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Opowieść o przemocy a tożsamość ofiar

dr hab. Marek Kochan, prof. UH SWPS – Wydział Nauk Humanistycznych 
i Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Medialne opowieści o  przemocy są często skoncentrowane na osobie sprawcy, 

który jest aktywnym elementem zdarzeń. Ofiary często nie żyją, albo są się 

w  takim stanie, że nie mogą mówić. Stosunkowo rzadko ich słowa są częścią 

narracji o aktach przemocy. W pewnym sensie dla mediów ciekawszy jest sprawca, 

jego działania i  motywacje – ofiary często są pokazywane na drugim planie, 

uprzedmiotowione, sprowadzone do roli biernej – nawet jeśli podejmowały 

walkę z agresorem. W mediach rejestruje się akty przemocy, szczegółowo opisuje 

działania sprawców i powstałe w ich wyniku obrażenia, ale rzadko tematem jest 

cierpienie ofiar, ich doznania. W ogólnym sensie w mediach ofiary przemocy często 

milczą. Stosunkowo rzadko ofiara jest równoprawnym elementem opowieści, 

ujawnia własną perspektywę i doznania.

Aby wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy warto skorzystać z  refleksji 

psychologów, badających tożsamość. Używają oni pojęcia „tożsamości narracyjnej”, 

tworzonej w  wyniku opowiadania siebie innym. Ma ona procesualny raczej niż 

esencjonalny charakter, może zmieniać się w ciągu życia, w zależności od wydarzeń, 

które mają miejsce i są częścią opowieści. Jednym z jej uwarunkowań jest aprobata 

publiczności, która jedne tożsamości narracyjne przyjmuje, a inne odrzuca.

W  tej perspektywie opowiadanie o  byciu ofiarą przemocy nie jest tylko 

relacjonowaniem faktów. Opowieść taka zmienia człowieka w konkretny podmiot 

mówiący: ofiarę. To ma swoje konsekwencje. Nie każdy chce być ofiarą, nawet jeśli 

doznał przemocy. Unikanie opowiadania o takim doświadczeniu może być związane 

z odrzuceniem statusu ofiary, chęcią bycia podmiotem własnego życia – nawet jeśli 

przez pewien czas było się przedmiotem – ofiarą przemocy. Poza tym publiczne 

bycie ofiarą może wiązać się ze stygmatyzacją i obniżeniem statusu społecznego. 
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Tymczasem ofiary chcą często zachować wcześniejszy status i  pozycję, widzieć 

i opowiadać siebie jako jednostki kierujące własnym życiem.

Pytanie więc kto i dlaczego decyduje się opowiadać o sobie jako o ofierze, jakie 

ma motywacje i  jakie warunki sprzyjają artykulacji takiej tożsamości. Wśród 

różnych powodów opowiadania o  sobie jako o  ofierze może być chęć ukarania 

sprawców albo pozbycia się takiej opowieści ze świadomości czyli uwolnienie się 

od traumy (np. w  imię higieny psychicznej), chęć wypowiedzenia się w  imieniu 

innych ofiar, które nie mogą mówić bądź w celu udzielenia im pomocy, pokazania, 

że nie są w takim doświadczeniu osamotnione, wreszcie, niekiedy, chęć uzyskania 

określonych korzyści, rekompensujących cierpienia. Motywacje te łączy wola 

odzyskania podmiotowości, częściowo utraconej na skutek bycia obiektem działań 

agresorów. Istotnym czynnikiem jest postawa audytorium, do którego kierowana 

jest opowieść i zdolność do stworzenia takiej formy opowieści, która będzie dobrym 

medium do przekazania unikatowego biograficznego doświadczenia ofiary.
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Człowiek wobec państwa, państwo wobec człowieka. 
Kilka refleksji na podstawie aksjologii 

i zasad Konstytucji RP

dr hab. Tomasz Słomka, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Kondycja i  położenie człowieka to istotny dylemat widoczny również 

w rozstrzygnięciach ustrojowych. Konstytucja kreuje wizje relacji miedzy państwem 

a człowiekiem. Relacje te występują na wielu płaszczyznach, a ich fundamentami 

są takie wartości, jak: godność, wolność, równość, brak dyskryminacji – ale również 

bezpieczeństwo państwa i konieczność jego właściwego działania. Fundamentem 

wystąpienia są rozważania, jak współczesne państwo radzi sobie z  właściwym 

zabezpieczeniem swoich funkcji i  efektywności a  jednocześnie zachowaniem 

podmiotowości jednostki ludzkiej.





