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Wstęp

Rodzina jest wspólnotą życia, która istnieje od najdawniej-
szych czasów i stanowi naturalne i niepowtarzalne środowisko, 
w którym człowiek rodzi się, rozwija i dorasta. Sytuacja rodzin-
na, nacechowana emocjonalnością i intymnością, jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na przebieg i jakość procesu wycho-
wania i socjalizacji. W niej człowiek uczy się bliskich kontaktów 
oraz wzorców zachowań i sposobów przeżywania, zdobywa 
podstawową wiedzę o sobie i świecie, kształtuje i doskonali 
swoje umiejętności. Prawidłowo funkcjonująca rodzina sprzyja 
właściwemu rozwojowi i poczuciu szczęścia, natomiast funkcjo-
nująca źle krzywdzi człowieka, powoduje cierpienie i osamot-
nienie. W związku z powyższym podejmowane są liczne nauko-
we rozważania i dociekania nad rodziną, zarówno o charakterze 
teoretyczno-analitycznym, jak i opisowo-empirycznym, wynika-
jące z troski o to środowisko życia i rozwoju człowieka.

Współcześnie zainteresowanie rodziną i jej funkcjonowaniem 
wzrasta, gdyż w chwili obecnej w środowisku tym następuje 
wiele zmian, związanych z przeobrażeniami cywilizacyjnymi 
społeczeństwa. Wspólnota ta z jednej strony tworzy swój włas-
ny, odrębny i niepowtarzalny świat, ze swoją historią, tradycją 
i wartościami, a z drugiej strony jest grupą otwartą, co powo-
duje, że podlega wpływom społeczno-kulturowym i ekonomicz-
nym. W konsekwencji pojawiają się odmienne od dotychczaso-
wych formy życia małżeńskiego i rodzinnego. coraz bardziej 
popularne staje się życie w pojedynkę, realizowane z wyboru 
i celowo (zjawisko singli), małżeństwa rezygnujące z rodziciel-
stwa, samotne macierzyństwo czy ojcostwo, malejąca trwałość 
związków małżeńskich, kilkakrotne ich zawieranie, alternatyw-
ne formy życia małżeńsko-rodzinnego, migracje zarobkowe, 
nadmierne zaangażowanie rodziców w pracę zawodową. Nie-
którzy badacze pojawiające się zmiany traktują jako naturalny 
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rozwój społeczeństwa, inni natomiast podkreślają zagrożenia 
z tym związane. Obok tych negatywnych tendencji dokonują się 
także pozytywne zmiany polegające na nowych sposobach funk-
cjonowania rodziny. Można tutaj wskazać na fakt, że małżon-
kowie tworzą egalitarny związek oparty na równych prawach 
i obowiązkach, mężczyźni w większym stopniu angażują się 
w sprawy domu i wychowania dzieci, ponadto rodzice są coraz 
bardziej świadomymi opiekunami i wychowawcami swojego 
potomstwa, w sytuacjach trudnych coraz częściej rodziny korzy-
stają z pomocy specjalisty. Te wszystkie przeobrażenia powodu-
ją potrzebę dokonywania kolejnych analiz i refleksji potocznych 
oraz naukowych nad przemianami dokonującymi się w rodzinie 
pod wpływem nowych bodźców, również i w aspekcie wycho-
wawczym, pomimo że na rynku księgarskim ukazuje się wiele 
publikacji z tego zakresu.

Poniższa publikacja jest próbą podjęcia wybranych zagadnień 
pedagogiki rodziny, zdaniem autorów zagadnień ważnych i wy-
magających ciągłych wyjaśnień, by zatroskany sytuacją współ-
czesnej rodziny i dokonującym się w niej procesem wychowania 
młodego pokolenia czytelnik mógł odnaleźć wiedzę, propozycje 
pewnych rozwiązań lub też samodzielnie odkrywać nowe per-
spektywy i opracowywać własne kategorie opisu i interpretacji 
złożonych, współczesnych kwestii związanych z rodziną jako 
środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym. Wychowanie ro-
dzinne wydaje się być najbardziej pierwotnym faktem, jedno-
cześnie złożonym procesem, jak również działaniem i zadaniem 
ludzi. Współcześnie wymaga szczególnego namysłu oraz analiz 
i dyskusji w perspektywie dokonujących się przemian, będących 
konsekwencją wpływów i procesów globalnych prowadzących 
do zmian w sferze obyczajowości i przeżywanych wartości, tra-
dycyjnych odniesień i zachowań ludzi. Stąd poszukiwania kie-
runku, w jakim powinien przebiegać proces wychowania we 
współczesnej rodzinie.

Rozprawę otwiera rozdział Wyzwania pedagogiki rodziny, któ-
rego celem jest ukazanie specyficznej kondycji i sytuacji pol-
skiej rodziny jako grupy i instytucji opiekuńczo-wychowaw-
czej uwikłanej w procesy globalizacyjne. Rozdział rozpoczyna 
analiza subdyscyplinarnego charakteru pedagogiki rodziny 
oraz określenie jest statusu, co jest nadal aktualne i potrzebne 
ze względu na jej związki z pedagogicznymi obszarami innych 
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subdyscyplin i szczególne relacje z innymi naukami o rodzinie, 
jako podstawa prowadzonych rozważań. Nie można dokonać 
diagnozy aktualnego stanu bez odniesienia do przeszłości, dla-
tego została tutaj zamieszczona historyczna refleksja nad prze-
mianami, jakie w ciągu wieków zachodziły w życiu małżeńskim 
i rodzinnym, w zakresie funkcji i reguł życia. Zwieńczeniem 
tej części jest analiza aktualnej sytuacji rodziny z uwzględnie-
niem zmian zachodzących w jej strukturze i funkcjonowaniu, 
by poznać jej współczesny wizerunek. Przemiany dokonujące 
się w rodzinie stanowią wyzwania dla współczesnej pedago-
giki rodziny, bo z jednej strony dają one nadzieję, a z drugiej 
budzą niepokój.

część druga opatrzona tytułem Rodzina środowiskiem opie-
kuńczo-wychowawczym stanowi próbę ukazania najważniejszych 
czynników wpływających na jakość procesu wychowania w ro-
dzinie. Wartości wychowawcze tego środowiska są dzisiaj już 
niepodważalne i należycie doceniane, bowiem prawidłowo 
funkcjonująca rodzina w najpełniejszym wymiarze odpowiada 
na potrzeby rozwojowe człowieka i dostarcza niezbędnych sty-
mulacji do rozwoju, czego nie zapewni żadna instytucja. Przy 
czym rodzina w największym stopniu wychowuje przez życie 
codzienne, zachowane w nim proporcje między sprawami mate-
rialnymi a psychicznymi i duchowymi.

W trzeciej część rozprawy zatytułowanym Wybrane aspekty 
procesu wychowania w rodzinie, uwzględniając fakt, iż człowiek 
przez całe życie znajduje się pod wpływem wielu środowisk, 
jednak spośród nich największe znaczenie ma rodzina jako śro-
dowisko pierwsze i wyjątkowe, odpowiadające naturze człowie-
ka i charakteryzujące się szczególnymi więzami, został przedsta-
wiony przebieg procesu wychowania moralnego i społecznego, 
religijnego oraz seksualnego w rodzinie.

Publikację zamyka część Działania profilaktyczne i pomocowe 
w pracy z rodziną i w rodzinie, której celem jest wskazanie na pro-
pozycje pomocy rodzinie w sytuacji trudnej, które umożliwią jej 
poradzenie sobie z przejściowym brakiem równowagi. Szcze-
gólnie cenne są te propozycje, które rodzina jest w stanie zrozu-
mieć i zaakceptować oraz jednocześnie odwołują się do mocnych 
stron i zasobów rodziny.

Krąg odbiorców niniejszej publikacji wydaje się być szero-
ki ze względu na podjętą problematykę. Omawia ona bowiem 
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wybrane zagadnienia związane z wychowaniem rodzinnym 
ujmowanym w szerokim kontekście. Wierzymy, że może ona 
zainteresować nie tylko pedagogów, ale także socjologów, psy-
chologów, teologów, osoby zawodowo zajmujące się pracą z ro-
dziną, jak również i samych rodziców. Wyrażamy nadzieję, że 
rozprawa ta będzie formą pomocy dydaktycznej dla studentów 
wskazanych kierunków.



Wykaz skrótów

CL – Adhortacja apostolska Jana Pawła II „christifideles laici” (1988).
CT – Adhortacja apostolska Jana Pawła II „catechesi tradendae” 

(1979).
DIM - Pius XI, Encyklika „Divini illius magistri” (1929).
DWCH – Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześ-

cijańskim „Gravissimum educationis” (1965).
EV – Encyklika Jana Pawła II „Evangelium vitae” (1995).
FC – Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Familiaris consortio” (1981).
FR – Encyklika Jana Pawła II „Fides et Ratio” (1998).
GEL – La Grande Encyclopedie Larousse, t. 52.
HP – list Kongregacji Nauki Wiary do Biskupów Kościoła Kato-

lickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych „homose-
xualitatis problema” (1975).

HV – Encyklika Pawła VI „humanae vitae” (1968).
KDK – Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Koś-

ciele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (1965).
KK – Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

„lumen gentium” (1964).
KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego (1994).
KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego (1984).
KPR – Karta Praw Rodziny wydana przez Stolicę Apostolską (1983).
LdR – list do rodzin Jana Pawła II „Gratissimam sane” (1994).
LP – ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wycho-

wania w rodzinie Papieskiej Rady do spraw Rodziny (1995).
MD – list apostolski Jana Pawła II o godności i powołaniu kobiety 

„Mulieris dignitatem” (1988).
OM – uwagi Kongregacji Nauki Wiary dotyczące odpowiedzi 

na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksual-
nych „Omosessualita” (1992).

PH – Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej 
„Persona humana” (1975).
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SCl – Paweł VI, Motu proprio „Sanctitatis clarior” (1969).
WW – Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miło-

ści. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego Kongregacji 
do spraw Wychowania Katolickiego (1983).



I.  
Wyzwania pedagogiki rodziny

W naszym kraju, jak i w całym współczesnym świecie, za-
chodzą dynamiczne zmiany ekonomiczne i społeczno-kulturo-
we, które przyczyniły się do stworzenia nowej rzeczywistości. 
W związku z tym rodzą się nowe problemy społeczne, które nie 
miały miejsca w minionym czasie. Zmiany te dotyczą również 
rodziny i nie pozostają bez wpływu na wychowanie kolejnych 
pokoleń. Obecnie młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie w cza-
sie, który jest chaotyczny i nieustabilizowany, nastawiony na in-
dywidualizm. Ten świat jest zupełnie odmienny od tego, w któ-
rym wzrastali ich rodzice. To pociąga za sobą potrzebę zmiany 
w zakresie myślenia o rodzinie i o procesie wychowania oraz 
socjalizacji w środowisku rodzinnym. W powyższej perspekty-
wie pojawiły się nowe potrzeby społeczeństwa i wyzwania dla 
badaczy zajmujących się rodziną, w tym również i dla pedago-
gów rodziny.

Zadaniem pedagoga rodziny jest poznanie, zrozumienie 
i chęć dokonywania zmian w zakresie przebiegu procesu wy-
chowania rodzinnego. Stąd ważna jest dla niego wiedza doty-
cząca przemian, jakie zachodziły na przestrzeni dziejów w ży-
ciu małżeńskim i rodzinnym, bowiem skutki tych zmian mają 
także aspekt wychowawczy, oraz ważna jest wiedza o aktualnej 
sytuacji rodziny. Okazuje się, że rodzina jest bardzo wrażliwa 
na wszelkie przemiany społeczne, zmienia się jej model, struk-
tura i sposób funkcjonowania. Zmiany te wywołują pozytywny 
wpływ, polepszając sytuację rodziny, ale także i negatywny, po-
wodując dezintegrację życia rodzinnego.





Anna Błasiak

Pedagogika rodziny w kręgu nauk o rodzinie 
i nauk pedagogicznych

Zapoczątkowane w XIX wieku dociekania naukowe i badania 
nad rodziną, a zintensyfikowane w drugiej połowie XX wieku, 
zaowocowały umocnieniem się na początku XXI wieku pedago-
giki rodziny jako subdyscypliny w kręgu nauk o wychowaniu. 
Na ugruntowanie się tej subdyscypliny w Polsce miały wpływ 
licznie organizowane seminaria i konferencje oraz prace z zakre-
su pedagogiki rodziny.

Pedagogika rodziny została ujęta w hierarchicznym modelu 
porządkującym subdyscypliny pedagogiczne w klasyfikacji Pol-
skiej Akademii Nauk z 1973 roku1. Przy czym określanie statusu 
pedagogiki rodziny wydaje się wciąż aktualne, biorąc pod uwa-
gę jej związki z pedagogicznymi obszarami innych subdyscyplin 
oraz innymi naukami o rodzinie. Ponadto pedagogika rodziny, 
podobnie jak inne subdyscypliny, ciągle się rozwija i poszukuje 
sobie właściwych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w za-
kresie funkcjonowania rodziny w jej różnorodnych kształtach.

Rodzina należy do najstarszych, sprawdzonych, wielofunk-
cyjnych i niezastępowalnych instytucji wychowawczych, która 
przez wiele wieków istniała, funkcjonując na podstawie przeka-
zywanego z pokolenia na pokolenie praktycznego doświadczenia 
wskazującego na cele, zasady i metody wychowania, jak również 
na relacje między rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem. 
W przypadku rodzin wielopokoleniowych doświadczenie to do-
tyczyło również relacji między rodzicami, dziećmi i dziadkami. 

1 Por. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Wprowadzenie, w: Wybrane zagadnie-
nia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka (1937- 
-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Poligrafia Inspektoratu Towarzy-
stwa Salezjańskiego, lublin 2006, s. 11.
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Pomimo wielu różnorodnych czynników osłabiających funk-
cje rodziny, utrzymała ona swoją wiodącą rolę w wychowaniu 
dzieci i młodzieży. Jednak na skutek rozwoju cywilizacji nauko-
wo–technicznej, demokratyzacji życia społecznego, procesów 
globalizacyjnych, wpływu środków masowego przekazu doszło 
do zmodyfikowania roli rodziny i sposobu jej funkcjonowania. 
Procesy te zrodziły szczególną potrzebę naukowego badania ro-
dziny jako instytucji społecznej, kulturotwórczej, prokreacyjnej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz procesu jej powstania, rozwo-
ju, funkcjonowania, przystosowywania się do zmieniających się 
warunków społecznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych2.

Strategie badań nad rodziną i ich kierunki

W holistycznych badaniach nad rodziną istnieje możliwość 
zastosowania wielu strategii badawczych, ze względu na wiel-
kość obszaru badawczego, cel, któremu mają służyć, oraz ko-
nieczność kompleksowego ujęcia. Według W. Goriszowskiego 
badania nad rodziną mogą mieć wymiar: filologiczny, socjolo-
giczny, psychologiczny, pedagogiczny, historyczny, prawny, 
ekonomiczny, prakseologiczny i inne3.

Wymiar filologiczny badań nad rodziną obejmuje opis funkcjo-
nowania rodziny, jej mechanizmów i barier w aktualnej rzeczywi-
stości społecznej, które mają wpływ na proces socjalizacji w tym 
środowisku. Może też dotyczyć analizy treści przekazywanych 
dzieciom oraz związku tych treści z obiektywną rzeczywistością, 
jak również opisu sylwetek wybitnych osób, profesjonalistów 
oraz instytucji, które podejmowały działania wychowawcze. 
Natomiast wymiar socjologiczny tychże badań sprowadza się do 
refleksji nad strukturą rodziny, nad pozytywnym lub negatyw-
nym wpływem różnych środowisk, grup społecznych, instytucji 
wspierających rodzinę lub wpływających na nią destrukcyjnie. 
Wymiar psychologiczny badań nad rodziną skierowany jest na po-

2 Por. l. Turos, Pedagogika rodziny, w: Pedagogika ogólna i subdyscypliny, 
red. l. Turos, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 379-380. 

3 Por. W. Goriszowski, Kierunki i strategie badań nad rodziną, w: Wybrane za-
gadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka 
(1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, dz. cyt., s. 170-175.
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znanie, diagnozowanie mechanizmów funkcjonujących w rodzi-
nach, ich uwarunkowań, oddziaływania emocji w wychowaniu, 
przyczyn antagonizmów i ich skutków w rodzinie. Wymiar peda-
gogiczny jest najszerszy, co wynika między innymi z faktu prowa-
dzonych w różnych okresach dyskusji na temat: czy pedagogika 
jest nauką oraz występujących różnych interpretacji określonych 
sytuacji wychowawczych i ich uwarunkowań. Wymiar filozoficz-
ny z kolei jest stosunkowo odrębny. Odmienne kierunki filozo-
ficzne tworzą swoiste paradygmaty społecznych zachowań, wy-
znaczają cele, określają system wartości. Kolejny wymiar badań 
nad rodziną to wymiar historyczny, który może dotyczyć analizy 
zmian zachodzących w niej uwarunkowań społecznych, ekono-
micznych, kulturowych i prawnych. Wymiar ekonomiczny dotyczy 
badań nad przyczynami ubóstwa rodzin wynikającego z sytuacji 
społeczno-politycznej państwa, procesu globalizacji rozumianego 
w sensie ekonomicznym i edukacyjnym. Wymiar prawny skupia 
się na analizie przepisów, komentarzy o charakterze prawnym 
dotyczących rodziny oraz zakresu funkcjonowania instytucji wy-
chowania intencjonalnego i pozaintencjonalnego działających na 
rzecz rodziny. Ostatni wymieniony tutaj wymiar badań nad ro-
dziną to wymiar prakseologiczny, który dotyczy analizy stanu fak-
tycznego funkcjonowania rodzin, skuteczności lub nieskuteczno-
ści stosowanych form i metod działania, regulacji i przykładów 
wartościowych doświadczeń, propozycji usprawnień4.

Rozwój pedagogicznego podejścia  
do problematyki rodziny

Rodzina w naukach o wychowaniu od zawsze stanowiła waż-
ny obszar poznania i skupiała uwagę wielu naukowców, bowiem 
rodzina ujmowana jest jako podstawowe i pierwsze środowisko 
życia człowieka. W trzecim tysiącleciu powszechne jest prze-
konanie, że człowiek jest jednostką rodzinną (homo familiaris). 
człowieka określa jego rodzinność5, którą nabywa w momen-

4 Por. tamże.
5 Por. A.W. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, w: Pedagogika 

rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 83.
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cie poczęcia, a rozwija i dopełnia po narodzeniu. Rodzinność to 
właściwość wyrażająca najgłębszy sens ludzkiego życia i kształ-
tująca osobiste biografie. Stąd rodzina pozostaje przedmiotem 
rozważań oraz obiektem zainteresowań nauk humanistycznych 
i społecznych, potocznych ludzkich ocen czy ogólnej opinii pub-
licznej. Również rozwija się pedagogiczne podejście do proble-
matyki rodziny.

Specyficzny obszar refleksji i badań nad rodziną w naukach 
pedagogicznych dotyczy przede wszystkim następujących dys-
cyplin6:
– Pedagogiki społecznej, w której rodzina analizowana jest ja-

ko: jeden z fundamentalnych kręgów środowiskowych o cha-
rakterystycznej problematyce społeczno-wychowawczej (A. 
Kamiński); pozaszkolne środowisko wychowawcze (R. Wro-
czyński); grupa i instytucja społeczna oraz składnik systemu 
wychowawczego (S. Kawula); jako instytucja wychowania 
równoległego (E. Trempała). Ponadto ważna jest także w tej 
perspektywie problematyka relacji rodziny i środowiska lo-
kalnego, głównie szkoły.

– Pedagogiki opiekuńczej podejmującej kwestie opieki nad dzie-
ckiem w rodzinie.

– Teorii wychowania skupiającej swoją uwagę na rodzinie jako: 
jednym z podstawowych czynników socjalizacji i wychowania 
(h. Muszyński); jednym z podstawowych środowisk wycho-
wawczych dzieci i młodzieży (M. łobocki); zbiorze podmio-
tów połączonych wspólnotowym charakterem życia i wartoś-
ciowym źródle bodźców rozwojowych dla członków (A.M. 
Tchorzewski). Stopień rozwoju problematyki wychowania ro-
dzinnego przyczynił się do zaistnienia wśród pedagogów teo-
rii wychowania rodzinnego.

– Dydaktyki, która wskazuje na rodzinę jako teren kształcenia 
poza szkołą, jeden z ważnych czynników sprawczych, współ-
decydujących o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej 
(cz. Kupisewicz, W. Okoń).

– historii wychowania ukazującej wychowanie rodzinne w róż-
nych epokach historycznych, które są wykorzystywane w roz-
wijaniu współczesnej pedagogicznej refleksji i badań nad ro-
dziną.

6 Por. tamże, s. 85-86.
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– Również inne nauki pedagogiczne np. pedagogika przedszkol-
na, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna 
w większym lub mniejszym zakresie podejmują problematykę 
rodzinną.

Pedagogika rodziny subdyscypliną pedagogiczną

Pedagogika rodziny postrzegana jest jako szczegółowa dy-
scyplina pedagogiczna – subdyscyplina pedagogiki powiązana 
głównie z pedagogiką społeczną i opiekuńczą, teorią wycho-
wania, dydaktyką, historią wychowania i innymi dyscyplinami 
szczegółowymi, wraz z którymi pozostaje w określonych re-
lacjach z pedagogiką ogólną i zajmuje również ważne miejsce 
wśród nauk o rodzinie, głównie obok psychologii rodziny (J. 
Rembowski, M. Ziemska, Z. Zaborowski) i socjologii rodziny (Z. 
Tyszka, S. Tyszka, F. Adamski, l. Dyczewski). choć widoczna 
jest wyraźnie naukowa swoistość i odrębność poprzez koncen-
trowanie się na wychowaniu rodzinnym jako przedmiocie re-
fleksji nad rodziną i badań nad rodziną z perspektywy pedago-
gicznej, to jednak nie jest samowystarczalna w opracowywaniu 
refleksji nad rodziną i jej badaniu. Tworzy intradyscyplinarne 
i interdyscyplinarne związki z innymi naukami rozwijającymi 
problematykę rodzinną, co wskazuje na polidyscyplinarny cha-
rakter jej podejścia poznawczego. Pedagodzy rodzinni tworzą, 
gromadzą i publikują, poddają krytyce i upowszechniają doro-
bek naukowy w opracowywanym zakresie7.

Przedmiotem dociekań naukowych tej subdyscypliny jest teo-
retyczna refleksja i badania nad rodziną z pozycji pedagogicznej, 
czyli chodzi tutaj o wychowanie rodzinne ujmowane w szerokim 
znaczeniu, z uwzględnieniem aspektów socjalizacji, enkultura-
cji, wychowania i opieki oraz autokreacji8.

Pedagogika rodziny jako subdyscyplina naukowa spełnia na-
stępujące podstawowe kryteria stawiane wobec nauki9:
1. Przedmiotem badań pedagogiki rodziny jest wychowanie ro-

dzinne. Rodzina w sensie pedagogicznym to przede wszyst-
kim instytucja opiekuńczo-wychowawcza.

7 Por. tamże, s. 87-90.
8 Por. tamże, s. 89.
9 Por. tamże, s. 90.
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2. Opracowano w dostatecznym zakresie specyfikę wychowania 
rodzinnego, odróżniając je od socjalizacji rodzinnej, edukacji 
i opieki w rodzinie. Jest to swoiście pojmowana działalność 
wychowawcza zawierająca także elementy refleksyjnego i bez-
refleksyjnego wpływu.

3. Pedagogika rodziny posługuje się metodologią stosowaną 
przez inne nauki o rodzinie „jako punkt wyjścia dla poszuki-
wania własnych koncepcji metodologicznych – w zależności 
od zakładanego charakteru badań: opisowo-wyjaśniających 
(empirycznych) bądź rozumiejąco-interpretacyjnych”10.

Zadania praktyczne i normatywne pedagogiki rodziny

Powstanie psychologii rodziny, socjologii rodziny oraz peda-
gogiki rodziny w istotny sposób łączy się z koniecznością okreś-
lenia roli i miejsca rodziny w życiu społecznym w perspektywie 
zmian cywilizacyjnych oraz w warunkach oddziaływania wielu 
środowisk wychowawczych.

Pedagogika rodziny jest nauką praktyczną, ponieważ nie zmie-
rza ona do budowania systemów wiedzy, ale do rozwiązywania 
i rozstrzygania problemów, które powstały w związku z realizo-
waną działalnością wychowawczą w rodzinie. Dyscyplina ta jest 
również nauką normatywną (deskryptywną) i preskryptywną 
z tego względu, że nie dokonuje ona opisu aspektów życia ro-
dzinnego związanych z człowiekiem, społecznością, natomiast 
dąży do ukierunkowania oddziaływań wychowawczych w rodzi-
nie na określone cele i w związku z ich osiągnięciem, przypisuje 
im pewne zasady. Wszystkie powyższe kwestie są realizowane 
w dwojakim sensie: formułując sugestie w zakresie właściwego 
postępowania oraz wskazując mapę kierunków działalności i in-
terwencji, które są najbardziej znaczące i pożądane11.

Przed pedagogiką rodziny jako dyscypliną empiryczną i teo-
retyczną, według l. Turosa, stoją następujące zadania poznaw-
cze i normatywne12:

10 Tamże, s. 90.
11 Por. M. Nowak, Badanie sytuacji i możliwości wychowawczych środowiska ro-

dzinnego – zadaniem pedagogiki rodziny, w: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pe-
dagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, 
M. Nowak, D. Opozda, dz. cyt., s. 144.

12 Por. l. Turos, Pedagogika rodziny, art. cyt., s. 381-390.
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− ustala ona zasady funkcjonowania rodziny i gromadzi materia-
ły dotyczące funkcjonowania różnego typu rodzin, w różno-
rodnych warunkach ekonomiczno-społecznych, kulturowych 
i cywilizacyjnych oraz wskazuje na możliwości optymalizacji 
ich działania w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i mło-
dzieży, jak również lepszego jej przystosowania się do zmie-
niających się warunków społecznych i cywilizacyjnych.

− Opisuje zróżnicowane sytuacje poszczególnych rodzin (wie-
lodzietnych i małodzietnych, zamożnych i biednych, pełnych 
i niepełnych itp.) i opracowuje określone typologie rodzin, 
wskazując na możliwości realizowania w ich ramach celów 
i zadań wychowawczych.

− Formułuje zasady i normy postępowania umożliwiające róż-
nym typom rodzin prawidłowe rozwiązywanie problemów 
materialnych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuń-
czych; zaspakajanie podstawowych potrzeb wszystkich człon-
ków rodziny oraz ich wszechstronnego rozwoju osobowości; 
zachowanie rodzinnej tożsamości i tradycji, przygotowanie 
młodego człowieka do pełnowartościowego udziału w życiu 
społecznym.

− Określa zasady funkcjonowania rodziny sprzyjające jej inte-
gracji, trwałości i sile oddziaływania wychowawczego.

− Poznaje i bada aktualne sytuacje i zagadnienia, przed który-
mi zostaje postawiona współczesna rodzina (np. problemy 
związane z socjalizacją młodego pokolenia, jego wychowa-
niem moralnym, estetycznym, intelektualnym, patriotycz-
nym itp.).

− Bada procesy krzyżowania się wpływów wychowawczych 
różnorodnych środowisk na młode pokolenia i określa rolę 
rodziny w ich utrwalaniu, neutralizowaniu czy też ich kon-
tynuowaniu.

− Analizuje i bada sytuacje oraz czynniki warunkujące prawid-
łowe i patologiczne funkcjonowanie środowiska wychowaw-
czego oraz ustala normy postępowania rodziny regulujące jej 
oddziaływanie wychowawcze i optymalny model warunków 
sprzyjający realizacji jej założonych funkcji.

− Rozpatruje związki między różnymi czynnikami wpływają-
cymi na poziom i styl wychowawczego i społecznego funk-
cjonowania rodziny (np. funkcjonowanie rodzin wieloetnicz-
nych, zróżnicowanych pod względem składu socjalnego).
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M. Nowak wskazuje, że przedmiotem badań pedagogi-
ki rodziny jest relacja wychowawcza dokonująca się w rodzi-
nie. Z jednej strony te badania dotyczą zdarzeń zachodzących 
w konkretnym miejscu i czasie, między konkretnymi osobami, 
według określonej strategii działania. Z drugiej strony relacja 
wychowawcza może być badana pod kątem jej struktury i funk-
cji w aspekcie statycznym i dotyczy struktury (wychowawca, 
wychowanek, sytuacja wychowawcza) oraz w aspekcie dyna-
micznym dotyczy wówczas miejsca, czasu i konkretnych osób 
(rodzice i dzieci, rodzeństwo), które kształtują relację. Kolejnym 
przedmiotem badań pedagogiki rodziny jest doświadczenie co-
dziennego życia w rodzinie, które stwarza dziecku możliwość 
uczenia się i stanowi bazę jego rozwoju oraz przykład jako ele-
ment wpływu wychowawczego rodziny13.

Pedagogika rodziny posługuje się wykorzystywanymi w na-
ukach humanistycznych i społecznych metodami i technikami 
badań. Do najważniejszych należą tu metoda eksperymentu pe-
dagogicznego, monografii pedagogicznej, sondażu diagnostycz-
nego, metoda historyczno-porównawcza14 oraz metoda biogra-
ficzna15. Przy czym należy stwierdzić, że nie istnieje w zakresie 
metod i technik jednoznaczne nazewnictwo i klasyfikacje.

Podsumowanie

Rozwój pedagogiki rodziny jako nauki „stwarza szanse na 
wypracowanie uporządkowanych, syntetycznych koncepcji ro-
dziny jako kategorii pedagogicznej oraz wychowania rodzin-
nego”16. Ponadto teoretyczno-praktyczny charakter pedagogiki 
rodziny gwarantuje, że opracowywana teoria i dyrektywy mogą 
skutecznie wyjaśniać i interpretować, jak również zmieniać ro-
dziną rzeczywistość wychowawczą17.

13 Por. M. Nowak, Badanie sytuacji i możliwości wychowawczych środowiska ro-
dzinnego – zadaniem pedagogiki rodziny, art. cyt., s. 141-152.

14 Por. l. Turos, Pedagogika rodziny, art. cyt., s. 386-389.
15 Por. J. Brągiel, Z. Jasiński, Metody jakościowe w badaniach nad rodziną, w: 

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora 
Józefa Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, dz. cyt., s. 185.

16 A.W. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, art. cyt., s. 93.
17 Por. tamże, s. 94.



23pedAgogikA rodziny W kręgu nAuk o rodzinie...

Bibliografia

Brągiel J., Jasiński Z., Metody jakościowe w badaniach nad rodziną, w: 
Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci 
Księdza Profesora Józefa Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, M. No-
wak, D. Opozda, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Sale-
zjańskiego, lublin 2006.

Goriszowski W., Kierunki i strategie badań nad rodziną, w: Wybra-
ne zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza 
Profesora Józefa Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, 
D. Opozda, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskie-
go, lublin 2006.

Janke A.W., Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, w: Pedagogika 
rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brą-
giel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Kiereś B., Nowak M., Opozda D., Wprowadzenie, w: Wybrane za-
gadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Pro-
fesora Józefa Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. 
Opozda, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskie-
go, lublin 2006.

Nowak M., Badanie sytuacji i możliwości wychowawczych środowiska 
rodzinnego – zadaniem pedagogiki rodziny, w: Wybrane zagadnienia 
teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa 
Wilka (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Poli-
grafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, lublin 2006.

Turos l., Pedagogika rodziny, w: Pedagogika ogólna i subdyscypliny, 
red. l. Turos, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
1999.

Anna Błasiak – doktor nauk humanistycznych w zakresie 
filozofii. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. członek 
zespołu redakcyjnego czasopisma „horyzonty Wychowania”. 
Zainteresowania naukowe autorki dotyczą aksjologicznych pod-
staw oddziaływań wychowawczych oraz problematyki funkcjo-
nowania rodziny we współczesnym świecie. Autorka m. in. ta-
kich pozycji, jak: Młodzież – świat wartości, WAM, Kraków 2002; 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Zagadnienie wybrane, 
WAM, Kraków 2009.





Beata Topij-Stempińska

Rodzina i jej przemiany na przestrzeni wieków

W długiej historii społeczeństwa rodzina, jak żadna inna 
grupa, odgrywała w życiu jednostki istotną i doniosłą rolę. To 
właśnie „rodzina – zdaniem Romana Ossowskiego – stanowi dla 
jednostki bez względu na jej wiek i kondycję grupę oparcia i psy-
chicznego wsparcia”, a „do wielu ról społecznych trudno przy-
gotować się poza rodziną” 1. Wprawdzie na przestrzeni dziejów 
zmieniały się modele, funkcje i zadania rodziny oraz reguły jej 
życia, jak też stosunek i relacje pomiędzy poszczególnymi człon-
kami rodziny, jednak to dzięki tej najmniejszej grupie społecznej, 
nieprzerwanie od wieków, możliwe było (i nadal jest) wycho-
wanie kolejnych pokoleń. Bez wątpienia „rodzina to najbardziej 
ugruntowana i suwerenna społeczność, wspólnota wyjątkowo 
odporna na uzależnienia narzucane jej przez systemy ideolo-
giczne. Ona właśnie przez tysiące lat była podstawą kultury, 
struktury i ładu świata społecznego”2. Powszechne przekona-
nie, „że tak jak stałe są cele i funkcje małżeństwa i rodziny: za-
spokojenie potrzeb seksualnych, prokreacja, wychowanie dzieci, 
wspólne gospodarowanie i opieka wzajemna, żeby wymienić 
najbardziej istotne, tak niezmienne są formy i sposoby funk-
cjonowania rodziny. Tymczasem właśnie one – zdaniem Marii 
Koczerskiej – są historycznie zmienne, coraz to inne wysuwają 
się na pierwszy plan, a zadaniem historyka jest wydobyć tę his-
toryczną zmienność i różnorodność”3. Rodzina stanowi zatem 

1 R. Ossowski, Słowo wstępne, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po 
wiek XX, red. J. Jundziłł, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz 1994, s. 11.

2 S.cz. Michałowski, Rodzina i wartości przez nią przekazywane na przestrzeni 
wieków, w: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Ko-
rzeniowska, u. Szuścik, „Impuls”, Kraków 2005, s.139.

3 M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodzi-
ną w średniowieczu i nowożytności, w: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu 
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pewien fenomen, który nieprzerwanie od wielu lat budzi zainte-
resowanie badaczy różnych nauk, także historycznych. Poniższy 
tekst jest jedynie zarysem przemian, jakie na przestrzeni dziejów 
zachodziły w życiu małżeńskim i rodzinnym, w zakresie funkcji 
i reguł życia rodzinnego.

Rodzina świata antycznego

Najpełniej opisanym w literaturze modelem rodziny świata 
antycznego jest rodzina rzymska. Badania nad jej dziejami dale-
kie „są jeszcze od wyczerpania”4, pełnego poznania i zrozumie-
nia. Rodzina rzymska była niewątpliwie „czymś tak naturalnym 
i tak powszechnym, że trudno sobie bez niej wyobrazić życie 
ludzkie”5. Przemiany, jakim ona ulegała w zakresie stosunków 
łączących poszczególnych członków rodziny, zależne były w du-
żej mierze od transformacji, jakie zachodziły w życiu politycz-
nym, gospodarczym, społecznym, a także kulturowym6.

Na rodzinę rzymską – w pierwszym okresie (archaicznym) –  
trzeba spojrzeć jak na wspólnotę składającą się z małżonków, 
dzieci, wnuków, krewnych i niewolników oraz zmarłych człon-
ków rodziny. Taką rodzinę łączyły – zdaniem Ryszarda Pankie-
wicza – nie tylko więzi biologiczne, ale także społeczno-eko-
nomiczne. Wobec powyższego konieczne było przestrzeganie 
przez wszystkich członków rodziny niepisanych zasad. Nad 
sprawnym funkcjonowaniem wczesnorzymskiej rodziny czuwał 
pater familias – ojciec rodziny, ale także przywódca, kapłan, „pan 
życia i śmierci”. Władza ojca we wczesnorzymskiej rodzinie 
była nieograniczona. Tę wyjątkową rolę ojca najlepiej pokazuje 
sposób rozumienia pojęcia domus. W świadomości Rzymian był 
to nie tyle budynek, ale raczej „sfera bezpieczeństwa będąca de 

czasów nowożytnych, red. Z. h. Nowak, A. Radzimiński, Wydawnictwo uMK, 
Toruń 1998, s. 10.

4 M. Żyromski, Najnowsze badania nad rodziną świata antycznego, „Roczniki 
Socjologii Rodziny” (1996) t. 8, s. 300.

5 l. Dyczewski, Rodzina – społeczeństwo – państwo, TN Kul, lublin 1994, s. 41.
6 Por. J. Jundziłł, Typ małżeństwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, w: Rodzi-

na starożytna w Rzymie, red. J. Jundziłł, Wydawnictwo uczelniane WSP, Byd-
goszcz 1993, s. 75.
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facto sacrum”7. Ojciec rodziny chronił domowników przed za-
grożeniami z zewnątrz, zapewniał im bezpieczeństwo i dlatego 
jego uprawnienia były podobne do tych, jakie miał rex. Ta wyjąt-
kowa pozycja głowy rodziny zyskiwała uprawomocnienie rów-
nież dzięki kurateli nieżyjących członków rodziny (mos maiorum) 
oraz wymogowi wzajemnego szacunku dla siebie (pietas). Te dwa 
czynniki kulturowo-religijne nie tylko umacniały władzę ojca, 
one nijako wymuszały układ stosunków i więzi rodzinnych. Nie 
ulega wątpliwości, że to one określały zasady i obowiązki człon-
ków rodziny wobec siebie – syna do ojca, żony do męża, ojca do 
wszystkich członków rodziny. Obok ojca także matka cieszyła się 
szacunkiem, ponieważ w Rzymie to ona osobiście troszczyła się 
i zajmowała się wychowaniem swoich dzieci. Trzeba jednak za-
znaczyć, iż we wczesnorzymskiej rodzinie za wychowanie dzieci 
odpowiedzialni byli obydwoje rodzice. Taka rodzina stanowiła 
bowiem naturalne środowisko, w którym dziecko ma dorastać 
i otrzymać niezbędną wiedzę. To właśnie rodzice odpowiedzial-
ni byli za wprowadzenie dzieci w tajniki życia rodzinnego, spo-
łecznego i gospodarczego. W całym procesie wychowania – jak 
zauważył Julisz Jundziłł – ważna była zarówno „rola żony, jak 
i męża w wychowaniu dzieci zgodnie z przyszłymi zadaniami”8. 
Trwanie takiego modelu, zdaniem cytowanego wyżej autora, 
możliwe byłoby tylko przy niezmienności układu polityczno- 
-społecznego.

Transformacje, jakim od czasów republiki ulegał Rzym, doty-
czyły także rodziny. Widoczne to było chociażby w przerzuceniu 
obowiązku wychowania dzieci na niewolników greckich. Było 
to na tyle powszechnym zjawiskiem, że o konieczności osobis-
tego zaangażowania się czy zadbania o wychowanie i edukację 
dzieci apelowali ówcześni myśliciele, jak: Katon Starszy, Marek 
Kwintylian czy Plutarch z cheronei9. Poza zmianami w sprawo-

7 R. Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny. Kilka uwag wprowa-
dzających, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, 
dz. cyt., s. 32.

8 J. Jundziłł, Typ małżeństwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, art. cyt., s. 74.
9 Katon Starszy, który sam zajął się wychowaniem syna, jest autorem dzieła 

Rady dla syna. Marek Kwintylian w swoim dziele O wychowaniu mówcy apeluje 
do rodziców, aby sami zajęli się wychowaniem i wykształceniem swoich dzieci. 
Jeżeli z jakiś powodów nie mogą tego uczynić, powinni przynajmniej zadbać 
o odpowiedniego nauczyciela dla swoich dzieci. W Żywotach sławnych mężów 
Plutarch z cheronei przypomniał postać Katona Starszego – doskonałego ojca. 
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waniu funkcji wychowawczej, zmianie uległ także stosunek do 
dawnych obyczajów. Zmiana ta spowodowała obniżenie „rangi 
głowy rodziny”, a podniesiona została pozycja kobiety w rodzi-
nie, jak i w środowisku. Żona wspólnie z mężem mogła podej-
mować decyzje w sprawach ekonomicznych, a także tych zwią-
zanych z wychowaniem potomstwa. Po jego śmierci mogła sama 
zarządzać majątkiem, decydować o losie własnych dzieci (także 
synów). Jednak takie „partnerstwo” miało swoje konsekwencje 
w życiu osobistym, bowiem to kobiety często płaciły wysoką 
cenę np. utratą szacunku, uczuć czy chociażby więzi emocjo-
nalnej. Mężczyźni coraz częściej zajmowali się „sprawami pań-
stwa”, a odpoczynku szukali poza domem, w gronie męskim, 
bez żony. Wydaje się, że konsekwencją tych przemian „było po-
wstrzymywanie się (…) od małżeństwa, o ile nie mogło ono dać 
w efekcie postępów w karierze ekonomicznej czy politycznej”10, 
chociaż w tym czasie w Rzymie zawierano małżeństwa również 
„dla szczęśliwego życia i miłości opartej nie tylko na seksie”11. Ta 
zasygnalizowana prawno-obyczajowa zmiana, która umocniła 
pozycję kobiety, przyczyniła się do zmiany stosunku do dziecka. 
Stopniowa ewolucja postaw dorosłych wobec dzieci widoczna 
była przede wszystkim w relacji z dzieckiem. Rodzice dostrzegli, 
że dziecko stanowi dla nich „wartość podmiotową, a nie zabez-
pieczenie na starość”12. Pod koniec republiki i w okresie cesar-
skim dziecko miało zapewnioną pozycję w rodzinie rzymskiej 
„nie tylko jako przedmiot, ale jeden z najistotniejszych podmio-
tów jej działania”13. Jednym z przejawów tej zmiany jest wspól-

Prawdopodobnie Plutarch jest także autorem ważnego traktatu O wychowaniu 
dzieci (Por. S. litak, Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, WSF-P 
„Ignatianum” WAM, Kraków 2004, s. 38-42).

10 J. Jundziłł, Typ małżeństwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, art. cyt., s. 77; 
por. M. Żyromski, Wychowanie w rzymskiej rodzinie senatorskiej. Uwarunkowania 
społeczno-polityczno-gospodarcze, w: Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczes-
nym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, Wydaw-
nictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 199-200. 

11 J. Jundziłł, Typ małżeństwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, art. cyt., s. 79; 
por. W. Suder, Małżeństwo i rodzina w Ginekologii Soranusa, w: Rodzina w społe-
czeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, 
sztuka, red. J. Jundziłł, dz. cyt., s. 139.

12 J. Jundziłł, Filozoficzne i popularne wzorce wychowania rodzinnego w apologii 
Apulejusza z Madaury, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. 
J. Jundziłł, dz. cyt., s. 64.

13 J. Jundziłł, Typ małżeństwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, art. cyt., s. 78.
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ne zaangażowanie małżonków w opiekę nad małym dzieckiem, 
„nie widać już tendencji do podziału (…) procesu wychowania 
w rodzinie”. Już nie tylko matka ma prawo opiekować się dzieć-
mi do siódmego roku życia, coraz częściej ojcowie nawiązują 
kontakt z najmłodszymi członkami rodziny. Zdaniem Juliusza 
Jundziłła to właśnie „postulat ścisłych więzów z obojgiem ro-
dziców pozwala rodzinie rzymskiej przetrwać zmiany sytuacji 
zewnętrznej bez utraty więzi międzypokoleniowej”14. Zapocząt-
kowane pod koniec republiki rzymskiej zmiany w relacjach łą-
czących małżonków czy stosunków wewnątrz rodzinnych, a po-
głębione w okresie cesarskim, „zatrzymane” zostały u schyłku 
imperium rzymskiego.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa zaobserwować można 
powrót do wczesnorzymskich tradycji rodziny patriarchalnej, 
z jednoczesnym obniżeniem pozycji kobiety w rodzinie. uznano 
bowiem, że kobiety i dzieci będące na niższym poziomie roz-
woju wymagają szczególnej opieki i wsparcia ze strony męża 
czy ojca. Przyjęcie takiego stanowiska znalazło uzasadnienie za-
równo w tradycji judeochrześcijańskiej, jak i w filozofii greckiej 
i hellenistycznej15. Należy jednakże zaznaczyć, „że brakuje nam 
wyczerpujących konkretnych danych, na podstawie których 
można się pokusić o naszkicowanie obrazu życia codziennego 
rodziny wczesnochrześcijańskiej”16. W początkach formowania 
się gminy chrześcijańskiej oczekiwano, że to Ojcowie Kościoła 
określą właściwe zadania dla poszczególnych członków rodziny, 
bowiem „w rzymskim prawie klasycznym, jak i poklasycznym, 
ani władza ojcowska, ani prawo małżeńskie nie były jednoznacz-
ne”17. Powrót do rzymskich tradycji klasycznych nie oznaczał 
zaakceptowania wszystkich praw przynależnych głowie rodzi-
ny. Zabroniono zabijania i porzucania dzieci, a tym samym ode-
brano ojcom prawo decydowania o „życiu i śmierci”. Na rodzi-
cach ciążył obowiązek wychowania i wyżywienia swoich dzieci, 

14 Tamże, s. 80.
15 Por. J. Iluk, Rodzina i wspólnota w starożytnym chrześcijaństwie, w: Rodzina 

w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epi-
grafika, sztuka, red. J. Jundziłł, dz. cyt., s. 224; por. także J. Jundziłł, Typ małżeń-
stwa a wychowanie w rodzinie rzymskiej, art. cyt., s. 79.

16 s. langosz, Rodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania w nauczaniu św. Bazy-
lego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28(1981) z. 4, s. 150.

17 J. Iluk, Rodzina i wspólnota w starożytnym chrześcijaństwie, art. cyt., s. 219.
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a uchylających się od tego obowiązku karano śmiercią. Kościół 
chrześcijański pierwszych wieków nie opracował jednego obo-
wiązującego wszystkich „kanonu wartości życia małżeńskiego 
i rodzinnego”, ale pod koniec IV wieku „określił miejsce mał-
żeństwa w hierarchii cnót chrześcijańskich”18. Zasadnicza zmia-
na w postrzeganiu instytucji małżeństwa dotyczyła trwałości 
związku małżeńskiego. uznano, że każdy człowiek może tylko 
raz zawrzeć małżeństwo. Jednak – jak zauważył Wincenty My-
szor – istniały dwie linie rozumienia małżeństwa: eschatologicz-
na i prawna. W ujęciu eschatologicznym małżeństwo istniało 
nadal, nawet po śmierci współmałżonka, a w ujęciu prawnym –  
dopuszczano zawarcie drugiego, po śmierci jednego z małżon-
ków. Rozwody w opinii Ojców Kościoła były niedopuszczalne –  
takie stanowisko było charakterystyczne dla m.in. Tertuliana czy 
Klemensa Aleksandryjskiego19. Zmiana zatem dotyczy przede 
wszystkim samej istoty małżeństwa, które odtąd będzie przede 
wszystkim aktem religijnym, a nie li jedynie aktem cywilnym. 
O ewentualnej separacji małżonków będzie mógł zadecydować 
jedynie sędzia kościelny. Te modyfikacje okazały się być jednymi 
z najtrwalszych w dziejach rodziny20.

Rodzina w średniowiecznej Europie

Droga zmian w europejskiej rodzinie średniowiecznej zo-
stanie ukazana na przykładzie rodzin zamieszkujących tereny 
średniowiecznego państwa polskiego. Wydaje się, że „nie moż-
na stwierdzić wyraźniejszych różnic pomiędzy cechami rodziny 

18 Por. tamże, s. 227-235. Biorąc jednak pod uwagę trudną sytuację społecz-
no-gospodarczą w ówczesnym ustawodawstwie, przewidziano m.in. fundusz 
alimentacyjny dla najuboższych oraz powołano instytucję rodziny zastępczej 
(por. także Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumea, D. Rochea, Volumen, WSiP, 
Warszawa 1995, s. 29).

19 Por. E. Gajda, Adulterium a trwałość małżeństwa we wczesnym Kościele, w: Ro-
dzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, 
epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, dz. cyt., s. 265; por. także W. Myszor, Małżeń-
stwo i rozwód w ocenie pisarzy chrześcijańskich II i III wieku, w: Rodzina w społeczeń-
stwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, 
red. J. Jundziłł, dz. cyt., s. 242-243; por. również A. Swoboda, Rodzina w pismach 
Ojców Kościoła, „Poznańskie Studia Teologiczne” (2002) t. 13, s. 42;50.

20 Por. Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumea i D. Rochea, dz. cyt., s. 33; 438.
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polskiej, a instytucją rodziny funkcjonującej wtedy na zachodzie 
Europy”21. Osobom tworzącym wielką czy małą rodzinę średnio-
wieczną przypisywano, wynikające z potrzeby czasu i tradycji, 
różne role, a poszczególnym członkom nadawano konkretne 
prawa i obowiązki. W średniowiecznej Europie to rodzina okreś-
lała przynależność stanową22. To rodzina zapewniała swoim czło-
nom dach nad głową, pożywienie, dbała również o ich bezpie-
czeństwo. W średniowieczu bowiem rodzina stanowiła swoistą 
„instytucję gospodarczo-ekonomiczną”. I właśnie ten czynnik 
zdecydował, że ojciec rodziny – podobnie, jak w starożytnym 
Rzymie – otrzymał władzę nad żoną, dziećmi, a także służbą. 
To ojciec decydował o najważniejszych kwestiach dotyczących 
codziennych spraw rodziny23. W małżeństwie dominował – po-
dobnie jak ojciec w rodzinie – mąż, który miał nawet prawo 
karania żony chłostą. Rodzina polska we wczesnym i pełnym 
średniowieczu była wobec powyższego rodziną patriarchalną, 
chociaż pozycja kobiety była wysoka. Wpływ na wzrost znacze-
nia kobiet, podniesienie ich prestiżu społecznego w wiekach XII 
i XIII miał m.in. kult maryjny oraz zachodnia poezja rycerska. 
To wyraźniejsze podniesienie znaczenia kobiety zauważalne by-
ło w XIII wieku także w życiu publicznym, w roli, jaką kobiety 
zaczęły odgrywać w polityce24. czynniki te niewątpliwie miały 
wpływ na model rodziny, w którym to o ważniejszych spra-
wach decydował mąż. Wprawdzie mąż zarządzał majątkiem 
wniesionym przez żonę, ale nie miał prawa samodzielnie nim 

21 M. Żyromski, Rodzina jako podstawowa mikrostruktura społeczna w średnio-
wiecznej Polsce, „Roczniki Socjologii Rodziny” (1998) t. 10, s. 157.

22 Społeczeństwo stanowe było wytworem średniowiecza. Każdy ze stanów 
miał własny system wartości, który był podstawą odpowiedniego wychowa-
nia. Ten feudalny system stanowy „był sankcjonowany przez religię i Kościół”. 
System ten był bardzo trwały i trudno było zmienić swoją przynależność sta-
nową (por. T. Manteuffel, Historia Powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990, 
s. 104-105; 142-149). 

23 Por. J. Wroniszewski, Kobieta niezależna z rodziny rycerskiej w średniowieczu, 
w; Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z.h. No-
wak, A. Radzimiński, dz. cyt., s. 19; por. także I. Ihnatowicz, A. Mączka, B. Zien-
tara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, War-
szawa 1996, s. 112.

24 Por. M. Barański, Rodzina od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, 
w: Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, IW cRZZ, Warszawa 1975, 
s. 30-31.
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dysponować. W trzynastowiecznej Polsce żona była „majątko-
wo całkowicie niezależna od męża”. Nie należy sądzić jednak, 
że w średniowieczu przyjął się model małżeństwa określany 
współcześnie jako partnerski. Formalnie głową rodziny był męż-
czyzna – mąż, a żona była zobowiązana go słuchać25.

W późnym średniowieczu w państwie polskim istnieje ro-
dzina, w skład której wchodzą, oprócz rodziców i dzieci, tak-
że dalsi krewni, którzy mieszkają razem pod jednym dachem. 
Ważniejszą rolę odgrywała rodzina męża, bowiem to do niej 
należała opieka nad sierotami. liczebność rodziny w dużej mie-
rze zależała od wielkości posiadanego majątku, bogate rodziny 
miały większą liczbę dzieci niż biedne. Bogate rodziny składały 
się wówczas z około 7 osób, a biedniejsze liczyły od 4 do 5 osób. 
Przyczyn takiego stanu należy dopatrywać się w konieczności 
poszukiwania pracy i w związku z tym w opuszczaniu domu 
rodzinnego przez dzieci z rodzin ubogich26.

Wychowywaniem małych dzieci zajmowały się tylko kobie-
ty. Ojciec podejmował się wychowania synów, gdy osiągnęli 
odpowiedni wiek. średniowieczne rodziny opiekowały się swo-
imi dziećmi do 7. roku życia, a następnie dzieci oddawano na 
wychowanie do „domu obcego”. Tym miejscem najczęściej był 
dwór możnowładcy – dla dzieci z rodzin rycerskich, a dla dzieci 
z rodzin mieszczańskich – dom mistrza cechowego. To w tych 
„obcych domach” dzieci kształcono zgodnie z tradycją, zwycza-
jem oraz potrzebami charakterystycznymi dla danego stanu27. 
Było to na tyle powszechnym i przyjętym przez społeczeństwo 
sposobem postępowania, że można pokusić się o stwierdzenie, 
iż w średniowieczu mamy do czynienia z „instytucją rodziny za-
stępczej”. To ona przejmuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze 
od rodziny naturalnej, a ta z kolei często zostaje „rodziną zastęp-
czą” dla dziecka swoich poddanych. czynnikiem wychowaw-

25 Por. J. Wroniszewski, Kobieta niezależna z rodziny rycerskiej w średniowieczu, 
art. cyt., s. 23; por także h. Krzysteczko, Modele i wartości rodziny dawnej i współ-
czesnej, w: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Ko-
rzeniowska, u. Szuścik, „Impuls”, Kraków 2005, s. 130.

26 Por. M. Barański, Rodzina od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, 
art. cyt., s. 41.

27 Por. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. 
A. chwalba, WN PWN, Warszawa 2005, s. 44; por. także S. litak, Historia wy-
chowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, dz. cyt., s. 76-77.
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czym był dwór monarszy, cechy rzemieślnicze, a w przypadku 
dzieci chłopskich istotną rolę odgrywały różne zwyczaje. Tym 
samym „rodzina nie zapewniała więc ani nie kontrolowała przeka-
zywania wartości i wiedzy, i ogólniej – uspołecznienia dziecka”28. 
Wobec powyższego dziecko oddalało się od rodziców i „można 
powiedzieć, że przez całe stulecia kształtowało je terminowanie”, 
Inaczej to ujmując, dziecko uczyło się rzeczy, które należało umieć, 
towarzysząc „obcym” dorosłym i pomagając im w ich zajęciach 
czy pracy. W średniowieczu traktowano dzieci jak „małych do-
rosłych”, a dla czasu dzieciństwa nie było miejsca29.

