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Podjęcie kwestii bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

trafia nie tylko w lukę naszej wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń poza 
tą, jaka wynika z niemalże codziennych doniesień mediów na ten temat, ale 
stanowi o zainteresowaniu się K. Kruszko problemem dotychczas słabo 
zdiagnozowanym w odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. War-
to się zatem przyjrzeć temu, jak podszedł do tego problemu lubelski na-
ukowiec.  

Książkę można podzielić na dwie główne części: opis zagrożeń zdro-
wia, życia i społecznego funkcjonowania dzieci (poprzedzone analizą defini-
cji z tego zakresu, bezpieczeństwa i zagrożeń jako przedmiotu badań) oraz 
bezpieczeństwo dzieci w świetle wyników badań autora. Rozdział I K. 
Kruszko poświęcił bardzo trafnie bezpieczeństwu i zagrożeniom jako 
przedmiotowi swoich badań, skupiając się na problemach definicji obu po-
jęć. Przytacza różne definicje bezpieczeństwa, jak i typologie zagrożeń. 
Przydałaby się tu bardziej krytyczna analiza formalna, która ujawniałaby 
powody wspomnianych różnic znaczeń i kategoryzacji czynników interesu-
jących nas zjawisk. Przytaczanie wielu definicji czy typologii bez ich meta-
teoretycznego oglądu i osądu nie przybliża nas do lepszego rozumienia 
współczesnego stanu wiedzy na dany temat. Kiedy autor stwierdza w pod-
sumowaniu rozdziałów I. 1-2: 

Wielość istniejących zagrożeń pozwala klasyfikować je na różne spo-
soby. Powyższe kategoryzacje, mimo, że liczne, nie uwzględniają wszystkich 
zagrożeń mogących zaistnieć w codziennym życiu dzieci. Typowe zagroże-
nia ujęte w sposób uszczegółowiony i zorientowany na dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym będą przedmiotem wnikliwych analiz w dalszej części 
tego opracowania. (s. 20) Otóż w tym właśnie miejscu K. Kruszko powinien 
wyjaśnić, jakich to jeszcze zagrożeń nie uwzględniły znane mu klasyfikacje i 
czy w ogóle możliwe jest uwzględnienie wszystkich, skoro ich immanentną 
cechą jest także przypadkowość, nieprzewidywalność losu w procesach wy-
chowawczych. Pominięcie tego czynnika sprawia wrażenie, jakoby można 
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było wszystko przewidzieć i wszystko ująć, tylko trzeba o tym wiedzieć i 
pamiętać. Tak jednak nie jest w przypadku obranego przez K. Kruszko 
przedmiotu zainteresowań badawczych.  Dlaczego nie przyjął w podsumo-
waniu własnych analiz pojęć bezpieczeństwa i klasyfikacji jego zagrożeń 
takiej kategorii znaczeniowej, którą uczyni podstawowym kryterium doboru 
źródeł wiedzy i już istniejących danych? Dlaczego nie dokonał kwerendy 
literatury przedmiotu pod kątem tylko i wyłącznie tego obszaru zaintereso-
wań badawczych, a więc tylko i wyłącznie bezpieczeństwa dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym, tylko przywołuje wyniki badań dalece wykraczających 
poza zakres tematyczny swoich dociekań?   

Spodziewałem się po tytule rozprawy opisu stanu bezpieczeństwa 
dzieci klas 1-3 i zestawienia głównych przyczyn ich zagrożeń w Polsce, być 
może nawet zestawienie Polski z innymi krajami lub Europą oraz pokazania, 
które obszary tych zagrożeń w ostatnich latach mają tendencję zwyżkową, 
które malejącą i jakie są ich prognozy. Tymczasem przedstawione spektrum 
tematyki bezpieczeństwa i zagrożeń dzieci jest bardzo szerokie. K. Kruszko 
opisał niemalże wszystko, co kojarzyło mu się z możliwymi uwarunkowa-
niami niebezpieczeństw w życiu osób od urodzenia do dorosłości, 
począwszy od złego obuwia i ubrania na wycieczkę po nieprzestrzeganie 
praw dziecka zawartych w Deklaracji Praw Dziecka. Zaprezentował w ra-
mach przeglądu literatury sposoby rozwiązania tych problemów, a ponadto 
własne przemyślenia i opinie na te tematy. W związku z tym całość publi-
kacji jest „nierówna” – aspekty badawcze mieszają się z bardzo oczywistymi 
poradami praktycznymi. Szkoda. Gdyby autor opisał rzeczywiste fakty i 
poparł je statystykami byłoby to zdecydowanie z większą korzyścią dla tej 
publikacji naukowej. 