Wystąpienia uczestników
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Eksploatacja seksualna 
jako przykład patologii w związku małżeńskim

Magdalena Wójcik, magdaw1990@o2.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki 
Chrześcijańskiej

Człowiek już w  swej naturze ma zakorzenioną zdolność do partycypacji 
w  zbiorowiskach ludzkich, niemniej funkcjonowanie we wspólnocie implikuje 
konieczność uregulowania relacji społecznych, co z kolei przedkłada się na potrzebę 
sformułowania obowiązujących zasad koegzystencji – inaczej: norm społecznych. 
Na ogół norma jest synonimem prawidłowości, a jej wyodrębnienie i ustanowienie 
pozwala orzekać o zjawiskach antagonistycznych, stanowiących przejaw patologii.

Współcześnie obserwuje się eskalację zainteresowania problematyką zachowań 
i zjawisk patologicznych. Jednym ze zjawisk zaliczanych do tej grupy jest przemoc 
seksualna.

O ile bowiem samemu zagadnieniu poświęcono wiele znamienitych opracowań, 
o  tyle stwierdza się wciąż niewystarczającą ilość badań odnośnie zjawiska 
wewnątrzmałżeńskiej eksploatacji seksualnej – problem, choć niebagatelny, 
podejmowany jest zazwyczaj w odniesieniu do sytuacji wykorzystania seksualnego 
żony przez męża. Podkreślenia wymaga fakt, że mężowie również padają ofiarami 
przemocy seksualnej ze strony małżonek.

Zawierając związek małżeński partnerzy na ogół oczekują wzajemnego 
zaspokajania potrzeb, w  tym potrzeb seksualnych. Celem niniejszego 
wystąpienia uczyniono eksplikację problemu wewnątrzmałżeńskiej przemocy 
seksualnej, z  uwzględnieniem wybranych rozwiązań legislacyjnych o  zasięgu 
międzynarodowym i  krajowym, dokonaną w  oparciu o  studium literatury 
przedmiotu oraz analizę danych zastanych. Postawiono tezę, że eksploatacja 
seksualna stanowi egzemplifikację patologii w  związku małżeńskim. W  toku 
dokonanych analiz stwierdzono, że zjawisko wewnątrzmałżeńskiej przemocy 
seksualnej obwarowane jest licznymi stereotypami, niekiedy wręcz poddawane jest 
w  wątpliwość zaistnienie możliwości dokonania gwałtu czy innej penalizowanej 
czynności seksualnej na współmałżonku. Dane odnośnie skali zjawiska traktować 
należy jako dolną granicę, choćby z uwagi na znikomą zgłaszalność tego rodzaju 
zachowań.
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Formy pracy terapeutycznej z kobietami – ofiarami 
przemocy, przebywającymi w izolacji penitencjarnej

Justyna Nowicka, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zjawisko przemocy domowej na tle ostatnich lat zdaje się być obecne w przestrzeni 

społecznej, co zdają się potwierdzać statystyki policyjne.

Wiele uczyniono dobrego w ramach licznych kampanii społecznych nt.przemocy 

i  czyni się nadal na rzecz uświadamiania społeczeństwa oraz kształtowania 

wrażliwości i czujności na cudzą krzywdę czy problematyczną sytuację rodzinną.

Trudną jawi się sytuacja, kiedy ofiara przemocy próbując przeciwdziałać agresji 

sprawcy, sama się nim staje.

Praca z  ofiarami przemocy, przebywającymi w  izolacji więziennej jest 

wieloaspektowo uwarunkowana. 

Celem nadrzędnym jawi się ich psychologiczne wsparcie dla szerszego ujrzenia 

przez własnej sytuacji z innej perspektywy – zarówno jako ofiary, ale i sprawczyni 

przemocy. 

Wymaga to powiązania aktów przemocy z własnym samopoczuciem psychicznym 

i fizycznym oraz ujrzenie gwałtowności i cykliczności aktów przemocy ze strony 

sprawcy oraz przyjrzenie się mechanizmom własnych reakcji na obecną w ich życiu 

przemoc, z której kręgu próbowały uwolnić się, wikłając się w czyn przestępczy, 

nierzadko zagrożony wysoką karą.
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Kobiety uchodźczynie jako ofiary przemocy seksualnej 
i kulturowej. Zjawisko, jego skala oraz sposoby prewencji

Katarzyna Kość-Ryżko, katarzyna.kosc.ryzko@etnolog.pl, Ośrodek Etnologii 
i Antropologii Współczesności, Instytut Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa, www.iaepan.edu.pl

