciocia zawsze ufa bardziej niż mi, najbardziej na tym. 

 

Hania, najmłodsza z dzieci biologicznych rodziny zastępczej ma siedemnaście lat, 

pozostali są już dorośli. Dziewczęta mają osobne pokoje, mało ze sobą rozmawiają, „czasami 

trochę się pokłócimy, ale to przejdzie”. Monika przyznaje, że rywalizują ze sobą. Problem 

zaufania wyraża się w tym, że ciocia nie pozwala jej samodzielnie zajmować się jej wnukami. 

W rodzinie porównuje się osiągnięcia edukacyjne dziewcząt, by motywować moją 

rozmówczynię, która wypada słabiej.   

BW: A Twoja siostra? Jak żyje z Hanią? 

M: No tak jest, tak samo jak ja. Może mniej jeszcze rozmawia. 
BW: Aha. Czyli jest trochę taka wrogość między Wami? 
M: Mhm. 
BW: To jest na co dzień odczuwalne? 
M: Nie, czasami [...] 
(…) 
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[kilka sek. ciszy] 
BW: A co by się musiało zmienić, żebyś poczuła, że okej, teraz jesteśmy tak samo traktowane? 
M: Najpierw musiałabym się lepiej przyłożyć do nauki. 
BW: Aha. 
M: ... no i nie wiem. 
BW: Czyli czujesz, że jak byś się lepiej uczyła, to może ciocia by was równiej traktowała, tak? 
M: No tak. Myślę, że tak. 
 

Obraz złych relacji pomiędzy dziećmi powierzonymi pieczy zastępczej  i biologiczną córką 

opiekunów niepokoi, rodzi przypuszczenia o nieradzeniu sobie opiekunów z ważnym 

obszarem. Gorzko brzmią wypowiedzi: o zakazie sprawowania opieki nad wnukami 

opiekunki zastępczej, czy o poprawie ocen, którą Monika postrzega jako warunek traktowania 

jej inaczej. Mimowolnie powtarzam pytanie o jej ocenę podjętej przed laty decyzji zaufania 

rodzinie zastępczej, a Monika konsekwentnie potwierdza, że jej nie żałuje, mimo że mało 

wiedziała o rodzinie i o domu, do którego miała trafić.  

Brak opowieści 

 W poczuciu, że pytania pozostawiają mało miejsca odpowiedziom i za bardzo 

determinują kierunek rozmowy, przypominam założenia badania  i otrzymuję zasadniczą 

odpowiedź:  

BW: Jak opowiadałem o tych badaniach, że to opiera się też w dużej mierze na waszych 
historiach, to czy jest tak, że ty czujesz, że  w związku z tym swoim życiem, z tym, że ono miało 
takie zmiany i przechodziłaś też rzeczy, których nie każdy doświadcza w Twoim wieku, to czy 
czujesz, że to jest jakaś historia do opowiedzenia? 
M: No nie ma o czym opowiadać, bo to może się każdemu przytrafić. 
BW: Tak, może każdemu, pewnie, ale skoro się przytrafia niektórym, to czy, bo ja mam takie 
przekonanie, że to jest coś o czym jest warto opowiedzieć, a czy ty, masz podobnie, czy nie? 
M: Nie. Raczej nie. 
BW: Raczej nie ma o czym opowiadać. 
M: Nie. 
BW: Aha  
[dwadzieścia sekund ciszy] 
 

„Nie ma o czym opowiadać” wprawia mnie w bolesną konsternację. Z tego, że umawialiśmy 

się na rozmowę, poświęciłem wiele czasu na określenie celu badań, uzyskanie zgody, 

upewnienie, co do dobrowolności udziału, nie wynika jeszcze, że mam prawo oczekiwać 

opowieści. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, wracam do punktu wyjścia. Czy jest tak, że 

Monika tak naprawdę nie chciała tu wcale przyjeżdżać?  

M: No, na początku nie chciałam, ale później się zdecydowałam. 
BW: A co się stało, że się zdecydowałaś? 
M: Nie wiem, ciocia mnie trochę przekonała. 
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BW:  Aha. A jakich argumentów użyła?  
M: Nie wiem. Trochę mi mówiła, żeby jechać i jechać. 
BW: Dla świętego spokoju się zgodziłaś? 
M: No po prostu pojechałam. 

Monika zapytana wprost, zaprzecza, by z początkową niechęcią do przyjazdu na rozmowę 

wiązał się duży stres związany z uczestnictwem w niej. Czy poczucie, że nie ma o czym 

mówić wynika z braku nadziei, że w odpowiedzi usłyszy się coś dobrego? Czy może raczej - 

nie ma komu opowiadać? Ile potrzeba jeszcze czasu, ile osób, które gotowe są słuchać, zanim 

zrodzi się opowieść?  

BW: Ale też sobie myślę, czy Ty ufasz, nie? Innym? Czy to nie jest tak, że też zostałaś 
zawiedziona kiedyś przez, ogólnie, świat dorosłych... 
M: Nie. Wydaje mi się, że nie ma takiego momentu. 
 

Rozmowa wobec braku opowieści biegnie dalej od pytania do odpowiedzi. Chociaż pytania 

często brzmią głucho jakby trafiały w pustą przestrzeń. A jednak moja rozmówczyni daje mi 

odczuć, że trzeba tę rozmowę kontynuować.  

Geneza rozpadu rodziny 

Jak zatem dziś Monika rozumie, dlaczego doszło do tego, że żyje w rodzinie zastępczej a nie 

z rodzicami? 

M: Jak miałam rok to zginął w wypadku mój tata, no i dlatego mama wpadła w alkoholizm i to 
wszystko się przez to zaczęło. 
BW: Aha. Co się zaczęło? 
M: No alkoholizm mamy. Później przeprowadzka do domu dziecka i ... 
BW: Czyli mama po wypadku taty jakoś się załamała. 
M: No tak. 
 

Kiedy zginął jej tata, Monika nie umiała jeszcze mówić. „Wpadanie mamy w alkoholizm” to 

zapożyczony od dorosłych opis czasu nie-do-opisania. Opakowane tymi słowami 

doświadczenie kieruje rozmowę na tory, którymi dorośli rutynowo zaopatrują cierpienie 

dziecka.  

BW: I co, i później pojawiały się służby jakieś społeczne, tak? Które przyjeżdżały, patrzyły, czy, 
nie wiem, jesteście dobrze zaopiekowani? 
M: Nie jestem pewna tego, czy były? No ale były. 
BW: I stwierdzali, że mama sobie nie radzi. Mhm. I zapadła taka decyzja. 
M: Tak. 
BW: A wtedy, kiedy ona zapadała, to była... byliście na to gotowi? Czy to Was zaskoczyło? 

M: Zaskoczyło nas. 

Monika nie jest pewna, czy ten, kto przyjeżdżał, naprawdę nad nią czuwał. Na konieczność 

wyprowadzki z domu nie byli przygotowani. Czy to w ogóle możliwe, przygotować dziecko 
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na rozstanie z matką? Zmiany po przeprowadzce do domu dziecka moja rozmówczyni określa 

słowami, które brzmią gorzko: „Poznaliśmy nowe osoby. Nabraliśmy trochę doświadczenia”. 

 Gdy pytam o to, co Monika poradziłaby pracownikom, którzy zajmują się 

nadzorowaniem sytuacji w rodzinach, odpowiada „Na pewno trzeba sobie zaufać”. Zaufać 

musi „pracownik temu dziecku i dziecko temu pracownikowi”, bez tego nie dowie się od 

dziecka niczego. Czy rozmowa między nami ma coś wspólnego z zaufaniem?  

Kontakt z mamą  

 Jak wyglądały pierwsze lata życia Moniki u boku pogrążonej w żałobie po mężu 

matce, która nie znalazła w sobie dość sił, by mogły oprzeć się na niej osierocone przez ojca 

dzieci? Jak radziło sobie troje starszego rodzeństwa, skoro nie ma tu o nim mowy? To czas, 

do którego nie sięga pamięć, ale w którym doświadczenia karmienia, trzymania na rękach, 

usypiania, tworzą podstawy kontaktu ze światem. Jak Monika przeżywała relację z mamą, 

w czasie, gdy już z konieczności troszczył się o nią kto inny?  

BW: Kontakt z mamą przez te lata pobytu, najpierw w placówce, później w rodzinie, jak się 
zmieniał, co dla Ciebie znaczył, znaczy? 
[10 sekund ciszy] 
M: Nie wiem... 
BW: Obecnie utrzymujecie kontakt z mamą? 
M: Nie, czasami tam, od czasu do czasu przyjedziemy do niej. 
BW:  Aha. Kiedy ostatnio? 
M: Na dzień matki. 
BW: Kilka miesięcy temu. 
M:... 
BW:  Mhm. To jest tak, że jest z Twojej strony chęć do takiego kontaktu. 
M: Nie. 
BW: Nie ma? 
M:... 
BW: Mhm. A ta chęć zgasła, kiedy? 
M: Nie wiem, może pewien czas... 
BW: Jak ona sobie radzi? 
M: No, słabo. 
[kilka sekund ciszy] 
 

Monika widziała mamę ostatnio w dzień matki. 

BW: Kiedy byłaś na dniu matki, to jakie to uczucia wtedy w Tobie były? 
M: Trochę mnie zawiodła, że ten dom w niezbyt dobrym stanie, ona też tak [...] nie była. 
BW: Smutek? 
M: Trochę. Niepokój. 
BW: Niepokój? Mhm. w czasie kiedy nie masz kontaktu z mamą, to ta myśl o tym, jak ona sobie 
radzi, jest gdzieś w Tobie, w Twojej głowie? 
M: Często. 
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Wieści o mamie przynoszą sąsiedzi, kuzynka. Jakich wiadomości Monika się spodziewa, 

kiedy się z nimi spotka?  

M: No na pewno… Dobrych, to na pewno mało. Więcej będzie może tych złych. 
BW: Mhm. A złe wieści, to jakie? 
M: No że u mamy się nic nie zmieniło, że się pogorszyło... 
BW: Co się nie zmieniło? 
M: No nie wiem, dom tam się nie zmienił, jest nieposprzątany, niewyremontowany. 
 

Ludzie przynoszą złe wieści, nieproszeni, Monika by wolała ich nie znać, bo wtedy więcej się 

martwi. Czy skoro brak zmian u mamy – to dla córki zła wiadomość, to znaczy, że wciąż, 

mimo upływu lat, ma nadzieję, że będzie mogła do niej wrócić? Wciąż wypatruje sygnałów 

zatroszczenia się o dom, które byłyby zapowiedzią odbudowania zdolności do troski o siebie 

i innych?  

 Myślę o tym, na ile obraz mamy w oczach Moniki, jest dziełem opiekunki zastępczej, 

jej  perspektywy i dokonywanych przez nią ocen. Monika nie umie odpowiedzieć na pytanie 

o relacje pomiędzy ciocią a mamą, „Trudno powiedzieć, bo mało ze sobą rozmawiają”. Co do 

kontaktu podopiecznych z mamą, opiekunowie zastępczy ani go nie narzucają ani nie 

ograniczają. Monika ustala to razem z siostrą. 

Siostra 

 Wspomnienie o siostrze nadaje rozmowie nowy kierunek. Starsza siostra Moniki 

mieszkała przez jakiś czas w internacie, ale zdecydowała się z niego zrezygnować, chodzi 

nadal do tej samej szkoły, ale teraz codziennie dojeżdża.  

BW: Bo był taki okres, że mimo że masz dwoje rodzeństwa, na co dzień  w domu byłaś sama. 
M: Ale często rozmawialiśmy. 
BW: Mhm. Z Anią? 
M: Tak, mimo to Ania wróciła ze względu na mnie, żeby mieć bliższy kontakt. 
BW: Tak czujesz? 
M: Tak. 
BW: Przyjechała Ci pomóc? 
M: No tak. 
BW: Pomogła? 
M: Mhm. 
[kilka sekund ciszy] 
 

Powrót siostry był dla Moniki bardzo ważny, dowodzi miłości. Był ratunkiem po stracie 

przyrodniego brata, który mieszkał z mamą.  

BW: Był gorszy czas jakiś w Twoim życiu... 

M: Może tylko ta śmierć przyrodniego brata, to tylko to. 

Monika zapewnia, że „tylko to”, jakby chciała się z żałoby usprawiedliwić, więcej gorszego 
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czasu nie było. Więcej nie przysługuje. Między wierszami Monika komunikuje uczucia, 

których nie nazywa, a które trudno przeżyć. Cała rozmowa wydaje się być przepełniona 

smutkiem, zgrabnie przebranym w nieoddające go słowa. Z biegiem rozmowy gubię 

koncentrację, mylę szkołę, o której wcześniej wspomniała, banalnym stwierdzeniem kwituję 

śmierć jej brata.  

BW: Mam taką myśl, że o cokolwiek bym nie zapytał, to powiesz, że jest okej. 
M: No tak, bo ogólnie jest wszystko w porządku. 
BW: "... ogólnie jest wszystko w porządku"... 
[10 sekund ciszy] 
 

Mocno kojarzy mi się jeden z bohaterów „Gadających Głów” Kieślowskiego, który na 

pytanie „czego chciałby”, łamiącym głosem, znad kieliszka, odpowiada „Niczego, wszystko 

jest w porządku”. Po naszej rozmowie Monika idzie do kuzynki, która opowie jej, co nowego 

u mamy. Zastanawiam się, czy moja rozmówczyni nadal pojmuje problemy mamy jako 

wymagające od niej działania. 

BW: Zastanawiam się, wiesz, czy jest taki rodzaj słuchania tej opowieści o mamie, który już nie 
będzie Ciebie ranił, czy smucił, nie? Czy jest taka możliwość, żebyś tego posłuchała teraz jako 
opowieści o historii kobiety, która może znaleźć pomoc dla siebie na przykład, no nie? Bo 
strata taty i to doświadczenie bardzo trudne, które może rozbić każdego, to jest jedna sprawa, 
ale to nie znaczy, że całe życie swoje spędzić w rozpaczy. 
M: Tak, można też się podnieść do góry i żyć dalej. 
BW: Mhm. Pamiętając o tej osobie i też o tym smutku, ale nie zapijając go jakby... 
M: Tak. 
BW: ... czyli mierząc się tak. To się może łatwo mówi, jak się nie doświadczyło, tak? Ale ja tak 
wierzę, że to nie w objęciach alkoholu trzeba spędzić resztę życia, nie? 
M: No właśnie.  
BW: Właśnie, ze smutkiem się można zmierzyć na trzeźwo. A jeżeli chodzi  o uzależnienie, to już 
myślę, że są już dobre warunki w Polsce, żeby sobie... 
M: Żeby sobie poradzić... 
BW: Żeby się leczyć. 
M: Tak  […] 
 

Pole optymistycznych przekonań na temat alkoholu już jest w świadomości Moniki 

zagospodarowane. Ktoś już tu był z naręczami dobrych rad. Samotność tego dziecka jest 

porażająca.  
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5. Rozmowa z Nadią i Pawłem  

 

Rekonstrukcja struktury rodziny pochodzenia Nadii i  Pawła 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

Nadia i Paweł zostają przywiezieni na spotkanie przez ciocię, po wcześniejszym 

telefonicznym ustaleniu terminu i listownym przesłaniu założeń badania. Zależało im, żeby 

mogli uczestniczyć w badaniach razem. Kilka lat temu, będąc w roli członka regionalnego 

zespołu ds. pieczy zastępczej, konsultowałem rodzeństwo na prośbę ich opiekunki, 

przeżywali wtedy trudniejszy czas, dziś dzięki wcześniejszemu życzliwemu kontaktowi 

rozmowa jest swobodna. Nadia ma 15 lat, a Paweł jest o rok starszy. Nadia jest na początku 

spotkania aktywniejsza od brata.  

Pewność utraty  

Są w rodzinie zastępczej od dłuższego czasu, Nadia głośno liczy „z pięć… siedem lat?”, 

„osiem niedawno” - Paweł jest pewny.  

N: Nie wiem, bo to... Nie wiem do końca kiedy, bo wiem, kiedy rodzice zginęli, ale nie wiem, 

kiedy nas wzięła ciocia. 

 

Rodzice zginęli w wypadku samochodowym, Nadia - wspomina ten fakt przytomnie 

i odważnie. Sytuacja wymagała, by od razu, zanim sądowe procedury zostaną wdrożone, 

zaopiekować się dziećmi i rodzina wyszła tej potrzebie naprzeciw.  

BW: Rozumiem. Czyli był taki czas, że byliście nieformalnie u cioci? 

N: Znaczy no my to tak trochę też gdzie indziej byliśmy. 

P: Wędrowaliśmy tak. 

BW: Aha. 

Nadia 

15 16 

Paweł Ada 

21 
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N: No i później tak jakby zdecydowaliśmy u kogo być, to trochę czasu minęło, ale teraz  z tylu 

lat, to nie powiem, ile to było czasu. 

Wybór domu i jego konsekwencje  

Nadia wspomina, że dorośli decyzję o miejscu, gdzie zamieszkają dzieci, pozostawili im 

samym, zapamiętali, że dwie rodziny zgłaszały gotowość objęcia ich opieką.  

P: Rodzina się zebrała. 

N: Zjechała się cała rodzina i ją [najstarszą siostrę – przyp.  BW] o to pytali, z kim chciałaby być. 

Znaczy, no ona zdecydowała za nas jakby już. Była najstarsza...  No i tak padło na ciocię. 

BW: Czyli Wy mieliście wtedy... Paweł - dziewięć lat.  

P: Osiem 

BW: A Ty Nadia siedem. A Ada?  

N: Trzynaście. 

P: Ada była najstarsza - to trzynaście. 

 

Odkąd zapadła decyzja (którą na swoich barkach niosła ich trzynastoletnia wtedy siostra), że 

zamieszkają z ciocią Martą,  wujem Markiem i ich dziećmi (wuj jest bratem, a ciocia - 

bratową zmarłej mamy), to już nie zmieniali miejsca pobytu, ale wcześniej – do tego 

pamiętnego rodzinnego spotkania, byli też u  cioci Marzeny przez kilka tygodni, „tej 

najbliższej”, u której zawsze spędzali wakacje.  

BW: Oni później wszyscy się spotkali i  pytali Adę głównie, tak, jaka jest decyzja? A pamiętacie, 

czy się naradzaliście wtedy nad tym, czy coś takiego? 

N: Nie, znaczy no nie wiem, no myślę, że  byliśmy za mali, oni tak twierdzili przynajmniej. 

P: To było bez nas. 

BW: A gdyby ktoś was pytał, to co byście odpowiedzieli. 

P: To byśmy tak samo wybrali.  

N: No w sumie, no wiadomo, że byśmy i tak nie wiedzieli jak jest dokładnie w każdej rodzinie, 

no bo jednak dziecko inaczej myśli, a później dopiero... No bo inaczej się tak z  wierzchu... Jak 

się jest u kogoś, a inaczej, jak jesteś już po dłuższym czasie, bo w ogóle inaczej się traktują.  

BW: I nie można tego przewidzieć jak to będzie tak naprawdę... Mhm. 

 

O tym, że zamieszkanie u cioci było przedmiotem decyzji opowiadają szczegółowo, jakby  

wracali do tego w rozmowach.  

Jak jest, a jak się marzy?  

Jak oceniają jakość opieki, którą otrzymują? „Chyba jest dobra, ale każdemu się marzy lepiej 

zawsze” - mówi Paweł. 

N: Ja myślę, że mamy bardzo dobrze pod względem, że... Jak chodzi o  jedzenie i o wszystkie 

takie warunki i takie rzeczy. Ale nie do końca jest to tak, pod tym... 
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P: Dogadywanie się… 

N: ... no żyjemy sobie, ale no często bywają kłótnie właśnie i... No w sumie to dosyć często. I po 

prostu tak jest, że mamy tak do wytrzymania do tych osiemnastu. I no często tak mówimy, że 

do tych osiemnastu wytrzymamy i koniec, na przykład. No ale to czasem bywają kłótnie, no 

ale... No też zależy jaki humor ma ciocia. Nie wiem. 

P: No unikamy tak to siebie. 

 

Nadia przyznaje: „raczej jestem w swoim pokoju. (…) znaczy, mnie to nie przeszkadza, ale 

ten… No rzadko kiedy… Znaczy po prostu jak mam swój pokój, tam jakoś nikt nie przyjdzie 

do mnie, czy coś”. Czy potrzebuje tego? Teraz jest już przyzwyczajona, „a tak, to może 

kiedyś...”. Różnica między tym, co jest i tym, co się marzy, okazuje się trudna do 

zaakceptowania. Zapowiedź, że pełnoletniość jest dla rodzeństwa cezurą, z którą wiąże się 

plan odejścia z rodziny zastępczej, sugeruje, że z niezrozumiałej spirali codziennych 

konfliktów trudno się wydostać. Jak się okaże, dalszy tok rozmowy będzie szukaniem drogi 

do zrozumienia tego fiaska.  

BW: Czyli jest taka myśl... Do osiemnastki u rodziny i potem... 

P: Na drugą stronę... 

BW: Na drugą stronę czego? 

N: Drogi... [śmiech] mamy... swój dom. 

 

Po drugiej stronie drogi jest dom, który pozostał w spadku po rodzicach. Do niedawna 

mieszkali tam wszyscy, po wypadku wprowadziła się tam c iocia Marta z rodziną, 

w międzyczasie wujostwo budowało dom po drugiej stronie drogi. Teraz w domu po 

rodzicach mieszka razem ze swoim chłopakiem starsza z sióstr, która wyprowadziła się po 

osiemnastych urodzinach. Ada „zmieniła się”, „dowiedziała się, że to jednak nie jest takie 

proste, no ale i tak na pewno lepiej się czuje, tak bez ograniczenia, no, raczej nie narzeka”. 

Ada też nie dogadywała się z ciocią. Jakie jest „najgłębsze źródło” tych przewlekłych kłótni, 

które wpisały się w codzienność?  

N: No też trochę i nasza wina, ale też trochę cioci, no bo  na przykład ja często, znaczy, ja się 

często staram, ale… 

P: Ciocia tego nie widzi. 

N: Znaczy, jak już coś zrobię, to ona nie potrafi docenić i... żebym miała motywację, żeby drugi 

raz to zrobić. A tak to trudniej zrobić. 

 

Oprócz niedostrzegania przez Ciocię wysiłków na rzecz poprawy relacji, czy też w celu 

dostarczenia jej powodów do zadowolenia, które Nadia i Paweł zgodnie podkreślają, jest 

jeszcze ważniejszy brak:  



 

 

   195 

 

N: No i też, tej swobody we własnym domu…  

P: Od samego początku było tak, że wszędzie indziej, jak się idzie po rodzinie, to się czuje tak 

swobodnie, siadamy na kolacji obok kogoś i  gadamy, a u nas tak... Takie no nie wiem… 

Odrzucenie takie. Cisza. 

 

Brak swobody - odrzucenie - cisza. Co z tym zrobić? - skarga dziecka uruchamia rozmówcę  

do natychmiastowego szukania rozwiązań.  

Odrzucanie a poczucie odrzucenia 

Bazując na doświadczeniu innych rodzin i ich wychowanków, od razu (chcąc zażegnać 

konflikt zaraz po jego zawitaniu do rozmowy?) pytam: czy także ciocia powiedziałaby, że 

czuje się odrzucona przez Nadię i Pawła? Paweł nie wie. Nadia ”sądzi, że nie”. Tonując 

nadzieje na znalezienie rozwiązania, moi rozmówcy wspomina ją, że mówili o poczuciu 

odrzucenia w rozmowie z ciocią, w obecności pracownika organizatora opieki zastępczej. Po 

rozmowie ciocia zmieniła się, ale z czasem „odpuściła po prostu”. Ciocia „stresuje się 

wszystkim, co robimy, jak się zachowujemy, wszystko ją  denerwuje...”  - na te słowa brata, 

Nadia reaguje łzami.  

BW: Taka sytuacja, że czujecie się tak nie do końca dobrze traktowanymi, czy nie do końca 

tak… kochanymi… 

P: Mhm. 

BW: ... wpływa na nią też to, że wychowujecie się z dziećmi cioci? 

N: No. 

P: No może przez to tak bardziej zauważamy. Jak widzimy, jak siadają, gadają, przytulają się, 

a na nas ciocia w ogóle uwagi nie zwraca. 

N: [nadal płacze] 

BW: Były takie rozmowy, że ciocia jakby to wie, że Wy tak się czujecie, tak? Ale... 

P: Ale tak jakby przestaje zauważać i przestaje się starać i tak...  

N: Też jest tak, że jak na przykład nie ma jej dzieci w domu, na przykład są na wakacjach gdzieś, 

to inaczej nas traktuje [płacząc]. To nas zauważa. Bo Monika właśnie, jej córka, to na przykład 

często, tak było od dziecka, że jak ja się przytulałam, to szła, szła i płakała, bo mnie ciocia 

przytulała, czy coś. Była taka zazdrość normalna, że się musi ze mną dzielić. I to było takie, no 

właśnie tak, jak teraz, w sensie teraz to już jest mniej widoczne, bo Monika nie pokazuje tego 

tak bardzo, no ale to widać zawsze że... to tak zostało. 

 

Wyznanie Nadii we łzach jest przejmujące, brak mi na nie adekwatnego komentarza, w toku 

rozmowy też unikam odpowiedzi, przypominam sobie fakt przeprowadzki całej rodziny, 

może przyniosła poprawę w tych relacjach? Po czasie, widzę, że ta nadzieja jest wbrew 

wyznaniu Nadii: „to tak zostało”... Po przeprowadzce do nowo-pobudowanego domu, 
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własności wujostwa, domownicy korzystają z większej przestrzeni, teraz każdy ma własny 

pokój. Wcześniej podział był taki, że Nadia i Paweł dzielili jeden pokój, w drugim mieszkała 

ich starsza siostra, a salon zajmowali ciocia, jej mąż i dwoje dzieci. Nie było tak od początku, 

najpierw bliskie sobie wiekiem Nadia i jej kuzynka – biologiczna córka wujostwa- mieszkały 

razem, ale nie mogły się zgodzić. Teraz do gorących konfliktów nie dochodzi, ale poczucie 

rywalizacji o uwagę i miłość cioci pozostaje aktualne.  

Wujek Marek taki jest, że pracuje  

Relacja z wujkiem Markiem (bratem zmarłej mamy) jest prostsza. Dużo pracuje. Niewiele 

rozmawiają. Ale zawsze, jak wracają do domu pyta o szkołę; „jak było” - „dobrze”.  

N: On po prostu... Ja nie wiem... Tak... On jest taki, że pracuje. 

P: Wuja jest taki spokojny.  

N: .… 

BW: A czujecie, że on ze swoimi dziećmi potrafi lepiej rozmawiać? 

P i N: Nieee. 

P: Wuja akurat… nie widać po nim, że.… 

N: Wszystkie dzieci tak samo traktuje, jeśli chodzi o wuja. 

 

Czy o zdolności do akceptacji dorastających Nadii i Pawła decydują więzy krwi? Czy wujowi 

jest łatwiej a cioci trudniej ich przyjąć ze względu na pokrewieństwo? Paweł wątpi, by to 

mogło mieć znaczenie teraz, „po tylu latach”, „może na początku”. Nadia myśli inaczej.  

Kłopoty zastępcze 

Czy wiedzą wobec tego, co jest przeszkodą w tym, żeby mogli się poczuć przynależnymi do 

Cioci, a ona by mogła przyjąć ich przynależność?  

N: Ale myślę, że my jesteśmy już przyzwyczajeni, do tego [uśmiech] . 

P: Przestaliśmy o tym myśleć. 

BW: Aha. 

P: Teraz, jak tak zaczniemy gadać, to tak się smutno robi, a tak to ... 

N: No, ja już się przyzwyczaiłam, że wracam do domu, ona tam coś pokrzyczy, idę do swojego 

pokoju, no i właśnie, nie narzekam, bo nie zabrania nam spotykania się ze znajomymi, czy coś. 

Dużo możemy, tylko że w domu czasem tam krzyknie, że coś tam robimy, ponarzeka i... 

 

Czy z Ciocią też przestają gadać, by nie robiło się smutno? Rozgrywanie codziennych 

konfliktów chroni przed smutkiem? Słuchając skargi dzieci, jestem myślami blisko ich ciotki, 

bez poczucia, że to znaczy – daleko od nich. Narzuca mi się jej samotność i bezradność, 

popadanie w zgorzknienie. Widzę kobietę, która wbrew jakimkolwiek planom na siebie 
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i swoją rodzinę, wprowadziła się ze swoimi najbliższymi do domu przepełnionego żałobą, 

będąc matką dwojga dzieci – z dnia na dzień stała się odpowiedzialną za pięcioro.  Wraz 

z mężem zajęli pokój po zmarłych – nie ich miejsce. Nie wierzę, że podjęła te kroki po to, 

żeby ranić dzieci swojej szwagierki, raczej w komunikacji dzieje się coś, czego obie strony 

konfliktu nie są świadome.  

Nadia i Paweł wprost zapytani, przyznają, że ciocia krzyczy również na swoją córkę, Monikę: 

P: Na Monikę też krzyczy.  

N: Oni też w ogóle mają takie inne podejście do tego. Jeszcze bardziej są chyba przyzwyczajeni 

do tego niż my. 

P: Oni bardziej tak na luzie traktują ten... A my tak nie robimy, bo oni tyle tak dla nas... 

N: No oni na przykład... Na przykład ciocia na nich krzyczy, a oni zaczynają się śmiać i  ciocia też 

zaczyna się śmiać.  

P: No tak zazwyczaj jest.  

N: Jak się zacznę śmiać, to zacznie na mnie krzyczeć. No takie inne traktowanie, można 

powiedzieć. 

 

Nadia i Paweł mają swoją opowieść, obciążającą ciotkę zarzutami o innym traktowaniu, 

odrzuceniu, ale zauważają, że wobec własnych dzieci zachowuje się podobnie, jednak one 

inaczej to przyjmują. Śmiech córki i Nadii różnią się? Nadia odkrywa, że w konfliktach 

z dziećmi biologicznymi „nawet jak się pokłócą, to szybciej się pogodzą...”, Paweł ocenia, że 

to dlatego, że „więcej czasu spędzają razem, a my praktycznie wcale”. Ciocia dłużej żywi 

urazę po opozycyjnym zachowaniu Nadii i Pawła, „jak chcę jej pomóc, to ona nie chce ode 

mnie pomocy i takie… A za chwilę słyszę, że woła Witka, bo ja jej nie chcę pomóc i takie...”. 

Paweł ma poczucie, że ciocia dąży do ograniczenia  jego kontaktu z jej synem.  

P: Ciocia nie dba żebyśmy się dogadywali. 

BW: Nie chce żebyście się dogadywali? 

P: Znaczy, nie mogę przesiadywać u niego w pokoju, a on u mnie. Zawsze go wtedy woła na dół 

i ma siedzieć. 

BW:  A dlaczego tak jest? 

P: Znaczy ja nie wiem, Witek... Jak już do nas przychodzi, to po kryjomu. 

BW: Ale jak to rozumiecie? 

P: Nie wiem, może że się z ciocią wykłócam. Boi się, że Witek będzie też taki, że tak... Nie wiem. 

BW: Boi się, że Witek będzie też przeciwko niej? 

P: Że nie będzie jej słuchał.  
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Opis sytuacji z wnętrza konfliktu nie przynosi tropów jego rozwiązania. Czy łatwiej znaleźć 

właściwy wątek sięgając w przeszłość, w czas sprzed eskalacji napięcia? Nadia czuje, że tak, 

że odpowiedź o źródła konfliktu leży w dawnych latach.  

N: No właśnie, chyba od samego początku ciocia taka była i…  

P: Z początku pamiętam, że próbowała nas pogodzić, żebyśmy nie byli o siebie zazdrośni, kiedy 

nawet przyniosła nam szafkę, położyła i  kazała nam grać ze sobą, a później już sobie odpuściła 

i… 

N: Może ją to przerosło, czy coś... [wzdycha] 

BW: Co przerosło? 

N: No że… 

P: Że nie mogła sobie poradzić, żeby nas pogodzić. Odpuściła. 

N: To znaczy, nie do końca, bo… starała się, czy coś. I to było właśnie, nie tak, że na jakiś tam 

dzień, że tak normalnie jest... Nawet nie zwracałam na to uwagi , a teraz to boli, nie wiem 

dlaczego tak. 

 

Pogodzić dzieci, które mają wszystko, z dziećmi, które wszystko straciły, kiedy jest się 

wszystkim dla tych pierwszych i nie można  stać się wszystkim dla tych drugich... Może ją to 

przerosło? Kto może temu sprostać? Jak pomóc tym dzieciom? Tej rodzinie? Tragiczna 

śmierć rodziców Nadii i Pawła pozostawiła w żałobie oprócz trojga dzieci także dwie rodziny, 

ojca i matki. Obok żałoby, domyślam się: fantazje dotyczące winy, oceny, osądy, 

podejrzenia?  

Po stronie taty – ciocia Marzena  i babcia 

 Dzieci pozostały po stronie rodziny mamy, ale mają kontakt z rodziną taty. Nadia 

i Paweł jeżdżą tam często. Szczególnie Paweł lubi bywać w stronach ojca, jak jest u cioci 

Marzeny – jego siostry (spędza tam całe weekendy, dużą część wakacji), to zagląda do babci 

ojczystej, która mieszka niedaleko, „Czasami wejdziemy tam, do babci, czy żyje?”. Babcia 

nadużywa alkoholu, kiedyś Paweł angażował się, ryzykując, „w przepędzanie pijaków”, 

którzy szukali jej towarzystwa, albo tylko dachu nad głową, na czas upijania się i trzeźwienia. 

Przejmujący obraz zaniedbanego, chłodnego domu babci ojczystej, przykuwa uwagę, umyka 

zaś uwadze znaczenie, jakie ma dla Pawła  relacja z ciocią Marzeną, którą po raz pierwszy tu 

wspomina. Tego dnia ten wątek rozmowy urywa się, ale wróci w czasie kolejnego spotkania.  

Nieformalna rezygnacja 

 Wracamy do prób uchwycenia bariery, która nie pozwala czuć się z ciocią blisko. Na 

sugestię, że część tych przeszkód leży po stronie cioci, Nadia dopowiada że: 
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N: Ale też część na pewno u nas. Znaczy, inaczej. Bo to jest już tak, że nic już nie robimy (...) No 

bo już tak próbowaliśmy i  jak ciocia wtedy zmieniła się, no to starałam się i  co sobotę 

sprzątałam i starałam się robić te rzeczy, które ona chciała żebym robiła, no ale później… 

P: Ciocia  przestała się starać. 

N: To nie jest tak, że nie próbowaliśmy, żeby coś zmienić, bo próbowaliśmy, ale po prostu nie 

wychodzi ciągle. Po prostu czekamy do tych osiemnastu, po prostu żeby wyprowadzić się 

albo... No bo tak to, oprócz tego, że tak czujemy się, no to naprawdę mamy dobrze, no bo ja 

wracam ze szkoły, czy teraz te wakacje  wstaję sobie i  czasem tylko coś posprzątam. Spotykam 

się ze znajomymi, to mnie nie ma w domu. Tak sobie wychodzę i w sumie to nie przeszkadza, 

że nie zabrania mi tego, tylko i  tak mówi, że często wychodzę, no ale to tak, ona tak ze 

wszystkim, że czemu tak często wychodzę, a ja to po prostu tak odbieram, że jak by to po 

prostu powiedziała tak normalnie. 

 

Po nieudanych próbach, gdzie obie strony dawały z siebie wszystko, żeby otworzyć się na 

siebie nawzajem, zarówno ciocia, jak też jej podopieczni, zrezygnowali, przestali się starać. 

Obopólna zgoda na rozstanie po osiągnięciu pełnoletności zredukowała napięcie w rodzinie, 

ale na co dzień subtelne sygnały świadczące o zaniechaniu cioci troski o wychowanie – które 

wyrażałoby się na przykład w limitowaniu czasu spotkań ze znajomymi, są nadal bolesne. 

Czy niezdolność przyjęcia siebie nawzajem: po stronie cioci wyrażająca się 

w manifestowanej w zachowaniu myśli: „nie jesteście moimi dziećmi”, ma swój rewers 

w postawie Nadii i Pawła mówiącej: „nie jesteście naszymi rodzicami”? Zapytani 

potwierdzają, Nadia z pewnością, Paweł po namyśle – wzdychając - „chyba tak”. On kiedyś, 

gdy był młodszy, chciał mówić do cioci „mamo”, „ale później tak jakoś...”. Nadia nie 

próbowała, „żeby mówić <<mamo>> to musiałaby być mamą, przypominać ją chociaż 

trochę...”. Przypomina sobie, że:  

N: Ogólnie powiem, jak właśnie rodzice żyli, to ja byłam trochę rozpieszczona bardzo.  

P: Trochę... 

N: No bardzo byłam rozpieszczona, że ja tak zawsze przy mamie, no nie rozstawaliśmy się 

prawie. 

P: Nawet tata musiał spać na kanapie, bo Natalia spała z mamą. 

N: [śmiech przez łzy] No i po prostu to było takie... 

P: W sumie ja też spałem z tatą… 

N: Jak poszliśmy do cioci to było takie. Taka odwrotność jakby tego, co było. 

 

Czy konflikt jest obroną niepowtarzalności tamtej miłości, kiedyś tragicznie przerwanej, dziś 

co paradoksalne - zagrożonej przez zastępczą relację? Czy nieposłuszeństwo dzieci jest 

obliczem wierności stracie, świadectwem, że nie da się jej niczym zapełnić? Czy da się 
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zwolnić dzieci z obowiązku manifestowania lojalności wobec rodziców? Dlaczego 

zaangażowanie w nową relację z opiekunami, miałoby być jej zdradą?  

BW: Teraz, czy starczy Wam sił i  ochoty, do tego, żeby popatrzeć na tą relację jako inną od 

tamtej i jako taką ją wziąć. Czyli to, co mamy… 

N: No właśnie o to chodzi w tym. I to nie wychodzi przez ciocię właśnie.  

 

Nie rozumiem, ale nie pytam wprost, dlaczego nie udaje się cioci tworzyć relacji z Nadią 

i Pawłem w warunkach uszanowania ich relacji ze zmarłymi rodzicami. Pytam 

o kultywowanie pamięci zmarłych. Ciocia sugeruje Nadii, by częściej, przynajmniej raz 

w tygodniu była na cmentarzu.  

N:  Bo właśnie rzadko jesteśmy. No właśnie powinniśmy, a nie jesteśmy. I  tak właśnie będę 

chyba raz w tygodniu.  

 

Paweł przyznaje, że „pasowałoby chociaż trochę częściej tam odwiedzić”, dopytywany, 

potwierdza, że chciałby bywać na cmentarzu częściej. Mimo, że dzieci identyfikują się 

z poczuciem powinności, to dziwi mnie fakt, że ciocia upomina ich w tym zakresie. Po raz 

pierwszy w czasie rozmowy, mimo że padło wiele zarzutów pod jej adresem, jej postawa 

budzi złość. Co ma na myśli, mówiąc, „powinniście być tam raz w tygodniu”? Zarzuca 

dzieciom brak szacunku do rodziców, rzucając tym samym kłody pod nogi relacji, której tak 

trudno ruszyć z miejsca? Dalszy tok rozmowy pokazuje, że Nadia rozumie to inaczej, 

sygnalizuje, że te zdania padły w czasie jednej z niewielu rozmów, dających poczucie 

bliskości:  

N: Teraz właśnie z ciocią rozmawiałam, bo właśnie teraz w wakacje ciocia była w ogóle inna niż 

jak chodzimy do szkoły, no bo wtedy, mniej jakoś się widzimy i... można porozmawiać. 

I właśnie teraz mi to mówiła. 

BW: W roku szkolnym? 

N: Nie, teraz we wakacje jest milsza niż w roku szkolnym. Bo w roku szkolnym to widzimy się 

codziennie i to jest chyba... Za dużo to jest. 

BW: A teraz nie widzicie się codziennie? 

N: Teraz trochę dużo nas nie było. 

P: Mi to się nie spieszyło do domu. 

 

Powrót z wakacji przywodzi na myśl najświeższą kłótnię z ciocią.  

Może poszlibyście posprzątać?  

Nadia była zła na Pawła, że zaraz po powrocie od razu wszedł w konflikt „jak Paweł coś 

chce, to już musi tak być”… Powód sprzeczki, jak zwykle był błahy, Ciocia prosiła, żeby 
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wyłączył komputer wieczorem, kiedy kładła się spać. Paweł w emocjach opowiada, dlaczego 

poczuł się tą prośbą dotknięty i argumentuje, dlaczego nie chciał jej spełnić, choć w końcu 

uległ i ze złością zrobił to, czego ciocia oczekiwała. Zarysowana sytuacja ma zupełnie 

powszechny przebieg, wpisuje się w codzienność przeciętnego nastolatka, ale gdy pytam, czy 

faktycznie tak jest, że te codzienne spory jakoś rezonują z tym podskórnym, niewyjaśnionym 

jak dotąd podstawowym konfliktem, Nadia uszczegóławia, jej zdaniem, ważny rys 

domowych nieporozumień: 

N: Ale też jest na przykład tak, że ciocia na przykład sobie lubi siedzieć przed telewizorem 

i Monika i Witek też na bajkach, czy z rana, czy coś i jak ja usiądę przed tym telewizorem 

i ciocia to zobaczy, to mówi po prostu, że... Idźcie, sprzątajcie, może poszlibyście to posprzątać. 

P: Tak, takie daje zadania tylko żeby nie siedzieć. 

N: Tylko żebym nie siedziała przed tym telewizorem, a oni cały czas sobie siedzą i  to jest takie... 

