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Rozpraw doktorska mgr B. Sordyl-Lipnickiej p t ,,Funkcjonowanle

systemu rodzinnego w S)tuacji emigracji zarobkowej rodziców'' jest

obszęm}łn (Iiczy 363 s.) i bardzo wnikliwym studium empirycznym. Dotyczy

ważnego i narastającego zagadnienia w sensie społecmym jakim jest

problematyka mobilności społecznej w kontekście funkcjonowania rodziny i

dziecka. Jakkolwiek problematyka fuŃcjonalności czy wydolności rodzin

czasowo niepełnych była juŻ przedmiotem badania wielu znanycb autorów w

Polsce i na świecie to 'jednak zarówno na;rastająca skala zjawiska rr-rasowej

emigracji zarobkowej ojca, matki, obo.jga rodziców czy też cĄch rodzin i

pokazanie funkcjonowania rodziny w sytuacji emigracji zarobkowej z

perspekt1tvy dziecka i jego funkcjonowania w środowisku społecz-rym

zasługuje na teoletyczny namysł i wszechstronne badania naukowe. W

powyższe Zapotfzebowanie wpisuje się lozplawa doktorska mgr B. Sordyl-

Lipnickiej napisana z niezwykłą stararrnością pod bacznym okiem dr hab' Prof.

UJK Ireny Pufal-Struzik. Praca ta ukazuje funkcjonowanie systemu rodzinnego

w syuacji emigracji zarobkowej rodziców.



1. Problematyka i struktura rozprawy

Ręcenzowana rozprawa doktorska składa się Z tękstu głównęgo liczącego 321

Stron, 21-o stlonicowej bibliografii' a także liczących 22 stron załączników, spisu

tabel, rycin i drt.ujęzycznego stleszczęnia. Zasadliczy korpus rozprawy składa się ze

wstępu, sześciu rozdziałów i podsumowania i wnioskóW. Ponadto rozprawa zarviera

Stronę tytułową i logicznie uporządkowany spis tleści' Bardzo sumaryczny Wstęp

rozprawy (s. 4-5 ) uzasadnia wybóI tematu' Ńazuie zastosowanę metody i narłiązuje

do shuktuly' Autorka, nakreślając tło ploblemu wskazała aktualność i znaczenię

podjętęgo tematu' W chalakterystyce aLtualności nie zabrakło odniesienia do

aktuainego stanu badań w intelęsującej Autorkę ploblęmatyce. Ponadto bęz

nadmiemego rozpisyrvania się zarysowała Zaledwię podjęty do rozwiązania problenl

badawczy. szkoda' ię już Wę Wstępie nie omawia bardziej szczegółowo celów

(głóWnego i szczegółowych) jakini w s\łej dyse|tacji się zajnuje. Wskazując

empiryczny charakter pracy Autolka nie sygnalizuje tęż kluczowych dla rozprawy

pojęćk1órympoświęcadrugiparagrafpienvszegorozdziałi1ajedynieograniczasiędo.

wymienienia zastosowanych dziewięciu narzędzi badawczych i plzyjętęj Struktury

rozpmwy.

Po sumarycznym ZaplęZentowaniu dwustonicowego wstępu, Autolka

rozprawy przystępuje do rozwia.z}.t'vania podjętęgo problemu' czyni to w szęściu

rozdziałach, pIZy czym tylko pienvszy rozdz:nł ma chamkter teolętyczny, drugi

ZawięIa opis metodologii badań własnych a cztely kolejnę lnają chaIaktęr ęmpilyczny'

Rozdział pier.wszy zogniskowany wokół t€orętycznych podstaw badan pełni rolę

wprowadzenia w podstawowe pojęcia odnoszące się do funkcjonowania Systemu

rodzinnego w sytuacji err-rigracji zarobkowej rodziców. Swoje analizy Autorka

zogniskowała wokół emigracji zarobkolvej w świętle litęmtury przędmiotu (p.l).