Jeśli autor rozprawy przywołuje wyniki badań ankietowych np. 
uczniów w wieku 7-15 lat czy nad percepcją zagrożeń dzieci i młodzieży, to 
powinien skupić się na wyłonieniu z badanych populacji tylko tych danych, 
które dotyczą zakreślonej w tytule rozprawy grupy wiekowej. Nie można 
przenosić wniosków z badań wykraczających poza tę kategorię wiekową. 
Słusznie zatem w jednym miejscu zwraca uwagę także na to, że np. zjawisko 
subkultur szkolnych nie odnosi się do dzieci w interesującym go wieku. 
Czemu zatem nie dokonał tak trafnej diagnozy w odniesieniu do pozosta-
łych, a przytaczanych przez siebie badań innych autorów? Obowiązek udo-
wodnienia zasadności przytaczanych informacji o przeprowadzonych przez 
różnych badaczy diagnoz ciąży na autorze tej książki.  Czytelnik nie może 
być zasypywany informacjami, o których nie wiadomo, czy rzeczywiście 
dotyczą dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czy nie oraz w jakim stopniu 
mogą być dla tej grupy wiekowej analogiczne, choć być może w innym 
stopniu ich nasilenia. 
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Kardynalne błędy niestety mają miejsce w kolejnych rozdziałach czę-
ści teoretycznej dysertacji. Jeśli rozdział II nosi tytuł: Wybrane obszary za-
grożeń zdrowia, życia i społecznego funkcjonowania dzieci, to chciałbym 
wiedzieć, co było kryterium dokonanego wyboru i dlaczego ponownie autor 
przytacza wyniki diagnoz obejmujących dzieci i młodzież dalece odbiegają-
cych wiekiem od okresu wczesnoszkolnego, choć ten także częściowo w 
niektórych z nich jest uwzględniony? Jak inaczej postrzegać zdania typu: 
Każdego roku w wyniku uszkodzenia ciała umiera ponad 1200 dzieci, około 
sto tysięcy w wieku do 14 lat trafia do szpitali, a prawie milion innych wy-
maga pomocy ambulatoryjnej (…) itd., itd. Podobnie jest w przypadku za-
truć, oparzeń, wypadków u dzieci do 3 roku życia, wypadków drogowych z 
udziałem dzieci w wieku do 14 lat, utonięć nieletnich, także w wyniku wy-
praw żeglarskich, handlu młodymi kobietami, wykorzystywaniu dzieci w 
konfliktach zbrojnych itd.. itd. Nie wiemy, ilu obywateli mających dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym, posiada w domu legalnie broń, skoro w wyniku jej 
niezabezpieczenia doszło do wypadków?  

W części poświęconej zatem opisowi zagrożeń zdrowia, życia i spo-
łecznego funkcjonowania dzieci Autor stosuje po wielokroć nieuprawnione 
uogólnienia, kiedy pisze np.: 

„Do częstych wypadków z udziałem dzieci dochodzi w domu.” (s. 
27) Jak często dzieciom przydarza się wypadek w domu?   

„Broń umieszczona w niewłaściwym miejscu, pozostawiona na chwilę 
bez opieki, nienależycie zabezpieczona, to jedno z najbardziej rażących 
zaniedbań, jakich dopuszczają się dorośli. Postawy takie były powodem 
tysięcy wypadków, których ofiarami bywają również dzieci. (…) Do wielu 
wypadków z bronią dochodzi również wtedy, gdy jest ona w rękach osób 
doświadczonych, a nawet używających jej zawodowo.” (s. 31)  Ilu dotyczy 
to wypadków? Czy zdarzyły się w Polsce?  