Rodzina czasów nowożytnych (XVI-XVIII wieku)

Przemiany dotyczące struktury i funkcjonowania rodziny 
europejskiej od XVI do XVIII stulecia są niewielkie, „w całej Eu-
ropie rodzina składała się przeciętnie z 4-6 osób”30. Podobnie jak 
w poprzedniej epoce małżeństwa zazwyczaj kojarzono w ob-
rębie jednakowych warstw społecznych. W nowożytnej Euro-
pie można wyróżnić cztery różne typy rodzin: małą – rodzice 
i dzieci, wielopokoleniową (trójpokoleniową), rozszerzoną oraz 
wielką rodzinę mającą liczną „współmieszkającą i współżyjącą 
w tym samym gospodarstwie domowym” służbę31.

Na kształt, rozmiary i funkcjonowanie rodzin w czasach 
nowożytnych nadal oddziaływały czynniki zewnętrzne m.in. 
czynnik ekonomiczny czy religijny. To one w znacznym stop-
niu miały wpływ na funkcje prokreacyjne ówczesnych rodzin. 
W jednej rodzinie rodziło się przeciętnie czworo lub pięcioro 
dzieci, jednak nie wszystkie przeżyły okres niemowlęcy. Za-
uważalna w owym czasie była świadoma rezygnacja małżon-
ków z dalszego potomstwa. Wydaje się, że już w XVIII wieku 

28 F. Aries, Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, Marabut, 
Gdańsk 1995, s. 8.

29 Por. tamże, s. 43.
30 J.l. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 1998, s. 71.
31 Por. A. Wyczański, Rodzina w Europie w XVI-XVIII wieku, w: Europa i świat 

w początkach epoki nowożytnej. Społeczeństwo, kultura, ekspansja, cz.1, red. A. Mą-
czak, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 13; por. także J.l. Flandrin, Histo-
ria rodziny, dz. cyt., s. 79.
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„pożycie seksualne (…) poczęło być celem samym w sobie, a nie 
sposobem uzyskania potomstwa”32.

Można stwierdzić, że niezmienna pozostała władza ojcowska. 
Nadal to ojciec podejmował wszystkie decyzje dotyczące rodzi-
ny – m.in. matrymonialne czy te dotyczące kształcenia i wycho-
wania potomstwa. „Władza ojcowska czy mężowska (…) obej-
mowała wszystkich członków rodziny, żony nie wyłączając”33. 
Jean Benedicti, lyoński kaznodzieja z XVI wieku, twierdził, 
że „kobieta, która nie chce być posłuszna swemu mężowi w spra-
wach zarządzania rodziną i domem oraz w kwestiach cnót i do-
brych obyczajów, dopuszcza się grzechu. Kobieta jest bowiem 
zobowiązana wypełniać rozkaz swego męża. Jeśli, przeciwnie, 
chce przywłaszczyć sobie kierowanie domem, uporczywie wbrew 
woli swego męża, kiedy jej tego zabrania z jakiegoś słusznego po-
wodu, dopuszcza się grzechu, bowiem nie powinna robić niczego 
wbrew swemu mężowi, któremu jest poddana na mocy prawa Bo-
żego i ludzkiego”34. Takie stanowisko znajdowało uzasadnienie 
w „pojawienie się na nowo” prawa rzymskiego w XIII-XVIII wie-
ku, co w konsekwencji umocniło władzę ojcowską i mężowską. 
W wielu dziedzinach status kobiety zdecydowanie się pogorszył. 
Wobec powyższego kobiety były nadal podporządkowane męż-
czyznom. Jednakże należy zaznaczyć, że ta władza ulegała pew-
nym modyfikacjom w zależności od kraju czy nawet regionu np. 
w Anglii i holandii, starano się podnieść rolę matki i żony35.

W epoce nowożytnej można zauważyć niewielkie zmiany 
w podejściu do okresu dzieciństwa, a przede wszystkim jego 
zrozumieniu. Pojawiły się pierwsze, od czasów antycznych, 
traktaty, w których podkreślano istotną rolę rodziców w proce-
sie wychowania dzieci. Erazm z Rotterdamu i Jan Amos Komeń-
ski – a także wielu innych ówczesnych myślicieli36 – zwracali 
uwagę rodziców na szczególne potrzeby okresu dzieciństwa 
np. potrzebę czułości czy rodzicielskiej miłości. Niewątpliwie 

32 A. Wyczański, Rodzina w Europie w XVI-XVIII wieku, art. cyt., s. 38.
33 J. Tazbir, Polska na zakrętach dziejów, Sic, nakład autorski, Warszawa 1997, 

s. 165.
34 J.l. Flandrin, Historia rodziny, dz. cyt., s. 153.
35 Por. A. Wyczański, Rodzina w Europie w XVI-XVIII wieku, art. cyt., s. 27.
36 Można tu wymienić także: l. Vivesa, K. hegendorfina, E. Glinczera (por. 

s. Kot, Historia wychowania, t.1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
1996, s. 209-216; 254).
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podkreślenie przez ówczesnych kreatorów myśli wychowaw-
czej znaczenia funkcji wychowawczej miało przyczynić się do 
zwrócenia uwagi na dziecko jako na ważnego członka rodziny. 
Jednak teoria nie zawsze szła w parze z praktyką życia codzien-
nego. Najczęściej rodzice, ostrzegani przez „ówczesnych mora-
listów”, nie przywiązywali się do dziecka i „nie cenili go sobie 
zbytnio”. Jak zauważył Andrzej Wyczański „ta pewna rezerwa 
czy może obojętność wobec małego dziecka przejawiała się bra-
kiem zindywidualizowanego doń stosunku, czego objawem by-
ło (…) masowe i chętne oddawanie małego dziecka z domu”37. 
Nie zmienił się, od czasów średniowiecza, także stosunek do 
starszych dzieci. Nagminną praktyką było odsyłanie dzieci do 
szkół, gdzie często nie miały żadnego kontaktu z najbliższą ro-
dziną czy krewnymi. W rodzinie francuskiej – zdaniem Eliza-
beth Badinter – dziecko, aż do XVIII wieku, budziło lęk, trakto-
wano je jak ciężar lub zabawkę dorosłych38. Jednak w tamtym 
okresie, także w życiu codziennym, można dostrzec wyraźne 
sygnały zainteresowania samym dzieckiem czy nawiązywania 
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi39.

Przemiany w rodzinie europejskiej w XIX  
i początkach XX wieku

W XIX i na początku XX wieku „motorem zmian stał się 
przemysł”, wynalazki techniczne, a przede wszystkim rozwój 
różnorodnych form komunikacji. Przez całe stulecie intensyw-
nie postępował rozwój wszystkich dziedzin nauki, np. biologii 
i psychologii, który zainspirował badania nad dzieckiem, a to 
z kolei wpłynęło na zrozumienie konieczności zmiany jego po-
zycji w rodzinie oraz sposobu jego wychowania. W tym okresie 
dynamicznie rozwijały się miasta, a ogromne rzesze ludności 
zaczęły się do nich przemieszczać w poszukiwaniu lepszych wa-

37 Por. A. Wyczański, Rodzina w Europie w XVI-XVIII wieku, art. cyt., s. 29.
38 Por. E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Volu-

men, liga Republikańska, Warszawa 1998, s. 39-60.
39 Np. Jan Kochanowski, który przełamał – zdaniem Elżbiety Eleny Wróbel –  

stereotyp wstydu związany z okazywanie uczuć, które nie pasowało do ów-
czesnego mężczyzny (por. E.E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce XVI-XVII 
wieku. Między ideałem a rzeczywistością, WN PAT, Kraków 2002, s. 167). 
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runków życia. Industrializacja była jednym z najistotniejszych 
czynników mających wpływ na przemiany zachodzące w spo-
łeczeństwie, a w związku z tym i w rodzinie XIX i początków 
XX wieku. Obok niej do najważniejszych czynników można zali-
czyć: „demokratyzację życia społecznego, mającą znaczenie tak-
że dla stosunków wewnątrz rodzinnych, emancypację kobiet –  
związaną z podjęciem przez kobiety współodpowiedzialności za 
losy rodzin”40. W XIX wieku zaobserwować można było także 
zdecydowany wzrost liczby ludności w Europie. Ta sytuacja nie 
dotyczyła jednak Francji, gdzie „fenomenem (…) stał się niski 
przyrost naturalny”. Zdaniem Michelle Parrot taka sytuacja, jak 
we Francji, spowodowana była obawą przed degeneracją i obawą 
przed urodzeniem „nienormalnego” dziecka, które traktowano 
wówczas jako karę za ukryte grzechy41. Jednocześnie w rodzi-
nach wzrasta znaczenie dzieci, często to właśnie one znajdowa-
ły się w jej centrum. Stopniowo rosła troska o ich prawidłowy 
rozwój czy poszanowanie indywidualności. Stopniowo wzrasta 
także zainteresowanie rozwojem intelektualnym, fizycznym, 
a ponadto zwiększa się zainteresowanie stanem zdrowia dzieci. 
Popularne wówczas stały się wyjazdy wakacyjne matki z dzieć-
mi oraz tradycyjne spacery niedzielne. Na początku XX wieku 
zaczęto budować osobne pokoje dla dzieci. Od końca XIX wieku 
upowszechnił się zwyczaj – najczęściej wśród inteligencji, stop-
niowo przejmowany przez inne warstwy społeczne – fotografo-
wania rodziny, które ma nie tylko upamiętnić wizerunek rodzi-
ny, ale przede wszystkim dokumentować rozwój dzieci i pokazać 
wzajemny stosunek łączący członków rodziny42.

W zawarciu małżeństwa decydującą rolę odgrywa nadal czyn-
nik ekonomiczny i pochodzenie społeczne. Stopniowo jednak 

40 K. Jakubiak, Edukacja rodziców w polskiej refleksji i praktyce pedagogicznej XIX 
i XX wieku – do 1939 roku, w: Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do 
połowy XX wieku, red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Wydawnictwo uczelniane WSP, 
Bydgoszcz 2000, s. 113; por. także J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania. 
Wiek XIX i XX, t. 2, WSP-F „Ignatianum” WAM, Kraków 2005, s. 11-16.

41 Por. Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, 
t. 4, red. M. Parrot, Zakład Narodowy im. Osslińskich, Wrocław-Warszawa 
1999, s. 123-147.

42 Por. K. Sierakowska, A. Żarnowska, Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny 
inteligenckiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w: Rodzina – prywatność –  
intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Wala-
szek, A. Żarnowska, DiG, Warszawa 2005, s. 86-87.
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wzrastała również rola uczucia przy wyborze współmałżonka, 
szczególnie „w grupach mniej zamożnych”. Ten sposób zawie-
rania małżeństw stał się bardziej powszechny w pierwszych la-
tach XX wieku. Przyczyniło się to „do zacieśnienia relacji między 
małżonkami”. „Wiele przykładów – zdaniem Anny Żarnowskiej 
i Katarzyny Sierakowskiej – wskazuje na to, że dla młodych 
ludzi wchodzących w dorosłość w drugiej połowie lat 20. czy 
w latach 30. ideałem związku stało się małżeństwo partnerskie, 
rozumiane jako relacja oparta na więzi emocjonalnej, w którym 
małżonkowie mają wspólne zainteresowania, są kolegami”43. Za-
sadniczo ówczesne rodziny charakteryzowała trwałość związku, 
a rozwody były rzadkim zjawiskiem.

Rodzina żyjąca w dziewiętnastowiecznej Europie była rodzi-
ną małą (4-6 osób), ta tendencja utrzymana został także w począt-
kach XX wieku. Zmniejszenie śmiertelności niemowląt i wiele 
innych czynników np. rozwój środków antykoncepcyjnych i łat-
wiejszy do nich dostęp, spowodowały, iż już od drugiej połowy 
XIX wieku w krajach Europy Zachodniej zdecydowanie zmniej-
szyła się liczba posiadanych dzieci. Taka sytuacja podyktowana 
była chęcią utrzymania wysokiego standardu życia czy prze-
konania, że trzeba wychować dzieci i wykształcić je na odpo-
wiednim poziomie. Sytuacja męża czy żony w rodzinie w dużej 
mierze zależała od wniesionego majątku, ale to nadal mąż i oj-
ciec pozostawał głową rodziny. Był odpowiedzialny za jej utrzy-
manie i decydował o sposobie wychowania dzieci. Jednak właś-
nie w XIX wieku można dostrzec oznaki rozluźniania się więzi 
pomiędzy ojcem a dziećmi. Najczęściej wymienianą przyczyną 
powstania takiej sytuacji była nieobecność ojca w domu, m.in. 
wymuszona koniecznością poszukiwania pracy. Trudna sytuacja 
materialna zmuszała kobiety i dzieci do podjęcia pracy zarobko-
wej. Matki zmuszone do podjęcia pracy, nie mogły już zajmować 
się własnymi dzieci, więc często wychowywała je „ulica”.

Znamienną cechą dla tego okresu było przeniesienie spraw 
wewnątrzrodzinnych do sfery prywatnej. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że życie konkretnej rodziny stało się wyłącznie 
jej sprawą prywatną i że taki stan jest charakterystyczny również 
dla czasów współczesnych. W dziewiętnastowiecznej Europie 
mąż mógł bić własną żonę i było to tak długo wewnętrzną spra-

43 Tamże, s. 97.
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wą rodziny, dopóki nie czynił tego publicznie. Wszystkie kłopo-
ty, trudne i drażliwe sprawy rodzinne od tej pory załatwiane by-
ły w „czterech ścianach” domu rodzinnego44. Przełom XIX i XX 
wieku był okresem, w którym stopniowej zmianie ulega pozycja 
kobiety w rodzinie. charakterystyczny jest także wzrost aktyw-
ności zawodowej kobiet, który w jakimś stopniu pozwalała im 
stać się niezależnymi od mężczyzn.

Warto podkreślić, że zaobserwowane zmiany w przyjętym 
modelu rodziny przełomu XIX i XX wieku były czasem przej-
ściowym pomiędzy epokami poprzednimi a czasami współczes-
nymi. Z jednej strony zachowany został patriarchalny model ro-
dziny, a z drugiej „wykształciły się podstawowe cechy rodziny 
współczesnej”45.

Podsumowanie

Naszkicowane wyżej przemiany życia rodzinnego na prze-
strzeni dziejów na pewno nie wyczerpują tematu. Wiele kwes-
tii dotyczących rodziny zostało jedynie zarysowanych. Zmianie 
podlegała struktura rodziny – od rodziny wielopokoleniowej do 
rodziny małej. Bardzo powoli wzrasta pozycja kobiety w rodzi-
nie i środowisku. Stopniowo uzyskują one prawo do podejmo-
wania decyzji w kwestiach istotnych dla rodziny. Mężczyźni an-
gażują się – kosztem życia rodzinnego – w sprawy bezpośrednio 
związane z polityką państwa.

Rodzina na przestrzeni wieków zmieniała formy i sposoby 
funkcjonowania. Wyraźnie trzeba jednak zaznaczyć, że pozna-
nie przemian zachodzących w rodzinie, w minionych epokach, 
pozwala lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania współczesnej 
rodziny.

44 Por. M. Żyromski, Przemiany rodziny europejskiej w wieku dziewiętnastym, 
„Roczniki Socjologii Rodziny” (1996) t. 8, s. 123-125; por. także Z. Jabłonowska, 
Rodzina w XIX i na początku XX wieku, w: Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komo-
rowska, dz. cyt., s. 52-56; por. również c. Kukło, Odmienność rytmów rozwoju? 
Rodziny europejskie, rodziny polskie na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Rodzina – 
 prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. 
D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, dz. cyt., s. 25-27.

45 M. Żyromski, Przemiany rodziny europejskiej w wieku dziewiętnastym, art. 
cyt., s. 127.
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Norbert Pikuła

Aktualna sytuacja i tendencja zmian  
w rodzinie XXI wieku

Osiągnięcia XX wieku przyczyniły się do zmian w wielu sfe-
rach życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, po-
litycznego i kulturowego różnorodnych cywilizacji. Zmiany te 
widoczne są zwłaszcza w tzw. krajach „zachodniej kultury”. 
Procesy globalizacji, wzrost poziomu technologii, rozwój ekono-
miczny i gospodarczy mają ogromny wpływ zarówno na rozwój 
jednostek, jak i całych społeczeństw. Zmienił się styl życia, a nie-
jednokrotnie także dążenia i system wartości, co odbiło się rów-
nież na funkcjonowaniu współczesnej rodziny jako najważniej-
szej grupy społecznej, która jednocześnie ma największy wpływ 
na rozwój i życie człowieka. Troska o rodzinę, o jej obecną i przy-
szłą kondycję, znajduje się w samym centrum dylematów współ-
czesności. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie aktualnej 
sytuacji rodziny, a zwłaszcza przemian w niej zachodzących.

Definicje i znaczenie rodziny

Rodzina jest instytucją ogólnoludzką spotykaną we wszyst-
kich epokach i kulturach. Pozostaje zawsze grupą pierwotną 
i najważniejszą. Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych 
stosunkiem małżeństwa lub pokrewieństwa (bądź adopcji). Już 
w starożytności Arystoteles podkreślał jej priorytetową rolę 
w życiu społecznym, a August comte, jako twórca socjologii, 
uważał rodzinę za podstawową i najważniejszą grupę (komórkę) 
społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Jako wartość 
i grupa społeczna jest ona przedmiotem badań różnorodnych 
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nauk. Analizę badawczą podejmują socjolodzy, pedagodzy, psy-
cholodzy, teolodzy, demografowie, prawnicy i ekonomiści, a tak-
że filozofowie i lekarze różnych specjalności. Wspólną cechą roz-
ważań o rodzinie jest z pewnością eksponowanie jej znaczenia 
zarówno w indywidualnym życiu jednostki, jak i w życiu naro-
du, całego społeczeństwa. Podkreśla się jej ogromne znaczenie 
praktyczne i życiowe tak dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. 
Rodzina zaspokaja bowiem szereg ważnych potrzeb życiowych 
jednostki, jest nośnikiem i przekazicielem ogólnoludzkich war-
tości, a oddziaływanie jej cechuje największa ciągłość i najwięk-
sza systematyczność.

W literaturze spotkać można wiele definicji rodziny. Z. Tysz-
ka twierdzi, że „rodzina stanowi integralną część każdego spo-
łeczeństwa; stanowi jego najmniejszą i podstawową komórkę. 
Jest najważniejszą grupą społeczną, grupą podstawową, z którą 
człowiek jest ściśle związany znaczną częścią swojej osobowości 
i ważnymi pełnionymi przez siebie rolami społecznymi (rola mę-
ża, żony, ojca, matki, żywiciela rodziny itp.) Jest także dlań tzw. 
grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się ja-
ko jej członek, współtworzy i przejmuje kultywowane w niej po-
glądy, postawy, obyczaje, wzory zachowania i postępowania”1.

Według A. Kamińskiego „rodzina jest podstawową wspól-
notą życia, głównie emocjonalną, gdzie w czasie wszystkich lat 
życia następuje wzajemne wyrównanie poglądów i ocen, gdzie 
ludzie kontaktują się całą osobowością, a dom – to podpora emo-
cjonalna, ostoja bezpieczeństwa psychicznego”2. Z kolei J. Rem-
bowski określa rodzinę jako „małą i jednocześnie pierwotną 
grupę o swoistej organizacji i określonym układzie ról między 
poszczególnymi członkami, związaną wzajemną odpowiedzial-
nością moralną, świadomą własnej odrębności, mającą swe tra-
dycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się 
nawzajem”3.

W ramach społeczeństwa spełnia ona podstawowe funkcje, 
takie jak: utrzymanie ciągłości biologicznej społeczeństwa po-
przez rozmnażanie oraz przekazanie dziedzictwa kulturalnego 

1 Z. Tyszka, Rodzina, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wy-
dawnictwo Innowacja, Warszawa 1993, s. 695. 

2 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972, s. 82.
3 J. Rembowski. Więzi uczuciowe w rodzinie, WSiP, Warszawa 1972, s. 83.
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szerszych zbiorowości. Wzajemne stosunki między członkami 
rodziny są określone poprzez tradycję przekazaną wychowa-
niem, przez prawo, nakazy natury moralnej bądź religijnej, wza-
jemne uczucia i postawy członków rodziny. Z. Tyszka określa 
funkcje rodziny jako: „wyspecjalizowane oraz permanentne 
działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bar-
dziej lub mniej uświadomionych sobie przez nich zadań, podej-
mowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy 
i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i po-
bocznych”4.

J. Szczepański wskazał, że rodzina „zapewnia człowiekowi 
zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, potrzeb zwierzenia się 
z przeżyć konfliktowych, jest miejscem, gdzie można się wyzbyć 
doznawanych upokorzeń, daje poczucie bezpieczeństwa, możli-
wość utrzymania równowagi, a co najważniejsze – utrzymanie 
integracji osobowości”5. Zdaniem socjologów rodzina spełnia 
wiele funkcji zarówno wobec samych członków rodziny, jak i ca-
łego społeczeństwa. Wykaz funkcji spełnianych przez rodzinę 
podaje M. Ziemska6:
1. Funkcja prokreacyjna – która oznacza, że jest to jedyna grupa 

społeczna rozszerzająca się dzięki funkcjom biologicznym, 
dostarczając nowych członków dla swojej grupy i dla całego 
społeczeństwa.

2. Funkcja produkcyjna – która, dostarczając społeczeństwu pra-
cowników, przyczynia się do zwiększenia twórczych i wy-
twórczych sił.

3. Funkcja socjalizująca – która oznacza stosunek rodziny do dzie-
ci, które w niej wrastają w społeczeństwo, oraz dostosowywa-
nie się małżonków do siebie.

4. Funkcja usługowo-opiekuńcza – która zapewnia jej członkom co-
dzienne usługi (mieszkanie, wyżywienie, odzież) oraz opiekę 
ludziom starszym lub chorym.

5. Funkcja psychohigieniczna – która zapewnia członkom poczu-
cie stabilizacji, bezpieczeństwa, możliwość wymiany emocjo-
nalnej, stwarza warunki dla rozwoju osobowości, dojrzałości 
emocjonalnej i równowagi psychicznej.

4 Rodzina a struktura społeczna, red. Z. Tyszka, Bydgoskie Towarzystwo Na-
ukowe, Bydgoszcz 1984, s. 137-138.

5 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 306.
6 Por. M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Warszawa 1986, PWN, s. 236.
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Normalnie funkcjonująca rodzina stanowi najbardziej ko-
rzystny układ i spełnia wiele ważnych zadań, w tym opiekuń-
czych7:
− zapewnia całkowitą opiekę nie tylko dla młodego pokolenia od 

narodzin aż do osiągnięcia względnie pełnej samodzielności 
życiowej, ale także dla starszych jej członków, niedołężnych 
i chorych, którzy nie są zdolni do normalnego i samodzielne-
go funkcjonowania;

− ma charakter indywidualny, allocentryczny i stanowi układ 
najoptymalniej zaspokajający potrzeby podopiecznych, gene-
ralnie wydaje się być nie do zastąpienia;

− rozmiary opieki rodzinnej są o wiele większe od opieki spo-
łecznej i spontanicznej, jeśli wziąć pod uwagę okres opieki nad 
każdą jednostką, liczbę osób z niej korzystających, zakres i sto-
pień zaspokajanych przez nią potrzeb oraz jej znaczenie dla 
życia jednostkowego i zbiorowego; opieka rodzinna powinna 
być traktowana jako centralny i fundamentalny rodzaj opieki, 
szczególnie w odniesieniu do dzieci.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez WhO i liczne 

kraje wysokorozwinięte, rodzina zabezpiecza 75% działań w za-
kresie zdrowia swoich członków. Do zadań rodziny w zakresie 
wzmacniania zdrowia jej członków należy: promocja zdrowia, 
profilaktyka, opieka, pielęgnacja i rehabilitacja. Zadania te re-
alizowane są poprzez: kształtowanie wzorów zachowań zdro-
wotnych, motywowanie do przestrzegania zachowań służących 
zdrowiu, stwarzanie zachowań prozdrowotnych, podejmowanie 
działań przywracających zdrowie jej członków8.

Rodzina jako grupa składa się z kilku elementów, wśród któ-
rych wyróżnić można między innymi: strukturę społeczną ro-
dziny, liczbę dzieci w rodzinie, warunki materialne i lokalowe, 
współżycie społeczne rodziców i ich poziom intelektualny, pracę 
zawodową rodziców i stopień ich uspołecznienia, wspólny czas 
i jego spędzanie, życie kulturalne i towarzyskie. Struktura spo-
łeczna rodziny to pewien układ wszystkich elementów i zasad, 
na który składają się stałe, nie zawsze sformalizowane ramy, 

7 Por. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. I. uWM, Olsztyn 
1994, s. 113-114.

8 Por. Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina, zdrowie i choroba, PZWl, lublin 
2001, s. 11-16, 123-130. 
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w obrębie których toczy się życie małżeńsko-rodzinne. Do struk-
tury rodziny zaliczyć więc można9:
− formy instytucjonalne tworzące małżeństwo i rządzące nim; 

będą to uznane społecznie zasady: zawierania małżeństwa 
i jego rozwiązywania, regulujące struktury dziedziczenia ma-
jątku i nazwiska;

− wzory, które określają zasady życia w rodzinie i wyznaczają 
hierarchię władzy i autorytetu;

− układ wzajemnie powiązanych ról i charakter stosunków mię-
dzy członkami rodziny, a także formy życia małżeńskiego i ro-
dzinnego.
Rodzina jako grupa składająca się z ludzi w zasadzie najbliż-

szych i połączonych najsilniejszymi związkami emocjonalnymi 
oprócz potrzeb biologicznych zaspokaja także ważne potrzeby 
psychiczne, wśród których Z. Dąbrowski wymienia10:
− potrzebę akceptacji takim, jakim się jest, niezależnie od posia-

danych wad i niedoskonałości;
− potrzebę bezpieczeństwa poprzez zachowanie stanu niena-

ruszalności cenionych wartości związanych bezpośrednio 
z własną osobą oraz osobami najbliższymi w rodzinie (np. 
zdrowie i życie własne i innych członków rodziny, zgodne 
współżycie);

− potrzebę przynależności i miłości – co przynosi poczucie, że 
jest się lubianym i kochanym przez najbliższych;

− potrzebę pozytywnego oddźwięku psychicznego;
− potrzebę uznania dla wszystkich konstruktywnych poczynań, 

zaangażowania, wysiłku i inicjatywy twórczej w różnych dzie-
dzinach działalności, co dostarcza bodźców do budowania po-
zytywnej samooceny i motywuje do dalszej pożądanej aktyw-
ności;

−  potrzebę wyłączności oraz bycia „tą jedyną” osobą w myślach 
i uczuciach tych, na których nam zależy;

− potrzebę ekspresji emocjonalnej dzięki wyrażaniu swym blis-
kim własnych stanów psychicznych;

− potrzebę pomocy i oparcia w chorobie i innych niepowodze-
niach życiowych;

9 Por. A. Kwak, Rodzina: funkcje, typy, przemiany, zagrożenie, w: Pedagogika 
społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, J. lepalczyk, Wydaw-
nictwo uWM, Warszawa 1993, s. 124.

10 Por. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, dz. cyt., s. 114-115.
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− potrzebę intymności i rozluźnienia, co pozwala na pełne zbli-
żenie z otoczeniem i życie „we własnym świecie”;

− potrzebę stabilizacji poprzez niezmienność najbliższego oto-
czenia;

−  potrzebę dobrej perspektywy, na którą składa się oczekiwanie 
ze strony podopiecznych pomyślności życiowej na dalszych 
etapach życia.

Wizerunek współczesnej rodziny

W czasach tak wielu przemian społecznych okazuje się, że ro-
dzina jest czułym barometrem i zmienia się jej model, struktura 
i funkcjonowanie. W literaturze przedmiotu wielu autorów zwra-
ca na ten fakt uwagę. Z. Tyszka zauważa, że rodzina współczes-
na „znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, 
które wpływają na jej gwałtowne, wielorakie przemiany. Jedne 
z nich wywierają wpływ pozytywny i polepszają jej warunki ży-
cia (postęp techniczny, osiągnięcia medycyny), inne zaś powo-
dują dezintegracje i dezorganizacje; naruszają podstawowe nor-
my rodzinne regulujące funkcjonowanie rodziny i jej członków 
w samej rodzinie i poza nią”11. Nowoczesna kultura cechuje się 
wzrostem autonomii i wolności jednostki oraz poszerzaniem do 
niebywałych rozmiarów zakresu swobody człowieka. Zauważa-
ny jest rosnący indywidualizm, potrzeba samorealizacji, postawy 
konsumpcyjne i hedonistyczne, które stworzyły model rodziny 
różniący się od dotychczasowego. Socjologowie opisują rodzinę 
tradycyjną, nowoczesną i ponowoczesną, inaczej poprzemysło-
wą, która pojawiła się z końcem XX i początkiem XXI wieku. Za-
uważane są także próby przedefiniowania pojęcia rodziny12. Daw-
niej rodzinę definiowano przede wszystkim przez pryzmat więzi 
instytucjonalnych pomiędzy małżonkami oraz między rodzicami 
i dziećmi. Koncentrowano się również na pokrewieństwie biolo-
gicznym oraz wspólnym miejscu zamieszkania.

11 Z. Tyszka, Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, w: Rodzina 
współczesna, red. M. Ziemska, Wydawnictwo uW, Warszawa 1999, s. 2.

12 Por. K. Slany, Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się 
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, „Małżeństwo i Rodzina”, 2002 
nr 4, s. 3.
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Współczesne definicje niektórych socjologów preferują emoc-
jonalną bliskość oraz dobrowolność relacji, bez względu na 
instytucjonalny status więzi czy pokrewieństwo biologiczne. 
Tymczasem od Arystotelesa aż po lata sześćdziesiąte ubiegłego 
stulecia rodzinę definiowano w ten sam sposób. Nadal w kultu-
rze zachodniej, także w Polsce w większości przypadków, dzieci 
rodzą się i dorastają w kształcie rodziny nuklearnej (mężczyzna, 
kobieta i ich dzieci), opartej o małżeństwo monogamiczne.

Małżeństwo jest nadal wartością wyjątkową, wysoko usytu-
owaną. Występuje w każdej epoce, w każdej kulturze, w każdej 
religii, w każdym miejscu na Ziemi. Wszędzie jako specyficzny 
związek kobiety z mężczyzną początkuje rodzinę, a więc zapew-
nia trwanie ludzkiego gatunku. Wyjątkowo wysoko usytuowane 
jest małżeństwo w naszej kulturze dzięki chrześcijaństwu – pod-
niesione bowiem zostało do godności sakramentu. Jak podkreśla-
ją autorzy badający przemiany w rodzinie, jest ono bardzo waż-
nym wzorcem społecznym. Rodzice jako małżonkowie stanowią 
dla swoich dzieci pierwszy i niepowtarzalny wzór socjalizacyj-
ny13. Pożycie małżeńskie – obserwowane w dzieciństwie – wy-
wiera bardzo silny wpływ na rozwój osobowości dziecka oraz na 
jego prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym życiu. To małżeń-
stwo w rzeczywistości stanowi punkt odniesienia dla nowo pow-
stających alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego. Ba-
dania socjologów w Polsce wykazały także znaczenie wartości 
rodzinnych jako wartości bardzo wysoko cenionych, zarówno  
w planach życiowych poszczególnych jednostek, w świadomo-
ści wychowawczej rodziców, jak i w przekazie międzypoko-
leniowym. „Rodziny przyszłości mają być takimi rodzinami, 
w których małżonkowie i rodzice będą posiadać ten sam status 
ważności. Mają to być związki partnerskie, oparte na równo-
ści praw i obowiązków, na wspólnym kształtowaniu klimatu 
wewnątrzrodzinnego”14. Jako szczególnie ważne cechy rodzi-
ny wymienia się np. trwałość związku małżeńskiego i bliskość 
między małżonkami, właściwą strukturę, dobrą komunikację, 
aktywność działania i przestrzeganie norm moralnych. Rodzina 

13 Por. N. Pikuła, The role of socialization institutions in recompensing social or-
phanhood, w: Historical and contemporary context of pedagogy and rehabilitation, 
Moscow-lodz-Ruzemberok 2009, s.107.

14 M. Janukowicz, Kontynuacja czy negacja wartości wyniesionych z domu ro-
dzinnego, „Małżeństwo i Rodzina” 2003 nr 3, s. 9.
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jako wspólnota wypływa z natury ludzkiej, kieruje się miłością, 
daje swym członkom wiele radości i przyjemności, uspołecznia 
ich uczucia i dążenia na tyle, że gotowi są oni zrezygnować ze 
swobody i wolności indywidualnej na rzecz grupy rodzinnej15.

Wiele mówi się dziś na temat spełnianych przez rodzinę funk-
cji socjopsychologicznych w kontekście przemian cywilizacyj-
nych. W rodzinie ustalane, przekazywane i przyswajane są: dzie-
dzictwo kulturowe, systemy wartości, które służą do osiągnięcia 
celów, wartości religijne, kształtowany jest światopogląd oraz 
przekazywany i kultywowany jest język ojczysty i historia naro-
du. Przyswajane normy postępowania służą ocenie zachowania 
członków rodziny pod względem ich zgodności z przyjętymi 
normami, wzorami zachowań i wzorami osobowymi. Zwłaszcza 
współczesna rodzina pełni ogromną rolę formacyjną ze względu 
na różnorodność wpływów zewnętrznych z otaczającego świata.

Tendencja zmian

Współcześnie pojawiają się różnorodne tendencje zmian 
w rodzinie. Są one szeroko omawiane w literaturze i przede 
wszystkim przedstawiciele nauk humanistycznych analizują 
różnorodne skutki przemian dla rodziny i społeczeństwa. Także 
Kościół wyraża troskę o kondycję współczesnej rodziny. Jan Pa-
weł II w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio zwraca uwa-
gę na konieczność rozeznania rzeczywistej sytuacji rodziny, czy-
li poznania prawdy dotyczącej miłości, małżeństwa i rodziny16. 
Jednocześnie wyraża swoje rozeznanie na temat sytuacji rodziny 
w obecnych czasach, rozgraniczając aspekty pozytywne i nega-
tywne. Rodzina stanowi bowiem kolebkę i najskuteczniejsze na-
rzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa: współpracu-
je w pełni i w sposób tylko sobie właściwy w budowaniu świata, 
czyniąc życie naprawdę ludzkim17.

Warto przedstawić krótko charakterystykę wymienianych 
przez literaturę przedmiotu typów rodzin. W prowadzonych 

15 Por. F. Adamski, Socjologia małżeństw i rodziny, PWN, Warszawa 1984, 
s. 25-26.

16 Por. Fc 4.
17 Por. tamże.
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w Polsce badaniach posługiwano się trzema modelami ról mał-
żeńskich: modelem tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. 
W modelu tradycyjnym, z wyraźnym podziałem ról, mężczy-
zna jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego bytu 
rodzinie, a kobieta za opiekę nad domem i dziećmi. W modelu 
partnerskim małżonkowie przeznaczają mniej więcej tyle samo 
czasu na pracę zawodową i oboje w równym stopniu zajmują 
się dziećmi. Model mieszany natomiast charakteryzuje się ak-
tywnością zawodową obydwojga małżonków, ale mąż poświęca 
więcej czasu na pracę zawodową, a żona oprócz pracy zawodo-
wej, opiekuje się domem i dziećmi, wykonując większość zwią-
zanych z tym obowiązków. Model mieszany jest więc rodzajem 
modelu tradycyjnego, zmodyfikowanym o potrzebę wsparcia 
budżetu domowego o drugą pensję18.

Natomiast R. Doniec uważa, że analizując przemiany rodziny 
współczesnej w Polsce, wygodnie jest odwoływać się do mode-
lu rodziny tradycyjnej i nowoczesnej. „Te dwa modele rodziny: 
tradycyjny i nowoczesny, uchodzą bowiem za całkowicie prze-
ciwstawne pod względem konstytuujących je cech. Przyczyną 
tych odmienności są różnice mentalne tkwiące u podstaw po-
szczególnych modeli”19. Główną przyczynę upatruje się w całko-
wicie odmiennej niż dawniej mentalności współczesnego czło-
wieka. Rodzina tradycyjna odznaczała się większą spójnością, 
a poszczególni jej członkowie silnie identyfikowali się ze swoimi 
bliskimi. W nowoczesnej rodzinie uwidacznia się nastawienie na 
rozwój indywidualności. Dobro jednostki jest stawiane ponad 
dobro ogółu. Nie ma potrzeby podporządkowania się interesom 
grupy, tj. rodziny.

Opisując rodzinę tradycyjną, należy podkreślić jej przywią-
zanie do odwiecznych norm moralnych i tradycji. Rodzinę tę 
charakteryzowały silne więzi międzypokoleniowe. Głównym 
zadaniem rodzicielskim była dbałość o zaspokojenie potrzeb bio-
logicznych dziecka. Wpajano szacunek dla starszych, posłuszeń-
stwo wobec rodziców, religijność, pracowitość, normy moralne. 
Model rodziny tradycyjnej przetrwał w Polsce do lat trzydzie-

18 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2003, s. 390.

19 R. Doniec, Rodzina w świadomości społecznej – przemiany modelu rodzi-
ny i w systemie wartości, www.hejnaloswiatowy.mcdn.edu.pl., wydruk z dnia 
30.10.2009 r. 
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stych XX wieku i należy do najbardziej utrwalonych w świa-
domości społecznej. Wyraźny podział ról i zadań małżeńsko- 
-rodzinnych według płci, niepracująca zawodowo żona-matka 
funkcjonowały w rodzinach jeszcze w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Autorzy podkreślają, że w rodzinie tradycyjnej 
obowiązywało rygorystyczne przestrzeganie norm religijno-mo-
ralnych, szczególnie związanych z małżeństwem. Nie oddziela-
no prokreacji od sfery seksualnej i małżeństwa. Związki niefor-
malne nie uzyskiwały społecznej akceptacji. Rodzina była silnie 
zespolona ze społecznością lokalną i otwarta na społeczeństwo. 
Podlegała również zewnętrznym ocenom.

Zdaniem socjologów, w Polsce większość opowiada się za 
rodziną partnerską, w której oboje małżonkowie pracują za-
wodowo i w równym stopniu dzielą się obowiązkami związa-
nymi z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Taki 
model małżeństwa charakterystyczny jest dla rodziny nowo-
czesnej, określanej także jako rodzina współczesna, nuklearna, 
przemysłowa lub quasi-heterogeniczna. Główną cechą rodziny 
nowoczesnej jest panujące w niej partnerstwo, czyli wzajemne 
wspomaganie się zarówno w utrzymaniu rodziny pod wzglę-
dem materialnym, jak i w wychowaniu potomstwa. „Przemiany 
świadomości rodzinnej przyczyniły się do demokratyzacji ro-
dziny, egalitaryzacji małżeństwa i zhumanizowania panujących 
w niej stosunków, w tym także między rodzicami i dziećmi”20. 
Dziecko zyskało na znaczeniu jako owoc miłości, a dzieciństwo 
zyskało inny wymiar. Rodzice skupiali się zazwyczaj na osiąg-
nięciu przez dziecko jak najlepszego poziomu rozwoju.

Jednak oprócz pozytywnych trendów świadczących o upod-
miotowieniu dziecka i miłości do niego w nowoczesnej rodzinie, 
pojawiły się także niebezpieczne tendencje. Dziecko zaczęto po-
strzegać jako przeszkodę rodziców w ich samorealizacji. Zapa-
nowało pragmatyczne podejście i posiadanie dziecka oceniano 
w kategoriach kosztów i korzyści. Dlatego też w poszczegól-
nych rodzinach następowało ograniczanie dzietności w związ-
ku z koniecznością dużych nakładów na wychowanie dziecka. 
ujawniły się postawy antyprokreacyjne, zwłaszcza u kobiet, 
które nie chciały jak dotychczas pozostawać w domu i wycho-
wywać dzieci. Badania wskazują, że w latach 2000-2007 spadek 
płodności dotyczył wszystkich kolejności urodzeń dzieci wśród 

20 Tamże.
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matek w wieku poniżej 25 lat. Zmniejszała się wielkość rodziny 
w wyniku ograniczania urodzeń wyższych kolejności. Zachodzi-
ły przemiany zachowań prokreacyjnych polegające na opóźnia-
niu urodzeń pierwszej i drugiej kolejności przy równoczesnej re-
kompensacie odroczonych wcześniej urodzeń. Odraczanie miało 
jednak znacznie większy zakres niż późniejsza rekompensata. 
Opóźnianie urodzeń niższych kolejności wpływa na wzorzec 
płodności kolejności wyższych21. Jednocześnie, jak wskazują so-
cjolodzy, obniżyła się pozycja i autorytet ojca. Mężczyźni coraz 
częściej nie są już postrzegani jako główni żywiciele rodziny i nie 
pełnią już w niej najważniejszej roli. Więcej obowiązków przypi-
sano kobietom, które pracują zawodowo, a jednocześnie zajmują 
się obowiązkami domowymi. Wraz z emancypacją kobiet poja-
wiały się trudności związane z łączeniem ról rodzinnych i za-
wodowych przez żony-matki, co ograniczyło ich aktywność wy-
chowawczą i kontrolną. Wymienione wyżej aspekty wpłynęły na 
zmniejszanie liczby dzieci w rodzinach, a tymczasem, jak zgod-
nym głosem twierdzą liczni autorzy, dziecko jest najcenniejszym 
darem małżeństwa i przynosi najwięcej dobra zarówno samym 
rodzicom, jak i całemu społeczeństwu. Obecność dzieci powodu-
je autentyczny, stały rozwój w życiu małżeńskim rodziców, usta-
wicznie ich wzbogacając. Od pierwszych dni swojego istnienia 
dzieci są katalizatorem rozwoju osobowego rodziców. „Już przed 
urodzeniem uczą podejmowania ryzyka i odwagi, uczą planowa-
nia i przewidywania, a potem stałej gotowości do najzupełniej 
bezinteresownych wyrzeczeń i ofiary. (…) Wobec dzieci trzeba 
być odważnym, świadomym i głęboko przekonanym o wartoś-
ciach, które mają kierować ich i naszym własnym życiem”22.

W ostatnim czasie na zmiany w procesach formowania się 
i funkcjonowania rodziny wpływ mają czynniki społeczno-eko-
nomiczne związane z okresem transformacji oraz czynniki aksjo-
logiczne i kulturalno-obyczajowe. Należy także zwrócić uwagę 
na agresywny sposób propagowania nowych wartości i kultury 
oraz stylu życia Zachodu przez różnorodne środki masowego 
przekazu.

21 Rządowa Rada ludnościowa, Sytuacja demograficznej Polski. Raport 2007-2008, 
Warszawa 2008, s. 82.

22 M. Bula, Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie 
w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, WAM, Kraków 1982, s. 137.
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Wobec licznych przemian społeczno-gospodarczych, a tak-
że kulturowych uwidaczniają się także zmiany we współczes-
nej polskiej rodzinie. Szczególny wpływ mają takie zjawiska, 
jak kryzys gospodarczy, masowy spadek produkcji, gwałtowny 
wzrost bezrobocia, a co za tym idzie, utrzymywanie się stosun-
kowo niskich płac. Taka sytuacja oraz rosnące ceny towarów 
i wszelkich usług konsumpcyjnych mają znaczący wpływ na 
zubożenie rodzin. coraz bardziej ogranicza się wydatki na żyw-
ność, na ochronę zdrowia. Wzrost kosztów utrzymania ogra-
niczają możliwości zaspokojenia innych potrzeb w rodzinach. 
Tryb życia w rodzinach i dzienny rozkład dnia zależy w dużej 
mierze od możliwości zdobycia środków na utrzymanie, czy-
li od stopy życiowej rodziny. W wielu rodzinach nie mogą być 
zaspokajane potrzeby psychospołeczne i kulturowe z powodu 
braku pieniędzy. Niskie dochody większości gospodarstw do-
mowych i jednocześnie rosnące ceny towarów, malejący udział 
rodzin w wykorzystaniu infrastruktury społecznej, a także coraz 
mniejsze środki na pomoc socjalną spowodowały znaczne zu-
bożenie rodzin. W okresie transformacji pogorszyła się sytuacja 
materialna w 2/3 polskich rodzin.

Należy zwrócić uwagę, że ubożenie części społeczeństwa staje 
się główną przyczyną ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb dzie-
ci. Brak środków do życia powoduje, że dzieci rosną w atmosfe-
rze częstego mówienia o pieniądzach, i to głównie w aspekcie 
ich braku. Ma to wpływ na system wartości młodego pokole-
nia, które zauważa, że współcześnie pieniądze stały się jednym 
z głównych regulatorów życia społecznego. często dobra ma-
terialne i pieniądz stają się najbardziej cenionymi i pożądany-
mi wartościami. coraz bardziej widoczna pogoń za pieniądzem 
przyczynia się do zmiany atmosfery w rodzinach, do rozluź-
nienia więzi, wzrostu poczucia osamotnienia, zwłaszcza wśród 
dzieci. We współczesnym świecie obok rodziny, duży wpływ 
na kształtowanie świadomości postaw młodego pokolenia ma-
ją media i rynek. Młode pokolenie wyrasta w świadomości, że 
„pieniądz rządzi światem”. często też przedkładają zdobycie 
pieniędzy nad dobro własne i rodziny, nad rozwój intelektual-
ny i moralny. Młodzież i dzieci rozpoczynają pracę zarobkową 
kosztem czasu na naukę i życie w rodzinie oraz w społeczeń-
stwie. chcą dorównać, zwłaszcza rówieśnikom, w ilości i ja-
kości posiadanych rzeczy materialnych. Bywa i tak, że muszą 
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obserwować nieporadność życiową rodziców, którzy nie umieją 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
Takie zjawiska prowadzą do niezamierzonych zmian w organi-
zacji życia rodzinnego, które przepełnione jest niejednokrotnie 
sytuacjami konfliktowymi i stresogennymi. Skutkiem są zabu-
rzenia relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz 
wzrost podatności na liczne zagrożenia w zakresie wypełniania 
funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Zwłaszcza utrata pracy ma 
negatywny wpływ na życie rodziny. „Bezrobotny traci swoją po-
zycję w małżeństwie rodzinie, obniża się jego autorytet w oczach 
współmałżonka i dzieci. Bieda, konflikty, napięcia – nie stwarza-
ją właściwego klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, roz-
budzenia szerszych zainteresowań, kształtowania pozytywnego 
systemu wartości, wzorów i norm postępowania”23.

Współczesna „bieda” obserwowana zwłaszcza w warun-
kach polskich, jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. 
Jest ona wynikiem zmian i przekształceń gospodarczych, pro-
cesów społeczno-demograficznych, a także zmian kulturowych 
i światopoglądowych. Znamienne jest to, że w ostatnich latach 
znacznie częściej na biedę i ubóstwo są narażone rodziny lu-
dzi młodych – będące w fazie rozwojowej i wychowujące małe 
dzieci. Taka sytuacja rzadziej dotyka osoby starsze, posiadające 
środki do życia np. w postaci stałej emerytury. Pojawiło się rów-
nież niepokojące zjawisko związane z utrwalaniem się ubóstwa, 
prowadzącym do dziedziczenia niskiej stopy życiowej, złego 
statusu i marginalizacji społecznej. Dzieci z rodzin ubogich nie 
mają szans na lepsze wykształcenie i zdobycie pracy z zarob-
kami umożliwiającymi utrzymanie przyszłych swoich rodzin. 
Zatem sytuacja rodzin dotkniętych ubóstwem niesie zagrożenia 
dla wielu podstawowych funkcji rodziny i często grozi jej desta-
bilizacją. Następstwem pogarszających się warunków bytowych 
rodziny są często patologiczne zachowania zarówno dorosłych, 
jak i młodzieży. Pojawiają się uzależnienia, jak alkoholizm, nar-
komania, choroby, depresje, a nawet niechęć do życia i samo-
bójstwa. Występują też zjawiska przemocy zarówno rodziców 
wobec siebie nawzajem, jak i wobec dzieci, a także dzieci wobec 
rodziców i opiekunów. Zdarzają się przypadki ucieczek z domu 

23 T. Pilch, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie, „Żak”, War-
szawa 1995, s. 378.
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i porzucenia rodziny. środowisko rodzinne zastępowane by-
wa przez udział w życiu grup przestępczych i patologicznych. 
ubóstwo i trudne warunki życia mają wpływ na rozbicie rodzin, 
rozłąkę spowodowaną wyjazdem zarobkowym. Przemiany spo-
łeczno-kulturowe mają wpływ na wzrost liczby dzieci pozamał-
żeńskich. Dezorganizowane jest życie rodzinne, wzrasta liczba 
separacji, rozwodów i rodzin niepełnych.

Wśród wielu zewnętrznych czynników zagrażających rodzi-
nie i w dużej mierze wpływających na nasze postawy wymienia 
się mass media. Pozornie stanowią one dobrodziejstwo współ-
czesnej techniki, rodzina pozornie spędza czas razem za sprawą 
wspólnego oglądania programów, a tymczasem niosą one wiele 
niebezpieczeństw. Programy telewizyjne, internet, gry kompu-
terowe przyczyniają się do zmiany sposobu spędzania czasu 
w rodzinie, sposobów komunikacji, do degradacji osobowości 
człowieka, jego systemu wartości oraz stają się narzędziem ma-
nipulowania nim. Jak ostrzegają psycholodzy, socjolodzy i peda-
godzy, „nieprzemyślany i żywiołowy kontakt z mediami uzależ-
nia jednostkę od nich i prowadzi do szkodliwej uległości wobec 
nie przebierającej w środkach propagandy i hałaśliwej reklamy, 
a także w stosunku do tych działań, które zniekształcają obraz 
świata, człowieka i wartości podstawowych”24. Nadmierne ko-
rzystanie z mediów ogranicza możliwości dialogu z poszcze-
gólnymi członkami w rodzinie, wpływa na rozluźnienie więzi, 
często degraduje autorytet rodziców w oczach dzieci. łatwy do-
stęp do nowych technik uniemożliwia też sprawowanie kontroli 
przez rodziców nad dostępem do mediów dzieci i młodzieży. 
Kultura masowa, wypierając kontakty bezpośrednie między 
członkami rodziny, stanowi realne niebezpieczeństwo dla peł-
nienia przez rodzinę funkcji wychowawczych. Media w sposób 
znaczący wpływają na rozpowszechnianie pewnego, określone-
go stylu życia, urabiają postawy i oceny postępowania. często, 
jeśli chodzi o rodzinę, umniejszają jej wartość. środki masowe-
go przekazu mają wpływ na upowszechnianie nowych modeli 
i wzorców życia rodzinnego.

Zdaniem badaczy problemu widoczne jest, że przemiany do-
tyczące rodziny w Polsce zmierzają w kierunku podobnym do 

24 A. lepa, Pedagogika mas mediów, Wydawnictwo Archidiecezjalne, łódź 
2000, s. 237.
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modelu zachodnioeuropejskiego, który odznacza się między 
innymi różnorodnością form życia rodzinnego i jednocześnie 
możliwością wyboru życia poza tradycyjnie określoną instytucją 
małżeństwa i rodziny. Wzrasta znaczenie jakości życia, szczegól-
nie w dziedzinie życia emocjonalnego i seksualnego oraz nieza-
leżność i autonomia kobiety w rodzinie, jak również jej aktyw-
ność zawodowa. uwidacznia się zniechęcenie do małżeństwa 
i pełnienia ról rodzinnych. Skutkuje to zmniejszeniem liczby 
dzieci w rodzinie i obniżaniem ogólnego współczynnika płod-
ności. Tymczasem wielodzietna rodzina, jak podkreśla literatu-
ra przedmiotu, jest najlepszym środowiskiem wychowawczym. 
„liczna rodzina rozrzedza jakby wody i napięcia przeżywane 
przez każdego jej członka, a zwielokrotniając kontakty i wpły-
wy, sprzyja powstawaniu bogatszych osobowości, bogatszych 
form kontaktów i większej rozmaitości powiązań uczuciowych. 
Pozwala szerzej promieniować zaletom, a jednocześnie zmniej-
sza intensywność oddziaływania negatywnego. uczy bardziej 
obiektywnych ocen wydarzeń i ludzi, gdyż każdy żyjący w jej 
kręgu człowiek reprezentuje nieco inne widzenie świata”25.

Pod koniec XX wieku na fundamencie rodziny nowoczesnej 
wyrósł nowy typ rodziny określany jako rodzina ponowoczesna 
lub postprzemysłowa. uwidocznił się tutaj dodatkowo indywi-
dualizm, czyli nastawienie na realizację celów indywidualnych 
poszczególnych członków rodziny i brak spójności. Poszerzył 
się wręcz do niebywałych rozmiarów zakres swobody człowie-
ka. Dominują postawy konsumpcyjne i hedonistyczne. Dążenia 
ekonomiczne, osiągnięcie zabezpieczenia materialnego stano-
wią w przekonaniu większości społeczeństwa główne zadanie 
instytucji małżeńskiej. W rodzinach liczą się przede wszystkim 
interesy rodziców i ich plany oraz dążenia. Społeczeństwo i mał-
żeństwo mające charakter konsumpcyjny nie aprobuje wartości 
osobowych jako celów pierwszorzędnych. Obecnie obserwu-
je się często zjawisko przerzucania obowiązków rodzicielskich 
na ciocie, babcie lub inne osoby czy instytucje. Taka dewaluacja 
wartości macierzyństwa i ojcostwa zubaża rozwój człowieka, bo-
wiem wszyscy stają się raczej istotami ekonomicznymi i zatraca-
ją specyfikę swej płci. świadomie rezygnują z radości i wartości 

25 E. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo Księ-
garni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991, s. 194.
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pełnienia ról matki i ojca. Zapominają, że właśnie płeć znajduje 
swój najlepszy wyraz w ojcostwie i macierzyństwie zarówno fi-
zycznie, jak i duchowo. Wzorce te przyjmuje młode pokolenie. 
Rolę dziadków w socjalizacji młodego pokolenia przejęli rówieś-
nicy. Wzrasta także poziom konfliktów małżeńsko-rodzinnych 
i patologii życia rodzinnego.