analizy pojęÓ odnoszących się do rodzin emigrujących (p'2)' ujęcia lodziny W tęodi

systemólv (p'3), emigracji zarobkowej rodziców rv relacji do funłcjonowania systęmu

Iodzinnego(4) i emigracji zarobkowej rodzicór,v w relacji do funkcjonowania dzięcka

(5). W rozdziale druginr przedmiotem analiz są aspękty metodologicznę badań

własnych dotyczące sfotmułowanych problemów. hipotez badarvczych. plzyjętych



Zmiennych badawczych, licznych wskaŹników, wykozystanych mętod, tęchnik i

larzędzibadai, ich organizacji oraz wnikliwej chaxaktęrystyki badanej grupy. Kolejne

cztęry rozdz\aly zawierają prezentację oraz analizę badań empirycznych

przeprowadzonych w celu udzielenia odpowiedzi na główny problem badawczy

zawarty w .'p1'taniu: Jak wygląda funkcjonowanie rodziny oraz ędukacyjno-

wychowawczę i emocjonaho-społecznę funkcjonowanię dzięcka w sytuacj i ęmigracji

zarobkowej jednego rodzica' obojga rodziców wyjężdżających bez dziecka bądŹ całej

rodziny wyj eżdzając ej wraz z dzięckiem poza granice kaju' w ostatnim (6. ym)

rozdzialę Autorka wery|rkuje hipotęzę główną która zakłada,,,iż lodziny i dzieci

przeb1rvające na emigracji w Holandii wykazują więcej tudności w prawidłołym

funłcjonowaniu, w porównaniu z rodzinami' w którym jeden lub oboje rodzice

emignrją a dziecko pozostaję w Polsce''.

Analiza pierwszego rozdziałów zasfuguję na poz}.tywn4 ocenę zę względu na w

miarę rzetelny i poprawny merytorycznie sposób przedstawienia teoretycznych

podstaw badań własnych' Temat pmcy jest dobrze osadzony na grunaie litelatury

pŹedmiotowej, któTa wydaje się być dostatęcznię Znana Autorcę dysęrtacj i.

W rozdziale tt poświęconym metodologii Autolka zapręzęntowała

mętodologicznę podstawy badan własnych, a więc przedmiot i cel badań' problemy i

hipotezy badawcze, zmięnne i wskazniki, a także możliwy do zaakceptowania opis

szczegółowych mętod, tęchnik I narzędzi badawczych. W rozdzia|e tym znalazł się

ponadto opis doboru próby badawczĄ i jej charakterysĘka, a tatrrie opis organizacji i

przebiegu badafi, Z tej części pracy dowiadujemy się' iŹ jak należy się domyślaó w

bardzo czasochłonnych badaniach, którymi ostatecznie objęto próbę 200 uczniów z

tęIęnu Gminy Andrychów w Małopolsce skąd emigruje 8%wszystkich dzieci objętych

obowiązkiern szkolnym w wojęwództwię i 120 uczniów pochodzenia polskiego

uczęszczających na zajęcia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego pzy Ambasadzię

Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze wykorzystano: mętodę sondażu diagnostycznego,

metodę indywidualnych przypadków i metodę polównaw czau która w tym t7padku

posfużyła do zgromadzenia wiedzy o systemach oświatowych polskiej i holenderskiej

grupy rodzin emigracyjnych. Zastosowanię badań porównawczych wymagało od

Autolki stwoŹęnia gup replęzęntujących wartości zmielnej niezależlej oruz



Zdefiniowania zmiennęj Zalężnęj tak aby Zgodnie z tym co piszę Konarzewski (2000.

s.65) ,.porównywać jej rozkłady w grupach i vykryć związki między zmienną

niezaleŻną a zalęŻrrt'. Stosowanie mętody porównawczęj postawiło przed badającą

szereg problemów takich jak: potlzęba Zdęfiniowania pojęć i terminów' odnoszących

się do porównywanych krajów, dobranie .idenĘcznych lub równoważnych

rvskazników dla okeślonych pojęć w każdym z badanych kajów, sporządzenia

właściwych wniosków tęoretycznych z dokonanych empirycznych polóWnań.