„Liczne badania wskazują na duże skażenie piaskownic i miejsc do 
rekreacji.” (s. 34) Jakie badania? Kto i gdzie je prowadził? Jak często bada 
się skażenie piaskownic?  

„Dużym zagrożeniem dla domowników, szczególnie dzieci 
pozostających samodzielnie w domu, może okazać się korzystanie z 
urządzeń gazowych.” (s. 43) 

„Do wielu potrąceń dzieci przez pojazdy dochodzi w 
miejscowościach, gdzie domy są usytuowane blisko drogi oraz na drogach 
osiedlowych, które często są traktowane przez dzieci jako przydomowe 
place zabaw.” (s. 44) Na jakiej podstawie autor wysnuwa taki wniosek? 

 „Często obserwuje się, jak (dzieci – dop. BŚ) wzajemnie się 
podtapiają albo wrzucają w ubraniu koleżanki i kolegów z pomostu na 
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głęboką wodę, nie wiedząc nawet, czy ofiara tej niemądrej zabawy potrafi 
pływać.” (s. 48)  

„Na niektórych obszarach leśnych oraz w górach można spotkać 
żmiję zygzakowatą.” (s. 53) Na jakich terenach? Gdzie? Czy ma związek ze 
zdiagnozowanym zagrożeniem dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym? 

„Statystyki pokazują, że stronami, które szczególnie często od-
wiedzane są przez internautów, są strony z pornografią.” (s. 70) Jakie statys-
tyki?  

„Większość dzieci podszywa się pod starszych wiekiem, bardziej 
doświadczonych, tworząc na złączach sieciowych własny wizerunek. (…) 
Zdecydowana większość prowadzonych przez dzieci rozmów w sieci to 
jednak zwykłe „bajdurzenie”, które na ogół opiera się na dowcipkowaniu, 
słownych potyczkach, przedrzeźnianiu się i wzajemnym dokuczaniu sobie.” 
(s. 71) Na jakiej podstawie autor wysnuwa takie wnioski? 

„Wielu dorosłych uważa, że lepiej trzymać dzieci z dala od Interne-
tu, widząc w nim  głównie źródło zgorszenia, moralnego zepsucia i 
przyczynę całego szeregu negatywnych zdarzeń. Mają tendencję do obwi-
niania Internetu za pojawiające się zło.” (s. 72) Czy to są wyniki badań?  

„Przemoc wobec dzieci nie jest nowym zjawiskiem. Towarzyszy 
ludzkości od zarania dziejów.” (s. 83); „Przez całe wieki dzieci uważano 
za ciężar oraz istoty co najwyżej przydatne do wykonywania różnych prac i 
posługiwania dorosłym.” (s. 84); „Ten smutny w swej wymowie przedsta-
wiony wyżej obraz losu dzieci, które nie miały łatwego życia na przestrzeni 
dziejów, funkcjonuje niezmiennie, obiektywnie rzecz ujmując, do dziś. 
(…)  Światowe statystyki odnoszące się do zjawiska przemocy wobec 
dzieci dowodzą, że występuje ono w dużych rozmiarach w większości 
krajów, niezależnie od kultury i religii.” ( s. 89); 

 „W statystykach ilustrujących odnotowane próby samobójcze dzieci 
dostrzega się pewną prawidłowość, zgodnie z którą najwięcej takich 
zdarzeń ma miejsce w krajach niedawno włączonych w struktury Unii Eu-
ropejskiej (Estonii, Słowenii, Łotwie, Litwie i Polsce).” (s. 98) O jakich sta-
tystykach jest tu mowa? 

„Z międzynarodowych danych wynika, że na ulicach światowych 
metropolii żyje obecnie sto milionów dzieci w wieku od kilku do kilkunastu 
lat. (…) W Polsce, kraju rzekomo intensywnie rozwijającym się, prawie 
co trzecie dziecko żyje w biedzie.”   (s. 99) Skąd są te dane?  