Że ja... Prawie w ogóle nie oglądamy telewizji nawet [płacze]. Tylko jak ciocia wyjeżdża i nie ma 

jej na przykład z rana, bo zawsze jedzie na rehabilitację z rana, na dziewiątą, no to właśnie 

Witek ogląda, to czasami do niego usiądę, jak cioci nie ma, a jak ona wraca, to ja szybko idę na 

górę. 

P: Tak samo jest, że Witek siedzi gdzieś na komputerze, no i  jak się spytam o komputer, to nie 

bo jest już za późno i Witek też nagle musi wyłączyć komputer, żeby nie było, że... 

BW: Czyli pod tym względem jest sprawiedliwie... Że musi wyłączyć. 

P: I Witek później jest na mnie zły, że musiał wyłączyć komputer. No bo to widać, to jest tylko 

po to, żebym nie miał pretensji, że... 

BW:  … że jest niesprawiedliwie. 

P:  Że Witkowi zabiera komputer, żebym ja też nie miał. Ja na przykład unikam cioci, jak mogę. 

Prawie cały dzień mnie nie ma, wracam wieczorem, idę spać i  rano znowu znajduję jakieś te... 

zajęcie i znowu gdzieś, coś tam łazienkę ogarnę. 

 

Na obecnym etapie eskalacji konfliktu, opiekunka i jej podopieczni nie znoszą swojej 

obecności. Ciocia w tym kryzysie dba o minimum, technicznie dostosowuje się do wymogu 

sprawiedliwego traktowania dzieci biologicznych i moich rozmówców, a jednak 

nierozwiązane  emocjonalne trudności przeszkadzają odnajdywaniu komfortu w relacji.  

Do osiemnastki - racze j  nie wyrzuci 

Natężenie konfliktu jest tak duże, że odbiera poczucie bezpieczeństwa w kontekście 

stabilności pobytu w rodzinie zastępczej.  

N:  Nie wiem w co uwierzyć, że zależy jej jednak, że będzie musiała wytrzymać, te parę lat to 

jeszcze wytrzyma, ale czasem mówi, że mogę zawsze być, ile będę chciała, coś tam takiego 

[płacze].  

P: Czasem mówi: kończycie osiemnaście i na razie. 
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Wspomnienie o poczuciu stabilności sprawia, że moi rozmówcy dostrzegają różnicę w swojej 

sytuacji. Nadia - nie zna słowa złość.  

N: Znaczy do Pawła ma jeszcze więcej, jak się mówi, o czym mówiliśmy… 

BW: Złość. 

N: Złości więcej jeszcze niż na mnie, no bo... 

P: Ta się zazwyczaj nie odzywa, tylko idzie płakać. 

N: Znaczy, nie płakać, tylko że... Ja się nigdy nie kłócę. No rzadko kiedy się kłócę… Po prostu to 

przyjmuję, nie? A nie Paweł, że… 

P: Ja się nie kłócę o takie rzeczy... 

N: No wiem. 

 

Paweł walczy, kiedy czuje, że któreś z nich jest niesprawiedliwie potraktowane, Nadia 

„odpuszcza”. Mimo to Paweł sądzi, że do osiemnastki ciocia raczej ich nie wyrzuci, „chociaż, 

jak będziemy się kłócić jakoś intensywnie, to...”.  

Ciocia Marta nie bije, ale i tak boli 

Perspektywa odejścia z rodziny w atmosferze niezgody przywołuje Nadii wspomnienie, które 

ukazuje ciocię w innym niż dotąd świetle. Ich siostra, chociaż po wyprowadzce utrzymuje 

poprawne kontakty z ciocią, pewnego dnia pominęła ją w zaproszeniach na spotkanie dla  

członków najbliższej rodziny. „Ciocia wtedy nie była zaproszona i wtedy ona właśnie tak… 

była zła i płakała”. Moi rozmówcy dziwią się, dlaczego oczekiwała zaproszenia, dlaczego 

obraża się, kiedy zostaje pominięta. C iocia jako podatna na zranienie,  wrażliwa na sygnały 

odrzucenia – jest przez podopiecznych nierozumiana.  

BW: To jest pewnie też takie coś, co jej utrudnia budowanie dobrej relacji z  Wami, bo pewnie 

tak doświadcza od Was tego też, jakby, odrzucenia. Że Wy pokazujecie pewnie często, że 

„dobra Ciocia, no jesteśmy tutaj oficjalnie, formalnie, ale nic nas nie łączy, my Ciebie nie 

kochamy". Może tak być, że ona tak czuje? 

N: Od Pawła na pewno. 

P: No od Nadii może nie, ale nie traktuje jej normalnie. [...] 

 

Paweł znów przytacza na swoją obronę dowód niewłaściwego traktowania, czuje się przez 

ciocię zbywany, trudno mu o postawę wczucia się w jej stan umysłu. Nadia na chwilę 

przekracza własną perspektywę, próbując zrozumieć; wspomina jedną rozmowę, gdy c iocia 

wyznała, że gdy była dzieckiem, „tata jej pił i właśnie też ją bił”.  
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N: I kiedyś jej właśnie powiedziałam, że „może nas nie bijesz, ale na nas krzyczysz, to tak samo 

boli". I ona właśnie powiedziała, że no... że może trochę ją rozgryzłam. Bo ona widzi w  swoim 

tacie… No, taki wzór do naśladowania, tylko że.... 

P: Bez tego bicia. 

N: No właśnie. 

P: Bo ona mówi, tylko na Was krzyczę, ale Was nie biję, no i  wtedy jest ok. 

 

Rozżalony, pełen zapewne słusznych pretensji, Paweł nie godzi się na to, co jest. Przy tej 

tragicznej narracji, wujek zdaje się być bohaterem komicznym, który zastaną „sytuację bez 

wyjścia” obraca w żart. 

BW: A wujka w tym wszystkim często nie ma? 

N: Przy żadnej kłótni go nie ma. No nie wiem, znaczy on zawsze pracuje, a jak jest w  domu, a 

my się kłócimy, to on nic nie powie.  

P: Nie odezwie się, a niech się kłócą, pokłócą się, pogodzą się. 

BW: Wujek wierzy, że wszystko będzie dobrze. 

P: No bo taka jest prawda, za godzinę się z ciocią pogodzimy, te problemy są niepotrzebne. 

Ona też sobie powinna odpuścić trochę, nie mówię, że zaraz zupełnie, ale trochę. 

BW: Czyli wujek tak pokazuje, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. 

N: [śmiech] 

 

Wracam do wątku udziału szerszej rodziny w budowaniu atmosfery domowej.  

Jak byłoby u siostry mamy?  

Ważną rolę dla dzieci obok rodziny brata mamy (w której się wychowują) odgrywa także 

rodzina jej siostry (którą regularnie odwiedzają).  

 

N: […] To było tak, że w wakacje mamy siostra i jej dzieci… No to my prawie jak rodzeństwo, bo 

cały czas się spotykaliśmy i bardzo często po prostu, no cały czas praktycznie jeździliśmy, a nie 

pamiętam, żebyśmy przyjeżdżali tak dużo właśnie do tej cioci [bratowej matki – u której się 

wychowują – przyp. BW].  Ale to było tak, że przed tą tragedią, parę miesięcy przed tym, oni 

adoptowali dwójkę dzieci właśnie, no i właśnie chcieli komuś pomóc i kogoś wziąć i właśnie oni 

wzięli. A po tym właśnie rodzice zginęli. Tak, to byśmy poszli do nich. No bo przecież już by nie 

mogli oddać tych dzieci… No bo skoro wzięli, tak? 

BW: Macie z nimi kontakt? 

N: Z ciocią, no właśnie jeździmy do nich, byłam w te wakacje u nich. 

 

Adopcja z czasem została rozwiązana. Dzieci  trafiły do ośrodków, „nie dogadywali się” 

z opiekunami, kradli, odeszli „na własne życzenie”. „Gdyby tak cofnąć czas i oni by nie 

wzięli tych dzieci, a wzięliby nas, to by było zupełnie inaczej” - fantazjuje Nadia. Ciocia 

Kasia (siostra mamy) wydaje się bliższa Nadii niż ciocia Marta (bratowa mamy). Traktuje ją 
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„jak córkę własną”, też ma swoje dzieci, ale nigdy nie miała poczucia, aby była inaczej 

traktowana. „To właśnie jest taka bliższa rodzina w sumie. Bliższa niż ta, z którą 

mieszkamy”. Emocjonalna i fizyczna dostępność siostry mamy sprawiają, że jej rodzina 

wydaje się bliższa, niż rodzina przeżywanego jako „nieobecnego” brata mamy, której 

„twarzą” jest jej bratowa. Budzi się we mnie wrażenie, że fantazja Nadii, że u cioci Kasi 

(siostry mamy) byłoby lepiej niż tu, gdzie są, może pokrywa się z fantazją samej ciotki, że 

dałaby dzieciom lepszą opiekę. Niepowodzenie adopcji dodatkowo tą fantazję mogłoby 

podsycać.  

BW: A ciocia Kasia z ciocią Martą dobrze żyją? 

[N i P krzywią się] 

N: No właśnie nie, nie lubią się. 

P: Nie dogadują się ogólnie, bo zawsze jak ten, to wszystko mówiłem, jak jest w  domu, że ciocia 

Marta co chwilę krzyczy, że takie problemy robi, to w końcu ciocia Kasia się zdenerwowała, bo 

w końcu, to jest jej brat [wuj Marek – przyp. BW], w końcu zadzwoniła do niego, pogadała, jak 

tak może być, no i jak wuja próbował coś chyba cioci przetłumaczyć...  

 

Fakt, że postawa siostry mamy nie pomaga dzieciom w ułożeniu sobie stosunków z jej 

bratową jest tylko dodatkową komplikacją relacji opiekunki i jej podopiecznych. Po półtorej 

godziny rozmowy – którą wypełniły żywe wspomnienia, argumenty, uczucia, wyobrażam 

sobie, jak przebiegałaby ona, gdyby konflikt nie zagościł na pierwszym planie. Co wysuwając 

się na ten plan, zasłania? Czy taka też jest rola tego konfliktu w codziennym życiu moich 

rozmówców pod opieką wujostwa? Pytam o gotowość przyjścia na kolejne spotkanie, chcą 

przyjść (mimo łez), najlepiej znów razem. Nawiązuję do rysunku, który przed laty wykonali 

w moim gabinecie, przedstawiał wyspę, którą zdecydowali się rozdzielić na pół płotem.  

Teraz „bardziej się dogadują”, „szkoda materiału tam było”, „No bo na wyspie to 

o przetrwanie chodzi, a nie marnować... na płot” - podsumowuje Paweł, który był jego 

głównym architektem.  

 

6. Druga rozmowa z Nadią i Pawłem 

Do drugiego spotkania z Nadią i Piotrem dochodzi miesiąc po pierwszej rozmowie. Jak 

się po niej czuli? „Nic to nie zmieniło” - mówi Nadia. Ostatni miesiąc był czasem nauki, 

Nadia jeździła na zawody w biegach długodystansowych. Miała sukcesy. Paweł jest dumny 

z siostry, jemu ostatni miesiąc „zleciał szybko”, „nic się takiego nie wydarzyło, poza szkołą”. 
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Co się wydarzyło „takiego” w szkole, przeoczam, żeby zapytać. Wspomnienie szkoły kieruje 

wyobraźnię w stronę – bycia razem w jednej klasie.  

Niepowodzenia szkolne 

Jest klasa równoległa, więc potencjalnie Nadia i Paweł mogliby uczyć się osobno, ale 

żadne z nich by tego nie chciało. Kiedyś Nadia musiała więcej pomagać bratu w nauce, teraz 

klasa solidarnie go wspiera. W trzeciej klasie nie zdał, dlatego, mimo różnicy wieku, uczą się 

razem. Paweł stracił rok po wypadku rodziców, pierwszy rok pod opieką cioci Marty.   

BW: Jak to wtedy rozumiałeś, czemu się nie udało? 

P: Nie wiem, nie pamiętam. 

BW: Nie pamiętasz? W ogóle z tamtego okresu... 

N: Ja też mało pamiętam, jakoś. 

P: Pamiętam tylko to, że ciocia po nas przyjechała i zabrali nas później gdzieś i tyle. 

BW: Ciocia Was zabrała... Skąd? 

P: Ze szkoły. W pobliżu szkoły. 

BW: W ten dzień wypadku? 

P: Mhm. 

BW: I później nic nie pamiętasz? 

N: Znaczy ja bym pamięt... Dzień wypadku pamiętam. Nawet ten... Ale już później mało. Nie 

wiem, z rok, to nie pamiętam nic. Taka pustka. No i  o... To się po prostu zapomina. 

BW: Aha. Ty też tak Paweł? 

P: Ja to już w ogóle. U mnie z pamięcią krucho. 

BW: Aha. Nie pamiętasz też całego roku? W ogóle? Tak jakby... co się działo? 

P: Chyba nic się nie działo, bo nic nie pamiętam. 

BW: Aha. A kiedy Ci wraca pamięć? 

N: Ale ogólnie kiedy pa.... 

P: Znaczy, no pamiętam, ale nie pamiętam tamtego czasu... Tak długo… Tak długo już minęło. 

 

Pytanie o przyczynę niepowodzeń szkolnych kieruje uwagę moich rozmówców na dzień 

wypadku rodziców, chroniony niepamięcią.  

Ktoś, kto przechował pamięć 

Nadia przypomina sobie nauczycielkę, która przechowała dla niej wspomnienia jej 

zachowania, uczuć, pytań, z czasu bezpośrednio po tragedii.  

N: Ja pamiętam że... jak wychodziłam ze szkoły, tej podstawówki, to właśnie moja 

wychowawczyni z jeden-trzy, ona mi wtedy opowiedziała, że... Bo ja byłam bardzo z nią zżyta, 

z tą panią wychowawczynią... i ona mi właśnie opowiedziała, że... że strasznie... Znaczy nie że... 

no... że nawet strasznie to przechodziliśmy, bo miałam tak, że czasami miałam taki zły 

moment, że siedziałam jej na kolanach i zadawałam takie pytania, na które bardzo trudno 
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odpowiedzieć. 

BW: Aha.  

N: No, a ja bardziej tego nie pamiętam. 

BW: Aha. Nie pamiętasz tych pytań? 

N: Nie pamiętam nic takiego, że w ogóle że jakoś to przeżywałam... Jedynie może w  domu, czy 

coś tam, że  wieczorami płakaliśmy, to może to pamiętam. Ale tak, że pytałam kogoś o  to, to 

nie. 

 

Paweł milczy, gdy Nadia odwołuje się do wspomnień podarowanych jej na okoliczność 

opuszczania szkoły przez oddaną jej wychowawczynię. On był w tym czasie sam, z rozpaczą, 

której nie mógł znieść. Konsekwencją nieuzyskania przez Pawła promocji do następnej klasy 

było to, że odtąd chodził do klasy razem z siostrą.  

Rodzeństwo  w doświadczeniu utraty  

Czy to znaczy, że w tym krytycznym czasie przylgnęli do siebie bardziej, trzymali się razem?  

N: Znaczy z początku, to chyba nie było tak, że byliśmy razem, bo Paweł przeżywał to we 

własny sposób. Przynajmniej pamiętam, jak mi opowiadała też pani wychowawczyni, to 

właśnie w tej szóstej, jak odchodziłam, to mi wszystko opowiedziała. 

BW: Aha. 

N: Dużo... To ona właśnie mówiła, że Paweł to przeżywał, jakby że ja to musiałam przeżywać 

dwa razy bardziej, bo Paweł tak... Można powiedzieć, że wyżywał się na mnie. Bo on wtedy też 

miał jakieś problemy i trochę bił mnie, nie pamiętam do końca, co to było. Właśnie też on 

dlatego nie chce do psychologa później i… 

 

Słuchając, Paweł pierwotnie zaprzecza „To nie było przez to”, by później przyznać „Chociaż, 

nie wiem”. Od jakiegoś czasu są dla siebie wsparciem. Ich bliskość wyraża s ię też przez to, że 

zdecydowanie preferują wspólny udział w rozmowie, niż to, by każdy przyjechał osobno.  

N: Bo ogólnie nie rozmawiamy tak na co dzień o tym, więc może, żeby nie powiedzieć może 

czegoś źle, że coś, to lepiej jest to mówić we dwójkę... 

BW: Aha. 

N: Tak mi się wydaje. 

P: No, chyba tak. 

BW: Aha. w jakim sensie można powiedzieć coś tutaj źle? 

P: No bo to już było dawno i tak się miesza wszystko. 

BW: Aha. 

P: Tak to jeden drugiego poprawi. 

 

Czy kiedy odkryli wartość wspierania się nawzajem, potrafią wyobrazić sobie moment, 

w którym każde z nich w końcu pójdzie w swoją stronę, pozna kogoś, kiedy przestaną 

mieszkać razem? Na przylgniecie do siebie, niepozwalające moim rozmówcom przyjść 
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osobno, reaguję z pewnym - czy słusznym? - niepokojem; czy może stać się dla obojga 

ciężarem? Jest dla nich jasne, że będą żyć osobno, ale, mówi Nadia: „myślę, że zawsze 

będziemy… że nie odsuniemy się od siebie”, „no nie, nie.” - potwierdza Paweł.  Kiedy się 

rozdzielą, co wtedy stanie się z prawdą o ich historii? „Myślę, że nigdy nie będziemy tego 

opowiadać tak bardzo szczegółowo”. Wysiłek udziału w badaniach wymaga szczególnej 

mobilizacji, zapowiedź, że już nigdy nie zostanie powtórzony konfrontuje z wagą tego 

zdarzenia.  

Czym jest rodzina? 

 Po tych słowach (w poszukiwaniu utraconego na chwilę poczucia bezpieczeństwa?) 

nawiązuję do poprzedniej rozmowy, która zdawała się być  po brzegi wypełniona konfliktem 

z ciocią Martą i kieruję ją na wypróbowane tory. Paweł dowodzi Nadii, że też się kłóci 

z ciocią, co dla Nadii jest trudne do przyjęcia. Padają przykłady nowych sporów z opiekunką, 

wśród nich pretensje o schodzenie razem na kolację. W domu zazwyczaj każdy je osobno. 

Salon jest połączony z jadalnią, więc kiedy schodzą we dwoje, wypoczywającej w salonie 

opiekunce przeszkadza hałas. Innym razem „dziwnie się na to patrzy”, kiedy c iocia 

przygotowuje posiłek dla siebie i swoich dzieci, ale nie dla Nadii i Pawła. Czym dla nich jest 

rodzina, pytam wychodząc z kręgu skarg, do którego sam się wprosiłem.  

N: Mmmm... Znaczy, bo ja na przykład mam jakby tę rodzinę z rodzicami albo tę rodzinę 

z ciocią Martą, no to zawsze mówię to, że ta z rodzicami była taka super, a ta nie jest taka... No 

taka super nie jest po prostu. 

BW: Mhm. 

N: Na pewno jest gorsza od tamtej. 

BW: Aha. 

N: Hmm. 

BW: Paweł, dla Ciebie czym jest rodzina? 

P: Nie wiem, no czymś no... No, tam, gdzie się miło siedzi, no. Jest miła atmosfera. A nie 

wieczne hałasy, gadanie. 

BW: Mhm. Czyli teraz czujesz, że jesteś w rodzinie, czy nie jesteś w rodzinie? 

P: No takie 2/10. 

BW: Dwa na dziesięć? Aha. 

N i P: [śmiech] 

N: No teraz tak się mówi, że na takie słabe... albo takie mocne dwa na dziesięć. 

BW: Aha. 

P: No to trzy na dziesięć, o Matko Boska. 

BW: Aha. To jest stopień jakby takiego miłego siedzenia w  tej rodzinie, to jest dwa, góra trzy na 

dziesięć. 

P: No trzy to już takie maksimum... 
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BW: Naciągane? A te siedem pozostałych to jest nie-miło-siedzieć. 

P: Dokładnie. 

 

Żeby to wyjaśnić Nadia, nie oponując po surowej ocenie brata, stwierdza „fajnie się siedzi 

gdzieś, gdzie nikt nie doczepi się do takich naturalnych rzeczy”. U koleżanki, czy „innej 

rodziny”, czuje się swobodnie, a w domu nie zawsze, bo pojawiają się problemy, „których nie 

powinno być, bo nie mają sensu”.  

Dyskretne dowody troski  

Czy czepianie się nie jest jakimś przewrotnym, ale jednak sposobem na bliskość – pytam 

podsuwając przykład, że ciocia jednak przywiozła ich dzisiaj na dobrowolne bądź, co bądź 

spotkanie, a wcześniej przywoziła konsekwentnie do psychologa. Trudno im zobaczyć troskę, 

domyślają się instrumentalnych motywów, chociaż czują, że muszą używać wyobraźni, bo te 

motywy nie nasuwają się od razu na myśl. Bagatelizują te, zorientowane na ich dobro gesty 

opiekunki, podkreślając że ciocia tak naprawdę nie pytała ich o zgodę, w ostatnim czasie, po 

prostu informuje o wyjeździe, nie rozwijając, co jest jego celem, konsultacja lekarska, 

psychologiczna, czy wizyta u stomatologa. Rozbawieniem reagują na sugestię, że może ma to 

na celu minimalizację przestrzeni do rytualnych skarg i zażaleń. Taką strategię ciocia przyjęła 

wobec wszystkich dzieci, co sugeruje, że faktycznie trudno jej było pomieszczać głosy 

frustracji i niezadowolenia, polemikę i własne propozycje całej czwórki. W tym wątku moja 

wyraźna solidarność z dorosłym, jako stroną konfliktu, przynosi rezultat w postaci 

dostrzeżenia przez Pawła, że na przykład uciążliwe dla niego jeżdżenie z całą rodziną do 

lekarza, kiedy to nie on jest chory, jest wyrazem troski o jego bezpieczeństwo. Niedogodność 

przyjazdu na rozmowę bez wcześniejszego uprzedzenia jest dla mnie jasna, pytam wobec 

tego o faktyczną motywację do udziału w niej.  

Wierność utracie – nieprzyjęcie zastępstwa  

„No pewnie, jak bym nie chciał przyjeżdżać, a ciocia by nawet mnie przywoziła, to pewnie 

bym tu nawet nie przyszedł” - Paweł ma poczucie sprawczości, co do swojego udziału 

w badaniach. Zgodnie, choć powściągliwie w entuzjazmie, moi rozmówcy stwierdzają, że te 

rozmowy im „nie przeszkadzają”, poza tym, Nadii sprawia przyjemność myśl, że „ktoś 

o mnie książkę pisze”. Paweł też się tym ekscytuje, „chcę być sławny” - mówi.  „A w ogóle 

zobaczymy tę książkę?” - pyta. Zapewniam, że tak, jeśli tylko wyjdzie drukiem, w co wierzę. 

Paweł też wierzy. Po tym, jak Paweł przypomina, że nasza rozmowa ma być pożytkiem nie 
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tylko tu i teraz, ale też dla czytelników, Nadia pyta o tytuł (podaję roboczy: „sytuacja 

egzystencjalna” - czyli życiowa – wyjaśniam – „młodzieży wychowywanej w rodzinach 

zastępczych”), wyobraża też sobie czytelnika, „To jest dla tych, którzy chcą na przykład 

wziąć takie dzieci, tak?” (odpowiadam, że między innymi), po czym decyduje się ubrać 

w słowa swoje najważniejsze doświadczenie związane z pobytem w rodzinie zastępczej.  

N: Ja myślę, że... Ja mam takie swoje, że... Myślenie, że to jest tak po prostu... Też zależy jakie 

się dzieci na przykład wzięło, jeżeli chodzi o wiek, bo gdy ktoś jest starszy, to ma jakby takie 

swoje... 

P: Widzimisię [uśmiech]. 

N: Znaczy nie, ma takie związane ze swoją rodziną, jakby takie zasady, takie... 

P: Przyzwyczajenia. 

N: Takie przyzwyczajenia, takie wszystko jest... No że to jest. .. Takie... No w rodzinie, to jest, 

w sensie, tak, że każde są inne rodziny i  jest jedna inna rodzina i druga inna rodzina i właśnie 

one się połączą, bo już te dzieci, jak są starsze, to mają jakby takie wyuczone, znaczy, no, nie 

wiem, jak właśnie to powiedzieć... 

BW: Może chodzi o taki obraz rodzica, jaki mamy w głowie? 

N: Tak i... 

BW: Takie wyobrażenie, kim jest mama, kim jest tata? 

P: Dokładnie. 

N: I właśnie naśladowanie ich. I jeśli ktoś na przykład mówi Ci, że jednak to źle robisz, to jest 

tak jakby takie właśnie... Mmm... No właśnie, przez to takie problemy się pojawiają... 

BW: Aha. 

N: I właśnie, jak jakieś małe dziecko się adoptuje, to ono może właśnie tak nie pamięta, no nie 

ma właśnie nawet takiego swojego wzoru do naśladowania, żeby iść za kimś, ty lko te osoby, 

które je wzięły, to tak naśladuje. 

BW: Aha. Stają się tymi wzorami. 

N: No. 

BW: Tym wzorem opiekuna. Kim jest mama, kim jest tata, tak? 

N: No. 

BW: Mhm. A tutaj pojawia się takie coś, że Wy już przyszliście do cioci, wiedząc kim jest mama 

i jaka powinna być mama, że to jest ten wzór taki. A Ciocia jest inna i  teraz: co z tym zrobić, 

tak? Czy... No bo to, że rodzice nie żyją... No oni żyją w  Was, w Waszej pamięci, ale też nie o to 

chodzi, że obraz - jak wyglądali, czy nawet... 

N: To, co robili...  

BW: Tak. 

N: Codzienne rzeczy, które robią to bardziej to zapamiętałam, jak oni to robili. 

BW: Aha. 

N: Tak mi się wydaje. 

BW: A ciocia robi to inaczej i coś się nagle tutaj zaczyna nie zgadzać, tak? Jak... 

N: No. Ja tak myślę, że tak jest [uśmiech]. 
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Po tym przejmującym wyznaniu, w którym rodzeństwo bezdyskusyjnie się odnajduje, a jak 

wynika z biegu rozmowy, trudniej odnaleźć się badaczowi, pada pośpieszne pytanie: jak to 

rozwiązać? Czy w przeżyciu jest miejsce dla jednej ważnej kobiety i ciocia skazana jest na 

beznadziejną rywalizację z ukochaną mamą? 

N: No, bo na przykład, nie wiem, pamiętam, że jak my byliśmy dziećmi z  rodzicami, no to 

zawsze było tak, że... Po prostu nawet jak szliśmy spać, to ja spałam z mamą, czasem Paweł 

z tatą i rano jedliśmy razem śniadanie, zawsze było tak, że tata przynosił do łóżka, jakieś tam 

jedzenie i wtedy... No tak razem zawsze wszystko. 

BW: Mhm. 

N: Tak, no po prostu dużo rozmawialiśmy i w ogóle, a z ciocią nie wiem do końca... 

P: Nie ma tego wszystkiego, ani… 

N: Nie było... Ja nie pamiętam, żeby nawet od samego początku, żeby było... Że tak trud życia 

z sobą i takich no, nie wiem, no, nigdy tak dużo nie rozmawialiśmy na pewno i na przykład tak 

dużo z ciocią nigdy nie gadałam, jak gadałam z mamą. 

 

Rodziców nie da się zastąpić. Nadia i Paweł konsekwentnie od lat manifestują tę prawdę. Do 

kogo skierowane jest to wołanie? Rodzina, w której żyją jest inna.  

Gdyby nas nie było...  

Nadia tę inność dookreśla gorzko: 

N: Mhm. I też się zastanawiam, jak by wyglądała ta rodzina bez nas [łamie jej się głos] i... Nie 

wiem czy w sumie byłoby z nimi  jakoś lepiej. Może byłoby, ale oni pomiędzy sobą też chyba się 

kłócą i właśnie się zastanawiałam, że... Czy gdyby nas nie było, to by były te kłótnie też 

pomiędzy nimi.  

 

Wątpliwość, czy rodzinie nie byłoby lepiej bez nich, zaskakuje, przepełniona jest rezygnacją.  

N: Teraz mi się coś przypomniało [uśmiech], że... ciocia powiedziała kiedyś, no wiadomo, że 

w złości się tam mówi wszystko, ale... No, że zmarnowała życie, czy coś takiego [płacze]. 

 

Dyskutuję z tym, że to zdanie trzeba brać dosłownie, bo złość..., bo pewnie w konflikcie 

większa skłonność, by zapamiętywać te raniące zdania niż świadczące o wierności, ale Nadia 

go konsekwentnie broni: pamięta przecież też te dobre chwile. Złoszcząc się na płynące po 

policzkach łzy (nie chce płakać), wywołuje brata do odpowiedzi. Paweł w ostatnim czasie 

milczy, ale przytomnie uczestniczy w rozmowie. 

BW: Też zastanawiałeś się, jak Wy wpłynęliście na tą rodzinę? 

P: Może... 

BW: Tak? 

P: Bo bez nas by chyba nie było tego podzielenia na takie dwie różne rodziny.  By sobie żyli tak 

jednolicie.  A tak to my się zawsze im wtrynimy i  przeszkadza im to. 
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BW: Nie byłoby podziału... Na dwie rodziny. A co masz na myśli? Co znaczy, że się wtrynicie? 

P: No bo jak ciocia się na początku nami tak trochę bardziej interesowała, to zaraz Monika 

z Witkiem w płacz i takie ten... Chyba przez to się ciocia tak się od nas oddzieliła po prostu i  my 

jesteśmy zawsze na boku, no a oni po prostu spędzają czas, czasem nawet oni mało, ale no 

spędzają ten czas, a my omijamy ciocię. 

 

Pamiętają dobrze moment, w którym w rodzinie pojawił się lęk. Monika przestraszyła się, że 

„zabierzemy jej mamę”, a „ciocia nie chciała, żeby jej dzieci się źle poczuły”. Jestem nadal 

rzecznikiem pozytywnych aspektów bycia pod opieką rodziny zastępczej, argumentuję 

o twórczym wpływie przenoszenia praktyk, rytuałów, z jednej rodziny do drugiej. Co jednak 

Nadia chłodno ripostuje: 

N: Ale jednak chyba nie było. Tak mi się wydaje.  

N: Ja myślę, że każdy myślał, że to będzie łatwiejsze. 

N: A to tylko... Znaczy... Myślę, że... i  my i ciocia się męczymy przez te siedem, czy już prawie 

osiem lat. 

 

Stopniowo, wraz z  gasnącym entuzjazmem do przekonywania, że wszystko jest w porządku 

i zmierza do rozwiązania, zdaję sobie sprawę z własnej stronniczości. Trudno jest uznać 

doświadczenie moich rozmówców – jego tragiczne oblicze, nieznoszące optymistycznego 

rozwinięcia.  

Dom jest po drugie j stronie 

Nadia dobitnie potwierdza, że nie zamierza zawrócić z obranej drogi „Fajnie by było 

skończyć już te 18 i żeby nikt się nie mógł… Mówić, jak mamy te zwykłe rzeczy nasze 

robić”. Paweł bardziej wyważa swoje zdanie; czuje, że pozostanie w rodzinie daje większy 

komfort, co do układania sobie dalej życia „jak by było fajnie po prostu w domu, to bym się 

niczym nie przejmował i by było fajnie, a tak, to muszę ciągle gdzieś iść, bo się denerwuję 

łatwo”.  

P: Ale chyba to osiemnaście, to teraz jest najlepszy wybór... Żeby skończyć i  odejść. 

BW: I gdzie odejść? 

P: No na drugą stronę i później się zobaczy... Nie wiem. 

BW: Mhm. Na drugą stronę czego? 

P: Drogi, bo tam mamy dom. 

 

Skończyć i odejść. To drugi raz, kiedy te słowa budzą niepokój. W domu, który jest spadkiem 

po rodzicach mieszka obecnie najstarsza siostra – już samodzielna. Do czasu pobudowania 

nowego domu, to tam, do osieroconych Nadii, Pawła i Ady wprowadziło się wujostwo wraz 
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ze swoimi dziećmi. Czy ta, pamiętająca drogich zmarłych przestrzeń łącząc, jednocześnie 

dzieliła?  

BW:  To też była chyba taka trudność, że... Że ciocia ze swoją rodziną zamieszkała w tym domu, 

w którym mieszkaliście z rodzicami, tak? 

N: No, a teraz się przeprowadziliśmy. 

BW: Tak. Tak. 

N: I właśnie w tym domu, no, co mieszkaliśmy po rodzicach, no to było tak, że zawsze... 

Wszyscy w tym dużym jednym pokoju, co wtedy ciocia mieszkała z wujem, Witkiem i Moniką 

i wtedy my przebywaliśmy z rodzicami tam, w tamtym pokoju. Tak to było tak, że my 

przebywaliśmy sami… 

P: W pokoju tym małym, a oni sobie tam wszyscy siedzieli… 

BW: Mhm. Bo były wtedy dwa pokoje. Mhm. 

N: No i Ada wtedy sama w trzecim była. 

 

Ten obraz wydaje się być ważną pamiątką źródeł protestu przed zapełnianiem pustki życiem. 

Zastępstwo przyszło zbyt szybko, zbyt śmiało, wkroczyło w miejsce, którego pustka była 

uzasadnieniem uczuć. Trzeba było bić się o prawdę utraty, wobec mimowolnego zacierania 

jej śladów przez nowych opiekunów? Trzeba nadal walczyć o nią razem, być dla siebie 

nawzajem jej świadkami, żeby nie zwariować, nie dać sobie wyperswadować, że jest inaczej?  

Nikt nie rozumie 

Bo nikt w otoczeniu nie jest gotów uznać, zrozumieć, przyjąć nieodwracalności tej utraty?  

Nadia sygnalizuje, że jest rozmową zmęczona.  

N: Czasem nawet właśnie, jak rozmawiamy właśnie  z kimś, no to trudno to jest powiedzieć 

słowami i właśnie męczące jest to dlatego, bo nikt nie rozumie tak do końca wszystkiego 

właśnie. 

 

Nie rozumiem powiedzianego poza i między słowami, a ją męczy niepewność, kto jest winny 

fiaska komunikacji. Rozumiem to inaczej, poza czyimkolwiek sprawstwem, o które można by 

kogoś oskarżyć. Na dowód „niewinności” cioci przytaczam znane mi z przeszłości fakty, 

dowodzące jej starań, o jak najlepsze relacje w rodzinie. W reakcji na mowę obronną 

opiekunów, a może opieki zastępczej w ogóle, Nadia odwraca role, z badającego czyni mnie 

badanym: „jak pan widzi rodzinę” - pyta. 

BW: Trudne pytanie. Czy ja bym sobie poradził na takim wywiadzie? [uśmiech] 

N: [uśmiech] 

BW: Nie wiem. Rodzina... Na pewno dla mnie rodzina to jest... to są ludzie, przy których 

człowiek się rodzi.  
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„Osoby, od których wychodzi na świat” – dopowiadam. „Dlatego się martwię, o was, skoro 

odrzucacie rodzinę zastępczą”.  

P: Teraz to się bardziej tak stało, dlatego że my te... bo ciocia, jak mieliśmy rozmowę taką już... 

bo chcieliśmy iść do Ady, bo już nie mogliśmy wytrzymać z ciocią, to ciocia się zmieniła na jakiś 

czas. 

BW: Mhm. 

P: I może byśmy teraz jeszcze tego tym bardziej nie zauważali, gdyby się nie zmieniła. Ale była 

dobra… z czasem po prostu zaczęła odpuszczać. I to teraz jeszcze bardziej widać. Jak się 

zachowuje. 

BW: Czyli był już taki czas, że doświadczyliście ... 

P: Dobrej cioci. 

 

Rozstaję się z moimi rozmówcami w poczuciu, że nie umiem zaopiekować się ich smutkiem. 

Nadia złości się na łzy, bo widzi ich bezsens jako komunikatu? Nie znajduje w tym i innych 

spotkaniach ukojenia dla nich.  

 

7. Rozmowa z Konradem  

 

Struktura rodziny pochodzenia Konrada
63

 

 
 
 

 

 

  

 

 

Do spotkania z Konradem dochodzi w rezultacie rozmowy telefonicznej z jego 

opiekunką – babką macierzystą. Otrzymany list ode mnie z prezentacją założeń badania 

spotkał się z życzliwą odpowiedzią babci i zgodą wnuka na udział w badaniu, chłopiec nie 

 

63
 W czasie drugiego spotkania Konrad narysował genogram, a zatem nie jest to rekonstrukcja, na podstawie 

informacji pojawiających się w rozmowie, a jego praca. 

Konrad 

15 

? 

? ? 
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oczekuje bezpośredniego kontaktu telefonicznego ode mnie. Przychodzi punktualnie 

w ustalonym przez babcię terminie.  

Styczność z mamą  

Konrad skończył piętnaście lat. Jest w rodzinie zastępczej u babci odkąd pamięta.  

BW: Jak długo już jesteś w rodzinie zastępczej?  

K: Z tego, co mi mówili, to od początku prawie. 

BW: Aha. 

K: Od początku miałem styczność z mamą trochę, a później już nie. 

BW: Mhm. 

K: Z tatą w ogóle nie miałem styczności i z babcią mieszkałem, to tyle wiem. 

 

Te uderzające fakty, wypowiedziane na głos odważnie i stanowczo już na wstępie, 

w odpowiedzi na inne pytanie, sprawiają, że trudno przejść dalej. Dowiaduję się jeszcze, że 

mama mieszkała początkowo razem z Konradem w domu u swojej matki a jego babki, 

a potem odeszła, pozostawiając go pod jej opieką. Konrad nie wie, kiedy nastąpiło formalne 

przejęcie przez babcię opieki nad nim, domyśla się, że mogło być to wtedy, gdy miał rok, 

matka już chyba wtedy z nimi nie mieszkała, „nie wiem tego, musiałbym zapytać”.  

Tata  

BW: A wiesz kto jest tatą? 

K: Nie wiem tego. 

BW: Nie wiesz, nie poznałeś. 

K: Nie poznałem, nawet nie pytałem. 

 

Nie poznałem. Nie pytałem. Z kolejnymi zasadniczymi wypowiedziami Konrada, padającymi 

w odpowiedzi na (niezgodnie z założeniami) zasadnicze pytania, narasta moje zdziwienie, 

a maleje swoboda w kontynuacji rozmowy.  

BW: Nie pytałeś... Ale babcia wie? 

K: Ona wie, ale babci nie pytam. Nie chcę. 

 

Nie dowierzam, że Konrad nie chce wiedzieć, kto jest jego ojcem, ani kim jest jego ojciec, 

zapowiadam, że wrócimy do tego później. Jak ta zapowiedź brzmi w uszach mojego 

rozmówcy? Wątek urywa się.  
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Ciotki 

Wobec niewzruszonej postawy Konrada, poruszam inny wątek : razem z nim i jego babcią 

mieszka jeszcze jego ciotka – siostra matki, a niedawno wyprowadziła się druga ciotka, która 

założyła rodzinę. Konrad nie wie, ile ciotki mają lat, „dwadzieścia-coś lub trzydzieści, nie 

pamiętam”. Nie obchodzą urodzin? „No obchodzą, nie obchodzi mnie wiek, wiem kiedy” - 

zapewnia.  

Dziadek 

Niezręczna gra pytań i odpowiedzi trwa nadal,  przychodzi mi na myśl, by zapytać o kolejną 

nieobecną osobę.  

BW: Dziadka...? Nie ma? 

K: Mm nie. 

BW: Był? 
K: Podobno był, ale nie znam go. 

BW: Też nie poznałeś...  

K: Nie. 

BW: Rozumiem, czyli odkąd tam jesteś, to już dziadek był nieobecny. A jakie są jego losy, 

wiadomo? 
K: Gdzieś tam mieszka, no gdzieś jest, tyle wiem. Więcej nie wiem.  

BW: Nikt się z nim nie kontaktuje...  

K: Nie. 

 

W toku tej rozmowy okazuje się, że przekonanie o neutralności faktów, z którego wywodzi 

się pomysł, by od ich ustalenia zaczynać rozmowę, jest niewłaściwe. Przygotowując się do 

rozmów zakładałem, że pytania ustalające podstawowe sprawy będą osadzały rozmowę we 

właściwym kontekście, nie przysparzając rozmówcom zbędnego stresu. Jest przeciwnie, 

ustalenie kto jest kim w rodzinie – nie zawsze jest możliwe, może też nie zawsze jest 

pożądane. Stan faktyczny wiąże się z tym, co i jak w rodzinie się mówi, a o czym milczy. 

Nieodzwierciedlone w rodzinnych rozmowach aspekty rzeczywistości są niewidoczne dla  

młodego człowieka, który rozwija się w kształtowanym przez nie środowisku.   

Nie ma co narzekać 

 Pytanie, które miało być wstępem rozmowy po ustaleniu podstawowych okoliczności, 

pada po tym, jak rozegrało się to, co w niej najważniejsze? Pytam o abstrakcyjną jakość 

opieki zastępczej, poruszony tym, jak trudno opierać się na podstawach, których nie da się 

ustalić.  

BW: Jak oceniasz jakość opieki, którą masz zapewnioną ze strony rodziny zastępczej? 
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K: No bardzo dobrze, nie mam zarzutów żadnych. 

BW: Mhm. 

K: Pomagają mi... wszystko, co chcę, mam... Nie wiem, co jeszcze dodać. 
 

Z odpowiedzi wynika, że dla Konrada w skład rodziny zastępczej wchodzą ciotki, mimo że 

formalnie jej nie stanowią. Dalej opowie więcej o charakterze łączących go z nimi relacji. 

Teraz proszę go o ocenę decyzji o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej.  

BW: Z perspektywy czasu, czy to, że trafiłeś do rodziny zastępczej było dla Ciebie dobre? 

K: Z tego, co myślę, to pewnie tak. Z mamą to nie wiem, jak bym tam żył, z babcią się tam 

dobrze żyje, nie mam co narzekać. 
BW: Mhm. 

K: Nie wiem, co jeszcze. 