Ploblęmy tę nie tylko zostały naleŹycie podjęte ale i opisane w katęgoliach

pedagogicznych uwzględniających złożoną specytikę badanego zagadnienia. W

badaniach Autolka Zastosowała cały lepęńual adękwatnię doblanych tęchnik

badawczych takich jak Wywiad' test socjometryczny, skalę ocen onz atalizę

dokumentów ti' aIkuSZę ocen' dokumentujące wywiady środowiskowę pracortników

socjalnych, karty informacyjne pedagoga, psychologa, prawnika.

W dyseńacji wykozystano dziewięć starannie dobranych rzetelnych narzędzi

badawczych. są to: autorski ,.Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem'', autorski

K\ł'estionariusz W1.r,viadu z Rodzicami'.' ''Arkusz Zachowania się Ucznia Balbary

Markowskiej, ''Profil Rodziny', Zbigniewa Gasia' ',Skalę komunikowania się

Rodziców z Dorastającymi DZiećmi'.' ,'Plebiscyt Zyczliwości i Niechęci,' opmcowany

Ptzęz lanusza Korczaka' ,,Skalę Samooceny SES'. Monisa Rosenberga w

opracowaniu Ireny Dzrvonłowskiej, Kingi Lachowicz-Tabaczek oraz Marioli Laguny,

,.Skalę Jalvnego Niepokoju ''Jaki Jęstęś'' Elżbiety Skrzypek i Mieczysława

Choynowskiego, wręszcię,.skalę UCLA'' autolstwa D' Russęl, L' Peplau, C' Cutrona

do badania pomiaru satysfakcji lub dyssatyslakcji z jakości i ilości relacji z innymi

świadczącego o poczuciu osamotnięnia' Narzędzia te starannie opisano ukazując nie

t1'lko ich specy|rkę ale tęż i zasadnośc wykorzystania' W szóstym paragrafie

omawianego rozdziału - w Sposób Wysocę poplawny i przęjrzysty Zaprezeltowano

charaktęrystykę badanej zbiorowości 320 dzięci i l3l rodziców/opiekunów

pozostających z dzięćmi w Polsce (por' s.85-98). Zaprezentowano pIZy tym typy

badanyclr rodzin emigracyjnych' rozkład liczębności badanych ze względu na płeć. na

rvięk, więk dziecka i miejsce pobytu, rozkład liczębności badanych dzieci ze względu

na miejsce zamieszkania w Polsce, rozkład liczębności badanych rodzin Zę względu na



wykształcenie ojca i wykształcenie matki' wreszcie ze względu na struktuę badanych

rodzin, czas pobytu rodzica/rodziców/rodziny za granicą osobę udzielającą

informacji, statystyki opisowe dla rozkładu wieku i rtykształcenia osoby pozostającęj

z dzieckięm W Polsce. w ten sposób dokonana charakterystyka badanej zbiorowości

dostalcza wiarygodnych informacji o cęchach społeczno.demograficznych

emigrujących. rodziców i dzieci doświadczających skutków emigracji zarobkowej

rodziców lub całej rodziny.

Tleścią rozdziafu trzęcięgo lęcęnzowanej dysertacji G. 99- 157) są analizy

wyników własnych badań empirycznych w zakresie funkcjonowania badanych rodzin

pod względem spójności' adaptacyjności, komunikacji, ró1 rodzinnych, trudności

rozwojowych' dezintegracji rodzinnej i poczucia funkcjonalności rodzin

emigracyjnych u badanych dzięci. Całość analiz znajduje swoją syntezę W

tzystonicowym podsumowaliu. Z ko|ei rczdział czwaxty i piąf w sposób nie

budząey ZastrzęZęi ukazuje analizę funkcjonowania edukacyjno-wychort awczego i

emocjonalno-społecznego dzieci w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców' W

rozdziale szóstym ma miejsce zasadna weryfikacji hipotez i dyskusja wyników jak

Ió\łnięż stosownę podsumowanie i wnioski' Dopełnieniem od stony fomalnęj jęst

bogata i popmwnie zapisana bibliografia (s.322-341') załączniki z naruędziami

badawczymi (342-357), spis właściwie nazwanych tabel (s.358-361) i spis rycin(S.362-