„Problem nadużyć seksualnych względem małoletnich sięga 
odległych czasów.” (s. 100); „Z doniesień ekspertów wynika, że co 
piąta ofiara to dziecko poniżej ósmego roku życia.” (s. 105) Jakich eks-
pertów Autor miał na uwadze i na jakie badania powołuje się w tym miejs-
cu?; „Inna kwestią jest fakt, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla 



Recenzje - Krzysztof Kruszko, „Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym” 

271 

 

pedofilów z Zachodu, którzy coraz częściej odwiedzają w wiadomej 
sprawie Jelenią Górę i Łódź, gdzie policja odnotowuje liczne przypadki 
prostytucji dziecięcej” (s. 110) itd., itd. (podkreśl. B.Ś.) 

Trzeba najpierw dobrze uzasadnić, dlaczego dokonuje się wyboru ta-
kich, a nie innych danych i jaki one mają związek z tematem rozprawy. W 
moim przekonaniu, choć dotyczą spraw absolutnie bulwersujących i wyma-
gających nie tylko interwencji państwa, ale i profilaktyki w socjalizacji i wy-
chowaniu w rodzinach czy instytucjach oświaty publicznej, to jednak muszą 
być rekonstruowane zgodnie z przyjętym przez autora przedmiotem badań! 
Część teoretyczna rozprawy jest w tym właśnie sensie nie do przyjęcia, gdyż 
jej autor nie dokonuje w niej naukowej analizy, tylko odtwarza w sposób 
eklektyczny różne dane i poglądy. Mają one związek z kategorią braku bez-
pieczeństwa, różnego rodzaju zagrożeń, jakie spotykają młodych ludzi w 
świecie, ale zgodnie z tytułem rozprawy i zapowiedzią o postawionych w 
niej przez K. Kruszko celach poznawczych, oczekuję odniesienia się tylko i 
wyłącznie do zjawisk i procesów, wydarzeń i faktów, które dotyczą tylko i 
wyłącznie dzieci w wieku wczesnoszkolnym w naszym kraju. Doprawdy, nie 
jest to rozprawa z pedagogiki porównawczej, a i w tym przypadku zostały 
naruszone wszelkie zasady badań komparatystycznych, by epatować czytel-
nika sytuacją dzieci np. w Chinach czy Mozambiku.   

Co gorsza, K. Kruszko popełnia błędy merytoryczne, wprowadzając 
czytelników książki w błąd. Pisze przykładowo:  

„Wypadki drogowe stanowią najczęstszą przyczynę zgonów dzieci w 
wieku do 14 lat. Giną głównie w wyniku potrąceń przez auta.” (s. 43) Nie-
prawda: najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy wiekowej stanowią 
pasażerowie samochodów1. 

„Wprawdzie statystyki odnotowują malejącą tendencję tych tragicz-
nych zdarzeń, jednakże każdego roku na polskich drogach dochodzi do 7 
tysięcy wypadków z udziałem dzieci, spośród których kilkaset traci życie, a 
znacznie więcej zostaje kalekami. (s. 43)  Nieprawda: W 2009 roku na pols-
kich drogach doszło do 5 050 wypadków z udziałem dzieci w grupie wie-
kowej 0-14 lat, spośród których 128 straciło życie. W grupie wiekowej 7-14 
lat śmierć poniosło 85 dzieci2. 

„Wszyscy muszą uwzględniać fakt, że użytkownikami dróg, chod-
ników i poboczy są również dzieci. Szczególnej analizie zawsze trzeba 
poddać warunki bezpieczeństwa w okolicy szkół, gdzie każdego dnia w po-
rach nasilonego ruchu drogowego pojawiają się setki dzieci.” (s. 44)  Dlac-
zego konieczna jest ta analiza? Przy szkołach znajdują się progi zwalniające, 
                                                   

1 Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku, KGP, Warszawa 2010, s. 43. 
2 J.w., s. 41, 43. 
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wyspy, pan stopek, ograniczenie prędkości itd.  Jaka jest liczba wypadków w 
okolicy szkół? Tłum dzieci i rodziców po zakończonych zajęciach jest do-
brze widoczny oraz wchodzi w wyraźny konflikt z kierowcą, który odru-
chowo zwalnia, także wypadki w okolicy szkoły zdarzają się rzadko3. 