 

Nie wiadomo, co dodać od siebie, do bezosobowych pytań, które jednak pozwalają złapać 

oddech. Rozmowa przybiera nieco formalny charakter, adekwatny do linii pytań. Oczywistym 

jest fakt, że Konrad nie miał wpływu na decyzję o umieszczeniu go w pieczy zastępczej, 

skoro działo się to, gdy był niemowlęciem, jednak pytam, być może w pewnej nieufności 

wobec tego, co dotąd udało się ustalić.  

BW: Nie pamiętasz samego tego momentu, kiedy to się wszystko decydowało, tak?  Bo to się 

decydowało jakoś, rozumiem, poza Tobą? 

K: Tak. 
BW: No bo jak się ma roczek.... 

K: To nie wie się za dużo... 

BW: I ktoś podejmował te decyzje i uznał, że dla Twojego dobra jest lepiej, jak będziesz 

z babcią. 

K: Tak. 
 

Zdecydowano za niego, ale Konrad sądzi, że decyzja była dobra, bo nie wie, jak byłoby 

z mamą, „nie mieszkałem z mamą, to skąd mam wiedzieć, a z babcią jest dobrze, nie mam co 

narzekać”.  

Rodzeństwo  

Być może, żeby rozproszyć narastające zniecierpliwienie z powodu jednostronnego 

charakteru rozmowy i poczucia nietrafności pytań, z jakimi się zwracam do mojego 

rozmówcy, wtrącam pytanie, czy Konrad ma rodzeństwo (zaskoczony tym, że nie spytałem 

o to wcześniej). Odpowiada krótko: 

K: Nie. 
BW: Nie. I nie wiesz, żeby mama miała dzieci już... 

K: Podobno tata ma tam gdzieś, ale nie wiem. Podobno coś jest. 
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Pytanie o rodzeństwo, przywołuje najpierw na myśl sytuację matki. Mimo przekonania, że 

mama nie ma innych dzieci, zdaniem Konrada babcia nie wie, gdzie mama przebywa obecnie, 

gdzie mieszka.  

BW: I Ty też nie wiesz, gdzie mama jest? Chciałbyś wiedzieć? 
K: A po co mi to? 

BW: Mhm. 

K: Niepotrzebne mi to. 

 

Z biegiem rozmowy, łatwiej mi przechodzić do porządku nad takimi wypowiedziami, 

stawiając kolejne pytania, a odsuwając doświadczany paraliż wyobraźni poza margines 

rozmowy.   

Nic się nie zmienia i nie zmieni 

 Konrad deklaruje, że w rodzinie czuje się bezpiecznie, że nie grozi mu zmiana 

w zakresie opieki zastępczej. Zostanie u babci „do końca”, dopóki się nie wyprowadzi, 

znajdzie pracę. Odejdzie, jak będzie gotowy, będzie to od niego zależało. Osiemnaste 

urodziny nie są jakąś znaczącą cezurą czasową.  

 Zapytany o kontakt z pracownikami delegowanymi do wsparcia rodziny i nadzoru nad 

sytuacją dziecka z ramienia organizatora op ieki zastępczej, którzy odwiedzają rodzinę, 

Konrad odpowiada: 

K: Zależy, to... Czasami jest, czasami nie... Przyjeżdża, rozmawiamy... i  jedzie już. To tyle. 
BW: A jak Ty odbierasz te rozmowy? Jakie one są dla Ciebie? 

K: Budzę się, rozmawiam, koniec rozmowy i koniec. 

BW: Czyli te rozmowy nic dla Ciebie nie zmieniają? 

K: Nie. 

BW: A czy Ciebie stresują? 
K: Nie. 

 

Tym razem wydaje mi się, jakby życie, a może tylko nasza rozmowa, przypominało dla 

Konrada nieciekawy film, w który nijak nie można się zaangażować. Czy tak jest dlatego, że 

wszystko, co dla niego ważne, wybrzmiało już na początku spotkania? I nie natrafiło na 

przestrzeń słuchu dość czułego, by mogło zostać zarejestrowane? Ów dojmujący brak 

porozumienia zaszedł kolejnymi pytaniami, jak warstwą kurzu? Czy możliwy jest jeszcze 

powrót do spraw dla Konrada istotnych?  

BW: Wychowujesz się u babci, ale ta więź, która jest między Wami, jest szczególna o tyle, że 
zastanawiam się, czy te ciocie, czyli córki babci są dla Ciebie jak ciocie, czy bardziej jak siostry? 

K: Bardziej jak siostry. 
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BW: Aha. 

K: Pomagają mi... Po prostu zawsze są. 

BW: Aha. Jak do nich mówisz: ciocia, czy na ty? 
K: Na "ty". 

BW: Mhm i te dwie córki są blisko niej, bo mieszkały długo... A Ty tak jakby jesteś takim 

najmłodszym... Co? Jakby synem? Tak to czujesz? Czy nie, czy czujesz się wnuczkiem? 

K: Synem takim najmłodszym.  

BW: Aha. Mówisz do babci "mamo", czy "babciu"? 
K: Babciu.  

BW: Aha. Czyli to jest. Aha. Ale też różnica wieku między Tobą, a najmłodszą z  tych cioć, to jest 

ile? 

K: Z piętnaście lat? 

BW: Piętnaście? To one mają jednak około trzydziestki. 
K: Coś tak około. 

 

Znów ostrożne (czy wystarczająco ostrożne?) badanie rodzinnej rzeczywistości. Czy tego 

potrzebuje Konrad, żeby badać z nim niezbadane – najbliższe otoczenie? U Babci razem 

z ciotkami, jak najmłodszy syn, wśród starszych sióstr... A jednak zachowano puste miejsce 

dla matki Konrada, rezerwując dla niej słowo „mamo”. Jej powrót jest niemożliwy, bo 

zburzyłby niepisany porządek, bo nie mogłaby, a musiałaby być dla Konrada starszą s iostrą 

wśród ciotek-sióstr? Konrad zgadza się na wszystko, chociaż (pozornie?) nic się nie zgadza.  

BW: Ciekawe... czyli jesteś jedynym chłopakiem tam... 
K: Mhm. 

BW: ...w otoczeniu. Nie ma też dziadka, tak jakby... 

K: No nie ma. 

BW: A kto dla Ciebie jest takim, nie wiem, wzorem mężczyzny, czy jest ktoś taki w  rodzinie lub 
poza nią? 

K: Mąż mojej cioci. 

BW: Aha. 

K: No z nim dużo czasu tego... spędzam i tak dalej. 

BW: Aha. 
K: Jak się wyprowadzili to teraz trochę mniej, ale czasem tam do nich jeżdżę. 

BW: Aha, długo oni mieszkali z Wami? Tak, że on był obecny Twoim w życiu? 

K: Cztery lata? 

BW: I co on porabia, czym się zajmuje? 

K: Wyjeżdża za granicę i tam pracuje. 
BW: Aha.  

K: Zależy, czasami coś tam robi, czasami coś... Tak bardzo mnie to nie interesowało. 

 

Wujek wydaje się być zgraną kartą rzucaną w odpowiedzi, na narzucające się 

w powierzchownym kontakcie pytanie. Wiele razy już pewnie trzeba mu było na nie 

odpowiadać specjalistom do spraw rodziny. Zdumiewa mnie, że niepokoju, związanego 

z niepewnością faktów,  który każe wciąż powracać do nich pytaniami, Konrad zdaje się nie 
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czuć, jakby jego umysł przez lata treningu, przystosowany był do warunków, w których mój – 

natrafia nieustannie na krytyczny błąd. Zmieniam temat: „Jak myślisz o swojej przyszłości, to 

jak ją widzisz?”. 

K: Jak byłem mały, byłem głupi jeszcze, to chciałem być rolnikiem. 

BW: Aha. 
K: A teraz już nie. Teraz, jak patrzę, to bliżej to mi do szkoły informatycznej. 

BW: Aha. 

K: No bo tam znam się, interesuję trochę komputerami i  tak dalej. 

BW: Aha. Masz też taki talent do matematyki, do ścisłych przedmiotów trochę... 

K: Do matematyki... Liczyć umiem, to jest podstawa. Czwórkę mam. To mi starczy. 
 

Konrad nie wie, kiedy odkrył, że pomysł z byciem rolnikiem był głupi, „nagle chciałem i już 

się nie chciało”. Ocenia, że sytuacja finansowa rodziny pozwoli mu na ewentualne podjęcie 

studiów. Babcia pracuje w rolnictwie i z tego się utrzymuje.  

BW: Może stąd była taka myśl, że może Ty zostaniesz na tej gospodarce? 

K: Pewnie dlatego. 

BW: Aha. I myślisz, że to jest zły pomysł? 
K: Tak. Nie opłaca się. 

BW: Nie opłaca się? 

K: Na dłuższą metę, nie. 

BW: Aha. A jakby coś się zmieniło, jakby się zaczęło opłacać... 

K: I tak bym nie był rolnikiem. To nie dla mnie. 
 

Odkrycie, że nie opłaca się zostać na gospodarce, tchnie w rozmowę optymizm, odczytuję je 

jako możliwość większego otwarcie Konrada na rzeczywistość społeczną, poza rodziną, 

w której zasadą jest milczenie.  

Rodzina od strony taty  

Z nową energią powraca pytanie o fakty: 

BW: W takiej szerszej rodzinie, czy masz w ogóle kontakt z dziadkami od strony taty? 
K: Nie. 

BW: Nie poznałeś ich? 

K: Nie poznałem ich nawet. 

BW: Mhm. Nie chciałbyś?  

K: Nie. Jak bym chciał, to bym poznał, ale nie chcę. 
BW: Aha 

K: Niepotrzebne mi to.   

 

Rzucająca się w oczy biała plama na mapie rodziny po stronie ojca nie wymaga uzupełnienia, 

chociaż przykuwa uwagę tak, że trudno mi myśleć o czymkolwiek innym. Konrad chce, by 

pozostała na swoim miejscu. Dla niego rodzina nie jest mapą, a środowiskiem życia, 
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odkrywanie  miejsc, których nauczył się unikać, wiąże się z ryzykiem, które jest trudno 

uchwytne z dystansu. 

BW: Mhm. Na przykład nie wiesz, czy tata ma rodzeństwo, czy nie ma. 

K: Z tego co mi mówili, podobno ma. 

BW: Aha. 

K: Czasami coś tam mówią... A ja tak słucham i  nie słucham. 
BW: Aha. Kto czasami mówi? 

K: No babcia coś tam powie, ciocia też... Coś się uzbiera. 

BW: Aha. Tobie to mówią, czy tak bardziej między sobą? 

K: Mi i między sobą... 

BW: Mhm. 
K: Zależy czy jestem ja, czy są same. 

 

Wiedza, jaką zebrał Konrad o sobie, przypomina sypką materię, która przyjmuje formę 

naczynia, w którym zostaje umieszczona. Kluczowa dla przyswojenia takiego rodzaju wiedzy 

jest postawa słuchania i nie słuchania, która jest najwyższą formą ostrożności, bo pozwala 

wiedzieć i nie wiedzieć zarazem. Ojciec „podobno jeździ ciężarówką”, „podobno ma braci”, 

„i jeszcze syna ma, podobno”. „Czyli... ma jakąś żonę?” - „Podobno ma”.  

BW: Mhm. A mieszka... Blisko, czy daleko? 

K: Tego to nie wiem. 

BW: Aha. Powiedziałeś tak: "Mieszka..." i  zawiesiłeś głos, tak jakby... 
K: No bo nie wiem, gdzie mieszka... 

BW: Aha. Nie wiesz... 

K: Tylko wiem, że mieszka gdzieś. 

 
Ojca, matkę i dziadka łączy nieznane miejsce pobytu. Konrad konsekwentnie  powtarza, że 

ojciec i dziadek mieszkają w (nie)określonym „gdzieś”. On nie wie, gdzie to jest, bo nie chce 

wiedzieć.  W dalszej części rozmowy – Konrad powie, zapewne nieświadomy tego związku, 

że właśnie tam chciałby zamieszkać.  

BW: Jak myślisz o swojej przyszłości, to gdzie byś chciał kiedyś mieszkać, żyć? 
K: Mieszkać, to nie wiem. Nigdy nie myślałem o tym, gdzie bym chciał mieszkać. 

BW: Mhm. 

K: ...gdzieś na pewno. Tyle wiem. 

 

Czy Konrad widzi, że z dalszej perspektywy – obraz rodziny, jaki przedstawia, jest 

niekompletny? 

BW: A zastanawiałeś się nad tym, jak to się stało, że ta część rodziny ze strony oj ca jest taka 

odcięta od Ciebie? 
K: Nie wiem. [kilka sekund ciszy] Nie utrzymuję z nią kontaktu. No tak, bardziej odcięta. Nawet 

bym nie chciał... 

BW: Mhm.  

K: No. Tyle. 
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To, że pomijanie pewnych wątków, jest wyborem Konrada, który podtrzymuje, trudno w toku 

rozmowy usłyszeć i uznać. Mylące jest to, że jednocześnie z komunikacji niewerbalnej nie 

sposób wyczytać, że Konrad ma ochotę zakończyć rozmowę lub że przeżywa dyskomfort, 

który kazałby się wycofać z podejmowania  wątków dotyczących „białych plam” w jego 

rodzinie pochodzenia. Chęć podtrzymania rozmowy i decyzja o unikaniu rozmowy – 

słuchanie i nie słuchanie, rozmowa i nie rozmowa… Czy Konrad nie chce kontaktu z ojcem, 

bo złości się na niego, za milczenie? „Nawet złości nie czuję. Po prostu bym nie chciał 

[kontaktu – przyp. BW]”. Gdy ktoś pyta go o ojca: „Po prostu mówię, że nie znam i już”. 

Gdyby on chciał się skontaktować, K. zgodziłby się na spotkanie: „A czemu nie? Można 

zobaczyć. Co? Spróbuję. Spotkam się. No i tyle”. Czy sądzi, że ojciec ma o im informacje: 

„Może ma, może nie, nie wiem”. Babcia chyba nie zna jego adresu, ale pewnie zna jego 

nazwisko. W akcie urodzenia Konrada jest nazwisko mamy. Ojciec chyba w ogóle nie jest 

wpisany. Mama tego nie chciała? - „nie wiem”. 

Mama pojawiała się 

Wspomnienie aktu urodzenia kieruje myśl z powrotem ku matce, która przecież początkowo 

była w życiu Konrada obecna.  

K: Czasami się pojawiała, ale to rzadko. Pojawiła się, znikła, pojawiła się, znikła. I tak ciągle. 

BW: Mhm.  
K: Teraz jej... Na przykład teraz to znikła. 

BW: Jak dawno ją widziałeś ostatni raz? 

K: Trzy lata temu? Cztery? 

 

Jak wyglądało to spotkanie matki i jedenastoletniego lub dwunastoletniego syna ? 

K: Przyjechała. Była i pojechała. I tyle. Jakoś do tego uwagi nie przywiązałem. 

BW: ... Była długo? 

K: Dwa dni. I tyle. 

BW: Nie wiadomo skąd przybyła i  dokąd wyjechała. 
K: Mhm. 

 

Konrad nie przywiązał uwagi do spotkania, bo skończyło się szybciej niż czas, którego 

potrzebuje dziecko na  wiązanie uwagi (i siebie) do matki po długotrwałej rozłące? Jak 

przyjęła ją babcia? 

K: Przyjęła... Tak średnio. Bardziej była na nią wkurzona. 

BW: Mhm.  

K: Ale dała jej... Przyjęła ją po prostu. 

BW: Co jej dała? 
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K: No... Spotkać się ze mną. 

BW: Aha. Czyli mama przyjechała do Ciebie? 

K: Mhm. [kilka sek. ciszy] No i pojechała i tyle. 
 

Nie pytam dlaczego babcia była wkurzona, bo przywykłem do tego, że babcie często złością 

reagują na matki, których dzieci wychowują. Pytam, czy ktoś powiedział Konradowi dlaczego 

właściwie jego mama go nie wychowuje: „Nie wiem. Nikt mi nic nie mówił na ten temat”.  

K: Nie wiem. Nikt mi nic nie mówił na ten temat. 

BW: Mhm.  

K: Po prostu, mieszka z babcią i.. i tyle. 
 

Zaskakuje mnie czas teraźniejszy użyty w tym zdaniu. Tak, jakby w domu zatrzymano 

zegary. Nie wiadomo: ile czasu już minęło? Ile kto ma lat?  

BW: Po prostu mieszka z babcią? Mieszkała. Wtedy. 

K: Wtedy mieszkała.  

BW: Mhm. 

K: Mama. I później się wyprowadziła i mnie zostawiła. 

 

Pomyłka czasu pozwalała uniknąć tego ostatniego stwierdzenia. Kiedy Konrad myśli 

o mamie, to jak ją widzi, jak rozumie? Czy widzi jakoś jej życie?  

K: Nie. Nie widzę nic. Po prostu... Wyprowadziła się, to się wyprowadziła i  tyle. Jakoś mnie nie 

interesuje jej życie. 
 

Nie pytam o złość do mamy zaznaczoną w tej wypowiedzi, chociaż pytałem chwilę wcześniej 

o złość do ojca. Doświadczenia wielu innych spotkań, porad, diagnoz ciążą w rozmowie, 

jestem przy swoich myślach:  

BW: Przychodzą mi takie myśli do głowy, wiesz, że ma problem z uzależnieniami, czy jakiś inny. 

K: z tego co wiem, chyba nie ma. 

BW: Mhm. 

K: Nigdy nie miała, to chyba nie ma. 

BW: Aha.  

K: Teraz to nie wiem. 

BW: Choruje psychicznie? 

K: Chyba nie. 

BW: Mhm. 

[8 sek. ciszy]  

BW: Coś jej nie pozwoliło tutaj być... 

K: Chyba tak. 

[8 sek. ciszy] 

BW: Dowiesz się kiedyś? 

K: Jak będę chciał, to się dowiem. Ale na chwilę obecną, to nie chcę. 
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Który to już raz w rozmowie pada „nie chcę wiedzieć”? Czy mogę jakoś Konrada 

przygotować na wiedzę, którą otacza morze lęku? Czy tego potrzebuje? Czy to jest powodem 

jego odpowiedzi na zaproszenie do badań, których zamiar nie był przecież ukryty? Nie mam 

na to pomysłu, dlatego rozmowa zbacza z centrum na peryferia doświadczenia.  

Relacje rówieśnicze 

 Konrad, zapytany, mówi, że nie czuje dyskryminacji w szkole, nie miał trudniej od 

innych „Miałem jak każdy. Połowa osób, nawet do dzisiaj nie wie, że jestem w rodzinie 

zastępczej”. Myślą „że mam mamę, tatę i tak dalej. Ale, jak bym im powiedział, pewnie by 

dalej tak samo się do mnie odzywali i tak dalej. Nic by się nie zmieniło”.  Czy wobec tego 

rówieśnicy sądzą, że babcia jest mamą Konrada? Nie, tak nie jest, wiedzą, że jest rodziną 

zastępczą, że babcia go wychowuje. W świecie, jaki rysuje Konrad, także rówieśnicy 

posługują się wiedzą – nie-wiedzą, co do jego sytuacji. Znaczące, że Konradowi przychodzi 

na myśl perspektywa odrzucenia, mimo że, jak deklaruje, nie spodziewa się go.  

Milczenie nad sobą  

 Rozmowa zdaje się zataczać kręgi, poruszać się po asymetrycznej orbicie, raz bliżej 

raz dalej od grawitacyjnego centrum, które choć nieopisane, przyciąga materię słów 

i znaczeń. Czy powiela w ten sposób ruch doświadczenia Konrada, uwięzionego na orbicie 

wokół gorącego centrum, do którego nie można nigdy się ostatecznie zbliżyć? Komunikacja 

w rodzinie pomijająca ważne obszary, każe postawić pytanie o jakość relacji w niej 

panujących.  

BW: Jak byś opisał generalnie relacje w Twojej rodzinie? Jaka to jest rodzina? 

K: Dobra. Nie ma na co narzekać. Dogadujemy się. Pomagamy sobie. To chyba najważniejsze. 

BW: Nic ... 

K: No, nic dodać. 

 

Nic nie dodawać. Zakończyć kropką.  

BW: A jak ciocie żyją z tym, że ich siostra... Co one o tym mówią, co one o tym myślą? Co z tą 

ich siostrą jest? 

K: Nic nie mówią o niej, po prostu mają to gdzieś. Tak jak ja. 

BW: Aha. 

K: Żyje, to żyje. 

 

Przychodzi mi na myśl, że Konrad jest w rodzinnej komunikacji pomijany, chroniony przed 

pewnymi treściami...  
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BW: Aha... Jest tak, że one nie chcą, żebyś Ty był przy takich rozmowach, jakoś Cię od tego... 

K: Nie, no chcą. Jak rozmawiamy razem, to razem. 

 

...ale on zaprzecza. Wszystko jest w porządku. Babcia podobno nie ma rodzeństwa. Jej 

rodzice chyba nie żyją. Konrad przypomina sobie zapytany wprost, że znał prababcię – 

mieszkała początkowo razem z nim, jego mamą i babcią, w pierwszych miesiącach jego 

życia. „Jak miałem dwa lata, to chyba umarła. Tak, dwa lata”. Są małą rodziną. Konrad nie 

sądzi by Babcia była skłócona z rodziną jego ojca „Chyba nie. Nic mi nie mówi na ten temat, 

to nie wiem. Chyba normalnie tam... Normalne relacje mają. I tyle. Nie wiem”.  

Szkoła i czas wolny  

 Konrad w szkole radzi sobie dobrze „Mam kolegów, koleżanki, uczę się jak mi się 

chce. Zastrzeżeń nie mam”. Jak się uczy, ma dobre oceny. Z angielskiego idzie mu zawsze 

dobrze, najsłabiej z polskiego i historii. Nie lubi historii. Swojej też? Nie, „Fajna jest. Co 

mam narzekać?”. W wolnym czasie jedzie na boisko, „pograć i tak dalej” albo gra na 

komputerze.  Grał w lokalnych zespołach piłkarskich, ale teraz stracił do tego zapał „bo ma 

małe szanse w tym sporcie”; „bo są osoby, które są jeszcze lepsze i tak dalej”; „ciężko by 

było, jeszcze się wybić, żeby później gdzieś grać”. N ikt mu tego nie powiedział, zazwyczaj 

kwalifikował się do pierwszego składu, gra sprawiała mu przyjemność, mógłby grać nadal, 

ale obecnie „średnio mu się chce”. Kiedy Konrad zrozumiał, że raczej nie będzie zawodowym 

sportowcem, zaangażował się bardziej w naukę informatyki, na co jednak nie ma konkretnego 

planu, który chciałby wdrażać „jak nie mam w co grać, to sobie będę robił strony, a jak mam, 

to nie robię”.  Uderzająca obojętność w wypowiedziach o szkole i zainteresowaniach jest tym 

samym śladem odwrócenia się woli od życia („nie chcę wiedzieć”), na który wielokrotnie 

natrafialiśmy w rozmowie? Konrad od roku ma dziewczynę - „normalne”; „relacje jak relacje, 

co mam narzekać”. Alternatywa – milczenie lub (niepożądane) narzekanie, powtarza się.  

Badając stosunek Konrada do presji związanych ze zbliżającą się perspektywą stopniowego 

usamodzielniania się dowiaduję się, że ma on już doświadczenia w sezonowej pracy 

zarobkowej w rolnictwie, poza tym na co dzień pomaga babci w prowadzeniu gospodarstwa, 

w tym sensie, że  wykonuje zlecone przez nią zadania.   

BW: Najważniejsze osoby w Twoim życiu, to jest kto? 

K: Babcia.  

BW: Mhm. 

K: No, najważniejsza jest babcia. Bo ona mnie wychowuje. 

[kilka sek. ciszy] 
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BW: Na drugim miejscu? 

K: Ciocie chyba. 

 

Tu zamyka się krótka lista, a trudna rozmowa dobiega końca. Upewniam się, jak Konrad się 

czuje, a odpowiedź mnie zdumiewa.  

BW: Dobrze, myślę, że na dzisiaj możemy zrobić pauzę... [ kilka sek. ciszy] Jak Ty się czujesz 

w takiej rozmowie? To jest dla Ciebie w porządku? 

K: No tak. Mogę opowiedzieć, co przeżyłem i  tyle. 
BW: Aha.  

K: Jakoś się nie stresuję niczym. 

BW: Aha. Dobra. A w perspektywie kolejnego spotkania, czy miałbyś ochotę tutaj jeszcze raz 

przyjechać? 

K: No mógłbym, a czemu nie? 
 

Konrad, nie chce wiedzieć, pytać, myśleć – ale jednocześnie chce rozmowy, która tymi 

modalnościami żyje. Kiedy ja nadal czekam na rozwinięcie wypowiedzi, co do faktów, ocen, 

uczuć, on właśnie opowiada (to), co przeżył. Rozmowa pełna zdawkowych wypowiedzi,  jest 

odbiciem, refleksem doświadczenia? Czy jest jedyną możliwą i jedyną adekwatną na ten 

moment rozmową? Robiąc coś zdawkowo, udzielamy komuś czegoś w oszczędnych 

dawkach. Konrad sprawia wrażenie, jakby chciał rozmowę mieć już za sobą, ale jednocześnie 

chce ją mieć nadal przed sobą. Dawkować sobie i mnie to, co przeżył, tak jak przeżył,  

słysząc i nie słysząc, wiedząc i nie wiedząc.  

 

8. Druga rozmowa z Konradem  

 W związku z niepewnością, co do tego, czy udział w badaniu nie jest dla Konrada 

zbyt obciążający, skoro postanawia nie wiedzieć, nie pytać o wiele dotyczących go spraw, 

a jednocześnie w rozmowie wciąż się o tę niewiedzę potykamy, zaczynam spotkanie od 

pytania, jak się czuł po ostatniej rozmowie.  

K: Dobrze. Normalnie. Spotkanie jak spotkanie. 

Dopytywany, czy odebrał je tak, jak urzędowe wizyty pracowników ds. pieczy zastępczej – 

zaprzecza, powtarza wieloznacznie, że spotkanie było „Normalne”. Czy miał ochotę 

ponownie przyjechać ? - „No. Nie narzekam”; babcia nie musiała go namawiać, pamiętał, że 

jesteśmy umówieni „Lekcja mniej… Pojadę, opowiem i wrócę”. Miesiąc, który dzielił nas od 

poprzedniego spotkania był dla niego dobry, nie dostał „jedynki, dwójki też nie”.  
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To jest tak samo, tylko nie masz mamy i taty 

 Przypominam Konradowi, że drugie spotkanie jest zaplanowane jako bardziej 

osobiste, skoncentrowane wokół osobistej historii, „żeby ktoś, kto będzie czytał tę książkę, 

zobaczył konkretnego człowieka, którego nie będzie znał z imienia i nazwiska, ale będzie 

mógł sobie jakoś wyobrazić, jak ten człowiek żyje, być może, z jakimi problemami się 

zmaga, ale też jakie ma nadzieje na przyszłość, co określa jego sytuację”.  

BW: Gdybyś miał wysłać wiadomość innym młodym ludziom, którzy na przykład trafiają do 

opieki zastępczej, nie wiem, w Twoim wieku dopiero, to jak byś im opisał właśnie swoje życie, 

czy swój pobyt w rodzinie, swoją sytuację? Ogólnie, swoją sytuację, tak żeby oni mogli to sobie 
jakoś wyobrazić. 

K: Według mnie niczym się nie różni od normalnej rodziny ta sytuacja. Tak samo... tylko nie 

masz mamy i taty, a tak, to jest taka sama sytuacja. 

BW: Mhm. 

K: Nie ma nic więcej do powiedzenia. Niczym się nie różni ta sytuacja. 
BW: Mhm. 

 

Nie zauważam wtedy sugestii ukrytej w odpowiedzi Konrada, być może odbiera pytanie 

o specyfikę rodziny zastępczej jako pytanie o jej nienormalność. Czy faktycznie taka teza, 

wbrew intencjom, była zawarta  moim pytaniu? Odpowiedź na ów czas rozczarowuje, skoro 

pytam: „To jest Twój przekaz dla innych?”  

K: Niczym się nie różni! Jak byś miał mamę, tatę, to tak samo, jak byś miał babcię i ciocię. 

Pytanie o specyfikę życia w rodzinie zastępczej, jest usłyszane jako natrętne pytanie o brak, 

któremu Konrad zaprzecza. Tryb przypuszczający zastępuje różnicę. Życie „jak byś miał...” , 

zastępuje, życie, w którym brakuje. 

BW: Aha. Czyli tak jakby ta babcia zajmuje w głowie to miejsce, jakby mamy... 

K: Tak. 

 

Dopytując, powielam tryb przypuszczający, który pozwala na chwilę oderwać się od faktów.  

BW: Aha. A kim pozostaje w takim razie, mama i tata, Ci biologiczni? 

K: Istnieją sobie, niech sobie żyją, nie interesują mnie za bardzo. 
BW: Mhm. 

K: Po prostu nie myślę o nich, niech sobie żyją. 

 

Faktów trudno się trzymać (trzymanie się ich jest bolesne?), skoro rodzice istnieją sobie (dla 

siebie), żyją sobie (dla siebie). „Niech żyją”!  

BW: Mhm. Od czasu do czasu, zapamiętałem, że mama się pojawia. 
K: Czasami się pojawia, czasami jedzie. Wraca, jedzie. Tak bardzo to mnie... nie cieszę się, nie 

interesuje mnie to, niech se będzie. Jak jedzie, to niech se jedzie. 
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Nie cieszę się, kiedy matka pojawia się, bo znika. Nie cieszę się kiedy wraca, bo wyjeżdża. 

Konrad nie mówi o wściekłości na matkę, wypracował w sobie obojętność, 

niezainteresowanie, nieuwagę, jest - to jest, nie ma - to nie ma.  

BW: Mhm. Ostatnio była trzy lata temu tutaj, tak? 

K: Tak. 

BW: I wtedy spotkałeś się z nią.  

K: Mhm.  

BW: I to było dla Ciebie dobre spotkanie? 

K: Za bardzo się tym nie przejąłem.  

BW: Mhm. 

K: Była. Pojechała. I tyle. 

BW: Była krótko. 

K: Mhm. 

BW: To był jeden dzień? 

K: Tak. 

BW: Nie nocowała u Was? 

K: Nie.  

 

Konrad nie może o spotkaniu z mamą myśleć ani mówić. Mama zjawia się i znika – trudno 

się przejąć, bo nie wiadomo czy jest w tym świecie rzeczywista? Myślę o miejscu dla mamy 

w umyśle Konrada jako „półce, na którą się rzadko sięga” -  przytakuje, ale nie decyduje się 

tej półki odkurzyć.  

BW: Mhm. A myślisz, że w głowie, czy w myślach i uczuciach babci, to mama, jakie ma miejsce? 

K: Ja wiem... Że jest jej córką, no tyle. No i  że mnie zostawiła... 

BW: Mhm. 

K: To tyle. Więcej mi nie mówiła. 

BW: Czyli w głowie babci ona jest jakby... Babcia ją obwinia? Ma do niej takie pretensje... 

K: No, że mnie zostawiła, tak. 

 

Relacja między babką a matką Konrada wydaje się  być kluczem do zrozumienia dlaczego  

Konrad nic nie chce wiedzieć, a raczej utrzymuje się w stanie wiedzy-niewiedzy. Babcia jako 

główny architekt dziecięcego umysłu musi znać większość odpowiedzi. Narasta we mnie 

poczucie jak wiele rozmowa z nią, by wyjaśniła, ale co przyniosłaby Konradowi wiedza 

dorosłych ponad jego głową? 

Drzewo genealogiczne 

 Konrad godzi się narysować drzewo genealogiczne, „mogę spróbować” - mówi, pokazuję mu 

sposób oznaczania relacji i osób, chce sam rysować, jest zaciekawiony. Pytam czy rysował 

kiedyś takie drzewo na zajęcia szkolne, odpowiada twierdząco.  
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BW: I zachowałeś sobie gdzieś to? 

K: Nie, na konkurs to robiłem tylko. 

BW: Na konkurs? 

K: Tak. 

BW: Aha. 

K: I wygrałem. 

 

Odpowiedź w świetle aktualnej niewiedzy Konrada i niechęci do wiedzy o rodzinie, wydaje 

mi się szokująca. Było to pięć lat temu, w podstawówce jeszcze, pomagały ciocia, i babcia 

„mówili mi o innych, których nie znałem po prostu”. W czasie rysowania okazuje się, że 

Konrad nie wie, ile lat ma mama. „Trzydzieści-coś”. O tacie babcia „coś tam wiedziała, ale 

nie wiem ile ma lat, jak się nazywa”. O rodzicach taty „powiedzieli mi”, „sobie zapisałem i na 

tym zostało”. A losy pracy, która wygrała konkurs? „Nie pamiętam. Mogła wrócić, może 

gdzieś leży? Mogła zostać?”. Konrad przystępuje do rysowania z zapałem, forma, którą 

mieści kartka A4 jest bardziej przyjazna niż labirynt pamięci i niepamięci przemierzany 

w rozmowie nieuchronnie coraz bliższej przesłuchaniu. Udaje się ustalić, że mama jest 

najmłodszą z trzech sióstr.  Na rysunku siedem postaci znanych z imion: Konrad, jego mama, 

dwie ciocie, mąż i syn jednej z nich, babcia. Mama jest w centrum obrazu, otoczona 

podwójnymi wstęgami silnych więzi między wszystkimi pozostałymi członkami rodziny. Ona 

–  w samym sercu rodziny, jak oś którą łączą z obręczą koła cienkie szprychy – 

zdystansowanych relacji. Czy faktycznie, życie rodziny kręci się wokół mamy Konrada, 

podczas gdy pozostaje ona skazana na izolację? A dziadek i ojciec chłopca? - ich ślad na 

rysunku to dwie martwe odnogi odrzucone poza margines życia rodzinnego. Dwa znaki 

zapytania, bez własnych korzeni. Rysunek kończy się na trzech pokoleniach, nie uwzględnia 

rodziców babci, przez co przypomina na pierwszy rzut oka fizyczną cząsteczkę, samoistną 

molekułę wewnętrznie związaną potężnymi siłami i samowystarczalną, względnie odporną na 

wpływy z zewnątrz, a nie złożony organizm, stopniowo rozwijający się i owocujący. 

Dopytuję Konrada o prababcię, pamiętając, że mieszkała z nim, jego babcią i mamą 

w pierwszych miesiącach jego życia, ale nie decyduje się uwzględnić jej na obrazie rodziny.  

BW: Relację z Tatą to byśmy określili, jako jaką? 

K: Wcale 

BW: Jako odciętą? 

K: Mhm. 

BW: Ale wrogą, czy nie? Czy po prostu odciętą? 

K: Zwykłą, odciętą. Do niego… Ja nie mam za co być zły. [kilka sekund ciszy] 
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Konrad nie wini ojca, za brak relacji z nim. Termin – odcięta – narzucony przeze mnie nie 

jest adekwatny, dla relacji która nie ma początku. Na rysunku brakuje jeszcze jednej ważnej 

osoby, o której Konrad wspomniał ostatnim razem: 

BW: Tu tak po stronie taty... Te rzeczy, które kiedyś ustaliłeś, to mówiłeś, że tata chyba ma 

syna? 

K: Chyba. Coś tam mówili, że chyba ma. 

BW: Mhm. 

K: Ale nie wiem. 

BW: Nie wiesz o tym.  

K: Ale to tam powiedzieli raz i koniec. 

BW: Chciałbyś poznać takiego swojego przyrodniego brata? Tak można powiedzieć? 

K: [kilka sek. ciszy] Nie wiem. Taty... Chyba nie, bo nawet taty nie znam, to po co mam... 

BW: Mhm. Jest trochę strach, jaki to jest człowiek, co? 

K: Mhm 

BW: Mhm, czy fajny... 

K: [wtrąca] czy nie. 

 

Przyrodni brat, mimo przypomnienia, nie pojawia się na rysunku. Fantazje na jego temat nie 

są jednoznaczne. Czy po raz pierwszy Konrad pomyślał o nieznanym synu swojego taty, jako 

o bracie? Czy tym, co powstrzymuje go przed dociekaniem, kim jest jego tata, jest strach 

przed tym, co może odkryć?  

BW:  ...czy nie. Mhm. Taki sam lęk dotyczy taty? 

K: [kilka sek. ciszy] Mniejszy. 

BW: Mniejszy? 

K: Mhm. 

BW: Aha. Ale czy się spodziewasz... że jaki on jest? 

K: Tego to określić, to tak trochę nie mogę, bo nie wiem. Tak 50 na 50.  

BW: Czyli pół na pół, ale pół jaki, a pół jaki? 

K: No pół może być dobry, a pół może być taki niedobry. 

 

Dziś mniej stanowczo niż ostatnio, Konrad mówi o wyborze niewiedzy. Idzie krok dalej, 

gdzie pół nadziei, a pół strachu. Mama nie daje wskazówek, co do ojca.  

BW: Kiedy spotkałeś mamę, to ona jaki ona ma stosunek do [ściszonym głosem] taty... 

K: Nie wiem, nie pytałem się o to. 

BW: Mhm, ona Ci nic nie sugerowała o tym? 

K: Nic. [kilka sek. ciszy] 

 

Mimo niewiadomych genogram dodaje otuchy. Konrad wspomina sukces swojego drzewa 

genealogicznego: 

BW: Ciekawa historia z tym konkursem, że tutaj pierwsze drzewo genealogiczne wygrało, czyli 



 

 

   230 

 

musiało być jakie? 

K: Dobre. 

BW: Dobre. Mhm. 

K: I ciekawe chyba. 

K: Jeszcze pradziadków miałem, ale to już …  Ich zdjęcia tu niektóre powklejałem, na tym się 

zakończyło.  

BW: Miałeś zdjęcia wszystkich osób? 

K: Nie wszystkich. Tych, których znalazłem, to miałem, a tych, których nie, to nie. 

BW: Aha. Miałeś zdjęcie taty? 

K: Nie. Bardziej od tej strony [pokazuje część genogramu, gdzie jest mama] miałem zdjęcia. Od 

tej - nie miałem w ogóle. 

Zastanawiam się, czy te zdania kończone wielokropkiem, wzmianki o bliskich pod znakiem 

zapytania, żyją w Konradzie po zakończeniu naszych spotkań. Czy mu nie szkodzą?  

BW: Rozmawiałeś od naszego ostatniego spotkania z babcią? 

K: Nie. Teraz to tylko uczę się i tyle. 

BW: Aha. Tym się zajmujesz. A historie rodzinne... 

K: Teraz nie. Trzeba się pouczyć. 

BW: Aha. Kiedyś się tym zajmiesz? 

K: Jak będę... Jak będzie mi się chciało, to może tak. Ale na razie, to nie. Leniwy jestem. 

 

Myślę o tym, jak Konrad będzie dalej dorastał – nie znając ojca, ale wiedząc, że żyje i ma 

syna, nie mając kontaktu z mamą, która nie miała szans (nie została dopuszczona do tego?), 

by opisywać mu skomplikowany świat.  

BW: Aha. [kilka sek. ciszy] Jak patrzysz na to swoje drzewo teraz, to, co myślisz? 

K: No drzewo, no. Normalnie 

BW: Mhm. 

K: No opisałem wszystko i tyle. Wiadomo jak jest. Jest pokazane z kim mam dobre relacje, 

z kim mam odległe i tyle. 

 

Opisałem i tyle. Znów przeżyłem opisywanie znanego-niepomyślnego. Wszystko bez zmian. 

Konrad decyduje, że genogram może zostać u mnie.  

Po co patrzeć w przeszłość? 

Pytam o gotowość do wypełnienia siatki historii życia [Life Story Grid], pomyślenia, 

odpamiętania ważnych wątków w różnych obszarach życia. Konrad zgadza się, „może to 

zrobić”. Ustala, że do trzeciego roku „to nic się nie działo”, dopiero jak miał pięć to poszedł 

do przedszkola. „W pierwszym roku życia jest jeszcze obecna w tym domu mama...” - 

zauważam. „Chyba nie, chyba nie” - odpowiada Konrad, nie nanosi tego faktu na tabelę. 

„Rodzina – pierwszy rok to u babci mieszkam no i tyle. Jeszcze wtedy z ciocią Olą i ciocią 



 

 

   231 

 

Bożeną”. Zdrowie dopisywało, jedyny szczegół to, kiedy w trzynastym roku życia Konrad 

złamał rękę. Gdy miał „około 10 lat, to wyprowadziła się ciocia z mężem” i urodził się ich 

syn, to jedyna zaznaczona cezura w życiu rodziny. Czy wyjazdy i powroty mamy warto 

odnotować? „Nawet nie pamiętam ile miałem lat, jak przyjeżdżała… Jak miałem 

dwanaście… A wcześniej chyba, nie wiem, ale przyjeżdżała...”. Brakuje jednoznacznych 

wspomnień. Najważniejsze zajęcia? „Tak do siedmiu lat, to chciałem być rolnikiem”, do 

dziewięciu nawet. Pomagał babci. Dziesiąty rok życia kojarzy się z zainteresowaniem piłką 

nożną i marzeniem, żeby zostać piłkarzem. Proponuję, żeby swobodnie nanosić tam różne 

konkretne zdarzenia: sukcesy sportowe, wygrane w konkursach – Konrad idzie za tymi 

wskazówkami, kopiując je  literalnie, do tabeli trafiają osiągnięcia w sporcie, wygrany 

konkurs. Neutralne fakty bez interpretacji, Konrad nie wyróżnia w swoim życiu żadnych 

rozdziałów, punktów zwrotnych, poza tymi związanymi z masowym programem 

edukacyjnym. Przedszkole dobrze wspomina, później „dali książki i uczyć się kazali”. 