Uchodźstwo to dla wielu kobiet życiowa tragedia i  przyczyna wykluczenia 

społecznego. Przez cały okres migracji przymusowej narażone są na liczne 

trudności, silny stres i  wiele problemów adaptacyjnych, do których nierzadko 

dołącza ostracyzm społeczny we własnej grupie kulturowej. Jak podają źródła 

udostępniane przez międzynarodowe organizacje humanitarne i  instytucje 

pozarządowe zajmujące się problematyką dyskryminacji kobiet uchodźczyń, 

coraz częstszą przyczyną ich ucieczek z  dotychczasowego miejsca zamieszkania 

są zjawiska określane skrótem SGBV (Sexual and Gender Based Violence), 

oznaczające przemoc seksualną i  ze względu na płeć. Najczęściej dotyczy 

ona poważnych przestępstw, tj. handel ludźmi, porwania, przemoc domowa, 

wykorzystania seksualne. Zdarzają się również tzw. „precedensy genderowe”, 

mające źródło w  praktykach kulturowych (okaleczenia rytualne, zmuszanie 

nieletnich do małżeństwa, wymuszenia posagu i inne), które uznawane są za formę 

prześladowania. Z obserwacji poczynionych przez autorkę w krajowych ośrodkach 

dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy również wynika, że przemoc 

i uchodźstwo, są z sobą silnie sprzęgnięte zwłaszcza w przypadku kobiet. Podstawą 

prezentowanych wniosków są badania przeprowadzone w  latach 2009-2014 

i 2014 – obecnie wśród migrantek przymusowych z krajów byłego ZSRR i ich rodzin 

osiedlonych w Polsce. W wystąpieniu autorka omawia zjawisko i najczęstsze formy 

przemocy kulturowej ze względu na płeć, przybliża jego skalę globalną i krajową 

oraz przedstawia sposoby i  metody interwencji prawnej podejmowane przez 

organy rządowe i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
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Kontakty osób pozbawionych wolności 
ze światem zewnętrznym

Grzegorz Adam Skrobotowicz, grzegorz.skrobotowicz@kul.pl, Katedra Prawa 
Karnego Wykonawczego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://pracownik.kul.pl/
gskrobotowicz/zyciorys

Za wyrządzone zło, sprawcy czynu zabronionego należy się adekwatna 

i  sprawiedliwa kara. Najsurowszą z  katalogu kar, przewidzianych w  polskim 

Kodeksie karnym, jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Ta sankcja 

penalna powoduje, co do zasady, czasowe usunięcie przestępcy, nie tylko ze 

społeczeństwa, ale także z najbliższego jemu otoczenia. Skazaniec, oderwany od 

znanego mu świata, zostaje umieszczony w instytucji totalnej – zakładzie karnym, 

miejscu rządzącym się zarówno przepisami prawa jak i  niepisanymi regułami 

wykształconymi na przestrzeni lat przez subkulturę więzienną. Znalezienie się 

w  tym nowym miejscem, niejednokrotnie zupełnie nieznanym lub ewentualnie 

znanym wyłącznie z  telewizji, może spowodować powstanie wielu problemów 

natury psychicznej. Skazaniec, szczególnie taki, który nie miał uprzednio kontaktów 

z „kryminałem”, będzie czuł się osamotniony, niepewny swojej sytuacji lub nawet 

zacznie obawiać się o własne zdrowie czy życie. Jeżeli pozostanie osamotniony, bez 

żadnego wsparcia, to konsekwencje pobytu w jednostce penitencjarnej mogą być 

bardzo daleko idące i odmienne od zakładanych. Dlatego ustawodawca przewidział 

procedurę przeciwdziałającą w  swoim założeniu tym negatywnym zjawiskom. 

Kontakty więźnia ze światem zewnętrznym mają pomóc mu w  odnalezieniu 

się w  nowym miejscu oraz podtrzymywać relacje z  tymi, których pozostawił za 

murami zakładu karnego. W  wystąpieniu przedstawione zostaną najważniejsze 

i najczęściej podejmowane działania umożliwiające realizację tego celu.
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Milczą i wspierają. Prowadzenie podwójnego życia 
życiowych partnerek mężczyzn pozbawionych wolności

Maja Perlińska, bielicka.maja.uni@gmail.com, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

Skazany jest traktowany, przez kobietę jak „dziecko we mgle”, człowiek, który 

zabłądził, czeka na pomocną dłoń i  liczy, że wybawicielka pomoże wrócić mu 

do normalnego, spokojnego życia. Mężczyzna osadzony w  więzieniu stwarza 

pozory nieszczęśliwego, skruszonego, bezradnego i bezsilnego. Kobieta w  takich 

chwilach odnajduje się idealnie w roli „ratowniczki”, która ratuje partnera przed 

przytłaczającym klimatem więziennych murów i przed wpływem współosadzonych. 