„Co roku notuje się ok. 500 przypadków utonięć, w tym około stu 
przypadków utonięć dzieci i młodzieży. W roku 2008 utonęło 60 nielet-
nich.” (s. 47) Dlaczego autor nie powołuje się na bieżące dane? W 2009 
roku utonęło 12 dzieci do 7 roku życia i 16 dzieci w wieku 8-14 lat. 4 Jest to 
liczba daleka od stu.  

„Problemem w Polsce staje się handel dziećmi dla celów adopcyjnych. 
(…) Wprawdzie z danych policji wynika, że w ostatnich latach tylko jeden 
taki przypadek i odnotowano jedno podejrzenie, ale szacuje się, że nieofic-
jalnymi drogami dokonuje się rocznie kilkuset zagranicznych adopcji.” 
(s.120) Czy jest to problemem, czy nie jest? 

W tej części recenzowanej rozprawy jej autor powołuje się na badania 
sprzed kilku, a nawet kilkudziesięciu lat. Najczęściej są to dane z lat 2000-
2005. (s. 61, 70, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 119, 181 itd. itd., które można 
było zaktualizować przed wydaniem pozycji. W wielu partiach książka ma 
narrację publicystyczną. Oferowane w niej rady dla czytelników na temat 
tego, jak mają postąpić w trudnych sytuacjach, zawierają nienaukowe okre-
ślenia i komentarze, a informacje związane z bezpieczeństwem dzieci, wyol-
brzymiają skalę zjawisk i wprowadzają elementy niepotrzebnej dramaturgii, 
np.: 

„Niektóre dzieci, a zwłaszcza młodzież, z chęci popisania się przed 
rówieśnikami, doznania silniejszych emocji albo z innych pobudek, podej-
mują działania ogromnie ryzykowne: wspinają się na dachy, przechadzają po 
krawędziach barierek na wiaduktach, a nawet zachowują się całkowicie idio-
tyczne – jak pokazuje nieraz telewizja w programach dokumentalnych – 
skaczą z dużej wysokości na krzewy, koledze na plecy, dla ogólnej radości 
zjadają różne paskudztwa albo tarzają się w łajnie.” (s. 32); 

 
„W polskich warunkach wiele placów zabaw oferuje tylko stereoty-

powe, nieestetyczne, nieraz w złym stanie technicznym, nieremontowane od 
lat albo zdewastowane najprostsze urządzenia, które zostały ulokowane na 
wybetonowanym lub wyasfaltowanym terenie pozbawionym zieleni, w bli-
skim sąsiedztwie śmietników.” (s. 33);  

                                                   

3 S. De Korvin, B. Schneider, Dziecko na drodze. Zachowania nie do przewidzenia, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 112. 
4 www.policja.pl/palm/pol/4/328/Utoniecia.html (28.12.2010) 
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„Duże zagrożenie stanowią wiry wodne, na które można natrafić 

zwłaszcza w rzekach, na ich zakrętach, przy nierównym dnie oraz przy mos-
tach, wodnych zaporach, śluzach i młynach. (…) Dzieci powinny wiedzieć, 
że nie wolno wtedy ustawiać się pionowo i unosić ramion w górę, jako że 
stwarza to dogodne warunki do wciągnięcia ofiary na dno.” (s. 49);  

 
„Każdy przecież chce, aby czas wakacji i ferii był okresem wypoczyn-

ku, relaksu, dobrej zabawy, a nie rodzinnej tragedii bądź początkiem kalect-
wa na całe życie.”(s. 50);  

 
„Niektóre dzieci mogą przejawiać lęk związany z przebywaniem na 

dużej wysokości. Mogą wówczas odczuwać zawroty głowy, tracić poczucie 
równowagi, ujawniać zaburzenia mowy. Czasem nawet u ludzi zdrowych 
może wystąpić choroba wysokościowa, jeśli znajdą się na obszarze powyżej 
3000 m n.p. m.”  (!) (s. 51);  

