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1.1.Zarys historii instytucji opiekuńczo - wychowawczych   

 

 

„Historia myśli socjologicznej ma swoje źródło w kulturze społeczeństw pierwotnych”1. 

Starożytni również mieli świadomość konieczności wspomagania bliźnich w jakikolwiek 

sposób pokrzywdzonych przez los, odnosi się to zarówno do sierot, chorych, biednych, jak i 

niepełnosprawnych. Przede wszystkim pomoc ta dotyczyła związków rodzinnych, sąsiedzkich 

albo religijnych. „W dawnych Chinach istniały schroniska dla starych, chorych i biednych, 

darmowe szkoły dla ubogich dzieci, jadłodajnie dla wycieńczonych pracą, stowarzyszenia 

rozdzielające używaną odzież, a nawet pokrywające koszty wesel i pogrzebów ubogich2. 

Święty Hieronim twierdził, że „bogaty, który nie daje, dopuszcza się kradzieży, jest pewnego 

rodzaju świętokradztwem nie dać biednemu tego, co jest jego własnością, to jest jałmużna z 

nadwyżki dochodów”3. W Indiach, zwłaszcza w czasach Buddy, przywiązywano dużą wagę do 

wspomagania żebraków. Święty mąż z miseczką stał się jednym z symboli Wschodu, a religijne 

nauki podkreślały obowiązek dawania jałmużny. Grecy i Rzymianie, choć nie stworzyli 

regularnych organizacji charytatywnych, mieli jednak instytucje opiekujące się chorymi i 

pokrzywdzonymi przez los, a w dni świąteczne kandydaci na urzędy publiczne rozdzielali dary. 

Istniały schroniska dla rannych żołnierzy i porzuconych dzieci. W Atenach pobierano nawet 

podatek na rzecz biednych”4.  

Znaczącą rolę od czasów średniowiecza w opiece nad potrzebującymi odgrywał 

Kościół. Powołano specjalne instytucje i organizacje, w których mnisi i zakonnicy pełnili 

obowiązki opiekunów w schroniskach dla sierot i podrzutków, sanitariuszy w szpitalach dla 

chorych czy ośrodkach dla ludzi kalekich. Kościół wiedział zapotrzebowanie na świadczenie 

tego typu usług, a więc w miarę potrzeb tworzono nowe ośrodki pomocy, a także otwierano 

kolejne zgromadzenia żeńskie i męskie, które otaczały opieką kolejnych potrzebujących. 

„Szpitale przyjmowały biednych chorych- rozległą i nieokreśloną kategorię, do której zaliczano 

chorych, ale również niedożywionych, niedołężnych, kobiety w połogu, podrzutków, upadłe 

dziewczęta, pielgrzymów, wędrowców, włóczęgów”5.   

                                                 
1 H. Januszek, J. Sikora, Podstawy socjologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997, 

s. 10 
2 E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

Olsztyn 2001, s. 11-12 
3 Cz. Strzeszowski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 187 
4 E. Kantowicz,op.cit, s. 11-12 
5 J. P. Bois, Historia starości od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996, s. 74 
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W średniowiecznej Polsce również podejmowano pewne inicjatywy wskazujące na 

początek ingerencji państwa w sferę socjalną. „I tak w roku 1347 niezwykle interesującym 

zarządzeniem był przepis dotyczący opieki nad psychicznie chorymi”6. Wiek XVI był okresem 

ostatecznego kształtowania się demokracji szlacheckiej w Polsce, „która sprzyjała także 

pojawianiu się nowych idei społecznych. Znaczenie miała tu niewątpliwie myśl reformatorska 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarta w dziele „O naprawie Rzeczpospolitej”, gdzie 

zaprezentowany został program reform, zakładający ingerencję państwa w sprawy społeczne: 

dbałość m.in. o cierpiących biedę i doznających krzywd przez upośledzenie oraz 

porządkowanie przez państwo indywidualnej działalności charytatywnej”7.  

Oprócz kościelnej, istniała i dobroczynność świecka w naszym kraju dawniej. Realizowana 

była przede wszystkim za pośrednictwem bractw. „Tendencje wychowawczo- poprawcze w 

odniesieniu do sierot znajdujemy w przytułku założonym w 1629 r. w Warszawie i 

prowadzonym przez bractwo niemieckie im. Św. Benona”8.  Warto wspomnieć Arcybractwo 

Miłosierdzia, istniejące zresztą do dnia dzisiejszego, a założone przez Piotra Skargę. Za cel 

swój stawiło sobie owo arcybractwo niesie pomocy biednym, organizowanie opieki nad 

chorymi w szpitalach, a także pomoc w powrocie na dobrą drogę pannom lekkich obyczajów.  