W szkole początkowo było trudno, później już nie, najgorsza – gramatyka. W sporcie 

wyraźne preferencje – Konrad lubi to, w czym jest dobry. Jest ambitny, złości się jak ma 

słabszy dzień. Gra dopóki nie wygra. Około 14 roku życia zaczyna się interesować 

informatyką. O ważnych relacjach spoza rodziny nie wspomina – zapytany mówi: „Od 

dzieciństwa z wszystkimi dobrze się kolegowałem do dzisiaj”, nikogo nie wyróżnia 

„przykładowo w dziesięciu sobie wychodzimy na boisko i tak dalej...”. Zaciekawiony tym, co 

dalej, po wyjściu na boisko, pytam o używki. Konrad nie miał żadnych doświadczeń 

z alkoholem, nikt z rówieśników też nie proponował. Narkotyków nie zna. Z perspektywy 

czasu zdaje się, że kończące część biograficzną, pytanie o używki padło w związku 

z uporczywym poczuciem niezrozumienia mojego rozmówcy. Podejrzenie, że stan umysłu  

rozmówcy jest chemicznie zmieniony, jedno z pierwszych pytań psychiatrycznego wywiadu 

przy przyjęciu na oddział, jest ostatnią deską ratunku, który (dzięki Bogu) nie nadchodzi. 

Pytanie o uzależnienia w rodzinie pada jako efekt ciągu skojarzeń. Może coś wyjaśni? 

Dziadek miał problem z alkoholem. A mama paliła. Dziadka imię? „Mówili czasami, ale 

zapomniałem”.  

Niewidzenie  ojca 

Poczucie niezręczności rozpytywania rozmówcy, które w żadnej mierze nie wywołuje 

swobodnej wypowiedzi, kontrastuje z deklarowaną przez niego gotowością kontynuacji 

rozmowy. Czy niewiedzę, którą napotykamy, Konrad gotów jest objąć refleksją?  Czy Konrad 
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sądzi, że rodzina chroni go przed informacjami na przykład na temat ojca, uznając, że są zbyt 

przykre, i bojąc się jego reakcji? Te domysły są sprzeczne z tym, co Konrad konsekwentnie 

mówi, mianowicie że rozmowy na te tematy wielokrotnie miały miejsce.  

BW: A z drugiej strony, Ty mówisz, że to nie jest tak, że... że nie było takich rozmów, że one 

były... 

K: Były 

BW: Babcia też Ci jakoś coś musiała o tacie opowiedzieć. 

K: Mhm. 

BW: Aha. 

K: No jak coś będę chciał wiedzieć, to mi powiedzą, nawet czasami sami mi coś mówią. To nie 

ma tak, że na przykład oni nie chcą mi czegoś powiedzieć. 

BW: Mhm. 

K: Zawsze mówią. 

BW: Mhm. Tylko te informacje jakoś się nie mogą utrzymać w  Twojej głowie... One z niej 

wypadają po prostu, tak? 

K: Nie przyciągam do tego tak bardzo uwagi. 

BW: Aha. Tak jakby z kolei na tatę była taka półka, która jest jakaś taka pochyła, co tam się 

postawi, to spada, tak? ( z uśmiechem) I tego już tam nie ma. 

K: Mhm 

BW: Mhm. Okej. Czyli to będzie tak, że Ty dasz po prostu rodzinie znak kiedyś, że: dobra, chcę 

teraz się dowiedzieć tutaj... 

K: Tak. 

BW: sobie uporządkować... 

K: Jeżeli będę chciał, to powiem. 

BW: Aha. 

K: ... że chcę się dowiedzieć. 

BW: I oni Ci powiedzą. 

K: Mhm. 

BW: Prawdę Ci powiedzą? 

K: Myślę, że tak. 

 

O ojcu zawsze mówią. „Nie przyciągam do tego uwagi”. Jeśli będę chciał to powiem, że się 

chcę dowiedzieć. Powiedzą mi prawdę. Konrad konsekwentnie używa sformułowania 

„przyciągam uwagę” zamiast zwyczajowego „przykładam uwagę”. Jakby jego uwaga była 

czymś zajęta, nie dawała się łatwo odciągnąć od czegoś (czegoś o czym nie mówimy?), jakby 

potrzeba było szczególnego wysiłku, żeby skierować ją w inne, wybrane miejsce.  

Niewidzenie matki 

O matce mówią mi, ale nie chcę wiedzieć. Mówią, zapominam. Mówią dalej.  

BW: Mhm. I też tak jest... No właśnie... Też jeżeli chodzi o sytuację mamy, to znowu się 
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zastanawiałem, czy tu jest jakiś rodzaj takiej tajemnicy w  domu, że, że mamy historia to jest 

jakaś zbyt bolesna, za trudna, czy że nie można o niej mówić wprost i dlatego Ty nie wiesz... 

K: Mogą mi powiedzieć, ale na przykład nie chcę tego wiedzieć. Mówią. I zapominam. I mówią 

dalej. 

BW: Aha. 

K: Też do tego nie przyciągam uwagi. 

BW: Aha. Czyli to słyszałeś może nawet nie raz, co jest z mamą... 

K: Mhm. 

BW: ... i co jest z tatą. Aha. Może nawet oni jakieś podejmują takie próby... usiłują Ci to 

przekazać jakoś, czy nie? 

K: Nie wiem. 

 

Rodzina nie złości się na niego, że nie chce słuchać. Może już w mowie rodziny jest 

zaprojektowane słuchanie-nie słuchanie Konrada.  

Czy siebie odnajdę? 

Zmierzając do podsumowania przewiduję: „będziesz takim bohaterem mojej książki, który 

mówi, że jest dobrze tak, jak jest i nie chce za dużo wiedzieć o przeszłości”. „Tak. Dlatego 

historii nie lubię, bo nie lubię patrzeć w przeszłość. Po co mam wiedzieć, co było kiedyś, jak 

mogę wiedzieć, co jest teraz?”.  

BW: Jesteś ciekaw tej książki? 

K: Mhm. Chcę zobaczyć, co to będzie.  

BW: Aha. 

K: Czy siebie odnajdę? 

BW: Czy siebie odnajdziesz w niej. Aha. 

K: Myślę, że od razu. 

BW: Że od razu? Aha. Ufasz mi? (śmiech) 

K: Tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   234 

 

9. Rozmowa z Przemkiem  

  

Rekonstrukcja struktury rodziny pochodzenia Przemka 

 
 

 

 

  

 

 

Z Przemkiem umawiam się telefonując bezpośrednio do niego, po uprzedniej rozmowie 

z opiekunką zastępczą. Decyduje się przyjść, jest zaciekawiony moimi badaniami. Ma 23 lata, 

w zawodowej rodzinie zastępczej jest od 14. roku życia. Trafił tu wraz z siostrą,  starszą 

o trzy lata, która opuściła rodzinę krótko po swoich osiemnastych urodzinach, dobrych kilka 

lat temu. Pamięta miesiąc, w którym się przeprowadził, zaczynał naukę w gimnazjum, głośno 

liczy, „trzy lata gimnazjum, trzy lata liceum, to już mamy sześć i dwa lata policealnej, to 

mamy osiem, dziewiąty rok! Dziewiąty rok”. Wcześniej byli z siostrą w innej rodzinie 

zastępczej, „też tam było chyba siedem lat, z tego, co pamiętam, tam byłem przeniesiony 

chyba od pierwszej klasy podstawówki i też właśnie… to sześć pewnie, sześć pełnych lat”. 

Przemek pamięta, że przed pierwszym długoletnim pobytem, były co najmniej dwa 

krótkotrwałe, jeden z nich zakończył się z powodu choroby skóry, na którą cierpiała jego 

siostra.  

BW: Czyli wcześniej, zanim trafiłeś do tej rodziny pierwszej na długo, to byliście w  kilku? 

P: Tak, tak. W kilku, w kilku miejscach po prostu. 

BW: Mhm. Ale też... 

P: Po prostu brali nas na jakiś czas. 

BW: Mhm. Na jakiś czas. Co to znaczy? 

P: Właściwie nie mam pojęcia... Byłem mały. 

BW: Aha. 

P: Ja nawet nie mam pojęcia, czy to tak można było, żeby po prostu wziąć i... i  i i zobaczyć, czy 

fajne dzieci, czy nie fajne. Jak fajne, to zostawić i walczyć, a jak nie to oddać. 

BW: Mhm. 

 

Po przerwanych pobytach w rodzinach zastępczych wracał wraz z siostrą „na swoje stare 

Przemek 

23 
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śmieci” - Przemek unika określenia miejsca.  

BW: Mhm. A te stare śmieci, to co to za miejsce? 

P: Też przykre, bo zawsze sobie mówiłem, że mogę być w  obojętnie jakiej rodzinie, niż, niż 

w domu dziecka. Nie, nie podobało mi się... 

 

Czteroletni Przemek i jego siedmioletnia siostra, przymierzani przez rodziny, nie pasują. 

Urodzeni pod Warszawą, ciągle w drodze z torbą drobiazgów, trafiają z rąk do rąk. Czy to nie 

cud, że dziś, po prawie dwudziestu latach możemy rozmawiać? „No więc naprawdę, 

faktycznie... Pół Polski przejechałem”, z bagażu doświadczeń chce wyjmować pamiątki 

„pozytywne przede wszystkim”. Jaka jest jego obecna rodzina, jak ocenia opiekę, którą go 

otoczyła?  

P: No, myślę, że jest fantastyczna, ludzie - kochani, dobrzy, pomocni, zawsze można na nich 

liczyć, w każdej sytuacji. Myślę, że opieka jest na dobrym poziomie, przede wszystkim ciocia 

kocha małe dzieci. Wuja zresztą też. No myślę, że najlepiej mogłem trafić,  jak... jak mogłem. 

Jest, jest naprawdę... Naprawdę jest bardzo dobrze. 

 

Bezpieczna przystań u życzliwych ludzi następuje po burzliwym okresie, który by przetrwać, 

trzeba było przeczekać w ukryciu. 

BW: Aha. Pamiętasz, że tak było od razu... mogłeś tak powiedzieć? Czy to był jakiś proces... 

P: No zawsze byłem skryty, początki w nowym miejscu są, jak dla każdego młodego człowieka, 

trudne, ale... No troszeczkę potrzebowałem czasu. Troszeczkę potrzebowałem czasu, żeby się 

tak odkryć. 

Pierwsza rodzina zastępcza  

Dlaczego zakończył się wcześniejszy długotrwały pobyt w rodzinie zastępczej? 

P: To była naprawdę fajna rodzina, wszystko się układało... do śmierci tamtej cioci. Nie wiem, 

chyba tylko rok spędziliśmy… tamte święta razem… No i wujo się wtedy załamał, zaczął pić i pić 

i pić, ciągle, codziennie. Mieszkanie było brudne, nie było co jeść. Myślę, że chyba alkoholizm 

to był najpoważniejszy problem. 

BW: Mhm. 

P: ... w tej, w tej rodzinie. 

BW: Mhm. I tak przez sześć jeszcze około lat żyliście z samym wujem... 

P: Tak. 

BW: ...załamanym... 

P: Tak, tak. 

BW: Który wpadał w tą pułapkę uzależnienia. 

P: On wcześniej też popijał sobie, ale to jak była ciocia, to nie pozwalała mu tak codziennie 

popijać. Gdyby ciocia tam żyła, to myślę, że do tej pory siedziałbym  tam. Ale sześć lat tak 

faktycznie, w takim ciągłym alkoho... alkoholizmie. 

BW: Wyobrażam sobie, że musieliście się sami troszczyć o siebie. 
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P: Myślę, że tak. Też się chodziło byle gdzie, do której godziny, nie było takiego 

zainteresowania, więc tak... 

BW: Troszczyliście się o siebie, ale też pewnie trochę o tego wuja. 

 

Można pomyśleć, że zawiodły służby nadzorujące sytuację dzieci w rodzinie. A może 

przeciwnie?  

P: Ale też miałem taką swobodę życiową, więc nie... Tak naprawdę nie chciałem odchodzić. 

BW: Aha. 

P: Jak przyjechali, to taki byłem - na nie. 

BW: Aha. Właśnie i to jest ważny taki moment? Czy ktoś Was pytał. Jak to się w ogóle wszystko 

rozegrało? 

P: Ja nie chciałem. No bo po prostu czułem swobodę tutaj. 

BW: Mhm… Pewnie też było tak, że .... 

P: ...bez obowiązków. 

BW: Aha. 

P: Tak się chyba czułem. 

BW: Też kryliście wuja pewnie. Jak przyjeżdżała jakaś pomoc, a on był jakiś nietrzeźwy... 

P: Nie no... To nie można było nie zauważyć, jak był pijany, to był pijany.  

BW: Ale baliście się zmiany? 

P: Tak, ja się bałem. Ja się bałem. Tak jak mówię, nie chciałem nigdzie odchodzić. 

 

Może tym razem, ktoś usłyszał prośbę dzieci i wziął odpowiedzialność za to, by dać im 

odetchnąć od beznadziejnego cyklu zmian w roli opiekuna, widząc że warunki są dalekie od 

ideału.  Może w tym zaniedbanym domu, mimo wszystko, było coś, czym dało się żyć. 

Sprawy w końcu jednak przybrały taki obrót, że doszło do badań w sądzie. Jak wspomina te 

badania? 

P: To znaczy ja byłem wściekły na tą panią psycholog, że taką opinię dała nam.  

BW: Aha. 

P: Na te... Na te... Tego mieszkania i tego życia... Bo jak mówię, no nie chciałem odchodzić, 

więc dlatego byłem zdenerwowany. 

BW: Aha. Czułeś też, że ta opinia... Właśnie, co Ty myślałeś o tej opinii, że jest prawdziwa, czy 

nieprawdziwa? 

P: Była prawdziwa, ale nie chciałem też tego zauważyć, bo, jak mówię, czułem swobodę, 

mogłem gdziekolwiek wyjść i żadnej kontroli nade mną. 

 

W dobrze wspominanym domu proporcje uczuć i wymagań, układały się na korzyść uczuć, 

mimo że i tego i tego było, jak na lekarstwo? Nie pamięta stresu przy tamtych badaniach; 

teraz, opowiadając, stresuje się na pewno bardziej niż wtedy. Ta rozmowa wiele go kosztuje. 
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Matka 

Pytanie czy fakt, że trafił jako dziecko do systemu opieki zastępczej, był dla niego dobry, 

Przemek odczytuje jako pytanie o ocenę przeniesienia z domu dziecka do rodziny zastępczej. 

To było jednoznacznie pozytywne: Przemek nie chciał być w domu dziecka: „No po prostu 

przykro tam... Tam... Tam jest, no. Ja nikomu nie życzę tego. Zawsze doceniam ludzi, którzy 

chcą się zaopiekować dziećmi... z chęcią sam bym wziął wszystkie tam z tego domu dziecka. 

No nie, nie. Ogółem, co tam się działo... Czy coś działo się złego, chyba nie, no. Ale to też 

przykre miejsce...”. Perspektywa pozostania w domu przy mamie jako punkt odniesienia – nie 

wydaje się w ogóle dostępna jego wyobraźni. A może to pytanie wydaje się być absurdalne 

wobec doświadczenia? 

BW: Na to pytanie, czy przejście pod opiekę rodziny zastępczej było dobre, to odnosisz się do 

tej sytuacji: tak, było dobre, bo było lepsze niż placówka, a czy trafienie w ogóle do tego 

systemu, wcześniej, z Waszej rodziny biologicznej, czy to że zostaliście zabrani z domu, to było 

dobre? 

P: Nic kompletnie nie pamiętam. Ułamki jakieś tam. Jakieś tam ułamki... pamiętam matkę 

wtedy, ja ile wtedy miałem lat? Dwa? Czy tam trzy, jak mnie matka oddała? Czy oddała, czy 

zabrali... Ja do tej pory nie mam pojęcia, czy ona mnie oddała, czy po prostu zabrali. Czy to było 

dobre? Ja nie wiem, czy to było dobre, bo ja nic nie pamiętam. Takiego życia u  mamy. Nie 

pamiętam. 

 

Zwracam uwagę na znaczenie, jakie przypisuje Przemek okolicznościom, w jakich trafił do 

pieczy zastępczej. Ważne jest dla niego, czy znalazł się tu za zgodą, czy wbrew woli mamy. 

Być odebranym matce, a być przez nią porzuconym. Pytam o to nazbyt śmiało, bo nie chcę 

wierzyć, że matki porzucają swoje dzieci z wyboru. Czy to właśnie chce powiedzieć mama 

Przemka, kiedy ją spotyka po latach?  

BW:  A jakie to by miało dla Ciebie znaczenie, ustalić to czy oddała czy zabrali? 

P: Żadne. Ja raz... Bo kilka ładnych lat temu, ze cztery, pięć lat temu ja się spotkałem z moją 

matką. Z ciocią pojechaliśmy do miasta, gdzie mieszkała i  się pytałem dlaczego tak się stało,               

a ona powiedziała, że po prostu nie mogła inaczej, bo miała złe warunki, nie miała pieniędzy, 

takie tłumaczenie. I wtedy pierwszy raz się spotkałem po piętnastu latach, to było jedyne 

spotkanie. Takie tłumaczenie usłyszałem od swojej matki. To była druga albo trzecia klasa 

gimnazjum. 

 

Czego mama nie mogła inaczej? Nie odpowiada. Pokazuje synowi grób jego ojca.  

BW: A jakie to było spotkanie dla Ciebie? 

P: Zwykłe, ja nie przywiązywałem wagi tam, nadziei albo emocji. Po prostu chciałem się z  nią 

spotkać i zwyczajnie porozmawiać. Pojechałem na grób taty. Pokazała. Paskudny cmentarz. 

Takiego cmentarza jeszcze nie widziałem. No i  pokazała mi. Sobie zrobiłem zdjęcie na 
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pamiątkę, tego grobu. No i tak pamiętam to spotkanie. 

 

Ojciec 

BW: W którym roku tata zmarł? 

P: Kilka miesięcy chyba miałem. 

BW: Aha. 

P: Chyba miałem kilka miesięcy, no. I też słyszałem dwie opcje, że się albo powiesił albo po 

prostu był chory i przedawkował alkohol. Różne, też nie mam pojęcia, czy to jest prawda. I  też 

się zapytałem na co zmarł matki, a ona mi odpowiedziała, że był chory, że się nie powiesił. To 

też mnie ciekawiło. 

BW: I ona odpowiedziała, ale Ty nie masz pewności nadal. Tak? 

P: Nie mam pewności. 

BW: A czemu miałaby powiedzieć nieprawdę? 

P: A dlaczego miałaby powiedzieć prawdę? 

BW:  ... 

P: Można sobie tak właśnie zadawać pytanie. Nie wiem. Po piętnastu latach? Nie mam, nie 

mam pojęcia. 

Pytanie o ojca i pytanie o matkę  

BW: Zapamiętałeś jakieś mamy słowa albo gesty z tamtego... 

P: Nie. Zadałem tylko pytania, które mnie ciekawiły i  tak to rozmawialiśmy dwie godziny, trzy 

może, ale normalnie. Rozmowa, tak jak my teraz tutaj rozmawiamy, luźna. Bez żadnych tam... 

zobowiązań, o! Wejść trzeba jak na jakiekolwiek inne spotkanie. 

[10 sek. ciszy] 

BW: Czyli te dwa pytania, które były dla Ciebie ważne, to: czy mnie oddałaś, czy mnie zabrali? 

I co się stało z tatą? 

P: Tak. 

BW: I na żadne z nich nie otrzymałeś odpowiedzi jednoznacznej. 

P: Otrzymałem właśnie. Jednoznaczne, ale czy to były prawdziwe odpowiedzi, to tego nie 

wiem. 

BW: Czyli na to pierwsze pytanie, to padła... 

P: Po prostu otrzymałem odpowiedź, że nie miałem jakichś tam żadnych warunków do tego, 

żebym ja tam został, nie miała pieniędzy i  żeby dla mnie było dobrze, to... i  dla mojej siostry, to 

dała nas do domu dziecka. Tak odpowiedziała. 

BW: A ojciec był chory. 

P: A ojciec był chory. 

 

Matka oddała Przemka i jego siostrę pod opiekę innym – z miłości. Chociaż nie mieści się to 

w głowie, czy mamy prawo to oceniać? Przemek nie wie, czy to może być prawdą o miłości, 

czy jest prawdą o porzuceniu. Kiedy wraca po latach, ocalały, o własnych siłach, zastaje 

spustoszony dom. Brakuje wiarygodnych świadków tragedii. Są tylko ofiary.  
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Siostra 

Drogi Przemka i jego siostry, przez wiele lat silnie splecione, jakiś czas temu rozeszły się. 

Kontakt z siostrą ostatnio się polepszył, ale nadal jest słaby, rzutowały na niego okoliczności 

jej odejścia z rodziny zastępczej.  

P: W ciągu tych ostatnich miesięcy dwa razy była u nas w odwiedzinach. Była źle nastawiona na 

ciocię, a teraz chyba się pogodziły, bo ciocia tak wspomniała, że dostała SMS-a, że przeprosiła 

Justyna i nawet z własnej inicjatywy przyjechała. 

BW: Mhm. 

P: W porządku, w porządku. Ale czy tak utrzymujemy kontakt, to nie. To było parę dni, kiedy 

przyjechała. Może ze dwa razy napisaliśmy na tych komunikatorach, a tak, to nie mamy, nie 

mamy kontaktu. 

BW: Mhm. On się jakoś przerwał w chwili… 

P: ...kiedy się wyprowadziła. Chociaż jeszcze tutaj, jak chodziłem do tej szkoły, to ją często 

widziałem, bo ona mieszkała tutaj na... Koło szpitala i  tam był jakiś tam kontakt. Ale później 

jakoś się urwał. Coś tam napisała, coś tam... No źle była też nastawiona na mnie, więc też 

podziękowałem i ... Później się tak jakoś wszystko potoczyło, że nie utrzymywaliśmy... 

 

Powód kłótni, która doprowadziła do zerwania kontaktu był banalny - siostra chciała, żeby 

Przemek przekazał jej pieniądze przez  kolegę, a Przemek wolał do rąk własnych. Także 

powód opuszczenia rodziny zastępczej nie wydaje się przekonujący dla postronnego 

obserwatora, Justyna „nie mogła się zgodzić z ciocią”, miała wrażenie, że źle ją traktują, 

„mówiła, że coś ciocia nam dokuczała, że wuja ponoć powiedział, że jest tylko dobra do 

nauki, do niczego więcej”. Przemek nigdy nie zauważył czegoś takiego, nie słyszał, żeby do 

niej źle się odnosili, siostra zawsze była bardziej impulsywna, inna. Zdecydowała się odejść 

z rodziny krótko po umieszczeniu w niej, co zbiegło się z pełnoletniością. Przemek nie miał 

wówczas wyboru ze względu na wiek. Gdy trzy lata później sam osiągnął pełnoletniość, był 

już tu zadomowiony, a siostra nadal zmagała się z samodzielnością, z trudem wiążąc koniec 

z końcem. Honorowo nigdy nie prosiła o pomoc, chociaż wiedziała już, że niezgoda z ciocią – 

była niezgodą z troską, której nie mogła wtedy przyjąć. 

Druga rodzina zastępcza – nigdy nie będę gotowy, żeby żyć 

Przemek cieszy się z tego i docenia to, że mimo 23 lat może nadal mieszkać u cioci i wuja, 

ale wie że musi się usamodzielnić. Spodziewa się, że „na pewno będzie ciężko, ale no każdy 

z nas tak ma, że jak się usamodzielnia, to są trudne warunki na początku, no ale trzeba to 

zwalczyć”. Chciałby, myślał o tym, „żeby już coś zrobić samemu”, „żyć na własny 

rachunek”.  
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P: Jak będę gotów. Znaczy… No myślę, że nie dowiem się tego, czy jestem gotowy. No ale... Ale 

jak już jest skończona szkoła i  jest jakaś tam praca, to nie wyobrażam sobie tego, że, nie wiem, 

do trzydziestki tam zostanę. 

BW: Aha. 

P: Coś trzeba zrobić z życiem. Myślę, że nigdy nie będę gotowy na to, żeby żyć…  

BW: Skąd to przekonanie: nigdy nie będę gotowy... 

P: Nigdy na nic nie byłem gotowy. 

BW: Co masz na myśli? 

P: Co mam na myśli? Tak się zastanawiam. Po prostu tak czuję. 

 

Wracając do rozmowy po kilku miesiącach od jej przeprowadzenia, uderza mnie myśl, jak 

niewiele miejsca zajmują Ci, u których Przemkowi jest dobrze, którzy nie rezygnują 

z dawania troski i wychowania, w cierpliwym oczekiwaniu na gotowość Przemka, by mógł 

bezpiecznie się usamodzielnić, mimo że formalne zobowiązanie ustało. Dzielą się 

z Przemkiem swoją codziennością, uczuciami, domem, ze względu na relację, która pomiędzy 

nimi mogła się narodzić, dając mu szansę do postawienia pytań o mamę i tatę i życia 

z pytaniami. Wiedzą, że poczucie bezpieczeństwa buduje się powoli, że tego rosłego, 

przystojnego mężczyznę, czasem przenika lęk małego chłopca:  

P: Chociaż wiem, że mają złote serce i  nic się nie stanie, to jednak jest w głowie myśl, co by 

było, gdybym teraz, nie wiem, nie miał gdzie pójść. 

BW: Aha. 

P: Jest nadal taka myśl. 

BW: Co by było, gdyby to nie Twoja gotowość zadecydowała o tym momencie, kiedy masz 

opuścić ten dom. Aha. Chociaż nie wiadomo, co to by miało być, co by miało zburzyć tę 

relację... 

P: Co miałbym zrobić, gdzie miał pójść... Gdzie szukać pomocy...  
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10. Rozmowa z Jackiem  

 

Struktura rodziny pochodzenia Jacka
64

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Jacek (17 l.) rozpoczyna rozmowę sygnalizując, że jest zmęczony po pracy. 

Spotykamy się dość wcześnie rano, a wrócił do domu późnym wieczorem. Pracuje z tatą 

w jednym zakładzie, chce coś zarobić, ale też - mieć zajęcie przez ferie, żeby koledzy nie 

namawiali na wyjście na „nie wiadomo jakie imprezy, bo z nimi to się różnie kończy”. 

Dopytany – precyzuje: „No ja to tak wolę jechać na trybie samotnika”. Ocenia, że „dzisiejsze 

społeczeństwo, to się stacza (…) piętnastolatki zaczynają ćpać, nie wiadomo co robić”. Nie 

chce mieć nieprzyjemności niepotrzebnie. Czasem też zdarzy się wrócić pod wpływem 

procentów do domu, ale stara się, żeby babcia, z którą mieszka, się nie zorientowała. 

„Ściągam sobie lejce” - mówi, „ustalam sobie taki rygor jakby”, praca w okresie ferii jest 

elementem tego rygoru. Dziwię się dlaczego, żeby odmówić kolegom wyjścia na alkohol, 

potrzebuje takiej mocnej wymówki.  

J: A tak to takie już wymówki, że mi się nie chce, że to, że tamto, to już tak widzę, że 

przestarzałe trochę, że już może musiałem wymyślić coś innego.  

BW: Czyli jest to trudne, oprzeć się takiej presji, tak?  

J: No jak dziesięć osób dziennie truje... co chwila do mnie wydzwania albo , pisze żebym 

wyszedł, nie wiadomo.... No to trochę... Nie że trudne! Ja się potrafię oprzeć takiemu czemuś. 

Tylko denerwujące, no. Lepiej mieć jedną dobrą wymówkę, nie ma mnie, jestem zajęty, a o 21 

to i tak mnie nikt nie wyciągnie, bo wie na pewno, że po robocie jestem zmęczony. Nie wiem, 

 

64
 W czasie drugiego ze spotkań, Jacek sam przygotował genogram, nie jest to więc rekonstrukcja, a jego własna 

praca. 

Jacek 
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mogą mieć o mnie w tych towarzystwach jakieś zdanie, że ja jestem, nie wiem, przegrywem, 

czy coś takiego, ale mówię, mnie to nie rusza.  

 

Jacka „chcę” lub „nie chcę” - niewystarczająco zabezpiecza to, co z nim będzie, gdzie się 

znajdzie, dokąd i z kim pójdzie. Ratunkiem jest: czymś się zająć, być zajętym, ale też być 

podległym kierownikowi w pracy, aby nie być do dyspozycji dla byle kogo?  

Dziewięć trudnych lat w szkole  

Dlaczego dziś tak trudno jest, prawie pełnoletniemu młodemu mężczyźnie, decydować 

o sobie samym? 

J: No w dzisiejszym społeczeństwie, z tego, co zauważyłem z moich obserwacji, bo prowadzę 

sobie takie obserwacje, takie jakby pseudo-obserwacje, tak bywa, że osoby, które nie 

imprezują, są spokojne, ciche i  w ogóle, to z reguły są na samym dole, całej tej hierarchii, tych 

nastolatków i w ogóle, że te osoby właśnie są najgorsze, najgorzej traktowane, że nie 

imprezuje, że to, że tamto. No... Ja cały czas w zasadzie byłem spokojny, cichy, opanowany, no 

i inni ludzie, jakby to ująć... klasowe małpiszony. Tak to ujmę. No jak zobaczą taką osobę, cichą, 

spokojną no to oczywiście muszą się do takiej osoby doczepić, żeby reszta tłumu miała 

radochę. No i niestety przez 9 lat podstawówki i  gimnazjum, to niestety ja byłem tą cichą 

osobą, do której się doczepiano. Ale jakoś to przeżyłem, żyje się dalej, co będzie, to będzie, żyję 

z dnia na dzień. 

 

W szkole średniej jest łatwiej, ludzie musieli trochę wydorośleć, więcej jest wspólnych 

tematów, „No czasem… i w klasie też zdarzają się takie docinki koleżeńskie i tego typu 

rzeczy, ale ja teraz zlewam na to i się śmieję z tego. To jeszcze trzeba odpowiedzieć lepszą 

ripostą (…) życie mnie nauczyło”. Jacek patrzy też na ten okres samokrytycznie „trochę tak 

jakby to dokuczanie to była też trochę moja wina, bo jak to za dzieciaka, każdy próbuje sobie 

przyjaciół znaleźć. Różne dziwne wygłupy… Też czasami potrafiło mi odbić, nie wiadomo co 

robić...”. Czy ta historia – wkupywania  się w łaski innych, robiąc rzeczy wbrew sobie, ma 

swój ciąg dalszy w trudnościach z odmawianiem, każe szukać bezdyskusyjnych wymówek, 

bo w dyskusji trudno się obronić? Ten wątek rozmowy jeszcze wróci, przy okazji 

wspomnienia lęku, towarzyszącego organizacji imprezy dla uczczenia osiemnastych urodzin.  

Życie w rodzinie zastępczej – mocna lekcja samotności  

Teraz proponuję inny temat: co myśli mój rozmówca o życiu w rodzinie zastępczej? 

W pierwszym odruchu stwierdza:  

J: No w rodzinie zastępczej no to... Ja to tam nie wiem, rodzina jest rodzina. Nie tam, rodzina 

zastępcza, czy rodzina zwykła. Po prostu - rodzina to rodzina. Bynajmniej w moim wypadku, to 
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moją rodziną zastępczą jest babcia, ale z obojgiem rodziców, tak jak normalnie, to kontakt 

mam. To jest ta różnica, że nie widzę się z nimi na co dzień w domu, na przykład rano. To jest 

jedyna różnica. A tak, to co. Tak to bez różnicy, no bo co... 

 

By po chwili dodać:  

J: Tak to obserwacje niektóre. Też jest trochę... Niby też jest, jak się jedzie na przykład do 

jakiegoś kolegi i jest zgrana rodzina, to też się czuje taką zazdrość, że też się widzi taką różnicę 

pomiędzy... no mnie wychowuje babcia na przykład, a kogoś wychowuje mama lub tata, takie 

rzeczy. 

 

Z babcią się nie da porozmawiać na takie tematy, jak z tatą, „społeczeństwo idzie też bardzo 

wszystko do przodu, babcia za tym wszystkim nie nadąża”.  

J: Tak, z obojgiem rodziców mam kontakt, dosyć dobry. Zależy , jak mam czas i jakie chęci, czy 

mi się chce wyjść. Ja to tak… że jesteś z rodziny zastępczej, czy adoptowany, czy nie wiadomo, 

no to nie jest różnica, po prostu jesteś. Liczy się nie, jaka jest rodzina, tylko jaka jest osoba, o! 

A nie tak, że on jest z rodziny zastępczej, to będzie taki i  taki. Czasami też bywają takie 

przypadki, że ludzie z rodzin zastępczych są lepszymi osobami, takimi nauczonymi życia, że ... 

nie poddają się przez byle problem, czy przez byle problem się nie układają, i  w ogóle tylko po 

prostu dla nich to jest po prostu norma i  po prostu z życiem jest łatwiej. Takie bycie w rodzinie 

zastępczej, to jest też spora lekcja, że człowiek sobie radzi bez bliskich , też często samotność 

i tego typu rzeczy. I to jest też mocna lekcja i czasem też dobra lekcja.  

 

Jacek jest zwolennikiem twardej szkoły życia – chce ją kontynuować, zapisując się do 

Narodowych Sił Rezerwowych – sądzi, że jak by co, w świecie post-apokaliptycznym, 

przeszkolenie uprawdopodobni przetrwanie (fantazja o możliwej wojnie nuklearnej wpisuje 

się w poetykę świata wewnętrznego, w którą Jacek wprowadzi mnie za moment). Wracając 

do odbytej już lekcji samotności, czego ona nauczyła?  

J: Tego, że też w życiu najlep... najlepiej nie polegać w stu procentach na innych, a jak 

najbardziej polegać na sobie, na własnych umiejętnościach. Na sobie polegać, jak najbardziej 

polegać na sobie, że sam dam radę, nie potrzebuję żadnej pomocy i  zaangażowania innych tam 

osób, żeby też innym nie robić też problemu, czy czegoś i właśnie, ja też chcę robić wiele rzeczy 

sam. Samotnie, samemu, spokojnie, żeby nikt mi nie siedział nad głową ani nic. Niektóre rzeczy 

po prostu próbuję robić sam.  

 

Młody człowiek, żyjący od dziecka z babcią, wyniósł z domu, że trzeba polegać na sobie. Co 

ten fakt mówi o doświadczeniu opieki zastępczej?  

J: I to też jest to, poszedłem do rodziny zastępczej do babci, babcia też jest w  swoim wieku, to 

nie zajmie się mną jak mama, że podejdzie, tak pogadać, czy coś takiego, no to babcia takiego 

czegoś raczej nie zrobi. Też inaczej, inny ma sposób wychowywania, niż mama. 

BW: Czyli tak jakby nie da się zastąpić mamy. Znaczy, opiekun jakby…  

J: No właśnie, tak z mojego punktu widzenia, mi się wydaje, że tak w  stu procentach... 
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w pewnym, w pewnym, takim małym stopniu może się da, ale tak w  stu procentach, żeby 

zastąpić rodzoną mamę, to nie.  

BW: Czyli, popraw mnie Jacek, jak to jest, czyli przechodząc spod opieki mamy do rodziny 

zastępczej, to jest tak, jakby - przechodzisz spod opieki mamy do samotności…  

J: Nooo tak jakby. To też... Hmmm.... Nie tak od razu, że tak do samotności. Tylko, że 

stopniowo to się tak nawarstwiało i  toczyło. A też ten mój tryb życia, całe moje życie i  te 

problemy, to wszystko, to ja tak wolałem skrywać to w  sobie, nie wiem, jakiś problem, czy coś 

takiego. Starałem się to przeczekać, starałem się dusić to w  sobie. 

 

Także w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej, wbrew obiegowemu przekonaniu, przejęcie 

opieki przez babcię nie musi być płynnym procesem, w którym poczucie bezpieczeństwa 

dziecka nie jest naruszone. Jacek wyraźnie wspomina moment osamotnienia, dezorientacji, 

poczucia, że nie ma nikogo, kto by się za nim ujął. W lęku, że jego sprawy, myśli, uczucia, 

nie zostaną przyjęte, chcąc podobać się wymagającej, zasadniczej babci, poświęcił się 

zmaganiom z demonami dzieciństwa w zamkniętym świecie wewnętrznym.  

BW: Nie było takiego zaufania, że to babcia może teraz być w  tej roli i tak dalej…  

J: No właśnie tak, nie do końca to zaufanie było. Też co prawda tata mieszkał ze mną przez jakiś 

czas, ale to go raz nie było, raz był, raz gdzieś wyjechał, a to wracał pijany  czasami. No i to też 

tak różnie było, do niego też po prostu takiego zaufania nie miałem i  tak naprawdę nie miałem 

w swoim życiu takiej osoby, do której mógłbym to zaufanie budować. 

Relacje z rodzicami a opieka zastępcza  

Jacek trafił pod opiekę babci, gdy miał dwa lata. Tata pomieszkiwał z nimi, ale wyprowadzał 

się to tu, to tam, „teraz się w końcu ustatkował i wyprowadził się do jednej, mieszka z nią 

i ma dzieci, założył nową rodzinę (…) doszła mi dwójka nowego rodzeństwa, takiego 

przyrodniego”. W odpowiedzi na pytanie o jego reakcję na takie zmiany w życiu taty, Jacek 

uprzytamnia sobie, że: 

J: W sumie, to tak za bardzo to właśnie też przez te młode lata, przez te 10 - 11 lat, jak tata się 

wyprowadził, to nie miałem takiego dobrego kontaktu z obojgiem rodziców. Tak to też... 

Babcia mnie nie zaprowadzi nigdzie, po schodach ma też już ciężko, to mnie do taty nie 

zaprowadzi, do mamy też ma babcia trochę jakby niechęć i  do mamy też mnie nie zaprowadzi, 

ani nic. A to dopiero w tych czasach jak miałem 12-13 lat i już zacząłem po całym mieście 

chodzić sam, zacząłem chodzić, po prostu sam.  

BW: Zacząłeś wtedy szukać kontaktu z mamą?  

J: Z mamą i z tatą, że tam jeździć do taty i tego typu rzeczy. 

 

Realny kontakt z rodzicami Jacek nawiązał po uzyskaniu pewnego stopnia samodzielności 

w poruszaniu się po mieście, a więc czy wcześniejszy jego brak był związany 
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z konfliktowymi relacjami babci z rodzicami? „Nie wiem, nie interesuje mnie to, nie wnikam, 

to jest ich sprawa, pomiędzy nimi (…). Niby przy mnie tak nie okazują, ale ja to widzę”.  

 

Impreza, która spędza sen z powiek 

Perspektywa pełnoletniości i uzyskane prawo jazdy jeszcze bardziej zwiększą swobodę 

w podtrzymywaniu kontaktu z rodzicami – myśl o dorosłości budzi jednak lęk.  

J: Na razie to się boję bardzo jednej rzeczy - moich osiemnastych urodzin. Tego... to mi spędza 

czasami sen z powiek.  

BW: A dlaczego?  

J: Bo nie wiem, jak zrobić imprezę. Bo to jest tak niby, że koledzy też chcą... żeby się ze mną 

napić i tego typu rzeczy. Bo po osiemnastce z kolegami, czy wyjść na piwo, czy jakąś butelkę, 

czy na coś mocniejszych procentów, bo to jest raz w życiu, to czasami można, nie? I ten... 

Właśnie też tego się boję, że... czy będzie wielka nagonka na to, że chodź z  nami, że to, że 

tamto. A też właśnie nie wiem, jak to pogodzić, że... Tę imprezę rodzinną i to z przyjaciółmi... 

 

Jacek nie dzieli się powodem, dla którego nie chce łączyć rodziców z przyjaciółmi inaczej niż 

w metaforyczny sposób: „No rodzina mogłaby, nie wiem, jakoś dziwnie zareagować na to 

moje towarzystwo, bo to towarzystwo jest takie trochę szurnięte. Paru psychopatów się tam 

znajduje i no. Więc nie chciałbym połączyć. To jak połączenie materii z antymaterią. Jak to 

się połączy, to może dojść do wybuchu. Nie chciałbym tego. Konfrontacji”. Nie bez 

znaczenia jest też kłopotliwy stosunek do alkoholu zarówno rodziców, jak też znajomych. 

Czy mogłoby dojść do nadmiernego, upokarzającego Jacka skrócenia dystansu pomiędzy jego 

znajomymi i rodzicami? Nie wspomina o tym w czasie rozmowy, mi również ta intuicja 

przychodzi na myśl po czasie. Jacek kieruje myśl ku innej sprawie:  

J: No i też boję się tego wzroku mojej babci… Jak było wesele mojej siostry, to jeden tam 

znajomy mówi: chodź do mnie, chodź się napić, chodź się napić. No to już polewa, jedna 

kolejka, druga kolejka, ja już trzymam kieliszek tak… i nagle naprzeciwko mnie siada babcia. 

Tak naprzeciwko mnie, tak vis a vis, jak pan siedzi. No to tak się na nią spojrzałem. I moja 

babcia tak spojrzała mi się prosto w oczy, no i teraz zacytuję przekleństwo: mogę, czy nie?  

BW: Śmiało. 

J: Spojrzała tak na mnie, mi się prosto w  oczy i takie: „masz przejebane”. Tak prosto w oczy 

się... Od razu zbladłem chyba ze strachu. 

 

Bał się, że „babcia mi w domu zrobi awanturę, że nie wiem, wyzwie mnie od pijaków, czy od 

czegoś, takie coś”. Do niczego podobnego nie doszło. Jacek, znając babci podejście do 

alkoholu, stara się na imprezie „nie pić i wrócić w jak najlepszym stanie”, „bo wiem, że 
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babcia przeżywała to… ten problem alkoholowy taty”. Dlatego „ciężko jej się na to patrzy 

i właśnie też nie chcę, żeby na to patrzyła, żeby się o tym dowiadywała, bo wiem, bynajmniej 

to czuję, że ciężko jej to przychodzi, że to jej przypomina pewne czasy i w ogóle. No nie chcę 

tego no, żeby jej to to przypominało, dlatego się z tym bardzo mocno ukrywam”. Każdy 

w rodzinie mówi, że Jacek wygląda kropla w kroplę jak tata. Dla babci – w odniesieniu do 

wnuczka – aktualizuje się dobrze znany lęk o to, by nie popadł w uzależnienie. Ten lęk 

podziela mój rozmówca „No bo co, no obydwoje rodzice byli alkoholikami, to coś tam chyba 

w genach powinno być, ale… Ja się właśnie… Też sobie z tego zdaję sprawę, że może coś 

tam być w genach i dlatego właśnie tak się specjalnie pilnuję”. A jednak, by skutecznie 

odmawiać szuka wymówek, „że babcia, że rodzina”.  