363). Przypisy Zostały \łykonanę wędfug systęmu kalifomijskiego typowego dla prac

psychologicznych. Są wykonane poprawnie' BaIdZo stamnię wykonane są tabele'

ryciny i schęmaty nie mówiqc o załacznikach'

Rozpmwa doktorska mgr B. Sordyl-Lipnickiej została napisana poprawną

polszczyzttą z zachowanięn naukowego charaktęru wypowiedzi. W całej rozprawie

widoczna jest wyjątkowa dbałośó Autorki o właściwą stylistykę wypowiedzi, blak

powtóIzęń' dobrą interpuŃcję. Szczególnie jest to widocznę w wamtwie

intąprętacyjnęj dlatego też lektula tękstu dysęItacji jęst łatwa i zrozumiała dla

przeciętnęgo odbiorcy' Tekst został umiejętnie podzielony na akapity a edytonka

slrona prac) ,/as}uguie na u1nanię i\Ąyróżnienie.



2. Ocena merytoryczna rozprawy

Rozprawa doktorska mgr B. Sordyl-Lipnickiej prezentuje tez nieznykle wysoki

standard naŃowy. Jęst to studium pogłębione, posiadające duże walory poznawcze i

męry.toryczne. Napisanie tak intęIesującęgo dzieła wymagało najpięrw gruntownego

studium w dńędzinię pedagogiki' psychologii, socjologii i plawa a następnię więlu

miesięcy a nawęt lat żmudnej pracy badacza złożonej z odpowiedniego okęślęnia

problemów badawczych, wyodrębnienia odpowiadających im zmienrych i

wskaźników, przygotowania odpowiednich larzędzi badawczych i Zastosowania

Źmudnęj ploceduy badawczej wię1owątkowego zjawiska jakim jest funkcjonowanie

systęmu lodzinnęgo w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców' Autorka rozprawy pod

bacznym okiem swojej Plomotof przeprowadziła bardzo gruntowną kwerendę,

gromadząc znaczącą ilośó nratęriałów Źródłowych na tęmat funkcjonowania systęmu

Iodzinnego w sytuacji emigracji zarobkowej lodziców. Nalęży docenió' żę imponujący

materiał badawczy wydobyty Z litelatury pŹedmiotu, został uzupe,lniony o własne

materiĄ zródłowe \łrytwozonę poprzez pŹęprowadzone wśród 320 dzieci i 131

rodziców przemyślanę i bardzo wnikliwe badania empirycznę.

Wydaje się, Źę Doktorantka nie tylko z$omadziła, aIę tęż' i gruntownie

przestudiowała zebrany matęriał fuódłowy, o czym pośrednio świadczy liczba 21 stron

bibtiogra|ra dokumentująca nachylenie i znajomość badanęgo Zjawiska. wytwoŻony

bardzo bogaty materiał empiryczny został ZaplęZęntowany w dobrze

skomponowanych i zaprezentowanych tabelach, zaawansowanych statystykach i

wykresach wykonanych niezwykle stafannie. TakŹę statystyczna weryfikacja

uzyskanych wyników nię budzi zastrzeżeń' Należy juŻ na wstępie tęj oceny podkęślió

rtysoki stopień trudności widoczny zarówno na ętapie prac koncepcyjnych nad

rozprawą jak i na ętapie tworzenia i doboru odpowiednich narzędzi badawczych a

następnię przęplowadzania własnych badań empirycznych i czasochłonnej analizy

uzyskanych wyników' Trzeba podkreślió, że Autorka dysertacji znakomicie poradziła

sobię Z pokonaniem tych licmych trudności, któIych po drodze nie brakowało.