„Rozwój opieki nad chorymi, kalekimi i innymi potrzebującymi – w szpitalach, hospicjach i 

domach poprawy nastąpił w Polsce w XVII i XVIII w. Znaczącą postacią w procesie 

unowocześniania zorganizowanej opieki w Polsce był Gabriel Boudouin (1689-1768), Francuz 

przybyły do Polski, który na początku XVIII w. założył w Warszawie pierwszy dom dla 

podrzutków. Starał się jednak umieszczać porzucone niemowlęta, dzieci rodziców 

upośledzonych lub uwięzionych w rodzinach”9.  Przytułek ten jednak „przemienił się w 

niedługim czasie w zakład poprawczy”10.  

 

 

 

 

  Dom rodzinny a placówka opiekuńczo - wychowawcza  

 

                                                 
6 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy 

socjalnej, Interart, Warszawa 1996, s. 217 
7 Tamże, s. 217 
8 T. Kotarbiński, Problem wykolejonych [w:] Literatura, 1974, nr 23. s.9 
9 E. Kantowicz, op. cit., s. 14 
10 T. Kotarbiński, op. cit., s. 9 
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„Rodzina (ang. Family, fr. Famille, niem. Familie, ros. semia) – potocznie określana 

mianem podstawowej komórki społeczeństwa”11. Uznawana jest za małą grupę społeczna. 

„Rodzina stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia”.12 

Zależnie od miejsca i czasu, w którym występuje, rodzina „spełnia też ważne obowiązki w 

stosunku do poszczególnych społeczności, w których skład wchodzi, tj. rodu, plemienia, 

państwa, społeczności lokalnej, itp”13.  

Analizując rodzinę pod kątem poziomu możliwości wychowawczych, A. Piech 

wymienia następujące rodzaje14: 

• Rodziny wzorcowe 

• Rodziny normalne 

• Rodziny wydolne 

• Rodziny niewydolne 

• Rodziny patologiczne 

Dobra rodzina jest najcenniejszym środowiskiem człowieka, które korzystnie kształtuje 

warunki rozwoju. Jej szczególna rola polega na15:  

• Zaspokaja podstawowe potrzeby, w tym potrzeby emocjonalne, daje oparcie w 

sytuacjach trudnych, zapewniając w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i 

stabilizacji; 

• Tworzy warunki do zachowania fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka, 

zapewniając mu opiekę; 

• Inspiruje jednostkę do działania, do realizacji własnych dążeń i pragnień, do 

aktywności społecznej; 

• Wprowadza w świat kultury, wiąże ze społeczeństwem- jego historią, 

teraźniejszością i przyszłością; 

Wzmacnia świadomość sensu życia, dając jej członkom poczucie, że są komuś potrzebni. 

Rodzina występuje „we wszystkich społeczeństwach i epokach, spełnia w życiu 

społeczeństwa kilka podstawowych funkcji”16. 

Rysunek 1. Funkcje rodziny 

                                                 
11 Pedagogika, red. Z. Kwieciński I. Śliwierski, tom II, Warszawa 2003r., s. 307 
12Encyklopedia pedagogiczna, [red] W. Pomykało, Fundacja Innowacja,  Warszawa 1993, s. 700 
13 Wiedza o społeczeństwie, op. cit., s. 445 
14A. Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, [w:] Rodzinne i instytucjonalne środowiska 

opiekuńczo – wychowawcze, pod red. D. Wosik – Kowali, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej Lublin 

2012,  s 16-17.  
15 J. Raczkowska, Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, IWZZ, Warszawa 1990, s.18 
16 Wiedza o społeczeństwie, [red.] A. Mikusińska, wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 445 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Syrek, Rodzina i jej funkcje [w:] Pedagogika społeczna, red. 

A. Winnicki, Katowice 1992, s. 273. 

Rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we 

wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w 

prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną17. „Rodzinę 

stanowi para małżeńska oraz dzieci własne lub adoptowane. Rozpatrywać ją można jako grupę 

społeczną lub instytucję społeczną”18. Biorąc pod uwagę związek rodziny ze społeczeństwem, 

uznaje się ją, jako „instytucję społeczną opartą na seksualności i skłonnościach matczynych 

(ojcowskich), których forma zmienia się w zależności od kultury (monogamia, poligamia, 

poliandria)”19.„Wśród innych grup rodzinę wyróżnia współwystępowanie następujących cech: 

wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna i 

wspólna kultura duchowa wyrastająca na gruncie miłości”20.  

 

                                                 
17 Pedagogika, op. cit., s. 307 
18 E. Syrek, Rodzina i jej funkcje [w:] Pedagogika społeczna, red. A. Winnicki, Katowice 1992, s. 273 
19 N. Sillamy, Słownik psychologii, (tłum.) K. Jarosz, Katowice 1994, s. 251 
20 Pedagogika, op. cit., s. 307 
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