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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Funkcjonowanie współczesnej rodziny w wymiarze
ekonomicznym i społecznym”
Dnia 21 marca br. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Funkcjonowanie współczesnej rodziny w wymiarze ekonomicznym i społecznym”
zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny (Katedrę Socjologii Edukacji
i Pedagogiki Społecznej). Celem konferencji była refleksja nad sytuacją
rodziny w obliczu przemian gospodarczych i społecznych zachodzących
po 1989 roku.
Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji prof.
dr hab. Bogusława Milerskiego. Obrady otworzyła Dziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT, prof. Renata Nowakowska-Siuta podkreślając wagę
dyskusji na tematy związane z rodziną, jej znaczeniem we współczesnym
społeczeństwie oraz funkcjonowaniem w złożonej i zmiennej rzeczywistości
społecznej. Zwróciła również uwagę na implikacje pedagogiczne odnoszące
się do środowiska wychowawczego, które podlega zróżnicowanym oddziaływaniom warunków ekonomicznych i kulturowych.
W trakcie pierwszej sesji zatytułowanej „Obrazy rodziny współczesnej”
zostały zarysowane obszary badań i rozważań związanych ze współczesną rodzina. Dr hab. Anna Wachowiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie) w referacie pt. Miłość, młodość czy małżeństwo? Perspektywa
komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich
w oczach studentów polskich i francuskich przedstawiła badania dotyczące
m.in. stosunku do związków homoseksualnych, ewentualności wychowywania przez nie dzieci, warunków życia rodzin monoparentalnych, postaw
wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, coraz częstszych
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rozpadów małżeństw oraz rosnącej liczby dzieci urodzonych poza związkami
małżeńskimi.
Następnie prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Arcimowicz (Uniwersytet
w Białymstoku) przedstawił referat Znaczenia symboliczne oraz inne funkcje
samochodu we współczesnej rodzinie, w którym uwypuklił pozaekonomiczne
aspekty związane z posiadaniem i użytkowaniem aut jak np. ich znaczenie
statusowe. Nawiązując do koncepcji Jeana Baudrillarda podkreślił, że system
konsumpcji opiera się nie tylko na utylitarnych właściwościach przedmiotów, ale również na kodzie związanym z ich funkcją symboliczną, która
służy między innymi generowaniu i podtrzymywaniu różnic – klasowych,
społecznych, płciowych.
Kolejne wystąpienie dotyczyło kwestii zwianych z migracjami. Prof.
nadzw. dr hab. Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny
w Siedlcach) przeanalizował społeczne skutki czasowych migracji zarobkowych obywateli polskich, zwracając uwagę na funkcjonowanie rodzin
transnarodowych oraz kształtowanie się środowiska wychowawczego.
Przedmiotem dalszych rozważań była kwestia rodziny w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Prof. nadzw. dr hab. Dorota
Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawiła badania różnic między
dwoma pokoleniami Podlasian w postrzeganiu funkcji wychowawczej rodziny. W swoim referacie przybliżyła zmiany zachodzące w systemie wartości
i motywacjach związanych z rodziną.
Na zakończenie pierwszej części obrad prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) wygłosiła referat Dziecko
i rodzina w świetle działań organizacji Barnevernet. Próba ewaluacji z perspektywy polskiej i norweskiej. Odnosząc się do aktualnych wydarzeń związanych
z sytuacją polskich rodzin mieszkających w Norwegii zaprezentowała analizę działań organizacji Barnevernet uwzględniając różnice w postrzeganiu
dziecka i jego podmiotowości w obu społeczeństwach.
Na początku drugiej sesji, która dotyczyła „Wybranych aspektów problematyki rodziny”, dr Rafał Bodarski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) wygłosił referat poruszający problematykę dorosłości i dojrzałości
w perspektywie oddziaływań wychowawczych współczesnej rodziny. Następnie dr Mariola Badowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
w Pułtusku) przestawiła wyniki swoich badań na temat osób starszych,
ich codziennego funkcjonowania, otrzymywanego wsparcia oraz tego jak
oceniają swoją sytuację życiową w aspekcie rodzinnym, ekonomicznym
i społecznym. W ramach kolejnego wystąpienia, które dotyczyło powiazań
między sferą rodzinną i zawodową zarówno w kontekście podejmowanych
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działań jak i preferencji, dr Anna Walczak (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) przeanalizowała dane Europejskiego Badania Wartości (EVS) z lat
1990 - 2017 dotyczące znaczenia rodziny i pracy w Polsce. Na koniec tej części
konferencji mgr Joanna Kata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) przedstawiła model jakości życia w aspekcie subiektywnym oparty
na spostrzeganiu różnych doświadczeń życiowych.
Trzecia sesja zatytułowana „Rodzina wobec zjawisk ekonomicznych
i problemów społecznych” w znacznej część dotoczyła zagadnienia migracji zarobkowych. Na początku dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet
Warszawski) wygłosił referat na temat ekonomicznego wymiaru migracji
rodzicielskich. W kolejnym wystąpieniu dr Izabela Kochan (Chrześcijańska
Akademia Teologiczna) poruszyła kwestię skutków tych migracji dla funkcjonowania rodziny. Natomiast mgr Natasza Doiczman-Łoboda (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przestawiła badania własne dotyczące
doświadczenia rozłąki na skutek migracji, reorganizacji ról w rodzinie, przeobrażeń więzi oraz sposobu postrzegania przez dzieci migrantów sytuacji materialnej rodziny. Na zakończenie części dotyczącej migracji mgr Agnieszka
Kołodziejak (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny) wygłosiła referat
dotyczący bezpieczeństwa społecznego polskich migrantów w Królestwie
Niderlandów. Następnie dr Małgorzata H. Herudzińska (Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) poruszyła temat stereotypów dotyczących przemocy we współczesnej rodzinie polskiej, a dr Hanna Tranda
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna) wsparcia Kościołów dedykowanego
rodzinie w sytuacji jej kryzysu ekonomicznego.
Na zakończenie każdej sesji zaplanowano czas na dyskusję, pytania do
prelegentów i podsumowania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
tematyka migracyjna oraz różnice w postrzeganiu dziecka i rodziny między
Polakami i Norwegami w kontekście działań organizacji Barnevernet.
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