Nie pójść w ślady rodziców 

Co będzie, kiedy zamieszka sam i nie będzie mógł już powołać się na babcię?  

J: No nie, dlatego tę wymówkę babci też się staram minimalizować, wymyśliłem taką, która nie 

dotyczy innych osób, które nie wiem, na przykład blokują mnie ze względu na wiek, czy coś 

takiego, tylko że na przykład… nie wiem, przekonuję że jestem zmęczony, nie wiem, chory 

jestem, brzuch mnie boli i tego typu rzeczy.  

BW: Aha. Tak. A po prostu, jakbyś powiedział, że nie chcesz. I  w ogóle tego nie rozwijał… 

J: [wzdycha] To i tak bym musiał to rozwinąć, bo osoby które mi zazwyczaj to proponują, to są 

zazwyczaj takie tępaki… I no chodź, no chodź, no chodź, takie typowe męczy-dupy. [wzdycha] 

Trują i trują i trują i trują i trują.  

BW: Ale wiesz co? A to nie jest tak, że to zależy trochę od takiego Twojego wiesz… tonu… 

J: Nie.  

BW: Gdybyś powiedział: słuchaj, nie chcę.  

J: Nie. To nie zależy od tonu. Próbowałem wieloma tonami, groźba, prośba, błaganie, nie 

wiadomo co jeszcze. Nic. Zawsze ta sama śpiewka, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no 

chodź, no chodź i takie w kółko, ale po jakimś czasie trucia... Się mówi: no chodź. Nie. No 

chodź. Nie! No chodź. Nie! Nieeeeeee! Aż w końcu mam taką minę, że mógłbym go zabić, no to 

tak trochę się uspokaja. Kolega raz dostał piłką w  łeb, bo mi truł dupę. Na boisku: chodź na 

piwo, chodź na piwo, chodź na piwo. Odszedł kawałek, wziąłem piłkę i  kopnąłem. Przez 

przypadek, bo przez przypadek, ale dostał w  głowę. Trafić, trafiłem. No bo powiedziałem, nie 

truj mi więcej dupy, bo dostaniesz drugi raz. No i mi nie truł. 

 

Prosta, wydawałoby się, codzienna sytuacja propozycji i odmowy, okazuje się być dla mojego 

rozmówcy wyczerpującym zmaganiem, doprowadzającym go niekiedy do ostateczności. 

Jakby w tej grze Jacek miał zawsze za słabe karty i gdyby nie blef, to zawsze przegrywałby 

prawo do zostania w domu. Czy odmowa pójścia w ślady ojca i matki wymaga desperackich 

gestów, wobec słabości słowa „chcę” lub „nie chcę”, wobec słabości woli, która w tych 
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słowach się wyraża? Jackowi udaje się nie używać narkotyków, choć nie wie jak: „Nie wiem, 

jakim cudem, ale jakoś mi się udaje. Wszystkie te namawiania, żebym też wziął coś takiego, 

no spełzły na niczym, no bo odmawiam cały czas. Nawet jeśli byłem pod wpływem i nie 

myślałem do końca racjonalnie, to: nie! Nie i koniec. Ja się tym brzydzę i nie zamierzam. Dla 

mnie to jest bezsensowne. Niszczyć sobie mózg, bo wiem, jak to działa na mózg... Niszczyć 

sobie mózg, no to, po co? Jeden dzień polatasz z energią, a potem umierasz”. Po alkoholu nie 

umiera się, na pewno nie od razu, dowodzi przypadek rodziców i zdobyte już doświadczenie. 

Czy słabość woli wypływa z tego, że korzyści społeczne związane z używaniem alkoholu, są 

już dziś dla Jacka namacalne, a lęk przed uzależnieniem, odległą, choć poważną groźbą? 

Autokreacja 

Zdolność odmowy w kwestii narkotyków kojarzy się Jackowi z  postawą samotnika, z którą 

się identyfikuje, podkreśla że próbuje chodzić własnymi ścieżkami. Marzy o tuningu auta, 

w taki sposób, żeby z zewnątrz wyglądało jak fabryczne, a pod niepozorną karoserią kryło 

znacznie wydajniejsze podzespoły, żeby w razie konfrontacji - wygrał: „ja jedynka, but do 

spodu, świst dwóch turbin, ryk silnika V6 go zagłuszy”. Pytam, czy właśnie taką strategię 

chciałby mieć w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami:  

BW: Ty też chciałbyś taki być? Niepozorny.  

J: Cichy, spokojny, że nikomu nie wadzi, ale jak już ktoś mnie zdenerwuje, to pokażę na co mnie 

stać. No taki ogólnie to ja jestem.   

BW: Aha.  

J: Zazwyczaj spokojny, żeby mnie wyprowadzić z równowagi to trzeba to umieć zrobić. 

[wzdycha] Ale jak już się zdenerwuję, no to co. Nie ma innego wyjścia no. Trzeba pokazać 

pazurki. 

BW: Okej.   

J: A jak samo pokazanie nie zaskutkuje, to niestety trzeba ich użyć.  

 

Czy osiemnaste urodziny są taką okolicznością, która może okazać się próbą sił? 

Lęk przed utratą kontroli 

Czy wyobrażenia o świętowaniu pełnoletniości skupiają jak w soczewce lęki dotyczące 

dorosłości? Jacek żyje pod karcącym, ale i porządkującym wiele spraw, spojrzeniem babci. 

Co przyniesie utrata tego zewnętrznego „ośrodka” kontroli? 

J: Znaczy, że ogólnie, że tak ogólnie, to zrobienia tej imprezy, to się nie aż tak bardzo boję, 

bardziej się boję tego, że stracę kontrolę... Nad tym wszystkim, nad tym... grupą ludzi. Nad 

moim też zachowaniem, że stracę po prostu kontrolę, nie  będę w stanie tego kontrolować, po 

prostu będę bezsilny. Tego się najbardziej boję. Tego najbardziej nie lubię i  tego się najbardziej 
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boję. Bezsilności. To jest, no…  

BW: A gdybyś stracił kontrolę nad swoim zachowaniem, no to, co by było?  

J: No właśnie... Tu jest właśnie ten problem, że tego nie potrafię określić, tego się nie da 

określić, bo bardzo różne pomysły mogą mi... Pod wpływem alkoholu i  na przykład, jakbym już 

dosłownie stracił panowanie, nie wiem, już bym nawet wziął te narkotyki, to mogłoby 

naprawdę nie wiem, co. Nie jestem w stanie tego określić. Nawet nie chcę być w stanie tego 

określić, bo boję się tego. No bo widziałem, widziałem z  opowieści, czy widziałem z różnych 

imprez, czy słyszałem z opowieści, bo ludzie potrafią naprawdę, naprawdę bardzo głupie rzeczy 

robić. 

Jacek przeczuwa, że poza kontrolą – jest rezygnacja, smutek, zwykła głupota, autoagresja? 

Świat wewnętrzny  

Czy to są „problemy”, które mój rozmówca „dusi” w operującym gwałtownymi obrazami 

(będzie o tym mowa za chwilę) świecie wewnętrznym tak długo, jak jest pod dominującą 

kontrolą babci? 

J: Słyszałem z opowieści, że ktoś po narkotykach zawiesił sobie pętlę na szyi i  skoczył z balkonu 

po narkotykach, bo myślał, że mu się szyja rozciągnie jak u  żyrafy. I tak sobie skoczył i sobie 

dyndał.   

BW: I zginął.  

J: Mhm. Powiesił się.  

BW: Czyli masz taki strach, że jakbyś wziął narkotyki i  alkohol, to możesz mieć myśli 

samobójcze? 

J: Nie tak konkretnie, to mówię, jak teraz mówię to do pana, to nie mówię, że to jest konkretne 

takie, tylko daję na przykład, mówię tak ogólnie. Przytaczam pewne przykłady. Nie mówię, że 

ja konkretnie bym miał na przykład myśli samobójcze i  tego typu rzeczy, tylko tak mówię 

ogółem. Ogółem tak mówię.  

 

Fantazje dotyczące ponarkotykowych wizji, uchylają drzwi do przeżyć mojego rozmówcy. 

Jak jednak sądzi, zmieniona świadomość nie przyniosłaby dla niego nowej wiedzy o sobie, bo 

siebie dobrze zna. W rozmowie fantazje te są figurą, która wprowadza treści, o których 

trudniej wprost mówić. Jacek wyraża ogólniejsze przekonanie, że nie tylko w kontekście 

przygotowania imprezy, ale też w ogóle ma niewielki wpływ na bieg zdarzeń, „a planować, 

nic nie będę planować, ponieważ zawsze, jak coś zaplanuję, to te plany biorą w łeb”. To, czy 

będzie miał chęć podjąć pracę w kolejnym tygodniu ferii zależy w dużej mierze od tego, jaki 

ma humor i jak się wyspał. Chce się w związku z tym podzielić myślą: „Ja tak zauważyłem, 

jeśli w nocy mi się śni realny sen, taki no, że dosłownie śni mi się realny sen, to tego dnia na 

pewno coś ciekawego się wydarzy. Mam taką zasadę, jak coś mi się śni, to już wiem, że w ten 

dzień coś ciekawego się wydarzy”. Dziś spał jak zabity, co jest niewyrażoną wprost wróżbą, 
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a może już oceną naszego spotkania  jako niezbyt ciekawego. To są dobre sny? – pytam – 

otwierając mimochodem nowy rozdział rozmowy, który jest Jackowi nieobojętny.  

K: Tak. Znaczy… no w większości takie chore trochę... Jakby ktoś wszedł do mojej wyobraźni, to 

by normalnie stamtąd nie wyszedł.  

BW: Nie wyszedł, bo…  

K: Róóóżne rzeczy tam się dzieją. Mam naprawdę chore pomysły czasem w głowie. Nie -przy-

to-czę te-go tu-taj, bo to trochę pod psychopatię podchodzą, nie chcę żeby ktoś się 

przestraszył, więc no…  

BW: No, nie ma takiego sposobu, żebym wszedł w Twoją wyobraźnię, tam się zgubił albo... tam 

coś. 

K: Nie, tak mi się wydaję, że jakby ktoś wszedł i  zobaczył, co tam się dzieje, to od razu: ja 

wychodzę, puk-puk.    

BW: Ale jednocześnie powiedziałeś, że jakby wszedł, to by nie wyszedł.  

K: No właśnie... Nie! Nie wyszedłby normalny. Wyjść, by wyszedł, ale nie wyszedłby normalny. 

 

Wyobraźnia, która wcześniej już dyskretnie zapowiedziała się w obrazie kogoś, co myślał, że 

szyja mu się rozciągnie jak u żyrafy, podchodzi pod psychopatię? Co to by miało znaczyć? 

Jako przykład „chorej” fantazji Jacek podaje sposób „szybkiego zrobienia kurczaków 

z rożna” - rozpylić benzynę, posypać przyprawy i rzucić zapałkę. Oponuje, gdy proponuję 

rozumienie tego obrazu jako niewybrednego żartu: „spalenie żywcem tysiąca kurczaków, no 

to nie wiem, czy taki żart”. Wspomina inny obraz. Widział kurczaka biegającego po 

podwórku bez głowy, w sumie śmiał się, strzelił z wiatrówki.  

BW: Czyli Twoją wyobraźnię…  

J: Jest bardzo rozbudowana.  

BW: ... ale zasiedlają też takie obrazy różne takie…  

J: Psychodeliczne, psychopatyczne i tego typu rzeczy. Czasem sobie powyobrażam takie rzeczy. 

BW: Ale ty umiesz się poruszać po tej wyobraźni…  

J: Spokojnie, bez żadnego problemu. Na przykład takie moje jakby... odchyły psychiki. Budzi się 

we mnie czasami taki mały psychopata, ale potrafię go zdusić .  Staram się go zdusić, żeby nie 

urósł. 

 

Budzącemu się „małemu psychopacie” Jacek ma ochotę zrobić krzywdę: „skręcić mu kark, 

podciąć gardło, wydłubać oczy”, przestrasza się własnymi fantazjami, wyraża nadzieję, że po 

tej rozmowie nie przyjedzie do niego jakiś oddział specjalistyczny, żeby go zakuć w kaftan 

bezpieczeństwa. Zaprzeczam, pytając przewrotnie, czy tego właśnie by chciał: „nie, nie, ja 

wolnością, to się jeszcze chcę nacieszyć” - odpowiada. Na opis, w jakich okolicznościach 

pacjenci trafiają bez zgody na oddziały psychiatryczne,  Jacek reaguje spostrzeżeniem, że 

chodzi między innymi o okoliczność, „że właśnie taki psychopata się uruchomił na stałe na 
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przykład”, wspomina chorującą psychicznie sąsiadkę, która zawsze miała otwarte okno na 

parterze i wciąż było słychać przekleństwa, pod oknem gromadziły się dzieci, pamięta jak ją 

przymusowo odwozili, karetka przyjechała i żandarmeria wojskowa.  

BW: Ale ty mówisz o tym, jak się zamieniasz w psychopatę…  

J: Nie żebym coś zrobił... że mam chęć na przykład zrobić coś, tylko tak myślę sobie o tym, po 

prostu. Takie myśli, myśli mnie takie nachodzą. Co by było gdyby... Na przykład komuś wyrwać 

głowę z kręgosłupem, na przykład.  

BW: Makabryczne jakieś obrazy…  

J: Teraz w sumie, jak sobie teraz o tym myślę, to w taki sposób jak odpowiadam na takie 

tematy, to ktoś mógłby się przestraszyć.  

BW: Wiesz co, nie boję się jakoś, jak Ciebie słucham, taki czuję... Że też masz dystans do tego, 

że nawet jak masz takie impulsy... nie impulsy - bardziej myśli przychodzą Ci takie makabryczne 

różne, to masz nad tym kontrolę.  

J: Mi się wydaje, że jak czasami człowiek sobie powyobraża dosłownie takie naprawdę 

makabryczne wydarzenia, to jest bardziej utrwalone, że jeżeli jest taka sytuacja na przykład 

straszna się stała, że na przykład ktoś by szedł, jakiś zamach by był, czy coś, to ludzie nie 

wpadają w panikę, tylko zachowują bardziej zimną krew, bo wiedzą co się dzieje, jak się dzieje, 

czy im coś grozi, czy nie. Ludzie nie wpadają tak łatwo w  panikę, bo są do takiej jakby makabry 

przyzwyczajeni. I że to też jest takie jakby, plus, jakby według mnie, że człowiek nie wpada tak 

łatwo w panikę. 

 

Przykładem (nieprzypadkowym) jest serial animowany adresowany do dorosłych widzów, 

zrealizowany w konwencji makabreski, w którym „ktoś zazwyczaj zostaje zmielony na 

papkę, oczy, flaki, wszystko wybucha”. Nie każdy może oglądać, „mnie to nie będzie 

ruszało”, „mogę przy tym jeść spaghetti”, ostatnio zaserwował sobie dwugodzinny maraton 

serialu. Próbując zrozumieć, pytam, czy to jest tak, że makabryczne, agresywne fantazje były 

odpowiedzią na przemoc rówieśniczą, której doświadczał w szkole i pogłębiającą się 

bezsilność z nią związaną. Jacek przyznaje, że miewał tak w gimnazjum, że fantazjował 

o drastycznej agresywnej odpowiedzi wobec dręczących go osób, podczas gdy faktycznie był 

bezradny. Zgłaszanie nadużyć pogarszało jego sytuację.  

Po krótkim marszu drogami wyjątku, zbaczamy na powszechniej uczęszczane ścieżki.  

Niedogodność zależności 

Prośba o próbę określenia, w jakim momencie swojego życia  jest teraz mój rozmówca, jak 

patrzy w przyszłość, prowadzi do takiego określenia celów:  

J: Jak najbardziej się usamodzielnić, żeby mieć mieszkanie, pracę i tego typu rzeczy, żeby być 

dosłownie samodzielnym, niezależnym od nikogo, samodzielnym po prostu. 

Samowystarczalność i w ogóle, to jest tak jakby moje. Samodzielność, taka niezależność, to jest 
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mój priorytet w życiu. Żeby nie być od kogoś zależnym na przykład. Dlatego też strasznie nie 

lubiłem i naprawdę stronię od tego, na przykład pożyczania od kogoś pieniędzy. Nie chcę mieć 

uczucia, że jestem komuś dłużny na przykład pieniądze, że coś mu muszę oddać. Nienawidzę 

tego uczucia. 

 

Czy to nieznośne uczucie, bycia coś dłużnym jest związane z faktem pobytu w rodzinie 

zastępczej? 

BW: Będąc w rodzinie zastępczej u babci... Ona Ci dawała takie poczucie, że powinieneś być jej 

wdzięczny, że masz wobec niej dług, że ona się jakoś poświęca dla Ciebie? 

J: No właśnie nie daje mi tego i  z tego właśnie się cieszę, bo bynajmniej niektórzy rodzice, że 

robią wywody swoim dzieciom, że... [zmienia głos] „Ja to Cię wychowałem, żyjesz na moim 

utrzymaniu, tu masz się mnie słuchać” [wraca do swojego głosu] i  tego typu rzeczy. Bo też no 

też czasami jak babcia, też jej się czasami powie, że też ona mi powie, że na przykład: jesteś na 

moim utrzymaniu, czy coś takiego, jak jej się czasami coś takiego zdarzy, to ja mówię... no to ja 

już tak mówię, no dosłownie, ja Ci nie kazałem mnie brać pod swoją pieczę. To była Twoja 

decyzja, więc, ja nie kazałem, teraz no jestem jakby zmuszony do bycia zależnym od niej, no bo 

wiek. Normalnie na 17 lat, to nie mogę się odłączyć od niej, o  tak, że pójdę na swoje, bo 

żadnych rachunków, czy niczego też nie... 

Piecza zastępcza jako schronienie przed konfliktem 

Pytanie o ocenę, czy umieszczenie w rodzinie zastępczej było dla niego dobre – 

przywołuje myśl o konfliktowym procesie rozstawania się rodziców rzutowanym na dziecko.  

J: Nie jestem w stanie tego określić, ponieważ nie wiem, jak by się potoczyło, jak bym nie trafił 

do tej rodziny. Nie mam.... Nie wiem, jak by to się potoczyło. Nie mam po prostu pojęcia, jak by 

się to potoczyło. Mi się wydaje, że to było, tak mi się wydaje, że to było dobre, ponieważ no 

uniknąłem tych wszystkich awantur, rozwodu i  tego wszystkiego, tego rozstania. Nie miałem 

też takiego jakby podziału między tymi rodzicami, że po jednej stronie jestem zdecydowanie, 

a tak to naprawdę w bardzo młodym wieku - dwóch lat - no to to jest naprawdę bardzo 

młody... człowiek. Poszedłem do babci, też nie miałem takiego czegoś, że przechodziłem 

bardzo w stronę jednego z rodziców. Jak były jakieś sprzeczki, no to stałem pośrodku. Starałem 

się ich rozdzielać i uspokajać, czy coś takiego. Stałem pośrodku, nie że po stronie jednej osoby, 

czy coś takiego, że po stronie mamy, czy taty, tylko stoję pośrodku, swoje stanowisko mam 

i stoję pośrodku. 

 

O pięć lat starsza siostra – inaczej – identyfikowała się jednoznacznie z mamą, dlatego 

trudniej było jej porozumieć się z babcią ojczystą, u której mieszkała. Po wyprowadzce od 

babci, do której doszło po burzliwym okresie bycia jej podopieczną, przeniosła  się 

bezpośrednio do mamy. Po odejściu siostry, życie z babcią, to dla Jacka „ustalony tryb dnia, 

zachowań, wszystko wychodzi jak w maszynie, jak w zegarku, systematycznie, 

automatycznie”. Maszyna jest projektu Jacka, nie babci, on chciał, żeby wszystko było „takie 
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ładne, poukładane, bez żadnego chaosu, tylko żeby wiedział co, kiedy się stanie”. Poranne 

rytuały, kursowanie pokój – kuchnia, najlepiej kiedy babcia śpi, bo to pozwala na niezmącone 

„odpływanie wyobraźnią”, w rejony przede wszystkim przygodowe, rzadko drastyczne, 

myślenie o  wszystkim. Czy teraz po piętnastu latach od „umieszczenia” w rodzinie, pobyt 

pod opieką babci jest dla Jacka dobry?  

J: Teraz? Mi się wydaje, że właśnie  jest dobre, ponieważ jestem pośrodku, że nie jestem na 

przykład, że nie mieszkam z mamą albo z tatą, nie jestem zależny po jednej albo po drugiej 

stronie, tylko jestem zależny od innych, tylko jestem tak jakby pośrodku. To jest właśnie dobre. 

Że nie jestem na przykład: że mieszkam z tatą, czy z mamą, jak oni. Nie wiem wszystkiego, co 

się tam dzieje, u nich, ale jestem pośrodku, mam swoją sytuację, mam swój punkt widzenia 

i swoją pozycję i się cieszę, bo to mam, a nie że jestem na przykład w  jedną stronę, z jedną 

stroną, a z drugą naprzeciw. Jak jestem po tej stronie, to też jest taki plus, że na przykład mogę 

poprosić o pomoc mamę i tatę, na przykład nie wiem, ostatnio mama mi skuter pomogła do 

taty zawieźć, bo tata ma tam warsztat, u taty to ja tam majsterkuję przy skuterze, przy motorze 

coś tam grzebię, a mama akurat z tej strony to ma busa, małą furgonetkę, to ona mi pomogła 

to przewozić. To bycie pośrodku to jest właśnie taki plus, że mogę jedną i  drugą stronę 

poprosić o pomoc, tak?  

 

Bezstronność (Jacek nie był „po stronie” taty ani mamy), tutaj przedstawiona 

w racjonalny sposób jako źródło praktycznych korzyści, jest jednocześnie kosztowna w sensie 

emocjonalnym, wiąże się z samotnością, o której Jacek mówił wcześniej. Daje dostęp do 

obojga rodziców, mimo ich konfliktu, ale żaden z nich nie jest na wyciągnięcie ręki, są 

równie odlegli dziecku, które ich potrzebuje?  

Spotkanie zmierza ku końcowi, pytam jeszcze o nadzór instytucjonalny ze strony 

organizatora pieczy i wizyty domowe jego przedstawicieli - nie wydają się one dla  Jacka 

szczególnie ważne, ale też nie są tylko przykrym obowiązkiem, określa je jako „wspieranie 

tego siedzenia pośrodku”, a co za tym idzie „posiadanie własnej sytuacji” i „własnego punktu 

widzenia”.  

Na kończące rozmowę pytanie o samopoczucie w sytuacji badania, Jacek odsłania swoją 

dyskretną strategię, „normalna rozmowa”, „pan jest tam psychologiem, czy kim”, wiem, że 

„mogę poopowiadać, się trochę wygadać”, no i też „pokazać, że jestem dojrzały”. Chciał 

zobaczyć, „czy osoba, która zajmuje się sprawdzaniem tego, czy coś takiego też tak uważa”. 

Odpowiadam, że rozmowa rozbudzi wyobraźnię czytelników, to na pewno. Jacek ma 

nadzieję, że ludzie, jak będą czytać, „to też zrozumieją niektóre swoje błędy”. Kto ma 

zrozumieć błędy? „Dzisiejsi niektórzy tacy pseudo-rodzice”. Pseudo-rodzicami nazywa Jacek 

tych dorosłych, którzy nie rozumieją, co to znaczy dyscyplina i pozwalają dziecku na 
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wszystko, bezstresowo wychowują. Czy obrona wartości surowego wychowania nie jest 

zaprzeczeniem pragnienia czułości, której brakowało? Dojmujący smutek towarzyszy 

słuchaniu tych mocnych stwierdzeń, gdy padają z ust dziecka wychowanego „w równej 

odległości” od rodziców.   

 

11. Druga rozmowa z Jackiem  

 Do drugiego spotkania dochodzi po kilkunastu dniach od pierwszego. Z racji 

przedłużających się innych zajęć, wysyłam wiadomość z prośbą, abyśmy zaczęli pół godziny 

później niż ustaliliśmy. SMS okazuje się być dla Jacka przypomnieniem o zaplanowanej 

rozmowie. Z racji późniejszej godziny rozpoczęcia rozmowy towarzyszy nam nieco większa 

presja czasu. Już pierwsze chwile dialogu, błahe pytanie o samopoczucie, wprowadza nas 

w temat rozwijany w poprzedniej rozmowie: 

J: Jeszcze mnie nic nie zdążyło zdenerwować za bardzo. 

BW: Aha. Tak to zazwyczaj jest? 

J: No zazwyczaj z rana. 

BW: Że coś Cię wkurzy? 

J: No. 

BW: A dzisiaj jeszcze nic? 

J: Znaczy no była jedna sytuacja, ale ochłonąłem po niej. 

BW: Chcesz powiedzieć? Co to za sytuacja? 

J: Nie po prostu nie dawali mi, nikt, spokojnie zrobić śniadania, bo co chwila ktoś do mnie pisał, 

to dzwonił, nie mogłem sobie nawet w spokoju śniadania zrobić. 

BW: A co chcieli od Ciebie? 

J: A to, czy wychodzisz, a to, czy co robię, a to to… a to tamto. Ósma godzina, dopiero człowiek 

wstał, a od razu się zaczyna.  

BW: No i dzisiaj idziesz do szkoły tak? 

J: Na 13:30.  

BW: A chcieli Cię wyciągnąć już wcześniej? 

J: Tak. Ja tylko na dwie lekcje idę. 

BW: I dokąd byś miał iść?  

J: Tego to nawet sam Pan Bóg nie wie. [wzdycha]  

BW: Ale to dokąd Cię wyciągają tak rano? 

J: Nie mam pojęcia zupełnie, naprawdę nie mam pojęcia. Jak mam czas, siedzę w  domu, to nic, 

cisza, a jak nie mam czasu to każdy... 

 

Namowy rówieśników na wyjścia z domu, wobec utrzymujących się trudności 

z przekonującym odmawianiem, są dla Jacka poważnym stresorem życia codziennego. Były 

też powodem, dla którego ma wrażenie, że w ferie nie odpoczął, „co chwila telefon, czy 
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wychodzisz, czy to, czy tamto”. Jednocześnie Jacek przyznaje, że czasem ze znajomymi 

trochę się pośmieje, podowiaduje ciekawych rzeczy, „no takie nasze wewnętrzne sprawy”.  

Potrzeba kontaktu z rówieśnikami 

 Nawiązuję do poprzedniej rozmowy i tego wrażenia, że presja ze strony otoczenia nie 

pozwala odpocząć. Jacek chętnie wyjaśnia, że nie zawsze tak jest, że nie chce kontaktu. 

Czasem go potrzebuje. Kiedy był chory liczył, że ktoś się odezwie, ale telefon milczał, a jak 

wyzdrowiał, to „jakby zawór otworzyć”. Ocenia, że to „dziwne i chore”, chociaż domyślam 

się, że zwyczajnie było mu przykro. Zamiast nazywać uczucia Jacek nazywa świat, to jego 

sposób, by się bronić przed nieprzyjemnymi przeżyciami.  

BW: Czyli to tak jakby, że to Twoje bycie wśród ludzi, to wygląda tak, że jak Ty kogoś 

potrzebujesz... 

J: To nie ma.... 

BW: To nie ma, to się nie domyśla, że Ty potrzebujesz. 

J: Tak, jak ja potrzebuję, to ni-ko-go nie ma, a jak mnie potrzebują... ktoś potrzebuje mnie, to 

się od razu odzywa, ten człowiek się odnajduje, największy przyjaciel. Tak jest w  sumie zawsze 

i wszędzie. Jak człowiek coś chce, potrzebuje, to się zawsze odezwie. 

BW: No prawie każdy, ale Ty nie, tak? Z tego, co rozumiem...  

J: Ja sobie wolę radzić sam. 

BW: Właśnie, czemu tak jest? 

J: Bo nie chce mi się kombinować, a to z kimś się umawiać, a to komuś coś wypadnie, a to 

plany się pokrzyżują a to to, a to tamto. A tak to jestem ja sam, wiem co mogę zrobić, a czego 

nie mogę i sobie po prostu to robię. A nie tak to, a to to a to tamto, a to ktoś jeszcze coś innego 

będzie chciał za to, a to to. Nie. 

BW: Ktoś będzie coś chciał? 

J: No na przykład. Przysługę za przysługę, czy coś takiego. 

BW: Że nie ma kontaktu bezinteresownego jakby? 

J: Tak. 

Wycofanie zaufania do innych 

Czy to jest tak, że Jacek nie podejmuje próby nawiązania kontaktu ze znajomymi, kiedy 

potrzebuje się z kimś spotkać, dlatego, że obawia się odmowy, nie chce usłyszeć, że ktoś ma 

inne plany, albo już umówił się z kimś innym? Czy te komunikaty trafiają w ranę, którą Jacek 

nazwie „taką trochę fobią społeczną”, a można też nazwać wrażliwością na odrzucenie?  

BW: Ale też zapamiętałem z naszego spotkania ostatniego, jak mówiłeś, być w  rodzinie 

zastępczej, to jest taka trochę lekcja życia, lekcja życia, żeby liczyć na siebie. 

J: Mhm. No bo, to też jest tak, że no dziecko liczy na rodziców, tak? Jest pod opieką rodziców, 

liczy na rodziców, a tak jakby w moim przypadku, rodzice mnie zawiedli. No to dlatego 
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zacząłem: Na babcię już nie miałem... już tak nie chciałem zaufać, no bo jak zaufałem rodzicom, 

no to tak też się posypało, to też nie miałem tego zaufania, żeby liczyć cały czas na babcię, czy 

na siostrę, no to starałem się liczyć na siebie. 

BW: Czyli to jest... 

J: Z takimi dziecięcymi problemami, tam coś, radzić sobie sam. Nie mówić tego u babci, czy 

komuś, tylko radzić sobie sam. 

BW: Aha. Ale Jakub to jest tak że... Jak mówisz; zawiedli mnie rodzice i  w związku z tym ja już 

jakby "nikomu nie zaufam" w taki sposób, że na nikim już nie chciałem polegać, nie? I  tak już 

ma być? Już tak chcesz żeby było, czy to w  tobie jakoś tam jest, że "zostałem zawiedziony", 

więc nikomu nie chcę zaufać? 

J: Jak na razie tak jest, a co będzie w przyszłości, nie mam pojęcia. 

(...) 

BW: Czyli tak jakby jest taki strach przed tym, że zostaniesz zawiedziony znowu, tak? Przez 

kogoś. 

J: Taka trochę fobia społeczna. Tak trochę. (…)  Taka fobia społeczna, że zawsze byłem 

wykluczony z tego społeczeństwa, na poboczu, to też dlatego, żeby no... Taka fobia jakby.  

 

Reintegracja z grupą  

„Czas wykluczenia masz już za sobą”, chcę przypomnieć osiągnięcie, o którym mój 

rozmówca wspominał poprzednio; potwierdza je roztropnie czyniąc zastrzeżenie uderzające  

w nadmierny optymizm: „Mam już go raczej za sobą. Ale no jednak no, pewne traumy, czy 

tam przeżycia pozostają, lęki różne też pozostają. To nie zniknie z dnia na dzień”. Skoro 

jednak udało się dokonać zmian, jak do tego doszło?  

BW: A jeśli mówisz, „byłem wykluczony”, tam jest „wy-kluczyć” i słowo „klucz", to jaki był ten 

klucz, żeby wejść do tego społeczeństwa z powrotem, bo Ty go jakoś odnalazłeś. 

J: Dobrać sobie osoby, które dały mi szanse pokazać mój charakter, a nie tylko, nie oceniły 

mnie tylko z zewnątrz. 

BW: Aha. 

J: Dały mi szansę żebym pokazał swój charakter, jaki jestem w  środku. A nie tylko, że 

z zewnątrz. Było nawet takie powiedzenie, „nie oceniaj książki po okładce”. A dużo ludzi 

niestety nie stosuje się do tego. 

Tracenie/zachowanie twarzy  

O okładce nie wiadomo zbyt wiele, tyle tylko, że nie stawiała Jacka w zbyt dobrym świetle, 

„czy trochę takiego głupka i nie wiadomo jeszcze tam kogo”. Była sposobem na 

przyciągnięcie czytelnika, jednocześnie niefortunnie klasyfikującym jego opowieść 

„w pewnym gatunku literackim”, od którego nie oczekuje się wiele więcej, by bawił – 

śmiesząc?  
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BW: A teraz się to zmieniło i okładka i wnętrze bardziej tak współgrają ze sobą?  

J: Coś tam się zacierają te granice, ale tak - mało. 

BW: Aha.  

J: Nadal jest widoczna ta różnica. 

BW: Aha. Że nie każdy potrafi, nie wiem, jak by to powiedzieć... 

J: No nie każdy zauważa, że nie jestem taki, na jakiego wyglądam. 

BW: Czyli czujesz, że nadal wyglądasz jakoś tak, że nie budzi to ciekawości, nie budzi to chęci 

zbliżenia się do Ciebie, tak?  

J: No, coś takiego.  

BW: I chcesz tak wyglądać, czy nie masz na to wpływu? 

J: A jeśli mam to znikomy. 

BW: Mhm. Bo co by się musiało zmienić? Żebyś czuł się lepiej w  swojej skórze? 

 

Jacek chciałby być odbierany jako dojrzała osoba, a le twarz zdradza jego nastoletni 

wiek. Jednocześnie zyskanie twarzy „osoby stonowanej, odpowiedzialnej, spokojnej”, 

oznaczałoby utratę twarzy, którą nadal posiada i która, pomimo określonych niedogodności, 

pozwalała być rozpoznawalnym wśród rówieśników. Siostra i babcia chcą zatrzymać czas, 

tęsknią za jego dziecięcą buzią, doradzają zabiegi kosmetyczne: „maseczki, mazid ła”. On 

marzy, by proces tej transformacji mieć już za sobą. Jacek zastanawia się, jak babcia, widząca 

w nim jeszcze małego chłopca, zareaguje na jego chęć wyprowadzki. Mieszkanie ma zwolnić 

dziadek, z którym babcia jest wiele lat po rozwodzie.  

Struktura rodziny 

Dziadkowie utrzymują relacje („w sumie to nie mnie to oceniać, jak to nazwać, dobra, 

czy pozytywna, czy negatywna, czy neutralna, nie wiem”) dzięki temu, Jacek ma na co dzień 

możliwość spotkań z dziadkiem, z którym rozmawia na wiele tematów, od his torii po 

motoryzację. Potwierdza moje spostrzeżenie, że bardziej osadzony jest w rodzinie od strony 

taty. Zaraz potem bez zachęty decyduje się narysować genogram, na którego zapowiedź na 

poprzednim spotkaniu zareagował wyraźną niechęcią.  

Na stworzony przez siebie obraz struktury rodziny patrzy z poczuciem, że „sporawa 

jest”, szczególnie jeśli miałby dorysować rodzinę taty. Decyduje się to zrobić. Nowemu 

związkowi taty zawdzięcza rodzeństwo przyrodnie i „przyszywane”, które pochodzi 

z wcześniejszego związku jego partnerki. Mama związała się z kimś, ale nie założyła rodziny, 

wspomnienie o mamie budzi uczucia, na które brakuje słów, ciężkie westchnienie 

i lakoniczny komentarz zamykają temat, „nie dorobiła mi więcej rodzeństwa na szczęście, ona 

miała trochę problemów zdrowotnych itd.”.  
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Spotkanie musi dobiec końca z racji ograniczonego czasu. Na pytanie, czy chciałby 

kontynuować rozmowę kolejnym razem, Jacek jednoznacznie stwierdza, że już nie. 

„Z czasem bywa cienko. Albo też z chęciami”. Przyznaje, że o dzisiejszym spotkaniu 

przypomniał mu mój SMS zapowiadający potrzebę rozpoczęcia nieco później, „coś tam 

w głowie siedziało, coś w środę ma się stać, ale dokładnie nie pamiętam, co”. Po czasie, 

patrząc na mapę rodziny Jacka, dostrzegam kontrast pomiędzy wielością ważnych osób,  

o których wiadomo, że są i jak mają na imię, a słabością ważnych relacji, o których można by 

opowiedzieć i na których można by się oprzeć.  
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Zakończenie  
 

Praca hermeneutyczna dotycząca doświadczenia udziału w praktykach organizowania 

i świadczenia opieki zastępczej, którą podjąłem w dyskusji z danymi ilościowymi i literaturą 

przedmiotu (rozdziały I-III) oraz badania doświadczeń osób wychowywanych w rodzinach 

zastępczych (rozdziały IV-V) pozwala na: (a) podsumowanie odkryć badawczych w postaci 

kilkunastu tez, (b) sformułowanie wniosków dla praktyki oraz (c) sformułowanie 

rekomendacji dla dalszych badań.  

Podsumowanie odkryć badawczych  

W tekście znalazły uzasadnienie następujące tezy: 

Sens opieki zastępczej 

1. Opieka zastępcza jest prawem dziecka, w sytuacji utraty obojga rodziców oraz 

w sytuacji, kiedy jest ono źle traktowane przez rodziców. System opieki zastępczej jest 

projektowany przede wszystkim z myślą o potrzebach tej drugiej – znacznie liczniejszej 

grupy.  

2. Istotą pieczy zastępczej jest powierzenie dziecka odebranego z  rodziny dla jego 

dobra innym  na jakiś czas. W istotę tych działań  podejmowanych na rzecz dobra dziecka 

nieuchronnie wpisane jest jego zagrożenie.  

Założenia pieczy zastępczej 

3. W świetle dostępnych danych, błędem jest postrzeganie typów rodzin zastępczych 

jako dających się posortować wedle kryterium „który typ lepiej zabezpiecza dobro dziecka”.  

4. Założenie o nieokreślonym - czasowym charakterze pieczy zastępczej komplikuje 

adaptację dziecka odebranego z rodziny pochodzenia do życia w rodzinie zastępczej.  

Problem oddzielenia dziecka od rodziców 

5.  Krytyczne znaczenie dla decyzji o oddzieleniu dziecka od rodziców i powierzeniu 

go opiece innych osób, ma ocena sytuacji dziecka jako źle traktowanego przez rodziców. 

Oceny sytuacji dziecka dokonuje sąd bazując na materiale dowodowym pochodzącym 

z różnych instytucji, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z dzieckiem i jego 

rodzicami. Ocena ta obarczona jest ryzykiem błędu, to ryzyko jest tym większe im większa 

jest bezrefleksyjność instytucji nadzorujących sytuację dzieci.  Wdrożenie algorytmów oceny 
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sytuacji dziecka w postaci kwestionariuszy i list kontrolnych spotykane w innych systemach 

jest rozwiązaniem konserwującym bezrefleksyjność i przez to szkodliwym.  

6. Podejmowaniu niektórych decyzji, mających na celu zabezpieczenie dobra dziecka 

towarzyszą poważne wątpliwości. Zdarza się, że zostają one zagłuszone przekonaniem 

o zasadności „wyboru mniejszego zła”. Pewną rolę w nieopartym na faktach szacowaniu „co 

dla dziecka gorsze” – pozostanie w rodzinie czy umieszczenie w rodzinie zastępczej, odgrywa 

techniczne pojmowanie przywiązania.  

7. Złe traktowanie dziecka rozumie się w aktach prawnych i zapisach procedur 

instytucjonalnych jako nadużycia i/lub zaniedbanie. Ta druga kategoria jest jednak nieścisła - 

odnosi się do pojęcia potrzeb dziecka, które w warunkach współczesnych są zarówno czymś 

odkrywanym jak i czymś kreowanym (poprzez globalny rynek dóbr i usług oraz poprzez 

dyskursy  ideologiczne). Obecnie z praktyki polskiego systemu wyłania się definicja „złego 

traktowania” dziecka, jako stwarzania przez rodzica poważnego zagrożenia dla zdrowia lub 

zagrożenia dla życia dziecka. Jest to definicja w mniejszym stopniu zależna od arbitralnych 

rozstrzygnięć dyskursywnych, natomiast po tak zorganizowanym systemie  można się 

spodziewać raczej tendencji do błędów wynikających z zaniechania reakcji niż nadmiernego 

ingerowania w sprawy rodziny. 

Jakość opieki zastępczej 

8. Rodzinna opieka zastępcza generalnie osiąga cel, jakim jest zabezpieczenie  dziecka 

przed krzywdą rozumianą jako stwarzanie przez opiekunów zagrożenia dla zdrowia lub 

zagrożenia dla życia dziecka. Istnieją nieliczne przypadki, gdzie opiekunowie zastępczy 

dopuszczają się krzywdzenia podopiecznych, natomiast relatywnie często opiekunowie 

zastępczy spotykają się z zarzutem podopiecznych, co do ich złego traktowania, który zostaje 

oceniony w toku postępowań sądowych i instytucjonalnych jako nieuzasadniony.  

9. Rodzinnej opiece zastępczej, jak dotąd nie udaje się powszechnie zapewnić 

dzieciom korektywnych doświadczeń w zakresie więzi, pozwalających zabliźniać się ich 

zranieniom i zwiększających ich szanse na przekroczenie zastanych w rodzinie pochodzenia 

nieadaptacyjnych schematów funkcjonowania osobistego i społecznego.  