 
„Na terenie zalesionym powstaje także ryzyko przygniecenia powalo-

nymi drzewami, których wiele łamie się i pada wyrywanych z korzeniami 
podczas dużych wiatrów.” (s. 52);  

 
„Dzieci powinny przechadzać się w grupkach towarzyskich, co daje 

im większą pewność siebie i zmniejsza zagrożenia, na które narażone jest 
dziecko przemieszczające się samotnie.” (s. 54); 

 
„W praktyce (być może na skutek protestu odbiorców niemających 

małych dzieci) w trakcie projekcji „mocnych” filmów tylko czasem pojawia 
się oznakowanie w postaci kwadracika wpisanego w czerwone kółko bądź 
czerwonego krążka.” (s. 59);  

 
„Zwykle nie ma dla nich (dzieci – dop. BŚ) znaczenia, z kim 

konwersują czy flirtują. Nie obchodzi ich ani wiek rozmówcy, ani płeć. 
Podejmują „śmiałe” i „ostre” dialogi dla własnej uciechy. (…) Młodym in-
ternautom dość łatwo przychodzi też podejmowanie tematyki seksualnej, 
której intensywność, w miarę nasycenia dotychczasowym poziomem, naras-
ta.” (s. 71);  

 
„Z czasem nabywają na tyle dużą wiedzę i umiejętności, że przez 

łącza internetowe potrafią dokonać włamania do baz danych różnych insty-
tucji i prywatnych zasobów innych użytkowników Internetu, przejąć strony 
WWW, zawirusować systemy, spowodować wiele różnych szkód.” (s. 74);  
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„By nie popaść w przesadny lęk, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że 

nikt nie porywa dziecka przez modem bądź inne łącze sieciowe.” (s. 77); 
 
„W przekazach biblijnych odnotowuje się składanie dzieci na ołtarzu 

ofiarnym.” (s. 83); 
 
„Stąd też kara fizyczna typu „klaps”, tj. uderzenie, które nie powoduje 

urazu, nie jest uznawane za akt przemocy i w jakiejś mierze jest kulturowo i 
prawnie dopuszczalna, aczkolwiek gdyby wymierzono go nam, z pewnością 
nie obyłoby się przynajmniej bez awantury.” (s. 91);  

 
„Niektórym osobom, które nie doświadczyły problemów związanych 

z długotrwałym procesem wychowawczym własnego dziecka, trudno sobie 
taki stan wyobrazić, chociaż pomocną może okazać się w takim przypadku 
analiza okresu własnego dzieciństwa.” (str. 93) 

 
„Zdarza się jednak i tak, że po jakimś czasie matka zaczyna 

postrzegać siebie jako ofiarę całej sytuacji z wykorzystywaniem dziecka. 
Wyobraża sobie, że córka po terapii wróci do normalnego funkcjonowania, 
pozna chłopaka i nie znajdzie czasu dla matki, której partner nadal będzie 
siedział w więzieniu.” (s. 108) 

 
„Czasem niemowlęta są zostawiane w śmietnikach albo matka sa-

modzielnie wychowująca dziecko pozostawia je bez opieki w domu, a sama 
„rusza w Polskę”. (s. 119) 

 
„Trudna do oszacowania jest liczba dzieci umieszczanych w nielegal-

nych domach publicznych, gdzie mają sprostać wyuzdanym oczekiwaniom 
pedofilów. Do „szczęśliwców” mogą zaliczać się te, które trafiają do gospo-
darstw domowych jako pomoc domowa.” (s.121);  

 
„Przez całe stulecia dzieci były traktowane jak pozbawione jakiego-

kolwiek szacunku przedmioty.” (s. 123) 
itd.,  itd.   
Czy treść przytoczonych powyżej treści rzeczywiście odnosi się do 

bezpieczeństwa uczniów klas 1-3 w Polsce? 
  