Staje się dla ukochanego chwilą zapomnienia, namiastką wolności i  kontaktem 

ze światem zewnętrznym. Kobieta postrzega swojego partnera nie tylko, jako 

mężczyznę, ale również jako zagubionego człowieka, przez co łączy w sobie rolę 

partnerki, żony jak i  opiekuńczej matki. Doświadczana stygmatyzacja znacząco 

może wpływać na samoocenę i  poczucie własnej wartości. Kobiety, partnerki 

mężczyzn osadzonych, często są kategoryzowane na „dobre” i  na „dziwki”. Jak 

wskazuje R. Szczepanik, często wobec kobiet pojawiają się obraźliwe komentarze 

ze strony służby więziennej czy spotykają się z  podważaniem ich praw. Kobiety 

w takich sytuacjach są utożsamiane ze swoimi partnerami – kryminalistami, w opinii 

publicznej powinny dzielić podobny los, jeżeli akceptują działalność przestępczą 

ukochanego. Celem mojego wystąpienie będzie ukazanie sposobu radzenia 

sobie z trudną sytuacją życiową w jakiej znalazły się kobiety – partnerki życiowe 

mężczyzn poddanych bezwzględnemu więzieniu. Przestawienie teoretycznych 

zarysów badanego problemu oraz wskazanie i udowodnienie jak zamkniętą grupą 

są te kobiety, co wiąże się z trudnościami w prowadzeniu badań jakościowych.
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Możliwości wspierania 
funkcjonowania nieletnich w rodzinie

Sylwia Huczuk-Kapluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawowym celem rodziny jest zapewnienie podstawowych potrzeb w postaci: 

miłości, troski, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, odpowiednich warunków 

do życia (M. Konopczyński 1996, s. 41-50). Niezaspokojenie ich może wywołać 

konsekwencje w  postaci wystąpienia zaburzeń w  zachowaniu, podejmowania 

zachowań ryzykownych, łamania obowiązujących norm społecznych przez młodych 

ludzi.

Aby dowiedzieć się jak funkcjonuje młodzież z ośrodków kuratorskich w 2018 r. 

przeprowadzono badania na grupie 50 nieletnich oraz ich rodziców. Uzyskane 

wyniki badań wskazują na to, że proces komunikacji pomiędzy młodzieżą a  ich 

rodzicami jest poważnie zaburzony, mianowicie dochodzi pomiędzy nimi do kłótni, 

w domach nie obowiązują zasady i normy, młodzież często przejawia zachowania 

nie akceptowane przez rodziców. Natomiast rodzice nieletnich w  różnych 

sytuacjach życia codziennego reagują krzykiem bądź złością, rzadko podejmują 

rozmowy z dzieckiem, nie próbują szukać wspólnego rozwiązania problemu.

W celu poprawy funkcjonowania nieletnich istotne jest organizowanie spotkań 

z udziałem nieletnich, rodziców oraz wspólnych. Istotne jest wskazanie sposobów 

rozwiązywania konfliktów, możliwości poprawy relacji wewnątrzrodzinnych, 

istoty okazywania uczuć, mówienia o  potrzebach. Ponadto w  odniesieniu do 

rodziców ważne jest uświadomienie im jak ważna jest rozmowa z dzieckiem oraz 

poświęcany im czas a także okazywanie miłości, stosowanie odpowiednich metod 

wychowawczych i prezentowanie postaw rodzicielskich.
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Ofiary przestępczości przeciwko rodzinie 
w świetle badania aktowego

Paweł Ostaszewski, pawel.ostaszewski@iws.gov.pl, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości

Justyna Włodarczyk-Madejska, justyna.wlodarczyk@iws.gov.pl, Zakład Kryminologii 
INP PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Joanna Klimczak, joanna.klimczak@iws.gov.pl, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości

Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece w Polsce 

są przestępstwa z art. 207 i art. 209 kodeksu karnego, czyli przestępstwa znęcania 

się i uchylania od obowiązku alimentacyjnego. Jak wskazują statystyki z Krajowego 