Wielu autorów zauważa również, że współczesna rodzina ma 
niewiele wspólnego z dawnym sposobem organizacji życia, bo-
wiem większość potrzeb człowiek może zaspokoić poza domem. 
często jedynym spoiwem jest konieczność zapewnienia material-
nego i emocjonalnego wsparcia dzieciom. W rodzinie zakłócona 
jest więc realizacja podstawowych funkcji. Współczesne rodzi-
ny polskie podlegają dwóm przeciwstawnym sobie procesom. 
Z jednej strony na ich wzory zachowań, styl życia i mentalność 
wywierają wpływ struktury społeczne, z którymi są powiązane, 
z drugiej zaś strony podlegają unifikacyjnym wpływom kultury 
masowej transmitowanej przez środki masowego przekazu26.

Do dezintegracji rodziny, jak podaje literatura przedmiotu, 
przyczynia się także system współczesnego wychowania. Nie 
jest bowiem obojętne wychowaniu, jakie treści i wartości prze-
kazywane są przez nauczycieli i wychowawców w różnego ro-
dzaju szkołach i placówkach. Prezentowane są tam dzieciom 
i młodzieży ważne zagadnienia światopoglądowe, zasady etycz-
ne, aktualnie dyskutowane kwestie, jak aborcja, eutanazja, ho-
moseksualizm, podejście do zagadnień małżeństwa, traktowanie 
problematyki tolerancji itp. „Młodzież chłonie informacje z róż-
nych źródeł i często jest zagubiona, nie może odnaleźć właściwej 
drogi, bo w gąszczu sprzecznych informacji, interpretacji trudno 
się jej odnaleźć”27. Tak jak każdy z nauczycieli przelewa na ucz-
niów swoje przekonania, wartości, sposób myślenia, tak również 
na funkcjonowanie szkoły ma wpływ wiele różnych kierunków. 
Współcześnie wymienia się następujące modele wychowania: 
laickie, radykalno-emancypacyjne, technologiczno-funkcjonal-
ne, humanistyczne, antypedagogikę i pedagogikę Steinera28.

26 Por. Z. Tyszka, Relacje i oddziaływania zachodzące między strukturą społeczną 
a rodziną, w: Rodziny polskie na progu lat 90-tych, red. Z. Tyszka, Poznań 1991 s. 33.

27 K. Sosna, Rodzice wobec wyzwań pedagogicznych, w: Rodzina wartością – war-
tości rodzinne, red. A. Dróżdż, P. Kurzela, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 
Katowice 2009, s. 93.

28 Por. tamże, s. 90.
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Nurty te charakteryzuje m.in. T. Kukułowicz, która wskazuje, 
że celem laickiego wychowania jest ukształtowanie w młodym 
pokoleniu postawy racjonalistycznej, co oznacza „gotowość 
jednostki ludzkiej do kwestionowania wszystkiego: absolutów, 
wszelkich prawd zastanych, autentycznych i jedynie słusznych 
zasad”29. W praktyce oznacza to wyrażanie ciągłego zwątpienia 
i sceptycyzmu, odmowę samozadowolenia i pewności, przeciw-
stawiania się religijnej i politycznej indoktrynacji i politycznej 
manipulacji. Jednocześnie oznacza to tolerancję wobec każdej 
idei i wizji świata. Natomiast nurt radykalno-emancypacyjny, 
zdaniem autorki, podkreśla, że jednostka jest od urodzenia dos-
konała i wolna. Kwestionowane jest tu istnienie rzeczywistości 
obiektywnej, obiektywnej prawdy i stałych zasad. lansowane są 
za to przewodnie myśli, które są bardzo chwytliwe, takie jak: 
racjonalność, krytycyzm, tolerancja, dialog, wychowanie do po-
koju. W istocie jest to głoszenie relatywizmu, subiektywizmu 
i pseudo-wolności Nurt technologiczno-funkcjonalny traktuje 
wychowanie jako „narzędzie realizacji celów społecznych pań-
stwa”. Pełni ono funkcję przygotowania do bycia użytecznym 
wobec państwa i społeczeństwa, i demokracji. Nurt humanistycz-
ny głosi hasła otwartości na świat, umiejętność myślenia i dzia-
łania globalnego, służebność wobec świata i człowieka, oparcie 
o miłość, powrót do prawdziwej natury, do człowieczeństwa. 
Oprócz tego postuluje etykę niezależną, która w rzeczywistości 
nie istnieje, opowiada się za kosmopolityzmem w postaci glo-
balizmu. Antypedagogika natomiast zakłada, że „człowiek jest 
od urodzenia w pełni wartościowy, autonomiczny, potrafi sam 
decydować o sobie i swoim wychowaniu”30. Tymczasem wszel-
kie oddziaływania wychowawcze przeszkadzają mu w tym. 
W zupełnej sprzeczności z kulturą i podstawowymi wartościa-
mi przyjętymi w Polsce stoi pedagogika steinerowska, inaczej 
waldorfowska. Jest ona mieszaniną idei gnostycko-manichejsko- 
-kabalistyczno-indyjsko-chrześcijańskiej. Bazuje na okultystyczno- 
-duchowym rozumieniu rozwoju człowieka.

Do współczesnych zagrożeń rodziny należy także zaliczyć 
różnorodne grupy nieformalne, jak również sekty. Wszystkie 

29 T. Kukułowicz, Nowe koncepcje wychowania, w: Wprowadzenie do pedagogiki 
ogólnej. Wybrane zagadnienia, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza Fundacji 
uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1999, s. 221-222.

30 Tamże, s. 223.
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wymienione wyżej zagrożenia mają ogromny wpływ na oblicze 
współczesnej rodziny i przemiany w niej zachodzące.

Jak wynika z raportu Rządowej Rady ludnościowej o sytu-
acji demograficznej Polski, jednym z głównych problemów de-
mograficznych jest wzrastająca liczba rozwodów w ostatnich 
latach i spadek dzietności. Od wielu lat w Polsce niemal 80% 
ogółu małżeństw ustawało na skutek zgonu jednego ze współ-
małżonków; trzykrotnie częściej był to zgon męża. Przeciętnie 
co piąty związek rozpadał się na skutek rozwodu lub separa-
cji. Tymczasem w dwu przedostatnich latach proporcje te uległy 
istotnej, niekorzystnej zmianie: w 2005 roku na 100 małżeństw 
przypadały średnio 33 rozwody, w rok później – 32. W 2007 ro-
ku rozwiodło się przeciętnie 27 związków na 100 nowo zawar-
tych. Powodem do niepokoju jest utrzymująca się na wysokim 
poziomie liczba rozwodów. Jej maksimum przypada wpraw-
dzie na 2006 rok, w którym rozwiodło się 71,9 tys. par małżeń-
skich, a w rok później zanotowano 66,6 tys. rozwodów, tj. o 7,5% 
mniej, jednak nawet po zredukowaniu jest to za dużo z punktu 
widzenia funkcjonowania rodziny oraz porozwodowych konse-
kwencji, które dotykają małoletnie dzieci31. Należy zaznaczyć, że 
większość małżonków rozwodzi się w wieku 20 do 35 lat, a więc 
w okresie, gdy kobieta znajduje się w wieku najwyższej aktyw-
ności rozrodczej. Rozwodzące się małżeństwa to najczęściej pary 
o stażu nieprzekraczającym 10 lat, nie można wykluczyć, że nie-
jednokrotnie nie zdążyły one zrealizować jeszcze swoich planów 
związanych z dzietnością. Z demograficznego punktu widzenia 
jest to stan bardzo niekorzystny, w szczególności gdy poziom 
realizowanej w skali społecznej dzietności jest tak niski, jak obec-
nie w Polsce.

Trendy w liczbie zawieranych małżeństw oraz zmiany pos-
taw i zachowań matrymonialnych w Polsce są zatem zbieżne ze 
zmianami notowanymi od kilkudziesięciu lat w krajach Europy 
Zachodniej i Północnej, gdzie poszczególne ideologie, przemia-
ny gospodarcze i społeczne spowodowały często nadmierny in-
dywidualizm, a niekiedy wręcz narcystyczny kult samorealiza-
cji. uwidacznia się niezdolność do wchodzenia w trwałe związki 
i podejmowania instytucjonalnych zobowiązań.

31 Rządowa Rada ludnościowa. Sytuacja demograficznej Polski. Raport 2007- 
-2008, Warszawa 2008, s. 37.
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W Raporcie zwrócono uwagę, że istotnym czynnikiem powo-
dującym dezintegrację małżeństw jest również emigracja mło-
dych ludzi za granicę. Wskazuje na to m.in. znaczące zróżnico-
wanie współczynnika rozwodów i separacji w przeliczeniu na 
liczbę małżeństw zawartych w przekroju województw. Jego po-
ziom jest istotnie wyższy w tych regionach, w których odpływ za 
granicę młodej generacji jest relatywnie większy w porównaniu 
z innymi. czynnik ten powinien znaleźć odpowiednie miejsce 
w dyskusji nad przyszłością demograficzną kraju i rolą emigracji 
w kształtowaniu przyszłych struktur ludności według podsta-
wowych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych32.

Dynamika zmian liczby rozwodów znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w zmianach struktury rodzin według typu biologiczne-
go. Przybywa rodzin z jednym rodzicem w składzie, co wynika 
z postępującego wzrostu zarówno liczby rozwodów, jak i uro-
dzeń pozamałżeńskich. O ile w roku 2002 liczba rodzin ogółem 
była wyższa o 231,4 tys., tj. o 2,3% w stosunku do roku 1988, o tyle 
liczba rodzin niepełnych wzrosła o 456,3 tys. (tj. o 28,9%). udział 
matek z dziećmi wynosił w 1988 roku 13,7%, a ojców – 1,7%. 
W 2002 roku odsetki te wynosiły odpowiednio 17,2% i 2,2%33. 
Zjawiska te niosą z sobą konkretne niebezpieczeństwa dla insty-
tucji małżeństwa i rodziny (np. związki małżeńskie „na próbę” 
lub na określony czas, dziecko jako zagrożenie dla szczęścia ro-
dziców, związek małżeński jako swoiste dobro konsumpcyjne).

Termin rodzina współcześnie jest odnoszony także do związ-
ków między ludźmi, których nie łączy formalne małżeństwo, 
lecz dobrowolna więź. coraz bardziej widoczne społecznie są 
alternatywne formy życia małżeńskiego: kohabitacja, niepełne 
związki wynikające z rozwodu, związki homoseksualne, mał-
żeństwa grupowe.

A. Kwak definiuje alternatywne formy życia rodzinnego jako 
„układy wzajemnych powiązań seksualnych i rodzinnych, które 
nie są usankcjonowane prawnie i/lub nie posiadają biologiczne-
go rodzicielstwa”34. Współcześnie formy życia społeczeństw eu-
ropejskich zawierają wiele form życia rodzinnego. Dodatkowo 

32 Por. tamże, s. 57.
33 Tamże, s. 51.
34 A. Kwak, Alternatywne formy życia rodzinnego w świecie współczesnym. 

Diagnoza i prognoza, w: Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, red. 
M. Ziółkowski, Wydawnictwo Fundacja humaniora, Poznań 2001, s. 158.
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politycy dostosowują ustawy do tej różnorodności. Dominują 
małe rodziny nuklearne z jednym dzieckiem. Istnieją bezdzietne 
małżeństwa z wyboru, rodziny rozbite, powtórne małżeństwa. 
Funkcjonują również rodziny monoparentalne, czyli jeden ro-
dzic z dzieckiem lub dziećmi, związki nieformalne partnerów 
zamieszkujących razem (mających dzieci lub nie). coraz popu-
larniejszą formą życia, zwłaszcza w Europie Zachodniej, ale tak-
że w Polsce, są związki tzw. DINKS-ów (z ang. double income but 
no kids, czyli: podwójny dochód i brak dzieci). Tworzą je osoby 
koncentrujące się na pracy zawodowej i zdobywaniu dóbr ma-
terialnych, które rezygnują z posiadania potomstwa lub też de-
cyzję o posiadaniu dzieci odkładają w czasie, uzależniając ją od 
zdobycia pożądanej pozycji zawodowej, materialnej i społecznej. 
coraz częściej widoczny jest strach przed posiadaniem dziecka, 
niewiara rodziców w swoje umiejętności wychowawcze, a także 
brak czasu i chęci do wychowywania własnych dzieci. Zauważa-
ne jest zwłaszcza wśród młodego pokolenia spłycenie rodziciel-
skiej wrażliwości.

Socjolodzy wskazują na niepokojące zjawisko, że w świado-
mości społecznej, także w Polsce, rośnie akceptacja dla nowych 
modeli rodziny, takich jak np. rodzina dwustopniowa, rodzina 
wielorodzinna powstała na bazie małżeństw-seriali, określanych 
jako poligamia sukcesywna. Pojawiły się rodziny monoparental-
ne z wyboru, czyli samotnego rodzicielstwa. coraz powszech-
niejsze stają się tzw. rodziny weekendowe oparte na małżeństwie 
na odległość. Występują także rodziny oparte na pokrewień-
stwie uznaniowym (z własnego wyboru) itp. Ponadto istnie-
je możliwość życia w związku kohabitanckim, konkubinacie, 
związkach kohabitanckich typu lAT (living Apart Together –  
osobno, ale razem)35.

Takie postawy różnią się zdecydowanie od wartości uznawa-
nych przez poprzednie pokolenia. coraz więcej osób wybiera 
też samotną drogę życia. Przyczyny mogą być różne: rozwód, 
separacja lub rozstanie z partnerem nieformalnym, śmierć part-
nera. część osób to tzw. „samotni z wyboru”, którzy kierują się 
określonym systemem wartości, np. pragnieniem realizowania 
indywidualnych aspiracji.

35 Por. K. Slany, Modele życia rodzinnego, „Znak” 597(2) 2005, s. 35.
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Zachodni, wygodny styl życia stał się pożądanym i atrakcyj-
nym modelem, do którego wiele polskich rodzin próbuje obec-
nie dążyć. Styl ten, jak zauważają różni autorzy, niesie jednak 
z sobą wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodzi-
ny i niejednokrotnie powoduje jej dezorganizację, a więc zmiany 
w wypełnianiu funkcji i ról rodzinnych.

coraz rzadziej spotykane są na przykład rodziny wielopoko-
leniowe, gdzie starsze pokolenie, dziadkowie wraz z rodzicami 
i dziećmi wspólnie zamieszkują, kultywują tradycje i wspólnie 
dzielą się obowiązkami utrzymania rodziny i wychowania naj-
młodszego potomstwa. Dzisiaj wszystkie obowiązki wycho-
wawcze spoczywają na rodzicach, którzy, oprócz tego, w coraz 
większym stopniu obciążeni są pracą zawodową.

Z raportu demograficznego wynika również, że jedną z istot-
nych cech demograficznej transformacji jest opóźnianie momen-
tu zawierania małżeństwa. Składa się na nie wiele przyczyn, 
a wśród nich m.in. wydłużanie okresu nauki, ograniczenia 
związane z trudnościami na rynku pracy ludzi młodych, ogra-
niczone możliwości nabycia mieszkania dla rodziny itp. Obok 
wymienionych czynników na uwagę zasługuje również zmia-
na postaw matrymonialnych młodej generacji, będąca jednym 
z ogniw w łańcuchu zmian systemu norm i wartości. Zawarcie 
małżeństwa i założenie rodziny ustępuje miejsca takim celom, 
jak zdobycie odpowiedniego wykształcenia, znalezienie intere-
sującej i dobrze płatnej pracy czy zakup własnego mieszkania. 
Wspomniane cele są konkurencyjne w stosunku do wartości al-
truistycznych, takich jak małżeństwo, rodzina i dziecko36.

Z procesem postępującej globalizacji mają związek zmiany 
dotyczące stosunku pracy zawodowej do życia rodzinnego. Ten-
dencją, która została zapoczątkowana w Polsce powojennej, była 
masowa aktywizacja zawodowa kobiet. Było to między innymi 
spowodowane przyczynami ekonomicznymi, czyli niemożnoś-
cią utrzymania rodziny przez jednego żywiciela. Jednocześnie 
możliwość samodzielnego zdobycia środków utrzymania zwięk-
szyła zakres niezależności kobiet. We współczesnym świecie nie 
ma miejsca na podziały, gdyż zarówno kobieta, jak i mężczy-
zna wspólnie pracują, aby utrzymać swoją rodzinę. W związku 

36 Por. Rządowa Rada ludnościowa, Sytuacja demograficznej Polski. Raport 
2007-2008, Warszawa 2008, s. 47.



�4 norBert pikułA

z tym, dominujący wcześniej patriarchalny model rodziny za-
czął ewoluować w stronę bardziej demokratycznych stosunków 
rodzinnych z racji obciążenia obojga rodziców obowiązkami 
zawodowymi. Dlatego też pojawiła się konieczność współpra-
cy w zakresie działań wychowawczych oraz prac domowych. 
Jednocześnie jednak zmieniła się rola ojca, a wzrosła rola mat-
ki, która zajmuje się zarówno wychowaniem, jak i utrzymaniem 
rodziny. Zatarły się różnice pomiędzy rolą mężczyzny i kobie-
ty w rodzinie. Z procesami wyżej wymienionych zmian wiąże 
się również fakt, że funkcja prokreacyjna już dawno zeszła na 
dalszy plan. Kobieta współczesna dąży do kariery, jednocześnie 
chce doskonalić i poszerzać swoje horyzonty myślowe. Takim 
postawom niewątpliwie sprzyja rozpowszechnianie poglądów 
o niezależności kobiet i ich prawie do realizacji własnych ma-
rzeń oraz szerokie stosowanie antykoncepcji. Ma to negatywny 
wpływ na liczbę urodzeń dzieci.

Warto podkreślić, że zmiany w poziomie płodności w Pol-
sce nie rozpoczęły się wraz z początkiem transformacji; jest to 
długotrwały proces trwający od połowy lat pięćdziesiątych XX 
wieku. Okres transformacji radykalnie nasilił i przyspieszył te 
zmiany. Jak wynika z danych Raportu, zmiany płodności i dziet-
ności wpłynęły na zmianę modelu rodziny nuklearnej w Polsce 
w okresie ostatnich piętnastu lat. Na początku okresu transfor-
macji była to rodzina z dwójką dzieci jako dominującą liczbą. 
Aktualnie jest to model z jednym dzieckiem. Należy przy tym 
podkreślić, iż wzrasta udział rodzin bezdzietnych37. W literatu-
rze przedmiotu autorzy za społeczne konsekwencje zachodzą-
cych w rodzinie przemian uważają38:
− wzrost liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów (malejąca 

spójność rodziny, jej dezorganizacja i dezintegracja);
− wzrost zatrudnienia kobiet dla ciekawszego życia, samoreali-

zacji, nie tylko z pobudek ekonomicznych;
− relatywne zmniejszenie wartości dzieci dla rodziców (dobra 

konkurencja);
− indywidualizacja form aktywności w rodzinie i zainteresowań;
− dyferencjacja (zróżnicowanie) norm i wartości u poszczegól-

nych członków rodziny – nawzajem w stosunku do siebie;
37 Por. tamże.
38 Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. leparczyk, Wydawnictwo „Żak”, 

Warszawa 1995, s. 150.
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− zmniejszenie się więzi rodzinno-sąsiedzkich, zmiana więzi ro-
dzinno-towarzyskich;

− malejąca liczba ślubów, wzrost liczby małżeństw i rodzin nie-
sformalizowanych (konkubinat, kohabitacja);

− zmniejszenie przyrostu naturalnego, oddzielenie funkcji sek-
sualnej od prokreacyjnej w rodzinie – zmniejszenie dzietności 
(środki antykoncepcyjne);

− nasilenie się ruchliwości geograficznej z powodów ekonomicz-
nych i politycznych;

− wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych (patologia spo-
łeczna jednostek, spatologizowane rodziny);

− równouprawnienie rodzin: małej (dwupokoleniowej) wobec 
dużej (wielopokoleniowej).
Sytuacja rodziny na progu XXI wieku budzi zatem wiele obaw. 

Wyraźnie widoczny jest spadek liczby zawieranych małżeństw, 
a także opóźnianie ich zawierania. Występuje bardzo niepokojące 
zjawisko zaniku misji rodzicielstwa, czyli ogólna niechęć i brak 
motywacji do podejmowania funkcji rodzicielskich. Pojawiły się 
także postawy całkowitego odrzucenia postaw prokreacyjnych, 
czyli bezdzietność dobrowolna. coraz bardziej akceptowane 
są związki młodych ludzi bez tzw. zobowiązań, nastawione na 
spełnianie egoistycznych dążeń, samorealizację. Należy zwrócić 
uwagę, że przemiany te są równocześnie źródłem zagrożeń dla 
niektórych wartości rodzinnych, zwłaszcza związanych z ro-
dzicielstwem oraz wychowywaniem dziecka. Pojawiły się bo-
wiem nowe modele rodzin służących raczej interesom rodziców 
i zaniedbujących dzieci oraz prowadzących do rozbicia jedności 
małżeństwa i rodzicielstwa.

Nowy styl życia rodzin przyniósł także wiele niepożądanych 
skutków. Najważniejsze z nich, to: brak przejrzystości struktu-
ry współczesnej rodziny, heterogeniczność wzorów ról męża- 
-ojca i żony-matki i wynikająca z tego niejasność, wieloznacz-
ność oraz niezrozumienie ról rodzicielskich, kryzys ojcostwa 
i kryzys męskości39. Zmiany w sytuacji kobiet – wywołane ich 
niezależnością ekonomiczną, nastawieniem na samorealizację 
i autonomię – stawiają pod znakiem zapytania rangę ojcostwa 
ekonomicznego, czyli ojca postrzeganego jako jedynego żywiciela 

39 Por. R. Doniec, Rodzina w świadomości społecznej, art. cyt., wydruk z dnia 
30.10.2009 r. 
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rodziny. Problem stanowi również oddzielenie życia seksualne-
go nie tylko od prokreacji realizowanej przecież dotąd głównie 
w rodzinie, ale i od małżeństwa. urodzenie i wychowanie dzieci 
może być obecnie oddzielone od małżeństwa i od podziału pra-
cy opierającego się na tradycyjnej zasadzie: według płci. Wpły-
nęło to na zmianę nie tylko statusu rodziny, ale i samych ludzi, 
którzy kierują się wartościami i normami niepojętymi i obcymi 
dla poprzednich pokoleń.

Warto podkreślić, że współczesny świat często i chętnie w swej 
retoryce odwołuje się do rzeczywistości rodziny i nadal, jak się 
wydaje, obowiązuje we współczesnym świecie określenie rodzi-
ny jako podstawowej komórki społeczeństwa. Jednak różnorod-
ne ideologie i tendencje w znacznym stopniu wynaturzają samą 
rodzinę, a więc jej naturę, miejsce, rolę i przeznaczenie w społecz-
ności ludzkiej. Poza tym środki masowego przekazu popularyzu-
ją wszelkie awangardowe idee, mówią o sprawach, których nie 
powinno się poruszać publicznie, atakują masowo rozumienie 
dobrego smaku i wartości. Wszystko to przyczynia się do burze-
nia fundamentów rodziny i tego wszystkiego, co stanowi etykę 
chrześcijańską40.

Nie tylko krytykowane, ale z coraz większą siłą podważane 
są heteroseksualne podstawy rodziny, na których bazowała ona 
przez tysiące lat od początku ludzkości. Ruchy gejowskie i les-
bijskie dążą do zmiany definicji rodziny i wskazują, iż ważne 
jest nie tylko pokrewieństwo biologiczne, ale i społeczno-uczu-
ciowe czy fikcyjne, nieopierające się na więzach krwi. Taka al-
ternatywność i różnorodność form prowadzi do nieokreślonej 
struktury, funkcji i charakteru rodziny. Należy dodać, że skrajne 
ruchy feministyczne z ogromną agresją zaatakowały mężczyznę 
i podważają jego rolę w rodzinie. usunęły w cień, a niekiedy 
przekreśliły funkcje mężczyzny, nawet w zakresie najbardziej 
dotąd ewidentnym, biologicznym i prokreacyjnym. Głosząc wy-
zwolenie kobiety ze wszelkich norm i obowiązków, pozostawiły 
mężczyźnie tylko rolę przekaziciela życia i usunęły go ze swej 
dalszej egzystencji. Dlatego też coraz więcej pojawia się kobiet 
samotnie wychowujących dzieci, nie tylko tych, które się roz-
wiodły. Skutkiem zniszczenia sensu ojcostwa jest, wprowadzona 

40 Por. J. Dobson, Rozmowy z rodzicami, Wydawnictwo Krzewienia Etyki 
chrześcijańskiej, Kraków 1990, s. 377.
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już w kilku krajach, legalizacja związków homoseksualnych. 
Również niepokojące są poczynania współczesnych cywilizacji 
choćby w kwestii klonowania człowieka.

Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa nie jest 
brana pod uwagę również w tworzeniu współczesnej rzeczywi-
stości świata, czyli prawa, ekonomii, polityki, kultury itd. Widać 
to choćby w różnorodnych organizacjach i przedsiębiorstwach, 
gdzie pracownicy za najwyższą wartość muszą uznać kondycję 
finansową firmy i zaniedbywać dla niej własne rodziny. Nastę-
puje ekonomiczna deinstytucjonalizacja rodziny. Rodzina XXI 
wieku jest coraz mniejsza, dziecko przestało być najważniejszym 
celem życia rodzinnego. Widoczne jest w rodzinach nadmierne 
zaspokajanie ich potrzeb materialnych kosztem emocjonalnych. 
Występuje deficyt kontaktów emocjonalnych i społecznych, co 
ma negatywny wpływ na rozwój osobowościowy i socjalizację 
młodego pokolenia. Z powodu zanikania więzi w rodzinie i bra-
ku czasu dla najbliższych dzieci stają się bardziej podatne na 
różnego rodzaju patologie. Zapomina się, że od funkcjonowania 
rodziny zależą przyszłe pełnione role w życiu dorosłym i wybo-
ry poszczególnych wartości.

W nowoczesnym, zindustrializowanym i zurbanizowanym 
społeczeństwie trwałość małżeństwa już nie jest tak oczywista. 
Rozwód stał się popularnym sposobem rozwiązania konflik-
tów. Pojawiły się aspekty osłabiające więź rodzinną. Nastąpiło 
przesunięcie akcentu z instytucjonalnego wymiaru małżeństwa 
i rodziny na wymiar towarzyski. Bazą związku jest obecnie 
głównie uczucie, które jest przecież zmienne, a to jest przyczyną 
nietrwałego charakteru związku. Małżeństwo widziane jest ja-
ko wyłączny związek dwóch osób, który nie jest wzorowany na 
związku rodziców. Nastąpiły gwałtowne zmiany w strukturze 
społeczności, w oczekiwaniach dotyczących zwłaszcza socjali-
zacji dzieci. uwidacznia się oczekiwanie pewnego standardu 
życia, co opóźnia zawarcie małżeństwa i może być przyczyną 
stresu i konfliktów.

Podważanie, a nawet dyskryminacja rodziny przez niektóre 
ideologie i grupy społeczne doprowadziło w wielu krajach do 
ujemnego przyrostu naturalnego. Poszczególne narodowości 
mogą stopniowo wymierać. Te niepokojące zjawiska widoczne 
są przede wszystkim w krajach europejskich. Problem ten coraz 
częściej dotyczy także Polski. Do zmian społeczno-kulturowych, 
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które wpłynęły na przeobrażenia w rodzinie należą takie zjawi-
ska, jak: zwiększona ruchliwość przestrzenna rodziny, większa 
swoboda w wyborze współmałżonka, przejście od rodziny pro-
dukcyjnej do rodziny konsumpcyjnej, zanik tradycyjnego po-
działu ról, wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo, wzrost 
rozwodów, zmniejszenie liczby dzieci.

Podsumowanie

Na zakończenie należy jednak przedstawić optymistyczne 
aspekty. Z publikowanych danych wynika jednoznacznie, że 
model związków bez ślubu w polskiej demograficznej rzeczy-
wistości występuje nieporównywalnie rzadziej niż w innych 
częściach Europy. Tym, co różni polskie społeczeństwo od społe-
czeństw Europy Zachodniej i Północnej, jest fakt, że o ile w kra-
jach rozwiniętych systematyczne zmniejszanie się liczby zawie-
ranych małżeństw było powodowane głównie wzrostem liczby 
przedmałżeńskich związków nieformalnych wśród osób w wie-
ku 20-29 lat lub rezygnacją z małżeństwa w ogóle, o tyle w Polsce 
brakuje wystarczających przesłanek do stwierdzenia podobnego 
zjawiska. I choć liczba zawieranych małżeństw zmniejszyła się 
w ostatnich latach o ponad 30% i rodzi się coraz mniej dzieci, to 
optymizmem napawa fakt, że to właśnie rodzina pozostaje dla 
Polaków najwyższą wartością41. Opiera się ona na bogatym dzie-
dzictwie kulturowym, historii, a także często jeszcze na wierze, 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
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II.  
Rodzina środowiskiem 

opiekuńczo-wychowawczym

Rodzina stanowi naturalne, pierwotne i podstawowe środo-
wisko życia człowieka. W pedagogice najczęściej określa się ją 
jako środowisko wychowawcze bądź jako grupę i instytucję wy-
chowawczą. Rodzina rozważana w kategoriach pedagogicznych 
realizuje wiele funkcji, które stanowią zespół przypisywanych jej 
zadań oraz efektów będących ich wynikiem. Odzwierciedleniem 
przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych są sposoby, 
w jakie współczesne rodziny interpretują, hierarchizują i wypeł-
niają funkcje na nią nakładane.

W rodzinie występują dwa rodzaje wychowania, występujące 
łącznie i wzajemnie się uzupełniające: wychowanie bezrefleksyj-
ne określane jako niezamierzone i pośrednie oraz wychowanie 
refleksyjne mające charakter zamierzony i planowy. Każdy ro-
dzaj wychowania dokonuje się w określonej atmosferze. W przy-
padku rodziny jest to klimat domu rodzinnego. Najważniejszy-
mi i pierwszymi wychowawcami dziecka są jego rodzice, którzy 
przez zrodzenie i specyficzne więzi, przyjęte postawy stają się 
dla niego osobami znaczącymi i przewodnikami o niezwykłej 
sile oddziaływania.

Dla każdego człowieka rodzina stanowi przez całe życie pod-
stawowy układ odniesienia. Dziecko, które przychodzi na świat 
w rodzinie, zajmuje w niej określone miejsce i otrzymuje prawo 
do przynależności. Powstaje więź między rodzicami i dziećmi, 
której siła jest ogromna. Więzi rodzinne zaliczane są do najsil-
niejszych zjawisk decydujących o tożsamości człowieka.

Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie osobo-
wości dziecka jest także wielkość rodziny i jakość zachodzących 
w niej relacji, gdyż każdy typ rodziny stwarza odmienne warun-
ki wychowawcze.



Wychowanie w rodzinie opiera się na określonych zasadach. 
Należy tutaj wskazać przede wszystkim na zasadę obecności ro-
dziców jako wychowawców i ich aktywne uczestnictwo w tym 
procesie. Za podstawę wszelkiej działalności wychowawczej 
w rodzinie należy przyjąć rozumną miłość. Ważna jest także za-
sada stałości i konsekwencji w postępowaniu oraz jednolitości 
i harmonii działań obojga rodziców. Wymienia się również zasa-
dę umiaru, indywidualizacji oraz wszechstronności i aktywno-
ści dziecka, a także samowychowania. celem tego procesu jest 
pomoc dziecku w osiągnięciu pełni człowieczeństwa.



Anna Błasiak

Funkcje rodziny w zmieniającej się 
rzeczywistości

Analiza rodziny jako podstawowego środowiska życia czło-
wieka prowadzi do zainteresowania się jej podstawowymi funk-
cjami. Jakość i poziom wypełnianych przez rodzinę funkcji de-
cyduje o skutkach procesu wychowania dokonującego się w tym 
środowisku. Wszelkie zakłócenia powodują mniejszą wydol-
ność wychowawczą rodziny. Z drugiej strony prawidłowa reali-
zacja funkcji w rodzinie stanowi fundament tworzenia się więzi 
rodzinnych, zaspakajania wszelkich potrzeb członków rodziny, 
określenia ich miejsca w rodzinie i innych grupach społecznych.

Funkcje realizowane przez rodzinę zmieniają się stosownie do 
warunków społeczno-ekonomicznych, w których żyje rodzina. 
Rodzina, jako instytucja i grupa społeczna, jest otwarta na wpły-
wy zewnątrz- i wewnątrzrodzinne, dlatego nawet najdrobniejsze 
zmiany cywilizacyjne w pierwszej kolejności i najintensywniej 
dotykają to środowisko. Nie zawsze te zmiany są korzystne 
dla jego członków. Z. Tyszka wskazał na następujące procesy 
i zjawiska charakterystyczne dla współczesnych rodzin wyni-
kające z przeobrażeń całego społeczeństwa: wzrost zatrudnienia 
kobiet, egalitaryzacja w małżeństwie i rodzinie, relatywne po-
mniejszenie wartości dzieci dla rodziców, dyferencja norm i war-
tości u poszczególnych członków rodziny w stosunku do siebie 
nawzajem, wypieranie przez cywilizację współczesną wartości 
tradycyjnych (w tym także tradycyjnych wartości rodzinnych), 
indywidualizacja form aktywności w rodzinie i zainteresowań, 
autonomizacja członków rodziny, zmniejszenie się spójności 
i dezintegracja znaczenia członków rodziny, wzrost liczby kon-
fliktów małżeńskich i rozwodów, patologizacja społeczna i psy-
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chospołeczna jednostek pociągająca za sobą istotne reperkusje 
w życiu rodzinnym oraz mająca w znacznej mierze swe źródła 
nieprawidłowo ukształtowanych rodzinach1. Zmiany te nie po-
zostają obojętne na pełnienie przez rodzinę funkcje.

Przedstawiony powyżej stan współczesnej rodziny może budzić 
niepokój o jej przyszłość i pełnione przez nią zadania, zwłaszcza 
w czasach naznaczonych niepewnością i nieprzewidywalnością, 
pełnych dynamicznych zmian i złożoności oraz indywidualizmu. 
Jest to jednak swoisty etap rozwoju rodziny, na którym rodzina 
wymaga szczególnej troski, wsparcia i zainteresowania.

Definiowanie i analiza pojęciowa funkcji rodziny

W literaturze zarówno pedagogicznej, jak również socjolo-
gicznej i psychologicznej autorzy podają różne teorie funkcji ro-
dziny oraz ich klasyfikacje. Różnią się one liczbą wymienionych 
funkcji, zakresem, treścią i nazewnictwem. Wyprowadzane są ze 
szczegółowej analizy poszczególnych elementów definicji rodzi-
ny oraz z praktyki życia rodziny, jej działalności i zadań, jakie 
realizuje w perspektywie jednostki i społeczeństwa2.

Przez funkcje rodziny, zdaniem J. Szczepańskiego3, należy 
rozumieć skutki wywoływane przez działalność i zachowanie 
członków rodziny, ujawniające się w samej rodzinie lub też poza 
nią, bez względu na to, czy były one zamierzone, czy pożąda-
ne przez zbiorowości szersze, ogólnospołeczne. Skutki te mogą 
mieć charakter efektów materialnych, faktów biologicznych, 
cech psychologicznych, zachowań, głoszonych poglądów, okre-
ślonych postaw. Przy czym autor odróżnia pojęcie funkcji rodzi-
ny od zadań. Przez zadania rozumie on ogólne czynności, które 
mają wywoływać pożądane skutki, zalecane przez zbiorowości 
większe czy też podejmowane przez samą grupę4. Zatem zada-

1 Por. Z. Tyszka, System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy ży-
cia rodzinnego, Wyd. Naukowe uAM, Poznań 2001, s. 113.

2 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 37.

3 Por. J. Szczepański, Podstawowe pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963, s. 148.
4 Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, 

s. 243-251.
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nia są rodzajem powinności, które należy wykonać, aby została 
zrealizowana określona funkcja5.

F. Adamski funkcje rodziny definiuje jako „cele, do których 
zmierza życie i działalność rodziny oraz zadania, jakie pełni ro-
dzina na rzecz swych członków: zaspakajające ich potrzeby, ale 
także i potrzeby społeczeństwa oczekującego od rodziny dobrze 
przygotowanych i bezkonfliktowo włączających się w życie spo-
łeczne obywateli”6.

Funkcje rodziny są ujmowane także jako zespół przypisywa-
nych rodzinie zadań oraz efekty, które są ich wynikiem. Reali-
zacja funkcji rodzinnych zależy w największym stopniu od pos-
taw członków rodziny wobec zadań, które przypisuje się temu 
środowisku i które dobrowolnie podejmowane są przez jego 
członków7.

Wielość typologii funkcji rodziny

Podział funkcji z jednej strony uzasadniany jest różnorodnym 
podejściem, w tym socjologicznym, pedagogicznym i psycholo-
gicznym, a z drugiej strony funkcje rodziny można wyprowa-
dzić ze szczegółowej analizy poszczególnych elementów wy-
stępujących w definicjach pojęcia rodziny oraz z praktyki życia 
rodziny, jej działalności oraz zadań8. Ponadto dzielić je można na 
podstawowe i pochodne. Stąd istnieje wielość podziałów, któ-
rych wszystkich nie sposób wymienić.

Na podstawie analizy rodziny jako grupy i instytucji społecz-
nej F. Adamski wyróżnił dwie grupy funkcji rodziny. Pierwsza 
grupa to funkcje instytucjonalne, które dotyczą rodziny i małżeń-
stwa jako instytucji społecznych. Są to następujące funkcje: pro-
kreacyjna (biologiczna), podtrzymująca ciągłość społeczeństwa; 

5 Por. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie pol-
skiej, Wydawnictwo Akademii świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 23.

6 F. Adamski, Rodzina – Człowiek – Społeczeństwo, w: Mieć taki dom... Ogól-
nopolski szkolny konkurs o rodzinie, Materiały informacyjne, Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”, s. 14.

7 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, w: Wychowanie do życia 
w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska 
i M. Ryś, cMPPP MEN, Warszawa 1999, s. 137.

8 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 36.
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ekonomiczna, polegająca na dostarczaniu dóbr materialnych ro-
dzinie; opiekuńcza; socjalizacyjna; stratyfikacyjna, gwarantująca 
członkom rodziny określony status życiowy; integracyjna, będą-
ca funkcją społecznej kontroli zachowań poszczególnych człon-
ków rodziny. Druga grupa to funkcje osobowe dotyczące rodzi-
ny jako grupy społecznej. W tym zakresie wyróżniono funkcję 
małżeńską, zaspokajającą potrzeby życia intymnego małżon-
ków; rodzicielską, dotyczącą zaspakajania potrzeb uczuciowych 
rodziców i dzieci oraz braterską, która zaspakaja potrzeby uczu-
ciowe między rodzeństwem9.

Z kolei funkcje rodziny analizowane z punktu widzenia 
ich trwałości i zmienności zostały podzielone na dwie grupy: 
funkcje istotne, czyli pierwszorzędne (prokreacja, socjalizacja, 
miłość) oraz funkcje akcydentalne, czyli drugorzędne (ekono-
miczna, opiekuńcza, stratyfikacyjna, rekreacyjna, religijna, inte-
gracyjna)10.

Z. Tyszka wyróżnił w ramach funkcji określone elementy sta-
nowiące jedność. Do tych elementów zaliczył w pierwszej ko-
lejności zadania, które ukierunkowują działanie, którego wyni-
kiem są dane rezultaty, zaznaczające się w samym przedmiocie 
działania, jak również w danych elementach systemu. Zadania, 
działania i ich skutki stanowią pewien przyczynowo-skutkowy 
ciąg. Te trzy elementy zostały uzupełnione przez autora o czwar-
ty element: aspekt kulturowy, który stanowi wzbogacenie pojęcia 
funkcji o normy i wzory społeczne regulujące zachowanie reali-
zatorów funkcji. Dziecko w ten sposób poznaje określone normy, 
wzory, wartości wypracowane w danym środowisku rodzinnym 
przez pokolenia. Autor wyodrębnił następujące funkcje11:
1. Funkcja psychosocjologiczna:

a) prokreacyjna;
b) seksualna.

2. Funkcja ekonomiczna:
a) materialna – służy zaspakajaniu potrzeb materialnych ro-

dziny;
b) opiekuńcza – polega na zaspakajaniu różnych potrzeb u tych 

osób, które same nie są w stanie ich sobie zapewnić.

9 Por. tamże, s. 36-37.
10 Por. tamże, s. 37
11 Por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974.
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3. Funkcja społeczno-wyznaczająca:
a) legalizacyjno-kontrolna – wiąże się z kontrolowaniem po-

stępowania tych członków rodziny w celu przeciwdziałania 
zachowaniom, które nie są zgodne z obowiązującymi w ro-
dzinie normami i zasadami.

4. Funkcja socjopsychologiczna:
a) socjalizacyjno-wychowawcza – wiąże się z przygotowaniem 

dziecka do pełnienie określonych ról społecznych, z wpro-
wadzeniem go w świat kultury;

b) kulturalna – służy przekazywaniu dziecku w rodzinie 
dziedzictwa kulturowego, przygotowaniu do uczestnictwa 
w kulturze;

c) rekreacyjno-towarzyska – jej celem jest zapewnienie równo-
wagi psychicznej, gdyż dom jest miejscem wypoczynku, roz-
ładowania napięć psychicznych powstałych poza domem;

d) emocjonalno-ekspresyjna – polega na zaspakajaniu potrzeb 
emocjonalnych członków rodziny i wyrażaniu swojej osobo-
wości, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i oparcia.

Najbardziej ogólną i uniwersalną klasyfikację funkcji rodzi-
ny zaproponował S. Kowalski12, który sprowadził funkcje śro-
dowiska rodzinnego do trzech podstawowych: prokreacyjnej, 
wychowawczej i gospodarczej. Funkcja prokreacyjna rozumiana 
jest tutaj jako zaspakajanie potrzeby seksualnej i rodzicielskiej 
małżonków. Zapewnia trwałość biologiczną rodzinie i społe-
czeństwu. Natomiast funkcja wychowawcza powinna być efek-
tem ogółu różnorodnych zabiegów i zadań, które mają na celu 
stworzenie przez członków rodziny optymalnych warunków do 
właściwego przebiegu procesu socjalizacji dziecka. Gospodarcza 
funkcja z jednej strony ma zaspokajać potrzeby ekonomiczne ro-
dziny, a z drugiej także decydować o realizacji aspiracji życio-
wych poszczególnych członków. Wszystkie trzy wymienione 
funkcje warunkują się wzajemnie.

Z kolei M. Ziemska13 przypisuje rodzinie funkcje: prokreatyw-
ne, usługowo-opiekuńcze, socjologiczne oraz psychologiczne. 
Natomiast S. Kawula14 prezentuje stanowisko, iż nie ma potrzeby 

12 Por. S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1979, s. 116.
13 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
14 Por. S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, w: 

Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam 
Marszałek,Toruń 1998, s. 57.
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mnożyć ilości funkcji przypisywanych rodzinie, ponieważ znie-
kształca się przez to obraz funkcji podstawowych i pochodnych. 
Jego zdaniem rodzina pełni cztery podstawowe funkcje, które 
każda rodzina pełni na różnym poziomie i w różnym zakresie15:
1. Biologiczno-opiekuńczą – dotyczącą obcowania seksualnego 

małżonków i przyczyniającą się do zachowania ciągłości bio-
logicznej społeczeństw oraz opieki nad dzieckiem, czyli za-
pewnieniem mu właściwych warunków rozwoju fizycznego.

2. Kulturalno-towarzyską – ponieważ rodzina jest miejscem ży-
cia kulturalnego i towarzyskiego. Do zasadniczych treści życia 
rodzinnego należy organizacja wypoczynku, zabawy, rozryw-
ki, odbioru dóbr kultury itp.

3. Ekonomiczną – rodzina prowadzi wspólne gospodarstwo do-
mowe, stanowi wspólną jednostkę ekonomiczną, dostarcza 
środki niezbędne wszystkim członkom do życia, wyposaża 
mieszkanie w odpowiednie sprzęty, urządzenia i produkty.

4. Wychowawczą – rodzina jest instytucją, która wychowuje 
dzieci i w której wychowują się wzajemne pozostali członko-
wie rodziny. Wychowanie w rodzinie może mieć charakter ce-
lowy, planowy i świadomy (refleksyjny) ze strony rodziców 
oraz może się odbywać w sposób przygodny i samorzutny 
(bezrefleksyjny).
Zdaniem F. Adamskiego do podstawowych funkcji rodziny 

należy zaliczyć16:
1. Funkcję prokreacyjną – podtrzymywanie ciągłości biologicz-

nej społeczeństwa.
2. Funkcję gospodarstwa domowego – dostarczanie dóbr mate-

rialnych członkom rodziny oraz zaspakajanie ich potrzeb by-
towych.

3. Funkcję opiekuńczą – zabezpieczająca członków rodziny 
w określonych sytuacjach życiowych.

4. Funkcję integracyjną – społeczna kontrola zachowań poszcze-
gólnych członków rodziny, w tym zachowań seksualnych 
małżonków oraz dorastających dzieci.

15 Por. tamże; por. także S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo- 
-wychowawcza, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wydanie 
drugie poprawione i uzupełnione, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 59.

16 Por. F. Adamski, Rodzina – Człowiek – Społeczeństwo, art. cyt., s. 14.
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5. Funkcję socjalizacyjno-wychowawczą – dotyczy przekazywa-
nia i uwewnętrzniania wartości i norm życia zbiorowego re-
gulujących zachowania, język, symbole, wierzenia i tradycje 
kształtujące poczucie przynależności grupowej (religijnej, na-
rodowej, państwowej, klasowej, warstwowej).
Z powyższych analiz wynika, że realizowane przez rodzinę 

funkcje odnoszą się do specyficznych cech i obszarów życia ro-
dziny. Niewłaściwa ich realizacja w praktyce życia codziennego 
może prowadzić do dezintegracji środowiska rodzinnego.

Szczegółowa analiza wybranych funkcji rodziny

Bardziej rozbudowaną klasyfikację podstawowych funk-
cji rodziny zaproponowała K. Ostrowska17, która obok funkcji 
prokreacyjnej wyróżniła także funkcję socjalizacyjną, kulturo-
twórczą, opiekuńczo-wychowawczą, wspomagającą rozwój 
osobowości, wspomagającą rozwój moralno-religijny oraz eko-
nomiczną i profilaktyczną. Bliższa charakterystyka poszczegól-
nych funkcji umożliwia ukazanie roli, jaką w życiu człowieka 
odgrywa rodzina.

Funkcja prokreacyjna rodziny

Funkcja prokreacyjna (rozrodcza) wiąże się z faktem, iż rodzi-
na jest tą wspólnotą osób, która spełnia najkorzystniejsze warun-
ki, aby w niej przyszedł na świat człowiek i w niej się rozwijał, 
przygotowywał do samodzielnego i zarazem odpowiedzialnego 
życia po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości.

Rodzina jest społecznie (prawnie i religijnie) uznanym śro-
dowiskiem powoływania nowego życia. Dokonuje się to po-
przez zaspakajanie potrzeb seksualnych i rodzicielskich mał-
żonków. Przy czym biologiczne wydanie na świat potomstwa 
pociąga za sobą konieczność roztoczenia opieki i troski nad po-
tomstwem18.

17 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, w: Wychowanie do życia 
w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska 
i M. Ryś, dz. cyt., s. 137.

18 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 37.
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Prokreacja jest gwarantem istnienia danej społeczności, na-
rodu, ale także jest gwarantem przekazania dziedzictwa kul-
turowego, tradycji oraz rozwoju i postępu danej społeczności, 
narodu czy państwa. Realizacja tej funkcji wymaga z jednej stro-
ny odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postaw, które dotyczą 
zasad planowania liczby dzieci w rodzinie, natomiast z drugiej 
odpowiednich postaw społecznych i poziomu tożsamości oso-
bowościowej19.

cechą charakterystyczną współczesności jest rozdzielenie 
funkcji prokreacyjnej i seksualnej oraz jej specyficzne rozumienie 
i realizowanie. Rozdzielenie tych funkcji przejawia się między 
innymi w obniżaniu się wieku inicjacji seksualnej oraz podwyż-
szaniu wieku poczęcia i urodzenia pierwszego dziecka (normą 
społeczno-kulturową jest odkładanie decyzji o poczęciu dziecka 
na wiek coraz późniejszy ok. 27. roku życia20). W tej perspekty-
wie pojawia się zjawisko świadomego regulowania płodności. 
Zaspokajanie potrzeb seksualnych obecnie nie wiąże się z pro-
kreacją, a nowoczesne osiągnięcia biotechnologiczne umożliwia-
ją prokreację bez seksu. środki antykoncepcyjne pozwalają na 
nową jakość intymnego pożycia. Ponadto obserwuje się współ-
cześnie desakralizację macierzyństwa i ojcostwa. Powoływanie 
potomstwa do życia nie jest już przez wszystkich traktowane 
jako wypełnianie moralnego obowiązku wobec Boga, ojczyzny 
czy ludzkości, ale stało się sprawą całkowicie prywatną, uzależ-
nioną od osobistych preferencji21.

Większość współczesnych rodzin to rodziny małodzietne 
(z jednym lub dwójką dzieci), zmniejsza się poziom akceptacji 
dla rodzin wielodzietnych, które najczęściej są stereotypowo ko-
jarzone z ubóstwem i patologiami społecznymi. Posiadanie dzie-
ci obecnie nie wpływa na wysoką pozycję w hierarchii społecz-
nej22. W konsekwencji nie wskazuje się na korzyści wynikające 
z posiadania rodzeństwa czy rodziny wielopokoleniowej.

Rośnie również liczba małżeństw bezdzietnych. Związane 
jest to częściowo ze spadkiem fizjologicznej płodności kobiet 

19 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 137-138.
20 Rocznik Demograficzny GuS 2007.
21 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, w: Rodzina we współczesności, red. A. ładyżyńskiego, Oficyna 
Wydawnicza ATuT, Wrocław 2009, s. 41-42.

22 Por. tamże, s. 42.
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oraz jest wynikiem świadomej decyzji. Współczesny świat pro-
ponuje konkurencyjne dla rodzicielstwa wartości i aspiracje ży-
ciowe (edukacja, kariera zawodowa, pomnażanie dóbr material-
nych, podróże, kontakty towarzyskie itp.). Zrównanie statusów 
kobiet i mężczyzn otworzyło kobietom drogę do kształcenia, 
samorealizacji, pracy zawodowej, emancypowania się spod męs-
kiej kurateli i zdobywania niezależności ekonomicznej. Dla wie-
lu kobiet praca zawodowa jest czymś więcej niż tylko źródłem 
zdobywania finansów. Jest źródłem satysfakcji, fundamentem 
pozytywnego obrazu siebie, poszerzania wiedzy i podnoszenia 
kwalifikacji, wpływania na rzeczywistość społeczną. Dodatko-
wo praca współcześnie charakteryzuje się znacznym stopniem 
zintelektualizowania, wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy 
i podnoszenia kwalifikacji. Dlatego wiele kobiet rezygnuje z ma-
cierzyństwa ze względu na pracę zawodową23.

Ma miejsce również skrócenie okresu prokreacyjnego kobiet, 
w którym rodzą one dzieci. Niegdyś kobieta realizowała zadania 
prokreacyjne praktycznie przez całe życie. Obecnie występuje 
spadek liczby urodzin przez kobiety poniżej 25. roku życia i od-
kładanie decyzji o byciu mamą na coraz późniejsze lata. Podob-
na tendencja ma miejsce wśród mężczyzn24.

Zmiany w zakresie funkcji prokreacyjnej w społeczeń-
stwach współczesnych wiążą się także z tym, że jej spełnienie 
nie wymaga legitymizacji rodzinnej. Podobnie przedstawia się 
sprawa z realizacją funkcji seksualnej. Obecnie wskazuje się, 
że seksualność stała się elementem tożsamości współczesne-
go człowieka. Zmienił się status tej funkcji i oczekiwania, jakie 
człowiek z nią wiąże, stała się ona autonomiczną dziedziną do-
świadczenia związaną z przyjemnością25. Współcześnie w oby-
czajowości seksualnej ma miejsce przesuwanie granic tego, co 
akceptowalne i dopuszczalne, do niebezpiecznych granic. Sfe-
rę seksualną oddziela się od obowiązków i odpowiedzialno-
ści. Seksualność bywa traktowana jak zwykła czynność fizjo-
logiczna lub rekreacyjna, atrakcyjny sposób spędzania czasu26. 

23 Por. tamże, s.42, 44.
24 Por. tamże, s. 43.
25 Por. W. Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, universitas, Kraków 2008, s. 190.
26 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, art. cyt., s.45-46.
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człowiek sprowadził siebie lub został sprowadzony do roli 
konsumenta także i w tej dziedzinie27.

Funkcja socjalizacyjna rodziny

Swoim dzieciom rodzice muszą zapewnić nie tylko odpo-
wiednią opiekę, ale i wychowanie, i socjalizację, które dokonują 
się poprzez życie codzienne rodziny, niezależnie od tego, czy jej 
członkowie są tego świadomi, czy nie. Socjalizacja to proces po-
znawania i włączania w życie społeczne, poznawania i przyję-
cia wartości, norm, wzorów zachowań, nauczenie się sposobów 
osiągania sukcesu w społeczeństwie.

Socjalizacja w rodzinie dokonuje się od najwcześniejszych 
momentów życia dziecka i obejmuje między innymi: uczenie 
dziecka porozumiewania się określonym językiem, pierwsze 
doświadczenia dziecka wynikające z zetknięcia się ze światem 
rzeczy materialnych (np. wyposażenie i urządzenie mieszkania, 
rzeczy codziennego użytku), nawiązywanie pierwszych kon-
taktów z członkami rodziny, poznawanie wartości kulturowych 
i moralnych rodziny, wzorów postępowania, określonych pos-
taw (np. wobec innych, pracy, obowiązków życiowych). W kon-
sekwencji tych oddziaływań osoba zostaje przygotowana do peł-
nienia ról społecznych, rodzinnych czy zawodowych. Przy czym 
rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z rzeczywistych skutków 
podejmowanych przez siebie oddziaływań. Nie zawsze te pro-
cesy są racjonalne, czyli podporządkowane jakimś ideałom wy-
nikającym z naukowej refleksji, nie zawsze także są to procesy 
planowe i metodyczne28. często są to działania niezamierzone 
i pośrednie (wychowanie bezrefleksyjne).

W literaturze, wskazuje się na następujące zasadnicze mecha-
nizmy procesu socjalizacji w rodzinie29:
I. Modelowanie – polega na obserwacji zachowania innych osób 

i skutków, które to zachowanie powoduje. Zachowania, któ-
re wiążą się z sukcesem, korzyścią, są częściej naśladowane, 
wykorzystywane w życiu. Również osoby, z którymi istnieje 

27 Por. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, 
Warszawa 1994, s. 49.

28 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 40-41.
29 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 138-139.
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silny związek emocjonalny, stają się najlepszymi modelami, 
wzorami do naśladowania. Podobnie jest z osobami, które po-
siadają władzę, autorytet, prestiż społeczny. Dlatego rodzice 
są dla dziecka pierwszymi i najważniejszymi modelami stylu 
życia, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z inny-
mi, realizacji wartości.

