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Nakładem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się książka pod redakcją 
Jarosława Durki pt. „Problemy i sukcesy polskiej rodziny w przeszłości i teraźniejszości. 
Studia historyczno-społeczne”. Doktor Jarosław Durka jako historyk realizuje się w zawo-
dzie nauczyciela i badacza dziejów najnowszych. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jest członkiem Rady Programowej 
czasopisma „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”  wydawanego przez wspomniany ośro-
dek. Jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Książka pod redakcją J. Durki jest kolejnym, wartym zwrócenia uwagi, krokiem w kie-
runku odkrywania i otwierania nowych pól poszukiwań badawczych nad rodziną z uwzględ-
nieniem jej sukcesów i porażek /kryzysów/. Wyróżnia ją to, że stanowi zbiór studiów nad 
rodziną z perspektywy historycznej i pedagogicznej osadzonych w kontekście społecznym. 
Opracowanie jest pomyślane jako przyczynek do refleksji nad rodziną w wymiarze histo-
rycznym, gdzie rodzinę należy rozumieć jako instytucję życia społecznego oraz w wymiarze 
pedagogicznym traktującym rodzinę jako środowisko wychowawcze.

Struktura recenzowanej pracy obejmuje wstęp i dziesięć rozdziałów, które przez Redak-
tora zostały podzielone na dwie części. Bloki tematyczne w pierwszej części ułożono z za-
chowaniem porządku chronologicznego, natomiast w części drugiej zastosowano kryterium 
problemowe. Każdy rozdział kończy się streszczeniem w języku angielskim oraz wykazem 
bibliografii.

W pierwszej części książki zatytułowanej „Przeszłość” znalazło się pięć rozdziałów do-
tyczących dziejów rodziny w XIX i XX stuleciu. Tę część tomu otwiera artykuł Karoliny 
Studnickiej-Mariańczyk poświęcony życiu codziennemu ziemiaństwa na przykładzie rodzi-
ny Ostrowskich z Maluszyna. Autorka zaprezentowała różne elementy życia codziennego 
rodziny ziemiańskiej egzemplifikując je fragmentami źródeł narracyjnych, epistolarnych, ak-
towych i źródeł ikonograficznych. Następny rozdział Sebastiana Ziółka wypełnia tematyka 
dotycząca pomocy rodzinom żołnierskim w czasie powstania listopadowego. Autor głównie 
skupia się na aspekcie finansowym pomocy udzielanej przez instytucje państwowe. Nato-
miast biorąc pod uwagę społeczny charakter organizowania wsparcia rodzinom wojskowych 
przybliża działalność komitetu opiekuńczego zainicjowanego przez senatora kasztelana 
Franciszka Nakwaskiego, wskazuje na formy opieki pod patronatem warszawskich towa-
rzystw patriotycznych i dobroczynnych. Kolejny artykuł opiniowanego tomu poświęcony 
został sylwetce Gabriela Narutowicza i jego rodziny nie tylko w kontekście jego prezyden-
tury, ale także jako uznanego iniżyniera, akademickiego wykładowcy, aktywnego przedsta-
wiciela polskiej emigracji końca XIX i początków XX wieku. Autor Marek Białokur zadał 
sobie trud przedstawienia historii rodzinnej pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej G. Narutowicza w świetle syntez historii narodu i państwa polskiego odnoszących się do XIX 
i XX w. wydanych w Polsce po 1989 r. „Rodzina w czasie działań wojennych 1939-1945” – to 
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tytuł artykułu Zbigniewa Werry. W tej części publikacji omówiono politykę władz okupacyj-
nych w stosunku do polskich rodzin, wskazano na modele wychowania rodzinnego w czasie 
wojny, przybliżono pozarodzinne formy wychowania oraz zwrócono uwagę na mity wy-
chowania rodzinnego w analizowanym okresie. Ostatni rozdział pierwszej części autorstwa 
Redaktora książki poświęcony został zagadnieniom wychowania młodzieży na przykładzie 
ruchu pielgrzymkowego w okresie Polski Ludowej. Do analizy problemu autor wykorzystał 
głównie jako źródło historyczne – dokumenty służby bezpieczeństwa dotyczące pielgrzymek 
młodzieży szkół średnich oraz młodzieży akademickiej na Jasną Górę w 1977 r.