Rejestru Karnego, od roku 1997 oba te czyny wypełniają rokrocznie ok. 99% ogółu 

przestępczości przeciwko rodzinie. Tym samym, można przyjąć, że pokrzywdzeni 

z tych dwóch typów spraw to ofiary przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, które 

najczęściej mają styczność z  wymiarem sprawiedliwości. Istotne staje się zatem 

pytanie, jak aktorzy tej przestępczości – ofiary, sprawcy, rodzina – są odczytywani 

przez perspektywę procedury karnej? Jakie informacje gromadzą akta spraw 

karnych, a  zatem co o  ofierze, sprawcy i  samym czynie wiedzą organy ścigania 

i  sąd? W  jakich sytuacjach sprawy te są zakończone skazaniem sprawcy? Aby 

odpowiedzieć na te pytania, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w 2018 r. został 

zrealizowany projekt, w ramach którego zbadano łącznie 200 akt spraw, w tym 100 

z art. 207 k.k. i 100 z art. 209 k.k., zakończonych w połowie przypadków na etapie 

postępowania przygotowawczego, w połowie natomiast – na etapie postępowania 

sądowego. Przedmiotem analizy były: sposób reakcji na tego rodzaju czyny, 

w  tym rola sprawcy, ofiary, społeczności lokalnej czy formalnych agend kontroli 

społecznej. Jednym z  wniosków z  przeprowadzonego badania jest z  pewnością 

ten, że akta spraw karnych mówią niewiele o  ofiarach przestępczości przeciwko 

rodzinie.
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Przemoc symboliczna w szkołach wyższych 
wobec osób jąkających się

Sebastian Latocha, sebastian.latocha@uni.lodz.pl, Zakład Antropologii Kulturowej, 
Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, www.etnologia.uni.lodz.pl

Jąkanie się, choć w świetle polskiego prawa nie jest rodzajem niepełnosprawności, 

to pociąga za sobą redukcję udziału w życiu społecznym, w tym w życiu akademickim. 

To nie tylko problem logopedyczny, medyczny, ale i  społeczno-kulturowy. Jak 

wynika z  badań etnograficznych, osoby jąkające się, studiujące i/lub pracujące 

w  szkołach wyższych w  Polsce, doświadczają przemocy symbolicznej. Jest to 

przemoc „miękka”, w  której osoby jąkające się są ofiarami władzy symbolicznej 

manifestującej się w strukturze i organizacji życia akademickiego oraz skostniałych 

formach uczestnictwa w nim. Tradycja akademicka, która bazuje na komunikacji 

ustnej (wykłady, konwersatoria, dyskusje, konferencje, prezentacje itp.), 

w stosunku do osób jąkających się ma charakter wykluczający – wpływa na ich ocenę 

własnych szans edukacyjnych, rzeczywiste wybory kierunków, losy edukacyjne, 

poziom stresu towarzyszący studiowaniu, wyniki na studiach, awans zawodowy, 

naukowy sukces. Przemoc ta zasila pejoratywny stereotyp osób jąkających się, 

wpływający na pochopną, fałszywą ocenę ich potencjału intelektualnego, który 

jest istotny w kontekście studiów i pracy w szkole wyższej. Brak prawnej bariery 

dla osób jąkających się w podejmowaniu studiów oraz pracy w szkole wyższej nie 

świadczy o harmonijnym pełnieniu przez nie ról studenta, studentki, nauczyciela 

i  nauczycielki. Badania etnograficzne pokazują całe spektrum przemocy 

symbolicznej, jakiej doświadczają osoby jąkające się (pełniące różne role) w ramach 

egzystencji w szkołach wyższych. Odsłaniają rąbka wykluczających praktyk i form 

radzenia sobie z nimi przez osoby jąkające się. 
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Przemoc szkolna wobec dzieci z ZA

Grzegorz Całek, g.calek@uw.edu.pl, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Warszawski

Według badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera 

w roku 2014 niemal wszystkie dzieci z zespołem Aspergera są ofiarami przemocy 

w  polskiej szkole. Kolejne badania, już jakościowe, prowadzone w  latach 2016-

2019, pokazały lepiej, bardziej szczegółowo to zatrważające zjawisko. Okazuje 

się, że uczniowie z ZA są ofiarami nie tylko przemocy rówieśniczej, lecz także ze 

strony swoich nauczycieli, pedagogów szkolnych. Podczas wystąpienia zostaną 

przedstawione różne formy tej przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem 

form przemocy werbalnej, będącej niestety codziennością uczniów z  zespołem 

Aspergera w polskich szkołach, zarówno tych „zwykłych”, jak i integracyjnych czy 

z oddziałami integracyjnymi – a więc tych, które z definicji powinne być doskonale 

przygotowane do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zostaną opisane także źródła tej przemocy, którymi są bezpośrednio 

poszczególne cechy zespołu Aspergera – różne, dotyczące rożnych aspektów życia 

człowieka, a  będące każda z  osobna) czynnikam na tyle wyróżniającym z  grupy, 

aby móc tworzyć „inność”, sprzyjającą etykietowaniu dzieci z zespołem Aspergera 

przez otoczenie, a której efektem są zachowania, które powinny być powszechnie 

nieakceptowalne w systemie edukacji – w sensie wychowawczym (w odniesieniu do 

dzieci) albo w sensie etycznym i prawnym (w odniesieniu do nauczycieli). Praktyka 

pokazuje, że jest to jednak codzienność, normalność w polskiej szkole, a opisane 

zachowania nie są wcale piętnowane.
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Przemoc w świecie „cyfrowych tubylców”. 
Immersja systemu wsparcia i przeciwdziałania przemocy