Przejdę zatem do części empirycznej dysertacji, która została zawarta 

w rozdziale III. Przedmiotem swoich badań K. Kruszko zamierzał uczynić 
„obszar świadomości dzieci w wieku wczesnoszkolnym, związany z po-
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strzeganiem zagrożeń, znajomością sposobów ich unikania oraz radzenia 
sobie w sytuacjach niebezpiecznych”. (s. 130) Powinien zatem zdefiniować 
wyróżnioną zmienną, jaką jest stan samoświadomości dzieci w interesują-
cym go zakresie. Przy wyjaśnianiu zachowań powinien odwołać się do tro-
jakiego rodzaju czynników: 
- aktualnych przeżyć poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych dzieci, 
- percepcji bodźców otaczającej, a zarazem zagrażającej im rzeczywistości, 
- dyspozycji psychicznych. 

Autor nie wyróżnia zmiennych, bo nie formułuje nawet głównego 
problemu badawczego, tylko nie wiadomo skąd i na jakiej podstawie wy-
mienia kilkanaście problemów szczegółowych, ale i nie dokonuje koniecznej 
w tym zakresie operacjonalizacji najpierw wyłonionych zmiennych. Ich brak 
rodzi szereg błędów metodologicznych w najważniejszej dla poprawności 
badań empirycznych fazie ich projektowania. Skoro przedmiotem badań 
miała być świadomość zagrożeń u dzieci, to dlaczego pojawiają się w grupie 
problemów szczegółowych rodzice i nauczyciele? Czy badacz nie dostrzega, 
że problemy szczegółowe są nie tylko niewyprowadzone z problemu głów-
nego, bo go nie ma, ale i same w sobie stanowią zbiór różnych, a wymagają-
cych odrębnych badań problemów głównych? Także zaprezentowana struk-
tura obszaru badań, jak i propozycja wyróżnionych przez K. Kruszko za-
grożeń życia i zdrowia dzieci, są obciążone błędem braku kryterium zakre-
sowego pojęcia.  Sposoby radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach za-
wierają przecież w sobie „sposoby unikania zagrożeń”, więc jak logicznie 
wytłumaczy ich zakresową odrębność? (s. 130). Podobny błąd popełnia w 
wyróżnionych przez siebie na s. 131 kategoriach zagrożeń, w obrębie któ-
rych miesza ze sobą miejsce ich możliwego występowania z formami czy 
środkami aktywności temu sprzyjającymi! To oczywiste, że szkoła sama w 
sobie zagrożeniem nie jest, podobnie jak dom i jego otoczenia, bo przecież 
wszystko zależy od tego, czy jest to – jak powiada M. Montessori – przygo-
towane otoczenie czy środowisko.  Podobnie jak zabawa sama w sobie za-
grożeniem nie jest. Ważne jest bowiem rozróżnienie na zabawy potencjalnie 
bezpieczne i niebezpieczne, sposoby uczestniczenia w nich itd., itd. 

Wybór metody badań i konstrukcja własnych narzędzi diagnostycz-
nych powinna wynikać z operacjonalizacji zmiennych, a więc wyróżnionych 
dla nich wskaźników, żebyśmy mogli być pewni, iż Autor zbadał to, co za-
mierzał, zaś uzyskane dane są tego dowodem. Skoro nie dowiadujemy się, 
jakie są zmienne i co jest ich wskaźnikiem, to prezentowane wyniki sonda-
żowe, choć są niewątpliwie zbiorem danych, to jednak nie przedstawiają 
wartości naukowej. W taki sposób mogą prowadzić sondaże dziennikarze, 
publicyści, by uzyskiwać informację zwrotną na interesujące ich kwestie, ale 
od naukowca, który powinien znać metodologię badań empirycznych wy-
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maga się podporządkowania ich obowiązującym regułom. Autor tej książki 
pytał dzieci o sposób rozumienia przez nie niebezpiecznych zdarzeń, ale 
sam nie podaje żadnej kategoryzacji ich pojmowania, żeby można było 
stwierdzić, czy rzeczywiście są one zgodne lub rozbieżne z przyjętą przez 
niego definicją, która miałaby być punktem odniesienia do możliwej inter-
pretacji uzyskanych danych. Nie czyni tego, poprzestając zatem jedynie na 
sprawozdaniu w tabeli nr 2, że jakieś sposoby rozumienia były błędne. Ja-
kie? Nie wiemy. Na jakiej jednak podstawie i w odniesieniu do jakich rozu-
mowań dokonał takiej oceny?  (s. 139-140) Zabrakło tu wskaźników dla 
wypowiedzi dzieci, które można byłoby zaklasyfikować jako poprawne lub 
błędne. 