II. Posługiwanie się systemem kar i nagród – jest środkiem 
prowadzącym do osiągnięcia zamierzonego celu. łączy się 
z realizacją takich wartości, jak: sprawiedliwość, miłość, 
odpowiedzialność, równość, tolerancja. Stosowanie nagro-
dy i kary jest szczególnie złożone i trudne, wymaga dużej 
kultury pedagogicznej. Są one wychowawczymi sposobami 
oddziaływania, pełnią rolę stymulacyjną, korekcyjną i profi-
laktyczną. Mają służyć rozwojowi. Stosowanie nagród i kar 
wymaga dostosowania się do pewnych reguł, które warun-
kują ich wychowawczy wymiar: nagradza się osobę, karze 
się czyn; kara nie może być odwetem, nie może poniżać 
godności dziecka; kara musi być dobrze przemyślana i kon-
sekwentnie wprowadzona w czyn; nie wolno karać wielo-
krotnie za to samo; zarówno kara, jak i nagroda muszą być 
umotywowane i sprawiedliwe; wielkość kary powinna być 
dostosowana do wielkości winy, a nie do wielkości wyrzą-
dzonej szkody; nagroda nie może wywoływać rywalizacji 
i zazdrości, lecz pobudzać do wysiłku; nagrodę dziecko mo-
że otrzymać od innego dziecka, kary nie; obiecanej nagrody 
nie można odwołać, karę można30. Ważnym rodzajem nagród 
są tzw. nagrody naturalne, czyli swoiste poczucie dumy, któ-
re pojawia się u dziecka po zakończeniu trudnego zadania 
lub gdy uczyni coś dobrego. Warto też wskazać na pochwałę, 
która powinna być stosowana częściej niż inne nagrody, bo 
ona wywołuje pozytywne uczucia i zachęca do powtarzania 
określonych zachowań oraz na specjalne traktowanie, czyli 
przywileje dane dziecku.

III. uwewnętrznianie (interioryzacja) – wiąże się z osobistym 
zaangażowaniem osób w przyswojenie i zaakceptowanie 
wartości i norm. Ten mechanizm jest uwarunkowany możli-
wościami poznawczymi osoby. Istotne tutaj staje się myślenie 

30 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poli-
grafia Salezjańska, lublin 2002, s. 86-87.
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logiczno-abstrakcyjne, symbolami, ideami itp. Stąd proces in-
terioryzacji zaczyna uruchamiać się około 12. roku życia i trwa 
w latach następnych31.
Oddziaływanie środowiska jest mechanizmem bardzo skom-

plikowanym. Stąd różne mogą być drogi przenikania wpływu 
tego środowiska32:
1. Sympatia rozumiana jest jako zdolność wzajemnego psychicz-

nego dostrajania się. Na jej podstawie dana osoba dąży do te-
go, by chcieć myśleć, odczuwać tak, jak ci, z którymi sympa-
tyzuje.

2. Naśladownictwo jest następstwem sympatii. Polega ono na 
powtarzaniu czynności oraz indywidualnych cech (np. gesty) 
innych osób. Dzięki temu dziecko ma ułatwione zadanie zdo-
bywania nawyków, które decydują o jego dalszym rozwoju.

3. Sugestia to umiejętność przekonywującego przekazywania 
drugiej osobie swoich wyobrażeń, poglądów, pojęć i uczuć. 
Ważną rolę odgrywa tutaj autorytet.

4. Procesy poznawcze, do których zalicza się wyjaśnianie, dowo-
dzenie, rozumowanie, argumentowanie.
Skutki wpływu środowiska dokonują się w świadomości, 

mentalności i w postawach życiowych, ponieważ oddziaływania 
socjalizujące rodziny dokonują się w sferze: biologiczno-popę-
dowej – przy ich zaspokajaniu kształtowane jest równocześnie 
poczucie więzi biologicznej i gospodarczej między członka-
mi rodziny – oraz psychiczno-uczuciowej – tutaj nawiązują się 
i nieustannie się umacniają więzi emocjonalne łączące rodziców 
z dzieckiem, a także społeczno-kulturowej i moralnej – tutaj z ko-
lei ma miejsce ukierunkowanie moralne wyrażające się w znajo-
mości i internalizacji norm33.

Warunkiem prawidłowego przebiegu powyższych proce-
sów jest udział w nich obojga rodziców, ponieważ oboje rodzice 
w sposób uzupełniający się oddziaływują wychowawczo po-
przez elementy treściowe i osobowościowe właściwe kobiecie 
i mężczyźnie – istotne dla procesu prawidłowego rozwoju oso-
bowości dziecka34.

31 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 139.
32 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 44-45.
33 Por. F. Adamski, Rodzina – Człowiek – Społeczeństwo, art. cyt., s. 14-15.
34 Por. tamże, s. 14-15.
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Rezultatem oddziaływań socjalizacyjnych w rodzinie może 
być jednostka dobrze przystosowana do życia w społeczeństwie, 
czyli zdolna i skłonna do skutecznego zaspokajania swoich po-
trzeb przez pełnienie określonych ról społecznych oraz w pełni 
uspołeczniona, czyli związana emocjonalnie z pełnionymi rolami, 
zdolna do twórczego zaangażowania się i uczestnictwa w kultu-
rze danej społeczności oraz nieprzystosowana, czyli niewystar-
czająco i wadliwie zaspakajająca swoje potrzeby, co pociąga za 
sobą stan niezadowolenia i psychicznej dezorganizacji, działania 
egoistyczne, czyniąc ją społecznie i kulturowo bierną35.

Funkcja kulturotwórcza rodziny

Rodzina jest miejscem przechowywania i przekazywania war-
tości kulturowych. Każda rodzina posiada swoje własne dzie-
dzictwo kulturowe i jest miejscem inkulturacji swoich członków. 
Ponadto żyje ona i działa w kontekście kultury szerszej, która we 
właściwy sobie sposób wpływa na jej oblicze duchowe, moralne, 
społeczne i gospodarcze36.

W środowisku rodzinnym ma miejsce przekazywanie kolej-
nym pokoleniom dziedzictwa kulturowego, czyli wprowadza-
nie młodego pokolenia w normy życia zbiorowego oraz elemen-
tarne wartości kultury ludzkiej. Ten proces rozpoczyna się od 
najwcześniejszych chwil życia ludzkiego i dokonuje się jedno-
cześnie w sferze biologiczno-popędowej (rodzina wyznacza 
kształt osobowości dziecka poprzez opiekę i zaspakajanie po-
trzeb materialnych), psychiczno-uczuciowej (rodzina ustawicz-
nie oddziałuje na psychikę dziecka, nawiązują się i umacniają 
więzi między rodzicami i dzieckiem, dziecko uzewnętrznia swo-
je potrzeby uczuciowe, rozwija się uczuciowo), społeczno-kul-
turowej (rodzina stanowi dla dziecka specyficzną formę życia 
społecznego, mniej lub bardziej zorganizowanego, opartego na 
współpracy i współdziałaniu, poszanowaniu praw, wyrzeczeniu 
i ofiarności) i świadomościowo-moralnej (w rodzinie ma miejsce 
ukierunkowanie moralne związane z przekazem i internalizacją 
norm, reguł i zasad moralnych)37.

35 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 41.
36 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 67-68.
37 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 38-39.
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Funkcja kulturotwórcza rodziny dotyczy między innymi38:
1. Pielęgnowania i podtrzymywania tradycji, zwyczajów i oby-

czajów panujących w danej rodzinie (np. obchody świąt re-
ligijnych czy państwowych, ważnych wydarzeń dotyczących 
członków rodziny).

2. Kultywowania przywiązania do określonych zawodów, prac, 
zainteresowań.

3. Dbałości o kulturę życia codziennego w rodzinie, sposób wy-
rażania się, ubierania, dbanie o czystość i estetykę otoczenia, 
wystrój domu.

4. Tworzenia kultury przez bezpośrednią pracę artystyczną, na-
ukową, odkrywczą i twórczą czy też przez sponsorowanie ta-
kiej działalności.

5. Znaków i symboli, które pielęgnowane są w rodzinie – wyra-
żają one preferowane w rodzinie wartości.
Spośród wielu właściwości kulturotwórczych rodziny, zda-

niem l. Dyczewskiego, do najbardziej istotnych należy zali-
czyć39:
1. Rodzina posiada swoją przestrzeń wyraźnie wyodrębnioną –  

dom, mieszkanie. Przestrzeń ta jest zamknięta i naznaczona 
nazwiskiem danej rodziny. W tej przestrzeni rodzina gromadzi 
dorobek działania swoich członków, po swojemu ją urządza.

2. Rodzina kształtuje właściwości poznawania i rozumienia rze-
czywistości, widzenia problemów, stawiania pytań i poszuki-
wania odpowiedzi, kształtuje także u swoich członków obraz 
świata, człowieka i życia społecznego.

3. Rodzina kształtuje właściwości twórcze, bowiem tutaj każdy 
ma do spełnienia zadanie, od każdego wymaga się właściwej 
inicjatywy i wysiłku, każdy nabywa umiejętności współdzia-
łania i współżycia z innymi.

4. Rodzina wprowadza w świat znaczeń, który jest podstawą 
i kluczem do poznania świata i siebie samego. Za jego pomocą 
osoba opisuje oraz analizuje świat zewnętrzny, wyraża myśli 
i przeżycia, porozumiewa się z innymi, tworzy więzi, kształ-
tuje świat. Rodzina, wprowadzając swoich członków w świat 
znaczeń, ukazuje jednocześnie świat kultury (będący upo-
rządkowanym zbiorem znaczeń).

38 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 140-141.
39 Por. l. Dyczewski, Mieć rodzinę – dom, w: Mieć taki dom... Ogólnopolski 

szkolny konkurs o rodzinie, Materiały informacyjne, dz. cyt., s. 38-39. 
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Należy w tym miejscu wskazać jeszcze istotne elementy kul-
tury i duchowej rodziny, są nimi40:
− Słowo – to jedno z najpowszechniejszych środków, którym dys-

ponuje kultura. Wiąże ono także ludzi między sobą, ułatwia 
wzajemną wymianę myśli, uczuć i pragnień, jest sposobem 
wychowawczego wpływu, daje poczucie tożsamości i zakorze-
nienia. Współcześnie obserwuje się załamanie kultury słowa 
w rodzinie, co przejawia się w pewnego rodzaju ucieczce od ko-
munikowania się, dzielenia się słowem. W rodzinie rozmawia 
się coraz mniej i stereotypowo. Ponadto ubożeje zasób słowni-
ctwa u poszczególnych członków rodziny, ponieważ ma miejsce 
brak kontaktu z literaturą i przejście na kulturę obrazu (telewi-
zja). W coraz mniejszym stopniu występują w rodzinie zwyczaje 
oparte na dzieleniu się słowem, np. opowieści dorosłych wspól-
ne czytanie bajek i opowieści rodziców z dziećmi. Zmniejsza się 
także potrzeba kontaktu ze słowem drukowanym.

− Symbol – stanowi znamienny składnik kultury. Posługiwanie 
się symbolem jest właściwością człowieka (animal symbolicum). 
Rodzina to niejako kompleks symboli. co ważne, w rodzinie 
symbole się „dzieją”. Przykładem funkcjonującego w rodzinie 
symbolu są: dom rodzinny (przestrzeń materialna i duchowa 
dająca poczucie swojskości, bycia u siebie, zakorzenienia), stół 
(wskazuje i wywołuje przeżycia jedności, bycia razem, więzi, 
wspólnoty), chleb (podstawa życia).

− Rytuał – ujmowany jako zwyczaj, obrzęd, dzięki któremu ma 
miejsce przechowywanie specyficznej kultury duchowej da-
nej społeczności. W odniesieniu do rodziny funkcjonuje tzw. 
domowa obyczajowość: codzienna i świąteczna. Nadaje ona 
życiu rodziny określony rytm, koloryt, reguluje postępowanie 
członków, przypomina o wartościach danej rodziny, własnych 
lub zaczerpniętych z kultury narodowej czy religijnej. Oby-
czajowość świąteczna odrywa ludzi od powtarzającej się co-
dzienności, bowiem przenosi w inny, lepszy, piękniejszy świat 
(świąteczny strój osób i wystrój miejsca, odpowiednie zacho-
wanie). świętowanie umożliwia przeżycie wspólnoty, zapo-
mnienie o tym, co dzieli, sięganie po to, co łączy i scala41.

40 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 68-79.
41 Por. T. Kukołowicz, Życie codzienne rodziny, w: Mieć taki dom... Ogólnopolski 

szkolny konkurs o rodzinie, Materiały informacyjne, dz. cyt., s. 31. 
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− Wartości – są nośnikiem kultury, gdyż kultura przypomina, 
przekazuje i odnawia fundamentalne wartości. Kultura chroni 
wartości, przekazuje je następnym pokoleniom i sprzyja ich 
interioryzacji. Dzięki kulturze wartości trwają, posiadają gwa-
rancję kontynuacji, a przez to podtrzymywana jest przyszłość 
danej społeczności. Prawdziwa kultura wpływa na powsta-
nie w rodzinie prawidłowej hierarchii potrzeb, która z kolei 
kształtuje dążenia osobiste, precyzuje cele i ideały życiowe po-
szczególnych członków. Współczesnym zagrożeniem w tym 
zakresie jest oddziaływanie subkultury konsumpcyjnej na 
kształtowanie hierarchii wartości w rodzinie42.
Współczesność stawia człowieka przed różnorodnością in-

formacji, wartości, wzorów postępowania, między którymi ma 
miejsce dialektyczne ścieranie się przeciwieństw. Rodziny stają 
w obliczu sytuacji, kiedy jednoznaczne kryteria oceny tego, co 
właściwe i niewłaściwe, po prostu nie istnieją. Brakuje stabil-
nych autorytetów, do których można się odwołać. Dlatego każda 
wspólnota rodzinna musi nieustannie dokonywać reinterpreta-
cji posiadanych systemów wartości43.

Funkcja opiekuńczo-wychowawcza rodziny

Wielu pedagogów wskazuje na funkcje opiekuńczo-wycho-
wawczą rodziny, podkreślając w ten sposób ścisłą zależność, ja-
ka zachodzi między sprawowaną opieką w rodzinie a procesem 
wychowania. Na ogół cele oraz zadania opieki i wychowania są 
w swojej istocie zbieżne, wzajemnie się warunkują i wymagają 
współdziałania w realizacji44.

Pierwszym i podstawowym zadaniem, jakie staje przed ro-
dziną, jest sprawowanie właściwej opieki nad swoimi członkami. 
Opieka rozumiana jest jako „zespół zjawisk, które w całości skła-
dają się na zaistnienie fundamentalnych warunków, dla procesu 

42 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s.77, 79.
43 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, art. cyt., s. 52.
44 Por. S. Kawula, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny, w: Pedagogika ro-

dziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, dz. 
cyt., s. 270.
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wychowawczego”45. Zatem ta odwieczna funkcja przypisywana 
rodzinie polega na ochronie życia i zdrowia, opiece i pielęgna-
cji w poszczególnych okresach życia (wczesne dzieciństwo, sta-
rość), zabezpieczeniu w sytuacjach ryzyka (choroba, bezrobocie), 
tworzeniu odpowiednich warunków życia i wspierania rozwoju 
wszystkich członków rodziny46.

Działalność opiekuńcza w rodzinie jest podejmowana po to, 
aby organizować normalne warunki dla wszechstronnego roz-
woju poszczególnych członków rodziny oraz aby likwidować 
sytuacje zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi czy nawet 
życiu47.

S. Kawula wskazał następujące kierunki działalności opie-
kuńczej w rodzinie48:
− Kierunek działalności podstawowej, mający na celu taką orga-

nizację życia rodzinnego, by zapewnić każdemu członkowi 
rodziny warunki niezbędne i potrzebne do normalnego życia 
na miarę stanu rozwojowego społeczeństwa i cywilizacji (za-
pewnienie wszechstronnych kontaktów społecznych, korzy-
stanie z dóbr kulturalnych i oświatowych, rozwijanie indywi-
dualnych zainteresowań i twórczości, warunków do rekreacji 
i wypoczynku).

− Działalność stymulująca, która łączy się z określonym stanem 
możliwości i potrzebami opiekuńczymi członków rodziny. 
Ważne są tutaj sytuacje indywidualne osób w rodzinie, ich 
możliwości rozwojowe, potencjał intelektualny i estetyczny, 
który powinien być pobudzany przez rodzinę i inne insty-
tucje.

− Kierunek działań asekuracyjnych ma miejsce wówczas, gdy 
rodzice mają świadomość występujących nieprawidłowo-
ści, które czasem mogą zagrozić rozwojowi lub życiu dzieci 
i pragną je przed tymi potencjalnymi zagrożeniami ochronić 
(np. lekarskie badania okresowe).

− Działalność kompensacyjna występuje, gdy równowaga pro-
cesu rozwojowego w jakimś zakresie została zachwiana, co 

45 J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 51.
46 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, art. cyt., s. 50.
47 Por. S. Kawula, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny, art. cyt., s. 267.
48 Por. tamże, s. 267-268.
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z kolei może spowodować zaburzenia w rozwoju. Tego typu 
działalność polega na wyrównywaniu przez rodziców zauwa-
żalnych braków w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży 
(np. korepetycje).

− Działania ratownicze podejmowane są w najbardziej drastycz-
nych przypadkach, deformujących życie młodego pokolenia 
w środowisku rodzinnym. Dochodzi wówczas do przejmo-
wania pieczy od rodziców przez inne osoby lub instytucje 
w przypadku wyraźnego zagrożenia w rozwoju biologicznym 
i moralnym dzieci w rodzinie macierzystej.
Z funkcją opiekuńczą rodziny wiąże się również obowią-

zek rodziny w zakresie ochrony dzieci przed różnego rodzaju 
chorobami, wypadkami i innymi zagrożeniami zdrowia i życia. 
W sytuacji choroby któregokolwiek członka rodziny ważne jest 
również to, aby dziecko stosunkowo wcześnie włączać do podej-
mowanych działań opiekuńczych, biorąc pod uwagę jego możli-
wości i by nie narażać go na niebezpieczeństwo. Proste obowiązki 
opiekuńcze dziecka nad jego rodzeństwem lub innym dorosłym 
członkiem rodziny pozwalają dziecku na w miarę wczesne po-
znanie etiologii wielu chorób, sposobów ich zapobiegania i le-
czenia oraz zwracania większej uwagi na własne ciało49.

W przeszłości cykl egzystencji człowieka, począwszy od na-
rodzin aż do śmierci, związany był z domem rodzinnym i krew-
nymi. Tymczasem współcześnie większość zadań związanych 
z opieką została przekazana różnego rodzaju instytucjom (rzą-
dowym i pozarządowym) zajmującym się pomocą w rozwoju, 
profilaktyką, kompensacją czy ratownictwem. Nie jest już normą 
opieka międzypokoleniowa, czyli dziadków nad wnukami i od-
wrotnie, jak również starszego rodzeństwa nad młodszym. Dzieci 
nie są już traktowane jako zabezpieczenie starości dla rodziców. 
Nie ma również zwyczaju pomagania dalszym krewnym50.

Istotnym utrudnieniem w realizacji zadań opiekuńczych 
przez rodzinę są także takie zjawiska, jak: bezrobocie, ubóstwo, 
uzależnienia, brak zaradności życiowej.

49 Por. cz. lewicki, Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, 
w: Rodzina diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. K. Duraj-Nowakowa, u. Gruca-
Miąsik, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 40.

50 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 
socjokulturowych, art. cyt., s. 50.
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Pierwszą i podstawową wspólnotą, która zaspakaja potrzeby 
dziecka jest rodzina, ale za realizację funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczej jest również odpowiedzialne państwo realizujące okre-
śloną politykę społeczną51.

W odniesieniu do tej funkcji należy także podkreślić, iż rodzina 
wychowuje przede wszystkim przez obecność swoich członków, 
którzy pozostają z sobą w relacji miłości i życzliwości. To życie 
codzienne i zachowane w nim odpowiednie proporcje między 
troską o zaspokajanie potrzeb materialnych a psychicznych i du-
chowych, stanowi treść i metodę wychowania. Życie codzienne 
informuje, co jest ważne i cenne. Stąd poziom życia codziennego 
decyduje o jakości wychowania i jego rezultatach, pozostawia 
bowiem ślady w świadomości członków rodziny. Ich trwałość 
zależy od odpowiednich środków takich, jak: obecność rodzi-
ców, dialog między członkami rodziny, współodpowiedzialność 
wszystkich oraz wytworzenie domowej obyczajowości52.

W świetle tego, co zostało przedstawione powyżej rodzina, 
będąc instytucją wychowania naturalnego, oddziałuje na swo-
ich członków poprzez elementy wychowania bezrefleksyjne-
go (wpływy spontaniczne, niezamierzone), ale i refleksyjnego 
(świadome działania wychowawcze rodziców skierowane na 
dziecko).

S. Kawula wyróżnił kilka odmian oddziaływań wychowaw-
czych występujących w rodzinie. W pierwszej kolejności wska-
zał na oddziaływania niezamierzone, obojętne z wychowawcze-
go punktu widzenia. Są to sytuacje zwyczajne i codzienne, które 
są dobrze znane wszystkim członkom i nie powodują nowych 
przeżyć (np. zasuwanie zasłon okiennych). W drugiej kolejności 
wyróżnił oddziaływania niezamierzone, ale nieobojętne z wy-
chowawczej perspektywy. Wynikają one z całokształtu życia ro-
dziny i mogą posiadać wpływ dodatni i ujemny na kształtowanie 
osobowości dziecka (np. kłótnie małżeńskie, czytanie dzieciom 
książek). Są to oddziaływania związane z uczestnictwem w życiu 
rodzinnym, brak im jednak wyraźnych cech wychowawczych. 
Kolejna grupa to wychowawcze oddziaływania zamierzone, 
ale zorientowane na realizację celów rodziny (np. powierzanie 
opieki starszych dzieci nad młodszymi, przydział określonych 

51 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 141.
52 Por. T. Kukołowicz, Życie codzienne rodziny, art. cyt., s. 30.
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obowiązków domowych). Ostatnią grupę stanowią zamierzone 
oddziaływania wychowawcze rodziców, które zorientowane są 
również na realizację celów wychowawczych obowiązujących 
w społeczeństwie globalnym. Wiąże się to z przekazywaniem 
dziecku dorobku i tradycji społeczeństwa w zakresie kultury, 
kształtowanie społecznie pożądanych postaw, stwarzanie właś-
ciwych warunków do nauki szkolnej, zaszczepianie odpowied-
nich aspiracji i dążeń. Dlatego zasadniczymi mechanizmami 
procesu wychowawczego w rodzinie są: mechanizm naśladow-
nictwa i identyfikacji, mechanizm kontroli społecznej współwy-
stępujący z systemem kar i nagród oraz mechanizm inspirujący 
i pobudzający odpowiednio ukierunkowaną aktywność dziecka. 
Dwa pierwsze wymienione mechanizmy wiążą się raczej z wy-
chowaniem naturalnym, a trzeci z wychowawczymi oddziały-
waniami zamierzonymi, intencjonalnymi53.

Rodzina, będąc środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym 
zaspakajającym potrzeby psychiczne i biologiczne swoich człon-
ków, charakteryzuje się następującymi cechami54:
− Stałością – założenie rodziny niezależnie od zmian czasowych 

w obrębie poszczególnych kultur, klas i warstw społecznych 
wykazuje stałość przez wiele lat. Zmieniają się wzory życia 
społecznego, jedne elementy są zastępowane innymi, jednak 
istnieją pewne elementy stałe np. więź emocjonalna, prokre-
acja, stabilność związku małżeńskiego. Zawarcie małżeństwa 
jest deklaracją, od której w założeniu nie ma odwrotu, gdyż 
rozwód traktowany jest jako naruszenie ustalonej normy i za-
wsze wiąże się z dramatem.

− cielesnością – ma związek z biologiczną sferą życia rodzin-
nego. Rodzina jest instytucją, która troszczy się o zapewnie-
nie środków do życia. Ponadto treść życia rodzinnego uza-
leżniona jest od kolejnych cyklów biologicznego istnienia 
czy przypadków losowych (np. śmierci, narodzin, rozwo-
du). W instytucjach nieoczekiwana zmiana w strukturze jest 
z reguły uzupełniana, w przypadku rodziny nigdy nie jest to 
możliwe.

53 Por. S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, art. 
cyt., s. 56-58.

54 Por. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie pol-
skiej, dz. cyt., s. 26-27.
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− unikatowością – jako niepowtarzalność relacji i interakcji oraz 
przeżyć członków rodziny, możliwość autentycznego i spon-
tanicznego wyrażania uczuć, odreagowania problemów dnia 
codziennego, ogromna różnorodność celów rodzinnych.

− Spontanicznością – dotyczy wielu działań i zachowań rodzin-
nych. Realizacja celów w większym stopniu w rodzinie prze-
biega w sposób spontaniczny i naturalny. Opieka rodzinna ma 
niepowtarzalny charakter ze względu na istniejącą więź oraz 
ciągłość tego procesu, a potrzeby dzieci są wyznacznikiem 
działania rodziców. Rodzina jest tym środowiskiem opiekuń-
czym, w którym istnieje możliwość zaspakajania wielu po-
trzeb łącznie.
człowiek wymaga wychowania i samowychowania, ponie-

waż się rozwija (jest „w drodze”). Wychowanie jest dynamicz-
nym procesem, który polega na tym, by osoba wychowująca 
pomagała wychowankowi w rozpoznaniu i rozwoju jego po-
tencjalności, zdolności, zainteresowań, by mógł stawać się coraz 
bardziej człowiekiem. Stąd wychowawcom potrzebna jest okre-
ślona wiedza, kompetencje, umiejętności oraz przyjazne, akcep-
tujące i rozumiejące podejście.

Warunki psychospołeczne, w których przebiega proces wy-
chowania, mogą ułatwiać lub utrudniać rozwój człowieka. Za-
spokojenie materialno-bytowych, fizjologicznych potrzeb daje 
możliwość rozwoju biologicznego. Natomiast zapewnienie bez-
pieczeństwa, czułości, miłości, akceptacji, bliskości staje się pod-
stawą rozwoju psychicznego, społecznego i duchowego. Dlatego 
funkcja opiekuńcza rodziny to z jednej strony zapewnienie poży-
wienia, ubrania, odpowiednich warunków do snu, odpoczynku, 
zabawy, optymalnych warunków materialnych i fizycznych ży-
cia domowego, a z drugiej obejmuje wszelkie działania, które słu-
żą zachowaniu zdrowia, chronią przed niebezpieczeństwami dla 
rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.

Wychowanie rodzinne związane jest bardziej z przekazaniem 
przestrzeni międzypodmiotowej, opartej na współdziałaniu, 
współdoznawaniu wszystkich członków rodziny zmierzających 
do rozwoju i przystosowania jednostki do życia niż z interwen-
cją powodującą trwałe zmiany w jej osobowości55.

55 Por. A. M. Tchorzewski, Funkcje edukacyjne rodziny, WSD, Bydgoszcz 1990, 
s. 10-11.
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Na kształt obecnego wychowania rodzinnego ma wpływ fakt, 
iż wielu rodziców nie potrafi odnaleźć się w demokratycznej rze-
czywistości i pozostają oni bezradni w sytuacji wolności wyboru 
i decydowania o sprawach własnych dzieci.

Trzeba też podkreślić, że współcześnie rodzina nie ma mo-
nopolu na oddziaływania wychowawcze, socjalizacyjne i enkul-
turację jej członków. Tradycyjne instytucje wychowawcze, takie 
jak: szkoła, Kościół, organizacje społeczne, tracą dziś na znacze-
niu na korzyść wszechobecnych mediów, grup towarzyskich 
i zawodowych. Obecnie istnieje duża ilość źródeł wpływów, któ-
re nie są zgodne z wpływami rodziny. Dlatego tak ważną w stra-
tegiach wychowawczych jest pomoc w samowychowaniu. czło-
wiek musi „nauczyć się myśleć o sobie jako o twórcy swojego 
własnego życia i własnej przestrzeni społecznej. Istnieć znaczy 
działać (…)”56.

Funkcja wspomaganie rozwoju osobowości

Osobowość jako zbiór właściwości i cech psychicznych, spo-
łecznych i duchowych rozwija się i kształtuje przez całe życie 
człowieka, dokonuje się to dzięki pomocy innych osób oraz 
własnej aktywności.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem wspomagającym roz-
wój osobowości poszczególnych członków poprzez swój inter-
akcyjny charakter. Tutaj kształtują się główne struktury osobo-
wości, takie jak wiedza o sobie i świecie, postawy wobec siebie 
i innych. środowisko rodzinne uznaje się za kolebkę osobowości, 
ponieważ w bliskich interakcjach z rodzicami, z rodzeństwem, 
z dziadkami, dziecko rozwija podstawowe funkcje psychiczne 
i kształtuje strukturę osobowości57.

Dzięki rodzinie istnieje możliwość poznania własnej osoby, 
doświadczając sukcesów i porażek, dziecko uczy się postaw wo-
bec siebie i innych. Poprzez informacje zwrotne, jakie otrzymuje 
od ważnych dla siebie osób, buduje poczucie własnej wartości. 
Ten nowo powstały obraz własnej osoby, ukształtowany na pod-
stawie opinii innych, z biegiem czasu przybiera dojrzałą postać 

56 M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian socjo-
kulturowych, art. cyt., s. 53.

57 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1979, s. 5.
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opartą na samoocenie i samoakceptacji. Dopiero tak ukształto-
wana osobowość może stanowić filar dla szczęśliwego życia opar-
tego na prawdzie, a nie na złudzeniach, jakie otrzymuje człowiek 
dzięki rodzinie58.

Kształtowaniu osobowości w rodzinie sprzyjają takie okolicz-
ności, jak wielość sytuacji, zróżnicowane relacje oraz zadania re-
alizowane przez poszczególne osoby, uczestnictwo w grupach 
lokalnych, koleżeńskich, religijnych. Przy czym muszą być speł-
nione określone warunki, by proces ten nie został zaburzony. 
Istotna jest obecność w rodzinie wszystkich osób: matki, ojca, 
dzieci i dziadków. Oczywiście, ważne jest tutaj autentyczne za-
angażowanie i uczestnictwo tych osób w sprawach rodziny59.

Wspomaganie rozwoju moralno-religijnego w rodzinie

Moralność dotyczy zbioru norm i ocen postępowania, które 
obowiązują wszystkich ludzi, jednak człowiek musi mieć świa-
domość dobra i zła. W związku z powyższym przed rodzicami 
jest postawione zadanie kształtowania wyraźnych granic między 
tym, co moralnie dobre a tym, co złe. Rodzina jest miejscem roz-
woju człowieka w perspektywie moralnej i religijnej, ponieważ 
daje możliwość otwarcia na wartości wyższe, w tym i na Boga60.

„Funkcja ta polega na przekazywaniu w ramach życia ro-
dzinnego wartości, norm i wzorów zachowań religijnych oraz na 
uczeniu określonych ról i określonego typu interakcji (…) uzna-
wanych w grupie religijnej. Na tej drodze dokonuje się integra-
cja dziecka z globalną społecznością religijną, z Kościołem”61. 
W rodzinie dziecko zapoznaje się po raz pierwszy z normami 
społecznymi, prawnymi i obyczajowymi. Dlatego rodzina jest 
pierwszym środowiskiem rozwoju moralnego i religijnego. Po-
przez wymaganie posłuszeństwa, występowanie systemu na-
kazów, zakazów i zasad, które regulują życie rodzinne, dziecko 
kształtuje swój system regulujący zobowiązania wobec siebie 
i innych ludzi, przyrody, Boga.

58 Por. A. Stępniak-łuczywek, Rodzina jako system interakcji, „Małżeństwo 
i Rodzina” 2004 nr 1, s. 6-8.

59 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s.143-145.
60 Por. W. Szewczyk, Przygotowanie do małżeństwa, Michalineum, Tarnów 

1999, s. 173-176.
61 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 43.
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Ważną rolę odgrywa tutaj osobisty wzór rodziców, którzy 
nie tylko uznają normy moralne i prawne, ale także realizują 
je w swoim życiu. Jest to najlepsza droga do uwewnętrznienia 
norm moralnych i prawnych przez dzieci, by stały się osobisty-
mi zasadami życia62.

Rodzina jest tym środowiskiem, w którym dokonuje się uwy-
raźnienie relacji z Bogiem i religią. Jest pierwszą wspólnotą, 
która wprowadza w świat przeżyć religijnych lub eliminuje je 
z życia jej członków. Duże znaczenie odgrywają tutaj osobiste za-
angażowanie religijne rodziców oraz ich postawy i zachowania 
religijne. Wówczas rodzice pierwsi przekazują dziecku wiedzę 
o Bogu i zasadach komunikowania się z Nim63.

W rodzinie ma miejsce przekaz wiary kolejnym pokoleniom, 
gdyż to rodzina jest pierwszorzędnym i aktywnym podmiotem 
religijnego wychowania. Przy czym wychowanie religijne w naj-
wcześniejszym okresie dokonuje się w związku z kształtowaniem 
zdrowego osobowego życia. Dlatego szczególnie ważne jest tutaj 
kształtowanie prazaufania i rozwijanie zdolności do nawiązywa-
nia relacji osobowych oraz identyfikacji z autorytetem64.

Proces wychowania religijnego jest podzielony na kilka eta-
pów, które są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka 
i dotyczą przybliżenia mu Istoty Nadprzyrodzonej, wprowa-
dzenia do modlitwy indywidualnej i całej społeczności religijnej 
oraz wprowadzenia w światopogląd religijny65.

Należy tutaj także wskazać, iż dla procesu wychowania reli-
gijnego ważne są: atmosfera domowa, wystrój religijny miesz-
kania (obrazy, krzyż, książki religijne), sposoby praktykowania 
i świętowania przez rodzinę uroczystości i ważnych wydarzeń 
kościelnych, narodowych i rodzinnych, aktywny udział w życiu 
parafii. Wymienia się także następujące czynniki, których istnie-
nie lub brak decyduje o fakcie i jakości wychowania religijne-
go w rodzinie, są to: słowo rodzinne, wrażliwość na symbolikę, 
zwyczaje oraz właściwa hierarchia wartości66.

62 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 145.
63 Por. tamże, s. 146-147.
64 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 127.
65 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, dz. cyt., s. 43.
66 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s.140-141.
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Funkcja ekonomiczna rodziny

Funkcja ta z jednej strony sprowadza się do zaspakajania po-
trzeb materialno-bytowych swoich członków, natomiast z dru-
giej dotyczy faktu, iż każda rodzina poprzez pracę swoich człon-
ków przyczynia się do zasobności i siły ekonomicznej państwa, 
a dzięki temu można lepiej zabezpieczyć interesy wszystkich 
grup społecznych67.

Ponadto z funkcją tą nierozerwalnie wiąże się praca zawodo-
wa rodziców, która jest jednym z najbardziej istotnych elemen-
tów życia współczesnej rodziny. Stanowi podstawę egzystencji 
większości rodzin oraz pozwala na gromadzenie środków fi-
nansowych i dóbr materialnych związanych z zaspokajaniem 
potrzeb rodziny i jej poszczególnych członków68. Niestety popu-
larna współcześnie ideologia konsumpcjonizmu powoduje, że 
rodzice coraz więcej czasu poświęcają na zarabianie pieniędzy, 
bo pojawiły się takie możliwości, ale dokonuje się to kosztem 
czasu poświęconego rodzinie.

Na aktualne realizowanie funkcji ekonomicznej w rodzinie 
miały wpływ procesy emancypacyjne, które przyczyniły się do 
aktywizacji zawodowej kobiet. Obecnie mąż-ojciec nie jest już 
jedynym żywicielem rodziny, ale najczęściej pracują oboje rodzi-
ce, choć w wielu przypadkach kobieta zarabia mniej, mimo że 
zajmuje to samo stanowisko co mężczyzna. Ta sytuacja jednak 
stopniowo się zmienia. Niektórzy mężczyźni mentalnie nie są 
przygotowani na takie zmiany, a to pociąga za sobą określone 
konsekwencje na płaszczyźnie osobistej (niska samoocena, fru-
stracja), rodzinnej (konfliktowość) i ogólnospołecznej (lęk przed 
wchodzeniem w relacje z płcią przeciwną)69.

Nowym zjawiskiem jest fakt, iż dorosłe dzieci pełną samo-
dzielność ekonomiczną osiągają coraz później, niechętnie wy-
prowadzają się z domu rodzinnego. Związane jest to z wy-
dłużającym się okresem kształcenia oraz liberalizacją systemu 
wychowawczego. Młodzi ludzie nieobciążeni obowiązkami do-

67 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s.148.
68 Por. cz. lewicki, Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, 

art. cyt., s. 39.
69 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, art. cyt., s. 49.
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mowymi, nieskrępowani rygorystycznymi zakazami, dodatko-
wo obsługiwani przez troskliwych rodziców, nie chcą podejmo-
wać trudu samodzielnego życia70.

Na skutek przemian gospodarczo-społecznych pojawiło się 
zjawisko emigracji zarobkowych, które w istotny sposób wią-
żą się z funkcją ekonomiczną rodziny. Konsekwencje emigracji 
można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. W obrębie funk-
cjonowania rodziny wiąże się ona zwykle z polepszeniem sytu-
acji materialnej gospodarstwa domowego, ale z drugiej strony 
pociąga za sobą rozluźnienie i rozpad więzi rodzinnych oraz 
kryzys rodziny, rozwód. Kształtuje się nowy model rodziny 
(tzw. rodzina migracyjna), gdzie rodzice lub rodzic podejmuje 
pracę zarobkową za granicą bez zamiaru pozostania tam na sta-
łe. Pod względem prawnym ma ona status rodziny pełnej. Jed-
nak w okresach nieobecności rodzica/rodziców przejawia cechy 
i konsekwencje rodziny niepełnej71.

Współcześnie z realizacją tej funkcji wiążą się także niebez-
pieczne zjawiska dla życia rodzinnego. Bowiem ze względów 
ekonomicznych pojawił się problem dziecka z kluczem na szyi 
(dziecka bez opieki dorosłych, często głodnego lub niedożywio-
nego)72. Nasila się również „prawo 4B” – „biedni ciągle biednie-
ją (jest ich coraz więcej), a bogaci bogacą się”73, które pociąga za 
sobą istnienie obszaru biedy i obszaru dostatku w zakresie poło-
żenia materialnego rodzin. Zagrożeniem dla funkcjonowania ro-
dziny w omawianej perspektywie jest bezrobocie rodziców, któ-
re w istotny sposób wpływa na egzystencję rodziny (uszczupla 
dochód rodziny, obniża standard życia) oraz siłę oddziaływania 
wychowawczego rodziców, ponadto wywołuje napięcia w ro-
dzinie. Bezrobocie rodziców stanowi główną przyczynę funkcjo-
nowania rodziny w obszarze podwyższonego ryzyka. Są to tzw. 
rodziny „na zasiłku”, nastawione wyłącznie na przetrwanie. Ich 
członkowie są stałymi klientami pomocy społecznej i żyją z zasił-
ku, po który przychodzą z dziećmi, ucząc je postaw roszczenio-

70 Por. tamże.
71 Por. W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans 

humana, Białystok 2006, s. 31-33.
72 Por. cz. lewicki, Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, 

art. cyt., s. 45.
73 S. Kawula, Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Wydawnictwo 

Epistheme, Olsztyn 2004, s. 20.
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wych (proces dziedziczenia biedy). Te rodziny najczęściej dotyka 
problem tzw. syndromu 3B (bezrobocie, bieda i bezdomność)74.

Funkcja profilaktyczna

Polega ona na stałej obserwacji i neutralizacji tych czynników, 
które mogą zagrażać zdrowiu i życiu, rozwojowi poszczegól-
nych członków oraz jedności i realizacji określonych zadań ro-
dziny. Wiąże się to z wyszukiwaniem i stymulowaniem działa-
nia tych czynników, które sprzyjają zdrowiu, rozwojowi rodziny 
i jej członkom.

Warto w tym miejscu wskazać na czynniki ryzyka i czynni-
ki chroniące w odniesieniu do rodziny. czynniki ryzyka przy-
czyniają się do powstawania zachowań dewiacyjnych u dzieci 
i młodzieży. Natomiast czynniki chroniące zwiększają odpor-
ność młodych ludzi na działania czynników ryzyka. Obecność 
lub brak tych czynników, także ich liczba i siła oraz czas od-
działywania decydują, jak będzie się zachowywała dana osoba. 
Stąd im więcej jest w sytuacji życiowej danej jednostki obecnych 
czynników ryzyka, im dłużej one działają, a także im mniej jest 
czynników chroniących, tym większe jest prawdopodobieństwo 
wystąpienia zachowań dewiacyjnych75.

W literaturze wskazuje się na różne czynniki ryzyka dotyczą-
ce środowiska rodzinnego. Jedne źródła wskazują na następują-
ce elementy76: zaburzenia więzi (głównie emocjonalnej) pomię-
dzy rodzicami i dziećmi, wysoki poziom konfliktów w rodzinie 
(w tym także pomiędzy małżonkami), zaburzenia w pełnieniu ról 
rodzicielskich (matki i ojca), niejasny system wymagań stawia-
nych dzieciom, brak dyscypliny i kontroli lub nadmiernie suro-
wa dyscyplina i kontrola, niekonsekwencje w wychowaniu, tole-
rancja rodziców dla ryzykownych zachowań dzieci oraz rodzice 
będący niewłaściwymi wzorcami zachowań (np. picie alkoholu). 
Inne źródła podają następujące rodzinne czynniki ryzyka: „obec-
ność przemocy w rodzinie; niski poziom umiejętności wycho-

74 Por. tamże, s. 30.
75 Por. J. Szymańska, Rodzina jako najważniejsza wspólnota w działaniach pro-

filaktycznych, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców 
i wychowawców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, dz. cyt., s. 287-288.

76 Por. tamże, s. 290.
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wawczych rodziców; nieprawidłowa struktura rodziny, rozwód 
rodziców; posługiwanie się bronią przez członków rodziny; nad-
używanie środków psychoaktywnych przez członków rodziny; 
obecność w rodzinie przewlekłych konfliktów; stosowanie przez 
rodziców surowych i nieuzasadnionych form karania; brak jas-
nych oczekiwań i norm regulujących zachowanie; brak nadzoru 
i wsparcia ze strony rodziców, wykorzystywanie dziecka”77.

W odniesieniu do sytuacji przedstawionych powyżej dziecko 
ma wiele powodów, by zachowywać się nieprawidłowo. często 
poprzez swoje niepokojące zachowanie chce ukarać rodziców 
lub zmusić ich do realizacji funkcji rodzicielskich, zwracając na 
siebie uwagę. Jakie ryzykowne zachowanie dziecko wybierze, 
jest często kwestą przypadku, bo pojawiła się okazja. Zdarza się 
i tak, że dziecko wybiera takie zachowanie, które według niego 
wzbudzi największy niepokój rodziców78.

Z kolei najważniejsze czynniki chroniące związane z sytua-
cją rodzinną, to: silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauką 
szkolną, regularne praktyki religijne oraz uwewnętrzniony sza-
cunek do norm, prawa, wartości, autorytetów i przynależność 
do pozytywnej grupy rówieśniczej. Wśród wymienionych czyn-
ników najważniejszy jest pierwszy79.

Podsumowanie

Wskazane powyżej funkcje rodziny, stanowią zintegrowaną 
całość przypisywanych jej zadań. Stąd jakiekolwiek zaburzenie, 
które uniemożliwi realizację którejś z nich, spowoduje większe 
lub mniejsze trudności w jej funkcjonowaniu. Dlatego w tym 
miejscu warto także przedstawić podstawowe cechy charaktery-
zujące zdrową i silną rodzinę80:

77 K. Duraj-Nowakowa, Między integracją a dezintegracją pedagogiki społecznej 
na użytek familiologii,, w: Rodzina diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. K. Duraj- 
-Nowakowa, u. Gruca-Miąsik, dz. cyt., s. 22. 

78 Por. J. Szymańska, Rodzina jako najważniejsza wspólnota w działaniach profi-
laktycznych, art. cyt., s. 290.

79 Por. J. Sakowska, Rola rodziny w profilaktyce uzależnień, „Studia na Rodziną 
(ATK)” 1998 nr 2, s. 94.

80 Por. tamże, s. 98.
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1. Głębokie oddanie się wzajemne małżonków, którzy są prze-
konani, iż małżeństwo jest trwałym związkiem i działają na 
rzecz drugiego.

2. Wspólne spędzanie czasu.
3. Właściwa komunikacja między poszczególnymi członkami 

w rodzinie.
4. Silne zaangażowanie religijne.
5. Otwartość w wyrażaniu uczuć i potrzeb.
6. Zdolność do rozwiązywania trudnych sytuacji, które scalają 

i jednoczą rodzinę.
Rodzina stanowi uniwersalną formę życia w świecie. Będąc 

pierwotną i podstawową komórką każdego społeczeństwa, jest 
również szczególnym rodzajem wspólnoty wynikającym z natury 
ludzkiej. członkowie rodziny tworzą system, niby żywy organizm, 
oparty na miłości i wzajemnej życzliwości. Rodzina jako wspólno-
ta najbliższych sobie osób jest początkiem i źródłem autentycznych 
kontaktów i relacji międzyludzkich, pierwszych więzi psychicz-
nych. Tworzy ona swój intymny świat, niepowtarzalny i różniący 
się od innych rodzin, świadczący o jej jedności i wartości.

Każdy człowiek rodzi się w określonej rodzinie, również 
większość osób, gdy dorasta, zakłada własną. środowisko ro-
dzinne w sposób najpełniejszy odpowiada na potrzeby rozwojo-
we młodego człowieka i jest w stanie dostarczyć wszystkich nie-
zbędnych stymulacji, czego nie zapewni żadna inna instytucja.
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Ewa Dybowska

Rodzicielstwo i jego znaczenie  
dla procesu wychowania dziecka

Bycie rodzicem nie jest jednorazowym czy nawet kilkura-
zowym działaniem na rzecz dziecka, ale jest stałym ciągiem 
działań, złożonym procesem, aktywnym i rzeczywistym pełnie-
niem roli rodzicielskiej związanej z opieką, ochroną, kontrolą, 
kierownictwem, wsparciem w rozwoju dziecka na wszystkich 
płaszczyznach. Przejawia się to w przyjmowanych postawach 
rodzicielskich wobec dziecka i stosowanym wobec niego stylem 
wychowania rodzicielskiego.

Komplementarność ról rodzicielskich

Każde dziecko potrzebuje obojga kochających rodziców, któ-
rzy obdarzą je prawdziwym uczuciem i uznaniem, będą je doce-
niać i akceptować. Dzięki temu będzie się ono czuło potrzebne, 
kochane i chciane. Dziecko samo szuka miłości rodziców, oczeku-
je z ich strony pomocy, zapewnienia mu spokoju i szczęścia. Ale 
z drugiej strony dziecko podlega kontroli rodziców, którzy uczą 
je zdyscyplinowania, co pozwala mu wytworzyć wewnętrzny 
ład i daje poczucie bezpieczeństwa. Między rodzicami a dziećmi 
kształtują się subtelne związki zależności, niezależności i współ-
zależności, istotne dla funkcjonowania dziecka w przyszłości 
i budowania relacji z innymi1.

1 Por. J. Rembowski, Rodzina jako system powiązań, w: Rodzina i dziecko, red. 
M. Ziemska, PWN, Warszawa 1979, s. 139.
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Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami 
dziecka2. Ze względu na szczególne emocjonalne więzy sta-
ją się oni dla niego osobami znaczącymi, mającymi możliwość 
wywierania na niego istotnego wpływu. Rodzice są dla dziecka 
osobami, z którymi identyfikuje się w sposób szczególny, wyni-
ka z roli, jaką pełnią w jego życiu. Są osobami najbliższymi za-
równo w sensie fizycznym, jak i psychicznym, bowiem dziecko 
styka się z nimi codziennie, zaspokajają oni jego potrzeby i kon-
trolują jego najważniejsze cele. Dopiero gdy krąg społecznych 
doświadczeń dziecka rozszerza się poza rodzinę, wówczas za-
czyna utożsamiać się ono z innymi osobami spoza rodziny. Jed-
nak identyfikacja z rodzicami odgrywa szczególną rolę w proce-
sie kształtowania osobowości, gdyż dokonuje się ona w okresie 
wczesnego dzieciństwa, kiedy tworzą się jej fundamenty3.

Współcześnie w pedagogice przyjmuje się zasadę komple-
mentarności obu ról rodzicielskich, czyli współwystępowania 
w każdym czasie i wzajemnego uzupełniania się. Wzajemne 
uzupełnianie się mamy i taty w realizowaniu właściwych sobie 
funkcji służy dobru dziecka, gdyż otrzymuje kompletne bodźce 
od obu znaczących dla niego osób. Stąd wynikają istotne wnio-
ski dla procesu wychowania w rodzinie. Otóż ważna jest fizycz-
na obecność obydwojga rodziców, aby dziecko mogło odbierać 
sygnały i bodźce od mamy i taty, ze świata dwupłciowego. ce-
chą ról rodzicielskich jest ich „nieprzekazywalność”, ponieważ 
wynikają one z natury męskości i kobiecości. Nie jest możliwe 
zastąpienie jednego rodzica przez drugiego, nawet przy najlep-
szych chęciach. Właściwe pełnienie funkcji rodzicielskiej wy-
maga od rodziców wewnętrznej integralności i czytelności we 
właściwych danej płci zachowaniach, tożsamości płciowej oraz 
radosnej akceptacji siebie. Jest to możliwe w sytuacji, gdy w ro-
dzinach występowały poprawne wzorce kobiecości i męskości, 
macierzyństwa i ojcostwa4. Ojciec i matka są równi w przekazy-
waniu życia, ale są różni i przeznaczeni do odmiennych ról5.

2 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poli-
grafia Salezjańska, lublin 2002, s. 46.

3 Por. J. Sołowiej, Identyfikacja dziecka z rodzicami, w: Rodzina i dziecko, red. 
M. Ziemska, dz. cyt., s. 145.

4 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 87, 89-90.
5 Por. J. Pulikowski, Warto być ojcem, Wydawnictwo Jerozolima, Poznań 

2002, s. 24.
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Znamiennymi cechami bycia rodzicem są nieodwracalność 
i permanentność, bowiem tego faktu nie można zmienić. Z przyj-
ściem dziecka na świat wiąże się bycie rodzicem już do końca 
życia, nawet wtedy gdy osoba nie podejmuje się realizacji roli 
rodzicielskiej. Natomiast permanentność bycia rodzicem wynika 
z faktu, iż tej roli nie można czasowo czy na stałe zawiesić. Ro-
dzicem jest się przez cały czas bez przerwy6.

Właściwe i skuteczne pełnienie przez mamę i tatę swoich ról 
możliwe jest przy pełnej akceptacji pozostałych członków w ro-
dzinie i ich ról. Dlatego, jeżeli ojciec nie akceptuje roli żony lub 
osoby dziecka, niemożliwe jest dobre wypełnianie roli ojca7.

Rola ojca w wychowaniu rodzinnym

Współcześnie rola męża i ojca w rodzinie uległa zmianie, po-
nieważ ojciec wobec dzieci utracił swój dotychczasowy autorytet, 
wynikający z jego pozycji w rodzinie i obecnie ten autorytet bu-
duje na osobistych walorach i emocjonalnym stosunku do żony 
i dzieci. Dzisiaj ojciec włącza się w obowiązki domowe i opiekę 
nad dzieckiem, stając się partnerem żony w codziennym życiu8. 
„Być ojcem to od początku umieszczać dziecko we właściwym 
kontekście społecznym, stawiającym większe wymagania niż 
kontakt z tylko jedną, kochającą osobą”9.

W literaturze przedmiotu wskazuje się współcześnie na róż-
ne aspekty ojcostwa. Pierwszy z nich to aspekt biologiczny (fi-
zyczny, naturalny), który określa, kto jest biologicznym ojcem 
dziecka i stanowi podstawę pokrewieństwa („więzów krwi”). 
Drugi aspekt to ojcostwo psychiczne i duchowe, które stanowi 
efekt świadomej pracy ojca nad sobą. Tutaj mężczyzna uczy się 

6 Por. A. Kwak, Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, w: Rodziciel-
stwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wydawnictwo 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008, s. 22. 

7 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny. 
Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 127.

8 Por. tamże, s. 128. 
9 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Wydawnictwo Kul, lublin 

2008, s. 171.
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tej roli samodzielnie. Kolejna kwestia to ojcostwo w aspekcie 
wychowawczym, które wiąże się z obecnością ojca w proce-
sie kształtowania się przyszłych postaw społecznych dziecka. 
Następny z aspektów to ojcostwo moralne, które przejawia się 
w autorytecie ojca przekazującego hierarchię zasad i wartości 
oraz celów życiowych10. Oprócz wyżej wymienionych aspek-
tów wskazuje się również na aspekt prawny ojcostwa, który 
gwarantuje dziecku „prawne pochodzenie”, umiejscawia go 
w ramach określonej struktury społecznej, określa władzę ro-
dzicielską, przy czym najlepszym rozwiązaniem dla dziecka 
i całej rodziny jest sytuacja, gdy jeden i ten sam mężczyzna jest 
równocześnie ojcem biologicznym i prawnym11. Ojcostwo rea-
lizowane w sposób dojrzały nie jest czymś statycznym. Bycie 
ojcem jest bowiem kwestią woli, wyboru pewnego stylu życia, 
stanowi też rodzaj duchowego powołania. Mężczyźni nie rodzą 
się, lecz stają się ojcami12.

Do najważniejszych wartości, które tata wnosi do wychowa-
nia dzieci, należy zaliczyć wspieranie i uzupełnianie emocjonalne 
matki oraz wprowadzanie dzieci w rzeczywistość zewnętrzną, 
bo uczy je, jak żyć w świecie pozarodzinnym poprzez pobudza-
nie ich ciekawości i zainteresowań, tłumaczenie, odpowiadanie 
na pytania, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w konfronta-
cji ze światem zewnętrznym. Najczęściej ojciec daje odpowiedź 
na pytanie, „dlaczego”13. Ojciec, będąc wychowawcą, pobudza 
rozwój intelektualny i pragmatyczny dziecka, ale nie narzucając 
mu drogi życiowej, bo poprzez swój wpływ wychowawczy jest 
także strażnikiem jego wolności14. Ponadto poprzez swoją posta-
wę pobudza u dziecka potrzebę osiągnięć i kształtuje właściwy 
stosunek do nauki szkolnej.