Relacje pomiędzy opiekunami i podopiecznymi 

10. Opiekunowie zastępczy stają przed dwoma bardzo trudnymi zadaniami, jakimi są: 

(a) kształtowanie relacji z dzieckiem w inny sposób, niż ukształtowana była relacja pomiędzy 
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nim i jego rodzicami; (b) uznanie traumy dziecka i takie komunikowanie się z nim, które 

pozwala na zabliźnienie się doznanych przez dziecko zranień. Fundamentalna dla obu tych ról 

jest postawa gotowości przyjęcia dziecka wraz z jego bagażem doświadczeń, to znaczy: bez 

zaprzeczania doznanemu przez dziecko cierpieniu, ale jednocześnie z uwzględnieniem tego, 

że żyło ono w określonym środowisku i przystosowało się do jego wymagań. Nabycie 

zdolności do korzystania z zasobów nowego środowiska w sposób zgodny z jego 

wymaganiami wymaga czasu, natomiast trauma jest komunikowana od razu po osiągnięciu 

minimalnego poczucia bezpieczeństwa. Ten czas – zanim uda się nawiązać trwałą, elastyczną 

więź, wystawia opiekunów na próbę, w której potrzebują wsparcia. W tym czasie relacja 

pomiędzy opiekunami zastępczymi a ich wychowankami może być zagrożona, dlatego że 

duża część komunikacji rozgrywa się w trudnym do przyjęcia zachowaniu podopiecznych. 

Jednocześnie dzięki temu zachowaniu budowanie relacji jest w ogóle możliwe. Trudne 

zachowanie jest dramatyczną strategią komunikacji lęku, sięgającego czasem samych 

podstaw dziecka bycia - w - świecie. Jego przyjęcie, zrozumienie i przekazanie go dziecku 

w formie dającej się zinternalizować w postaci własnego doświadczenia stanowi bodaj 

największe z wyzwań, z jakimi mierzą się opiekunowie zastępczy. Wiele reakcji opiekunów 

w tym czasie zorientowanych jest na wyeliminowanie zachowania (także z pomocą 

specjalistów) bez jego zrozumienia. Każda taka próba przyjęcia dziecka – bez przyjęcia, 

uznania i docenienia65 jego cierpienia,  oddala nadzieję podopiecznego na znalezienie oparcia 

w relacjach z opiekunami, czasem – bezpowrotnie. 

11. Jednym ze specyficznych obszarów nierozumienia sytuacji wychowanków rodzin 

zastępczych jest znaczenie ich relacji z rodzicami po umieszczeniu w pieczy zastępczej. 

Rodziny zastępcze podejmują czasem próby pozyskiwania bardziej współpracującej postawy 

dziecka na drodze przekonywania go, jak bardzo jakość życia jego rodziców odbiega na 

niekorzyść od jakości życia opiekunów zastępczych. Jednak dzieci nie są konsumentami życia 

rodzinnego w takiej czy innej postaci, lepiej lub gorzej dopasowanego do potrzeb. Są 

organicznie związane z systemem rodziny pochodzenia, z którego zostają wyrwane i stają 

przed wyzwaniem  zakorzenienia się w środowisku rodziny zastępczej, nie wiadomo na jak 

długo. Badanie doświadczeń młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych dostarcza 

przejmujących świadectw tego, że relacje podopiecznych rodzin zastępczych z ich rodzicami 

 

65
 W cierpieniu dziecka i  jego trudnym zachowaniu upamiętnieni są jego rodzice, których dziecko nosi w sobie, 

nie mogąc ich zapomnieć. 
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biologicznymi nie tracą z czasem na znaczeniu (dotyczy to także dzieci osieroconych). Po 

pierwsze, lata koegzystencji z rodzicami źle traktującymi dziecko pozostawiają je 

przystosowane  na poziomie intrapsychicznym i behawioralnym do uzyskiwania minimum 

troski w trudnych warunkach środowiska rodziny pochodzenia. Relacje te rzutują na sposób 

wchodzenia w bliskie relacje. Po drugie, relacje te pozostawiają pytania: czy byłem/byłam 

chciany/chciana?; czy byłem kochany/kochana?;  a pytania te całymi latami rzutują na 

poczucie własnej wartości dziecka i jego samoakceptację.  

12. Budowanie przez dziecko poczucia własnej wartości utrudnia podtrzymywana 

niekiedy w rodzinach zastępczych postawa moralnej wyższości wobec jego matki - kobiety, 

której ciało jest miejscem pochodzenia dziecka. Akceptacja dziecka w warunkach odrzucenia 

jego matki jest przewrotnym obliczem pieczy zastępczej. Ta postawa opiekunów, jeśli 

występuje, uniemożliwia dziecku integrację jego doświadczenia w spójnym poczuciu 

tożsamości. 

Wnioski dla praktyki 

Z powyższych tez można wywieść kilka uwag, co do organizowania i świadczenia 

opieki zastępczej oraz wspierania wychowanków rodzin zastępczych (wymieniam je w tym 

samym kluczu, co tezy uzasadnione w badaniach)66: 

Sens opieki zastępczej 

1. Potrzeby dzieci osieroconych przebywających w pieczy zastępczej powinny być 

zaakcentowane w postaci prawa dziecka do znajomości miejsca pochówku rodziców oraz 

prawa do kultywowania ich pamięci.  Sposób pracy z rodzinami zastępczymi wychowującymi 

dzieci osierocone powinien uwzględniać fakt, że relacja dzieci ze zmarłymi rodzicami jest 

częścią ich tożsamości, oraz że strata może powodować zwrócone przeciwko „ja” uczucia, 

miedzy innymi poczucie winy. Te głębokie nieświadome uczucia związane z relacją wobec 

uwewnętrznionych „obiektów rodzicielskich” mogą znajdować wyraz w zachowaniu 

obieranym jako trudne - w którym często są nie do poznania. Ponadto, w związku z tym, że 

rola rodzin zastępczych wobec dzieci osieroconych jest z założenia nieograniczona w czasie, 

planowanie pomocy dziecku może uwzględniać już w punkcie wyjścia plany 

 

66
  Rozdział „wnioski dla praktyki” ma symetryczny układ do rozdziału „podsumowanie odkryć badawczych”, 

stosuję tu tożsame tytuły podrozdziałów i podział treści ujęty w punktach. I tak np. punkt pierwszy „wniosków 
dla praktyki” jest rozwinięciem punktu pierwszego „podsumowania odkryć…” itd. 
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długoterminowe, w tym myślenie na temat zabezpieczenia materialnego dzieci po 

usamodzielnieniu. Proponując wsparcie, warto mieć na uwadze, że w przypadku rodzin 

zastępczych stanowionych przez osoby spokrewnione z dziećmi osieroconymi także 

opiekunowie są dotknięci żałobą po stracie, której przebieg może w niektórych przypadkach 

ograniczać ich zdolność towarzyszenia dziecku w jego radzeniu sobie ze stratą. 

2. W związku z tym, że odebranie dziecka z rodziny jest zab iegiem ryzykownym,  

postępowaniu temu musi nieprzerwanie towarzyszyć refleksja i wielokrotnie ponawiane 

badanie sytuacji dziecka. Refleksyjność osób zaangażowanych w ryzykowne praktyki 

ochrony dobra dziecka może chronić przed deformacją tych praktyk w zinstytucjonalizowane 

formy przemocy (por. Kaszyński, 2019). 

Założenia pieczy zastępczej 

3. W razie  konieczności odebrania dziecka z rodziny pochodzenia niezbędna jest 

analiza jego sytuacji na zasadzie indywidualnego studium przypadku. Pieczę zastępczą 

powinny dla dziecka pełnić osoby, które dają najlepsze gwarancje zapewnienia właściwej 

opieki i wychowania właśnie temu dziecku.  

4. Wymaga przemyślenia i zbadania pod kątem prawnym idea powiązania decyzji 

o ograniczaniu władzy rodzicielskiej z kontraktem obejmującym konkretny czas 

i określającym wprost wymagane od rodziców działania, których podjęcie w określonym 

czasie zapewni odzyskanie przez nich władzy rodzicielskiej. Dla dziecka, ograniczenie 

w czasie oczekiwania na gotowość rodziców może sprzyjać lepszemu adaptowaniu się do 

życia w rodzinie zastępczej.  

Problem oddzielenia dziecka od rodziców 

5. Oceniając sytuację dziecka w rodzinie trzeba mieć na uwadze, że jest to proces 

interpretacji faktów, z których tylko część dostępna jest obserwacji. Trzeba zachować 

uważność, aby uzasadnieniem odebrania dziecka z rodziny nie były fakty znane z drugiej 

ręki, arbitralne oceny oparte na subiektywnych normach, domorosłe diagnozy osobowości. 

Nieuchronnie w społecznościach lokalnych zachodzą procesy stygmatyzacji rodzin 

wieloproblemowych, które warto sobie uprzytamniać aby rola instytucji pomocowych nie 

sprowadzała się do utrwalania emblematu niewydolności tych rodzin. Także specjaliści, 

w tym psychologowie, nie są wolni od dokonywania ocen „w paradygmacie moralnego 

oburzenia”, które mogą nie służyć dzieciom, mimo że biorą początek w uczuciu bycia 
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poruszonym ich sytuacją. W badaniu sytuacji dziecka niezbędne jest wysłuchanie dziecka 

w każdym wieku, wysłuchanie otwarte na wypowiedziane i niewypowiedziane aspekty jego 

doświadczenia. 

6. Należy zaniechać podejmowania decyzji w sprawach dziecka w poczuciu 

wybierania dla niego mniejszego zła. W przypadkach, gdy pojawia się taka intuicja, że wybór 

będzie dla dziecka "mniejszym złem", trzeba szukać innych rozwiązań. Nie jest to 

równoznaczne z wiarą, że piecza zastępcza kiedykolwiek może być wyborem, w który nie 

będzie wpisane ryzyko; chodzi jedynie o sytuacje, w których już istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że rozpatrywana opcja pieczy zastępczej nie będzie dla dziecka dobra. 

7. Warte przemyślenia jest rozwinięcie rozumienia „złego traktowania” dziecka przez 

rodziców, które wymaga radykalnej interwencji instytucji państwowych, w kategoriach 

zagrożenia zdrowia dziecka. Umieszczenie w pieczy zastępczej można porównać do 

inwazyjnej metody leczenia, która wiąże się dla pacjenta z ryzykiem, ale której zastosowanie 

jest uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia i życia. Jest to zasadne również w tym sensie, że 

rodzinna piecza zastępcza na ogół zapewniania dzieciom optymalny dostęp opieki zdrowotnej 

i skutecznie zabezpiecza je przed krzywdzeniem. To rozumienie wymaga jednak dalszego 

rozwijania w tym sensie, że nie można w zakres zagrożenia dla zdrowia dziecka nie włączać 

jego zdrowia psychicznego. Włączenie zdrowia psychicznego w zakres ochrony dziecka 

przez państwo czyni konieczną ocenę jego środowiska pod kątem: możliwości rozwoju 

emocjonalnego i poznawczego, realizowania prawa do edukacji, kształtowania tożsamości, 

zdolności do samoopieki. W wolnym od ideologii otwieraniu dalszych perspektyw dla 

ochrony praw dzieci w rodzinach może pomóc korzystanie np. z brytyjskiego modelu oceny 

sytuacji dziecka, pod warunkiem, że pozostanie inspiracją dla pracowników terenowych 

pozostających w dialogu z rodziną a nie wynaturzy się w kształt mechanicznego, potencjalnie 

opresyjnego systemu. 

Jakość opieki zastępczej 

8. Możliwość wtórnej wiktymizacji dzieci w rodzinach zastępczych musi być nadal 

brana pod uwagę przez instytucje je nadzorujące, mimo relatywnie rzadkiego występowania 

tego problemu. Z drugiej strony elementem szkolenia rodzin zastępczych powinno być 

przygotowanie opiekunów na sytuację bezpodstawnego oskarżenia o złe traktowanie ze 

strony dziecka. Organizatorzy pieczy zastępczej i osoby związane z mediami powinny mieć 

świadomość występowania fałszywych oskarżeń ze strony dzieci jako specyfiki ich 
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przeżywania trudności w bliskich relacjach, by nieadekwatne reakcje dorosłych podejmowane 

w dobrej wierze nie zagrażały stabilności sytuacji dziecka.  Ze strony specjalistów rodzinom 

zastępczym potrzebna jest pomoc w zakresie rozumienia fałszywych (obiektywnie) oskarżeń 

ze strony dzieci jako znaczących, odsłaniających ich prawdziwy świat przeżywany.  

9. Kompetentne wspieranie rodzin zastępczych wymaga stworzenia intelektualnego 

zaplecza dla systemu opieki zastępczej oraz zorganizowania się pracowników związanych 

z systemem pieczy zastępczej w społeczność osób uczących się metodą studiów 

indywidualnych przypadków i służących sobie koleżeńską superwizją i wsparciem. 

W związku z tym, że konieczne jest indywidualne rozpatrywanie sytuacji każdego 

wychowanka rodziny zastępczej, co może zrobić tylko konkretny pracownik w relacji ja-ty 

z dzieckiem i jego opiekunami, potrzeba bardziej dynamicznego transferu wiedzy 

pożytkowanej z powodzeniem w praktyce psychoterapii z intelektualnych centrów na 

peryferia, gdzie odbywa się najczęściej słabo opłacana praca terenowa świadczona przez 

pracowników pełnych szczerego zaangażowania, ale dysponujących mniejszym 

doświadczeniem i skromnym merytorycznym wsparciem ze strony instytucji.  

Rolą opiekunów wspieranych przez pracowników związanych z organizatorem opieki 

zastępczej jest dotrzymać dziecku tempa w dochodzeniu do siebie, udostępniając własny 

umysł i jeśli to możliwe, pomóc mu mentalnie opracowywać przeszkody, które napotyka 

w rozwoju. Rozmowy, jak choćby te, których zapis przedstawiłem, odsłaniają pewne 

węzłowe wątki doświadczenia, które zatrzymują podopiecznych rodzin zastępczych 

w oczekiwaniu na ich rozwiązanie. Innego wsparcia potrzebuje Jacek, innego Przemek, 

Konrad, Monika. Może budzić nadzieję fakt, że nawet w tak niewielkich odsłonach „świata 

wewnętrznego”, jakie powstają w wyniku naturalnej rozmowy, zauważalne są ślady 

potencjalnych przeszkód dla osiągania przez młodego człowieka kolejnych szczebli rozwoju 

psychospołecznego, komfortowego funkcjonowania w relacjach i rolach społecznych. 

Zgodnie z naturą rzeczy, te kilka rozmów zawiera wskazówki, jak służyć pomocą tym 

konkretnym młodym osobom. Sytuacja innych młodych ludzi wychowywanych w rodzinach 

zastępczych jest inna i jako taka wymaga nowego czasu i miejsca spotkania. Badanie 

indywidualnego „kodu wykluczenia”, pozostaje każdorazowo zobowiązaniem dla osób, 

którym dobro dziecka zostaje powierzone.  

Strategia tworzenia programów zakładających wyposażanie dzieci w rozmaite 

kompetencje powinna ustąpić miejsca nauce właściwego  obchodzenia się z bagażami 

doświadczeń, które wnoszą one do rodzin zastępczych (to znaczy – obchodzenia się 



 

 

   265 

 

delikatnego, z uwagi na to, co w bagażu zachowane). Rozmowy z badanymi i poprzedzająca 

je praca hermeneutyczna pokazują, że w pieczy zastępczej chodzi nade wszystko o radzenie 

sobie z nadmiarem, a w dalszej kolejności wypełnianie ewentualnych braków.  

Relacje pomiędzy opiekunami i podopiecznymi  

10. Szkolenia powinny kształtować u rodziców zastępczych gotowość rozumienia 

trudnych zachowań dziecka, nie tylko w kategoriach niedostosowania, demoralizacji, czy 

zaburzeń, ale także jako znaczących przejawów życia zgodnych z dramaturgią jego świata 

wewnętrznego.  Na etapie kwalifikowania osób do pełnienia roli opiekunów zastępczych 

warto badać, na ile ich własne doświadczenia w zakresie otrzymywania opieki oraz 

ewentualne terapeutyczne przepracowanie tych doświadczeń, pozwalają na pomieszczanie 

lęku i złości dziecka wyrażających się w jego trudnym zachowaniu. Opiekunowie już 

pełniący swoją rolę powinni móc liczyć na wsparcie pracowników terenowych w stawianiu 

sobie adekwatnych pytań, analizowaniu, co zachowania dziecka znaczą i dlaczego pojawiają 

się akurat w danej chwili.  

11. Jest konieczne, by w pojmowaniu sytuacji dzieci wychowywanych w rodzinach 

zastępczych przekraczać techniczną (i nieuprawnioną) interpretację teorii przywiązania - 

gdzie nowa więź zastępuje poprzednią. W opiece nad dziećmi potrzebna jest zarówno 

cierpliwość wobec pewnych wzorców przystosowania i wzorców interakcji z opiekunem, 

które pozwalały dziecku przetrwać w rodzinie pochodzenia; jak i empatia wobec 

wewnętrznych śladów relacji z rodzicami, które są jednocześnie raną i punktem wyjścia  

(Opoczyńska-Morasiewicz, 2019). 

12. Postrzeganie matki dziecka z perspektywy, której obca jest postawa jej potępienia, 

przygotowuje opiekunów zastępczych do spełnienia wobec dziecka roli „za nią” w bardzo 

głębokim sensie. Korektywna rola rodziny zastępczej polega na udostępnieniu wrażliwego 

umysłu, pozwalającego na przyjęcie niejako „powtórnych” narodzin dziecka, to znaczy - 

przyjęcia go wraz z tymi aspektami cielesnego i psychicznego doświadczenia, które nie 

mogły zostać zaakceptowane przez jego matkę. Szczególnie okres dorastania przynosi szansę 

(ale i wnosi związane z tym napięcie) ponownego opracowania pierwotnego lęku w nowej 

relacji. Poprzez zachowanie nastolatek projektuje własne stany umysłu na opiekunów. Te 

komunikaty wpływają na odbiorcę przede wszystkim wywołując w nim nieznane lub 

niechciane uczucia, w tym: silny lęk. Jego przeżycie bez odrzucenia dziecka  otworzy przed 
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nim drogę do rozwoju poczucia bycia sobą, myślenia, uczenia się i znoszenia psychicznego 

bólu, nieuchronnie wpisanego w życie.  

 

Rekomendacje dla dalszych badań 

Nauka o(d) nieobecnych 

1. Na początku refleksji o perspektywach dalszych badań myślę o osobach, k tó re 

zdecydowały  się nie rozmawiać ze mną, mimo deklaracji dobrych intencji wyrażonych 

w liście z zaproszeniem do udziału w badaniach. Prawo odmowy udziału w badaniach 

z punktu widzenia badacza oznacza konieczność godzenia z niepewnością i niewiedzą. 

O nieobecnych nic nie można powiedzieć, nie wiadomo też nic o powodach ich odmowy.  

Skazane na niepowodzenie są próby przekroczenia niewiedzy o sytuacji osób, które 

nie są gotowe na rozmowę, poprzez użycie standardowych metod kwestionariuszowych. Dają 

jedynie pozór wiedzy. Przekonałem się o tym wielokrotnie, korzystając z narzędzi do 

przesiewowej diagnozy zaburzeń zdrowia psychicznego zanim udało się zdobyć elementarne 

zaufanie badanych. Po czasie okazywało się, jak dalece zgromadzone dane, które dobrze 

prezentowały się na wykresach, nie re-prezentowały uczuć i doświadczeń badanych osób.  

Potrzeba, by badania idiograficzne z udziałem osób z grup społecznie 

defaworyzowanych jeszcze więcej miejsca poświęcały tworzeniu gruntu spotkania. Po to by, 

opierając się nadal na dobro-wolności udziału, nie pomijały nikogo.   

 Ważną grupą osób, których perspektywa także nie jest uwzględniona w badaniach są 

ci młodzi ludzie, za  k tó rych zdecydowano , że nie wezmą w nich udziału. Być może są w 

tej grupie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, której ujawnienie mogłoby spowodować 

niechciane konsekwencje. Wątek skargi dziecka na złe traktowanie przez opiekunów może 

pojawić się w tego rodzaju badaniach i wówczas stawia badacza przed potrzebą 

uwzględnienia możliwości zarówno niezasadności, jak i zasadności skargi i zależnie od tego - 

rozwiązania kwestii poufności. Częściej jednak, zarówno w badaniach naukowych, jak 

i rutynowych rozmowach prowadzonych w ramach nadzoru, dzieci doświadczające 

w rodzinie zastępczej krzywd, nie zgłaszają tego faktu, a  trzeba mieć tę możliwość na 

uwadze, wysłuchując dziecka w tym, co wprost wypowiedziane i niewypowiedziane (por. 

Opoczyńska-Morasiewicz, Wojdała, 2017).  

Na pewno wśród nieobecnych są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, dla których forma badań, tak jak była określona w zaproszeniu, 
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mogła wydać się w sposób oczywisty nieadekwatna. Żałuję, że nie uwzględniłem ich potrzeb 

na etapie projektowania zaproszenia. Wspominam do dziś wychowankę domu dziecka, 

uczącą się w szkole specjalnej w programie dla osób z upośledzeniem umiarkowanym. Przez 

wiele lat leczono ją na depresję. Kiedy w końcu musiała się wyprowadzić do domu pomocy 

społecznej mieszczącym się w innej części kraju z perspektywą pozostania tam na zawsze, 

dobrze to rozumiała. Wiedziała, że zmiana, która ją czeka, będzie bezpowrotna. Ostatniego 

dnia przed wyjazdem (bardzo dobrze pamiętam, bo nie słyszałem tego nigdy wcześniej) 

pakując się, śpiewała: „Chcę unosić się na wietrze. Mogę być, tym kim zechcę. Lecę tam, 

gdzie nieznany ląd. Sięgam, gdzie nie sięga wzrok”. Doświadczenie osób o mniejszej 

sprawności intelektualnej może znajdować przejmujące środki wyrazu. Trzeba badać ich 

sytuację w kontekście środowiska, dostosowując przewodniki wywiadów i inne z góry 

przygotowane metody, ale ten głos zasługuje na to by był słyszany. W przypadku 

podopiecznych rodzin zastępczych z niepełnosprawnością intelektualną potrzeba 

respektowania praw dziecka wymaga szczególnej uwagi. Zdarza się, że na przykład prawa do 

edukacji, gdy idzie o edukację w trybie specjalnym, nie traktuje się z równą powagą, jak 

w odniesieniu do edukacji powszechnej. Zagrożone może być również prawo dostępu do 

opieki zdrowotnej w zakresie korzystania z ochrony zdrowia psychicznego. U osób 

z niepełnosprawnością intelektualną leczenie psychotropowe prowadzą często przedstawiciele 

innych specjalności medycznych niż psychiatria, a zaburzenia psychiczne długo pozostają 

nierozpoznane. Wydaje się, że wiedza o tym, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą 

cierpieć z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego (Rola, 2007; Bobińska, Gałecki, 2009; 

Bourgas, Holt, 2020) nadal nie jest powszechna. Niewątpliwie, projektując badania, realizując 

diagnozy sytuacji dziecka i oferując wsparcie dla rodzin, należy uwzględniać potrzeby tych 

osób. 

Potencjał myślenia psychoanalitycznego z korektą egzystencjalną  

2. Za znaczący uznaję fakt, że szukając zrozumienia procesów rozgrywających się 

w trudnych relacjach między opiekunami zastępczymi i ich wychowankami natrafiałem na 

teksty autorów nawiązujących do tradycji psychoanalitycznej. Wydawały mi się intelektualnie 

przenikliwe i nacechowane empatią. Okazywały się pomocne, spostrzeżenia tam zawarte 

trafnie opisywały sytuacje, które napotykałem w praktyce, dawały niejednokrotnie impuls do 

wyjścia z relacyjnego impasu. Nurt teoretycznych i empirycznych studiów wywodzących się 

z myśli psychoanalitycznej okazał się pokrewny moim badaniom nie tylko dlatego, że 
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wspólna jest im strategia idiograficzna, ale także dlatego, że psychoanaliza zachowuje 

wrażliwość na eksplorowanie przestrzeni pomiędzy ja – ty, do której uprzedmiotawiające 

metody badań nie mają dostępu. A jednak, inspiracje analityczne, niech to będzie kolejna 

rekomendacja dla dalszych badań, nie powinny być tą podstawową płaszczyzną porządkującą 

pytania badawcze i ich interpretacje. Kondycja badanych (tych i innych badanych, których 

angażuje się w dialog) – w którą wpisana jest zdolność do ustosunkowania się do własnego 

położenia zasługuje na to, by nie było nad nią w umyśle badacza innego meta-porządku, niż 

ten, jakim jest „doświadczenie drugiego człowieka ukazujące się w spotkaniu”. W badaniach 

źródłowo idiograficznych w psychologii nie chodzi tylko o weryfikację teorii, w świetle 

„danych empirycznych”. Owszem, badacz wchodzi w sytuację badania wraz ze swoim 

uprzednim przed-rozumieniem badanego. To przed-rozumienie jest także stawką w grze 

pytań i odpowiedzi, może zostać zweryfikowane, ale jest to jedynie drugoplanową 

konsekwencją spotkania. O ile teoria w umyśle badacza może służyć nawiązaniu, bądź 

podtrzymaniu relacji, kiedy zagrożona jest komunikacja, to trzeba by ustępowała żywiołowi 

rozmowy, jeśli tylko ta jest możliwa. Teoria jest protezą komunikacji, którą warto odrzucić, 

gdy przestaje być niezbędna. Perspektywa, z jakiej młodzi ludzie widzą doświadczenie bycia 

wychowywanym w rodzinie zastępczej obejmuje obszary słabo znane. Można wyobrażać 

sobie je, posiłkując się teorią, ale rolą ideografii jest przekraczać te zastane sposoby myślenia, 

poprzez poszukiwanie w źródłowym sensie nowej wiedzy. Nie po to rozmawiamy 

z badanymi, by sprawdzić, czy opis np. psychoanalityczny ich doświadczenia jest trafny. 

Przeciwnie – wychodzimy z założenia, że jest to opis z perspektywy, którą gotowi jesteśmy 

opuścić, by dowiedzieć się czegoś nowego. Takie badanie jest zaczynaniem za każdym razem 

od nowa. Podobnie rzecz się ma z psychoterapią, gdzie porządek egzystencjalny niejako 

poprzedza teorię. Najpierw interesuje nas to, jak pacjent doświadcza siebie i świata, jak 

odnosi się do swojego doświadczenia, zanim zadamy sobie pytanie, czy może on skorzystać 

z rozumienia, wychodzącego np. od analitycznego opisu jego sytuacji.  

Potrzeba badania na co dzień 

3. Niewątpliwie w kwestii doskonalenia rodzinnej opieki zastępczej, by mogła 

dostarczać dzieciom korektywnych doświadczeń, potrzeba dalszych badań. Jednak to nie 

badań naukowych nad sytuacją dzieci potrzeba obecnie najbardziej. Przede wszystkim 

potrzeba, by sytuacja każdego wychowanka rodziny zastępczej była badana przez dorosłych, 

którym jego dobro powierzono, a więc w pierwszym rzędzie przez opiekunów zastępczych, 
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wspieranych przez koordynatora pieczy zastępczej i psychologa. Potrzeba, by koordynatorzy 

rodzin zastępczych i psycholodzy wspierający rodziny zastępcze uczyli się od siebie 

nawzajem. Bez tego sektor - skazany na niedofinansowanie - nie osiągnie oczekiwanej 

jakości, a wsparcie dla opiekunów zastępczych pozostanie nieefektywne. Reflektowanie 

codziennej pracy w formie grup roboczych i np. grup Balinta jest koniecznością. Także osoby 

badające sytuację dziecka zagrożonego odebraniem z rodziny pochodzenia z ramienia 

ośrodków pomocy społecznej i sądów mogłyby dołączyć do tej sieci – tworzonej z myślą o 

dobrej praktyce, a bez zgody na spowszednienie czynienia dzieciom mniejszego zła. Czy 

Uniwersytet 2.0 może być przestrzenią, w której etos zawodów związanych z pomaganiem 

znajduje grunt w myśleniu wolnym od uwikłania w partykularne interesy?  

Działanie wobec cierpienia niewinnych 

4. Działanie na rzecz dzieci dotkniętych głębokimi zranieniami w rodzinach 

pochodzenia oznacza obcowanie z cierpieniem niewinnych. Naturalnym odruchem jest 

napiętnowanie sprawców a nawet branie na nich „sprawiedliwego odwetu” – co przyjmuje 

przede wszystkim postać stygmatyzacji i wykluczenia społecznego rodziców dzieci 

wychowywanych w zastępczych środowiskach. Odruch odwetowego działania wobec 

krzywdy niewinnych jest mimowolnie wplatany w kulturę organizowania opieki zastępczej67. 

Trudniej jest chronić dzieci przed raniącymi, nadużywającymi zachowaniami rodziców, 

uznając wielowymiarowość dysfunkcji rodziny, w  tym wielogeneracyjny transfer problemów 

oraz ich społeczne uwarunkowania, takie jak status socjoekonomiczny związany z nierównym 

dostępem do wykształcenia i szans na rynku pracy.  

Czy postawa powściągliwości w osądzaniu rodziców dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej jest równoznaczna z niewiernością dzieciom i ich cierpieniu? Czy pociąga za sobą 

rozmywanie prawdy o ich krzywdzie? Rozmowy z moimi badanymi pozwalają spojrzeć na 

ten problem inaczej niż tylko z perspektywy abstrakcyjnej powinności uzasadniającej 

przyjęcie takiej czy innej postawy. Znaczące wydały mi się szczególnie dwa odkrycia drugiej 

części badań: 

 

67
  Winę przypisuje się przede wszystkim rodzicom biologicznym, ale też państwu, a nawet - jak wskazały 

badania - samym dzieciom . Ten sam proces poszukiwania winnych w geście społecznego samosądu dotyka 

opiekunów zastępczych i pracowników pomocy społecznej, kiedy po  umieszczeniu w pieczy zastępczej dojdzie 
do nieszczęścia. 
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I. Skala krzywd zaznanych przez dzieci w rodzinach pochodzenia okazała się 

większa niż gotów byłem się spodziewać, głębokość i trwałość raniących 

postaw u rodziców przekraczały moje wyobrażenia na ten temat.  

II. Jednocześnie, również wbrew intuicji, po stronie dzieci znajdowałem 

niezniszczalną gotowość kochania rodziców. Ich wierność w oczekiwaniu 

latami na choćby niewielki dowód miłości wydaje się być niezłomna.  

Te dwie okoliczności łącznie stanowią o ważnym aspekcie jakości doświadczenia 

młodych ludzi wychowywanych w rodzinach zastępczych i powinny być uwzględniane 

w dalszych badaniach i praktyce.  

Zaangażowanie czy neutralność 

 5. Podejmowanie dalszych badań nad sytuacją podopiecznych rodzin zastępczych 

(i innych badań psychologicznych) wymaga rozważnego podjęcia kwestii balansu między 

zaangażowaniem i neutralnością badacza. Przedstawione tu badania są przykładem 

określonego rozstrzygnięcia w tym zakresie, którego trafność można na koniec ocenić, już nie 

jako postulat metodologiczny a konkretną realizację. Podjąłem badania naukowe głęboko 

związane z praktyką psychologiczną, którą się zajmuję.  

Norbert Elias (2003) proponuje pojmować pożądaną w nauce neutralność jako 

gotowość opuszczenia punktu widzenia charakterystycznego dla własnej grupy interesów, po 

to by „patrząc na siebie z zewnątrz” odkryć coś istotnie nowego. Neutralność znaczy – 

z nowego punktu widzenia zobaczyć także ten dotychczasowy wśród innych możliwych68.  

 Autor z nadzieją pisze o korzyściach dla poznania płynących z „oderwania [badaczy 

– przyp. BW] od swoich ról jako bezpośrednich uczestników wydarzeń i ograniczonej 

perspektywy, którą one stwarzają” (Elias, 2003, s.101) a jednocześnie zauważa, że „ich 

własne uczestnictwo i zaangażowanie są same jednymi z warunków zrozumienia problemów, 

które starają się rozwiązywać jako naukowcy” (tamże, s.107).  

 Autor podkreśla przy tym, że sama metodologia nie jest gwarancją neutralności. 

Przeciwnie, dają się pomyśleć badania ściśle naśladujące kanony metodologiczne danej 

dziedziny wiedzy bliskie pierwszemu biegunowi dymensji między zaangażowaniem 

a neutralnością. Eksponowanie metodologii jako koniecznego i wystarczającego warunku 

 

68
  Władysław Stróżewski (2014) nazywa rozumem meta-racjonalnym zdolność przyjmowania tej perspektywy 

wraz z towarzyszącym tej zdolności respektem wobec faktu, że poznanie z dowolnego punkt widzenia  ma 
nieprzekraczalne granice. 
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naukowości badań prowadzi do wypaczenia poznania na kształt pseudo-neutralności (pseudo-

detachment), co skutkuje złym stawianiem problemów i drastycznym ograniczaniem tematów 

badań (por. Elias, 2003, s. 131).  

Sztuką jest zatem osiągnąć autonomię względem zastanych w praktyce 

psychologicznej sposobów myślenia przy jednoczesnym zachowaniu niezależności od 

strategii metodologicznych, będących li tylko instrumentami zdobywania pewności, których 

użycie przypłaca się uprzedmiotowieniem badanych.  

 Kiedy sytuacja drugiego człowieka ukazująca się w spotkaniu z nim zostaje uznana za 

przedmiot naukowego badania psychologicznego, dochodzi do szczególnego rozwiązania 

kwestii neutralność - zaangażowanie. Dynamika badania wiedzie przez próby opuszczania 

własnego punktu widzenia, z którego widok rozpościera się między innymi na badanego, na 

rzecz przyjęcia jego punktu wiedzenia, z którego widok obejmuje między innymi badacza. 

Tego rodzaju zamiana miejsc w istocie jest niemożliwa, ale gotowość wzięcia w nawias 

własnych przekonań (płynących z wiedzy i doświadczenia) i równoległa od niej gotowość 

słuchania, z czym badany się do mnie zwraca,  tworzą w przestrzeni pomiędzy ja – ty grunt 

dla przytomnego zaangażowania, oczekiwanego w praktyce psychologicznej. Dlatego też 

uznaję, że badanie doświadczenia drugiego człowieka w spotkaniu z nim jest właściwym dla 

psychologii jako dyscypliny naukowej obliczem jej neutralności.  
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Załącznik 1 

Treść listu do rodzin zastępczych zawierającego informacje o badaniu i zaproszenie do 

udziału:  

 

Szanowni Państwo, 

w Zakładzie Psychologii  Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzę badania naukowe nad 

sytuacją młodzieży wychowującej się w rodzinnych formach opieki zastępczej. Szczególnie interesuje mnie, jak 

młodzież planuje i  wyobraża sobi e swoją przyszłość, czego się spodziewa ze strony innych osób, jak przeżywa 

ważne dla siebie relacje z innymi i  proces stopniowego usamodzielniania się. Badania mają formę 

indywidualnych rozmów. Chciałbym, by sprawozdanie z badań ukazało się w formie publikacji, po którą będą 

mogli sięgnąć młodzi ludzie wychowywani w rodzinach zastępczych, ich opiekunowie a także osoby 

odpowiedzialne za wspieranie rodzin zastępczych. Mam nadzieję, że książka przyczyni się do lepszego 

rozumienia wychowanków przez ich opiekunów i specjalistów, a przez to, przysłuży się poprawie ich sytuacji, 

zwiększy szanse na bezpieczne usamodzielnianie.  

W celu ochrony prywatności osób badanych i ich rodzin, wywiady są przetwarzane i  analizowane jako 

anonimowe, a dane umożliwiające identyfikację badanych nie są w żadnej formie publikowane.   

W najbliższych dniach pozwolę sobie skontaktować się z państwem telefonicznie z numeru telefonu 

[podany numer] aby ustalić dogodny termin i odebrać od państwa wstępną zgodę na udział podopiecznego w 

badaniach. Na wspólnym spotkaniu, gdzie odpowiem na państwa ewentualne pytania i  w razie potrzeby 

przedstawię szerzej pomysł badań, zapytam jeszcze raz o zgodę zarówno wychowanka jak i  jego opiekuna.  
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Załącznik 2 

 

Przewodnik wywiadu: 

 

Cz. I 

 

Data badania 

Imię 

Wiek 

Czas w opiece zastępczej  

Wiek w chwili  umieszczenia 

Zmiany pieczy zastępczej  

Kto stanowi rodzinę zastępczą 

 

Cz. II 

 

Jak oceniasz jakość opieki , którą masz zapewnioną ze strony rodziny zastępczej? 

 

Czy to, że trafiłeś do rodziny zastępczej było dla Ciebie dobre? Dlaczego? 

Czy miałeś możliwość wypowiedzieć się, czy chcesz pójść do rodziny zastępczej , czy zostać z rodzicami? 

 

Czy to, że jesteś w rodzinie zastępczej jest teraz dla ciebie dobre? Dlaczego? 

 

Czy czujesz się bezpieczny – czujesz, że nie grożą ci nadużycia z strony innych? 

 

Czy czujesz, że ta forma opieki jest stabilna, masz pewność , że nic się nie zmieni? 

 

Czy koordynator pieczy zastępczej często cię odwiedza? Co o tym sądzisz?  

Kim jest dla Ciebie koordynator pieczy zastępczej? 

Czy osobiste informacje są wystarczająco poufne?  

Czy są sprawy, w których Twoi  opiekunowie muszą prosić o zgodę kogoś innego, zanim ci na to pozwolą? 

 

Czy czujesz się traktowany tak samo, jak dzieci biologiczne Twoich opiekunów? 

 

Cz. III 

 

Czym jest dla ciebie rodzina? 
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Jak rozumiesz przyczynę, dla której wychowujesz się z opiekunami zastępczymi, a nie rodzicami biologicznymi?  

 

Co się zmieniło, odkąd przeprowadziłeś się do rodziny zastępczej?  

 

Jak podejmowano dotyczące Ciebie decyzje?  

 

Czy masz poczucie stabilizacji , w miejscu, w którym jesteś? 

 

Co mógłbyś z doświadczenia doradzić osobom, które pracują na rzecz dzieci wychowywanych w rodzinach 

zastępczych? 

 

Jak to jest żyć w rodzinie zastępczej? 

 

Cz. IV  

 

GENOGRAM 

 

 

 

 

 

Cz. V  

 

LIFE HISTORY GRID 

Data Wiek Miejsce Rodzina Szkoła Zdrowie Zajęcia Inne 

 
1 

      

 
2 

      

 
.. 
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Załącznik 3 

Przykładowa pełna transkrypcja wywiadu: Rozmowa z Jackiem 

 
J: Mogę podczas spotkania ziewać, bo jestem trochę zmęczony po pracy. 

BW: Wczoraj byłeś cały dzień w tym warsztacie? 

J: Do dwudziestej pierwszej. 

BW: A tam robicie całą mechanikę pojazdową? 

J: Nie, nie, nie tam jest takie coś, że na tokarkach, takie coś, że dorabiamy na tokarkach, 

szlifierkach... Tego typu rzeczy. 

BW: Czyli jakieś konkretne elementy stalowe po prostu tam robicie? 

J: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. 

BW: I tata cię tego uczy? 

J: Nie, ja akurat siedzę przy szlifierce i obrabiam końcówki. 

BW: Aha. Czyli masz konkretne zadanie. 

J: Tak. I sobie siedzę i robię. 

BW: Ale to z Twoją szkołą ma jakiś tam związek? 

J: Nie, nie, nie, nie, nie. Żadna szkoła, nic. Tylko taka dorywcza praca. Żeby tylko... żeby 

dorobić. I mieć zajęcie przez ferie. Żeby tak mi koledzy nie truli dupy. Na wyjście, na nie 

wiadomo jakie imprezy, bo z nimi to się różnie kończy. 

BW: Borykasz się z tym, tak, że jesteś zapraszany na różne imprezy? 

J: No ja to tak wolę jechać na trybie samotnika. 

BW: Aha. 

J: Trochę. A jak już się zdarzy jakaś impreza, jest jakieś... atrakcyjne warunki do tego, to pójdę, 

no co? 

BW: Aha. 

J: Czasami człowiek też musi się zabawić, nie?  

BW: Aha. [śmiech] No tak, a chętnych do zabawy trochę jest w szkole zawodowej. 

J: Nie, że w szkole. Ogólnie. Z osiedla tam... różne... z miasta i w ogóle. 

BW: A mówisz... Zaciekawiłeś mnie tym: wolę jechać na trybie samotnika. 

J: No tak. Mój jest taki punkt widzenia, że dzisiejsze społeczeństwo to się stacza. Jeśli jest na 

poziomie dna i mułu, to jeszcze robi odwiert. No co ? Jak piętnastolatki zaczynają ćpać, nie 

wiadomo co robić. To dla mnie to jest żenada. Dlatego ja się od takiego społeczeństwa, wol ę 

się odciąć, żyć trybem samotnika, samemu i nie mieć takich problemów. Bo na przykład... niż 

zadawać się taką zgrają i na przykład oni coś odwalą, a ja będę potem miał przez to 

nieprzyjemności. A nie chciałbym nieprzyjemności bez... niepotrzebnie. Chociaż  widziałem, 

jaka jest sytuacja rodzinna u tych moich znajomych, no i no jak tam cały czas imprezują, czy 

tam pijani przychodzą do domu, czy nie wiadomo w jakim stanie, to tak... Są wiecznie kłótnie w 

domu a to to, a to tamto. A ja jak wrócę do domu, to wolę mieć spokój. Czasami też mi się 

zdarzyło wrócić pod wpływem procentów do domu, ale no staram się zrobić to tak, żeby się nic 

nie... Żeby się nie skapnęła. 

BW: Czyli starasz się to mniej więcej kontrolować... 

J: Tak, tak, tak, tak, tak. 

