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WSTĘP
Rodzina ukształtowała mnie, a teraz ja mam kształtować rodzinę. To zdanie
zapewne może powtórzyć wielu z nas dorosłych, aczkolwiek nie każdy z nas założył własną rodzinę, tak jak ja na przykład. Ale od razu pragnę dodać, że jakkolwiek nie posiadam własnej rodziny, to i tak moim celem życiowym jest rodziny
kształtować. Dlatego podjąłem się napisania tej książki. Będzie to w dużej mierze
podzielenie się doświadczeniami nabytymi przez spotkania z rodzinami – całymi, bądź z jej poszczególnymi członkami. Takimi są też moi studenci, z którymi
spotykałem i spotykam się podczas wykładów, ćwiczeń, warsztatów, a także przy
innych okazjach. Spotkania mają czasami charakter psychoterapii albo po prostu
rozmowy na różne tematy, dotyczące ich życia.
Książka niniejsza różni się od moich poprzednich książek tym, że jest pisana
jakby z moimi studentami, których uczyłem i uczę rozmawiać. Przejawia się to
między innymi przez to, że każdy mój student przygotowuje się do rozmawiania
poprzez prowadzenie wywiadów. Z dużą satysfakcją stwierdzam, że moi studenci
przeprowadzili sporo bardzo dobrych rozmów. Wiele z nich sami nagrali i prezentowali je w formie filmów przed swoimi kolegami. Przez to wszyscy doskonaliliśmy nasz warsztat prowadzenia rozmowy.
Sztuki rozmawiania uczyliśmy się – moi studenci, ale też i ja – podczas seminarium naukowego, jakie prowadziłem z nauk o rodzinie. Wprawdzie zasadniczy
zrąb pisanych przez studentów pod moim kierunkiem prac dyplomowych to były
badania ankietowe, z wykorzystaniem metodologii psychologicznej (analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych wyników), to jednak dodatkowo bardzo często
badania ankietowe były ubogacane metodą wywiadu. Wywiady te stanowią też
część prac dyplomowych. Zarówno wyniki badań ankietowych, jak i wywiady
z prac dyplomowych, ale też i inne rozmowy moich studentów będą stanowiły
w niniejszym opracowaniu materiał źródłowy. Dzięki moim studentom będę
mógł zatem ilustrować omawiane tutaj zagadnienia autentycznymi rozmowami.
We wcześniejszych moich książkach i artykułach posługiwałem się moimi
wywiadami, często emitowanymi wcześniej w radio, w którym w swoim czasie
w codziennej audycji miałem swoje kilka minut. Ale teraz prawdziwą radość daje
mi to, że to robią moi studenci i przez to doznaję właśnie tej radości, która jest
udziałem wielu rodziców, cieszących się osiągnięciami swoich dzieci.
W życiu rodzica przychodzi taki czas, kiedy dziecko przejmuje jakby jego
obowiązki. Czymś niedobrym byłoby, gdyby towarzyszył temu smutek z tego
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Wstęp

powodu, że już nie ja to robię, ale ktoś inny. Chociaż i tak może być, ale to byłby
zły znak – że zatrzymałem się w rozwoju – lęk przed starzeniem się. Podczas gdy
być coraz starszym, czy wręcz starym, to nowy etap dojrzewania osobowego,
ludzkiego, obfitujący w radość z tego, że przekazałem i przekazuję życie: dałem
i daję początek nowemu życiu, nowemu pokoleniu. To naprawdę jest, a nawet jeśli
jeszcze nie jest, to może być czymś bardzo radosnym.
W duchu takiej właśnie radości powstała ta książka w poczuciu wdzięczności,
jakie mam wobec tych, z którymi rozmawiałem – a wśród których byli małżonkowie, rodzice, dzieci, studenci – jak również wobec Tego, który choć niewidzialnie, to jednak faktycznie był głównym rozmawiającym, prowadzącym rozmowę,
i to po obydwu stronach, a któremu na imię „Jam jest, Który jest”.

SUMMARY
From family to family
My family made me up and now it is my turn to start a new family. The author
of the book is convinced about it and so are the other adult family members who
were brought up in the family and started their own families. The question is:
What formation did they get from their families? What do they want to change?
Both older family members and young family members as well as their children
were asked these questions. Children watch and give surprisingly explicit judgments about family life and they make plans for their future families. The author
of the book based the answers to the above mentioned questions on his long work
experience as a therapist. He shared his experiences with his students and taught
them how to talk about a family, family problems and the process of education
and upbringing. The students could practice how to interview, using different
techniques during their classes with the author. They also carried out individual
interviews with different people. The results were then presented and discussed
during the classes and that certainly improved their skills.
The book also contains the results of examinations which the students carried
out during a seminar on family studies. It was organized by the author of the
book. The examinations concentrated on the family and the questionnaire method was used. ‘The scale of attitudes towards marriage and family’ prepared by
the author of the book was applied in most of the examinations. Other testing
techniques were also used. Their authors have been mentioned respectively in the
paragraphs which present a given issue. Some of the problems were the subjects
of the seminar and students’ thesis.
The book contains theoretical conclusions, examination results in the form
of quantitative and qualitative analysis as well as the presentation of some of the
interviews carried out by the students of family studies and theology. There are
also interviews carried out by the students of Postgraduate Family Studies and
Legal Mediation. The author of the book is the head of these studies. He is also
the head of Family Studies Faculty at the Department of Theology at the Silesian
University.