10 Por. M. Bieńko, Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecz-
nym, w: Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, 
dz. cyt., s. 67-68.

11 Por. B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, w: Wychowanie do życia 
w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska, 
M. Ryś, cMPPP MEN, Warszawa 1999, s. 180.

12 Por. M. Bieńko, Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecz-
nym, w: Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, 
dz. cyt., s. 67-68.

13 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 88.
14 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, art. cyt., s. 125.
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Ojciec orientuje swojego potomka na określony świat war-
tości. Wychowanie społeczne i religijne w dużym stopniu jest 
uzależnione od obrazu ojca, od przykładu, jaki daje swoim 
dzieciom. Ojciec częściej niż matka określa prawa i obowiązki, 
pilnuje dyscypliny, stawia wymagania, zachęca do coraz trud-
niejszych zadań. Poprzez pracę zarobkową mężczyzna zapew-
nia poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie. Stanowi on wzór 
męskości dla swoich dzieci, szczególnie dla synów, natomiast 
dla córek jest pierwszym mężczyzną, wobec którego odkrywają 
siebie jako kobiety15.

W zakresie roli ojca wyróżniono element wewnątrzrodzinny 
i pozarodzinny, który polega na pierwszoplanowym kierowaniu 
życiem rodzinnym oraz reprezentowaniu rodziny w środowi-
sku zewnętrznym i łączeniu życia rodzinnego z życiem społecz-
nym. Ponadto element wewnątrzrodzinny został podzielony na 
element ogólnorodzinny i rozwojowo-wychowawczy. W pers-
pektywie rozwojowo-wychowawczej ojciec reprezentuje wobec 
potomka siłę fizyczną, energię, stanowczość oraz zapewnia mu 
odpowiednie warunki ekonomiczne, daje poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilności. W zakresie życia rodzinnego ojciec w coraz 
większym stopniu współpracuje z matką, uzgadniając z nią 
sprawy rodzinne16.

Reasumując refleksję dotyczącą roli ojca w rodzinie, należy 
wskazać na trzy zasadnicze jego funkcje w tym środowisku: zna-
czenie ojca w procesie formowania się rodziny (kształtowanie 
właściwych relacji z żoną, funkcja prokreacyjna, odpowiedzial-
ne rodzicielstwo), obecność ojca w procesie wychowania dzieci 
oraz utrzymanie i ochrona rodziny17.

Dobry ojciec to przede wszystkim taki, który jest obecny, czyli 
fizycznie i psychicznie zaangażowany w sprawy domu, który jest 
blisko i zna dziecko, jego marzenia, pragnienia i zainteresowania. 
Ponadto dobry ojciec powinien być osiągalny, gdy dziecko chce 
porozmawiać, dlatego musi umieć rozmawiać i słuchać. Ważne 
jest także, by był wsparciem dla dziecka i autorytetem oraz wzo-
rem postępowania. Jednak najważniejszą kwestią w tym zakre-
sie jest ojcowska miłość. Ojciec musi kochać dzieci, nie stawiając 

15 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 88.
16 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, art. cyt., s. 126.
17 Por. B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, art. cyt., s. 182-186.
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żadnych warunków i nigdy nie może wycofać swojej miłości, na-
wet jeśli dziecko coś zawiniło swoim postępowaniem, bo kocha, 
dając wolność przez szacunek18.

Rola matki w wychowaniu rodzinnym

Być matką w znaczeniu powszechnym oznacza przyjęcie i uro-
dzenie dziecka, wydanie go na świat, przekazanie go światu. Jest 
to proces długi i złożony, chodzi bowiem o wprowadzenie w świat 
nowych pokoleń w sensie fizycznym, psychicznym i duchowym. 
Mieć dziecko to nie to samo, co być matką19. Macierzyństwo uj-
mowane jest jako zadania do wykonania względem dziecka, czyli 
pewien zespół czynności i zachowań kobiety realizowany wobec 
potomka, określając swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie. 
urodzenie dziecka powoduje u kobiety zmiany w jej zewnętrznej 
społecznej tożsamości (inaczej jest postrzegana przez inne osoby) 
oraz w poczuciu jej tożsamości (następuje zmiana w zakresie te-
go, co ona sama myśli i czuje na swój temat)20.

W literaturze przedmiotu opisuje się wiele rodzajów macie-
rzyństwa. Wskazuje się na macierzyństwo egzystencjalne wy-
nikające z potrzeby nadania swojemu życiu sensu i znaczenia. 
Macierzyństwo instynktowne charakteryzuje się chęcią posiada-
nia dziecka za wszelką cenę. Z kolei macierzyństwo zaprzeczone 
wyraża się w niechęci do posiadania dziecka. Inny rodzaj to ma-
cierzyństwo zastępcze, które wiąże się z opieką i wychowaniem 
nieswoich biologicznie dzieci. Opisuje się również macierzyń-
stwo wymuszone jako konsekwencję gwałtu lub nieplanowanej 
ciąży. Niektórzy autorzy wskazują także na macierzyństwo kon-
formistyczne będące elementem dopasowania się do grupy oraz 
macierzyństwo pragmatyczne będące uzyskaniem roli matki dla 
powszechnego uznania, zatrzymania mężczyzny czy zapewnie-
nia sobie opieki na starość21. Współcześnie charakteryzowane 

18 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, dz. cyt., s. 179-181.
19 Por. tamże, s. 159, 164.
20 Por. M. Bieńko, Kulturowo-społeczne skrypty kobiecego macierzyństwa, w: Rodzi-

cielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, dz. cyt., s. 43. 
21 Por. B. Trzop, Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych, Oficy-

na Wydawnicza uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 167.
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jest również macierzyństwo utracone, wynikające z niemożności 
bycia matką na skutek barier zdrowotnych lub z powodu braku 
partnera oraz macierzyństwo wywalczone będące konsekwen-
cją określonych zabiegów medycznych oraz macierzyństwo po-
święcone dotyczące sytuacji, kiedy kobieta świadomie rezygnuje 
z dzieci na rzecz kariery22.

Związek matki z dzieckiem jest wielostronny i bogaty w tre-
ści oraz znamienny w swoich konsekwencjach. Specyficzna rola 
przypada matce w zaspakajaniu potrzeb dziecka, gdyż pojawia 
się ono na świecie jako istota bezradna i całkowicie zależna od 
innych. Zaspokajając podstawowe potrzeby związane z karmie-
niem, troską o higienę, matka obdarza dziecko swoją czułością, 
dobrocią i miłością, co sprzyja dalszemu jego rozwojowi. Pod-
czas wykonywania czynności pielęgnacyjnych ma miejsce stała 
wymiana bodźców między nimi i powstają wzajemne formy 
porozumienia i rozumienia swych uczuć. Dla zdrowia psychicz-
nego danej osoby ważne jest, by jako dziecko miała warunki do 
ukształtowania trwałej i bliskiej więzi uczuciowej ze swoją mat-
ką, która będzie źródłem zadowolenia i satysfakcji23.

Do najważniejszych wartości, które matka wprowadza do 
procesu wychowania, należy jej szczególna miłość, która kształ-
tuje w dziecku zdolność do miłowania. Relacja matka – dziecko 
jest prototypem wszelkich kontaktów społecznych. Otwarcie się 
lub zamknięcie w tych interakcjach powoduje konsekwencje na 
całe życie, bowiem mama stanowi pierwsze TY. Ważną funkcją 
matki jest udzielanie pomocy w kształtowaniu pozytywnego 
obrazu siebie. Ponieważ wobec mamy dziecko odkrywa, że jest 
kimś, że jest ważne i potrzebne24.

Rodzicielka umożliwia odczytywanie otaczającego świa-
ta, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Matka 
opiekująca się dzieckiem jest dla niego całym światem i przez 
nią przychodzi on do dziecka. Od jej postawy zależy, jaki ten 
odbiór świata będzie. Włącza ona dziecko w pewien porządek, 
jest pierwszym autorytetem i źródłem postępowania moralnego, 
wyznaczając mu przynależne prawa i obowiązki. Ponadto matka 

22 Por. M. Bieńko, Kulturowo-społeczne skrypty kobiecego macierzyństwa, art. 
cyt., s. 47.

23 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, art. cyt., s. 119-120.
24 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 88.
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jest dla dzieci pierwszym obrazem kobiecości, bowiem relacje 
z nią uświadamiają im własną płeć (dla córki jest to odkrycie ko-
biecości i macierzyństwa, dla syna odkrycie pierwszej kobiety 
w życiu, w pewnym sensie prototyp przyszłej żony)25.

Analizując rolę matki w rodzinie, warto również wskazać 
na etapy macierzyństwa, są nimi: przyjęcie dziecka, opieka nad 
dzieckiem i pomoc w odejściu. Pierwszy etap związany z przy-
jęciem dziecka wiąże się z decyzją matki i ojca oraz określonym 
wyborem. Kolejny etap to opieka nad dzieckiem, łączy się on 
z faktem, że rozwój dziecka trwa długo i przez wiele lat dziec-
ko potrzebuje pomocy, opieki i wsparcia. Ostatni etap to pomoc 
dziecku w odejściu, by mogło żyć samodzielnie. Przy czym usa-
modzielnianie zaczyna się już na początku życia odłączeniem fi-
zycznym – porodem, przecięciem pępowiny. Potem każdy dzień 
stanowi przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności. 
Rodzice wychowują dzieci dla przyszłości26.

Realizacja rodzicielstwa – wymiary ról rodzicielskich

Działania rodziców są ukierunkowane na dobro dziecka oraz 
zaspakajanie jego potrzeb i obejmują kilka sfer: opiekę, kontro-
lę i rozwój. W obrębie każdej z nich występują dwa poziomy 
działania: zapobieganie ewentualnemu skrzywdzeniu dziecka 
oraz promowanie tego, co może dziecku pomóc, wesprzeć je. Te 
kierunki działania rodziców wymagają z kolei posiadania okre-
ślonych środków, takich jak wiedza i zrozumienie, motywacja 
i możliwości27.

Wymiar opieki związany jest z zaspokajaniem wszelkich 
potrzeb. Opieka fizyczna ma na celu realizację potrzeb pod-
stawowych, które pozwalają dziecku przeżyć (pożywienie, cie-
pło, sen, schronienie). Z kolei opieka emocjonalna przejawia się 
w obdarzaniu dziecka miłością, by czuło się potrzebne, chciane 
i akceptowane. Opieka społeczna sprzyja nawiązywaniu kontak-
tów z rówieśnikami i dorosłymi, dostarczając dziecku informacji 
o samym sobie, o swojej wartości i wartości innych, stymuluje 

25 Por. tamże, s. 88-89.
26 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, dz. cyt., s.164, 168-169.
27 Por. A. Kwak, Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, art. cyt., s. 24-25.
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do własnego rozwoju. Wymiar kontroli powiązany jest z dzia-
łaniami nastawionymi na ukształtowanie i narzucenie dziecku 
określonych granic. Kontrola uwarunkowana jest osobistymi 
predyspozycjami rodziców, kulturowymi oczekiwaniami i wie-
kiem dziecka. celem kontrolowanych działań nie jest wyłącznie 
uzyskanie posłuszeństwa dziecka w danym momencie, ale wy-
pracowanie samokontroli, zinternalizowanie przez niego zasad 
i norm. Skuteczność kontroli jest uzależniona od udziału samego 
dziecka w kontrolowaniu interakcji za przyzwoleniem rodziców 
oraz wzięcia pod uwagę przez nich tego, czym dziecko jest zajęte 
w momencie stawiania mu wymagań czy wydawania poleceń, 
jak również atmosfery, w której zachodzi interakcja. Trzeci wy-
miar rozwoju polega na stworzeniu dziecku odpowiednich wa-
runków rozwojowych, które umożliwią mu uczestnictwo w spo-
łecznie aprobowanych i wartościowych działaniach28.

Jakość działań rodzicielskich jest uzależniona od ustosunkowa-
nia się samych zainteresowanych do faktu, że są rodzicami, czyli 
stopnia identyfikacji z rolą, oraz od przekonania co do ważności 
roli rodzicielskiej i treści motywacji współżycia rodzinnego29.

Postawy wychowawcze rodziców

Jedną z kategorii zachowań rodzicielskich są postawy rodzi-
cielskie. Samo pojęcie „postawy” jest różnorodnie definiowa-
ne w literaturze. Zwykle postawą „pewnego człowieka wobec 
pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji 
do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowa-
nia oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-ocenia-
jącym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze 
i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspo-
zycji do zachowania się wobec tego przedmiotu”30. O postawie 
można mówić wtedy, kiedy zaistnieją następujące warunki: czło-
wiek posiada świadomość przedmiotu, osoby, grupy bądź idei 

28 Por. tamże, s. 24-25.
29 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1973, s. 25-26.
30 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Ro-

dzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 168.

Wybrane zagadnienia... 8
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i w trakcie interakcji z przedmiotem dochodzi do generowania 
przekonań na jego temat i emocjonalnego ustosunkowania się 
wobec niego, które charakteryzuje się specyficznym rodzajem 
i siłą uczuć wzbudzanych przez dany obiekt. uczucia te mogą 
być pozytywne lub negatywne. To właśnie stosunek uczuciowy 
i emocjonalny ma wpływ na zachowanie jednostki w odniesie-
niu do drugiej osoby, idei bądź przedmiotu31. Zatem postawa 
w swojej strukturze zawiera trzy elementy: myślowy, uczuciowy 
i element działania. Składnik myślowy to przekonania i myśli 
na temat drugiej osoby lub przedmiotu i są zwykle wyrażane 
słownie w formie poglądu na przedmiot postawy. Składnik 
uczuciowy dotyczy przede wszystkim reakcji, emocji i uczuć, 
które mają związek z przedmiotem postawy i wyrażany jest zwykle 
poprzez ekspresję towarzyszącą wypowiedziom i zachowaniu. 
Trzeci składnik odnosi się do ludzkiego działania i przejawia się 
w czynnym zachowaniu wobec przedmiotu postawy. Pełna po-
stawa zawierać powinna wszystkie trzy komponenty32.

Specyficzną formą postaw są postawy rodzicielskie. Posta-
wa rodzicielska – według M. Ziemskiej – „jest nabytą strukturą 
poznawczo-uczuciowo-wolicjonalną, ukierunkowującą zacho-
wanie się rodziców wobec dziecka. Ta tendencja do negowania 
w określony sposób w stosunku do dziecka musi być w pewnym 
stopniu utrwalona, aby mogła zyskać miano postawy rodziciel-
skiej”33. chodzi tutaj o stały sposób odnoszenia się do dziecka 
i postępowania z nim w pewnym okresie czasu. Postawy ogól-
nie, a zwłaszcza postawy rodzicielskie, powinny charakteryzo-
wać się plastycznością i podlegać zmianom stosownie do tego, 
jak zmienia się dziecko (drugi człowiek) w kolejnych fazach roz-
woju. W relacji rodzice – dzieci najbardziej widoczne jest to na 
przykładzie dorastania dziecka, gdzie wraz z wiekiem maleje 
konieczność kontaktu fizycznego, a wzrasta potrzeba więzi psy-
chicznej. Zmianie podlega także stopień i jakość dawanej dzie-
cku swobody oraz stopień i jakość form dozoru, odpowiednio do 
fazy rozwojowej, w jakiej znajduje się dziecko.

31 Por. A. ceranek-Dadas, E. Neumann-Schmidtke, Postawy, w: Encyklope-
dia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2005, s. 743-744.

32 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, art. 
cyt., s. 169.

33 Por. tamże, s. 32. 
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Kształtowanie postaw rodzicielskich zależne jest od wielu 
czynników, które wszystkie razem lub wybiórczo wpływają na 
taką, a nie inną postawę rodziców wobec dzieci. Na postawy 
rodziców wpływają przyswojenie wzorów z otoczenia, emocjo-
nalny wpływ niektórych doświadczeń (zwłaszcza rodzinnych), 
traumatyczne przeżycia, procesy intelektualne, kultura narodo-
wa, małe grupy społeczne, relacje z osobami znaczącymi, ilość 
i jakość zgromadzonej wiedzy i umiejętność jej wykorzystania, 
inteligencja, płeć oraz wiek34.

W literaturze przedmiotu występuje kilka typologii postaw 
rodzicielskich. Jedna z typologii, która zasługuje na uwagę, to ty-
pologia postaw rodzicielskich M. Ziemskiej. Dzieli ona postawy 
rodzicielskie na pozytywne i negatywne (por. schemat nr 1).

Schemat nr 1: Model typologii postaw rodzicielskich właściwych i nie-
właściwych M. Ziemskiej

Unikająca

Odtrącająca
Nadmiernie
wymagająca

Nadmiernie
chroniąca

Współdzia- 
łanie

Akceptacja

Rozumna
swoboda

Uznanie
praw

[Źródło: M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1969.]

34 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 92.
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Właściwe, pozytywne postawy rodzicielskie wobec dziecka 
znalazły się na obwodzie koła, gdyż zwykle współwystępują 
z sobą. Na ogół rodzic, który akceptuje swoje dziecko, chętnie 
z nim współdziała, darzy je zaufaniem i pozostawia swobodę, 
a także uznaje jego prawa i miejsce w rodzinie przynależne jego 
wiekowi i rozwojowi.

Do postaw właściwych należą35:
−	 Akceptacja dziecka i jego potrzeb. Oznacza przyjęcie dziecka ta-

kim, jakim ono jest z jego fizycznością, osobowością i możli-
wościami umysłowymi. Rodzice akceptujący swoje dziecko po 
prostu lubią je, a kontakt z nim jest przyjemnością. Starają się 
poznać jego potrzeby i zaspokajać je lub pomóc w ich zaspo-
kajaniu. Akceptowane dziecko ma uczuciową niezależność, 
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z własnego istnienia.

−	 Współdziałanie z dzieckiem. świadczy to o pozytywnym zaan-
gażowaniu i zainteresowaniu rodziców sprawami dziecka. 
Dziecko jest także, odpowiednio do swoich możliwości, wcią-
gane w sprawy i zajęcia rodziców oraz domowe. Rodzice cha-
rakteryzują się aktywnością w podejmowaniu wzajemnych 
z dziećmi kontaktów, którym towarzyszy stopniowe pozna-
wanie świata, wzajemna wymiana uwag, obserwacji i spo-
strzeżeń.

−	 Rozumna swoboda. Polega na dawaniu dziecku w miarę prze-
chodzenia przez kolejne fazy rozwoju odpowiedniej dla wieku 
swobody. Dziecko dorastając, otrzymuje coraz większy mar-
gines swobody z jednoczesnym wzrostem zaufania i zacho-
waniem autorytetu. Rodzice są obiektywni w ocenie zjawisk 
i przedmiotów otaczającego świata i dbają o zdrowie i bezpie-
czeństwo dziecka.

−	 Uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przece-
niania i niedoceniania jego roli. Rodzice przyjmują swobodny 
stosunek do wszelkich przejawów aktywności dziecka, po-
zwalając na odpowiedzialność za własne działanie odpowied-
nio do wieku. Potrafią wyjaśniać i wytłumaczyć dziecku różne 
sprawy ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych wy-
magań czy kar. Dziecko wie, czego oczekują od niego rodzice, 
a oczekiwania te są dostosowane do możliwości dziecka.

35 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1969, s. 71-73.
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Wykazując właściwe postawy wobec dziecka, rodzice chętnie 
otaczają je troskliwą opieką, dostrzegają jego potrzeby, posiada-
ją odpowiedni zakres cierpliwości i gotowości do tłumaczenia 
i wyjaśniania. Rodzice o właściwych postawach łatwo nawiązują 
kontakt z dzieckiem, który jest przyjemny dla obu stron i charak-
teryzuje się wzajemną sympatią i zrozumieniem. lubią dziecko 
i potrafią obiektywnie je ocenić, okazując wobec niego zrówno-
ważenie uczuciowe36.

Niewłaściwe postawy rodzicielskie znajdują się na brzegach 
(por. Schemat nr 1) i na drugim, przeciwnym końcu każdej z po-
staw właściwych, tworząc przeciwstawne pary. Jako postawy 
niewłaściwe M. Ziemska wyróżnia37:
−	 Postawę unikającą, która ma miejsce przy nadmiernym dy-

stansie uczuciowym wobec dziecka i uległości oraz bierności 
wobec niego. charakteryzuje się ubogim stosunkiem uczucio-
wym wobec dziecka, a czasami nawet obojętnością emocjonal-
ną. Kontakt z dzieckiem jest odczuwany jako trudny i koniecz-
ny, nie sprawia przyjemności, co często skutkuje bezradnością 
wobec dziecka i niechęcią w zajmowaniu się nim. Relacja 
z dzieckiem opiera się na pozorach i nadmiernej swobodzie 
oraz rzekomym liberalizmie. Postawa ta może też objawiać 
się niedbałością i niekonsekwencją w stosowaniu wymagań, 
lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością w trosce o dziecko. 
Rodzic nie interesuje się sprawami dziecka, a kontakty z dzie-
ckiem ogranicza do niezbędnego minimum.

−	 Postawę odtrącającą, która ma miejsce przy nadmiernym dys-
tansie uczuciowym wobec dziecka i dominacji rodziców nad 
dzieckiem. Dziecko stanowi ciężar dla rodziców i gdyby to 
tylko było możliwe, rodzice oddaliby dziecko do placówki. 
Rodzice nie lubią dziecka i odczuwają wobec niego rozcza-
rowanie, zawód i urazę. Nie okazują dziecku pozytywnych 
uczuć i demonstrują negatywne, krytykując je, stają się dla 
niego dyktatorami, nie dopuszczając go do głosu. Nie są zain-
teresowani potrzebami dziecka, jego zachowaniem i nie mają 
żadnej tolerancji dla jego zachowań. Metodę wychowawczą 
stanowi kierowanie dzieckiem za pomocą rozkazów, zastra-
szania, brutalności i represywnych żądań.

36 Por. tamże, s. 73.
37 Por. tamże, s. 76-80.
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−	 Postawę nadmiernie wymagającą, zmuszającą, korygującą, któ-
rą charakteryzuje nadmierna koncentracja na dziecku oraz 
dominacja w postępowaniu. Rodzice posiadają jakiś idealny 
wzór dziecka i chcą do niego dopasować to, które posiadają, 
pragnąc, by ono było takie, jak oni tego chcą, a nie takie, ja-
kim ono jest. Dziecko musi dostosować się do wymagań sta-
wianych przez rodziców i tym samym znajduje się pod presją 
dorównania ideałowi. Postawę tę charakteryzuje stawianie 
wygórowanych wymagań, narzucanie autorytetu, rządzenie 
dzieckiem, nieprzyznawanie prawa do samodzielności i ogra-
niczanie swobody. Metodą wychowania stosowaną przez 
rodziców wykazujących tę postawę jest narzucanie, nagana, 
stosowanie sztywnych reguł. Rodzice starają się przyspieszyć 
rozwój dziecka, są przesadnie nastawieni ma osiągnięcia, nie 
szanują indywidualności dziecka, a ich wypowiedzi mają cha-
rakter oceniający i nacechowany gniewem oraz dezaprobatą.

−	 Postawę nadmiernie chroniącą, która ma miejsce wtedy, kiedy 
rodzice są nadmiernie skoncentrowani na dziecku, ale jedno-
cześnie są zbytnio ulegli wobec dziecka. Podejście rodzica do 
dziecka jest bezkrytyczne i bez względu na to, co ono zrobi, 
jest wzorem doskonałości. Dziecko jest traktowane jako małe 
dziecko bez względu na wiek i trzymane jest jak w kokonie. 
Zwykle niewiele wie o życiu codziennym, gdyż wszelkie ryzy-
ko jest mu usuwane z drogi. Rodzice są nadmiernie pobłażliwi 
wobec dziecka, nie doceniają jego możliwości, nie dopuszcza-
ją do samodzielności i często izolują dziecko od rówieśników.
Inną typologję postaw rodzicielskich zaproponowała A. Roe, 

która opracowała ją w postaci trzech kół (por. Schemat nr 2). Naj-
mniejsze, środkowe koło to dwa podstawowe wymiary postaw 
rodzicielskich: ciepło i chłód. chłód zwykle łączy się z unika-
niem dzieci, a ciepło z ich akceptacją38. uczuciowa koncentracja 
na dziecku ma w sobie oba wymiary: chłód i ciepło. Zatem dru-
gie koło stanowią postawy naczelne: akceptacja, unikanie i uczu-
ciowa koncentracja na dziecku. Trzecie, najbardziej zewnętrzne 
koło, stanowią postawy cząstkowe, które składają się na posta-
wy naczelne. Wynika z tego, że unikanie dziecka prowadzi do 
jego odrzucenia i zaniedbania. Akceptacja związana jest z posta-
wą liberalną i kochającą. liberalna oznacza zainteresowanie się 

38 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, dz. cyt., s. 97.
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dzieckiem tylko wtedy, gdy rodzice mają na to ochotę. Postawa 
kochająca to czuły, serdeczny i jednocześnie racjonalny stosunek 
do dziecka. Postawa uczuciowej koncentracji na dziecku, jeżeli 
łączy się z wymiarem chłodu, objawia się postawą wymagającą 
wobec dziecka w różnych dziedzinach, a jeżeli łączy się z rodzi-
cielskim ciepłem, to wyraża się ochranianiem dziecka i dużą po-
błażliwością wobec niego39.

Schemat nr 2: Postawy rodzicielskie według A. Roe

[Źródło: B. Zinkiewiecz, Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci i młodzieży 
z dysfunkcjonalnych środowisk wychowawczych, „Rocznik Pedagogiki Ro-
dziny – studia i rozprawy”, tom VI, 2003]

Według Marii Braun-Gałkowskiej postawy przejawiają się 
zwykle przez nadmiar albo niedomiar, ale najlepszą, najbardziej 
pożądaną wychowawczo i rozwojowo jest postawa oparta o zasa-
dę tzw. złotego środka. Typologię tę przedstawia Schemat nr 3.

39 Por. B. Zinkiewiecz, Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci i młodzieży z dys-
funkcjonalnych środowisk wychowawczych, „Rocznik Pedagogiki Rodziny – studia 
i rozprawy”, tom VI, 2003, s. 243.
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Schemat nr 3: Model postaw rodzinnych M. Braun-Gałkowskiej

[Źródło: M. Braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydaw-
nictwo Kul, lublin 2007]

Punkt wyjścia dla tego modelu stanowi założenie, że pozy-
tywne postawy w nadmiarze przestają być właściwymi. Typolo-
gia M. Braun-Gałkowskiej odnosi się do czterech postaw40:
− Bliskości – daje informacje o dystansie emocjonalnym między 

rodzicami a dziećmi.
− Pomocy – określa stopień darzenia pomocą.
− Kierowania – daje obraz zakresu zostawianej samodzielności 

i stopnia ingerowania w decyzje.
− Wymagań – dotyczy wymagań stawianych dzieciom i oczeki-

wań wobec nich.
Każda z tych postaw określana jest przez dwie negatywne 

skrajności. Pierwsza skala po stronie niedomiaru to odrzucenie, 
niechęć, obcość, w zasadzie całkowity brak bliskości, a na dru-

40 Por. M. Braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo 
Kul, lublin 2007, s. 28.



121rodzicielStWo i jego znAczenie...

gim biegunie będzie nadmierna bliskość, połączona z pragnie-
niem nierozstawania się ani na chwilę, a także z lepkością emo-
cjonalną.

Druga skala – pomocy – w obszarze niedomiaru będzie się 
charakteryzowała zupełnym brakiem pomocy, opieki i chęci do 
udzielania jakiejkolwiek pomocy. Nadmiarem tu będzie nad-
mierna opiekuńczość i nadmierne ochranianie.

Trzecia skala – kierowania – w wymiarze niedomiaru będzie 
brakiem jakichkolwiek norm i dopuszczaniem zupełnej swobo-
dy, a w nadmiarze będzie objawiała się dyrygowaniem oraz chę-
cią nadmiernego zarządzania.

W skali wymagań na jednym biegunie będzie całkowity brak 
wymagań, a na przeciwległym nadmierne wymagania i żądania.

W prezentowanym modelu najbardziej pożądaną postawą jest 
ta, która lokuje się w centrum schematu i oznacza dojrzałą mi-
łość. Powinna ona w sobie zawierać „środkową” postawę w każ-
dej skali, czyli właściwą bliskość, odpowiednią pomoc, rozumną 
swobodę i stosowne wymagania. Dojrzała miłość w zależności 
od wieku dziecka będzie w ramach wspomnianego „złotego 
środka” przesuwała się w jednym albo w drugim kierunku41.

Rodzice w czasie rozwoju dziecka powinni przyjmować po-
stawy właściwe dla danego okresu rozwojowego, jeżeli nie po-
trafią elastycznie zmieniać swoich postaw wraz z tym, jak zmie-
niają się ich dzieci, wówczas dochodzi do sytuacji konfliktowych, 
które prowadzą do zaburzeń w zachowaniu dziecka i zaburzeń 
w relacji rodzice – dzieci.

Warto dodać, że istotną postawą rodzicielską może stać się po 
prostu świadectwo życia. Postawa ta zdaje się zbierać wszystkie 
wyżej wymienione elementy i opisy, które składają się na po-
stawę rodzicielską. świadectwo życia nie przyczynia się ani do 
nadmiernej bliskości czy zaufania wobec dziecka, ani do zbyt-
niego dystansu wobec drugiej osoby, pozwala natomiast zacho-
wać w tym względzie równowagę42.

Nie można podważyć znaczenia podstaw rodzicielskich w pro-
cesie wychowania dzieci. Właściwe postawy rodzicielskie wpływa-
ją konstruktywnie na wszechstronny rozwój dziecka i jego osobo-
wości. Niewłaściwe postawy rodzicielskie mogą hamować rozwój 

41 Por. tamże, s. 29.
42 Por. J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko?, Wydawnictwo Salwator, 

Kraków 2009, s. 141.
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dziecka i prowadzić do ubóstwa uczuciowego i stanowić idealny 
punkt wyjścia do różnego typu niedostosowania społecznego43.

Postawy rodzicielskie decydują o stylu wychowania w rodzi-
nie oraz o doborze środków wychowawczych i ich skuteczności. 
Te same środki mogą dawać inne rezultaty w zależności od po-
staw rodzicielskich rodziców, którzy będą je stosowali.

Style wychowania w rodzinie

Styl wychowania w rodzinie, podobnie jak postawy rodziciel-
skie, może wpływać pozytywnie na rozwój dziecka lub charak-
teryzować się cechami, które są szkodliwe dla jego rozwoju.

Przez styl wychowania należy rozumieć wypadkową sposo-
bów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków ro-
dziny44. W zasadzie każda rodzina charakteryzuje się, realizowa-
nym świadomie lub nieświadomie, jakimś stylem wychowania.

Elementami składowymi (składnikami) stylu wychowawcze-
go są: stosunek emocjonalny do dziecka, wymagania, stopień 
kontroli zachowania dziecka i wzmocnienia, czyli system na-
gród i kar.

Wskaźnikiem stosunku emocjonalnego do dziecka jest rodzaj 
uczuć okazywanych dziecku, stopień zainteresowania jego po-
trzebami oraz przestrzeń między miłością a wrogością. Od te-
go komponentu jest uzależnione zaspokojenie potrzeb dziecka, 
zwłaszcza potrzeby kontaktu i potrzeby akceptacji. Pozytywny 
stosunek emocjonalny wyraża się tym, że dziecko jest kochane 
i akceptowane na terenie domu. W przyszłości będzie ono po-
trafiło łatwo nawiązywać kontakty i uzyskiwać akceptację osób 
z szerszego kręgu pozarodzinnego. Negatywny stosunek emo-
cjonalny będzie dostarczał dziecku złych doświadczeń. Będzie 
się ono uczyło spostrzegać ludzi jako źródło nieprzyjemnych 
przeżyć bądź zagrożeń. Pozytywny stosunek emocjonalny jest 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do uzyskania 
pożądanych wyników wychowania45.

43 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, dz. cyt., s. 101.
44 Por. S. Kuczkowski, Strategie wychowawcze, WAM, Kraków 1986, s. 232. 
45 Por. M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, w: Rodzina i dzie-

cko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 351-352.
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Wymagania w pierwszych latach życia odnoszą się głównie 
do samodzielności dziecka (np. wysiłku, pokonywania trudno-
ści, uczenia się nowych czynności, samoobsługi) oraz podpo-
rządkowywania nakazom i zakazom rodziców. Oznaczają branie 
pod uwagę realnych możliwości dzieci dostosowanych do moż-
liwości wieku, w jakim się znajdują. Właściwy poziom wyma-
gań dostosowany do możliwości dziecka to stawianie wymagań 
nieco przewyższających poziom jego możliwości, w ten sposób 
przechodzi ono na wyższy poziom rozwoju. Należy pamiętać 
o wyjaśnianiu dziecku stawianych nakazów i zakazów od mo-
mentu, w którym zaczyna się mu stawiać te wymagania. Właś-
ciwy poziom wymagań to osiąganie sukcesów przy działaniu 
z pewnym wysiłkiem. Zbyt wysoki poziom wymagań pokutuje 
powtarzającymi się niepowodzeniami. Zbyt niskie wymagania 
kryją sobie niebezpieczeństwo łatwego sukcesu46.

Stopień kontroli dziecka dotyczy zachowania dziecka, jego 
poczucia bezpieczeństwa i zgodności postępowania z wymaga-
niami. Właściwy stopień kontroli jest oparty na zaufaniu rodzi-
ców i dawaniu dziecku rozumnej swobody, oznacza to stosowa-
nie pewnej elastyczności przy ocenie zgodności postępowania 
dziecka z określonymi wymaganiami47.

Wzmacniania stosowane wobec dziecka w postaci systemu 
nagród i kar służą utrwalaniu i rozwijaniu pozytywnych właś-
ciwości zachowania dziecka. System pozytywnych wzmocnień 
to częstsze stosowanie nagród niż kar, są one naturalną konse-
kwencją zachowania dziecka. częsta akceptacja zaspokaja po-
trzebę miłości i uznania, a także sprzyja właściwemu kształto-
waniu się poczucia wartości dziecka. Nagradzanie właściwych 
form zachowania dziecka stanowi ważną dla jego rozwoju infor-
mację, jak powinno postępować48.

Najczęściej wymienianymi stylami wychowania w rodzinie 
są: styl autokratyczny, liberalny i demokratyczny. Występuje 
także styl wychowania okazjonalny i niekonsekwentny.

W autokratycznym stylu wychowania rodzice narzucają dzie-
ciom swoje własne decyzje, nie liczą się z ich zdaniem oraz ich 
pragnieniami, zainteresowaniami, odczuwanymi potrzebami. 

46 Por. tamże, s. 354.
47 Por. tamże, s. 356.
48 Por. tamże, s. 357.
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Zachowanie dziecka jest kontrolowane, a każde wykroczenie jest 
zauważane, gdyż od dziecka wymaga się bezwzględnego posłu-
szeństwa, co wywołuje atmosferę surowości, dystansu i lęku49. 
Dziecko zwykle nie wchodzi w bezpośrednie kontakty emocjo-
nalne z rodzicami, sami rodzice również nie okazują uczuć dziec-
ku, gdyż uważają, że to je psuje. W efekcie dziecko nie zwierza 
się rodzicom, stosuje się jedynie to wymagań i narzucanych za-
dań. W stylu autokratycznym wychowania w rodzinie ważniej-
sze są obowiązki niż troska o zaspokajanie potrzeb i relacje mię-
dzyludzkie50.

Styl liberalny charakteryzuje się pozostawianiem dziecku cał-
kowitej swobody, co w efekcie prowadzi to tego, że dziecko samo 
kieruje swoim wychowaniem. W domu panuje dezorganizacja, 
nawet jeżeli zostały przyjęte jakieś normy51. Rodzice zgadzają 
się na wszystko i interweniują tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Dziecko zwykle ma trudności z przystosowaniem się do miejsc, 
gdzie panują jakieś normy i zasady, np. szkoła, co powoduje tak-
że trudności w kontaktach z rówieśnikami52. Życie w rodzinie 
pozostawione jest swojemu własnemu biegowi, pozbawione jest 
ciepła rodzinnego. M. Ryś dzieli styl liberalny na liberalny ko-
chający, w którym rodzicie czują się związani z dzieckiem, i styl 
liberalny niekochający, w którym rodzice okazują dziecku obo-
jętność, chłód emocjonalny i nie interesują się jego życiem53.

Styl demokratyczny polega przede wszystkim na poszanowa-
niu praw wszystkich członków rodziny, na sprawiedliwym po-
dziale obowiązków i przywilejów w rodzinie. Dziecko w takiej 
rodzinie rozwija swoją samodzielność, uczy się współdziałania 
z innymi, zaradności i zasad współżycia społecznego54. W ro-
dzinie panuje zaufanie, sympatia, życzliwość i troska o rozwój 
wszystkich osób w rodzinie. Dziecko zna zakres swoich obo-

49 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzie-
ciom i młodzieży, MEN, Warszawa 1996, s. 47. 

50 Por. M. Ryś, Systemy rodzinne, cMPPP, Warszawa 2001, s. 17.
51 Por. h. cudak, Szkice z badań nad rodziną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1995, s. 82. 
52 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makieło-Jarża, Psychologia rozwojowa 

i wychowawcza wieku dziecięcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 1992, s. 296.

53 Por. M. Ryś, Systemy rodzinne, dz. cyt., s. 18.
54 M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Wychowanie małego dzie-

cka w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 342.
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wiązków, a także uczy się liczyć ze zdaniem innych. Więź emo-
cjonalna dziecka z rodzicami jest silna i przeważają w niej uczu-
cia pozytywne55. Jest to najwłaściwszy styl wychowania chociaż 
trudny do konsekwentnego stosowania.

Okazjonalny styl wychowania nie posiada sprecyzowanej linii 
postępowania wobec dziecka. Rodzice oddziaływują na dziecko 
pod wpływem konkretnych sytuacji, czyli od okazji do okazji. 
Dzieciom nie są wpajane normy, a reakcja rodziców jest najczęś-
ciej formą karania dziecka za jego różne przewinienia56.

Okazjonalny styl wychowania w rodzinie ma wspólne ele-
menty z niekonsekwentnym stylem wychowania. Rodzicie nie 
stosują jednolitego stylu wychowawczego, co w efekcie będzie 
wyglądało tak, że dziecko za to samo zachowanie raz będzie su-
rowo ukarane, a innym razem będzie pochwalone. Błaha rzecz 
staje się powodem do gniewu, a poważne przewinienie zostaje 
niezauważone. Okazjonalnie stosowane zakazy i rygory nie są 
potem przestrzegane. Niekonsekwencja często wynika z prze-
męczenia i przepracowania rodziców, co jednak może wywoły-
wać w dziecku poczucie krzywdy i niesprawiedliwości57.

Podsumowanie

Rodzina jest szczególnym miejscem dla każdego człowieka, 
a słowa mama i tata nabierają magicznego znaczenia bez wzglę-
du na to, jakie by te osoby były w rzeczywistości. Dzięki rodzi-
com, ich postawom i stylowi wychowania dziecko uczy się (lub 
nie) prawideł funkcjonowania najpierw w rodzinie, następnie 
w szkole, grupie rówieśniczej i szerszej społeczności. Rodzice 
przez swoją miłość, okazywaną w wypełnianiu swoich ról ro-
dzicielskich, przyjmowanych postawach rodzicielskich i reali-
zowanym stylu wychowania, dają dziecku możliwość rozwoju 
i stawania się stopniowo dojrzewającym człowiekiem. chociaż 
powołanie rodzicielskie jest wspólne dla obojga rodziców, to je-
go realizacja dla kobiety i mężczyzny jest odmienna58.

55 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzie-
ciom i młodzieży, dz. cyt., s. 47.

56 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makieło-Jarża, Psychologia rozwojowa 
i wychowawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 296-297.

57 Por. tamże, s. 297.
58 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, dz. cyt., s. 154.
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Anna Błasiak

Znaczenie więzi i atmosfery rodzinnej  
dla funkcjonowania rodziny

Rodzina stanowi podstawowe środowisko egzystencji czło-
wieka i pozostaje przez całe życie podstawowym układem od-
niesienia. Wspólnota rodzinna to nie prosta suma jej członków, 
czyli mamy, taty, dzieci i dziadków czy innych osób zamiesz-
kujących pod jednym dachem, ale rodzina to przede wszystkim 
więzi, jakie łączą z sobą poszczególne osoby. Więzi rodzinne 
należą do najsilniejszych i najbardziej charakterystycznych zja-
wisk, które decydują o tożsamości człowieka, o tym, kim on jest 
naprawdę1.

Pojęcie więzi rodzinnej i jej rodzaje

Więzi występujące w rodzinie są szczegółowym rodzajem 
więzi społecznej. Rodzina bowiem to grupa społeczna składa-
jąca się z niewielkiej liczby bliskich sobie członków, którzy z so-
bą współdziałają. Pojęcie więź społeczna nie jest pojęciem jedno-
znacznym i precyzyjnie zdefiniowanym w literaturze. Niektórzy 
autorzy wskazują na znaczenie elementów obiektywnych i su-
biektywnych więzi. Element obiektywny więzi jest związany 
z jej formalnym charakterem i jest niezależny od woli człowieka. 
Przejawia się zachowaniami obserwowalnymi z zewnątrz, wy-
nikającymi z określonych związków i wspólności, np. związków 
krwi, języka, wspólnego terytorium. Z kolei element subiektyw-
ny związany jest z nieformalnym charakterem więzi, jest zależny 

1 Por. J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, 
Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2007, s. 7.
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od woli i intencji człowieka. Przejawia się on w zachowaniach 
spontanicznych o dużym nasileniu emocjonalnym, w poczuciu 
łączności z osobami lub grupami oraz w poczuciu odrębności 
w stosunku do osób spoza własnej zbiorowości2. W tej perspekty-
wie J. Szczepański ujmuje więź społeczną jako „zorganizowany 
system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej sku-
piający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowo-
ści w całość zdolną do trwania i rozwoju”3. Odnosząc te refleksje 
do więzi rodzinnej, należy wskazać, iż element subiektywny sta-
nowi świadomość łączności z innymi osobami w rodzinie oraz 
poczucie przynależności do rodziny jako odrębnej grupy spo-
łecznej. Przejawia się on w myślach, uczuciach, dążeniach, jak 
i w działaniach czy w uznawanych wartościach. Z kolei element 
obiektywny więzi rodzinnej opiera się na czynnikach prawnych, 
obyczajowych, religijnych, społecznych, gospodarczych itp., 
które działają na rzecz trwałości rodziny. Oba te elementy mogą 
występować w różnych proporcjach, lecz zawsze się wzajemne 
warunkują i w praktyce trudno je oddzielić4.

W rodzinie działa cały kompleks sił, które przyciągają człon-
ków do siebie i wiążą ich nawzajem. Stąd więź rodzinna to wy-
padkowa wewnętrznych i zewnętrznych sił występujących w śro-
dowisku rodzinnym i działających na poszczególnych członków. 
Siły te są konsekwencją związku małżeńskiego, świadomości 
związków genetycznych, przeżyć emocjonalnych, stosunków 
zależności, współdziałania, postaw wobec uwarunkowań spo-
łecznych, kulturalnych i gospodarczych, w których funkcjonuje 
dana rodzina oraz czynników prawnych, religijnych i obyczajo-
wych5. Zatem można stwierdzić, że środowisko i więzi rodzinne 
to całokształt warunków materialnych, społecznych, kulturowych 
i uczuciowych domu rodzinnego, w którym rozwija się dziecko6. 
Przy czym każda rodzina wytwarza specyficzną dla siebie więź.

2 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny. 
Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 115-116.

3 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 160-161.
4 Por. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, art. cyt., s. 116.
5Por. l. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Na-

ukowe Kul, lublin 2002, s. 11; por także l. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, 
państwo, Towarzystwo Naukowe Kul, lublin 1994, s. 20.

6 Por. M. Tyszkowa, Rozwój dziecka w rodzinie, uAM, Poznań 1985, s. 62.
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ukształtowana więź rodzinna na płaszczyźnie więzi pokre-
wieństwa (biologicznej, genetycznej), powinowactwa i adopcji 
oraz psychicznej, aby mogła przetrwać i zachować swoją dy-
namikę oraz żywotność, musi spełniać określone warunki. We-
dług E. Sujak istotnymi warunkami utrzymania i rozwoju więzi 
w rodzinie są: obecność, czas razem przeżyty i wspólne uczest-
nictwo w obowiązkach dnia codziennego, jak i w wydarzeniach 
odświętnych7. Te elementy są szczególnie ważne dla kształto-
wania więzi rodzicielskich i procesu wychowania.

W literaturze występują różnorodne typy więzi rodzinnych. 
Jedna z klasyfikacji wskazuje na istnienie dwóch typów więzi: 
więź funkcjonalną i podmiotową. Pierwszy typ to więź formalna 
(rzeczowa, obiektywna), która występuje ze względu na funkcje 
i role pełnione w rodzinie. Drugi typ stanowi wieź nieformalna 
(intencjonalna i osobista), która rozwija się ze względu na cechy 
osobowości członków rodziny8. Bardziej rozbudowaną klasy-
fikację zaproponował l. Dyczewski. Wyróżnił on trzy zespoły 
więzi, które wpływają na kształtowanie się wysokiego lub ni-
skiego stopnia spójności rodziny oraz większego lub mniejszego 
stopnia trwałości rodziny 9:
− Więź strukturalno-przedmiotowa jest kształtowana przez sto-

sunki i relacje między członkami rodziny i między pokolenia-
mi, które powstają na skutek pełnionych przez poszczególne 
osoby i pokolenia ról oraz zadań. Treść tych więzi dotyczy 
wychowania dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego, 
udzielania wzajemnej pomocy oraz współpracy w wypełnia-
niu rodzinnych funkcji.

− Więź osobowa jest kształtowana przez stosunki i relacje mię-
dzy członkami rodziny i między pokoleniami oparte na sferze 
poznawczej, emocjonalnej i wolicjonalnej. Treść tych więzi sta-
nowią myśli, uczucia i przeżycia, pragnienia i dążenia, aspira-
cje i wzajemne postawy wobec siebie członków rodziny. Ten 
rodzaj więzi jest najważniejszy.

− Więź kulturowa jest kształtowana przez stosunki i relacje mię-
dzy członkami rodziny i między pokoleniami, których treścią 

7 Por. E. Sujak, Klimat uczuciowy życia rodziny, w: Spojrzenie na współczesną 
rodzinę, red. A. Podsiad, A, Szafrańska, PAX, Warszawa 1981, s. 85.

8 Por. J. Brągiel, s. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, art. cyt., s. 116.
9 Por. l. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, dz. cyt., s. 15-17.
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są wspólne wartości, normy, wzory zachowań, postawy wo-
bec osób, instytucji społecznych, zdarzeń i wytworów kultu-
rowych.
Z kolei N. han-Ilgiewicz, analizując zjawisko nieprzystoso-

wania społecznego i brak jedności w rodzinie, wyróżniła czte-
ry rodzaje więzi rodzinnej10: prawidłową więź (ma wówczas 
miejsce silna integracja rodziny, znaczące przywiązanie do sie-
bie członków rodziny, poczucie wspólnoty, wzajemna pomoc); 
słabą więź (występują pozory uczuć, troskliwości, brak zrozu-
mienia potrzeby niezależności, wymóg wyłączności dla spraw 
rodzinnych, więź taka kończy się wraz z dorośnięciem dzie-
cka); brak więzi (każdy żyje swoim życiem, dom traktowany 
jest jako miejsce zatrzymania, dominuje postawa „brania” nad 
postawą „dawania”); więź negatywną (występuje w rodzinach 
patologicznych, dominuje wrogość i wzajemna niechęć, istnieje 
zależność polegająca na tym, że nie potrafią żyć z sobą, ale tak-
że i bez siebie).

Więź małżeńska fundamentem więzi rodzinnej

Każda osoba ma swoje określone miejsce w rodzinie, które 
wiąże się z określonym porządkiem i hierarchią. W tym porząd-
ku więź między małżonkami ma pierwszeństwo przed relacjami 
rodziców z dziećmi. Wynika to z faktu, że dzięki więzi rodzi-
ców dziecko pojawia się na świecie11. Dlatego u podstaw dobrze 
funkcjonującej rodziny jest zgodne i trwałe małżeństwo. Prawid-
łowa więź między mężem i żoną jest podstawowym elementem 
scalającym małżeństwo oraz ma znaczenie dla jakości funkcjo-
nowania rodziny. „Więź między małżonkami jest solą ziemi leżą-
cą u podstaw rodziny i determinującą jej losy. Od niej zależy, czy 
rodzina będzie dobrze wypełniać swoje zadania”12.

10 Por. N. han-Ilgiewicz, Więź rodzinna u młodzieży społecznie nieprzystosowa-
nej, w: Materiały do nauczania psychologii, t. I, red. l. Wołoszynowa, PWN, War-
szawa 1986, s. 308-310.

11 Por. J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, 
dz. cyt., s. 14.

12 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Wydawnictwo Kul, lublin 
2008, s. 21.
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Więź małżeńska obejmuje określony wielopłaszczyzno-
wy obszar interakcji między mężem i żoną. Opiera się przede 
wszystkim na uznaniu i akceptacji współmałżonka, będącego 
towarzyszem życia, z którym dzieli troski i radości, darzącego 
uznaniem, służącego radą i wsparciem. Jednak szczególnym ro-
dzajem więzi, dzięki której małżeństwo staje się wspólnotą, jest 
dojrzała miłość małżeńska. Jest ona rzeczywistością dynamicz-
ną, która podlega ciągłemu rozwojowi, a jej jakość zależna jest 
przede wszystkim od dojrzałości małżonków. Dojrzała miłość 
małżeńska jest głęboko życzliwa i wrażliwa na potrzeby małżon-
ka, ponadto zawiera akceptację, uznanie, chęć obdarowywania, 
porozumienie, pomoc w rozwoju i realizacji dążeń, angażuje ca-
łego człowieka, stanowi podstawę zaufania. Jest to miłość odpo-
wiedzialna za kształt i jakość wspólnego życia13. Więź wymaga 
dojrzałości przejawiającej się w umiejętności bezinteresownego 
dawania i brania. Osoba dojrzała potrafi dzielić się tym, co prze-
żyła i czego doświadczyła, a jednocześnie umie brać, ponieważ 
we wspólnocie małżeńskiej trzeba wspierać się, słuchać i rozpo-
znawać potrzeby osobiste oraz współmałżonka14.

Według J. Szopińskiego15 tworzenie więzi małżeńskiej do-
konuje się poprzez dynamiczny kontakt osobowy na płaszczy-
znach: emocjonalnej, poznawczej i dążeniowej, które pozostają 
w sprzężeniu zwrotnym prowadzącym do powstania i rozwo-
ju współodczuwania (zasadniczy wyraz więzi emocjonalnej, 
współdoznawanie przeżyć, co wymaga wrażliwości, empatii, 
powoduje powstanie głębokich związków emocjonalnych mię-
dzy małżonkami16), współrozumienia (kontakt małżonków 
w sferze intelektualnej, pozwalający na wymianę refleksji, spo-
strzeżeń czy doświadczeń, ułatwia rozwiązywanie problemów, 
ważna jest wzajemna komunikacja17) i współdziałania (efekt ist-
nienia więzi małżeńskiej w sferze emocjonalnej i intelektualnej, 

13 Por. M. Ryś, Wzajemne relacje małżonków, w: Wychowanie do życia w rodzi-
nie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, 
cMPPP MEN, Warszawa 1999, s. 107-114.

14 Por. l. Szawdyn, Na uwięzi więzi, „Style i charaktery” 2008 nr 3, s. 40.
15 Por. J. Szopiński, Rozwój kontaktu osobowego we współczesnej rodzinie, 

„Zdrowie Psychiczne” 1974 nr 4, s. 28-34.
16 Por. M. Ryś, Wzajemne relacje małżonków, art. cyt., s. 108-109.
17 Por. tamże, s. 109.
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ważne wartości i odpowiedni podział ról18, współpraca na wielu 
płaszczyznach życia rodzinnego).

Zaburzona więź małżeńska powoduje powstanie u dziecka 
poczucia osamotnienia, co często określa się mianem „sieroctwa 
duchowego”, będącego konsekwencją braku emocjonalnego 
i egzystencjalnego oparcia w rodzicach. Wówczas dzieci szukają 
kompensacji tych potrzeb na zewnątrz rodziny, często w środo-
wiskach przestępczych.

Więzi rodzicielskie. Relacje dziecko – rodzic

Rodzinę zdrową, czyli uznawaną za funkcjonalną czy właś-
ciwą, charakteryzują między innymi trwałe więzi wewnątrz-
rodzinne, sprzyjające tworzeniu wspólnoty miłości i życia, gdzie 
może przebiegać prawidłowy rozwój dziecka. Relacje występu-
jące między rodzicami i dziećmi w istotny sposób determinują 
proces rozwoju i wychowania młodego pokolenia.

Dziecko, które przychodzi na świat, uzyskuje prawo do przy-
należności i swoje miejsce w rodzinie. Przynależność ta jest zacząt-
kiem więzi między rodzicami i dziećmi. Siła tej więzi jest ogromna, 
jest tak naprawdę nierozerwalna. Jest ona obecna nawet wówczas, 
gdy człowiek temu zaprzecza. Rodzice pozostają na zawsze tym, 
kim są dla swoich dzieci, podobnie jak każde dziecko pozostaje 
zawsze dzieckiem dla swoich rodziców. „To paradoksalne. Ale 
jakże prawdziwe, że rodzice nie muszą robić wiele, aby zasłużyć 
na miłość swoich dzieci. Wiedzą o tym wszyscy wychowawcy 
domów dziecka, obserwując tęsknotę swoich wychowanków za 
rodzicami, którzy nie zawsze na tę miłość zasługują”19.

Biorąc pod uwagę relacje łączące dzieci z rodzicami, wyróż-
niono cztery typy więzi20:
− Więź pewną, która występuje w sytuacji, gdy rodzice z dużą 

wrażliwością i czułością opiekują się dzieckiem. Ten rodzaj 

18 Por. tamże, s. 110.
19 J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, dz. 

cyt., s.13.
20 Por. A. Zasańska, Więzi rodzinne a pozycja dziecka w rodzinie, w: Rodzina we 

współczesności, red. A. ładyżyński, Oficyna Wydawnicza ATuT, Wrocław 2009, 
s. 109-110.
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więzi oparty jest na dyspozycyjności i oddaniu rodziców oraz 
na udzielaniu pomocy w chwilach trudnych, dawaniu wspar-
cia i otuchy.