BW: ...żeby nie popłynąć w ten wir imprez. 
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J: Tak. Mam... bardzo staram się... Tak jakby ściągam sobie lejce. 

BW: Sam sobie... 

J: Tak. Sam sobie, żeby nie polecieć tam za bardzo. Tylko sobie naprawdę... Ustalam sobie taki 

rygor jakby, dlatego też wziąłem tą pracę, to, żeby też nie mieć... Żeby też nie było, za 

przeproszeniem, takiego bezpotrzebnego trucia dupy. 

BW: To znaczy, masz wymówkę dla kolegów, że nie wychodzisz, bo pracujesz. 

J: A tak to takie już wymówki, że mi się nie chce, że to, że tamto, to już tak widzę, że 

przestarzałe trochę, że już może musiałem wymyślić coś innego.    

BW: Czyli jest to trudne, oprzeć się takiej presji, tak?        

J: No jak dziesięć osób dziennie truje... co chwila do mnie wydzwania albo, pisze żebym 

wyszedł, nie wiadomo.... No to trochę... Nie że trudne! Ja się potrafię oprzeć takiemu czemuś. 

Tylko denerwujące, no. Lepiej mieć jedną dobrą wymówkę, nie ma mnie, jestem zajęty, a o  21 

to i tak mnie nikt nie wyciągnie, bo wie na pewno, że po robocie jestem zmęczony. Nie wiem, 

mogą mieć o mnie w tych towarzystwach jakieś zdanie, że ja jestem, nie wiem, przegrywem, 

czy coś takiego, ale mówię, mnie to nie rusza.          

BW: Aha. Nie imprezować, to znaczy być przegrywem, tak? 

J: No w dzisiejszym społeczeństwie, z tego, co zauważyłem z moich obserwacji, bo prowadzę 

sobie takie obserwacje, takie jakby pseudo-obserwacje, tak bywa, że osoby, które nie 

imprezują, są spokojne, ciche i w ogóle, to z reguły są na samym dole, całej tej hierarchii, tych 

nastolatków i w ogóle, że te osoby właśnie są najgorsze, najgorzej traktowane, że nie 

imprezuje, że to, że tamto. No... Ja cały czas w zasadzie byłem spokojny, cichy, opanowany, no 

i inni ludzie, jakby to ująć... klasowe małpiszony. Tak to ujmę. No jak zobaczą taką osobę, cichą, 

spokojną no to oczywiście muszą się do takiej osoby doczepić, żeby reszta tłumu miała 

radochę. No i niestety przez 9 lat podstawówki i  gimnazjum, to niestety ja byłem tą cichą 

osobą, do której się doczepiano. Ale jakoś to przeżyłem, żyje się dalej, co będzie, to będzie, żyję 

z dnia na dzień. 

BW: Teraz już jest pod tym względem łatwiej? 

J: Taaa spokój jest, teraz to te osoby... No teraz, no już trochę no... Osoby po osiemnaście, 

dziewiętnaście, a niektóre nawet dwadzieścia lat, to już trochę jednak musieli wydorośleć i 

trochę się ogarnąć, bo ... Ale jak jest szkoła ogólna, to są różne tematy, poglądy i różne 

zainteresowania i w ogóle. A jak jest szkoła stricte mechaniczna, to też umiemy pogadać na 

jedne tematy. No czasem... i w klasie też zdarzają się takie docinki koleżeńskie i tego typu 

rzeczy, ale ja teraz zlewam na to i się śmieję z tego. To jeszcze trzeba odpowiedzieć lepszą 

ripostą. 

BW: Aha. Czyli nauczyłeś się tego przez te lata. 

J: Tak. No. Życie mnie nauczyło. 

BW: Okres podstawówki taki... 

J: No w podstawówce trochę tak jakby to dokuczanie to była też trochę moja wina, bo jak to za 

dzieciaka, każdy próbuje sobie przyjaciół znaleźć. Różne dziwne wygłupy... Też czasami 

potrafiło mi odbić, nie wiadomo co robić... 

BW: Aha. Tak krytycznie się oceniasz, że trochę „mojej winy było w tym, że byłem wykluczony, 

jakoś z grupy”. 

J: Ja jestem realistą i mówię to, co widzę. Nie oceniam siebie, że to nie moja wina, że to, że 

tamto. Mówię to, co widzę. To, co widzę, jak jest. Ja po prostu widzę... przeanalizowałem 
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swoje zachowanie z tamtych lat, to, co jeszcze pamiętam, no i tak, jak mówię, to jest po części 

moja wina. 

BW: I czułeś, że... teraz czujesz, że starałeś się wygłupami wkupić trochę do tej grupy, tak?  

J: Jak każdy w takim młodym wieku, no? 

BW: No tak. 

J: Dla mnie jeszcze to jest dobre, że ja za takiego dzieciaka... jeszcze trochę dzieciństwa... 

jeszcze nie było tych wszystkich komputerów, tego wszystkiego, telefonów nie było ani nic, ale 

każdy i tak widział, gdzie jest reszta kolegów: na boisku, albo pod blokiem po prostu siedzieli. 

BW: No tak. Wspominasz tak, jak starsi ludzie wspominają czasem. Za moich czasów to było... 

J: No bo tak było, dzisiejsze... Ja to widzę, no. Moja siostrzenica ma trzy lata, jeśli chcą żeby 

dziecko było spokojne, to dają jej tablet i dziecka nie ma. A to nie o to chodzi, żeby dziecko 

się... siedziało cicho i nic nie robiło. To jest dziecko! Ono będzie hałasować. Po prostu to jest 

natura. 

BW: Siostrzenica czyli masz siostrę, tak? 

J: Tak, siostrę która ma dziecko. Córeczkę. Kaję. Tak, ode mnie starsza. ...diabła wcielonego. 

Takie to się pyskate zrobiło... [wzdycha] 

BW: Trzy latka? 

J: No masakra, takie to się pyskate zrobiło, że sobie siedzę u siostry, leżę sobie na kanapie, 

moja siostra obiera ziemniaki na obiad i do mnie takie coś: „Jezu jak mi się nie chce obierać 

tych ziemniaków”. A ona siedzi i się bawi, i do niej z takim tekstem: „to nie obieraj”! 

BW: No tak. 

J: Myślałem, że spadnę z wersalki, ze śmiechu. Dziecko trzy lata mówi do Ciebie „nie obieraj”. 

To się takie wyszczekane stało teraz. W ogóle dzisiejsze te dziewczyny są takie wyszczekane, to 

wszystko to jest... 

BW: Mówisz o dziewczynach w Twoim wieku? 

J: No w moim... Trochę młodsze, no piętnaście - czternaście lat. To się takie wyszczekane 

stałoooo. Masakra.  

BW: Jak sobie myślę, wiesz o tej książce, jaka ona ma być, to myślę sobie, że dobrze by było, 

żeby ona pokazała w jakimś tam stopniu, jak to jest być w rodzinie zastępczej. 

J: No w rodzinie zastępczej no to... Ja to tam nie wiem, rodzina jest rodzina. Nie tam, rodzina 

zastępcza, czy rodzina zwykła. Po prostu - rodzina to rodzina. Bynajmniej w moim wypadku, to 

moją rodziną zastępczą jest babcia, ale z obojgiem rodziców, tak jak normalnie, to kontakt 

mam. To jest ta różnica, że nie widzę się z nimi na co dzień w domu, na przykład rano. To jest 

jedyna różnica. A tak, to co. Tak to bez różnicy, no bo co... 

J: Tak to obserwacje niektóre. Też jest trochę... Niby też jest, jak się jedzie na przykład do 

jakiegoś kolegi i jest zgrana rodzina, to też się czuje taką zazdrość, że też się widzi taką różnicę 

pomiędzy... no mnie wychowuje babcia na przykład, a kogoś wychowuje mama lub tata, takie 

rzeczy. 

BW: Widzisz taką różnicę? 

J: Tak. Trochę. Dosyć bardzo zauważalne. 

BW: A na czym ona polega? Że no na przykład, ja z babcią nie porozmawiam na takie tematy, 

jak bym porozmawiał z tatą na przykład, no bo fizycznie się nie da. I babcia też jest w swoim 

wieku, w jakim jest. Społeczeństwo idzie też bardzo wszystko do przodu, babcia za tym 

wszystkim nie nadąża. No i co na przykład ja z nią nie porozmawiam, nie wiem, o najnowszych 
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trendach, o nie wiadomo czym, bo babcia się nie orientuje, że nawet takie coś istnieje. Babcia 

to... Babci dać trochę technologii i się gubi. 

BW: Czyli mówisz, jak to jest być... Jestem też w rodzinie. Podkreślasz też, że masz stały 

kontakt z rodzicami. 

J: Tak, z obojgiem rodziców mam kontakt, dosyć dobry. Zależy, jak mam czas i  jakie chęci, czy 

mi się chce wyjść. Ja to tak… że jesteś z rodziny zastępczej, czy adoptowany, czy nie wiadomo, 

no to nie jest różnica, po prostu jesteś. Liczy się nie, jaka jest rodzina, tylko jaka jest osoba, o! 

A nie tak, że on jest z rodziny zastępczej, to będzie taki i  taki. Czasami też bywają takie 

przypadki, że ludzie z rodzin zastępczych są lepszymi osobami, takimi nauczonymi życia, że ... 

nie poddają się przez byle problem, czy przez byle problem się nie układają, i  w ogóle tylko po 

prostu dla nich to jest po prostu norma i po prostu z życiem jest łatwiej. Takie bycie w rodzinie 

zastępczej, to jest też spora lekcja, że człowiek sobie radzi bez bliskich, też często samotność 

i tego typu rzeczy. I to jest też mocna lekcja i czasem też dobra lekcja.  

BW: Mhm. 

J: I teraz jak widzę, to też jestem dzisiaj cały czas na temacie tego społeczeństwa, no bo to 

różnie... rówieśnicy i ogólnie. Niektórym osobom taka lekcja samotności, tego wszystkiego, by 

się przydała, albo do wojska. Bo niektórych takich tam cwaniaczków, jakby tam utemperowali, 

to po prostu... Ech czekam na to. Dlatego ja się po szkole zapisuję do NSR. 

BW: Mhm 

J: Narodowe Siły Rezerwowe. 

BW: Czyli też szukasz jeszcze dalszej szkoły życia? 

J: Bynajmniej mi się przyda przeszkolenie wojskowe, też patrzę pod tym kątem dzisiejszej 

polityki. Na przykład jak by wybuchł konflikt, nie wiadomo. To życie w świecie post-

apokaliptycznym po wojnie atomowej, bez przeszkolenia będzie naprawdę bardzo trudne. A 

podstawowe przeszkolenie jak będzie człowiek miał, to będzie miał jakiekolwiek pojęcie, na 

przykład tu korzonki można zjeść, tu to, a tu tamto. 

BW: O szkole przetrwania mówisz... 

J: No, no, no. I też przeszkolenie wojskowe. Obronić się, jakieś tego typu rzeczy. 

BW: A powiedziałeś też, że bycie w rodzinie zastępczej to jest też lekcja samotności i ... Czego 

ta lekcja uczy? 

J: Tego, że też w życiu najlep... najlepiej nie polegać w stu procentach na innych, a jak 

najbardziej polegać na sobie, na własnych umiejętnościach. Na sobie polegać, jak najbardziej 

polegać na sobie, że sam dam radę, nie potrzebuję żadnej pomocy i  zaangażowania innych tam 

osób, żeby też innym nie robić też problemu, czy czegoś i  właśnie, ja też chcę robić wiele rzeczy 

sam. Samotnie, samemu, spokojnie, żeby nikt mi nie siedział nad głową ani nic. Niektóre rzeczy 

po prostu próbuję robić sam.          

BW: Ciekawe, bo mówisz, że jest lekcja samotności, a jednocześnie jest tak, że no... przeszedłeś 

z rodziny do rodziny, można powiedzieć. Spod opieki rodziców, pod opiekę babci, ale... że to 

nie jest tak, że w tym momencie się oparłeś na babci jak gdyby, tylko to jest... że się musisz 

opierać na sobie, tak? 

J: Tak.  

J: I to też jest to, poszedłem do rodziny zastępczej do babci, babcia też jest w swoim wieku, to 

nie zajmie się mną jak mama, że podejdzie, tak pogadać, czy coś takiego, no to babcia takiego 

czegoś raczej nie zrobi. Też inaczej, inny ma sposób wychowywania, niż mama. 
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BW: Czyli tak jakby nie da się zastąpić mamy. Znaczy, opiekun jakby…      

J: No właśnie, tak z mojego punktu widzenia, mi się wydaje, że tak w stu procentach... 

w pewnym, w pewnym, takim małym stopniu może się da, ale tak w stu procentach, żeby 

zastąpić rodzoną mamę, to nie.         

BW: Czyli, popraw mnie Jacek, jak to jest, czyli przechodząc spod opieki mamy do rodziny 

zastępczej, to jest tak, jakby - przechodzisz spod opieki mamy do samotności…                 

J: Nooo tak jakby. To też... Hmmm.... Nie tak od razu, że tak do samotności. Tylko, że 

stopniowo to się tak nawarstwiało i toczyło. A też ten mój tryb życia, całe moje życie i  te 

problemy, to wszystko, to ja tak wolałem skrywać to w  sobie, nie wiem, jakiś problem, czy coś 

takiego. Starałem się to przeczekać, starałem się dusić to w  sobie. 

BW: Nie było takiego zaufania, że to babcia może teraz być w tej roli i tak dalej…                

J: No właśnie tak, nie do końca to zaufanie było. Też co prawda tata mieszkał ze mną przez jakiś 

czas, ale to go raz nie było, raz był, raz gdzieś wyjechał, a to wracał pijany czasami. No i to też 

tak różnie było, do niego też po prostu takiego zaufania nie miałem i  tak naprawdę nie miałem 

w swoim życiu takiej osoby, do której mógłbym to zaufanie budować. 

BW: Nawet wcześniej... Nawet jak formalnie byłeś w rodzinie swojej... 

J: Miałem roczek - dwa? To w takim wieku byłem, że nie wiedziałem, co to jest zaufanie. Bo ja 

u babci jestem od drugiego roku życia, więc większość mojego życia mieszkam u babci... 

BW: I też mieszkał tata początkowo, tak? 

J: No tak, po części, raz tak, dokładnie nie potrafię tego określić, bo tak szczątkowo to 

pamiętam, to też tam pomieszkiwał... a to do jednej kobiety się wyprowadził... a to tu, a to 

tam, ale teraz się w końcu ustatkował i wyprowadził się do jednej, mieszka z nią i ma dzieci, 

założył nową rodzinę i tak... 

BW: Dawno temu? 

J: No tak, nie wiem ile oni, dwa lata, trzy lata temu ponad. 

BW: Mhm. Czyli już miałeś 14 

J: Pięć lat temu, coś takiego. Doszła mi dwójka nowego rodzeństwa, takiego przyrodniego 

BW: Od taty. 

J: I trójka przyszywanego. 

BW: Od jego partnerki? 

J: Więc mi się rodzina trochę powiększyła. 

BW: A jak wtedy reagowałeś na to? Bo to też w sumie ważny moment. Tata decyduje, wchodzi 

w jakiś związek taki trwały. 

J: W sumie, to tak za bardzo to właśnie też przez te młode lata, przez te 10 - 11 lat, jak tata się 

wyprowadził, to nie miałem takiego dobrego kontaktu z obojgiem rodziców. Tak to też... 

Babcia mnie nie zaprowadzi nigdzie, po schodach ma też już ciężko, to mnie do taty nie 

zaprowadzi, do mamy też ma babcia trochę jakby niechęć i  do mamy też mnie nie zaprowadzi, 

ani nic. A to dopiero w tych czasach jak miałem 12-13 lat i już zacząłem po całym mieście 

chodzić sam, zacząłem chodzić, po prostu sam.    

BW: Zacząłeś wtedy szukać kontaktu z mamą?     

J: Z mamą i z tatą, że tam jeździć do taty i tego typu rzeczy. 

BW: Babcia miała żal do mamy, tak? 

J: Nie wiem, jak to dokładnie jest, co tam im jest... Szczerze, to nie wnikam w to. 

BW: Do dzisiaj nie wiesz? 
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J: Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Nie wnikam. To jest ich sprawa, pomiędzy nimi. Mn ie to 

tak... To znaczy, po części mnie to dotyczy, ale tak bezpośrednio mnie to nie dotyczy, więc ja 

się w to nie wtrącam. Ta sprawa mi nie wadzi, więc nie wnikam. Nie potrzebuję wtrącać się w 

czyjeś sprawy. Mam taką zasadę, bo niektórzy dzisiaj to bardzo lubią wściubiać nos w nie swoje 

sprawy, w czyjeś życie i w ogóle. Ja mam taką swoją zasadę. Twoje życie, ta sprawa nie dotyczy 

mnie bezpośrednio, bądź pośrednio, to się nie wtrącam, mnie to nie obchodzi. Niech sobie 

załatwiają swoje sprawy. Jeśli ktoś mnie  poprosi o pomoc w tej sprawie, to ta sprawa mnie 

dotyczy, okej zainterweniuję. Rozpatrzę obydwie sprawy, zainterweniuję po jednej lub po 

drugiej, ale jeśli mnie to nie dotyczy, bo nikt mnie o to nie poprosi o wejście w tę sprawę, nie 

wnikam w to. Bo mi to jest niepotrzebne. Mam też swoje problemy, nie potrzebne mi... i to 

jeszcze w jakieś tam niepotrzebne... 

BW: Myślisz, że to jest problem cały czas między nimi jakoś tak? 

J: Niby przy mnie tak nie okazują, ale ja to widzę. 

BW: A ty swobodnie do mamy po prostu jedziesz. 

J: Idę po prostu do niej. Dzwonię czy jest w domu i po prostu idę. 

BW: Często się widujecie z mamą? 

J: Teraz było zimno, to mi się nie chciało nigdzie wychodzić, ale w wakacje, to jak mama 

pojedzie na działkę, to też tam pojadę razem z nią. Czy tam teraz... będę miał prawo jazdy, to 

będę sobie jeździł. Większa swoboda [uśmiech], ale więcej obowiązków niestety. 

BW: Będziesz woził babcię? 

J: No.  

BW: Jakie jeszcze obowiązki? 

J: No co... Z pełnoletnością... no bo co, jakaś praca, skończenie szkoły, różne papierologie, 

urzędy, nie urzędy. Sobie z tego zdaję sprawę i się tego... trochę tego się boję. 

BW: Na szczęście to się nie zaczyna, o, od razu, można sobie stopniowo... 

J: Na razie to się boję bardzo jednej rzeczy - moich osiemnastych urodzin. Tego... to mi spędza 

czasami sen z powiek.    

BW: A dlaczego?  

J: Bo nie wiem, jak zrobić imprezę. Bo to jest tak niby, że koledzy też chcą... żeby się ze mną 

napić i tego typu rzeczy. Bo po osiemnastce z kolegami, czy wyjść na piwo, czy jakąś butelkę, 

czy na coś mocniejszych procentów, bo to jest raz w życiu, to czasami można, nie? I ten... 

Właśnie też tego się boję, że... czy będzie wielka nagonka na to, że chodź z  nami, że to, że 

tamto. A też właśnie nie wiem, jak to pogodzić, że... Tę imprezę rodzinną i  to z przyjaciółmi... 

BW: Mówiłeś o tym strachu przed... 

J: Przed osiemnastką, tak. 

BW: I... gdzie rodzina, gdzie przyjaciele, tak? 

J: No właśnie i dlatego tak, ja tych dwóch środowisk nie chcę łączyć, bo te dwa środowiska 

znam. Dlatego nie chcę za Chiny Ludowe ich łączyć.  

BW: Bo co by się stało? 

J: No to mogłaby być dosyć nieciekawa właśnie sytuacja.  

BW: To znaczy? 

J: No rodzina mogłaby, nie wiem, jakoś dziwnie zareagować na to moje towarzystwo, bo to 

towarzystwo jest takie trochę szurnięte. Paru psychopatów tam się znajduje i no. Więc nie 
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chciałbym połączyć. To jak połączenie materii z antymaterią. Jak to się połączy, to może dojść 

do wybuchu. Nie chciałbym tego. Konfrontacji. 

BW: Tak pomyślałem, że Twoja rodzina nie zaakceptuje Twoich znajomych, tak?  

J: Znaczy nie tyle, co tak się bardzo boję, tylko że nie chcę, żeby potem było, bo moja rodzina 

niestety jest taka, no chyba jak większość ludzi, że no zaczną gadać. Komentować, że to, że 

tamto, że oni są tacy jacyś, że w ogóle... I mi się nie chce tego wysłuchiwać. A kłótni też nie 

chcę, bo nie lubię niepotrzebnych sporów.  

BW: Ale mówiąc rodzina, to o jakich osobach myślisz? 

J: Babcia, tata, mama, tam ciotki jakieś może, coś takiego. No właśnie, to też jest przez ten 

problem w mojej rodzinie z alkoholem. To jest też, że moja taka ta rodzina stroni od tego. A ci 

moi znajomi właśnie z nimi no to różnie bywa.  

BW: Znaczy, że obecnie Twój tata jest abstynentem? 

J: Tak. Tak jakby stara się... stara... stara się nie pić, ale nie wiem, jak jest ze szwagrem, czy 

tam... Raz na jakiś okres, w okolicznościach, czy na weselu jakimś... Na spokojnie sobie wypije, 

a tak to to nie. 

BW: Nie wpada w ciąg? 

J: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. 

BW: Tata miał inny wzorzec picia, tak? A mama? 

J: Mama też na spokojnie. Też na spokojnie. 

BW: Ale mówisz, że oni obecnie są negatywnie jakoś do alkoholu jakby nastawieni? 

J: Nie no że negatywnie. Po prostu ogarnęli się. Otrząsnęli się z tego wszystkiego i otworzyli 

oczy, o! 

BW: A powiedz jeszcze o tej obawie. Przed czym, to jest obawa właśnie? Ta impreza i to 

spotkanie, tu twoi rodzice, tu Twoi przyjaciele. 

J: No właśnie tak, ja właśnie staram się, żeby mnie nikt z rodziny nie przyuważył i nie patrzył na 

jakichś używkach, typu papierosy czy alkohol. Właśnie nie lubię, jak ktoś na mnie patrzy takim 

dziwnym.... Dziwnie się czuję, jak ktoś na przykład, ktoś się na mnie patrzy jak na przykład bym 

napił się piwa czy coś takiego.  

J: No i też boję się tego wzroku mojej babci… Jak było wesele mojej siostry, to jeden tam 

znajomy mówi: chodź do mnie, chodź się napić, chodź się napić. No to już polewa, jedna 

kolejka, druga kolejka, ja już trzymam kieliszek tak… i  nagle naprzeciwko mnie siada babcia. 

Tak naprzeciwko mnie, tak vis a vis, jak pan siedzi. No to tak się na nią spojrzałem. I moja 

babcia tak spojrzała mi się prosto w oczy, no i teraz zacytuję przekleństwo: mogę, czy nie?  

BW: Śmiało. 

J: Spojrzała tak na mnie, mi się prosto w oczy i takie: „masz przejebane”. Tak prosto w oczy 

się... Od razu zbladłem chyba ze strachu. 

BW: I co… miałeś? 

J: Nie. Normalnie wróciłem do domu. Nie było nic. 

BW: [Śmiech] A jak to zrozumiałeś? 

J: No tak trochę, takie trochę... Zacząłem to rozmyślać, co się stanie. Nie takie: co zrobię, co 

zrobię, co zrobię. Tylko analizuję to po prostu. Co się stanie, co się może stać. I w końcu jak już 

przestanę to analizować, czyli wykończą mi się wszystkie wnioski, bądź hipotezy, to mówię: co 

będzie, to będzie, no. 

BW: Ale jakie myśli Ci wtedy przeszły przez głowę? 
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J: Nie wiem, że babcia mi w domu zrobi awanturę, że nie wiem, wyzwie mnie od pijaków, czy 

od czegoś, takie coś. Albo... Różne... różne myśli. Naprawdę, dużo myśli miałem. 

BW: Że wyzwie Cię od pijaków? Bo takie rzeczy się zdarzały? Babcia Ci robiła awanturę? 

J: Nie, nie robiła mi awantury. Bo zawsze jak ja z imprezy wracam, to bardzo bardzo staram się, 

jak już na imprezie... to nie pić i wrócić w jak najlepszym stanie. No. I tak. To znaczy, bo wiem, 

że babcia przeżywała to, ten problem alkoholowy taty. No i też widzę, jak ją... Widzę jaką ma 

niechęć do tego alkoholu. No co prawda, jak już, to tego wina się napije, to już ciotka przyjdzie, 

czy coś tam. W towarzystwie no to się napije, no to jeszcze to ujdzie, ale też no takich 

mocniejszych alkoholi jak wódka, czy tego typu rzeczy, to ona... Widzę, że to jest taki... Ciężko 

jej się na to patrzy i właśnie też nie chcę , żeby na to patrzyła, żeby się o tym dowiadywała, bo 

wiem, bynajmniej to czuję, że ciężko jej to przychodzi, że to jej przypomina pewne czasy i w 

ogóle. No nie chcę tego no, żeby jej to to przypominało, no, dlatego się z tym bardzo mocno 

ukrywam. 

BW: Czujesz, że ty jej przypominasz tatę po prostu... 

J: No bo każdy w rodzinie mi mówi, że wyglądam kropla w kroplę, jak tata. 

BW: I w związku z tym się boi, że będziesz miał te same kłopoty, co tata.  

J: Tak, tak, tak, tak, tak. No bo, co no, obydwoje rodzice byli alkoholikami, to coś tam chyba w 

genach powinno być, ale... Ja się właśnie... też sobie z tego zdaję sprawę, że może coś tam być 

w genach i dlatego właśnie tak się specjalnie pilnuję. 

BW: Czyli ty ten lęk też masz? 

J: Tak, też mam mały lęk. 

BW: ... że łatwiej wpadniesz w uzależnienie niż ktoś inny, tak? 

J: Tak. No i dlatego zazwyczaj jak ktoś mnie zaprasza, to staram się odmawiać. A jak już, to 

naprawdę minimum. Ograniczyć do minimum. 

BW: Minimum, czyli co... 

J: Nie wiem, jedno piwo, dwa - maks. 

BW: Upiłeś się na tym weselu? 

J: Nie. 

BW: ... u siostry? 

J: Nie. Ogólnie, to głowę, to mam jako tako mocną. Ogólnie, to siostry mojego szwagra chyba 

chciały mnie upić. No bo co chwila, jedna z drugą, trzecią. No chodź się napij, chodź się napij. Z 

nami się nie napijesz, z nami się nie napijesz. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź!  

BW: Poradziłeś sobie z tym? 

J: Tak. Spokojnie.  

BW: Co im powiedziałeś? 

J: No że babcia i że rodzina. Proste. Ja mówię nie, to nie, i koniec. 

BW: Babcia jest teraz taką trochę wymówką, nie? 

J: Też. 

BW: Że nie mogę iść się napić, bo jest babcia. 

J: Tyle że to wesele było bodajże dwa lata temu. 

BW: No ale tak sobie myślę, co będzie, jak już będziesz mieszkał sam. Nie zwalisz na babcię, nie 

powiesz... 

J: No nie, dlatego tę wymówkę babci też się staram minimalizować, wymyśliłem taką, która nie 

dotyczy innych osób, które nie wiem, na przykład blokują mnie ze względu na wiek, czy coś 
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takiego, tylko że na przykład… nie wiem, przekonuję że jestem zmęczony, nie wiem, chory 

jestem, brzuch mnie boli i tego typu rzeczy.   

BW: Aha. Tak. A po prostu, jakbyś powiedział, że nie chcesz. I  w ogóle tego nie rozwijał… 

J: [wzdycha] To i tak bym musiał to rozwinąć, bo osoby które mi zazwyczaj to proponują, to są 

zazwyczaj takie tępaki… I no chodź, no chodź, no chodź, takie typowe męczy-dupy. [wzdycha] 

Trują i trują i trują i trują i trują.   

BW: Ale wiesz co? A to nie jest tak, że to zależy trochę od takiego Twojego wiesz… tonu… 

J: Nie.       

BW: Gdybyś powiedział: słuchaj, nie chcę.             

J: Nie. To nie zależy od tonu. Próbowałem wieloma tonami, groźba, prośba, błaganie, nie 

wiadomo co jeszcze. Nic. Zawsze ta sama śpiewka, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no 

chodź, no chodź i takie w kółko, ale po jakimś czasie trucia... Się mówi: no chodź. Nie. No 

chodź. Nie! No chodź. Nie! Nieeeeeee! Aż w końcu mam taką minę, że mógłbym go zabić, no to 

tak trochę się uspokaja. Kolega raz dostał piłką w łeb, bo mi truł dupę. Na boisku: chodź na 

piwo, chodź na piwo, chodź na piwo. Odszedł kawałek, wziąłem piłkę i  kopnąłem. Przez 

przypadek, bo przez przypadek, ale dostał w głowę. Trafić, trafiłem. No bo powiedziałem, nie 

truj mi więcej dupy, bo dostaniesz drugi raz. No i  mi nie truł. 

BW: Jakaś taka walka się rozgrywa, nie? To, co mówisz, jest ważne, bo też jest takie duże 

źródło lęku, że teraz pójdziesz na... zorganizujesz osiemnastkę i teraz co? Że twoi znajomi też 

będą Cię namawiać... 

J: Znaczy no osiemnastka, to osiemnastka. Lekką imprezę zrobić, coś tam wypić, no to 

osiemnastka, bo raz w życiu, ale w dzisiejszych czasach, to robią takie osiemnastki, że nie 

wiadomo co, że to, że tamto. No i też w sumie: jak zrobić tę moją osiemnastkę. To się też... jak 

zrobić albo jak nie zrobić tego. Czego nie zrobić? Do czego nie dopuścić?  To też się uczę z 

osiemnastek moich kolegów, bo zazwyczaj na każdą jestem zaproszony, więc tak jakby mam z 

czego... mam do czego porównywać, analizować, co zrobić, czego nie zrobić, gdzie to zrobić, 

gdzie nie. Co? Kogo? I jak? I w ogóle.  

BW: To znaczy? Możesz coś powiedzieć tak szczegółowo, że co na przykład obserwujesz? 

J: No zachowanie. Jakie osoby? Ilość osób na tym... Co jest na tej imprezie, bo też czasami 

naprawdę zdarzają się bardzo często narkotyki [wzdycha]. 

BW: Narkotyki, to znaczy co? 

J: Meta-amfetamina, marihuana, i tam nie wiadomo jeszcze jakieś inne pomysły. No i ja mam 

do tego straszny wstręt. Naprawdę, jak jest jakakolwiek impreza i widzę na stole, że jest 

posypane i w ogóle, to już tak, jak na to się patrzy to: nie - ja chcę stąd wyjść. 

BW: Jesteś otoczony przez ludzi, którzy no, w taki ryzykowny sposób się zachowują... 

J: Po części. Po części tak. 

BW: Jak w tym wszystkim zachować głowę jakoś, tak? 

J: Mi się jakoś udaje. Nie wiem, jakim cudem, ale jakoś mi się udaje. Wszystkie te namawiania, 

żebym też wziął coś takiego, no - spełzły na niczym. No bo odmawiam cały czas. Nawet jeśli 

bylem pod wpływem i nie myślałem do końca racjonalnie: to NIE. Nie i koniec. Ja się tym 

brzydzę i nie zamierzam. Dla mnie to jest bezsensowne. Niszczyć sobie mózg,  bo wiem, jak to 

działa na mózg. Niszczyć sobie mózg no to, po co. Jeden dzień polatasz z energią a potem 

umierasz. 

BW: No tak. Tak to działa. 



 

 

   284 

 

J: Po co to? Trochę... Masz trochę szczęścia, ludzie się z ciebie pośmieją... 

BW: Ale słuchaj, ty lubisz alkohol? 

J: [wzdycha] Tak lubię... nie za bardzo przepadam. Jak jest okazja się napić, to nie korzystam 

tak za bardzo. Mam naprawdę dużo możliwości, żeby wyjść na piwo, czy coś. No to ja 

rezygnuję z tego, bo wolę na przykład posiedzieć sobie, nie wiem, zrobić sobie herbatę, kawę. 

BW: Rozumiem, ale rezygnujesz ze względu na tę obawę? Żeby nie wpaść jakby w taką pułapkę 

uzależnienia? Czy rezygnujesz dlatego, że nie masz ochoty? 

J: Po prostu nie mam ochoty. Po prostu. Nie mam ochoty. Nie chcę. No wyjść - mogę wyjść, ale 

pić nie będę. Nie mam ochoty i nie. Po prostu. Ja też jestem tak trochę bynajmniej samotnik i 

też próbuję być jak kot, chodzić własnymi ścieżkami, że jak ja coś postanowię, to chcę tego 

dokonać, 

tak samo mam plany na przyszłość dotyczące auta.  

BW: To znaczy? 

J: Tuningu auta. 

BW: Aha. 

J: Kupić sobie Lexusa I200. Interesuje się pan coś mechaniką, kojarzy pan? 

BW: Nie za bardzo, ale kojarzę to auto. 

J: To ten fabryczny silnik z tego wyjąć, oddać go, sprzedać, czy coś takiego. Wsadzić tam 2,5 l 

V6, podwójnie to oturbić, czyli dwie turbiny tam dać, gwintowane zawieszenie i takie tam 

bajery i mieć takie auto [cmoka], że z zewnątrz, żeby wyglądało jak seria. Z zewnątrz wygląda 

jak seria. No może trochę obniżone, to takie jakby wieś-tuning... No to trochę obniżone i 

spojler z tyłu, bo prawa fizyki i  w ogóle. No to seria... A jeśli ktoś, na przykład jakiś kozaczek e36 

podjedzie i na światłach przygazówkę zrobi, ja jedynka, but do spodu, świst dwóch turbin, ryk 

silnika, v6 go zagłuszy, on tylko tak: „yyyy, co to było.... szybkie to”... Dla takich min i takich 

reakcji, chcę zrobić to auto. No i też z pasji. Mechanik no. To auto mi przypadło do gustu ze 

względu na... Napęd ma po właściwej stronie, czyli z tyłu, czyli da się polatać bokiem. Nie jest 

tak wy... no nie jest tak wyjeżdżone jak BMW. Bo BMW to każdy katuje. Nie ma żadnej beemki, 

która nie byłaby skatowana. Nie ma szans. A Lexus ma napęd na tył, a nie jest aż tak bardzo 

katowany, bo zazwyczaj biorą beemki, bo tańsze. Co prawda Lexus też nie jest tani, bo ponad  

10tys. trzeba za niego dać w wersji na Europę, no bo w wersji angielskiej, to jakieś 5tys. -6tys. 

kupisz bardzo ładnego, zadbanego. Ale takiego na Europę to 10tys, 12, dochodzą nawet do 16 

tys. 

BW: Czyli będzie wyglądał jak seryjny, a jak będzie potrzeba... 

J: Trochę obniżony, ładniejsze felgi i albo zostawię na oryginale, bo oryginalne też są ładne, 

pasują do tego auta. Szczerze, nie wiem jeszcze jak z felgami zrobię. Nad felgami się jeszcze nie 

zastanawiałem. No spojler z tyłu, bo żeby dociążyć z tyłu przy przyspieszaniu i przy hamowaniu, 

no prawa fizyki i ogólnie. A na przykład, że ogólnie... Cicha woda brzegi rwie. Niby taki zwykły 

Lexusik, ale jak ryknie, jak poleci ze świateł, to... Rakieta. 

BW: Że jak by była potrzeba, to pokaże swoją moc. 

J: Tak. 

BW: Ty też chciałbyś taki być? Niepozorny.             

J: Cichy, spokojny, że nikomu nie wadzi, ale jak już ktoś mnie zdenerwuje, to pokażę na co mnie 

stać. No taki ogólnie to ja jestem.          

BW: Aha.                 
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J: Zazwyczaj spokojny, żeby mnie wyprowadzić z równowagi to trzeba to umieć zrobić. 

[wzdycha] Ale jak już się zdenerwuję, no to co. Nie ma innego wyjścia no. Trzeba pokazać 

pazurki. 

BW: Okej.               

J: A jak samo pokazanie nie zaskutkuje, to niestety trzeba ich użyć.  

BW: W jakich sytuacjach musisz używać? 

J: Mało jest takich sytuacji jak na razie. Mało osób doprowadza mnie do nerwów. Staram się to 

złagodzić albo olać, tak żebym nie musiał. 

BW: Myślisz, że ta osiemnastka, mówiłeś że... 

J: Znaczy, że ogólnie, że tak ogólnie, to zrobienia tej imprezy, to się nie aż tak bardzo boję, 

bardziej się boję tego, że stracę kontrolę... Nad tym wszystkim, nad tym... grupą ludzi. Nad 

moim też zachowaniem, że stracę po prostu kontrolę, nie będę w  stanie tego kontrolować, po 

prostu będę bezsilny. Tego się najbardziej boję. Tego najbardziej nie lubię i  tego się najbardziej 

boję. Bezsilności. To jest, no…        

BW: A gdybyś stracił kontrolę nad swoim zachowaniem, no to, co by było?            

J: No właśnie... Tu jest właśnie ten problem, że tego nie potrafię określić, tego się nie da 

określić, bo bardzo różne pomysły mogą mi... Pod wpływem alkoholu i  na przykład, jakbym już 

dosłownie stracił panowanie, nie wiem, już bym nawet wziął te narkotyki, to mogłoby 

naprawdę nie wiem, co. Nie jestem w stanie tego określić. Nawet nie chcę być w stanie tego 

określić, bo boję się tego. No bo widziałem, widziałem z opowieści, czy widziałem z różnych 

imprez, czy słyszałem z opowieści, bo ludzie potrafią naprawdę, naprawdę bardzo głupie rzeczy 

robić. 

BW: Na przykład? 

J: Słyszałem z opowieści, że ktoś po narkotykach zawiesił sobie pętlę na szyi i  skoczył z balkonu 

po narkotykach, bo myślał, że mu się szyja rozciągnie jak u żyrafy. I tak sobie skoczył i sobie 

dyndał.             

BW: I zginął.           

J: Mhm. Powiesił się.         

BW: Czyli masz taki strach, że jakbyś wziął narkotyki i  alkohol, to możesz mieć myśli 

samobójcze? 

J: Nie tak konkretnie, to mówię, jak teraz mówię to do pana, to nie mówię, że to jest konkretne 

takie, tylko daję na przykład, mówię tak ogólnie. Przytaczam pewne przykłady. Nie mówię, że 

ja konkretnie bym miał na przykład myśli samobójcze i  tego typu rzeczy, tylko tak mówię 

ogółem. Ogółem tak mówię.  

BW: Że mógłbyś... 

J: Zrobić coś naprawdę bardzo głupiego, czego potem bym bardzo żałował. 

BW: Aha. Ale też jakby, ja to tak rozumiem, że czegoś się dowiedzieć o sobie takiego, czego nie 

wiesz. Że możesz sam siebie zaskoczyć... 

J: Nie. Siebie to akurat ja znam.  

BW: Znasz siebie? 

J: Tak. 

BW: No to skąd ta obawa, że alkohol i nawet narkotyki, że co? Zrobią z Ciebie innego 

człowieka? 
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J: Bo właśnie nie próbowałem narkotyków. Nie chcę próbować. Właśnie nie wiem, jak mój 

organizm zareaguje po tym. Tego jedynie nie wiem. 

BW: Czyli... No ale masz taki pomysł, żeby ich użyć w tę osiemnastkę czy nie? 

J: Nie. 

BW: To jak nie chcesz użyć, to skąd obawa, jak one na ciebie zadziałają? 

J: [wzdycha] 

BW: Że jednak ci ludzie cię przekonają, że wywrą taką presję, że ty się ugniesz, bo ci powiedzą: 

jeden raz w życiu, na osiemnastce... wszystko... 

J: No właśnie, o to też... [wzdycha] 

BW: Że możesz nie wytrzymać tej presji z ich strony.... 

J: Mhm 

BW: Aha. To może by nie organizować osiemnastki. 

J: No ale z drugiej strony, to będzie naprawdę... Czyli takie organizowanie na przykład 

domówki, to ja tego nie zorganizuję na przykład u siebie. Bo wynieśliby mi połowę domu, bo 

ich znam, bo wiem jak się te imprezy kończą i kto tam jest i co robi i ogólnie to mamy… Jak 

imprezujemy, to robimy u jednego kolegi, on ma tam kawalerkę, no to u niego to tam nawet 

nie ma co wynieść. 

BW: [śmiech] 

J: Nie ma dosłownie fizycznie co wynieść. No i tam też się dzieją te inne rzeczy. Właśnie po 

obserwacjach, co tam się dzieje, że to takie że...  

BW: A ty tych ludzi lubisz? 

J: Hmmm. Traktuję ich neutralnie.  

BW: To po co zapraszać na osobistą imprezę ludzi, których się traktuje tylko neutralnie.  

J: Znaczy tam, na tych imprezach to też jest właśnie tak, że przyjdą jakieś osoby nieplanowane. 

BW: Aha. 

J: Tak sobie po prostu przyjdą. 

BW: Nie masz na to wpływu, że zapraszasz tego, tego, tego i oni przychodzą? 

J: No też właśnie nie chcę, że zaproszę na przykład Jolę, Mariolę i Kubę, na przykład, a przyjdzie 

jeszcze Zosia, Kasia i Joasia. 

BW: A jak byś powiedział, Joli Marioli i Kubie, słuchajcie, nie zapraszajcie dodatkowych osób, 

bo chcę żeby to była kameralna impreza? 

J: Ale to jest tak, że i tak byśmy poszli pochodzić, poimprezować na mieście. To na mieście ktoś 

by się na pewno doczepił. Ktoś pójdzie - ktoś dojdzie. Właśnie takiego chaosu nie lubię. 