Kompetentna opieka promotorska i umiejętności Doktomntki sprawiły, że owocem

przeprowadzonych badań jest nię tylko Wyjątkowo dojrzała rozprawa doktorska, ale

pogłębione i nowatolskię naukowe opracowanie ciągle mało znanego obszaru



psychopędagogiki rodziny jakim jęst funkcjonowanię systemu rodzinnego w s}.tuacji

emigracj i zarobkowej rodziców.

Już pięl.wszy kontakt z lekturą recenzowanej rozprawy pozwala odkryć twórczy

zamysł Autolki oraz jej wnikliwą i pogłebioną znajomość badanego zjawiska.

Pozwoli,lo jej to ukazać Zalówno tęolętycznę podstawy funkcjonowania systemu

rodzinnego jako kategorii psychopedagogicznej jak i pojęcia emigracji zarobkowej

jako kategorii społeczno-kulturowej ' Należy też docenić wysiłek Autolki Zmięzający

do analizy rvielu rvymiarów bogatęgo Zjawiska jakim się za.jmuje' Baldzo pozytywnię

należy ocenić wnikliwą refleksję mgr B' Sordyl'Lipniakiej na tęmat fuŃcjonowania

Systęmu rodzinnęgo w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców, dokonaną w opatciu o

baldzo bogaty materiał empiryczny zebrany w ramach badań własnych - tym bardziej.

żę jest to zjawisko nowe i nię tak częSto badanę w ten sposób jak to Zostało

Zaplęzentowanę.

Merytolycznym osiągnięciem Dol1orantki. a jędnocześnie swoistym łovłz jej

Iozplawy, jęst zweryfikowanie poprzez bardzo wniklir,vę własne badania empiryczne

teorętycznych załoięn dorylzących funkcjonowania badanych rodzin pod WZgIędęm

ich spójności, adaptacyjności' komunikacji, ról rodzinnych, fudności rozwojowych,

dezintegracji rodzirrnej i poczucia funłcjonalności rodzin emigracyjnych u badanych

dzieci jak równieŻ edukacyjno-wychowawczego i emocjonalno-społecznego

funkcjonowania dzieci w sytuacji emigracji rodziców' Postawionę prZęZ mg| B.

Sordyl.Lipnicką problemy badawcze Zostaty nalężycie zweryfikowane i bardzo

wnikliwie opisane. Wyniki badan pokazały nie tylko jak fuŃcjonują badane rodziny i

poszczególni ich członkowię a w szczególności dzieci na różnym ętapię ich lozwoju

w sytuacii emigracji zarobkowej ale wskazały teŹ jak funkcjonuję rodzina

emigrującego ojca, matki, rodzina obojga enigrujących rodziców i rodzina ernigIująca

w całości.

Z badafi Autolki wyprowadza piętnaście rozbudowanych wcisków

poznawczych i siędem lvniosków przydatnych dla pmktyki pędagogicznej i placy

socjainej' Są onę na tyle nośne' że polvinny tlafić do wszystkich zajmujących Się

probleuratyką funkcjonowania lodzin ęmigrujących zarobkowo



Na konięc wafio Zazrwczyć' że lecenzowana dyseńacja, stanowi solidny wkład

do opisu i diagnozowania badanego zjawiska Iakirn jest funkcjonowanię systęmu

rodzimego w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców. Jest to lównieŹ pzyczynek do

poszukiwania optylalnego' bo opaftego na empirycznych badaniach modęlu

intęglalnęgo rozwoju i wychowania kaŻdego z członków rodziny zgodnego z

oczekiwaniami wielu ojców i matek zatroskanych o ich Własną plzyszłość i bardziej

ludzki świat.

W dobie masowej migracji ojców i matęk jak też całych rodzin ręcęnzowana

dysęrtacja ukazuje edukacyjno-wychowawcze i emocjonalno-społeczne..zyski i

straty'' jakie pzychodzi Znosić poszczegóinym członkom |odz|ny za tęgo lodzaju

decyzje, które nie zawszę Są ich \,vłasnymi decyzjami. Dlatego też recenzowana

dysęItac.ja powima być opublikowana w całości gdyŹ moŹę Stanowić plaktyczną

pomoc dla pracujących z rodziną emigracyjną i wszystkich zatroskanych o politykę

prorodzinną opaltą na Stwolzęniu nrożliwości rozwojowych dla poszczególnych

człoŃów rodzin borykających się z problemem konięczności en-rigracji zarobkowej.