− Więź niepewno-ambiwalentną, która kształtowana jest w sytu-
acji, kiedy rodzice reagują na sygnały dzieci w sposób zmienny 
i różnorodny, niekonsekwentny. Zdarza się, że rodzice z jed-
nej strony przejawiają do dziecka miłość i oddanie, a z drugiej 
są zimni i nieobecni. Wówczas dzieci żyją w niepewności, bo 
nie są w stanie przewidzieć reakcji rodzica w danej sytuacji. 
Konsekwencją nieadekwatnego i zmiennego zachowania ro-
dziców jest sprzeczne zachowanie dziecka.

− Więź niepewno-unikającą powstającą między dziećmi i rodzi-
cami, gdy dorośli okazują dzieciom jawną niechęć i odrzuce-
nie, unikają kontaktów z nimi, nie zaspakajają ich potrzeb, bo 
traktują je jako nieważne i wymagające zbyt dużego wysiłku.

− Więź zdezorganizowaną dotyczącą dzieci, które w sytuacjach 
stresowych doświadczają załamania normalnej strategii po-
stępowania oraz rozstrojonej uwagi. W konsekwencji są one 
sparaliżowane, nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy.
Dla analizowanej tematyki ważny jest układ ról i pozycja, któ-

rą zajmuje dziecko w rodzinie. Jest ona uzależniona od wyzna-
czonych mu praw i obowiązków oraz postawionych przed nim 
oczekiwań ze strony najbliższych, a to powoduje, że jest to indy-
widualna i niepowtarzalna właściwość poszczególnych rodzin. 
Rola i pozycja dziecka wpływa na zakres jego doświadczania, 
sposób uczenia się i nabywania nawyków21.

Istotą wychowania w rodzinie jest stopniowy proces oddala-
nia się dziecka od rodziców, czyli usamodzielnianie się, co jest 
zjawiskiem niezbędnym, aby dziecko zdobyło własną tożsamość 
i stało się w pełni odrębnym bytem psychologicznym. Ten proces 
nie oznacza zerwania więzi z rodzicami. Więź ta się przekształ-
ca, zmienia się kwestia zależności, ale nigdy ostatecznie nie słab-
nie i nie zanika w sposób nieodwracalny, ponieważ człowiek jest 
zawsze dzieckiem swoich rodziców22.

21 Por. tamże, s. 110.
22 Por. J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, 

dz. cyt., s. 25.
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Więź dziecka z rodzeństwem

charakteryzując więzi rodzinne, nie można pominąć więzi, 
jakie łączą z sobą rodzeństwo, które w znaczący sposób oddzia-
ływuje na siebie. Współcześnie zmniejsza się dzietność rodzin, 
w związku z tym w poprzednich pokoleniach więź dziecka z ro-
dzeństwem była statystycznie, społecznie, emocjonalnie i psy-
chologicznie bogatsza i również bardziej złożona23.

Więź między rodzeństwem określana jest jako specyficzny 
miniaturowy świat środowiska rodzinnego. Więzi te są podobne 
do związków, jakie zachodzą pomiędzy dorosłymi, ale rządzą 
się innymi prawami i dostarczają przeżyć, których nie można 
odtworzyć w innych grupach24.

Jakość relacji między rodzeństwem jest zależna od wielu 
czynników, szczególnie od wieku rodzeństwa, płci, wzajemnych 
stosunków między dorosłymi25 oraz od pozycji w rodzeństwie, 
czyli czy jest pierwszym, średnim, czy najmłodszym dzieckiem 
w rodzinie, czy jedynakiem, czy bliźniakiem26.

Na początku XXI wieku więź między rodzeństwem nabiera 
szczególnego znaczenia, ze względu na fakt, iż współcześni ro-
dzice pracują poza domem przez długie godziny i mają coraz 
mniej czasu dla swoich dzieci. W takich warunkach rodzeństwo 
może liczyć na siebie, wzajemnie sobie pomagając (np. pomoc 
w odrabianiu zadań domowych), współdziałając, wspólnie po-
konując trudności, bawiąc się itp., co zbliża ich do siebie i umac-
nia ich więzi27. Im bardziej jest liczna rodzina, tym więcej za-
chodzi wzajemnych relacji, co sprzyja rozwojowi kontaktów 
społecznych, kształtowaniu empatii, współpracy, równorzęd-
ności i partnerstwa, pod warunkiem jednak, że między rodzeń-
stwem nie będzie dochodziło do dezintegrujących konfliktów 

23 Por. J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI 
wieku, KARAD, Kielce 2008, s. 48-49.

24 Por. tamże, s. 49
25 Por. M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, 

s. 140.
26 Por. J. Jagieła, Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, 

dz. cyt., s. 122.
27 Por. J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI 

wieku, dz. cyt., s. 52.
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i będą wszyscy odpowiednio traktowani przez rodziców. Dla-
tego ważne jest, by rodzice nie porównywali jednego dziecka 
z innym, bo to może zwiększać między nimi rywalizację, wy-
woływać zawiść i poczucie niższości. Natomiast rodzice winni 
chwalić każde dziecko, nie faworyzując jednego. Każde dziecko, 
niezależnie od liczby dzieci w rodzinie, powinno wiedzieć, że 
jest kochane, akceptowane i doceniane, że jest dla rodziców waż-
ne i niepowtarzalne.

Więź dziecka z dziadkami

układ dzieci – rodzice – dziadkowie jest naturalny i w przy-
padku pojawienia się trudności, taka rodzina może szukać si-
ły i wsparcia w sobie. Relacje występujące między wnukami 
i dziadkami stanowią istotną płaszczyznę życia rodziny i co 
więcej, tych związków nie można niczym zastąpić. Dziadkowie 
i wnuki wzajemnie siebie potrzebują28.

W przeszłości dziadkowie odgrywali w życiu rodziny znacz-
ną rolę, aktywnie uczestnicząc w wychowaniu wnuków czy 
prawnuków, dając świadectwo troskliwości, opiekuńczości i po-
święcenia się. Współcześnie sytuacja zmieniła się, bowiem dziad-
kami zostają często osoby jeszcze aktywne zawodowo, otwarte 
na nowe wyzwania i postęp techniczny oraz zaangażowane we 
własny rozwój29. Ponadto zdarza się, że rodzice „odcinają” swo-
je dzieci od dziadków.

Tymczasem rola dziadków jest nieoceniona i niemożliwa do 
zastąpienia. W sytuacji, gdy rodzice coraz bardziej koncentrują 
się na pracy zawodowej, to właśnie dziadkowie mogą stanowić 
oazę spokoju i ciepła, zainteresowania i akceptacji, cierpliwości 
i czasu dla swoich wnuków, by wysłuchać i pocieszyć czy pożar-
tować. To wszystko sprzyja tworzeniu atmosfery zrozumienia 
i poczucia bezpieczeństwa, wyciszania lęków dziecka30.

Więzi, jakie zostają ukształtowane między dziadkami i wnu-
kami, mogą być źródłem tolerancji, lojalności i zrozumienia istoty 

28 Por. A. Błasiak, Niezastąpieni dziadkowie, „Posłaniec” 2009 nr 1, s. 24. 
29 Por. J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI 

wieku, dz. cyt.,, s. 57.
30 Por. A. Błasiak, Niezastąpieni dziadkowie, art. cyt., s. 24.
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człowieczeństwa, a przez to sprzyjać rozwojowi tożsamości in-
dywidualnej. Dzięki obcowaniu ze starszym pokoleniem dzieci 
uczą się dostrzegać różne potrzeby, uczą się szacunku. Ponadto 
dziadkowie odgrywają istotną rolę w przekazie wartości moral-
nych, kulturowych i religijnych. Miłość dziadków jest inna niż 
rodziców, bo z jednej strony opiera się na dotychczasowym do-
świadczeniu starszych, a z drugiej strony nie są oni już obarczeni 
odpowiedzialnością, która jest przynależna rodzicom. Dlatego 
miłość do wnuków jest bardziej świadoma i mniej wymagająca 
niż do własnych dzieci. Przy czym może się zdarzyć, że poja-
wią się negatywne zjawiska w zakresie pełnienia roli dziadków. 
Dotyczy to sytuacji, kiedy dziadkowie podważają autorytet ro-
dziców lub wciągają dzieci w konflikty dokonujące się na linii 
rodzice/teściowie – dzieci/synowe/zięciowie31.

Współcześnie opracowuje się typologie dziadków w zależno-
ści od rodzaju kontaktów, które utrzymują z wnukami. W tym 
zakresie wyróżniono następujące typy32:
− dziadkowie – dalecy krewni (rzadkie kontakty, chłodny pełen 

dystansu stosunek do wnuków);
− dziadkowie – opiekunowie (zastępują rodziców i mocno an-

gażują się w proces opieki nad wnukami);
− dziadkowie – towarzysze (bliskie i ciepłe relacje z wnukami, 

angażują się w sprawy młodego pokolenia, pozostawiając ro-
dzicom prawo do rozstrzygania głównych spraw związanych 
z dzieckiem).
Kształtowana więź między dziadkami i wnukami może przyj-

mować różne formy. Wskazuje się na następujące przejawy więzi 
między najmłodszym (wnukowie) a najstarszym (dziadkowie) 
pokoleniem w rodzinie33:
− związek zdystansowany (dziadkowie rzadko widują się 

z wnukami, emocjonalnie odizolowani, raczej z dystansem 
przyglądają się wychowaniu wnuków);

− związek towarzyski (ciepłe i emocjonalne stosunki z wnukami, 
oparte na codzienności i wypełnianiu obowiązków wobec nich);

− związek zaangażowany (dziadkowie aktywnie uczestniczą 
w wychowaniu wnuków, wspierają rodziców).

31 Por. tamże, s. 24-25.
32 Por. J. śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wie-

ku, dz. cyt., s. 60.
33 Por. tamże, s. 60-61.
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Więzi rodzinne nadają temu środowisku niepowtarzalny 
kształt i charakter oraz klimat i atmosferę. Bliskość wzajemnych 
relacji, miłość, troska i opieka oraz poczucie obowiązku i odpo-
wiedzialności łączą rodzinę w jedną niepowtarzalną całość.

Atmosfera rodzinna i jej specyfika

Każda rodzina wytwarza w specyficzny dla siebie sposób 
określoną atmosferę rodziny. „środowisko rodzinne tworzy ze-
spół warunków i przedmiotów, tak materialnych, jak i niema-
terialnych, oraz żyjące w tej przestrzeni osoby złączone ze sobą 
w oryginalny i niepowtarzalny sposób: węzłami krwi i pokre-
wieństwa. Nie jest to układ statyczny. Jak wiadomo wszystkie 
elementy środowiska wchodzą ze sobą w różnego rodzaju po-
wiązania, stosunki i relacje. Bezpośrednim wynikiem tychże, 
wypadkową, jest atmosfera domowa, klimat rodzinny”34.

Powstanie określonej atmosfery rodzinnej zależy od warun-
ków materialnych rodziny, pewnego standardu jej życia, od 
poziomu kultury życia rodzinnego, ale przede wszystkim od 
naturalnej więzi miłości, która łączy poszczególnych członków 
rodziny. Stąd najważniejszym źródłem atmosfery rodzinnej są 
osoby w rodzinie i jakość zachodzących między nimi relacji. 
Szczególną cechą tej atmosfery jest nasycenie emocjonalne, do-
minujący nastrój uczuciowy (pozytywny/dodatni lub negatyw-
ny/ujemny)35.

Współcześnie opracowane zostały typy rodzin ze względu na 
występującą w nich atmosferę oraz jej wychowawcze skutki36:
− Rodzina o atmosferze demokratycznej stwarza najbardziej 

pożądane warunki wychowawcze. Występuje tutaj wzajemna 
życzliwość i zaufanie, rodzice liczą się z potrzebami dziecka, 
nie ulegają wszelkim jego zachciankom. Dzieciom stwarzane 
są warunki do podejmowania inicjatywy i aktywności. Domi-
nują nagrody nad karami, stosuje się perswazję, pobudza am-
bicję i samokontrolę dziecka. Funkcjonują normy porządkują-
ce życie rodziny.

34 J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia 
Salezjańska, lublin 2002, s. 53.

35 Por. tamże, s. 54.
36 Por. tamże, s. 55.
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− Rodzina o atmosferze autokratycznej charakteryzuje się tym, 
że relacje między rodzicami a dziećmi są kształtowane przez 
strach. Rodzice nie liczą się z potrzebami dzieci, odgórnie 
ustalają nakazy i zakazy oraz normy. Dzieci muszą się zacho-
wywać w określony przez rodziców sposób, a odstępstwa nie 
są tolerowane. Występuje ścisła kontrola i wymagane jest bez-
względne posłuszeństwo.

− Rodzina o atmosferze bezładnej charakteryzuje się relacjami 
opartymi na przypadku, chaosie, zamęcie, niezdecydowaniu 
i niekonsekwencji. W takiej rodzinie nie obowiązują żadne 
normy i zasady, nie przywiązuje się do nich wagi, bezkarnie 
się je przekracza. Postępowanie rodziców jest uzależnione od 
ich kaprysu, nastroju.
Każda rodzina ma swoją specyficzną atmosferę, klimat. 

D. Kornas-Biela wskazała na istnienie następujących typów kli-
matu domu rodzinnego37:
−	 dom-hotel charakteryzuje się materialnym zabezpieczeniem, 

administracyjnym ładem oraz wypełnianiem i egzekwowa-
niem obowiązków przez członków rodziny, pod względem 
emocjonalnym panuje obcość, osamotnienie, chłód;

−	 dom-puszcza funkcjonuje w sposób nieprzewidywalny i zdez-
organizowany, dominuje prawo silniejszego; relacje oparte są 
o strach, egoizm, system kar i agresję; klimat jest zimny i mroź-
ny; ten dom zwykle szybko pustoszeje;

−	 dom-pustynia tworzony przez osoby, które łączy przyzwy-
czajenie, sprawy życia codziennego; każdy wykonuje swoje 
obowiązki, ale bez zapału i poświęcenia; dom jest bezbarwny 
i nudny; jednak, że posiada w sobie potencjał głębokich uczuć, 
które trzeba wzbudzić;

−	 dom-ognisko tworzą osoby, które łączy miłość, życzliwość, bez-
interesowność, zdolność do wybaczania; dom pełni rolę ogni-
ska, które rozświetla ciemność, odstrasza zło, rodzi poczucie 
bezpieczeństwa i zakorzenienia; w takim domu każdy kocha 
każdego, a ta miłość skłania do wspólnego spędzania czasu 
i bycia odpowiedzialnym za każdego członka rodziny i funk-
cjonowanie domu.

37 Por. D. Kornas-Biela, Klimat domu rodzinnego, w: Mieć taki dom... Ogólno-
polski szkolny konkurs o rodzinie, Materiały informacyjne, Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”, s. 32-33. 
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Właściwa atmosfera domu rodzinnego skupia wokół sie-
bie i jednoczy, daje poczucie wspólnoty. ułatwia ona skuteczne 
uspołecznienie dziecka, kształtuje w nim odpowiednie postawy 
społeczne i moralne oraz stymuluje jego rozwój.

Podsumowanie

Dzięki tworzeniu właściwych więzów członkowie rodziny 
czują się dobrze i bezpiecznie, a życie nabiera blasku. Wówczas 
każdy dla drugiego staje się kimś ważnym i wyjątkowym, wza-
jemnie siebie potrzebują i wspierają, darzą zaufaniem i akcep-
tacją. Dzięki takiej więzi odczuwa się prawo do bycia sobą, do 
popełniania błędów. Rodzina bowiem jest środowiskiem życia 
ludzi w drodze, którzy potrzebują wybaczenia, życzliwych rad, 
zachęty i pochwał, potrzebują odpowiednich warunków i czasu, 
aby stopniowo dojrzewać osobowo38.
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Katarzyna Szewczuk

Struktura rodziny a proces wychowania dzieci 
i młodzieży w rodzinie

Rodzina – synonim miłości, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, 
dla większości jest to wartość najwyższa, dzięki której zyskują 
mocne korzenie przyszłego życia. Jest to jedna z najstarszych 
wspólnot stworzonych przez ludzi i znanych we wszystkich spo-
łeczeństwach niezależnie od kultury czy religii. Na jej znaczenie 
wskazywał już w IV w. p.n.e. Arystoteles, uważając, iż jest pod-
stawowym środowiskiem życia i działalności człowieka. Termin 
„rodzina” występuje zarówno podczas potocznych rozmów, jak 
i w toku wymiany myśli w ramach konferencji gromadzących 
określonych specjalistów. czym zatem jest rodzina? Na to pyta-
nie w sposób intuicyjny potrafi udzielić odpowiedzi już dziecko 
w wieku przedszkolnym. Jedno z nich postawione przed proble-
mem podania definicji rodziny stwierdza: „To mama i tata, którzy 
się kochają i jeszcze muszą mieć dzieci; tu wszyscy się kochają 
– dzieci rodziców, a rodzice dzieci”. Według s. Kawuli1 w ujęciu 
potocznym przez rodzinę rozumie się parę małżeńską posiada-
jącą dzieci. Jednak autor zwraca uwagę, iż sformułowanie pełnej 
definicji omawianego pojęcia nastręcza wiele trudności. Wyni-
ka to z faktu, że wyczerpujące określenie rodziny powinno za-
wierać wszystkie formy życia rodzinnego charakterystyczne dla 
społeczeństw różnych kultur, okresów historycznych i ustrojów. 
Takie wymogi wydaje się spełniać zaproponowana już wiele lat 
temu definicja J. Szczepańskiego2 określająca rodzinę jako małą 

1 Por. S. Kawula, Wstęp, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problema-
tyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, To-
ruń 2007, s. 13.

2 Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 70.
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grupę pierwotną złożoną z osób, które łączy stosunek małżeński 
i rodzicielski oraz silna więź międzyosobnicza. W tym wypadku 
chodzi tu o stosunek rodzicielski w szerokim, społeczno-praw-
nym rozumieniu tego terminu, umacniany z reguły prawem na-
turalnym, obyczajami i kontekstem kulturowym.

W bogatej literaturze można odnaleźć wiele różnych definicji 
rodziny. Jedne z nich podkreślają znaczenie wzajemnych relacji, 
jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi jej członkami, z kolei 
inne wskazują na przekazywanie w jej ramach ciągłości biolo-
gicznej i dorobku kulturowego społeczeństwa. Rodzinę można 
również postrzegać jako swoistą i specyficzną grupę osób połą-
czonych z sobą stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Jest to 
grupa powstająca niejako w sposób spontaniczny, nacechowa-
na silnymi więziami emocjonalnymi tworzącymi się pomiędzy 
partnerami.

W pedagogice uważa się, że rodzina jest grupą wychowawczą, 
co stwarza nowe perspektywy interpretowania i analizowania jej 
działalności. Kategoria grupy pokazuje, że rodzina funkcjonuje 
w ramach konkretnej struktury. Bardzo różnie definiowana jest 
struktura rodziny i jej poszczególne elementy. Dla F. Adamskie-
go3 struktura rodziny to stałe, nie zawsze sformalizowane ramy, 
w obrębie których przebiega życie i zachowanie małżeńsko-ro-
dzinne. Z kolei Z. Tyszka4 uważa, że rodzina posiada właściwą 
strukturę, tj. pewien układ wszystkich elementów i zasad ich 
wzajemnego podporządkowania, który umożliwia jej funkcjo-
nowanie, a tym samym wpływa na jakość pełnienia określonych 
funkcji rodziny. Wskazuje on na takie aspekty struktury rodziny, 
jak: a) psychologiczny – dotyczy układu więzi emocjonalnych, b) 
społeczny – związany z pozycją społeczną, struktura autorytetu 
i władzy, c) kulturowy – związany z zasadami instytucjonalnie 
regulującymi życie rodzinne, normy i wzory wewnątrzrodzin-
nych ról społecznych, d) demograficzny – obejmuje liczebność 
członków rodziny i rodzaj pokrewieństwa, a także usytuowanie 
przestrzenne5.

3 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy, Wydawnictwo 
uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 57.

4 Por. Życie rodzinne – uwarunkowania makro- i mikrostrukturalne, red. 
Z. Tyszka, uAM, Poznań 2003, s. 15.

5 Por. Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, „Pomorze”, 
Bydgoszcz 1988.
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l. Dyczewski6 wskazuje na istotny element struktury rodzi-
ny, jakim jest więź rodzinna. charakteryzuje ją jako wypadkową 
wewnętrznych i zewnętrznych sił istniejących w środowisku ro-
dzinnym. ukazuje, że więź rodzinna opiera się na dwóch pod-
stawach – subiektywnej i obiektywnej świadomości łączności 
z członkami rodziny, która przejawia się w różnego rodzaju sto-
sunkach, zależnościach i postawach oraz ulega przeobrażeniom. 
Strukturę wewnętrzną rodziny określa się także jako układ ról 
i pozycji, a także wzajemnych stosunków międzyosobowych7. 
W strukturze rodziny ważnym elementem są role członków ro-
dziny – co podkreśla M. Ziemska8 – które znajdują odzwiercied-
lenie głównie w opiece, wychowaniu i zaspokajaniu różnorod-
nych potrzeb członków rodziny. Z kolei S. Kawula9 wskazuje na 
struktury wielorodzinne i małżeństwa multilateralne oraz na 
luźne związki wielorodzinne i grupowe związki rodzinne.

Strukturę rodziny warunkuje zatem wiele czynników np. 
liczba i wiek jej członków, różne formy organizacyjne życia ro-
dzinnego, charakter źródła utrzymania rodziny czy styl życia. 
Biorąc pod uwagę te kryteria, rodzinę można w różny sposób 
klasyfikować, przyjmować wielorakie podziały, które będą uka-
zywały specyfikę jej funkcji, sytuację życiową dziecka czy więzi 
emocjonalne występujące między partnerami. T. Oleraczyk10 
wskazuje jednak, że bez względu na swą strukturę rodzina sta-
nowi specyficzne środowisko wychowawcze, gdzie wspólnym 
mianownikiem jest siła więzi uczuciowej łącząca jej członków, 
pragnienie szczęścia dla swoich dzieci, choć już rozumienie 
owego szczęścia może wywoływać różnicę w poszczególnych 
rodzinach. Ma to istotne znaczenie dla zapobiegania osamotnie-
niu dziecka w rodzinie.

6 Por. l. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, TN Kul, lublin 1994.
7 Por. M. Ochmański, Alkoholizm a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, uMcS, 

lublin 2001, s. 119.
8 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1975, s. 79.
9 Por. S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne, Wydaw-

nictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 52-53.
10 Por. T. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie, WAM, Kraków 2007, s. 44.
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Rodzina pełna

Przyjmuje się, że w rodzinie pełnej rodzice połączeni są for-
malnie związkiem małżeńskim, zamieszkują wspólnie i razem 
wychowują dzieci. charakteryzuje się pełnym składem osobo-
wym i silną więzią emocjonalną występującą pomiędzy rodzi-
cami i dziećmi. Z wychowawczego punktu widzenia daje naj-
lepsze rokowania w zakresie harmonijnego rozwoju dzieci oraz 
szczęścia małżeńskiego rodziców. W takiej rodzinie występuje 
ciepły klimat emocjonalny wyrażający się w częstych kontaktach 
rodziców z dziećmi, wspólnymi zainteresowaniami, wspólnym 
spędzaniem czasu wolnego. W. Ambrozik11 zauważa, iż wystę-
pujące w takiej rodzinie konflikty mają charakter przejściowy 
i ukazują raczej troskę o przyszłość dzieci i o byt rodziny. układy 
ról wewnątrzrodzinnych przypominają model rodziny tradycyj-
nej, a dominującymi wartościami i wzorami życiowymi stają się 
te, które służą wykształceniu dzieci. Rodzina pełna może wystę-
pować w wielu wariantach:

1. Jedynactwo w rodzinie, czyli model 2 + 1

Jest to obecnie bardzo popularny model rodziny, zwłaszcza 
w dużych aglomeracjach miejskich. Rodzice decydując się na 
jedno dziecko w rodzinie często kierują się względami ekono-
micznymi czy zawodowymi. Problem jedynactwa w rodzinie 
stał się przedmiotem badań wielu psychologów. Wskazują oni 
zarówno na pozytywne, jak i negatywne jego konsekwencje dla 
rozwoju dziecka. Z jednej strony koncentracja dorosłych na jed-
nym dziecku powoduje, iż jest ono zazwyczaj lepiej rozwinięte 
intelektualnie i psychicznie od swoich rówieśników, ma świa-
domość swojej wyjątkowości i bywa uważane za osobę cieszącą 
się uprzywilejowaną pozycją społeczną. Jednak z drugiej strony 
nadmierne skupienie na wychowaniu jednego dziecka przyczy-
nia się do powstawania u rodziców postawy nadopiekuńczości. 
Wyręczanie dziecka, spełnianie wszystkich jego zachcianek mo-
że w przyszłości doprowadzić do braku zaradności życiowej. 
Na jedynaku koncentrują się wszystkie ambicje i nadzieje, jakie 

11 Por. W. Ambrozik, Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, „Erudi-
tus”, Poznań 1997, s. 46.
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pokładają w nim rodzice. „Nie możesz nas zawieść, mamy tylko 
ciebie” – to słowa, które budują poczucie wartości, ale też sta-
nowią ogromy balast dla rozwijającego się dziecka. Jedynak nie 
ma żadnych czynników, które mogłyby go oderwać od świata 
dorosłych. Życiowemu doświadczeniu dziecka brak jest rozma-
itości, od wczesnego dzieciństwa obcuje z dorosłymi, poznaje 
i naśladuje ich. Dla rozwoju dziecka jest to bardzo niekorzystne 
ponieważ staje się przedwcześnie dojrzałe, pozbawione dziecię-
cej naiwności i bezpośredniości12. co prawda jedynak nie musi 
donaszać ubrań po rodzeństwie, nikt mu nie niszczy zabawek, 
ale nie ma też możliwości nauczenia się dzielenia z innymi, do-
chodzenia do kompromisu, doświadczania braterskich relacji.

2. Rodzina mała (nuklearna)

Określana jest czasami jako rodzina normalna, podstawowa 
albo dwupokoleniowa. Jej strukturę stanowią: kobieta i męż-
czyzna pozostający z sobą w związku małżeńskim oraz ich nie-
pełnoletnie dzieci. Można zaobserwować, że we współczesnym 
świecie, a zwłaszcza w państwach o wysokim poziomie rozwo-
ju cywilizacyjnego preferowany jest ten typ rodziny. W takich 
rodzinach kontakty osobowe z krewnymi ograniczone są do 
najbliższych jej członków. Obecnie możemy zaobserwować, iż 
w rodzinach małych dochodzi do sytuacji, w których usamo-
dzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych. Stwarza to po-
ważne problemy socjalne, ponieważ kwestię opieki nad osobami 
starszymi musi przejąć państwo. Bardzo intensywnie rozwija się 
także geriatria – dziedzina medycyny zajmująca się opieką nad 
ludźmi w podeszłym wieku.

Zdaniem l. Dyczewskiego13 we wzajemnych układach życia 
rodzinnego akcentowane są dzisiaj bardzo takie cechy, jak wza-
jemna miłość, zrozumienie, pozytywna komunikatywność, zja-
wisko samorealizacji, przeżywanie satysfakcji i szczęścia z życia 
małżeńsko-rodzinnego. Zjawiska te niosą też czasem swoiste 
zagrożenie istnienia rodziny, gdyż jeśli te elementy więzi nie są 
spełniane, to rodzina taka narażona jest na rozpad.

12 Por. R. Andruszkiewicz, Problem jedynactwa w rodzinie, http://mateusz.pl/
rodzina/xra0013.htm.,wydruk z dnia 25.11.2009 r..

13 Por. l. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, dz. cyt., s. 135.
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Rodzinę małą charakteryzują co najmniej dwie właściwości. 
Jedna z nich to nastawienie na wspomaganie rozwoju, indywi-
dualnych zamiłowań oraz zaspokajanie potrzeb poszczególnych 
jej członków. Druga to nadmierna koncentracja na dzieciach –  
poświęcanie im wiele czasu, nastawienie na jak najlepsze wy-
kształcenie. Dziecko czuje, że jest kochane, ma okazję do prze-
żywania swojej wartości, można jednak zapytać: dlaczego kiedy 
już dorośnie i nie jest zależne od rodziców, tak szybko o nich 
zapomina?

3. Rodzina duża (wielopokoleniowa)

Stanowi ona przeciwieństwo rodziny nuklearnej. Jej struktu-
rę tworzy kilka generacji mieszkających we wspólnym domos-
twie. Zazwyczaj są to dziadkowie, ich dzieci oraz wnuki, które 
zamieszkują pod jednym dachem i prowadzą razem gospodar-
stwo. To tradycyjne kiedyś rodziny polskie, które spotykane są 
obecnie coraz rzadziej. W czasach teraźniejszych odchodzi się od 
tego modelu rodziny, który jest jeszcze zauważany w społeczeń-
stwach słabo rozwiniętych lub ubogich, preferując typ rodziny 
małej.

Obecność dziadków w rodzinie może wywierać zarówno po-
zytywny, jak i negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Dziad-
kowie bowiem mogą przyczyniać się do lepszej organizacji ży-
cia rodzinnego, wykonując drobne prace na rzecz gospodarstwa 
domowego, np. sprzątanie, sporządzanie zakupów, gotowanie. 
Niezastąpiona jest ich rola w zakresie opieki nad wnukami – od-
prowadzanie do przedszkola, szkoły, opieka w czasie choroby14. 
Dają szansę i możliwości odpoczynku rodzicom od swoich funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych względem dzieci, proponując 
wspólne wyjazdy z wnukami, wyjścia do kina czy po prostu spę-
dzając z nimi swój wolny czas. Są nieocenioną skarbnicą wiedzy 
w zakresie przekazywania tradycyjnych wartości, bajek i opo-
wiadań. Zawsze chętni do informowania wnuków o różnych 
historiach związanych z wychowywaniem ich rodziców. Przez 
swoją obecność w rodzinie babcia i dziadek dostarczają młodemu 
pokoleniu informacji na tematu procesu starzenia się i starości. 

14 Por. G. Orzechowska, Seniorzy w rodzinie. Zaburzenia w relacjach międzypo-
koleniowych, w: Pedagogika rodziny na progu XXI w, red. A.W. Janke, Wydawni-
ctwa Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 240.
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Niewątpliwie dziadkowie i wnukowie wzajemnie się potrzebują, 
a młodzi rodzice mogą się od nich jeszcze wiele nauczyć.

Obok obopólnych korzyści wynikających z występowania se-
niorów w rodzinie może ono także zawierać aspekty negatyw-
ne. Zaliczyć do nich można zbyt gorliwe wtrącanie się dziadków 
w aspekty wychowawcze młodego pokolenia. chęć opiekowa-
nia się wnukami w taki sam sposób, jak własnymi dziećmi, wy-
stępowanie powtórnego „matkowania” czy niedopuszczania 
rodziców do pewnych czynności może wywoływać sytuacje 
konfliktogenne. Nadmierna opiekuńczość względem dziecka, 
tak charakterystyczna dla szerokiego grona babć, przynosi więk-
szą szkodę wnukowi aniżeli korzyść. Ponadto może wpływać 
destrukcyjnie na międzyosobowe relacje w rodzinie, powodu-
jąc obniżenie pozycji rodziców oraz brak ich dowartościowania 
w zakresie roli, jaką wypełniają.

4. Rodzina wielodzietna

W badaniach społecznych, ekonomicznych i socjologicznych 
przyjmuje się, iż rodzina wielodzietna to taka, która opiekuje się 
co najmniej trojgiem dzieci. Natomiast z perspektywy demogra-
ficznej tworzy ją rodzina, która wychowuje co najmniej czworo 
dzieci. Z licznych badań przeprowadzonych w Polsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat wynika, że sytuacja rodzin wielodziet-
nych pod względem ekonomicznym, zdrowotnym i edukacyj-
nym jest najtrudniejsza, a to właśnie one stanowią istotne źródło 
potencjału demograficznego Polski15.

Potocznie patrzy się na rodzinę wielodzietną przez pryzmat 
ubóstwa i patologii. Dzieje się tak dlatego, że większa ilość dzie-
ci w rodzinie implikuje trudności w zakresie zaspokajania ich 
elementarnych potrzeb (wyżywienie, ubranie czy mieszkanie), 
jak i potrzeb związanych z dostępem do kultury, relaksu, sportu, 
ochrony zdrowia. Moment pojawienia się w rodzinie każdego 
następnego dziecka powoduje zdecydowane obniżenie zamoż-
ności rodzin w porównaniu z rodzinami z mniejszą liczbą dzie-
ci. Związany jest również z trudnościami w zakresie powrotu 
matki do aktywności zawodowej. Ograniczenie możliwości 

15 Por. Materiały z konferencji pt. Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce, 
która odbyła się 18 lipca 2006 r., http://www.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/
a/060718.pdf, wydruk z dnia 25.11.2009 r.
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zarobkowych, a co się z tym wiąże zagrożenie bezrobociem 
warunkowane jest także poziomem wykształcenia oraz kwa-
lifikacjami zawodowymi rodziców. Trudności te potęguje fakt 
zamieszkiwania na terenach wiejskich i w małych miastach 
w regionach, które zostały dotknięte upadkiem rolnictwa pań-
stwowego lub zakładów reprezentujących schyłkowe gałęzie 
przemysłu16. Zatem rodzina wielodzietna może stwarzać gorsze 
warunki do pełnego rozwoju dziecka. Wychowywanie większej 
liczby dzieci zazwyczaj nadmiernie eksploatuje fizycznie i psy-
chicznie matkę. Troska o zaspokojenie wszystkich potrzeb dzieci 
może powodować utratę sił witalnych kobiety oraz przyczyniać 
się do ich zaniedbywania.

Wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej może być także 
powodem do dumy. W takiej rodzinie dzieci od początku uczą 
się współdziałania i współpracy z innymi. Następuje zatem ich 
szybsza socjalizacja, co powoduje, iż mają one mniej problemów 
w kontaktach z rówieśnikami. W rodzinach wielodzietnych 
bardzo często dzieci starsze pomagają w opiece nad dziećmi 
młodszymi. uczą się zatem wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka. Mają okazję do dzielenia się zabawkami, ale także 
występuje podział obowiązków. Ponieważ rodzice poświęcają 
im mniej czasu, muszą nauczyć się samodzielnie rozwiązywać 
niektóre problemy. Ćwiczą zatem umiejętność przystosowania 
się do zmian, akceptacji trudnych sytuacji życiowych, co wa-
runkuje ich większą wytrzymałość emocjonalną. Dzieci z rodzin 
wielodzietnych są zazwyczaj bardziej samodzielne, odważne, 
otwarte i tolerancyjne w porównaniu z ich rówieśnikami wycho-
wującymi się w rodzinach małych.

5. Rodzina zrekonstruowana

Rekonstrukcja rodziny to przywrócenie rodzinie niepełnej 
struktury rodziny pełnej przez powtórne małżeństwo rodzica. 
Następuje zazwyczaj po rozwodzie, chociaż z sytuacją taką moż-
na mieć również do czynienia także po śmierci jednego z mał-
żonków. Rodziny zrekonstruowane tworzą się zatem w wyniku 
połączenia dwóch partnerów i wychowują się w nich dzieci z po-

16 Por. B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 180.
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przedniego związku kobiety lub mężczyzny albo wychowują się 
dzieci obojga małżonków z ich wcześniejszych związków lub też 
wychowują się dzieci z poprzednich związków małżonków oraz 
ich wspólne dziecko z obecnego związku. To właśnie obecność 
dzieci nadaje całej sytuacji specyficzny charakter. One też (o ile 
pozwala na to ich wiek) najmocniej przeżywają wszystkie zdarze-
nia dotyczące rodziny, w której żyją. Tworzy się nowa komórka 
rodzinna ze specyficznym układem ról i pozycji poszczególnych 
jej członków. Pojawiają się nowe wzory zachowań i oczekiwań 
oraz tworzy się zupełnie nowa atmosfera uczuciowa rodziny17.

Rekonstrukcja rodziny daje dziecku szansę na odzyskanie 
utraconego w czasie rozwodu rodziców poczucia bezpieczeń-
stwa, na stabilizację życia emocjonalnego i powrotu do „nor-
malności”. Jednak proces przystosowania się do nowej sytuacji 
rodzinnej, zaakceptowania jej i wchodzenia w nowe role stano-
wi zazwyczaj dla jednostki bardzo duże wyzwanie. członkowie 
nowo założonej rodziny przeżywają równocześnie dwie fazy roz-
woju związku, tj. etap małżeński i rodzicielski. Poza tym każdy 
z członków powstającej rodziny ma swoją historię życia, swoje 
przyzwyczajenia, nagromadzone z czasem doświadczenia oraz 
wypracowane z wcześniejszego związku role. uwarunkowania 
życia w rodzinie zrekonstruowanej zależą m. in. od stopnia trud-
ności adaptacyjnych, rozmiaru przeżywanych stresów, co na ogół 
uzależnione jest od płci rodzica przybranego, płci dzieci, typu 
rekonstrukcji, czasu trwania małżeństwa oraz od tego, czy po-
wtórne małżeństwo zawarte zostało po rozwodzie czy po śmierci 
pierwszego współmałżonka18. Zatem jedyne podobieństwo ro-
dziny zrekonstruowanej do rodziny naturalnej wynika z faktu, że 
jest to para małżeńska prowadząca wspólne gospodarstwo.

Dotychczasowe badania19 nad rodziną zrekonstruowaną 
wskazują, że rodziców w tych rodzinach częściej charaktery-
zuje tendencja do widzenia w dziecku źródła wszelkich napięć 
natomiast dzieci w większym stopniu doświadczają niepew-
ności uczuć i niebezpieczeństwa swojego położenia. Ze strony 

17 Por. B. Kromolicka, Dekalog życia w rodzinie zrekonstruowanej, w: Pedagogika 
rodziny na progu XXI wieku, red. A.W. Janke, dz. cyt., s. 251.

18 Por. tamże, s. 253.
19 Por. B. Kromolicka, Rodziny zrekonstruowane, Wydawnictwo Naukowe 

uS, Szczecin 1998.
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rodzica naturalnego dziecko może doświadczać uczucia wrogo-
ści w przypadku braku akceptacji nowego partnera życiowego 
rodzica. Z kolei osoba wchodząca w nowy związek małżeński 
może doświadczać poczucia winy związanego z brakiem pozy-
tywnych emocji lub pojawieniem się negatywnych uczuć wzglę-
dem dzieci z pierwszego małżeństwa swojego partnera. Specyfi-
ka rodziny zrekonstruowanej, złożoność problemów, jakim musi 
sprostać, aby zapewnić wszystkim swoim członkom szczęśliwe 
życie małżeńsko-rodzinne powoduje, że powinna ona stać się 
szczególnym obszarem zainteresowań specjalistów z zakresu 
poradnictwa rodzinnego.

6. Rodzina zastępcza

W literaturze występuje również inna nazwa rodziny zastęp-
czej – rodzina kontraktowa. Jest to forma opieki nad małoletnim 
dzieckiem, którego rodzice biologiczni są nieznani lub mają 
ograniczoną władzę rodzicielską albo są jej pozbawieni. Zatem 
rodzinę zastępczą tworzą ludzie, którzy nie są biologicznymi 
rodzicami danego dziecka, ale decydują się na jego opiekę i wy-
chowanie. W przeważającej większości rodzinę zastępczą tworzą 
pary małżeńskie, może to jednak być również osoba samotna–
niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą posiadać 
własne dzieci, mogą być także spokrewnieni z przyjmowanym 
do siebie dzieckiem lub być dla niego obcy. utworzenie rodziny 
zastępczej nigdy nie powoduje powstania więzi rodzinno-praw-
nej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Do rodzin zastępczych 
przyjmowane są dzieci z tzw. rodzin z problemami, w których 
rodzice nadużywają alkoholu, znęcają się nad nimi, mają po-
ważne problemy finansowe czy zdrowotne uniemożliwiające im 
opiekę nad potomstwem. Poza tym wśród dzieci kierowanych 
do rodzin zastępczych mogą się znaleźć dzieci odbiegające od 
normy rozwojowej, które kwalifikują się do kształcenia specjal-
nego, pomocy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej, 
a także dzieci do lat 2 oczekujące na adopcję. Doświadczenia wy-
niesione przez dzieci z ich rodzinnych domów często negatyw-
nie wpływają na ich rozwój i powodują, że przed każdą rodziną 
zastępczą piętrzą się rozmaite problemy wychowawcze. Są one 
związane z wyrównywaniem braków w zakresie właściwego 
dla wieku dziecka poziomu rozwoju fizycznego i psychicznego. 
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Słaba stymulacja rozwojowa środowiska rodzinnego dziecka po-
woduje często, że jego wiedza i umiejętności dotyczące różnych 
sfer życia są uboższe niż u rówieśników. Bardzo często zanie-
dbanie dotyczy sfery edukacyjnej. Na atmosferę życia rodziny 
zastępczej będą wywierali wpływ rodzice biologiczni dziecka, 
z którymi ma ono możliwość kontaktu, jeżeli nie zostali pozba-
wieni władzy rodzicielskiej. Specyficzne problemy opiekuńczo-
wychowawcze będą uzależnione też od tego, kto pełni role rodzi-
ny zastępczej – dziadkowie (mogą włączać dzieci do konfliktów 
rodzinnych dotyczących ich rodziców biologicznych, ujemnie 
wpływa na dzieci ich mniejsza sprawność fizyczna, liberalizm 
wychowawczy czy zmniejszone możliwości zarobkowe), starsze 
rodzeństwo (brak doświadczenia w kwestiach wychowawczych, 
rezygnacja z „własnego życia”, wcześniejsze zakończenie etapu 
dzieciństwa), osoby niespokrewnione (zapoznanie się z historią 
życia dziecka, trudności w nawiązaniu kontaktu emocjonalnego, 
zmiana organizacji życia własnej rodziny, pomoc dziecku w mo-
mencie powrotu do rodziny naturalnej)20.

Rodzina zastępcza jest dla dziecka wartościowym środowi-
skiem wychowawczym, które pozwala odpocząć od proble-
mów rodziny biologicznej. Po trudnym okresie adaptacji, który 
w zależności od indywidualnej historii dziecka i jego konstrukcji 
psychicznej, może manifestować się jego różnorodnym zacho-
waniem, udaje się doprowadzić dziecko do normalnego funkcjo-
nowania. Wymaga to jednak wiele czasu, cierpliwości, miłości 
oraz mądrości rodziców zastępczych. Wszystkie wymienione 
wyżej czynniki powodują, że decyzja założenia rodziny zastęp-
czej nie jest łatwa, a wychowywanie w niej dzieci wymaga ko-
rzystania z usług wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.

7. Rodzina adopcyjna

Ten typ rodziny stwarza najkorzystniejsze warunki rozwo-
jowe dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się 
w naturalnym środowisku rodzinnym. Rodziny adopcyjne to 
te, które decydują się na adopcję dziecka i uznanie go za swo-
je. Adopcja to przyjęcie osoby obcej dla rodziny, np. dziecka –  

20 Por. B. Dąbrowska, Zastępcze rodzicielstwo. Poradnik dla osób pracujących 
z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi oraz dla kandydatów na rodziców zastępczych, 
ROPS, Kraków 2001, s. 22-27.
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sieroty, przez stworzenie między tą osobą a osobą adoptującą 
takich stosunków prawnych, jakie zachodzą między dziećmi 
a rodzicami21.

Dla dziecka, które jest poddawane procedurze adopcji, najważ-
niejsze jest, aby nastąpiła ona jak najszybciej. Bowiem im adopcja 
następuje wcześniej, tym w mniejszym stopniu będą pojawiały 
się u dzieci zaburzenia osobowości związane z brakiem rodziciel-
skiej miłości. Bez wątpienia można przyjąć, iż przysposobienie 
jest dla dziecka pozbawionego możliwości wychowania w biolo-
gicznej rodzinie najkorzystniejszą formą opieki. Dzięki tej formie 
opieki można dzieciom osieroconym, porzuconym bądź pocho-
dzącym z rodzin patologicznych zapewnić możliwość wychowa-
nia się w „normalnej” rodzinie, zapewnić poczucie bezpieczeń-
stwa, przynależności, wzajemnego zaufania i miłości. Powyższe 
elementy mają istotnie znaczenie dla prawidłowego rozwoju fi-
zycznego i psychicznego dziecka22. Należy jednak dodać, że ad-
opcja to proces, który pociąga szereg zmian w psychice, w uwa-
runkowaniach społeczno-kulturowych, ale także w strukturze 
rodziny. Nie kwestionując walorów opiekuńczych i kompensa-
cyjnych rodziny adopcyjnej, należy wspomnieć o występujących 
często w tej formie opieki problemach natury psychologicznej. 
K. Ziętek wskazuje, że rodzice adopcyjni to zazwyczaj osoby 
starsze o znacznie dłuższym stażu małżeńskim, w porównaniu 
do rodzin naturalnych. Zwykle są bardziej ustabilizowani zawo-
dowo, materialnie i mieszkaniowo, ale też przyzwyczaili się do 
życia „we dwoje”. Trudności mogą też wynikać z niewłaściwych 
motywów adopcji czy z wywierania nacisku przez jednego z mał-
żonków na drugiego w sprawie decyzji adopcji. Istotnym proble-
mem jest kwestia adaptacji dziecka w rodzinach adopcyjnych do 
nowego środowiska, co dotyczy głównie dzieci starszych, które 
wielokrotnie musiały zmieniać swoje otoczenie. Poważnym i za-
razem ciążącym problemem jest kwestia tajemnicy adopcji. Nato-
miast cechą charakterystyczną rodzin adopcyjnych jest tendencja 
rodziców do nadmiernego ochraniania dziecka23.

21 Por. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 1998, s. 11.

22 Por. Z. Węgierski, Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Aka-
pit Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2006, s. 61.

23 Por. K. Ziętek, Psychologiczne problemy adopcji, w: Stosowana psychologia 
wychowawcza, red. A. Gurycka, PWN, Warszawa 1980, s. 90.
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Jednak dobrze dobrana rodzina adopcyjna stwarza dziecku 
takie warunki życia, w których może ono osiągnąć pełnię swo-
jego rozwoju, a także może ono wyrównać wszelkie opóźnienia 
rozwojowe wyniesione z nieprawidłowego funkcjonowania ro-
dziny generacyjnej.

8. Rodzina nieformalna (kohabitacja i konkubinat)

Kohabitacja jest związkiem dwóch osób, mężczyzny i kobiety, 
któremu towarzyszy wspólne zamieszkanie i wspólnie prowa-
dzone gospodarstwo domowe. Jest to model relacji partnerskiej 
(z łac. habitarne – mieszkać i com – współ) tj. pożycia bez zawarcia 
formalnego związku małżeńskiego. Partnerów łączą jednak pod-
stawowe funkcje: erotyczno-seksualna, prokreacyjna, gospodar-
cza i emocjonalna. Zatem związek kohabitacji, który formalnie 
nie stanowi rodziny po pojawianiu się dzieci, de facto się nią staje. 
Dzieje się tak dlatego, że dzieci i rodziców łączą silne więzi emoc-
jonalne, poczucie bliskości i wspólne zamieszkiwanie, co nadaje 
im status autentycznej rodziny naturalnej. Jest to jeden z modeli 
życia rodzinnego coraz częściej występujący w krajach skandy-
nawskich, a krąg kohabitacji poszerza się o społeczeństwa Euro-
py i Ameryki Północnej24.

Jeszcze inną kategorią rodziny nieformalnej są konkubinaty. 
Jest to związek partnerski, w miarę stabilny, ale bez wspólnego 
zamieszkania. Takie układy międzyludzkie tworzą się wówczas, 
gdy jeden lub oboje z małżonków są formalnie w innych związ-
kach. Życie w wolnych związkach dokonuje się zarówno z wy-
boru, jak i z konieczności, gdy współmałżonek nie chce wyrazić 
zgody na rozwód. Powstaje zatem nowe ognisko domowe, które 
charakteryzuje się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią łą-
czącą kobietę i mężczyznę. Konkubinat pełni rolę podobną do 
życia małżeńskiego, brakuje mu jednak cech sformalizowania 
woli wzajemnego pożycia.

Pewne jest, że kohabitacja i konkubinat w wielu przypad-
kach są strukturami współczesnego życia, które poprzedzają 
zawarcie formalnego małżeństwa lub zalegalizowania grupy  

24 Por. S. Kawula, Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. Szkic portretu, w: 
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, 
A.W. Janke, dz. cyt., s. 371.
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rodzinnej25. Jeżeli jednak legalizacja związku nie dojdzie do skut-
ku to w sytuacjach trudnych np. choroba, utrata pracy, nie ma 
żadnych gwarancji, że partner żyjący w wolnym związku udzieli 
drugiej osobie potrzebnego wsparcia i pomocy. Prawo nie nakła-
da obowiązku alimentacyjnego ani też konieczności opieki nad 
konkubentem czy konkubiną. Sama nazwa – „wolny związek” 
wskazuje na to, iż w każdej chwili osoba, która nie jest zado-
wolona z wspólnego życia może opuścić partnera bez żadnych 
zobowiązań. świadomość tymczasowości kohabitacji i konkubi-
natu może powodować brak poczucia stabilizacji życiowej, nie-
pewność „dnia jutrzejszego”, a także niezaspokojenie potrzeby 
bezpieczeństwa itp. Wszystkie wymienione elementy mogą ne-
gatywnie wpływać na atmosferę rodzinną i sposób wychowania 
obecnych w rodzinie dzieci.

Przedstawione powyżej, skrótowe charakterystyki poszcze-
gólnych typów rodzin miały na celu ukazanie, że rodzina pełna 
może stanowić najkorzystniejsze środowisko rozwoju dla dzie-
ci, ale może również tworzyć niejednorodną przestrzeń wycho-
wawczą. Istnieje bardzo wiele czynników, które mogą zakłócać 
jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaliczyć do nich można np. 
trudną sytuację materialną, przewlekłą chorobę dzieci lub rodzi-
ców, niewydolność wychowawczą jej członków czy patologie. 
Zdaniem T. Olearczyk26 pojęcie „rodziny pełnej” oznacza tylko 
tyle, że zamieszkują w niej wspólnie małżonkowie oraz dzieci, 
cała reszta będzie już uwarunkowana wieloma czynnikami za-
leżnymi bądź niezależnymi, które mogą ulegać zmianie w ciągu 
życia rodziny.

Rodzina niepełna

Rodzina niepełna tworzy taką strukturę, w której jeden rodzic 
opiekuje się co najmniej jednym dzieckiem swoim lub współ-
małżonka, zamieszkując wspólnie z nimi. E. Kozdrowicz defi-
niuje „niepełność rodziny” w sposób następujący: „to struktura, 
w której matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko (dzieci) 
bez lub przy ograniczonym udziale współmałżonka (partnera) 

25 Tamże.
26 T. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie, dz. cyt., s. 47.
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na skutek jego stałej lub czasowej nieobecności”27. J. Izdebska28 
określa rodziny niepełne jako zdezorganizowane wewnętrznie 
i często będące przyczyną osamotnienia dziecięcego. W Polsce 
można zaobserwować wzrost liczebności rodzin niepełnych. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym, procesie urbanizacji, a także prze-
mianach kulturowych. Dezorganizacja życia rodzinnego może 
być spowodowana śmiercią rodzica, rozwodem, separacją lub 
długotrwałą nieobecnością jednego z rodziców:

1. Rodziny osierocone

Ten rodzaj rodziny powstaje na skutek śmierci jednego z mał-
żonków. Przyczynia się także definitywnie do zdekompletowa-
nia struktury rodziny. śmierć jednego z członków rodziny zaw-
sze powoduje pozbawienie jednostki poczucia oparcia, jakim 
jest pełna, dobrze funkcjonująca rodzina. utrata matki lub ojca, 
żony, męża wywołuje głęboki ból, poczucie wielkiej straty, smut-
ku, pustki, żalu. Sposób odczuwania utraty bliskiej osoby będzie 
zależał od wielu czynników np. śmierci rodzica w określonym 
cyklu życia rodziny, przyczyny śmierci, otwartości systemu ro-
dzinnego czy pozycji osoby zmarłej w rodzinie29. Wywiera także 
przejściowy wpływ na zachowanie dzieci dotkniętych takim do-
świadczeniem. E. Kozdrowicz30 wskazuje, że u dzieci w wieku 
przedszkolnym powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa 
oraz osłabienie gotowości do działania z własnej inicjatywy. Z ko-
lei K. Krupa31 sygnalizuje, iż większość matek w sytuacji śmierci 
współmałżonka jest bezradna wobec problemów wychowaw-
czych swoich dzieci. Poza tym w psychice dziecka osieroconego 
powstaje głęboki uraz, ślad związany z bolesnym przeżyciem. 

27 E. Kozdrowicz, Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, uW, Warszawa 
1989, s. 14.

28 Por. J. Izdebska, Dziecko osamotnione w rodzinie, „Trans humana”, Biały-
stok 2004, s. 90.

29 Por. l. Dyczewski, Rodzin, społeczeństw, państwo, dz. cyt., s. 174.
30 Por. E. Kozdrowicz, Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, dz. cyt., s. 45.
31 Por. K. Krupa, Gdy umiera jedno z rodziców, w: Samotne matki, samotni ojco-

wie: o rodzinach niepełnych w Polsce, red D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-
Paradowska, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986, 
s. 106-143.
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Zdarza się, że dzieci mają tendencję do przypisywania sobie 
winy za śmierć rodziców. uważają, że spotkała ich kara za złe 
zachowanie, brak czy niewystarczający sposób okazywania mi-
łości zmarłemu rodzicowi.

Jednak wydaje się, że spośród różnych typów rodzin niepeł-
nych, to właśnie rodzina osierocona stwarza najlepsze warunki 
rozwoju dziecka. Pomimo to, że śmierć jest dla dziecka bardzo 
głębokim i traumatycznym przeżyciem, to „wzrasta w atmosfe-
rze pozytywnych wspomnień o zmarłym rodzicu, a często sa-
mo doświadczyło życzliwych kontaktów z tym rodzicem. Dzieci 
z rodzin owdowiałych mają mniej trudności szkolnych i spra-
wiają w domu mniej kłopotów wychowawczych niż dzieci z po-
zostałych typów rodzin niepełnych”32.

2. Rodziny rozbite

Przez rodziny rozbite rozumie się taki typ rodziny, która nie 
odniosła sukcesu w wymiarze trwałości. charakteryzuje ją brak 
jednego z małżonków na skutek rozwodu bądź separacji. W ta-
kich rodzinach sytuacja dziecka jest zazwyczaj bardzo złożona 
i skomplikowana. Bowiem rozwód, który jest wyrazem całkowi-
tego rozpadu małżeństwa, zarówno w sferze uczuciowej, praw-
nej, ekonomicznej, jak i rodzicielskiej czy psychicznej, nie jest 
pojedynczym wydarzeniem, ale procesem długotrwałym. Jest 
on dla dziecka szokiem i najczęściej pozostawia w jego psychice 
trwały ślad. Konflikty małżeńskie, jakie rozgrywają się podczas 
trwania procesu rozwodowego33, zakłócają spójność rodziny, at-
mosferę życia rodzinnego, a także powodują zmianę postaw ro-
dziców względem siebie i swoich dzieci, niepełne zaspokojenie 
ich potrzeb, co przyczynia się do zachwiania poczucia bezpie-
czeństwa i oparcia w rodzinie.