Spokojnie, kameralnie, coś takiego. A takiego... że ktoś odchodzi, ktoś dochodzi, ktoś idzie 

gdzieś, ktoś się zgubi, ktoś się zaczyna bić i coś takiego... A w tej ekipie, że po alkoholu to 

często, sam pewnie pan wie, że po alkoholu, to czasami lubią sobie skakać do gardła.  

BW: Różnie, nie wszyscy. 

J: No ale często tak jest. Wiem, że tak jest często i tak też tego nie chcę chaosu i w ogóle tego 

ogarniania. Może i bym dał radę, po prostu to jest naprawdę męczące i tego po prostu mi się 

nie chce robić. A nie chcę zost... Tak zostawienie tego wszystkiego samemu sobie... Miałbym 

uczucie, że nie zapanowałem nad tym. Osobiście, w środku mi nie pozwala tego, żeby tak 

zostawić to takie, samemu sobie. Więc takie jakieś uczucie mi nie pozwala zrobić tego, jak już 

to muszę nad tym zapanować. Nie chce mi się po prostu rozdzielać tych kłótni, wszystkiego. 

Dla mnie to jest po prostu nie wiem, zbyt męczące, zbyt nieprzyjemne i tego typu rzeczy. 
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BW: Po co sobie to fundować w takim razie?  

J: No właśnie też się zastanawiam. Naprawdę teraz... No nie wiem. Właśnie dlatego się boję tej 

osiemnastki, bo właśnie nie wiem, co się wydarzy. Boję się tego dnia. 

BW: Nie masz na to wpływu, co się wydarzy? 

J: Nie mam. Żadnego wpływu. A planować? Nic nie będę planować, ponieważ zawsze, jak coś 

zaplanuję, to te plany biorą w łeb. Zawsze tak jest, zawsze, każdy jakikolwiek plan miałem, to 

zawsze wyszło coś, co mi mogło to pokrzyżować. 

BW: Możesz jakiś przykład podać? 

J: Mianowicie praca na ferie. Nagle się okazało, że koleżanka chce do mnie, chciała dzisiaj do 

mnie przyjechać. To zacząłem planować, żeby wziąć na czwartek wolne, kombinować to - 

tamto, a jednak wczoraj się okazało, że nie przyjedzie. To znowu to odkręcać wszystko... No i 

tak to jest z planowaniem.  

BW: Ale zaplanowałeś sobie skutecznie pracę. 

J: Ale nie miałem do końca pewności, że ona wyjdzie, bo to też było uwarunkowane, czy szef 

będzie miał dość gotówki i mi za to zapłaci. 

BW: Ale okazało się... 

J: Tata sprawdził, więc mówi, że ma. Zobaczymy, jak będzie jutro, bo jutro wypłata, więc 

zobaczymy, jak będzie. Tata powiedział, że sam do mnie przyjdzie, więc zobaczymy, jak to 

będzie. 

BW: Drugi tydzień też będziesz pracował? 

J: Nie mam pojęcia. 

BW: To zależy od tego szefa, tak? 

J: Nie, szef to z chęcią mnie przyjmie, tylko zależy od tego, czy będzie praca. 

BW: Aha, rozumiem. 

J: I czy będzie mi się chciało iść. 

BW: Aha. No na to masz wpływ, czy będzie Ci się chciało. 

J: No, zależy od humoru, jak się wyspałem... Bo na przykład ja mam tak, tak zauważyłem. Ja tak 

zauważyłem, jeśli w nocy mi się śni realny sen, taki no że dosłownie śni mi się realny sen, to 

tego dnia na pewno coś ciekawego się wydarzy. Mam taką zasadę, jak coś mi się śni, to już 

wiem, że w ten dzień coś ciekawego się wydarzy. 

BW: Dzisiaj miałeś realny sen? 

J: Dzisiaj spałem jak zabity po prostu. 

BW: Ale jak już nie masz snu, to też się coś ciekawego może wydarzyć. 

J: Jak nie mam snu, to jeszcze nie miałem żadnego takiego przypadku, ze jak nie miałem 

takiego realnego snu, czy coś takiego, to że się coś ciekawego wydarzyło. Takiego jakby 

niespodziewanego, tego typu rzeczy. A jak był, to zawsze się coś działo. 

BW: Ale to jeszcze jest tak, że czasem mamy sny, ale nie pamiętamy. 

J: Ja mam tak często, ale takie sny które właśnie pamiętam, które kończą mi się dopiero rano 

jak się budzę, no i ... Po takich właśnie snach, ja wiem, że coś się wydarzy. 

BW: To są dobre sny? 

J: Tak. Znaczy… no w większości takie chore trochę... Jakby ktoś wszedł do mojej wyobraźni, to 

by normalnie stamtąd nie wyszedł.        

BW: Nie wyszedł, bo…      

J: Róóóżne rzeczy tam się dzieją. Mam naprawdę chore pomysły czasem w  głowie. Nie -przy-to-
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czę te-go tu-taj, bo to trochę pod psychopatię podchodzą, nie chcę żeby ktoś się przestraszył, 

więc no…       

BW: No, nie ma takiego sposobu, żebym wszedł w Twoją wyobraźnię, tam się zgubił albo... tam 

coś. 

J: Nie, tak mi się wydaję, że jakby ktoś wszedł i zobaczył, co tam się dzieje, to od razu: ja 

wychodzę, puk-puk.     

BW: Ale jednocześnie powiedziałeś, że jakby wszedł, to by nie wyszedł.                 

J: No właśnie... Nie! Nie wyszedłby normalny. Wyjść, by wyszedł, ale nie wyszedłby normalny. 

BW: Pod psychopatię... A co dla Ciebie znaczy psychopatia? 

J: Na przykład: jak szybko zrobić kurczaki z rożna?  

BW: Mhm. 

J: Jak jest taki chów kurczaków, tam tych kurczaków pełno, to wziąć ten spryskiwacz, co jest do 

pestycydów. Taki ręczny, z tą pompką. Rozpylić na tych wszystkich kurczakach benzynę. 

Posypać, tak rzucić przyprawy. I zapałkę. 

BW: To jest rodzaj takiego żartu... 

J: Tak spalenie żywcem tysiąca kurczaków, no to nie wiem, czy taki żart. 

BW: Znaczy, rodzaj takiego żartu, jak się opowiada. 

J: Nooo. 

BW: Bo co, to jest fantazja taka konkretna, że jak byś zobaczył kurczaki, to byś właśnie tak 

zrobił? 

J: Różne pomysły. Widziałem kiedyś jak kurczak po podwórku biegał bez głowy. Głowa mu się 

trzymała z boku na kawałku skóry i sobie biegał. 

BW: Przykry obrazek, nie? Ale podobno tak to się dzieje właśnie... 

J: Ciekawie to wyglądało. Dziadek nie mógł jej złapać, to wziąłem wiatrówkę, jeden strzał w 

korpus i padła, nie ruszała się.  

BW: To byłeś dzieckiem, jak to widziałeś... 

J: No. 

BW: Przestraszyłeś się pewnie... 

J: Nie. Ciekawe to było. W sumie to się śmiałem. Po tym jeszcze ta kura utopiła się w strumyku, 

bo tam przy tym taki mały strumyk był i tam wpadła i się utopiła. Ciekawy wyszedł ten... 

Dowiedziałem się na przykład, że kura może bez głowy biegać i to nie, że tak powoli, czy 

pokracznie. Wżżżżżżżżż... jak formuła jeden, jeszcze szybciej chyba niż z głową. Ciekawie to 

wyglądało. 

BW: Mieszkaliście na wsi? 

J: Nie, ja tam do dziadków jeździłem. 

BW: Od strony mamy? 

J: Mhm. Od strony mamy. Bo to dziadek likwidował tę hodowlę, ostatnie dwie kury mu zostały, 

[...] no to na rosół... 

BW: Czyli Twoją wyobraźnię…       

J: Jest bardzo rozbudowana.         

BW: ... ale zasiedlają też takie obrazy różne takie…             

J: Psychodeliczne, psychopatyczne i tego typu rzeczy. Czasem sobie powyobrażam takie rzeczy. 

BW: Ale ty umiesz się poruszać po tej wyobraźni…             

J: Spokojnie, bez żadnego problemu. Na przykład takie moje jakby... odchyły psychiki. Budzi się 
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we mnie czasami taki mały psychopata, ale potrafię go zdusić . Staram się go zdusić, żeby nie 

urósł. 

BW: Co to za psychopata, jak się już obudzi? 

J: Dziwne różne myśli. Jak mnie denerwuje, to się go pytam, czy wychodzi oknem, czy oknem.  

BW: Aha. 

J: Na czwartym piętrze. 

BW: Że masz na przykład ochotę wyrzucić coś przez okno. 

J: Mmmm. Skręcić mu kark, podciąć gardło, wydłubać oczy. 

BW: Kogo na przykład? 

J: A to różnie, jak ktoś gada głupoty, ktoś mi naprawdę wchodzi w zdanie tak naprawdę 

notorycznie. Mam nadzieję, że po tej rozmowie nie przyjedzie do mnie jakiś oddział 

specjalistyczny, żeby mnie zakuć w kaftan bezpieczeństwa. 

BW: Nie, nie. 

J: No mam nadzieję. 

BW: Chyba że będziesz chciał. 

J: Nie, nie, ja wolnością to się jeszcze chcę nacieszyć. 

BW: Nie zakuwają tak łatwo w kaftan bezpieczeństwa. Po prostu jest taki tryb, jeśli chodzi o 

leczenie psychiatryczne, jak ktoś ma myśli rezygnacyjne, czy jest jakoś niebezpieczny. 

J: ...samobójcze i tego typu rzeczy... 

BW: Tak albo zagraża innym osobom... 

J: Że właśnie taki psychopata się uruchomił, na stałe, na przykład? 

BW: To nie jest raczej psychopata, tylko to wtedy są choroby psychiczne. 

J: Wiem, o co chodzi. 

BW: To wtedy jest możliwość bez zgody osoby zawiezienia, ale no to nie są kaftany. To wtedy 

jest pogotowie i jest policja i ...  

J: Wiem miałem taką sąsiadkę w bloku obok. Ona była chora psychiczne, to było za dzieciaka. 

To każdy dzieciak, no to... Ona zawsze miała okno otwarte na parterze i zawsze było słychać 

przekleństwa. Jakoś żeśmy się zgrupowali pod tym oknem, no i zawsze dzieciak to się śmieje, 

chociaż w tamtych czasach bynajmniej. Dzisiejszy dziesięciolatek z fajką w buzi: „co się 

sapiesz?!”. Chodzi tak jakby nosił pięćset telewizorów pod pachami. Dwadzieścia kilo żywej 

masy. Chodzi tak [pokazuje]: „co się sapiesz?!”. Z bara mu się nie pociągnie, no  bo co, takie to 

niskie.. Miałem tę właśnie sąsiadkę, nie wiem, kiedyś ją tam wywozili, ale to karetka 

przyjechała i żandarmeria wojskowa. Wojskowi i policjanci musieli ją wynosić. Do karetki ją 

musieli wynosić. 

BW: Ale ty mówisz o tym, jak się zamieniasz w psychopatę…         

J: Nie żebym coś zrobił... że mam chęć na przykład zrobić coś, tylko tak myślę sobie o  tym po 

prostu. Takie myśli... myśli mnie takie nachodzą. Co by było gdyby... Na przykład, komuś 

wyrwać głowę z kręgosłupem, na przykład.    

BW: Makabryczne jakieś obrazy…               

J: Teraz w sumie, jak sobie teraz o tym myślę, to w taki sposób jak odpowiadam na takie 

tematy, to ktoś mógłby się przestraszyć.         

BW: Wiesz co, nie boję się jakoś, jak Ciebie słucham, taki czuję... Że też masz dystans do tego, 

że nawet jak masz takie impulsy... nie impulsy - bardziej myśli przychodzą Ci takie makabryczne 

różne, to masz nad tym kontrolę.  
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J: Mi się wydaje, że jak czasami człowiek sobie powyobraża dosłownie takie naprawdę 

makabryczne wydarzenia, to jest bardziej utrwalone, że jeżeli jest taka sytuacja na przykład 

straszna się stała, że na przykład ktoś by szedł, jakiś zamach by był, czy coś, to ludzie nie 

wpadają w panikę, tylko zachowują bardziej zimną krew, bo wiedzą co się dzieje, jak się dzieje,  

czy im coś grozi, czy nie. Ludzie nie wpadają tak łatwo w  panikę, bo są do takiej jakby makabry 

przyzwyczajeni. I że to też jest takie jakby, plus, jakby według mnie, że człowiek nie wpada tak 

łatwo w panikę. 

BW: Tak czujesz? Że to jest też ta lekcja, którą jakby dostałeś, że jakoś obcowanie wśród takich 

obrazów, dla innych przerażających... 

J: Osoba na przykład, nie wiem, która by słuchała o wypruwaniu jelit, może od razu zwrócić 

śniadanie, czy tam obiad a ja mogę przy takiej rozmowie jeść spaghetti. Mnie  to nie będzie 

ruszało. Nie wiem. No i to też się dzieje, bo oglądałem pewną bajkę, nie wiem czy pan kojarzy 

„Happy tree friends”. Przyjaciele z wesołego lasu. No to nie wiem, jakby pan obejrzał jeden 

odcinek, to już by pan raczej wiedział o co chodzi. Taka kreskówka normalnie jak dla dzieci, 

tylko że w tej kreskówce ktoś zazwyczaj zostaje zmielony na papkę. Oczy, flaki, wszystko 

wybucha. Ale tak to oprawa taka kreskówkowa. Bajka. 

BW: W internecie gdzieś można obejrzeć. 

J: W polskiej telewizji kiedyś leciało. Lata młodości... 

BW: Dawno już oglądałeś... Ile miałeś lat? 

J: Nie. W telewizji tego nie oglądałem. Ja to oglądałem dopiero w podstawówce. Kolega mi 

powiedział, bo to też na internecie było. To obejrzałem ostatnio ten... Z kolegą obejrzałem 

dwugodzinny maraton tego, jedząc spaghetti. Kolega też jest taki [gwidźdze] 

BW: Oglądałeś to w czasach takich, gdzie najchętniej byś wszystkich takich, którzy cię 

wykluczali, źle traktowali w szkole podstawowej... Może to dawało ujście takiej agresywności, 

która się mogła budzić w tobie? 

J: No miałem ochotę czasami wyrżnąć pół szkoły. Tak sobie siedziałem i myślałem, ale bym was 

wszystkich powyrzynał. Tobie gardło, tobie ucho, tobie, nie wiem, ciebie to już bym nabił na 

pal. No czasami, czasami tak mam. Miałem też w gimnazjum, no bo... no siedzi sobie człowiek 

spokojnie, nie robi nic, a ktoś się do Ciebie doczepia. Też jest ochota no - zrobić mu krzywdę. 

BW: Stałeś się jakoś ofiarą takiego dręczenia psychicznego. 

J: Mhm. Psychicznego, fizycznego... psychofizycznego... 

BW: Zgłaszałeś to? Ktoś to słuchał? 

J: Bo to raz? Brak reakcji. Dlatego każda osoba, która mi mówi, olej to albo zgłoś to, gdzieś. 

Mówię: ta zgłoszę, jeszcze będzie gorzej. No bo co, uznają że jestem konfidentem, czy czymś, 

to jeszcze się pogorszy. Ja przeczuwam naprawdę, dzisiaj... dzisiaj ludzie są jakby byli 

znieczulicą społeczną ogarnięci, że takie jakieś skargi... Co tam? Taka rozmowa, no to jest: 

„pogada sobie, pogada i zrobi na drugi raz to samo”. 

BW: Nie ochronili Cię w każdym razie Ci, którzy się Tobą mieli opiekować. Nauczyciele, 

wychowawcy. 

J: Mhm. 

BW: Ciekawe. W jakim Ty jesteś momencie swojego życia? Jak patrzysz w przyszłość? 

J: Znaczy... W momencie swojego życia... 

BW: Jakie masz plany na najbliższe lata. 
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J: Najbliższe lata, no to tak... prawo jazdy, na pewno. Starać się, żeby zrobić dwie kategorie, A2 

i B. Na motocykl też. Motocyklami też się interesuję.  

BW: Mhm. 

J: Jak najbardziej się usamodzielnić, żeby mieć mieszkanie, pracę i  tego typu rzeczy, żeby być 

dosłownie samodzielnym, niezależnym od nikogo, samodzielnym po prostu. 

Samowystarczalność i w ogóle, to jest tak jakby moje. Samodzielność, taka niezależność, to jest 

mój priorytet w życiu. Żeby nie być od kogoś zależnym na przykład. Dlatego też strasznie nie 

lubiłem i naprawdę stronię od tego, na przykład pożyczania od kogoś pieniędzy. Nie chcę mieć 

uczucia, że jestem komuś dłużny na przykład pieniądze, że coś mu muszę oddać. Nienawidzę 

tego uczucia. 

BW: A gdzie ono się zrodziło z taką siłą dużą, że gdzieś coś jesteś dłużny, wobec kogo byłeś 

dłużny coś w życiu? 

J: Wobec naprawdę bardzo małej ilości osób... Dłużny? No to nie wiem. Po prostu to też się 

zrodziło, że... Poprzez tę samotność, że stawiam jak najbardziej na siebie, na to co ja mogę i 

ten, bez żadnej pomocy z zewnątrz i właśnie to też wzbudziło... że nie lubię pomocy od kogoś. 

Jak ktoś musi mi pomóc, pożyczać na przykład, a potem się cały czas upomina o to i tego typu 

rzeczy... Ja tego typu... Naprawdę, nie lubię tego [ziewa] przepraszam. Jak najbardziej chcę to... 

chcę tego uniknąć. 

BW: Będąc w rodzinie zastępczej u babci... Ona Ci dawała takie poczucie, że powinieneś być jej 

wdzięczny, że masz wobec niej dług, że ona się jakoś poświęca dla Ciebie? 

J: No właśnie nie daje mi tego i z tego właśnie się cieszę, bo bynajmniej niektórzy rodzice, że 

robią wywody swoim dzieciom, że... [zmienia głos] „Ja to Cię wychowałem, żyjesz na moim 

utrzymaniu, tu masz się mnie słuchać” [wraca do swojego głosu] i  tego typu rzeczy. Bo też no 

też czasami jak babcia, też jej się czasami powie, że też ona mi powie, że na przykład: jesteś na 

moim utrzymaniu, czy coś takiego, jak jej się czasami coś takiego zdarzy, to ja mówię... no to ja 

już tak mówię, no dosłownie, ja Ci nie kazałem mnie brać pod swoją pieczę. To była Twoja 

decyzja, więc, ja nie kazałem, teraz no jestem jakby zmuszony do bycia zależnym od niej, no bo 

wiek. Normalnie na 17 lat, to nie mogę się odłączyć od niej, o tak, że pójdę na swoje, bo 

żadnych rachunków, czy niczego też nie... 

BW: Czyli jesteś zależny. 

J: No właśnie jestem zależny od Babci. 

BW: To ci jakoś tam ... 

J: Wadzi. 

BW: ...doskwiera? 

J: Trochę mi to wadzi, że nie mogę wracać chociaż o której chcę, czy coś takiego. Też staram się 

pilnować czasu, bo babcia mi daje: dwudziesta druga, czasami przeginam, bo dwudziesta 

trzecia, północ wracanie to... Też jest takie trochę no... Czasami przeginam, ale no też się 

zdarzy, ale staram się też do niej podporządkować, żeby właśnie takich akcji nie było, żeby nie 

musieć robić takiej awantury: że jestem na jej utrzymaniu, żeby nie zrobiła mi o to awantury, 

to staram się podporządkować, żeby tego typu awantury uniknąć. 

BW: Bo to jest jakieś uderzanie w Twój czuły punkt, można tak powiedzieć. 

J: Tak, ten honor. Coś takiego, coś takiego. Oczy mi się same zamykają. 

BW: Chcesz żebyśmy już kończyli? 

J: Nie, ja mogę jeszcze porozmawiać. 
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BW: Mhm. Dobrze. Dużo ciekawych wątków poruszyłeś. 

J: No, niektórzy też uważają, że jestem bardzo dojrzały jak na swój wiek. Też tak trochę 

uważam, że w porównaniu do niektórych osób z mojego... 

BW: ...rówieśników 

J: O właśnie. No że jestem taką osobą dojrzalszą. Taką dojrzalszą, spokojniejszą, opanowaną. 

BW: Jak z perspektywy czasu myślisz, czy to, że trafiłeś do rodziny zastępczej, do babci... Czy to 

było dla Ciebie dobre? 

J: Nie jestem w stanie tego określić, ponieważ nie wiem, jak by się potoczyło, jak bym nie trafił 

do tej rodziny. Nie mam.... Nie wiem, jak by to się potoczyło. Nie mam po prostu pojęcia, jak by 

się to potoczyło. Mi się wydaje, że to było, tak mi się wydaje, że to było dobre, ponieważ no 

uniknąłem tych wszystkich awantur, rozwodu i tego wszystkiego, tego rozstania. Nie miałem 

też takiego jakby podziału między tymi rodzicami, że po jednej stronie jestem zdecydowanie, 

a tak to naprawdę w bardzo młodym wieku - dwóch lat - no to to jest naprawdę bardzo 

młody... człowiek. Poszedłem do babci, też nie miałem takiego czegoś, że przechodziłem 

bardzo w stronę jednego z rodziców. Jak były jakieś sprzeczki, no to stałem pośrodku. Starałem 

się ich rozdzielać i uspokajać, czy coś takiego. Stałem pośrodku, nie że po stronie jednej osoby, 

czy coś takiego, że po stronie mamy, czy taty, tylko stoję pośrodku, swoje stanowisko mam 

i stoję pośrodku. 

BW: Nie musiałeś być jakoś lojalny wobec tego, czy tego, tylko mogłeś być wobec obojga w 

jakiś tam sposób. 

J: Starałem się też za bardzo w te sprawy nie wtrącać, nie wypytywać ogólnie, żeby nie było, że 

jestem po jednej stronie, ani nic. Żeby potem jedna strona nie miała przez przypadek wątów, 

że to, że tamto. Żeby nie było takie dogadywania, że... o! że ten to z matką, że to - tamto i w 

ogóle, albo z ojcem i w ogóle. Nie chcę tego, naprawdę, nie lubię takiego docinania. 

BW: Ty trafiłeś... jak miałeś dwa lata około? Do babci razem z siostrą? 

J: Tak.  

BW: I ona miała wtedy ile? 

J: Ona jest pięć lat starsza, więc miała siedem lat wtedy. Czyli ją już tak jakby bardziej to 

dotknęło, to wszystko, to rozstawanie, te kłótnie, to wszystko. I właśnie było zauważalne, że 

była bardziej po stronie mamy. Bardziej była po stronie mamy. Przeszła właśnie, zauważyłem, 

przeszła konkretnie na tę jedną stronę. A ja się starałem być po środku. 

BW: Będąc po stronie mamy, siostrze musiało też być trudno dogadywać się z babcią, która 

była raczej po stronie taty, nie? 

J: [przytakuje] No, liczne awantury w domu były, było to – tamto, różnie. No u mamy to też 

miała taki trochę większy luz na przykład. Mama też pewnie chciała, nie wiem, nadrobić to 

wszystko... te stracone lata. No to też trochę więcej luzu... Nadrobić relację albo też spróbować 

ją przeciągnąć na swoja stronę. 

BW: Ale Ty już mówisz o wieku takim późniejszym pewnie... 

J: No tak dziesięć lat, jak ona miała, coś takiego. Dziesięć - jedenaście. Takie nastoletnie, 

trzynaście-czternaście lat. 

BW: Czyli ona często, częściej odwiedzała mamę, tak? Bo Ciebie babcia nie prowadziła, a ona 

sama mogła się poruszać... 

J: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Też miała lepszy kontakt z mamą, no to też tak to... No zaszła w 

ciążę, to wyprowadziła się do mamy. Mieszkała u mamy przez pewien czas. 
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BW: A teraz już osobno? 

J: Osobno 

BW: Czyli zostałeś w pewnym momencie sam z babcią? 

J: Ale to jest bynajmniej też, że ... Ale to jakby ustalony tryb dnia, zachowań, wszystko jest... 

Wychodzi jak w maszynie, jak w zegarku, systematycznie, automatycznie, i w ogóle. No nieraz 

czasami babcia zakłóca to, no cóż, co poradzisz? Na to już nic nie poradzę.  

BW: A tę maszynę zaprojektowałeś bardziej ty czy babcia? 

J: Ja. Ja chciałem właśnie to zaprojektować, żeby to wszystko było takie ładne, poukładane, bez 

żadnego chaosu, tylko żebym wiedział co, kiedy, jak się stanie. 

BW: Aha. 

J: Bo lubię, jak jest wszystko poukładane, jasne i logiczne. Mi to właśnie sprawia też 

przyjemność i łatwiej też mi się żyje, no bo wiadomo wszystko, co się robi. Nie ma takiego 

chaosu, że nagle tu, to nagle 10 spraw naraz się ten... Nie. Dla mnie takie coś, to nie. 

BW: A Babcia - mówisz – czasem to burzy... 

J: [ziewając] No czasami. Ja mam tak... bo ja mam tak: wstaję, zakładam słuchawki i sobie tak 

chodzę z kuchni do pokoju trochę. Robię sobie śniadanie i lubię to robić sam. I staram się to 

robić, jak babcia śpi. I właśnie jak wstaje - to burzy. Jak wstaje, to to burzy. To też zakłóca. 

BW: Burzy, bo zaczyna coś mówić? Czy zaczyna coś robić?  

J: Jak coś mówi, to i tak nie usłyszę, bo mam słuchawki na uszach, ale no na przykład jak 

chodzę, robię sobie śniadanie, no to ona mi wejdzie, zablokuje mi drogę przez przypadek, czy 

coś... No to jak ja robię śniadanie, to robię śniadanie, to robię wszystko tak jakby maszynowo. 

Staram się zrobić to swoim tempem, maszynowo i w ogóle, a jak ktoś mi się wtrąca w to, to też 

się trochę irytuję. Jak to się mówi, zaburza mój ład, mój porządek. To też mnie irytuje.  

BW: A gdybyś zdjął słuchawki i gdybyście rozmawiali... To byłoby łatwiej w tym ładzie się 

utrzymać?  

J: Nie wiem no. Czasami też zdejmuję słuchawki i rozmawiamy, ale babcia rano nie jest zbytnio 

rozmowna, bo rano... Bo rano... rano też to zazwyczaj nie jest każdy rozmowny. No i czy tam 

bynajmniej jak wstanie to najgorzej, jak wejdzie mi do kuchni. Wejdzie mi pomiędzy moją trasę 

pokój-kuchnia-pokój-kouchnia, bo jak słucham muzyki, to nie ma, że usiedzę w miejscu: pokój - 

kuchnia - pokój - kuchnia. 

BW: ...krążysz 

J: Tak. Potrafię tak ponad pięć godzin. 

BW: Naprawdę? 

J: Mhm. Słuchawki, muzyka: pokój-kuchnia-pokój-kuchnia-pokój kuchnia i tak pięć godzin. 

BW: I co tam robisz? 

J: Chodzę. W tę i z powrotem. 

BW: A jak się wtedy czujesz? 

J: Dobrze. Odpływam wyobraźnią. Myślę sobie co i jak. 

BW: Odpływasz w te rejony takie makabryczne, czy inne?  

J: Nie, takie bardziej przygodowe. Że przygody mi się odbywają, że coś się wydarza, że na 

przykład, nie wiem, myślę o następnym dniu. Tam się jakoś rozmyślam, sytuacje jakieś 

rozważam, analizuję, czy coś takiego. Myślę po prostu o wszystkim. I te makabryczne też 

czasami potrafią przyjść. Zależy czego słucham. 

BW: Mhm. To znaczy? 
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J: No na przykład jak słucham takiej muzyki klubowej, to... czy tam muzyki do auta - to 

wyobrażam sobie na przykład siebie w tym moim Lexusie, że bawię się na rondzie na przykład. 

A jak sobie słucham na przykład takiego rapu Słonia, bo on to ma takie makabryczne piosenki, 

no to też sobie wyobrażam to czasami, tak? Wyobrażam sobie to na podstawie różnych lokacji, 

miejsc, gdzie widziałem na oczy, tak? Wyobrażam sobie te lokacje i sytuację, która jest właśnie 

w piosence.  

BW: Hmm ciekawe. Ciekawe. Trudno mi sobie to wyobrazić, chodzenie pokój-kuchnia pięć 

godzin pokój-kuchnia, pokój-kuchnia. 

J: Ja mam tu pokój [pokazuje na stole], tu korytarz, a tu kuchnię. To tak [gwizd]. 

BW: Babcia, co w tym czasie robi? 

J: Siedzi, ogląda telewizję, szydełkuje. Czasami jak idzie do kuchni i akurat się miniemy, to ona 

się mnie pyta, gdzie idziesz? To mówię: na Krym. Na Krym, czy nie wiem, do Nowego Jorku. No 

dobra, bo ja takie odległości kilometrowe robię, że... 

BW: To wydeptane jest w dywanie, pewnie takie przejście pokój-kuchnia. 

J: Nie [śmiech] aż tak to nie. 

BW: To pierwsze pytanie było takie: czy czujesz, że było dobre... A teraz, czy czujesz, że jesteś 

w rodzinie zastępczej teraz jest dla Ciebie dobre? 

J: Teraz? Mi się wydaje, że właśnie jest dobre, ponieważ jestem pośrodku, że nie jestem na 

przykład, że nie mieszkam z mamą albo z tatą, nie jestem zależny po jednej albo po drugiej 

stronie, tylko jestem zależny od innych, tylko jestem tak jakby pośrodku. To jest właśnie dobre. 

Że nie jestem na przykład: że mieszkam z tatą, czy z mamą, jak oni. Nie wiem wszystkiego, co 

się tam dzieje, u nich, ale jestem pośrodku, mam swoją sytuację, mam swój punkt widzenia 

i swoją pozycję i się cieszę, bo to mam, a nie że jestem na przykład w jedną stronę, z jedną 

stroną, a z drugą naprzeciw. Jak jestem po tej stronie, to też jest taki plus, że na przykład mogę 

poprosić o pomoc mamę i tatę, na przykład nie wiem, ostatnio mama mi skuter pomogła do 

taty zawieźć, bo tata ma tam warsztat, u taty to ja tam majsterkuję przy skuterze, przy motorze 

coś tam grzebię, a mama akurat z tej strony to ma busa, małą furgonetkę, to ona mi pomogła 

to przewozić. To bycie pośrodku to jest właśnie taki plus, że mogę jedną i  drugą stronę 

poprosić o pomoc, tak?  

BW: W sumie... Bycie w równej odległości od obojga rodziców, tak? To jest ten plus? 

J: Znaczy ogólnie bycie bynajmniej w takiej sytuacji, jak ja jestem, że mam dobry kontakt, że 

ogólnie - kontakt i że znam moich obydwoje rodziców, bo niektórzy bywa tak, że są w rodzinie 

zastępczej i ze swoimi biologicznymi rodzicami nie mają kontaktu w ogóle,  albo z jedną. A w 

mojej sytuacji to jest plus, że jestem po środku, że mogę poprosić o pomoc obydwoje. Też jest 

czasami trudno podzielić ten czas, na przykład ja wyjadę gdzieś z tymi, a ta strona też mnie 

prosi, żebym gdzieś wyjechał, coś proponuje mi i tego typu rzeczy. Też czasami mi trudno, ale 

takie jest życie. Czasami takie sytuacje też muszą być, żeby nie było zbyt łatwo. 

BW: Ha, żeby nie było zbyt łatwo. Aha.  

J: No bo jak jest zbyt łatwo, to człowiek zaczyna się nudzić i zaczyna robić różne rzeczy. .. 

BW: A jak Ty przeżywasz to, że ... Bo też rodzina zastępcza się wiąże z tym, że jest taki nadzór 

instytucji, coś takiego, że ktoś przyjeżdża. To jak Ty to odbierasz? 

J: Mało mnie to rusza, nie za bardzo tak to na mnie działa, czy coś takiego, że: O pani  przyjdzie, 

zestresuję się, nie wiadomo. No przyjdzie, porozmawiam, powiem jej co i jak, i tyle. I tyle, i nie 
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będzie jej przez kolejny czas, to jest... Takie trochę no, jakby to powiedzieć... [wzdycha] Sprawa 

taka jakby dla mnie niezbyt mega-ważna. 

BW: Rozumiem. Do Was przyjeżdża - do Ciebie - ta sama osoba od wielu lat, czy to się zmienia?  

J: Teraz bodajże pani Joanna była, ale wcześniej była pani Marzena, ale z panią Marzeną 

właśnie teraz też się blablablablablabla kontaktuję, ponieważ chodzę na te zajęcia, które ona 

prowadzi.  

BW: Jak przeżywałeś te spotkania? One nie były dla Ciebie ani złe ani dobre, tak? 

J: No po prostu, przyszła sobie, przyszła pani i porozmawialiśmy. Powiedziałem to, co 

powiedziałem, to co chciałem powiedzieć, no i tyle. 

BW: Kojarzy Ci się to z jakimś wsparciem, czy czym? 

J: No takim lekkim, takim jakby... odskocznią od tego właśnie siedzenia po środku, że jest też 

jakieś wsparcie tego siedzenia pośrodku... wsparcia także pewna jakaś podpora, pewna kolejna 

opcja, wyjścia na przykład z niektórych sytuacji. 

BW: Aha. Okej. 

J: Powiedziałem, co myślę o swojej sytuacji, no i to też na plus. No z panią Marzeną też miałem 

więcej kontaktu, bo miałem z tego programu staż w sklepie, no to ona była moim opiekunem 

stażu, to też musiałem się z nią kontaktować, spotykać też, żeby załatwić te wszystkie sprawy, 

umowy, wypłata i tego typu rzeczy. 

BW: Latem robiłeś? 

J: Tak, tak, tak...  

BW: Fanie, no to sukces - nie? - masz? 

J: No pięćset złotych wpadło. 

BW: Ale też się czegoś nauczyłeś, zobaczyłeś jak to jest, nie? 

J: Trochę się ponudziłem i podźwigałem towaru. A w sklepie to ja wiem, jak to się robi, 

ponieważ u mojej cioci pracuję czasami, jak jestem tam właśnie u dziadków, to moja Ciocia ma 

tam sklep, no to czasami sobie dorabiam. 

BW: Mamy siostra? 

J: Tak. 

BW: Okej. Okej. Czy czujesz, ze ta forma opieki, w sensie ta opieka babci, że to jest dla Ciebie 

stabilne, w sensie, że to, że tak to przeżywałeś, że to już jest takie miejsce, z którego Cię nic nie 

zabierze, że tam będziesz dopóki będziesz potrzebował, czy chciał? 

J: No, raczej tak.  

BW: Tak to przeżywałeś? 

J: Tak, że jestem tutaj i bynajmniej nie wiem, czy ktoś mnie będzie chciał stąd zabrać, czy nie, 

ale że chciałbym tutaj zostać. Że jest stabilnie, że nie ma żadnych zawirowań, ani czegoś... 

wszystkiego, że jest stabilnie i spokojnie po prostu. 

BW: Okej. Dobra. Wiesz, co? Myślę tak... Jak się czujesz właśnie w takiej rozmowie? Ogólnie? 

Rozmawiamy półtorej godziny, to jest dla Ciebie takie... No jakie właśnie? 

J: Hmmm... No jakie to jest dla mnie? Normalna rozmowa, no pan zadaje pytania, to 

opowiadam o sobie. Wiem, że pan jest tam psychologiem, czy kim, no to wiem, że mogę 

poopowiadać, się trochę wygadać. Trochę się wygadać, poopowiadać. No też zaświecić... 

trochę się też jakby popisać tym, że jestem... pokazać że jestem dojrzały. 

BW: Aha, aha. 
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J: Też zobaczyć, czy osoba, która no zajmuje się też sprawdzaniem tego, czy coś takiego, czy też 

tak uważa. 

BW: Aha. Czyli starasz się pokazać takie Twoje dojrzałe oblicze, z którego jesteś też w jakiś 

sposób dumny, można powiedzieć. Aha.  

J: Bo nie chcę też być traktowany, że nie wiem, nastolatek, dziecko, czy coś takiego, tylko no 

dosłownie - dojrzała osoba. 

BW: Aha. Wiesz, ja mam takie przekonanie, że jeśli uda się zapisać coś z tej naszej rozmowy, to 

ta nasza książka powstanie, to wierzę, że to, co opowiadasz uruchomi wyobraźnię też innych 

osób, nie? Że będą mogli sobie wyobrazić, jak to jest, dzięki Twojej opowieści. 

J: No mam nadzieję, że coś też to pomoże, że ta książka, tak jak ludzie będą ją czytać, to też 

zrozumieją niektóre swoje błędy, tak? Mam nadzieję że to pomoże. 

BW: Chciałbyś, żeby kto zrozumiał błędy? 

J: Niektórzy dzisiejsi tacy pseudo-rodzice, którzy no dosłownie dziecku pozwalają na wszystko. 

Nie wiadomo od jakiego wieku pozwalają na wszystko, że do tych też trochę... Do polityków to 

nie dotrze, wiadomo, raczej. Siostra nie pisz do mnie. 

BW: Nie wiadomo. 

J: No też jakieś może, nie wiadomo, ale też ludzie, żeby inaczej zaczęli pojmować stwierdzenie 

„bezstresowe wychowanie”. Nie że dziecko ma tak jakby górę, że pozwala się dziecku na 

wszystko, tylko też żeby ludzie się nauczyli niektórzy, co to znaczy słowo „dyscyplina”. Bo 

zauważyłem, że niektórzy ludzie nie znają takiego słowa, jak dyscyplina.  

BW: A dla Ciebie co znaczy dyscyplina? 

J: No że jest, że jestem na przykład podporządkowany do pewnej osoby, że jest ład, stabilność, 

że nie ma takiego czegoś, że robię co chcę, nie wiadomo co. Tylko po prostu, że mam pewne 

granice i się tych granic trzymam. I że jestem no, ja tak lubię żyć, że mam powiedziane, co i jak 

mogę, co i jak nie. To jest dobre, ponieważ wiem, że nie będę nie wiadomo jakich rzeczy 

odwalał, nie wiem, skakał po budynkach, czy czego innego robił, no i to jest dla mnie 

dyscyplina, że jest się... jest jako taki rygor. Nie że rygor, od razu bicie, że nie wiadomo co, tylko 

że no... No i też że rodzice dzisiejsi niektórzy nie umieją pokazać, że maja władzę. Że dziecko 

zacznie pyskować, że nie to że tam się zbuntuje i sobie pójdzie w świat, to wychodzą takie no, 

patałachy. 

BW: Pokażę Ci coś… żebyś mógł ocenić, czy masz ochotę na jeszcze jedno spotkanie, pokażę Ci 

co byśmy mogli zrobić. 

J: Siostra... [ponownie telefonuje, Jacek ponownie odrzuca połączenie]. 

BW: Już zmierzamy do końca na dzisiaj. 

J: Siostra mi truje dupę. 

BW: Zobacz, mam taki... To byśmy mogli robić na kolejnym spotkaniu, jeśli byś chciał. To jest 

taka... Tu jest wiek Twój, tutaj różne obszary życia, miejsce gdzie byłeś, rodzina, co się działo 

ważnego, co byś chciał zaznaczyć, szkoła do jakiej chodziłeś, jakieś komentarze, ze zdrowiem, 

jak było w danym okresie życia.  

J: U mnie to dobrze cały czas. 

BW: O i tu jest tak, nie? 

J: To byśmy tutaj doszli, na pograniczu, bo rocznikowo 18, ale jeszcze nie. 

BW: Tak. Kiedy masz osiemnaste? 

J: 25 lipca. 
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BW: No to masz jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. 

J: Mentalnie, fizycznie, psychicznie. 

BW: Ale też dobra ta opcja jest, taka że to jest w wakacje... 

J: Wiem, żeby nie było, że ... odpukać [puka w stół] że popłynę i że potem będę miał na 

przykład szkołę, że będę miał zaległości, problemy i tak dalej,. a tak to będę miał wakacje. 

BW: No. To to tak wygląda, an przykład moglibyśmy, gdybyś chciał, spróbować tutaj jakoś 

nanieść takie ważne... 

J: No można popróbować coś działać. Czemu nie. Tylko kiedy? 

BW: No właśnie, a kolejna rzecz, to że byśmy mogli spróbować takie drzewo genealogiczne. 

J: O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. 

BW: Tego byś nie chciał? 

J: Nie. 

BW: Nie. 

J: Jak babcia kiedyś próbowała zrobić moje drzewo genealogiczne mojej rodziny, to się 

złapałem za głowę.  

BW: Czemu tak? 

J: [wzdycha] Tu telefony do ciotek, „ty a ten to tamten”, to pytała te pytania, wszystko, nie? To 

nie dla mnie. 

BW: Nie, ja tylko o drzewie genealogicznym to myślę do pokolenia dziadków tak naprawdę, nie 

dalej, żeby sobie rozrysować właśnie ciocie, siostrzenice... 

J: O Jezusie... Tego, naprawdę, dużo, jest. 

BW: Aha. 

J: Tego jest dużo. 

BW: Ale nie musielibyśmy tego robić. 

J: Naprawdę, moja rodzina jest rozległa, jeśli chodzi o tego typu ciocie i nie wiadomo. Masakra 

jest. 

BW: Okej. Może też nie musisz odpowiadać dzisiaj. Chcesz sobie z tym pochodzić? Ja na 

przykład, nie wiem, mogę zadzwonić do Ciebie za jakiś czas, jak byś chciał. Czy już się umówimy 

na ten termin? 

J: Możemy się już umówić, bo tak to lepiej wiedzieć wcześniej i mieć ten dzień zajęty, 

zaplanowany na przykład, żeby nic czasami w ten dzień nie wpadło.  

BW: Dobrze. 
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