W drugiej części publikacji pt. „Teraźniejszość” ukazało się pięć samodzielnych arty-
kułów różnych autorów prezentujących badania empiryczne z zakresu pedagogiki opie-
kuńczej. Autorki Magdalena Morawiec, Justyna Kasznia i Patrycja Jaworska poszukiwały 
odpowiedzi na pytanie Czy i w jakim stopniu klimat rodzinny wpływa na pozycję dziecka 
w klasie szkolnej? Do zrealizowania celu badań wykorzystały m.in. technikę socjometryczną  
J.L. Moreno. Kolejna autorka Aneta Wypart w badaniach nad osobami niepełnosprawnymi 
zastosowała Kwestionariusz samooceny Leona Niebrzydowskiego. Wybór narzędzia badaw-
czego wynikał z przyjętego zamierzenia badawczego jakim było poznanie związku między 
poziomem samooceny badanych osób słyszących oraz niesłyszących i słabosłyszących a re-
lacjami w grupie rówieśniczej. Trzy kolejne rozdziały poświęcono samotnemu rodzicielstwu. 
Magdalena Wijata za pomocą Kwestionariusza Osobowości H.J. Eysenka badała podobień-
stwa i różnice w osobowości samotnych matek i matek z rodzin pełnych. Problematyką sa-
motnego ojcostwa zajęła się Dorota Radecka. Autorka zaprezentowała wyniki badań w opar-
ciu o narzędzia badawcze takie jak arkusz Skala Komunikowania się z Rodziców z Dora-
stającymi Dziećmi (PACS) i arkusz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny. Ostatni 
rozdział recenzowanej pracy to tekst Doroty Muszyńskiej dotyczący stylu wychowania sa-
motnych matek w percepcji dorastających dzieci. Autorka zastosowała narzędzia diagnozy 
wybiórczej – kwestionariusz Identyfikacja Stylów Wychowania w opracowaniu Marii Ryś.

Podsumowując opinie dotyczące książki pt. „Problemy i sukcesy polskiej rodziny w prze-
szłości i teraźniejszości. Studia historyczno-społeczne” podkreślam, że jest to interesują-
ca pozycja, grupująca i wyjaśniająca wybrane kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny 
w XIX i XX w. oraz na początku XXI wieku. Dla mnie – badacza historii edukacji – cenne 
są informacje odnośnie edukacji w rodzinie ziemiańskiej, edukacji w rodzinie osieroconych 
dzieci wojskowych, w rodzinach polskich emigrantów wywodzących się z tzw. pokolenia 
popowstaniowego,  w rodzinach zagrożonych wojną i komunizmem. Zaletą książki jest wła-
śnie to, że poszczególne rozdziały zawierają wiele ważnych zagadnień i sygnały, do których 
warto wracać w badaniach na gruncie zjawisk natury społecznej. 

Warto docenić trud Redaktora tomu, który zaprosił do współpracy grono specjalistów, 
które poszerzyło naszą wiedzę oraz wskazało nowe obszary penetracji badawczych nad sze-
roko pojętą problematyką rodziny. Uznanie należy się Redaktorowi zwłaszcza za podjęcie 
współpracy z młodymi badaczami, w tym przypadku absolwentkami Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie i umożliwienie im zaprezentowania wyników badań własnych do-
tyczących diagnozowania środowiska rodzinnego na łamach sto sześćdziesiątego trzeciego 
wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jednak wydanie prac młodych ba-
daczek, niewątpliwie o charakterze naukowym, ze względu na nieścisłości w posługiwaniu 
się aparatem pojęciowym, potraktować należy jako próbę pisarstwa naukowego.

Choć zamieszczone w książce pod redakcją J. Durki prace w żaden sposób nie preten-
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dują do wyczerpania tytułowego problemu badań, to ośmielam się wyrazić nadzieję, że ze 
względu na swoją oryginalność merytoryczną, różnorodność źródeł historycznych i narzędzi 
badawczych, będą służyły wszystkim zainteresowanym problematyką rodziny w kontekście 
uwarunkowań historycznych, społecznych, prawnych, pedagogicznych, psychologicznych. 
Pomimo drobnych błędów edytorskich, publikację polecam studentom zwłaszcza nauk hu-
manistycznych i społecznych, dla których może być ona inspiracją i pomocą w tworzeniu 
własnego warsztatu badawczego.

Maria Radziszewska