J. Izdebska34 wskazuje, że dziecko w rodzinie rozwodzącej się 
oraz rozwiedzionej doświadcza wielu sytuacji traumatycznych. 
Pierwsza z nich poprzedza rozbicie rodziny i dotyczy konfliktu 

32 l. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, dz. cyt., s. 172.
33 Por. h. cudak, Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydaw-

nictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
34 Por. J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, „Trans humana”, 

Białystok 2000, s. 54-59.
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małżeńskiego. Odejście z domu jednego z rodziców uświadamia 
dziecku, że nie ma wpływu na swój los, że nie może zapobiec 
utracie drugiego rodzica, że nikt nie potrafi uchronić go przed 
tym wydarzeniem, nawet jego rodzice. Taka sytuacja może do-
prowadzić do pojawienia się u dziecka lęków, depresji, objawów 
nerwicy. Rodzice, którzy są w tym czasie zajęci swoimi proble-
mami i sami przeżywają silnie rozpad małżeństwa, nie stanowią 
dla dziecka tak potrzebnego oparcia. Kolejne sytuacja traumaty-
zujące, których doświadcza dziecko rozwiedzionych rodziców 
to np. konieczność przystosowania się do faktu rozwodu rodzi-
ców, wykorzystywanie dziecka przez jedno lub oboje rodziców 
jako broni przeciwko drugiemu rodzicowi, konieczność przysto-
sowania się do innych relacji z rodzicami lub nowego związku 
małżeńskiego rodziców.

Dzieci rodziców rozwiedzionych mogą przejawiać zakłó-
cenia w przystosowaniu społecznym, tj. osamotnienie, poczu-
cie mniejszej wartości, niepewność czy trudności w adaptacji 
w nowym otoczeniu. Rozwód może wywierać wpływ na stan 
zdrowia wszystkich członków rodziny, a szczególnie dzieci np. 
zaburzenia mowy (jąkanie), nieprawidłowy rozwój psychiczny 
czy występowanie uzależnień. Dzieci doświadczające rozwodu 
rodziców mogą być bardziej podatne na stresy, stany depresyj-
ne, agresywne, egoistyczne. Bez wątpienia można stwierdzić, że 
skutki rozwodu rodziców będą bardziej dotykały dzieci aniżeli 
ich rodziców.

3. Rodziny niepełne biologicznie

Tworzą je rodziny, których w strukturze, można wyróżnić sa-
motną matkę lub ojca wychowującego dziecko, bardzo często jest 
to dziecko pozamałżeńskie. Zdecydowaną większość tworzą sa-
motne matki z dziećmi, wśród których wiele przeżywa niedosta-
tek materialny, nie mają gdzie mieszkać z dzieckiem, nie widzą 
perspektyw założenia rodziny z ojcem dziecka czy też obawiają 
się reakcji otoczenia na fakt urodzenia nieślubnego dziecka. Nie-
możność kontynuowania nauki, zdobycia zawodu itp., zamienia 
się w konieczność opieki nad dzieckiem, która stanowi źródło 
komplikacji planów życiowych. Zagrożenia dotyczące procesu 
rozwoju i wychowania dziecka nieślubnego pogłębiają się w sy-
tuacji, gdy matka jest nieletnia, psychicznie niedojrzała do roli 
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macierzyństwa, nie zapewnia dziecku poczucia bezpieczeństwa, 
miłości35. Poza tym od momentu urodzenia dziecko wychowuje 
się w świadomości, że nie ma miejsca dla drugiej osoby, czyli 
ojca. Matka nie jest w stanie spełnić obu ról rodzicielskich, po-
nieważ role te nie są wymienne. Każdej z nich przysługują inne 
wzorce i właściwości osobowościowe.

Z drugiej strony należy zauważyć, że obecnie coraz częś-
ciej samotną matkę traktuje się jako zjawisko całkiem normal-
ne, a nie jako przejaw patologii. Dzisiaj w modelu takim żyje 
co dziesiąta polska rodzina. W czasach teraźniejszych w wiek 
rozrodczy wchodzą kobiety z różnych generacji, dla których po-
siadanie nieślubnego dziecka nie jest czymś hańbiącym ani po-
wodem zawarcia małżeństwa36. Obserwuje się także tendencję 
do świadomego zakładania tego typu rodziny. Stale zwiększa się 
liczba kobiet, które decydują się na wychowanie własnego lub za-
adoptowanego dziecka bez udziału partnera. Spotykają się one 
co prawda z wieloma problemami, ale są w stanie ponieść całko-
witą odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Zazwyczaj są 
to kobiety dojrzałe, reprezentujące wysoki standard społeczno- 
-zawodowy, które po urodzeniu dziecka obdarzają je miłością, 
troszczą się o jego rozwój i edukację.

Ojcowie samotnie wychowujący dzieci stanowią około 10% 
samotnego rodzicielstwa. W rodzinach samotnych ojców moż-
na zaobserwować podobne problemy jak w rodzinach samot-
nych matek (dotyczą głownie funkcji ekonomicznej i opiekuń-
czo-wchowawczej)37. Dzieci wychowywane w takich rodzinach 
odczuwają boleśnie swoją inność, odmienną sytuację wynika-
jącą z braku jednego rodzica. często oddałyby wszystko, aby 
mieć tylko pełną rodzinę, oboje rodziców i nie słuchać upoko-
rzeń płynących z ust rówieśników. często czują się osamotnione 
i niezrozumiane, szczególnie córki, ponieważ nawet najbardziej 
kochający ojciec nie jest w stanie zastąpić im matki. Mężczyź-
ni potrafią być wspaniałymi opiekunami, darząc dzieci pełnym 
i szczerym uczuciem miłości jednak w sytuacji samotnego ro-
dzicielstwa nie radzą sobie zbyt dobrze z wypełnianiem zadań 

35 Por. l. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, dz. cyt. 170.
36 Por. S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne, dz. cyt., 

s. 113.
37 Por. B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, dz. cyt., s. 230.
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opiekuńczo-wychowawczych. Wpływa na to wiele czynników 
np. liczba dzieci, ich wiek, płeć, wykształcenie ojca, zatrudnie-
nie i status materialny itp38.

4. Rodziny niepełne czasowo

W literaturze można znaleźć też inne określenia tego rodzaju 
rodziny – rozłączona lub diasporowa. W obecnych czasach wie-
le rodzin doświadcza rozłąki. Przyczyny czasowej nieobecności 
jednego z rodziców mogą być różne np. wykonywanie zawodu 
(marynarz, kierowca TIR-a), choroba wymagająca dłuższego 
leczenia czy pobyt w zakładzie karnym. Obecnie liczną grupę 
stanowią rodziny, które są rozłączone z powodu zarobkowego 
pobytu rodziców za granicą. W takich sytuacjach wskazuje się 
na zjawisko migracji niepełnej, która charakteryzuje się czaso-
wym przemieszczeniem do miejsca pracy za granicą, bez za-
puszczania tam korzeni39. Decyzje migracyjne mają najczęściej 
charakter finansowy. Zdarza się, iż są one jedynym i najszyb-
szym sposobem rozwiązania problemów ekonomicznych rodzi-
ny, która odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa materialnego. 
W. Danilewicz40 wyróżniła pozytywne i negatywne konsekwen-
cje migracji rodziców. Do pozytywnych zaliczyła m. in. popra-
wę dotychczasowej sytuacji materialnej rodziny, co pozwala na 
podwyższenie standardu codziennego życia, na finansowe za-
bezpieczenie startu życiowego dzieci, zwiększenie możliwości 
ich edukacji poza miejscem zamieszkania. Natomiast do nega-
tywnych konsekwencji rzutujących na sytuację rodziny zali-
czyła m. in. nieobecność rodzica w codziennym życiu rodziny, 
czego konsekwencją jest nieznajomość dzieci i ich problemów, 
poczucie osamotnienia dzieci, brak dostatecznej opieki podczas 
wyjazdów obojga rodziców, brak czasu dla dzieci i ich proble-
mów, brak czasu na wypoczynek i na wspólne spędzanie czasu 
z dziećmi, pojawienie się lub nasilenie występujących trudno-
ści wychowawczych z dziećmi, brak stabilizacji rytmu życia na 

38 Por. tamże, s. 233.
39 Por. W. Danilewicz, Oblicza dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z powo-

du migracji zagranicznych rodziców, w: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej, red. 
B. Matyjas, Wydawnictwo Akademii świętokrzyskiej, Kielce 2005 s. 74.

40 Por. tamże, s. 77.

Wybrane zagadnienia... 11



1�2 kAtArzynA SzeWczuk

skutek naprzemiennych wyjazdów i przyjazdów rodzica pracu-
jącego okresowo za granicą.

Sposób przeżywania przez dziecko rozłąki z rodzicem będzie 
uzależniony od wielu czynników. Można tu wymienić m. in. 
przyczynę czasowego rozstania (wyjazd czy choroba), wiek 
dziecka (dziecko mniejsze będzie bardziej narażone na negatyw-
ne konsekwencje rozłąki), nieobecność rodzica (mama, tata czy 
oboje rodziców), długość okresów nieobecności (krótkookreso-
wy, długookresowy lub wahadłowy), jakości życia rodzinnego 
przed rozstaniem oraz sposób kontaktów z rodziną osoby nie-
obecnej w jej rodzinnym życiu.

Podsumowanie

Dorastanie w rodzinie niepełnej jest zazwyczaj obciążone 
przeżywaniem przez dzieci wielu przykrych, a czasem trauma-
tycznych doświadczeń. Zalicza się do nich bolesną utratę jedne-
go z rodziców w wyniku śmierci, rozwód w rodzinie, samotność, 
jednoosobową odpowiedzialność rodzica za wychowanie i opie-
kę nad dziećmi, a także trudną sytuację materialną i emocjonalną 
w rodzinie. Brak jednego z rodziców zawsze będzie negatywnie 
wpływał na harmonijny rozwój osobowości dziecka, zaburzał 
jego proces socjalizacji, ma ono bowiem do czynienia tylko z jed-
nym wzorcem osobowym. Dlatego jedynie zgodna, szczęśliwa 
rodzina zapewnia harmonijny rozwój swoim dzieciom. Ochra-
nia ona swoich najbliższych i zarazem wspomaga w trudnych 
sytuacjach. Jest zdolna do kompensowania doznawanych poza 
domem niepowodzeń.
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Jan Koclęga

Rodzina wspólnotą życia i miłości  
w ujęciu Kościoła katolickiego

Temat małżeństwa i rodziny pojawia się w dokumentach Ma-
gisterium Kościoła, nauczaniu Papieży1, rodzinie poświęcane 
są sympozja i konferencje naukowe, co może świadczyć jedynie 
o tym, jak istotną rolę odgrywa ona w społecznościach różnego 
rodzaju, ale przede wszystkim w społeczności Kościoła.

Podjęcie po raz kolejny tematu rodziny, wobec tak licznych 
opracowań, może wydawać się zbędne, jednak próba przedsta-
wienia zagadnień związanych z tą podstawową komórką społe-
czeństwa i Kościoła może zyskać uzasadnienie poprzez ważkie 
słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, który wskazuje na rodzinę ja-
ko drogę Kościoła: „pierwszą i z wielu względów najważniejszą 
(...) powszechną, (...) szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak 
niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od 
której nie może się on odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas 
w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że ro-
dzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem”2. Kolejnym mo-
tywem podjęcia tego tematu jest widoczny kryzys małżeństwa 
i rodziny; kryzys wartości jako takich, a zwłaszcza tych, które 
winny cechować rodzinę. Bez ciągłego przypominania i pod-
kreślania problemu, a także wskazywania na chrystusa jako Te-
go, który na powrót zjednoczy i uleczy rany zadane rodzinie, 

1 Szczególny wkład odnośnie do małżeństwa i rodziny ma nauczanie pa-
pieży: leona XIII, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. Nieocenione 
zasługi na tym polu ma także Sobór Watykański II, którego Ojcowie w więk-
szości dokumentów odnieśli się do zagadnień związanych z człowiekiem, jego 
powołaniem, małżeństwem i rodziną.

2 Jan Paweł II, List do Rodzin, 2.
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rozkład i upadek wszelkich wartości i społeczności może stać 
się nieunikniony. To, że te właśnie problemy w mniejszym lub 
większym stopniu dotykają każdego człowieka, wskazuje na 
potrzebę ciągłej refleksji nad rodziną, a także podjęcia działań 
zmierzających do uzdrowienia sytuacji.

Koniec XX wieku to okres, który szczególnie niekorzystnie 
wpłynął na obraz małżeństwa i rodziny. laicyzacja życia po-
ciągnęła za sobą przemiany także w kwestiach dotyczących 
modelu małżeństwa oraz relacji rodzinnych. Sytuacja ta zosta-
ła dostrzeżona i wyrażona w nauczaniu Magisterium Kościoła. 
Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę widoczna jest w wielu 
dokumentach Soboru Watykańskiego II3. Sama adhortacja Ja-
na Pawła II Familiaris consortio, będąca podstawowym źródłem 
dla tego artykułu, jest wyrazem i wynikiem refleksji dotyczącej 
małżeństwa i rodziny, a podejmowanej przez kolejne synody bi-
skupów, a zwłaszcza w roku 1980. Ojcowie tego Synodu przed-
stawili szereg propozycji odnośnie do spraw rodziny i zwrócili 
się z prośbą, by zostały one przedstawione przez papieża w spo-
sób oficjalny; by zostało wypowiedziane żywe zainteresowanie 
Kościoła sprawami rodziny i by udzielone zostały wskazania 
dotyczące zadań w tej podstawowej dziedzinie życia ludzkiego 
i kościelnego4.

Rodzina a trudna współczesność

człowiek ze swej natury jest istotą społeczną, potrzebuje dru-
giego człowieka, by móc rozwijać swoje możliwości, dzielić się 
talentami, realizować zamierzenia, a tym samym odpowiedzieć 
na swoje powołanie5. Najbliższymi naturze człowieka są instytu-
cje rodziny i państwa; są dla niego konieczne6.

3 Por. KDK, 52; KK, 41; DWch, 3; DA, 30; DWR, 5; także inne paragrafy 
wymienionych dokumentów dotyczą rodziny, jej praw, zadań i zagrożeń.

4 Por. Fc, 2.
5 Por. KDK, 24.
6 Por. KKK, 1882; por. też J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 

Warszawa 1972, s. 300-306. – Rodzina przedstawiona jest tutaj jako grupa spo-
łeczna pełniąca ważne funkcje w życiu szerszych zbiorowości i wyróżniająca 
się spośród innych grup charakterystycznymi dla niej cechami.
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Małżeństwo i rodzina to wspólnota pochodzącą od Boga, 
z Jego ustanowienia. To naturalna, gdyż powołana przez prawo 
natury, grupa społeczna; bez niej społeczność ludzka nie tylko 
nie mogłaby się rozwijać, ale wręcz wymarłaby7. Podstawowymi 
zadaniami rodziny są prokreacja i wychowanie potomstwa, czy-
li odpowiednie ukształtowanie osobowości kolejnych pokoleń, 
uwzględniające dobro społeczeństwa i Kościoła8. „Rodzinę łączą 
ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bo-
wiem jego podstawę i stale je zasila poprzez zadanie służenia 
życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują 
pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu 
i rozwoju samego społeczeństwa”9. Autentyczna i dojrzała ko-
munia osób w rodzinie jest pierwszą i niezastąpioną szkołą życia 
społecznego. To przykład i bodziec do otwarcia się na drugiego 
człowieka, nawiązywania kontaktów społecznych w duchu dia-
logu, szacunku, miłości i solidarności10.

Współczesność niesie z sobą głębokie, dynamiczne przemia-
ny społeczne i kulturowe, które nie pozostają bez wpływu na 
obraz małżeństwa i rodziny. Dochowanie wierności wartościom 
fundamentalnym instytucji rodzinnej, a więc miłości, jedności, 
dozgonnej wierności małżeńskiej, w dzisiejszym świecie promu-
jącym hedonizm, konsumpcjonizm, relatywizm moralny, może 
napotkać poważne przeszkody11. Zwłaszcza, że rodzina jest 
społecznością niedoskonałą, potrzebującą pomocy innych, więk-
szych społeczności, takich jak na przykład państwo, a przede 
wszystkim pomocy Bożej12.

W swej adhortacji Jan Paweł II zwraca uwagę na niebezpie-
czeństwo zafałszowania prawdy o małżeństwie i rodzinie, wy-
paczenia w imię źle pojętego dobra małżonków, podstawowych 
wartości mających je cechować. Ojciec święty stwierdza, że 

7 Por. S. Jarocki, Katolicka nauka społeczna, Societe de Editions Internetiona-
les, Paris 1964, s. 47.

8 Por. KDK, 50.
9 Fc, 42.
10 Por. tamże, 43.
11 Por. tamże, 1.
12 Por. lE 12 (1956) s. 158; por. DIM – Ta encyklika Papieża Piusa XI została 

nazwana „wielką kartą rodziny”; czytamy tam, że rodzina, aby dobrze wypeł-
nić swe obowiązki, powinna opierać się na miłości małżonków, nierozerwalno-
ści małżeństwa i wychowaniu potomstwa.
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„nierzadko się zdarza, że mężczyźnie i kobiecie w ich szczerym 
i dogłębnym poszukiwaniu odpowiedzi na codzienne i trudne 
problemy życia małżeńskiego i rodzinnego przekłada się wizje 
i kuszące propozycje, które w różny sposób zdradzają prawdę 
i godność osoby ludzkiej”13. Niepokojące objawy degradacji nie-
których podstawowych wartości we współczesnym świecie to 
przede wszystkim błędne pojmowanie w teorii i praktyce nie-
zależności małżonków i związana z tym duża liczba separacji 
i rozwodów, podważanie autorytetu rodziców z jednej, a nie-
wydolność wychowawcza z drugiej strony, co też jest powodem 
trudności w przekazywaniu podstawowych wartości swym 
dzieciom, skażone pojęcie i przeżywanie wolności, prowadzą-
ce do tego, że człowiek uzurpuje sobie prawo do decydowania 
o życiu innego człowieka, czyli zjawisko przerywania ciąży, 
coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji, co prowadzi do fak-
tycznego utrwalenia się mentalności anty-ludzkiej, mentalności 
przeciwnej poczęciu nowego życia14.

Jan Paweł II, idąc za myślą synodu biskupów, który to w tro-
sce o wszystkie wymiary życia rodziny uwzględnił w swym na-
uczaniu niektóre nieregularne pod względem religijnym i cywil-
nym sytuacje tejże, poddaje analizie owe nieprawidłowości. Są 
to: tak zwane „małżeństwo na próbę”, wolne związki, związki 
tylko cywilne katolików, separacje oraz rozwód15.

Jeśli chodzi o tak zwane „małżeństwo na próbę”, to papież 
podkreśla niemożność zaakceptowania takiej sytuacji przede 
wszystkim z powodu godności osoby ludzkiej, która to wymaga 
obdarowania miłością bez żadnych ograniczeń. Dar ciała to sym-
bol głębokiego oddania się całej osoby, nie wolno więc oddawać 
siebie tylko częściowo, na jakiś czas czy na próbę. „Zjednoczenie 
cielesne jest moralnie godziwe jedynie wtedy, gdy wytworzyła 
się ostateczna wspólnota życia między mężczyzną i kobietą”16. 
Związek chrystusa z Jego Kościołem, będący symbolem mał-
żeństwa dwojga ochrzczonych, jest zjednoczeniem wiernym na 
całą wieczność, dlatego też sytuacje, w których ochrzczeni zacho-
wują coś dla siebie na wszelki wypadek, są zaprzeczeniem pod-

13 Fc, 4.
14 Por. tamże, 6.
15 Por. tamże, 79-84.
16 KKK, 2391.
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stawowej wartości małżeństwa, jaką jest jego nierozerwalność. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, jak stwierdza Jan Paweł II, 
niewłaściwe wychowanie, które powinno być wychowaniem do 
autentycznej miłości i korzystania z płciowości, włączającej oso-
bę ludzką w każdym jej wymiarze, także cielesnym, w pełnię 
tajemnicy chrystusa17.

Kolejną nieprawidłową sytuacją są związki, w których brak 
uznanej publicznie więzi instytucjonalnej – religijnej, ale także 
i cywilnej. u podstaw takiego stanu rzeczy leży wiele przyczyn, 
niektóre z nich to: trudna sytuacja ekonomiczna, kulturowa, 
religijna, odrzucenie instytucji jako takiej czy wręcz wyłączne 
poszukiwanie przyjemności, które zostały przez Ojca święte-
go przybliżone w adhortacji. Są to sytuacje niosące z sobą po-
ważne konsekwencje religijne i moralne – zatracenie religijnego 
sensu małżeństwa będącego obrazem przymierza Boga z Jego 
ludem, pozbawienie łaski sakramentalnej, zgorszenie, a także 
konsekwencje społeczne – niszczenie samego pojęcia „rodziny”, 
niepewność co do losu dzieci z takich związków, utwierdzanie 
w egoizmie, osłabienie poczucia wierności i inne. Wolny związek 
kobiety i mężczyzny to współżycie zakładające intymność płcio-
wą, tymczasem akt płciowy jest wyłączny dla małżeństwa; poza 
nim stanowi zawsze ciężki grzech i wyklucza z komunii sakra-
mentalnej18. W tej perspektywie także zachodzi potrzeba właś-
ciwego wychowania moralnego i religijnego młodych, pomocy 
w duchowym dojrzewaniu, która uzdolni ich do zrozumienia 
bogatej rzeczywistości ludzkiej i nadprzyrodzonej małżeństwa 
sakramentalnego. W przypadkach już zaistniałych należy po-
czynić wysiłki i starania, by poprzez cierpliwe oświecanie, pełne 
miłości upominanie, a przede wszystkim chrześcijańskie świa-
dectwo rodzinne, kierować żyjące w ten sposób osoby na drogę 
do uregulowania swej sytuacji w oczach społeczeństwa i Boga. 
Niemałą rolę w odwróceniu tej szkodliwej, w sensie religijnym 
i społecznym, tendencji, mają władze publiczne, których pod-
stawowym obowiązkiem jest popieranie prawnego zawierania 

17 Por. Fc, 80; por. także KKK, 1642. Podkreślony jest tutaj związek niero-
zerwalności z sakramentalnością małżeństwa; por. J. Szkodoń, Nierozerwalność 
małżeństwa w nauczaniu Kościoła w Polsce, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki 
Kościoła i współczesnej teologii, red. A. Szafrański, Wydawnictwo Kul, lublin 
1985, s. 172.

18 Por. KKK, 2390.
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małżeństw oraz stworzenie rodzinom odpowiednich warunków 
bytowych19. Względy ideologiczne lub praktyczne są przyczyną 
coraz częstszych przypadków, kiedy to katolicy zawierają tylko 
związek cywilny, odrzucając, ewentualnie odkładając, często na 
czas nieokreślony, ślub kościelny. Istnieje tutaj wprawdzie jakieś 
zobowiązanie do określonej i być może trwałej sytuacji życiowej, 
ale brak jest w takich przypadkach harmonii pomiędzy życiem 
a wyznawaną wiarą. Poważne są też konsekwencje religijne, 
przede wszystkim brak możliwości uczestniczenia w życiu sa-
kramentalnym Kościoła20.

Ważnie zawarte małżeństwo z różnych przyczyn może ulec 
rozłamowi, często niestety, trwałemu. Są to, przede wszystkim, 
brak zrozumienia między małżonkami, zaburzone relacje mię-
dzyosobowe i inne. Kodeks Prawa Kanonicznego uwzględnia 
niektóre przypadki, w których to separacja małżonków z utrzy-
maniem węzła małżeńskiego może być uzasadniona21. Potrzeba 
jednak ze strony kościelnej, w tej jakże trudnej sytuacji, szczegól-
nej pomocy dla małżonka odseparowanego. Należy wspomagać 
go w dochowaniu wierności i w praktykowaniu przebaczenia, 
wymaganego przez miłość chrześcijańską oraz wspierać w go-
towości do podjęcia na nowo poprzedniego życia małżeńskiego. 
Jan Paweł II wyraźnie podkreśla, że separacja winna być osta-
tecznym środkiem i że należy wpierw dołożyć wszelkich starań 
i oddziaływań w celu naprawy sytuacji konfliktowych w mał-
żeństwie22.

Źródłem nauki o nierozerwalności małżeństwa jest sam chrys-
tus, dlatego też nie jest w mocy żadnego z ludzi rozwiązanie 
małżeństwa poprzez rozwód. Wyraźny nakaz Jezusa: „co więc 

19 Por. Fc, 81.
20 Por. tamże, 82; por. także F. Adamski, Niektóre symptomy kryzysowej sytua-

cji rodziny w Polsce, w: Z badań nad rodziną, red. T. Kukołowicz, WN Kul, lublin 
1984, s. 126.

21 Por. KPK, 1151-1155; por. W. Góralski, Wspólnota całego życia, Biblioteka 
Niedzieli, częstochowa 1995, s. 139-143. Autor jako przyczynę rozwiązania 
małżeństwa podaje jego niedopełnienie oraz przyczynę określaną jako „przy-
wilej Pawłowy”, czyli sytuację, w której po nawróceniu i przyjęciu chrztu przez 
jedną ze stron małżeństwa, druga – niewierząca chciała odejść; por. J. Załęski, 
Nierozerwalność małżeństwa według św. Pawła,O tzw. przywileju Pawłowym; 1 Kor 
7, 10-16, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 1992.

22 Por. Fc, 83.



171rodzinA WSpólnotą życiA i miłości...

Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”23 nie pozostawia w tej 
kwestii żadnych wątpliwości. Między ochrzczonymi „małżeń-
stwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludz-
ką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”24. Jan Paweł II 
uważa, że problem rozwodów coraz częściej dotykający także ka-
tolików, powinien być traktowany jako naglący, ponieważ zagro-
żone staje się tutaj ich zbawienie25. „Rozwód jest poważnym wy-
kroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania 
dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem 
aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego 
znakiem jest małżeństwo sakramentalne”26. Wprowadza niepo-
rządek w rodzinie, czyli w zarodku każdego społeczeństwa. Bo-
lesne konsekwencje rozwodu dotykają zarówno rozwodzących 
się małżonków, jak i ich dzieci, innych bliskich, którym ich los 
nie pozostaje obojętny, a wreszcie całego społeczeństwa z uwa-
gi na zły przykład27. Nie jest bowiem rozwód osobistą sprawą 
małżonków, gdyż dotyka całego narodu, rodzina bowiem sta-
nowi jego „kołyskę”, dlatego też trwałość węzła małżeńskiego 
musi być nieustannie broniona, co też czyni Kościół poprzez 
swą naukę i działania duszpasterskie28. Nie jest to łatwe zadanie, 
gdyż współczesna atmosfera społeczna i nieustanne lansowanie 
stylu życia konsumpcyjnego sprzyja narastaniu negatywnego 
i destruktywnego dla rodziny i społeczeństwa zjawiska, jakim 
jest rozwód. coraz częściej daje się także zauważyć, że wśród 

23 Mt 19, 6; por. P. hoffmann, Słowa Jezusa o rozwodzie i ich interpretacja w prze-
kazie nowotestamentalnym, „concilium” 5 (1970), s. 330-340.

24 KPK, 1141.
25 Por. Fc, 84.
26 KKK, 2384; por. F. Adamski, Sytuacja społeczno-moralna rodziny u zarania III 

Rzeczypospolitej, w: Rodzina środowiskiem życia, red. K. Kluza, Biblioteka Niedzie-
li, częstochowa 1994, s. 59-62. Autor wskazuje, że norma moralna dotycząca 
nierozerwalności małżeństwa akceptowana jest tylko przez 60 % kandydatów 
do katolickiego małżeństwa. Oznacza to, że aż 40 % młodych katolików przy-
gotowujących się do małżeństwa dopuszcza możliwość rozwiązania związku 
małżeńskiego przez rozwód.

27 Por. KKK, 2385; por. W. Miziołek, Duszpasterstwo małżeństw niesakramen-
talnych, „Program Duszpasterski” 1993/94, s. 526-529. Autor podaje trzy katego-
rie przyczyn rozpadu małżeństw: socjologiczne, psychologiczne oraz religijno-
moralne.

28 Por. cz. Murawski, Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów pol-
skich 1945-1980, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1988, s. 77.
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młodych ludzi nauka o nierozerwalności małżeństwa jest trakto-
wana jako prawda relatywna29.

Życiowe doświadczenie pokazuje, że rozwód otwiera drogę 
do zawarcia nowego, niekanonicznego związku, a tym samym 
utrudnia czy wręcz zamyka drogę do zbawienia. Ojciec święty 
podkreśla jednakże różnicę zachodzącą pomiędzy tymi, „którzy 
szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem 
niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ciężkiej wi-
ny zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo”30. Wskazuje jed-
nocześnie na obowiązek pomocy rozwiedzionym tak, by nie czuli 
się oni odłączeni od wspólnoty Kościoła. Ważna jest tutaj zachęta 
do uczestniczenia w życiu Kościoła – słuchania słowa Bożego, 
uczęszczania na Mszę świętą, wytrwania w modlitwie, pomna-
żania dzieł miłości, wychowywania dzieci w wierze chrześcijań-
skiej i innych, by w ten sposób wypraszali sobie oni łaski u Boga. 
Ważna jest także modlitwa wspólnoty Kościoła w ich intencji, 
aby dodawać im odwagi, podtrzymywać w wierze i nadziei. 
Gdy mężczyzna i kobieta z ważnych powodów, jak na przykład 
wychowanie dzieci, pozostają w związku niekanonicznym, mają 
szansę uczestnictwa w Komunii eucharystycznej i dalszym życiu 
sakramentalnym, pod warunkiem wyrzeczenia się właściwych 
tylko małżeństwu aktów płciowych, inaczej mówiąc, muszą 
podjąć postanowienie życia w pełnej wstrzemięźliwości. Kościół 
ufa także, pisze Jan Paweł II, że ci, którzy pozostają w związkach 
nie uznawanych przez prawo kanoniczne i moralne, dzięki wy-
trwaniu w modlitwie, pokucie i miłości mogą otrzymać od Boga 
łaskę nawrócenia i zbawienia31.

u podłoża wszystkich tych patologii, dotyczących małżeń-
stwa i rodziny, leżą najczęściej zaniedbania, jeśli chodzi o wycho-
wanie do życia w czystości, wychowanie moralne i religijne. Pod-
kreśla to także Ojciec święty, analizując niektóre nieprawidłowe 
sytuacje związane z małżeństwem i rodziną. Dlatego niezmier-
nie ważnym jest tutaj zapobieganie powstawaniu takich sytuacji 
poprzez rozwijanie zmysłu wierności, pouczanie o warunkach 
i strukturach sprzyjających takiej wierności, bez której nie ma 

29 Por. P. Petryk, Ku wspólnocie życia i miłości, Wydawnictwo Kul, lublin 
1998, s. 167-169.

30 Fc, 84.
31 Por. tamże, 84.
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prawdziwej wolności, pomagając w duchowym dojrzewaniu32; 
należy wychowywać „od dzieciństwa do odważnego, z pomocą 
łaski chrystusowej, opanowania budzącej się pożądliwości i do 
nawiązywania z innymi więzów miłości czystej”33.

Przygotowanie do życia w rodzinie

Jak istotnym elementem w kształtowaniu osobowości czło-
wieka jest odpowiednie wychowanie, zostało wykazane przy 
analizie nieprawidłowości dotyczących małżeństwa i rodzi-
ny. Bo chociaż małżonkowie doświadczający tychże wzrasta-
li w określonych środowiskach rodzinnych, to ich rodzice lub 
opiekunowie jako pierwsi uświadamiali ich, bądź nie, czym jest 
małżeństwo, jakie są jego przymioty, jakimi zasadami moralnymi 
powinni się w swym życiu kierować. świadectwo życia chrześ-
cijańskiego zgodnego z Ewangelią rodziców zawsze będzie naj-
lepszym przykładem i wychowaniem do wiary34. W dużej mierze 
szczęśliwy dom dzieciństwa jest gwarantem szczęśliwego mał-
żeństwa w dorosłym życiu, a zasady religijne i moralne wpojone 
młodemu człowiekowi przyniosą pozytywny efekt w później-
szym jego życiu. Rodzice otrzymują w sakramencie małżeństwa 
nakaz i zobowiązanie, aby byli pierwszymi wychowawcami 
swoich dzieci35 i ich rola jest tutaj najistotniejsza, chociaż dzisiaj 
funkcja wychowawcza została częściowo przejęta przez insty-
tucje społeczne i państwowe36. Na szczególną uwagę zasługuje 
wychowanie seksualne oraz wychowanie religijne i moralne. To 
właśnie dzięki nim małżonek, stając wobec czasami ogromnych 
problemów, potrafi oprzeć się pokusie zaprzestania walki i pod-
dania się sytuacji pogrążającej go w grzechu.

Rodzice są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci, 
nauczycielami wiary i miłości do chrystusa. „Wejście na drogę 
zbawienia musi być dobrowolne, nie może się dokonywać pod 

32 Por. tamże, 81; por. także P. Petryk, Ku wspólnocie życia i miłości, dz. cyt., 
s. 123-124.

33 Fc, 80.
34 Por. KKK, 2226.
35 Por. KPK, 793-795.
36 Por. cz. Murawski, Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów pol-

skich 1945-1980, dz. cyt., s. 156.
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przymusem. Wychowanie dziecka nie polega więc na przymu-
szaniu go do praktyk religijnych czy dobrych czynów, lecz na 
pobudzaniu jego własnej woli i inicjatywy w kierunku współży-
cia z Bogiem i z ludźmi”37. Dlatego właśnie wychowanie jest tak 
wielką odpowiedzialnością – nie wystarczy zaspokoić potrze-
by fizyczne, psychiczne i ekonomiczne dziecka, trzeba jeszcze 
skierować jego kroki na drogę zbawienia i sprawić, by kroczenie 
tą drogą było wewnętrzną potrzebą wychowanka. Wychowanie 
religijne ma na celu doprowadzenie do trwałego zjednoczenia 
z Bogiem. Wyrazem miłości do Stwórcy będą słowa modlitwy, 
której pierwszymi nauczycielami stają się właśnie rodzice. Oni 
także wprowadzą swe dzieci w inne praktyki religijne i uświa-
domią, jak ważne są one dla szczęśliwej przyszłości, dla dobra 
ich przyszłego związku małżeńskiego, a przede wszystkim dla 
zbawienia. Na polu wychowania religijnego rodzice wspierani 
są przez Kościół – katechizację ich samych i katechizację ich dzie-
ci38. Od mądrej pedagogii rodzinnej, która doprowadzi dzieci do 
odkrycia, że są istotami obdarzonymi złożoną i bogatą psychiką 
oraz własną osobowością z jej mocnymi i słabymi stronami, roz-
poczyna się przygotowanie dalsze do małżeństwa. To właśnie na 
tym etapie zostaje zaszczepiony szacunek dla wartości ludzkich, 
kształtuje się charakter, następuje formacja duchowa i kateche-
tyczna, która ukazuje małżeństwo jako prawdziwe powołanie 
i posłannictwo39.

Nieodzowne w życiu każdego człowieka jest także kształto-
wanie sumienia poprzez wychowanie moralne40. W dużej mie-
rze zawiera się w nim wychowanie seksualne i w jego kontekście 
„wychowanie do czystości jako cnoty, która doprowadza osobę 
do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwija-
nia «oblubieńczego sensu» ciała”41.

Na uwagę zasługuje także rola i wpływ innych wspólnot 
wychowujących i socjalizacyjnych, takich jak na przykład szko-

37 Z. Domagalski, Małżeństwo darem i wezwaniem, Wydawnictwo Gaudenti-
num, Gniezno 1992, s. 28.

38 Por. tamże, s. 29.
39 Por. Fc, 66.
40 Por, KKK 1783; por. także S. Kunowski, Wychowanie moralne jako istotny 

element wychowania chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, 
red. A. Adamski, WAM, Kraków 1982, s. 87.

41 Fc, 37.
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ła czy grupy rówieśnicze. Mówi o tym papież, podkreślając, 
że chociaż rodzina jest pierwszą, to nie jedyną wspólnotą wy-
chowującą. Efekt wychowawczy jest owocem uporządkowanej 
współpracy różnych czynników wychowawczych42. Jednolitość 
postaw i oddziaływań domu rodzinnego i szkoły ma ogromne 
znaczenie w przygotowaniu do życia w rodzinie. Szkoła powin-
na wspomagać rodzinę, umacniać jej znaczenie w hierarchii war-
tości młodych ludzi43. „Religijna formacja młodych powinna być 
uzupełniona, w odpowiednim momencie i na miarę konkretnych 
potrzeb, przygotowaniem do życia we dwoje”44. Odpowiednio 
ukształtowany przez dom rodzinny i szkołę młody człowiek bę-
dzie trzymał się wpojonych i uznanych za swoje zasad, nawet 
jeśli poddany będzie, nie zawsze pozytywnym, wpływom grup 
rówieśniczych; co więcej, to on, dzięki wartościom, jakim hołdu-
je, będzie wywierał dobroczynny wpływ na otoczenie.

Niezmiernie ważna jest także kwestia przygotowania do ży-
cia w rodzinie, dobra formacja przedmałżeńska – uświadomie-
nie, czym jest i co sprawia sakrament małżeństwa (przygotowa-
nie dalsze, bliższe i bezpośrednie). uważa się to przygotowanie 
za jedno z zasadniczych działań pastoralnych Kościoła w obec-
nym czasie. Winno ono dotyczyć wszystkich poziomów życia 
kościelnego – także, a może przede wszystkim jego najmniej-
szej komórki, którą stanowi właśnie rodzina. Podkreśla się tutaj 
ewangelizacyjny i formacyjny charakter tegoż przygotowania45. 
Warunkiem wypełnienia przez małżonków wszystkich obo-
wiązków swego stanu oraz realizowania powołania do świętości 
jest przyjęcie Ewangelii otwierającej drogę ku spełnieniu pokła-
danych w małżeństwie i rodzinie nadziei46. W przygotowaniu do 
małżeństwa, zarówno bliższym, jak i dalszym, należy uwzględ-
nić wszystkie potrzeby formacyjne jego uczestników. Ważne jest 

42 Por. tamże, 40.
43 Por. M. Ryś, Przygotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych, w: Przy-

gotowanie do życia w rodzinie, red. K. Ostrowska, M. Ryś, Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1997, s. 33.

44 Fc, 66.
45 Por. P. Petryk, Ku wspólnocie życia i miłości, dz. cyt., s. 289; por. także 

J. Wilk, Duszpasterstwo rodzin: zasady praktycznego działania. Analiza adhorta-
cji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
33 (1966), z. 6, s. 6-7.

46 Por. Fc, 3.
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tutaj zintegrowanie elementów, takich jak przekazywanie wie-
dzy na temat życia małżeńsko-rodzinnego z kształtowaniem 
postaw zgodnych z zamysłem Bożym względem małżeństwa 
i rodziny47. Dzięki połączeniu tych czynników przygotowa-
nia przyszli małżonkowie będą świadomi, jak posiłkować się 
we wszystkich radościach i smutkach rodzinnego życia mocą 
płynącą z Bożego źródła – mocą łaski sakramentalnej. Kształ-
towanie postaw łączy się z osiąganiem dojrzałości osobowej, 
której podstawowym symptomem jest odpowiedzialna miłość 
– miłość dojrzała, która drugiej osoby nie pozwala traktować 
w sensie użytkowym, ale związana jest ona z normą persona-
listyczną. Na płaszczyźnie teologicznej to właśnie z tej normy 
oraz z sakramentalności małżeństwa wypływa wierność mał-
żonków48. Dlatego też, problematyka odpowiedzialnej miłości 
jest tak ważna w nauczaniu dotyczącym małżeństwa i rodziny, 
zwłaszcza, że spora część przygotowujących się do tegoż sakra-
mentu, dopuszczając rozerwalność związku małżeńskiego, nie 
akceptuje w pełni eklezjalnej wizji miłości i małżeństwa. Budzi 
to uzasadniony niepokój o przyszłość związków małżeńskich, 
które zamierzają zawrzeć49.

Prawa i obowiązki kobiety, mężczyzny  
i dziecka w rodzinie

Dotychczas poddano analizie prawa i obowiązki oraz zadania 
małżeństwa i rodziny w ujęciu całościowym, bez określania od-
powiedzialności poszczególnych członków tej najmniejszej, choć 
będącej fundamentem całego społeczeństwa, wspólnoty. Miłość 
obecna w małżeństwie i rodzinie stanowi „żywe źródło i stały 
bodziec do przyjęcia, szanowania i popierania rozwoju każdego 
z członków, w jego najwyższej godności jako osoby, czyli żywego 
obrazu Boga”50. Dlatego też moralnym kryterium autentyczności 

47 Por. M. Braun-Gałkowska, J. Gałkowski, K. Wojaczek, Przygotowanie do małżeń-
stwa. Założenia szkoły lubelskiej, „Zeszyty Naukowe Kul” 24 (1981) nr 2-4, s. 69.

48 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Kul, lublin 
1982, s. 41-45.

49 Por. P. Petryk, Ku wspólnocie życia i miłości, dz. cyt., s. 293.
50 Fc, 22.
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więzów małżeńskich i rodzinnych jest rozwijanie godności i po-
wołania każdej z osób należącej do wspólnoty małżeńskiej i ro-
dzinnej, a więc kobiety, mężczyzny i dziecka51.

Rolę kobiety tradycyjnie ogranicza się do roli małżonki i matki, 
często uniemożliwiając jej dostęp do pełnienia zadań publicznych, 
które w społecznym mniemaniu, zarezerwowane są dla męż-
czyzn52. W kwestii tej niezmiernie ważnym jest poprawne zrozu-
mienie znaczenia pełnej równości kobiety i mężczyzny. często jej 
błędne pojmowanie, prowadzi do wynaturzeń w postrzeganiu 
roli kobiety. Może przybrać ono skrajne postaci: albo ograniczenia 
kobiety tylko i wyłącznie do roli żony i matki, bez prawa udziału 
w życiu społecznym i politycznym „męskiego” świata, albo też 
zrównanie roli kobiety z rolą mężczyzny poprzez „upodobnienie 
się do niego, nie tylko w prawach, lecz także w obyczajach – aż 
do zatracenia własnej odrębności”53. Tymczasem, jak podkreśla 
Jan Paweł II, ważne jest tutaj takie spojrzenie na równość, jak na 
równe prawo dostępu kobiety do zadań publicznych, przy jedno-
czesnym dowartościowaniu jej zadania macierzyńskiego i rodzin-
nego w odniesieniu do wszystkich innych zadań publicznych. By 
rozwój społeczny i kulturalny był prawdziwie i w pełni ludzki, 
zadania te powinny się uzupełniać, a nie wykluczać54.

Jeśli chodzi o pogląd zawężający zadania społeczne kobiety, to 
pokutuje tu spojrzenie historyczne na to zagadnienie. Przez wie-
ki dominującą była tendencja sprowadzania kobiety do poziomu 
istoty gorszej od mężczyzny pod różnymi względami, a z pew-
nością jeśli chodzi o zaangażowanie kobiety w publiczną dzia-
łalność społeczną. Na tym tle ciągle zdumiewa nowość naucza-
nia Jezusa, który proklamował zasadniczą równość człowieka, 
tak mężczyzny, jak i kobiety wobec Stwórcy55. Jeśli oczywistym 
stanie się, że podejmując zadania w każdej dziedzinie, wszyscy 
mają jednakowe prawa i odpowiedzialność, nie będzie mowy 
o dyskryminacji między różnymi rodzajami prac i zawodami. 
Jeśli jednak prawo dostępu do zadań publicznych będzie równe 

51 Por. KDK, 24; Fc, 22.
52 Por. Fc, 23.
53 K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, Wydawnictwo Pallottinum, Po-

znań-Warszawa 1979, s. 58.
54 Por. Fc, 23.
55 Por. K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, dz. cyt., s. 59.
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dla kobiety i mężczyzny, jednocześnie należy umożliwić kobie-
tom wolny wybór roli wyłącznie jako żony i matki, tak by nie 
były one zmuszone do pracy poza domem i mogły się poświę-
cać całkowicie swojej rodzinie. W tej kwestii istotnym jest prze-
zwyciężenie mentalności jakoby praca poza domem przynosiła 
większy zaszczyt niż praca na rzecz rodziny56.

O problemie równości kobiety i mężczyzny nie zapomniano 
także w nauczaniu soborowym57. Przypomniano, że problem 
nierówności i dyskryminacji jest zjawiskiem ciągle jeszcze obec-
nym we współczesnym świecie, a dramatycznym jej przejawem 
jest patologia w dziedzinie życia seksualnego, z objawami wy-
stępującymi zarówno w życiu publicznym (pornografia, prosty-
tucja, handel kobietami), jak i w życiu małżeńskim (brak kultury, 
opanowania i szacunku do własnej żony)58. Koniecznym pod-
sumowaniem, jeśli chodzi o udział w życiu społecznym kobiety 
i mężczyzny, są słowa Ojca świętego Jana Pawla II: „Z należy-
tym szacunkiem dla odmiennego powołania mężczyzny i kobie-
ty, Kościół winien w swoim własnym życiu popierać, w miarę 
możności, równość ich praw i godności dla dobra wszystkich: 
rodziny, społeczeństwa i Kościoła”59.

Powyższe słowa są również doskonałym punktem wyjścia, 
jeśli chodzi o posłannictwo mężczyzny. Tak jak bogata jest li-
teratura, jeśli chodzi o rozpatrywanie roli kobiety, tak ubogie 
są opracowania dotyczące roli mężczyzny w życiu rodzinnym 
i społecznym, co może być przejawem z jednej strony tego, że ro-
la mężczyzny jest silnie określona, z drugiej, że może to być prob-
lem redukowany lub odsuwany60. „Wewnątrz komunii – wspól-
noty małżeńskiej i rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby żył 
w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca”61. Naturalną 
drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa jest 
miłość, jaką mężczyzna żywi do swej żony, matki swoich dzieci 
i oczywiście miłość do tych właśnie dzieci. Rola, jaką pełni ojciec 
w rodzinie, jest jedyna i niezastąpiona. Jan Paweł II wskazuje 
na skutki niedostatecznej obecności ojca w wychowaniu swych 

56 Por. Fc, 23.
57 Por. KDK, 49; 29; 27; 9; 60.
58 Por. K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, dz. cyt., s. 62; por. także Fc, 24.
59 Fc, 23.
60 Por. K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, dz. cyt., s. 52.
61 Fc, 25.
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dzieci lub też sytuacji skrajnie przeciwnej. W pierwszym przy-
padku zostaje zachwiana równowaga psychiczna i moralna oraz 
znaczne trudności w relacjach rodzinnych; w drugim – następuje 
często nadużycie uprawnień męskich, zaburzających stosunki ro-
dzinne (zjawisko tzw. „machizmu”)62. Każde dziecko ma prawo 
do ojca, który nauczy je ojcostwa; każda matka ma prawo liczyć 
na współmałżonka w kwestii wychowania i życiowego ukie-
runkowania ich dzieci; każda żona ma prawo do wsparcia męża 
w różnych dziedzinach wspólnego pożycia. „Aby być dobrym 
ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem; aby być dobrym 
mężem i ojcem trzeba najpierw stać się mężczyzną w pełnym 
tego słowa znaczeniu: dojrzałym nie tylko fizycznie, ale przede 
wszystkim duchowo, w pełni odpowiedzialnym za swoje postę-
powanie i za los najbliższych osób – żony i dzieci”63. Niezbędny 
jest tutaj prawidłowy proces przygotowujący do podjęcia roli 
męża i ojca, który rozpoczyna się już w okresie, kiedy przyszły 
mąż i ojciec jest małym chłopcem64. Mężczyzna jako mąż i oj-
ciec powołany jest, na mocy uczestnictwa w ojcostwie samego 
Boga, do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim człon-
kom rodziny. Tak jak Bóg troszczy się o każdą istotę w rodzinie 
ludzkiej, tak mężczyzna winien swą troską obejmować swych 
najbliższych. „Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowie-
dzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe 
pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego z współmałżon-
ką65, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza 
ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia 
chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe 
doświadczenie chrystusa i Kościoła”66.

Szacunek i życzliwość rodziców przejawiają się głównie w tro-
sce i uwadze, z jaką poświęcają się oni, wychowując swe dzie-
ci, zapewniając im optymalne warunki materialne i duchowe. 
Rodzice powinni uczyć swe dzieci prawidłowego używania ro-
zumu i wolności67. Każde dziecko wymaga szczególnej opieki 

62 Por. tamże, 25.
63 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, w: Przygotowanie do życia w ro-

dzinie, red. K. Ostrowska, M. Ryś, dz. cyt., s. 56.
64 Por. tamże, s. 56-58.
65 Por. KDK, 52.
66 Fc, 25.
67 Por. KKK, 2228.
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osób dorosłych je wychowujących, zwłaszcza troski o przestrze-
ganie jego praw. Zagadnienie ochrony praw dziecka staje się 
niezmiernie ważnym w przypadku dziecka małego, chorego, 
cierpiącego lub upośledzonego68. Okazana przez rodziców mi-
łość, uwaga i poświęcenie przyniosą owoc w uczynkach i po-
stawach dorastających dzieci, które „mając możliwość wzrasta-
nia «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi»69, będą 
wnosiły swój cenny wkład w budowanie wspólnoty rodzinnej 
i w samo uświęcenie rodziców”70. Dorastając, dzieci mają prawo 
i obowiązek wyboru zawodu oraz stanu życia, powinny jednak 
wypełniać nowe życiowe zadania, pokładając ufność w dobrych 
radach i opiniach rodziców71. Na obowiązek czci, posłuszeństwa 
i odpowiedzialności wobec rodziców wskazuje Boże przykaza-
nie oraz nauczanie Jezusa72. Niezbędnym więc elementem wpły-
wającym na atmosferę domu rodzinnego są obowiązki dziecka 
względem rodziców. N. Pikuła, analizując klimat wspólnoty ro-
dzinnej, ukazuje triadę postaw dziecka względem rodziców73:
− pietyzm jako właściwa forma miłości i czci do rodziców,
− obowiązek posłuszeństwa,
− wdzięczność i szacunek.

Tworzenie mozaiki scalającej rodzinę wypływa także z czci i po-
słuszeństwa, „które wynikają z faktu przekazywania życia i nie są 
uzależnione od przymiotów osobistych rodziców. Skoro brak sza-
cunku wyrażający się w obelgach, lekceważeniu czy fizycznym 
znieważeniu wobec każdego człowieka jest aktem niemoralnym, 
to tym bardziej gdy takie zjawiska spotykają rodziców”74.

68 Por. Fc, 26.
69 łk 2, 52.
70 Fc, 26; por. KDK, 48.
71 Por. KKK, 2230; por. s. Styrna, Znaczenie wychowania w rodzinie, „Ateneum 

Kapłańskie” 62 (1970), t. 75, s. 108-109; por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, 
„Ateneum Kapłańskie” 67 (1975), t. 84, s. 77-85; por. J. Skórcz, Rodzina podstawo-
wym środowiskiem wychowawczym, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 
34 (1979), s. 44-50; por. A. lepa, Rodzina jako środowisko wychowawcze, „Wiado-
mości Diecezjalne łódzkie” 51 (1977), s. 250-270.

72 Por. Wj 20, 12; Mk 7, 10-12
73 N. Pikuła, Obowiązki dziecka względem rodziców w nauczaniu Jana Pawła II, 

w: Mojemu Kościołowi wszystko, red. s. Jasionek, częstochowskie Wydawnictwo 
Archidiecezjalne, częstochowa 2009, s. 405-415.

74 Tamże, s. 405.
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Podsumowanie

Małżeństwo i rodzina to wspólnota osób będąca podstawą 
szerszej wspólnoty, jaką jest społeczeństwo. choć głównym jej za-
daniem jest prokreacja i wychowanie, to nie ogranicza się ona tyl-
ko do tych funkcji. Bez udziału rodziny w życiu społecznym i po-
litycznym, zabezpieczenie podstawowych praw, a także obrona 
wartości rodzinnych mogłoby okazać się co najmniej niewystar-
czające. „Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych sta-
nowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w spo-
łeczeństwie. (...) Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia 
społecznego”75. Rodzina jest najważniejszą szkołą w życiu każde-
go człowieka – szkołą wiary, miłości, nadziei, relacji międzyludz-
kich i społecznych, patriotyzmu i poszanowania praw drugiego 
człowieka. W rodzinie kształtują się pierwsze postawy społeczne. 
Dlatego tak ważną dla społeczeństwa jest ta najmniejsza wspólno-
ta. Poddana jest ona w dzisiejszych czasach różnym, nie zawsze 
pozytywnym wpływom, zagrażającym jej integralności. Niebez-
pieczeństwo rozpadu rodziny jest pośrednio niebezpieczeństwem 
degradacji całego społeczeństwa. Dlatego nieodzownym jest, aby 
wciąż podkreślać, że bez człowieka, bez małżeństwa, bez rodziny 
nie może być trwałego społeczeństwa. Dlatego jest sprawą nie-
zwykłej wagi, aby więzy rodzinne były prawidłowe, a atmosfera 
życia rodzinnego pomagała wzrastać młodemu człowiekowi do 
ideałów miłości i solidarności społecznej.
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III.  
Wybrane aspekty procesu wychowania 

w rodzinie

Rodzina jest wspólnotą osób kształtującą sposób myślenia, 
przeżywania i zachowania się jednostki. świadomość wycho-
wawcza rodziców stanowi więc istotny element procesu wycho-
wania w rodzinie. Winna ona obejmować wszystkie dziedziny 
życia ludzkiego, aby możliwie najpełniej dostarczyć stymulacji 
we wszystkich sferach rozwojowych. Rodzina jest miejscem, 
gdzie dziecko zostaje wprowadzone w normy życia społeczne-
go i etycznego, kształtując w nim tzw. osobowość etyczną, która 
pozwala później w dorosłym życiu na stały charakter kompe-
tencji moralnych. Właściwie realizowane wychowanie społeczne 
dziecka w rodzinie prowadzi do brania odpowiedzialności za 
konsekwencje swojego działania.

Rodzina jako miejsce przekazywania wartości, staje się także 
pierwszym środowiskiem, w którym dziecko spotyka się z sac-
rum. W związku z tym wychowanie w rodzinie winno także 
obejmować wychowanie do wiary i właściwego naturze ludzkiej 
przeżywania transcendencji. Religijny aspekt wychowania w ro-
dzinie jest także tym wymiarem życia rodzinnego, który w zna-
czący sposób wpływa na kształtowanie sumienia.