Michał Twardosz, twardosz@faceup.com, FaceUp, www.faceup.com

Według różnych szacunków na świecie żyje około 7,4 miliarda osób, blisko 

3,6 z  nich to aktywni użytkownicy Internetu. Według raportu Głównego Urzędu 

Statystycznego z  2018 r. w  Polsce zarówno liczba użytkowników Internetu, 

jak i  jego dostępność w  gospodarstwach domowych, przestrzeni publicznej 

i w przedsiębiorstwach stale rośnie. Nie sposób, więc nie dostrzec jego przemożnego 

wpływu na otaczającą rzeczywistość. Warto zaznaczyć, że społeczeństwo 

w przeważającej większości kształtowane jest przez Internet. Według wielu badań 

naukowych podlega rewolucyjnym zmianom i  przeobrażeniom o  dotychczasowo 

nieznanej sile i dynamice. To w oczywisty sposób tworzy nowe wyzwania i niesie 

za sobą nowe zagrożenia — jedno z największych to cyberprzemoc.

Formą przemocy, nazywaną również „przemocą XXI w.”, która coraz częściej 

występuję wśród młodych ludzi to cyberprzemoc. Chociaż jest przedmiotem badań 

wielu dziedzin i dyscyplin naukowych to niewątpliwie wciąż wymaga pogłębionych 

poszukiwań skutecznych sposobów jej przeciwdziałania. Umiejętność definiowania 

jej istoty, form, jakie może przybierać i skutków, jakie może za sobą nieść, sprawia 

wiele trudności zarówno dzieciom, jak i  dorosłym. Niewątpliwie światowa 

tendencja, jaką jest przenoszenie świata rzeczywistego do wirtualnego, cyfryzacja 

urzędów państwowych i  gospodarki wpływać będzie na wzrost cyberprzemocy, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W  przedmiotowych rozważaniach autor podejmuje próbę ukazania różnych 

form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania, a przede wszystkim w kontekście 

różnic wynikających z  przynależności do generacji. Przedstawia również obraz 

„bystanders”. Postawa ta wydaje się bowiem kluczowa w  procesie prewencji 

przemocy.



27

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie 
milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne" 

Lublin, 6 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Rola nauczyciela w diagnozie i wsparciu ucznia 
doświadczającego przemocy w rodzinie

Urszula Pułczyńska-Kurek, urszula.pulczynska@op.pl

Osobą doświadczającą przemocy w rodzinie może być każdy, jednak szczególnie 

narażone są dzieci. Rodzina staje się pierwszym i  naturalnym środowiskiem 

socjalizacji. Dzieci mają świadomość świata na podstawie funkcjonowania rodziny, 

w której się wychowują. Często to, czego doświadcza dziecko żyjące w przemocy 

staje się normalnością, a ból, lęk, strach tracą swoją siłę oddziaływania.

Drugim środowiskiem wychowawczym są instytucje edukacyjne, wpływające 

na proces socjalizacji. Jednym z  zadań placówek oświatowych jest diagnoza 

występowania przemocy w  rodzinie, a  w  przypadku jej podejrzenia wszczęcie 

procedury „Niebieskie karty”.

Celem referatu jest uświadomienie nauczycieli i  wychowawców o  ważności 

oddziaływania procedury „Niebieskiej Karty” w  sytuacji podejrzenia stosowania 

przemocy wobec dzieci. 

Rozważania oparte o  literaturę przedmiotu zostały wzbogacone 

przedstawieniem wyników badań własnych metodą sondażu, diagnozujące 

poziom podstawowej wiedzy nauczycieli w zakresie procedury „Niebieskie Karty” 

i  studium przypadku. Przedstawiono badania, z  których wynika, że nauczyciele 

pomimo podejrzeń, że uczeń doświadcza przemocy nie podejmują stosownych 

działań.