Wśród analizowanych obszarów zagrożeń zdrowia i życia dzieci autor 
wymienia: dom i otoczenie, szkołę, drogę do domu (dlaczego nie ruch dro-
gowy?), zabawy, zgubienie się, nieznajomych, narkotyki (dlaczego tylko nar-
kotyki zamiast po prostu używki: alkohol, papierosy itd.)?), zwierzęta,  siły 
natury i Internet (dlaczego nie media?). „Zagrożenia (…) zostały ujęte w 
określone grupy odnoszące się do źródeł zagrożeń i miejsca ich występowa-
nia. Ich reprezentację stanowią konkretne sytuacje, które poddano analizie 
pod kątem deklarowanych przez dzieci zachowań, gdyby przyszło im 
radzić sobie z zaistniałymi zdarzeniami.” (s. 130) Autor w swoich badaniach 
nie odwołuje się do rzeczywistych doświadczeń dzieci klas I-III, a ich wie-
dzy na tematy zagrożeń i wyobraźni. W „Zakończeniu” sam podkreśla, że 
„uzyskane od uczniów informacje i odpowiedzi na szereg pytań, zwłaszcza 
odnoszące się do potencjalnych zachowań dzieci w określonych sytuacjach 
trudnych i niebezpiecznych, nie dają całkowitej pewności, że w zaistniałej 
sytuacji każde dziecko faktycznie zachowa się, jak przedstawia w zwerbali-
zowanym opisie.” (s. 247) Nasuwa się tu pytanie, po co więc przeprowadzać 
takie badania?  

Według autora „badania pozwoliły ustalić, jakiego rodzaju zachowa-
nia przejawiały dzieci, które doświadczyły różnych zdarzeń niebezpiecz-
nych. W stosunku do uczniów, którzy takich przeżyć nie mieli, były to 
oczywiście opisywane przez nich zachowania potencjalne, bazujące na naby-
tej przez nich wiedzy i jeszcze niewielkim doświadczeniu życiowym.” (s. 
247-248) Czy można potraktować równorzędnie rzeczywiste zachowania 
dzieci z ich wyobrażeniem na temat własnego zachowania? Dzieci przecież 
nie są małymi dorosłymi, ich zachowań nie można przewidzieć, gdyż mają 
one inne priorytety niż dorośli. Chcą się bawić, biegać, eksperymentować i 
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dorośli powinni liczyć się z tym. Nie potrafią również precyzyjnie 
rozgraniczyć rzeczywistości od wyobraźni.5 

Po co Autor cytuje za J. Brzezińskim czy S. Palką istotę i zasady pro-
wadzenia badań diagnostycznych, skoro sam nie kieruje się nimi w swoim 
postępowaniu badawczym? Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Autor prze-
prowadził jakąś diagnozę, która wymagała ogromnych nakładów czasu i nie 
tylko, że zgromadził w jej wyniku określoną liczbę danych, zestawił je, w 
tabele i policzył poziom ich natężenia, tyle tylko, że są one – w świetle po-
pełnionych błędów metodologicznych – artefaktami. Nie da się ich uznać za 
naukowo zweryfikowane. Nie wystarczy przywołać w części metodologicz-
nej podstawowe zasady badań empirycznych. Trzeba je jeszcze konse-
kwentnie zastosować we własnym projekcie diagnostycznym.  

Sumując, skala rażących błędów metodologicznych w recenzowanej 
książce sprawia, że nie warto rekomendować jej czytelnikom, a szczególnie 
studiującym pedagogikę czy wykonującym już ten zawód. Niestety, jej Autor 
nie może być autorytetem ujętej w tytule problematyki edukacyjnej. 
 

 

 

                                                   

5 S. De Korvin, B. Schneider, Dziecko na drodze. Zachowania nie do przewidzenia, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 113. 