Upowszechnienie wśród rodzin emigracy.jnyclr wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu

dzieci w sytuacji rozłąki emigracy.jnej oraz rł iedzy z zakresu procesu akulturacyjnego

mającego miejsce w przypadku pob1.tu dziecka poza granicalrri kaju należy uznac za

niewątpliwie pilną potrzebę chwili obecnej. Z wyzwaniem tym powinni się mierz1c

nię tylko asystenci lodzinni. Wszak.jęst to problem natury społęcznej, pedagogicznej'

prawnej nie mówiąc o jej psychologicznym aspekcie.

wszak świat bez szczęśliwych rodzin i dzięci, któIe będą się czuły, ze są

potlzębne i są u siębię jęst światem bez radości jaką one w dana społeczność wnoszą

Jęst to świat bez pŹyszłości i bez nadzięi' Wszak ',cena'' jaką za emigrację zarobkową

płacą poszczególni członkowie rodzin b;rva czasami wyjątkowo wysoka.

3. Problemy do dyskusji na obronie doktorskiej

WaŹna i aktualna problematyka rozprawy mgr B' Sordyl.Lipnickiej prowokuje

do kontynuacji dyskusji w celu rozwinięcia nioktórych przynajnuriej jej wątków.

Dlatego proszę Doktorantkę o syntętyczne ustosunkowanię się do trzech kwęstii:



a) Jaka jęst opinia badanych ptzęz Panią rodzicówlopiekunów dzieci na temat

funkcjonowania edukacyjno-wychowawczego i emocjonalno.społecznego dzieci w

sytuacj i emi$acji Zalobkowej rodziców?

b) co Według Pani jest istotnie Związane z dysfunkcyjnością w zakęsie ról

rodzinnych w badanych rodzinach emigracyjnych?

c) Jakie działania należałoby pilnie podjąć, aby cena jaką płacą dzieci z powodu

emigracji zarobkowej rodziców nie była aż tak \łysoka?

4. Wniosek końcowy

Recenzowana rozprawa doktolska stanowi baldzo ważne osiągnięcie w zakresie

podjętęj ploblęmatyki naukowo-badawcze1 oraz cerurą pomoc praktyczną dla
poszczególnych członków rodziny emigrującej zarobkowo, nie Wyłączając przyjaciół

rodziny, nauczycieli, polityków, lekarzy a w Szczęgólności osób prol'esjonalnie

Zajmującyah się rodziną emigracyjną : asystentów rodziny, prawników, pracowników

socjalnych. Autorka w bardzo wysokim stopniu wykazała się umiejętnością pracy

naukowej ' Widoczne jęst to szczególnię u zakręsię Stawiania ploblemów,

Sanodzięlnęgo przygotowania i prawidłowego Zastosowania narzędzi do
pŹeplowadzonych zaawansowanych badań ęmpirycznych. Dowiodła umięjętności

Ętycznej analizy bogatej litęmtury pzędmiotowęj i wytwozonych matęIiałów

empirycznych w celu rozwiązania podjętego problemu, rtyciągania uprawnionych
wnioskór,v z uprzednio przędstawionych przesłanek, a takżę Zaimponowała zdolnością
posfugiwania się zebranymi przez siebie danymi enrpiryczny i' któIę nię tylko
potrafiła należycie zęstawić alę i zinterpretować w fomię jasnego wywodu
naukowego' Recenzowana IoZpIaWa spęłnia wszystkie nomy i wymagania stawiane w
odpowiednich przepisach państwowych pracom doktorskim, dlatego Z całą
odpowiedzialnością stawiam wniosęk o dopuszczenie mgr Barbary Sordyl-Lipnickiej
do dalszych etapów przewodu doktorskiego'

Lublin, 23 marca 2016 r.