Przedstawiono jak ważne jest posiadanie wiedzy na temat: przemocy, jej 

diagnozy, przepisów prawnych i własnych kompetencji. Wskazano, że nauczyciel 

odgrywa istotną rolę w procesie diagnozy przemocy i wsparcia dzieci.
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Uczniowie ofiarami agresji nauczycieli. 
O metodach zarządzania różnicą kulturową 

w szkole podstawowej

Adam Jabłoński, adaxjablonski@interia.pl, student Instytutu Pedagogiki Specjalnej 
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób nauczyciele szkół 

podstawowych w  Polsce i  Irlandii realizują podstawę programową i  utrzymują 

dyscyplinę w klasie, w trakcie pracy z uczniami, pochodzącymi głównie z „niższych” 

grup społecznych. 

Teoretycznym punktem odniesienia do badań własnych były koncepcje: 

przemocy symbolicznej i  reprodukcji kulturowej w  instytucjach edukacyjnych 

Pierre’a Bourdieu oraz teoria socjolingwistycznych kodów językowych B. Bersteina. 

W  dalszej części artykułu zaprezentowano w  jaki sposób nauczyciele, czy 

szerzej – ciało pedagogiczne radzą sobie z „różnicą kulturową w szkole”. Uczniowie 

z  socjalizowani w  odmiennych środowiskach już podczas wejścia do szkoły 

generują różnicę kulturową. Wskazano jaki wpływ ma na relacje w  szkole ta 

różnica, wynikająca z wychowania w odmiennych systemach wartości, odmiennych 

światach życia codziennego, a  ujawniające się pomiędzy dyskursem szkoły 

i  reprezentującym go ciałem pedagogicznym, bliskim wartościom klasy średniej, 

a uczniami wywodzącymi się głównie z niższych grup społecznych.

Przybliżono również jakie techniki, metody, stosuje kadra szkoły by tę 

odmienność kulturową okiełznać, skorygować i pchnąć na „odpowiedni tor”, czy 

„wyciszyć” z  zastrzeżeniem, że ciało pedagogiczne nie dysponuje już bezkarnie 

możliwością bicia ucznia. Pokazano także do jakich illegalizmów, w rozumieniu M. 

Foucaulta ono sięga. Artykuł zakończono próbą przeprowadzenia mikroteoretyzacji 

tych praktyk, głównie za pomocą odwołania się do koncepcji interakcjonizmu 

niesymbolicznego H. Blumera.
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Współczesne aspekty przemocy domowej wśród 
polskich rodzin w Wielkiej Brytanii – 
psychologiczne studium przypadku

Urszula Walczak, urszula.walczak@puno.edu.pl, Zakład Nauk o Zdrowiu, Wydział 
Nauk Społecznych, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, www.puno.edu.pl

Katarzyna Karita, katarzyna.karita@puno.edu.pl, Zakład Psychologii Stosowanej,  
Wydział Nauk Społecznych, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, www.puno.edu.pl

Przemoc domowa wśród polskich rodzin mieszkających na terenie Wielkiej 

Brytanii wpisuje się w  kontekst globalnych zmian politycznych, gospodarczych, 

społecznych i  kulturowych. Zjawisko rosnącej przemocy w  tych rodzinach 

uwarunkowane jest przebiegiem procesu akulturacji emigranta, jej strategiami oraz 

różnorodnymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, fizjologicznym 

czy emocjonalnym jej członków. Rodziny na emigracji podatne są często na 

kryzysy, co niejednokrotnie wynika z  braku posiadania przez nie umiejętności 

realizowania zadań rozwojowych poszczególnych jej członków i zaspokajania ich 

potrzeb w  procesie adaptacji kulturowej. Kobiety stanowią szczególnie tą grupę 

społeczną, która najbardziej doświadcza różnych formy przemocy w rodzinie. Ich 

równowaga emocjonalna bywa zachwiana, tracą poczucie własnej wartości oraz 

wiarę w  swoje możliwości. Potrzebują wówczas pomocy i  wsparcia najbliższego 

otoczenia oraz wyspecjalizowanych grup terapeutycznych, pomocowych. Poza 

wiedzą o aspektach przemocy i mechanizmach jej działania, konieczne jest również 

posiadanie przez nie doraźnych umiejętności przeciwdziałania jej skutkom oraz 

przyjmowanie zaawansowanych strategii postępowania, które nie dopuszczą do 

ponoszenia długotrwałych i  wysokich kosztów życia w  rodzinie doświadczającej 

przemocy. W dobie globalizacji zjawisko przemocy domowej jest dość powszechne 

i stanowi interdyscyplinarny obszar badawczy wielu naukowych opracowań. Zatem 

istotne jest zrozumienie tego zjawiska zarówno przez ofiarę jak i  sprawcę oraz 

uwrażliwienie społeczeństwa na współczesne aspekty przemocy domowej.
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Zdrowie psychiczne, style radzenia sobie ze stresem 
oraz wsparcie społeczne u kobiet – ofiar przemocy

Kamila Fidziukiewicz, fidziukiewiczkamila@gmail.com

Badania koncentrowały się na charakterystyce stanu zdrowia psychicznego, 

stylów radzenia sobie ze stresem oraz wymiarów wsparcia społecznego, a także na 

ocenie związku pomiędzy tymi zmiennymi wśród ofiar przemocy. Przebadano 100 

kobiet – 50 z doświadczeniem przemocy oraz 50 bez doświadczenia przemocy. Do 

badania wykorzystano samoopisowe narzędzia: Kwestionariusz Ogólnego Stanu 

Zdrowia (GHQ – 28), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), 

Berlińskie Skale Wsparcia (BSSS) oraz ankietę własną. Wyniki wskazują na gorszy 

stan zdrowia psychicznego, częstsze wykorzystywanie stylu skoncentrowanego na 

zadaniu i emocjach oraz na istotnie niższe wyniki na skalach wsparcia społecznego 

wśród ofiar przemocy. Wykazano dodatnie zależności pomiędzy stosowaniem 

stylu skoncentrowanego na zadaniu a parametrami zdrowia psychicznego oraz ze 

stylem opartym na emocjach i ryzykiem rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego. 

Odnotowano ujemną korelację pomiędzy spostrzeganym dostępnym wsparciem 

instrumentalnym a  nasileniem objawów somatycznych i  depresji, a  także kilka 

istotnych zależności pomiędzy wymiarami wsparcia a  stylami radzenia sobie 

w sytuacjach przemocy ze strony partnera.

Znamienna jest rola wspierających sieci społecznych, a także interdyscyplinarnie 

działających służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w związkach i ochrony ofiar 

przemocy. Wcześnie zapewniona interwencja może przyczynić się do zapobiegania 

uszczerbków na zdrowiu psychicznym ofiary oraz wzmocnić ją w lepszym radzeniu 

sobie w kryzysowej sytuacji.

Uzyskane wyniki badań mogą przyczynić się do poprawy efektywności metod 

wsparcia psychologicznego kobiet doświadczających przemocy.
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Znaczenie postaw rodzicielskich dla kształtowania 
zachowań prospołecznych i antyspołecznych nastolatków

Agnieszka Lasota, agnieszka.lasota@up.krakow.pl, Instytut Psychologii, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie

Rodzice, stanowiący trzon podstawowego środowiska rodzinnego mają 

największy wpływ na kształtowanie i  rozwój zachowań z  jednej strony 

prospołecznych, z  drugiej antyspołecznych swoich dzieci. Atmosfera panująca 

w  domu, jasno określone normy i  zasady, a  także dostosowanie form działań 

wychowawczych do aktualnych potrzeb dzieci i  młodzieży są kluczem do 

prawidłowego rozwoju osobowości od dzieciństwa do dorosłości. Dziecko od 

najmłodszych lat uczy się zachowań od rodziców, w tym zachowań empatycznych 

czy agresywnych. Empatia jest ważnym korelatem przyczyniającym się 

do kształtowania zachowań prospołecznych skierowanych na innych oraz 

hamowania agresji i  zachowań antyspołecznych. Postawy rodzicielskie, 

opierające się na miłości, szacunku, akceptacji swoich dzieci pozytywnie wiążą 

się z  wysokim poziomem empatii ich dzieci. Również zachowania agresywne 

młodzieży są wypadkową wpływu zmiennych osobowościowych, sytuacyjnych 

i  społecznych. Społecznymi przyczynami występowania agresji młodzieńczej są 

problemy w  rodzinie, wychowanie oparte na surowych zasadach, brak poczucia 

bezpieczeństwa oraz nieprawidłowe, negatywne relacje z  rodzicami. Częściej 

przemocy rodzicielskiej doświadczają dzieci, kiedy rodzice są surowi, używają 

kar fizycznych, mają nadmierne wymagania i  nie zapewniają dziecku miłości, 

czułości i ciepła. Co więcej, okazuje się właśnie, że negatywne zachowania u dzieci 

wiążą się z  częstym odczuwaniem personalnego dystressu i  nieumiejętnością 

poradzenia sobie z własnymi emocjami, co z kolei przekłada się na wyższy poziom 

agresji wobec rówieśników. Okazuje się, że typową cechą jednostek agresywnych 

i  skłonnych do zachowań antyspołecznych jest właśnie brak empatii, będący 

skutkiem wychowania przez rodziców prezentujących niewłaściwe postawy 

rodzicielskie.
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