Pierwsze oznaki miłości dziecko spotyka również w rodzinie, 
staje się ona pierwszą szkołą miłości, która dla integralnego wy-
chowania oprócz zwracania uwagi na wychowanie etyczne, spo-
łeczne oraz religijne nie może zbagatelizować znaczenia ludzkiej 
płciowości. Przeżywanie własnej seksualności jest efektem wy-
chowania seksualnego w rodzinie, które winno dokonywać się 
stopniowo z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozwo-
jowych dzieci i młodzieży.





Grzegorz Grzybek

Wychowanie społeczne i moralne w rodzinie

Może wydawać się, że opis zadań wychowania społecznego 
i moralnego w rodzinie jest prostym przedsięwzięciem. Z dru-
giej strony jednak, żeby uniknąć pewnych sztampowych sfor-
mułowań pojawiających się w literaturze pedagogicznej oraz 
z uwagi na głębokie przeobrażenia życia rodzinnego, zadanie to 
wymaga pogłębionej refleksji.

Pierwszy problem, jaki nasuwa się na samym początku, to 
sformułowanie: „wychowanie społeczne”. Natomiast „wy-
chowanie moralne” jest jakimś dalszym ciągiem założeń spo-
łecznych, postulatów uspołecznienia. Wychowanie społeczne 
zakłada pewne wzory zachowań, postaw społecznych, norm 
społecznie przyjętych. Mając na uwadze, że obecna sytuacja od-
nosi się do społeczeństwa w stanie zmian dotykających prawie 
każdy segment życia, zadanie to wymaga dodatkowego dopre-
cyzowania. Potwierdza to charakterystyka życia społecznego, 
dokonana między innymi przez Zygmunta Baumana: „Mamy 
dziś do czynienia ze zindywidualizowaną i sprywatyzowaną 
wersją nowoczesności, w której obowiązek kreowania wzorów 
oraz odpowiedzialność za porażkę spoczywa na barkach po-
szczególnych jednostek”1.

W okresie „płynnej nowoczesności” trudno o wyznaczanie 
granic zmian i rozwoju, stąd też nasuwa się pierwszy podsta-
wowy wniosek: zasadniczym celem wychowania społecznego 
i moralnego jest przygotowanie do umiejętności brania odpowie-
dzialności za konsekwencje swojego działania. To wychowanie 
winno zakładać rozwój zdolności poznawczych i wolitywnych, 

1 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo literackie, Kraków 2006, 
s. 14-15.
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które umożliwiają ponoszenie pełnej odpowiedzialności. Kłopot 
jednakże w tym, iż nie można przewidzieć wszystkich konse-
kwencji podejmowanych działań. Z drugiej strony nie może to 
być powodem zdejmowania indywidualnej odpowiedzialności. 
W ten sposób pojawia się kwestia społecznej istoty norm moral-
nych. Stanowią one drogowskazy, które winny pomagać w prze-
widywaniu skutków swoich działań i stanowią społeczny punkt 
odniesienia. Kolejna trudność, jaka w tym miejscu się wyłania, to 
prawdziwość norm moralnych. Jeśli coś, co ma być punktem od-
niesienia, jest błędne, to nie może stanowić istotnej pomocy, chy-
ba że pełni rolę uspokojenia mojego indywidualnego sumienia. 
Ten problem można i warto rozwiązywać w oparciu o refleksję 
nad wartościami podstawowymi.

Dalsza refleksja dotycząca problemu wychowania społeczne-
go i moralnego będzie obejmowała następujące zagadnienia: a) 
określenie wychowania moralnego i społecznego w odniesieniu 
do definicji wychowania; b) podkreślenie szczególnej roli rodzi-
ny w wychowaniu jako takim; c) zadanie internalizacji wartości 
i norm w rodzinie.

Definicja wychowania a jej moralne  
i społeczne odniesienie

Podstawowe dla niniejszej refleksji rozumienie wychowania 
musi być doprecyzowane, aby można było je odnosić do wy-
chowania przymiotnikowego (społeczne, moralne). Na wstępie 
warto przytoczyć istniejące w literaturze wątpliwości co do bez-
refleksyjnego stosowania tego pojęcia: „Trudno by zliczyć opra-
cowania, w których wychowanie raz jest traktowane jako pro-
ces, innym razem jako efekt, kiedy indziej znów utożsamiane 
z edukacją albo bezkarnie zastępowane pojęciem socjalizacji”2. 
Główny problem polega na dowolnym stosowaniu tego pojęcia 
w literaturze pedagogicznej, posiłkując się danym opracowa-
niem na zasadzie wygody, nie zaś spójności wywodu. W defini-
cji słownikowej wychowanie jest to „świadomie organizowana 
działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym mię-

2 A. Nalaskowski, Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 22. 
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dzy wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie 
zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”3. To określe-
nie akcentuje trzy podstawowe elementy: działalność społeczna, 
stosunek wychowawczy (częściej zastępowany słowem relacja) 
oraz zmiany w osobowości. Wydaje się, że wychowanie do doj-
rzałej osobowości stanowi kluczowy element w definiowaniu 
wychowania4.

W rozważaniach Stefana Kunowskiego wychowanie jest po-
równywane do wytworu i opiera się na dziele rozwojowego pro-
cesu wychowawczego, przy czym istnieją trzy możliwe efekty 
końcowe: a) rozwój, droga wzwyż; b) utrzymanie zadatków 
rozwojowych, można rozumieć, że na pewnym socjalizacyjnym 
poziomie; c) oraz proces wykolejenia, stanowiący odrzucenie 
tendencji rozwojowych5.

Bardzo interesujące rozważania dotyczące pojęcia „wycho-
wania” poczynił Marian Nowak, który zwrócił uwagę na różny 
sposób pojmowania wynikający z jego zakresu (szerokie, wąskie, 
najwęższe), charakteru i odniesienia do życia ludzkiego (prak-
seologiczne, ewolucyjne, sytuacyjne, adaptacyjne, interakcyjne, 
relacyjne, antropologiczne, społeczne, bytowo-integralne)6. 
Analizując rozważania autora, kilka myśli warto wykorzystać. 
Pierwsze to zagadnienie wychowania i formacji. czy na przy-
kład wychowanie moralne jest rodzajem formacji wewnętrznej 
człowieka? Dalej, biorąc pod uwagę zakresy pojęcia wychowa-
nia: szerokie jako ogół oddziaływań na osobowość; wąskie jako 
świadome oddziaływania i najwęższe jako oddziaływania na 
sferę emocjonalno-wolitywną osoby, w celu nabycia określonej 
postawy, rozwoju osobowości – wydaje się, że to ostatnie zakre-
sowo dotyczy wychowania moralnego i społecznego7.

Warto teraz prześledzić definicje „wychowania moralnego”. 
Pierwsza jest autorstwa Mieczyława łobockiego, a druga Zbi-

3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2007, s. 466.

4 Por. A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, Wydawni-
ctwo „Biblos”, Tarnów 2001, s. 9-13.

5 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Sale-
zjańskie, Warszawa 2001, s. 181-182.

6 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 189-204.

7 Por. tamże, s. 183-188, 189-191. 
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gniewa Marka. „Na ogół przez wychowanie moralne rozumie 
się wychowanie, którego głównym celem jest rozwój moralny 
chłopców i dziewcząt lub inaczej mówiąc – przyswajanie wie-
dzy o problemach moralnych i umiejętności odróżniania tego, co 
moralnie dobre i godziwe, od tego, co złe, niegodziwe czy wręcz 
nikczemne z moralnego punktu widzenia”8. „Wychowanie mo-
ralne jest procesem umożliwiającym człowiekowi nie tylko stop-
niowe poznawanie otaczającego go świata, ale też nabywanie 
umiejętności znajdowania w nim własnego miejsca oraz odkry-
wania sensu angażowania się w jego przetwarzanie, w czynienie 
go bardziej przyjaznym nie tylko wobec siebie, ale także wobec 
całego otoczenia”9. Powyższe określenia nie ujmują tego, co klu-
czowe jest dla „etyki rozwoju”. Druga definicja w większym 
stopniu podkreśla rolę zdolności poznawczych i wolitywnych 
w rozwoju osobowości, ale punkt ciężkości jest położony na kon-
sekwencjach społecznych wychowania moralnego, zatem zbliża 
się do określenia wychowania prospołecznego.

Problem dochodzenia do poznawania i przyjmowania war-
tości (ich internalizacji) podkreślił Wiesław Szczęsny, „Wycho-
wanie sensu lato możemy opisać jako pomoc w zrozumieniu, 
zaakceptowaniu wartości osobie wychowywanej przy równo-
czesnym zostawieniu jej ostatecznej decyzji, jeżeli wychowywa-
ny osiągnął etap odpowiedzialnego decydowania. Wychowanie 
równocześnie musi dbać o stwarzanie sytuacji zgodnych z in-
dywidualnym charakterem wychowywanego. W ten sposób, nie 
ograniczając jego wolności i autonomii, daje mu się szansę opty-
malnego rozwoju na drodze ustawicznego doskonalenia”10. Nie 
można osiągnąć optymalnych wyników wychowawczych bez 
odpowiedniego zakresu autonomii pozostawionej wychowan-
kowi, w przeciwnym wypadku można mówić raczej o indoktry-
nacji czy też manipulacji.

Należy teraz podjąć pewne terminologiczne uściślenia. Na-
wiązując do „etyki rozwoju”, można przyjąć, iż wychowanie to 
„działalność o charakterze społecznym, która ma na celu wywo-

8 M. łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2002, s. 12.

9 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, WSF-P „Ignatianum”. Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2005, s. 29.

10 W. Szczęsny, Edukacja moralna. Logos, antropos, praksis, etos, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 34.
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łać zmiany w osobowości człowieka. Zmiany te mają objąć sfery: 
poznawczą, emocjonalną oraz wolitywną związaną z moralnoś-
cią. celem wychowania winno być osiągnięcie przez wychowa-
nego i (lub) wychowującego się (samowychowanie) osobowości 
etycznej (czyli osiągnięcie takiego stanu rozwoju władz poznaw-
czych i wolitywnych, który pozwala w sposób trwały dążyć do 
własnej doskonałości moralnej). Oddziaływania wychowawcze 
obejmują zasadniczo trzy sfery: a) świadomą działalność na-
uczycieli, wychowawców, rodziców (sfera instytucjonalna); b) 
kulturę; c) pracę własną nad sobą. W tak pojętym wychowaniu –  
metodą wychowania moralnego będzie przemyślany i spraw-
dzony sposób rozwoju osobowego wychowanka w zakresie 
przyswojenia wartości i norm moralnych. Rezultatem internali-
zacji wartości i norm winny być postawy moralne i podejmowa-
ne działania”11.

Tutaj kilka elementów jest kluczowych: osobowość etyczna, 
rozwój własny, wartości i normy moralne, oddziaływania wy-
chowawcze. Zagadnienie osobowości etycznej oraz wartości 
i norm będzie poruszone w dalszych przemyśleniach. Oddziały-
wania wychowawcze będą dotyczyły członków rodziny, w tym 
przede wszystkim rodziców. Natomiast rozwój należy rozumieć 
jako przejście od potencjalności (zdolności) do ich aktualizacji. 
W wychowaniu moralnym chodzi przede wszystkim o rozwój 
zdolności poznawczych i wolitywnych umożliwiających trwałe 
dążenie do własnej doskonałości moralnej. Zatem istota wycho-
wania moralnego polega „na rozwoju osobowości etycznej, czyli 
rozwoju kompetencji moralnych“12.

Wychowanie społeczne jest zależne od wychowania moralne-
go. Nie chodzi jednak o zakres pojmowania, ale raczej o logiczne 
następstwo i niezbędne wynikanie. Nie można bowiem definio-
wać wychowania społecznego bez odwołania się do norm moral-
nych społecznie akceptowanych i wartości będących podstawą 
aksjologicznego pojmowania społeczności. Zadaniem wycho-
wania społecznego jest przygotowanie do umiejętności brania 
odpowiedzialności za konsekwencje swojego działania na bazie 
swoich kompetencji moralnych. Stopień praktycznej odpowie-
dzialności zależy od poziomu rozwoju osobowości etycznej.

11 G. Grzybek, Etyka, rozwój, wychowanie, Wydawnictwo ATh, Bielsko-Biała 
2007, s. 78-79.

12 Tamże, s. 62.
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Rodzina jako szczególne miejsce wychowania  
a rozwój osobowości etycznej

W myśl definicji etycznej rodzina jest to „trwała wspólnota 
rodziców i dzieci, dająca im wzajemne uprawnienia i obowiąz-
ki do realizacji ogółu dóbr stanowiących środki konieczne do 
wszechstronnego rozwoju dziecka”13. Z tego określenia można 
wnioskować, że istota obowiązków rodzinnych dotyczy właści-
wego, integralnego rozwoju dziecka. W tym rozwoju kluczową 
rolę odgrywa wychowanie moralne. O ile małżeństwo stanowi 
źródło wzajemnego, wszechstronnego ubogacania się kobiety 
i mężczyzny, między innymi poprzez miłość erotyczną, o tyle 
zadania rodziny polegają na otwarciu się rodziców na dar swojej 
miłości, jakim są dzieci14.

W adhortacji apostolskiej dotyczącej rodziny Jan Paweł II 
wskazał na podstawowe zadania rodziny: „1) tworzenie wspól-
noty osób, 2) służba życiu, 3) udział w rozwoju społeczeństwa, 4) 
uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła”15.

Pierwsze zadanie wiąże się z wychowaniem moralnym, zaś 
trzecie z wychowaniem społecznym. Szczególna rola rodziny 
w wychowaniu polega na tym, że jest ona pierwszym podstawo-
wym miejscem, obszarem rozwoju osobowości etycznej osoby 
ludzkiej. Obowiązek rodziców w zakresie wychowania wynika 
z ich rodzicielstwa. Rodzice są pierwszymi i podstawowymi wy-
chowawcami. W zakresie wychowania rodzina ma uprzednie 
prawa względem państwa, dlatego winno ono odwoływać się 
do tradycji i wartości zakorzenionych w kulturze czy religii16. 
Właśnie od odpowiedniego wychowania w rodzinie zależy po-
myślność i szczęście społeczności państwowej.

Dla odpowiedniego rozwoju dzieci istotną rolę odgrywają 
postawy rodziców. Do niewłaściwych postaw można zaliczyć: 
odtrącającą (dystans uczuciowy i dominacja rodziców); unika-
jącą (zaniedbywanie relacji wzajemnych); nadmiernie wymaga-

13 T. ślipko, Zarys etyki szczegółowej. T. 2: Etyka społeczna, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2005, s. 173.

14 Por. s. cader, Małżeństwo i rodzina w Nauczaniu Kościoła, Drukarnia Pija-
rów, Kraków 2006, s. 86-112

15 Fc, 17.
16 Por. tamże, 36, 46; por. także s. cader, Rodzina środowiskiem wychowawczym 

w świetle nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo PAT, Kraków 2004, s. 113-120.
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jącą (bezrefleksyjne dopasowywanie dziecka do własnego wzo-
ru); nadmiernie chroniącą (nadmierna opieka nad dzieckiem nie 
pozwalająca mu się usamodzielnić). Właściwy stosunek wobec 
dziecka wyraża się w jego pełnej akceptacji, współdziałaniu 
z nim czy zgodzie na jego autonomiczność. Należy także zwró-
cić uwagę na zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka, takich 
jak: odpowiednie relacje emocjonalne; samourzeczywistnienie, 
szacunek i uznanie17.

Atmosfera zrozumienia i uznania, jednocześnie wskazanie na 
wymagania pozwalają na rozwój moralny dziecka. Na początku 
należy wyjaśnić pojęcie „rozwoju”, w tym rozwoju moralnego. 
Istota rozwoju opiera się na potencjalnościach tkwiących w czło-
wieku. Rozwój jest możliwy wtedy, gdy coś, co ma charakter po-
tencjalny, jest w możności, a więc jeszcze się nie zaktualizowało, 
będzie urzeczywistnione poprzez konkretne działania18. Zatem 
rozwój moralny oznacza przyrost kompetencji moralnych. Mie-
czysław łobocki ujmuje istotę rozwoju moralnego jako: „zmiany 
(przeobrażenia) w sferze podzielanych przez jednostkę przeko-
nań (sądów i ocen) moralnych, czyli tzw. rozumowaniu moral-
nym oraz w sferze konkretnego postępowania moralnego, a więc 
zachowania zgodnego z obowiązującymi powszechnie norma-
mi, regułami czy zasadami moralnymi”19.

Warto rozwój moralny ukazać w szerszej perspektywie antro-
pologicznej, wówczas należy się odwołać do określeń „człowiek 
jako byt moralny” oraz „osobowość etyczna”. Określenie, że 
człowiek jest bytem moralnym, jak już to było przytaczane, ozna-
cza jego naturalną zdolność w zakresie podejmowania wyborów 
moralnych na podstawie własnej oceny oraz opinii środowiska 
społecznego. Osobowość etyczna jest pojęciem ukazującym już 
stan rozwoju moralnego osoby, który polega na realizacji władz 
poznawczych i wolitywnych w takim zakresie, że kompeten-
cje moralne mają charakter stały i aktualny20. Zatem człowiek 

17 Por. A. Solak, Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 22-25.
18 Por. Słownik filozofii, red. J. hartman, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kra-

ków 2006, s. 195-196.
19 M. łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 45.
20 Por. G. Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej. Świadomość moralna, nor-

ma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego, Wydaw-
nictwo ATh, Bielsko-Biała 2007, s. 25-30. Zob. też Etyczny wymiar życia – wpro-
wadzenie, w: G. Grzybek, Etyka rozwój, wychowanie, dz. cyt., s. 7-12.

Wybrane zagadnienia... 13
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przychodzi na świat wyposażony w potencjalne możliwości mo-
ralne, które rozwija w ciągu swojego życia. Osobowość etyczna 
jest stanem rozwoju moralnego, w którym nie następują już za-
sadnicze zaburzenia. Odejście od tego stanu rozwoju musiałoby 
się wiązać z bardzo trudnymi przeżyciami, wydarzeniami, które 
spowodowałyby istotne zmiany w osobowości danej osoby.

W literaturze występują różne nazwy na określenie etapów 
rozwoju moralnego21. Istota tego rozwoju oznacza przejście od 
reagowania tylko na normy wskazane przez dorosłych do świa-
domych wyborów polegających na rozpoznawaniu wartości. 
umiejętność rozróżniania norm etycznych mających społeczne 
uwarunkowanie od wartości moralnych świadczy o nabyciu doj-
rzałości moralnej (osobowość etyczna). Oczywiście ten proces 
może trwać całe życie. Niemniej jednak, odnosząc się do rozwoju 
dziecka, chodzi o zdolność elementarnego rozróżniania „dobra” 
(wartości) jako takiego od nakazu i zakazu mającego charakter 
instrumentalny (norma społeczna).

uwagi dotyczące rozwoju moralnego człowieka pozwalają 
wyciągnąć wniosek, że dopiero osoba będąca na etapie rozwo-
ju moralności autonomicznej (zdolność rozróżniania normy od 
wartości) może rozpocząć dążenia do osiągnięcia osobowości 
etycznej. Zadanie to jest wyzwaniem dla osób dorosłych, które 
już zinternalizowały wartości i normy etyczne. Jednakże proces 
rozwoju osobowości etycznej nie ma wyznaczonej granicy. Moż-
na jedynie mówić o progu początkowym, a więc wystarczają-
cym rozwoju władz poznawczych i wolitywnych, który pozwala 
w sposób trwały dążyć do własnej doskonałości moralnej.

Wychowanie społeczne, którego zadaniem jest przygotowa-
nie do umiejętności brania odpowiedzialności za konsekwen-
cje swojego działania, na bazie swoich kompetencji moralnych 
trzeba odnieść do funkcji społecznych rodziny. Na ogół wymie-
nia się, że rodzina winna pełnić następujące funkcje: material-
no-ekonomiczną, opiekuńczo-wychowawczą, prokreacyjną, 
seksualną, legalizacyjno-kontrolną, stratyfikacyjną, socjaliza-
cyjną, kulturalną, religijną, rekreacyjno-towarzyską, emocjonal-
no-ekspresyjną22. W rodzinie rodzi się świadomość w zakresie 

21 G. Grzybek, Etyka, rozwój, wychowanie, dz. cyt., s. 74-77.
22 Por. J. Balicki, Rodzina, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawni-

ctwo WAM, Kraków 2004, s. 1117-1118.
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poszczególnych zadań rodzinnych i społecznych, a powstające 
nowe rodziny świadomie lub nieświadomie odnoszą się do tych 
doświadczeń z okresu swojego dzieciństwa. Wychowanie spo-
łeczne w rodzinie w sposób szczególny należy wiązać z funkcja-
mi socjalizacyjną, kulturalną i legalizacyjno-kontrolną.

Podstawowy wymiar przyswojenia norm etycznych i spo-
łecznych, dzięki funkcji inicjacji i kontroli odbywa się w rodzi-
nie (funkcja legalizacyjno-kontrolna). Przyswojenie tych norm 
decyduje o poziomie socjalizacji wychowanka. Wartości ważne 
dla życia kulturalnego społeczeństwa dziecko również odkrywa 
w rodzinie i w niej uczy się ich wcielania w życie.

Wartości i normy a ich internalizacja w rodzinie

Wydaje się, iż istnieje problem w zakresie rozróżniania warto-
ści i norm, ponieważ często tych terminów używa się zamiennie23. 
Jako podstawowy sposób rozróżnienia należy przyjąć logiczne 
następowanie po sobie, a więc zależność jednych od drugich. 
W porządku logicznym, nie zaś w doświadczeniu życiowym, 
wartości poprzedzają normy. Wartości trzeba rozpoznać, zaś 
normy stanowią ukonkretyzowanie społeczne tegoż rozpozna-
nia. Właściwie sformułowana norma prowadzi do wartości. Stąd 
dziecko najpierw poznaje normy zachowania, nie będąc jeszcze 
gotowe do odkrycia wartości.

Można jednak wśród wartości wyróżnić poziomy fundamen-
talnych odniesień do dobra. W takim podziale byłyby wartości 
podstawowe i instrumentalne. Tutaj jest istotny problem różnicy 
między wartością instrumentalną a normą. Można jako zobra-
zowanie tego problemu przyjąć, że: wartością podstawową jest 
godność osoby, wartością pośrednią jest służące zachowaniu 
godności „prawo do życia”, zaś normą postępowania „zakaz za-
bijania”, przy czym „życie” jest także wartością samoistną, pod-
stawową, niemniej jednak tutaj jako „prawo do życia” stanowi 
wartość pośrednią, wyrażającą niezbędność zachowania niezby-
walnej godności.

23 Por. K.A. Apiahh, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych, Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 37-44. – Autor utożsamia nawet wartości 
z pragnieniami, s. 43.
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Wartości podstawowe w rozumieniu myśli społecznej nadają 
sens i swoistą tożsamość danej społeczności. Wyznaczają kieru-
nek działań, odnoszą się do zinterioryzowanych standardów za-
chowań nabywanych w procesie socjalizacji dzięki określonym 
warunkom społeczno-kulturowym24. Wyróżniając wartości jako 
cele i wartości jako środki prowadzące do celu, wartości podsta-
wowe należy rozumieć jako te pierwsze. Stąd też w porówna-
niu z wartościami instrumentalnymi ich zmienność w czasie jest 
daleko mniejsza25. Obok wydzielenia wartości celów i środków 
można zastosować podziały związane z ich kategoriami. Zatem 
są wartości życiowe, materialne, dotyczące podstawy biologicz-
nego i egzystencjalnego bycia człowieka oraz duchowe. Warto-
ści duchowe odnoszą się do pozamaterialnej i biologicznej sfe-
ry życia. Można wśród nich wyróżnić między innymi wartości 
osobowe, religijne, moralne, intelektualne26. Z uwagi na ową po-
zamaterialność, wartości duchowe mogą być uznane za wartości –  
cele, wykazując odporność na czas.

Właśnie wartości duchowe w sposób szczególny odpowiada-
ją człowiekowi jako człowiekowi. Wartości moralne jako zasad-
nicza kategoria wartości duchowych wskazują na celowość dzia-
łania osoby ludzkiej. Wartości duchowe nie tylko nadają sens 
ludzkiej egzystencji, ale także sama wartość poza podmiotem 
działania traci jakby ze swej cenności27.

Egzystencjalny wymiar wartości oznacza, że mogą one nada-
wać sens ludzkiej egzystencji tylko przez odpowiednią aktyw-
ność podmiotu. Musi on nie tylko je dla siebie odkryć, ale także 
zrozumieć ich sens, zaakceptować, uczynić swoimi, przez odpo-
wiednie umiejscowienie w celach życiowych. Ostatnim etapem 
jest właściwa realizacja wartości w życiu28.

24 Por. Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Instytut Wy-
dawniczy PAX, Warszawa 1993, s. 188.

25 Por. J. Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo Kul, lublin 2006, 
s. 344-348.

26 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, 
WSF-P „Ignatianum”. Wydawnictwo WAM. Kraków 2008, s. 118-120.

27 Por. s. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, 
Sandomierz 2002, s. 150-151.

28 Por. K. Popielski, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Wydawnictwo 
Kul, lublin 2008, s. 162-163.
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Wartości podstawowe winny wyznaczać kierunek rozwoju 
osoby ludzkiej, wpływać na doskonalenie człowieka przez urze-
czywistnianie się w nim zdolności poznawczych i wolitywnych. 
Stanowią one istotę zmagań ludzkich i wyjaśniają egzystencjalne 
rozterki i twórcze dokonania.

Do wartości podstawowych można zaliczyć te, które w spo-
sób bezpośredni wymagają, by definicja ukazywała związek 
wartości z doskonalącą działalnością osoby i jej potencjonalnoś-
ciami poznawczymi i wolitywnymi. „Wartość to to, co ze wzglę-
du na swoją naturę odpowiada człowiekowi jako człowiekowi, 
pozwala realizować i rozwijać jego zdolności poznawcze i woli-
tywne”29. Takie pojmowanie wartości jest bezpośrednio związa-
ne z egzystencją osoby ludzkiej. Różne aspektowo sposoby roz-
woju zdolności poznawczych i wolitywnych mogą sugerować 
takie powiązanie wartości z kulturą, że są one od niej zależne. 
Przeciwnie kultura rodzi się z wartości, z rozwijania przez czło-
wieka jego zdolności poznawczych i wolitywnych.

Zadanie rodziny w zakresie rozpoznania i przyswojenia war-
tości spoczywa na odpowiednim wewnętrznym systemie norma-
tywnym, który miałby względem wartości charakter odsłaniający. 
Ten wewnętrzny system normatywny poprzez odpowiednie za-
kazy i nakazy winien wykształcać podmiotowość moralną30. Wy-
kształcenie podmiotowości moralnej, czyli świadomości działania 
moralnego, winno dzięki zdolnościom poznawczym i wolityw-
nym prowadzić do samodzielnego odkrywania wartości podsta-
wowych. Zbieżność tego odkrycia u młodego człowieka z syste-
mem normatywnym przyjętym w rodzinie owocuje internalizacją 
wartości i systemu normatywnego stojącego na ich straży.

Podsumowanie

Na zakończenie niniejszego artykułu należy stwierdzić, że 
etapem finalnym wychowania moralnego i społecznego jest 
osiągnięcie osobowości etycznej. Właściwy poziom rozwoju 
osobowości etycznej pozwala na poszanowanie społecznego 

29 Przed wydaniem wspomnianej już książki definicja ta została opublikowa-
na w: G. Grzybek, Kształtowanie sumienia a trudności wyboru, w: Młodzież wobec po-
nowczesności, red. M. Duda. Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009, s. 55. 

30 Por. V. Gluchman, Etika a reflexie moralky, Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, Prešov 2008, s. 11-32.



1�� grzegorz grzyBek

systemu moralnego i działania prospołeczne. W sytuacjach gra-
nicznych – np. deprawacji grupy społecznej, korupcji władzy –  
uzdalnia do podjęcia działań heroicznych.
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Jacek Waligóra

Wychowanie do wiary w rodzinie

Wychowanie może być wychowaniem do… np. wolności. Wy-
chowaniem dla… np. społeczeństwa. Może być również wycho-
waniem w… np. rodzinie. Oczywiście różne rodzaje wychowania 
zachodzą na siebie wzajemnie. Nie może być sytuacji, że wycho-
wanie jest ograniczone do jednego aspektu. Podstawowe wpływy 
wychowawcze to: wpływ rodziny, Kościoła, społeczeństwa.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wychowanie religijne 
w rodzinie, wychowanie do wiary w rodzinie, ze szczególnym 
uwzględnieniem wychowania do wiary w rodzinie katolickiej. 
Należy pamiętać, że wspólnota wierzących, jaka by ona nie była, 
oparta jest o rodzinę.

Przekaz wiary w rodzinie

„Jako – mały Kościół – rodzina chrześcijańska jest posłana na 
podobieństwo – wielkiego Kościoła – do tego, ażeby być zna-
kiem jedności i w ten sposób pełnić swą rolę prorocką, świad-
cząc o Królestwie i pokoju chrystusowym, do którego zdąża 
cały świat”1.

Przytoczone słowa z Adhortacji apostolskiej Familiaris Consor-
tio ukazują religijną funkcję rodziny. Jak zauważył Jan Paweł II, 
rodzina jest małym Kościołem, znakiem jedności, spełnia funk-
cję prorocką, jest świadkiem chrystusa. Jeszcze lepiej ta funk-
cja rodziny została ukazana w 50. rozdziale wyżej wymienionej 
adhortacji: „Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania 
żywego udziału i odpowiedzialnego, w posłannictwie Kościoła 

1 Fc, 48.
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w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na 
służbę Kościołowi i społeczeństwa w tym, czym jest i co czyni, 
jako głęboka wspólnota życia i miłości. Skoro rodzina chrześ-
cijańska jest Wspólnotą, której więzy zostały odnowione przez 
chrystusa, przez wiarę i sakramenty, jej udział w posłannictwie 
Kościoła winien dokonywać się na sposób wspólnotowy: a więc 
wspólnie, małżonkowie jako para, rodzice i dzieci jako rodzina 
winni przeżywać swoją służbę dla Kościoła i dla świata”2.

Do podstawowych zadań rodziny w zakresie przekazywania 
wiary i życia wiarą należy:
− przekazywanie dziecku podstawowych prawd wiary – rodzi-

ce są więc pierwszymi katechetami;
− wychowanie eucharystyczne – wprowadzenie dziecka w li-

turgię Kościoła i uczestnictwo w niej;
− wychowanie sumienia;
− posługa ewangelizacyjna w rodzinie i przez rodzinę.

Tak jak Kościół powszechny ma swoje zadania do realizacji 
wobec wiernych, tak rodzina jako Domowy Kościół ma do speł-
niania swoje zadania wobec swoich członków.

u wielu autorów możemy znaleźć różne podziały, fazy wy-
chowania religijnego, np. J. Wilk wyszczególnił następujące fazy 
wychowania religijnego w rodzinie3:
– obudzenie;
– rozwinięcie;
– dopełnienie.

Jak podkreśla J. Wilk, fazy te wzajemnie się warunkują i na-
kładają, stąd trudność wyznaczenia granicy danego etapu.

W niniejszym artykule zaproponowany zostanie inny podział 
faz procesu wychowania religijnego w rodzinie. Przyjęty podział 
wyznaczają kolejne sakramenty święte przyjmowane przez dzie-
cko w ciągu życia. Ta droga sakramentalnego życia prowadzi od 
okresu narodzenia przez wszystkie fazy rozwojowe aż do osiąg-
nięcia dorosłości, co w życiu sakramentalnym wyraża się przez 
sakramenty powołania, a więc wyboru drogi życiowej. Będą to 
następujące etapy:
− Pierwszym etapem jest zrodzenie i pierwszy akt wiary, podję-

ty przez rodziców w imieniu dziecka, czyli sakrament chrztu 
2 Fc 50.
3 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 

lublin 2002, s. 129n.
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św. Na tym etapie całkowitą odpowiedzialność za wiarę dzie-
cka ponoszą rodzice, choć rzeczywistość pokazuje ważną rolę, 
jaką na tym etapie odgrywają dziadkowie.

− Drugim etapem wychowania religijnego jest okres do czasu 
I Komunii świętej. W tym okresie rodzice powinni odgrywać 
pierwszoplanową rolę.

− Trzecim okresem wychowania religijnego jest czas bezpośred-
niego przygotowania do I Komunii i spowiedzi świętej. Moż-
na powiedzieć, że ten czas (około jednego roku – w zależności 
od przyjętego w parafii modelu przygotowania do tych sakra-
mentów) jest okresem intensywnego zainteresowania życiem 
religijnym. Niestety, nie zawsze dotyczy to roli rodziców, któ-
rzy swoją rolę ograniczają do spraw zewnętrznych, „przerzu-
cając” zadanie wychowania religijnego i kształtowanie posta-
wy wewnętrznej na urzędowego katechetę.

− Kolejnym okresem jest długi okres po I Komunii świętej do 
czasu sakramentu bierzmowania. W okresie tym dziecko co-
raz częściej samo odpowiada za akty religijne.

− Następnym okresem jest czas sakramentu bierzmowania.
− Po tym okresie następuje czas do wyboru powołania życiowego.

Tych sześć okresów charakteryzuje różny stopień aktywności 
rodziców w zakresie wychowania religijnego. Wszystko zależy 
od stopnia wiary rodziców i ich zaangażowania w religijne wy-
chowanie dziecka. Nie jest przedmiotem tego artykułu rozpatry-
wanie negatywnych przykładów, których niestety na co dzień 
nie brakuje. Ogólnie można stwierdzić, że zasadniczo taka bę-
dzie wiara dziecka, jak od pierwszych chwil życia dziecka będą 
mieli na to wpływ rodzice.

Ważnym pojęciem wychowania religijnego jest prazaufanie. 
Według J. Wilka „jest to zdolność do zdania się na kogoś, do pole-
gania na kimś i ta zdolność – kamień węgielny zdrowej osobowo-
ści – określa zdrowie psychiczne na całe życie”4. Autor rozróżnia 
tu pojęcie praufności i pranieufności. W kształtowaniu tych po-
staw istotną rolę przypisuje rodzicom, a zwłaszcza matce. Jako 
przykład braku wytworzenia prazaufania można podać Rudolfa 
hessa, który w swojej biografii przedstawił wychowanie religijne 
w swoim domu. Był tam czas na codzienną Eucharystię, wieczor-
ną modlitwę, ale było również wiele niezrozumiałych dla dzieci 

4 Tamże, s. 127.
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zakazów czy zwyczajów, np. braku żarówki w ubikacji, na której 
drzwiach był rysunek diabła. Odsunięcie od Boga i Kościoła po 
śmierci ojca przyniosło w dorosłym życiu zgubne skutki.

Prazaufanie jest więc ufnością bez słów, przy pomocy gestów 
czy innych sygnałów (np. płacz). Jak zaznacza J. Wilk, płacz jest 
dowodem: bezradności, słabości, nieporadności5. Prazaufanie 
wykształcone w pierwszym okresie życia ma mieć swoje odbi-
cie w całym życiu. Dziecko płaczem sygnalizuje jakąś potrzebę, 
otrzymuje odpowiedź – to ma doprowadzić do ukształtowania 
postawy odpowiedzi miłością na miłość. Przeniesienie tegoż 
zaufania na Boga jest więc zadaniem niełatwym, ale koniecz-
nym. Nie można jednak doprowadzić do sytuacji „coś za coś”. 
Prazaufanie do Boga nie polega na ciągłym oczekiwaniu: chce –  
proszę – Bóg mi daje. Prazaufanie to raczej uczenie się zaufa-
nia Bożej Opatrzności. uczenia się zgadzania się z wolą Bożą. 
Wychowanie religijne to nie tylko kształtowanie prazaufania, to 
całość działań we wszystkich okresach wychowania.

Rodzice jako pierwsi katecheci –  
pierwsze modlitwy, pierwsze pojęcia religijne

Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej O Katechizacji w naszych 
czasach w p. 36 zwrócił uwagę na potrzebę rozbudzenia w dzie-
cku prostej, dziecięcej miłości do Boga. Stwierdził, że dziecko 
uczy się pierwszych aktów religijnych od rodziców i środowiska 
rodzinnego. Papież wskazał, że ta prosta katecheza ma ukazać 
dobrego i troskliwego ojca. To zdobywanie tych prostych wia-
domości jest początkiem wielkiego dialogu, jaki w przyszłości 
poprowadzić ma dziecko już jako osoba dojrzała. Można powie-
dzieć, że w początkowym okresie rodzice mówią do Boga za 
dziecko po to, by w późniejszym okresie dziecko samo nawiąza-
ło kontakt z Bogiem.

Jak ważne jest to zadanie, które ma wypełnić rodzina, świad-
czą słowa Ojca świętego Jana Pawła II. Pisze on, że „jest to dzieło 
o znaczeniu zasadniczym, wymagające wielkiej miłości i głębo-
kiego szacunku dla dziecka, które ma prawo do tego, by mu pro-
sto i prawdziwie przedstawiono wiarę chrześcijańską”6.

5 Por. tamże, s. 149.
6 cT, 36.
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Bardzo ważnym elementem wychowania religijnego w rodzi-
nie jest sposób przedstawiana prawd wiary. Język religijny wpro-
wadzający dziecko w zagadnienia wiary, powinien być prosty, ale 
nie infantylny. Od tego, w jaki sposób rodzice zaszczepią dzie-
ciom wiarę, zależy ich postawa religijna w ciągu całego życia.

Ideałem byłoby, gdyby na każde pytanie rodzice potrafili od-
powiedzieć, nie jest to jednak możliwe: Pytań jest bardzo wiele 
i są one różne. Dziecko, stawiając pytanie, często porusza tematy 
dotyczące wiary. używa w tych pytaniach sformułowań z co-
dziennego życia, sprawia to, że w zadawanych pytaniach Pan 
Bóg, Pan Jezus są osobami żyjącymi. Taki jest świat dziecka i ta-
kim go ono przekazuje. Odpowiedzi ze strony rodziców bywają 
różne: od zabobonnych po proste wyjaśnienia.

Pierwszym aktem religijnym, jakie czyni dziecko, jest znak 
krzyża, uczyniony przy pomocy kogoś z rodziny. często jest to 
naśladowanie, powtarzanie czegoś, co jest podpatrzone. Przykła-
dem może być zaobserwowane przeze mnie 3/4 letnie dziecko 
wychowane w tradycji cerkiewnej. Widoczne było, że to dziecko 
obecne podczas Mszy świętej w kościele, nic nie rozumie. W pew-
nym momencie dziecko podeszło do bocznego ołtarza, uklękło, 
oddało pokłon do ziemi, po czym wykonano znak krzyża. Tak 3 
razy. Można stwierdzić, że było to nieświadome działanie. Jed-
nak dziecko wiedziało, w którą stronę należy czynić pokłony. 
Nie można tu mówić o nieświadomości, ale o podstawowym już 
w tym wieku poczuciu sacrum. Oczywiście te podstawowe ge-
sty dziecko zawdzięcza rodzicom bądź dziadkom. Przykład ten 
pokazuje, że pierwsze akty wiary, dla nas dorosłych, są często 
tylko naśladowaniem. Jednak nie można stwierdzić, w jaki spo-
sób łaska Boża działa w życiu dziecka.

Kolejnym etapem – krokiem jest czas na modlitwę do Anio-
ła Stróża, modlitwę Ojcze nasz czy Zdrowaś Maryjo. Z biegiem 
czasu tych modlitw jest coraz więcej i są one coraz dłuższe. Tak 
samo powinno być z odpowiedziami na pytania religijne: od 
prostych do coraz bardziej złożonych.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że jeżeli sami rodzice nigdy nie 
rozmawiali o sprawach wiary, bo była to dla nich prywatna stre-
fa życia, to nie będą również umieli prowadzić rozmowy z włas-
nym dzieckiem.

Odpowiadanie dziecku na jego pytania, uczenie pierwszych 
modlitw nie jest jedynym celem katechezy rodzinnej (pierwotnej). 
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Dziecko nie tylko słucha, dziecko przede wszystkim patrzy. Kon-
stytucja dogmatyczna o Kościele stwierdza, że „w tym domowym 
niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu win-
ni być dla dzieci pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować 
właściwe każdemu z nich powołanie”7.

W przekazie wiary obok słowa pojawia się więc także przy-
kład. Dziecko patrzy i naśladuje. Obserwuje środowisko rodzin-
ne. To naśladownictwo widać najlepiej wtedy, gdy dziecko bawi 
się „w dom” – można z takiej zabawy dowiedzieć się dużo o ro-
dzinie. „Prosta obserwacja postępowania rodziców wskazuje mu 
(dziecku), co jest ważne, a co nie – ustawia hierarchię wartości, 
która jest przecież częścią poglądu na świat i na sens życia. Za-
tem zarówno słowa rodziców, ich przekaz nauki Bożej, jak i za-
chowanie się formułują światopogląd dzieci”8.

S. Wilkanowicz inspirowany słowami Jana Pawła II stwierdza, 
że dziecko w rodzinie jest zarazem wychowankiem i wychowaw-
cą9. Przytacza on wypowiedź jednej z matek: „O ile wychowy-
wałam dzieci, to na tyle samo byłam przez nie wychowywana 
i to również pod względem religijnym. Wiarę przekazywaliśmy 
sobie wzajemnie razem z miłością. One pytały, a ja bardzo często 
wtedy dopiero musiałam pewne zagadnienia przemyśleć, czy 
nawet o nie pytać lub czytać na te tematy, ale o ile szukałam wy-
jaśnienia, to nie pod kątem przekazywania ich dzieciom, ale naj-
pierw zdobycia wiedzy dla siebie. Nigdy nie potrafiłabym po-
wiedzieć, jak trzeba dzieci wychowywać ani nawet jak należy im 
przekazywać wiarę w Boga: trzeba je po prostu kochać i chcieć 
dla nich najwyższych wartości, a do poznania tych dochodzi się 
razem z nimi”10.

Przytoczona wypowiedź jest jakby podsumowaniem proble-
mu przekazywania dziecku podstawowych prawd wiary. Nie jest 

7 KK ,11.
8 J. Komorowska, Świąteczne zwyczaje domowe, rodzinne i społeczne funkcje 

domowej zwyczajowości, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, WAM, 
Kraków 1985, s. 437. 

9 Jan Paweł II tak pisze o tym w Liście do Rodzin: „Wychowawcy – rodzi-
ce są równocześnie w pewien sposób wychowywani. ucząc człowieczeństwa 
swoje dziecko, sami też poznają je na nowo i uczą się go na nowo. Tu objawia 
się organiczna struktura rodziny, objawia się również podstawowe znaczenie 
czwartego przykazania”. ldR 16.

10 S. Wilkanowicz, Życie religijne rodziny, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, 
dz. cyt., s. 429.
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więc ważne w tym przekazie tylko słowo – ważny jest też czyn. 
Kierować tymi działaniami winna miłość. Ona uczy rodziców po-
kory, która zakłada, że nie wszystko wiedzą, że muszą ciągle na 
nowo odkrywać Boga i prawdę o Nim. To miłość uczy również 
rodziców, jak żyć i jak sprawić, aby życie ich dziecka było oparte 
o wyższe wartości. Prawzorem dla miłości, którą rodzice i po-
tomstwo mają obdarzać się wzajemnie, jest miłość Boga – Ojca. 
„O ile rodzice, obdarzając życiem, uczestniczą w działaniu stwór-
czym Boga, o tyle przez wychowanie stają się oboje uczestnika-
mi Jego ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej pedagogii. Boskie 
Ojcostwo – według św. Pawła – jest prawzorem dla wszelkiego 
rodzicielstwa we wszechświecie (por. Ef 3, 14-15), a szczególnie 
jest prawzorem dla macierzyństwa i ojcostwa ludzkiego”11.

Jan Paweł II, charakteryzując funkcje rodziny i jej podstawowe 
zadanie, czyli przekaz podstaw wiary, od których będzie zależa-
ło życie człowieka, za papieżem Pawłem VI skierował pytanie do 
wszystkich rodziców wychowujących swoje dzieci: „Matki, czy 
uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej? czy przygoto-
wujecie je w łączności z kapłanami do sakramentów wieku dzie-
cięcego: spowiedzi i Komunii św., bierzmowania? czy przyzwy-
czajacie je myśleć w chorobie o chrystusie cierpiącym? Wzywać 
pomocy Matki Bożej i świętych? czy odmawiacie różaniec w ro-
dzinie? A wy ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dzieć-
mi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? 
Wasz przykład prawego myślenia i działania – poparty wspólną 
modlitwą – jest lekcją życia, stanowi akt kultu szczególnie zasłu-
gujący, wnosicie w ten sposób pokój – w progi domu: Pax huic 
domui! Pamiętajcie – w ten sposób budujecie Kościół”12.

Przeżywanie świąt religijnych i uroczystości  
rodzinnych – Domowy Kościół13

„Katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę kateche-
zy, towarzyszy jej i poszerza ją. A ponadto tam, gdzie nie daje 
się faktycznie możliwości pełnego rozwoju religijności, tam ten 

11 ldR, 16.
12 Fc, 60.
13 KKK, 1655-57, 2204, 2685; EV, 92.
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»Domowy Kościół« pozostaje jedynym miejscem, gdzie dzieci 
i młodzież mogą pobierać katechizację”14.

cytowana wyżej adhortacja (O katechizacji w naszych czasach) 
stwierdza, że wychowanie w wierze utrwala się „z nadejściem 
wydarzeń rodzinnych, takich jak: przyjmowanie sakramentów, 
obchód świąt liturgicznych, narodziny dziecka czy żałoba; dba 
się, by wyjaśnić chrześcijański czy religijny sens tych wyda-
rzeń.”15 Rodzinna katecheza16 nie ogranicza się więc tylko do 
przekazywania podstawowych prawd i symboli wiary. Przyna-
leżność do tego Domowego Kościoła zobowiązuje do przenika-
nia życia wiarą. Wiara w życiu rodzinnym powinna na co dzień 
znaleźć swoje odbicie.

Okazją do tego są wspomniane wyżej uroczystości religijne 
i rodzinne. Jakie są więc zadania Domowego Kościoła związane 
z tymi uroczystościami?

J. Komorowska jako podstawowe zadanie wychowania reli-
gijnego w rodzinie podkreśla przekazanie tradycji. Oczywiście 
pojawia się niebezpieczeństwo zatrzymania tylko i wyłącznie na 
płaszczyźnie tradycji, bez głębszego, duchowego, prawdziwie 
religijnego przeżywania różnych uroczystości17.

Wychowanie w rodzinie jest wrastaniem w zastaną kulturę, 
zwyczaje. Bardzo wcześnie następuje włączanie dziecka w zwy-
czaje rodzinne. J. Komorowska stwierdza, że te uroczystości, 
które wywołać mogłyby u dziecka wstrząs emocjonalny, powin-
no się opuszczać (np. pogrzeb). Z tym twierdzeniem trudno się 
jednak zgodzić. Zwrócić trzeba uwagę, że dawniej (zasadniczo) 
człowiek rodził się i umierał w domu. Sakrament chrztu (zwłasz-
cza zimą) i namaszczenie chorych – wiatyk, miał miejsce również 
w domu. W związku z tym ta domowa rzeczywistość naturalnie 
była przepełniona Bogiem. W rodzinnej atmosferze było wycho-
wanie do życia, ale także wychowanie do śmierci. Trudno także 
zgodzić się z praktykami „wywożenia” dzieci z domu na czas 
pogrzebu czy śmierci. Opowiadanie, że osoba zmarła wyjechała 

14 cT, 68.
15 cT, 68.
16 O rodzinnej katechezie w KKK, 2225-2226.
17 Por. J. Komorowska, Świąteczne zwyczaje domowe, rodzinne i społeczne funk-

cje domowej zwyczajowości, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, dz. cyt., s. 445; Por. 
także Fc, 59-60, 62.
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gdzieś daleko, jest ucieczką od odpowiedzi na pytania trudne. 
Rzeczywistość śmierci, która nikogo nie ominie, wymaga przy-
gotowania się do niej. Nie należy się dziwić, że ludzie w wieku 
dojrzałym tragicznie przeżywają śmierć kogoś bliskiego, skoro 
do tego momentu życia nie zostali przygotowani.

J. Komorowska do uroczystości religijno-rodzinnych zalicza18:
− zwyczaje wigilijne (np. choinka, opłatek, kolędy, Pasterka);
− zwyczaje wielkanocne;
− zwyczaje imieninowe, urodzinowe;
− przeżywanie Dnia Matki, Dnia Babci (itp.);
− inne uroczystości kościelne (np. Boże ciało).

Na te wydarzenia w życiu rodzinnym można spojrzeć jako na 
realizowanie potrójnej misji chrystusa19:
− proroczej;
− kapłańskiej;
− pastersko-królewskiej.

Funkcja prorocza rodziny została zasadniczo omówiona w po-
przednim punkcie. Dodać trzeba, że ta funkcja rodziny powinna 
być spełniana stale, tzn., że dziecka nie można pozostawić sa-
memu sobie. S. Smoleński zwraca uwagę, że „zainteresowanie 
tematyką katechizacji musi znaleźć swoje odbicie we wspólnych 
rozmowach rodzinnych”20. Do funkcji proroczej rodziny należy 
również zapoznanie dziecka z prawdą Objawioną. Wspólna ro-
dzinna lektura Pisma świętego prowadzi do głębszego poznania 
chrystusa. świadectwo wiary rodziców wobec dzieci jest czasa-
mi bardziej przekonywujące niż osób obcych (nawet katechety). 
O funkcji proroczej rodziny tak mówi Jan Paweł II w Familiaris 
Consortio: „Zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina chrześcijań-
ska przyjmie Ewangelię i dojrzeje w wierze, staje się ona wspólno-
tą ewangelizującą. Posłuchajmy raz jeszcze Pawła VI: „Rodzinę, 
podobnie jak Kościół, należy uważać za pole, na które przynosi 
się Ewangelię i z którego ona się rozkrzewia. Dlatego w łonie ro-
dziny świadomej tego zadania wszyscy członkowie jej ewange-
lizują, a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie tylko dzielą 
się z dziećmi Ewangelią, ale mogą od nich odebrać tę Ewangelię 

18 Tamże, s. 450.
19 Por. S. Smoleński, Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowie-

dzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, dz. 
cyt., s. 80.

20 Tamże, s. 80.

Wybrane zagadnienia... 14
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wyrażoną głęboko życiem. Rodzina staje się głosicielką Ewange-
lii dla wielu rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje”21.

Domowy Kościół – to także spełnianie misji kapłańskiej chry-
stusa: uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła. Ta misja 
wiąże się również z domowym przeżywaniem świąt – wprowa-
dzaniem w te święta elementu religijnego. Wspólna celebracja 
w domu Słowa Bożego, wspólne modlitwy stają się jakby prze-
dłużeniem liturgii Kościoła22.

Od tego, jak zaszczepią rodzice wiarę w życiu dziecka, za-
leży, jak będzie ono w przyszłości wypełniało misję pastersko-
królewską. S. Smoleński stwierdza, że ta misja najpełniej wyraża 
się w gotowości służenia bliźnim23. Rodzice jako pierwsi i najlep-
si nauczyciele – bo od nich dziecko uczy się najszybciej – mają 
przed sobą ważne zadanie. Oni i dzieci, tworząc Domowy Koś-
ciół, spełniają misję chrystusa, przedłużając ją. Dzieci tę misję 
chrystusa przedłużają wtedy, gdy wyniesione z domu rodzinne-
go tradycje zaszczepiają w swojej rodzinie, w środowisku, które 
będą tworzyć jako osoby dojrzałe.

Wychowanie eucharystyczne w rodzinie –  
wprowadzenie dziecka do uczestnictwa we Mszy Świętej

Przez chrzest dziecko zostaje wprowadzone do wspólnoty 
Kościoła24. Proste praktyki religijne, uczestnictwo w życiu rodzin-
nym, udział w „liturgii rodzinnej” jest wprowadzaniem dziecka 
do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Ta domowa „litur-
gia rodzinna” jest również wprowadzaniem do uczestnictwa 
w roku liturgicznym25. O tym wprowadzeniu w życie liturgicz-
ne mówi adhortacja Familiaris Consortio: „Ważnym celem modli-
twy Kościoła domowego jest stworzenie dzieciom warunków do 
naturalnego wprowadzenia w modlitwę liturgiczną, właściwą 
dla całego Kościoła, zarówno przez przygotowanie do niej, jak 

21 Fc, 52.
22 Por. S. Smoleński, dz. cyt., s. 82.
23 Tamże, s. 83.
24 KKK używa w numerze 1657. sformułowania „kapłaństwo chrzcielne”.
25 Por. P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, w: Miłość, małżeństwo, rodzi-

na, dz. cyt., s. 418-421.
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i przez objęcie nią życia osobistego, rodzinnego i społecznego. 
Stąd konieczność stopniowego uczestnictwa wszystkich człon-
ków rodziny w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej 
oraz w innych sakramentach, a szczególnie w sakramentach ini-
cjacji chrześcijańskiej dzieci. (…) Tak więc do rodziny chrześci-
jańskiej będzie należała troska o to, aby również w domu obcho-
dzić w formie stosownej dla jej członków okresy i święta roku 
liturgicznego”26.

Rozumienie sformułowania „naturalne wprowadzenie 
w modlitwę liturgiczną” przybliża Konstytucja o liturgii świętej: 
„liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego 
wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego”27. Do tego 
ma prowadzić pierwotna katecheza rodziny. Rodzice poprzez 
swoje życie eucharystyczne mają ukazać dzieciom źródło i szczyt 
wiary28. Wychowania eucharystycznego nie można pozostawić 
na czas bezpośredniego przygotowania do I Komunii świętej –  
nie jest to zadanie tylko dla katechety.

Rodzice – przez przykład własnego życia – dają najlepsze 
świadectwo, jak wspomniano wcześniej, są oni najlepszymi na-
uczycielami. To ich dziecko zapyta, co to jest Msza święta, choć 
pytanie to będzie sformułowane prostym, dziecięcym językiem. 
Dziecko będzie pytać rodziców o rzeczy, które widziało w koś-

26 Fc, 61.
27 Kl, 14.
28 Z. Bielawski w Zagadnieniach wychowawczych, (lwów 1926) rozróżnia 

dwie metody wychowania eucharystycznego:
a) metoda mechaniczna: jest to zwracanie uwagi na liczbę i zakres ćwiczeń eu-

charystycznych. Zwraca się również uwagę na jakość ćwiczeń, ale na pierw-
szym miejscu stoi ilość wykonywanych praktyk. Metoda ta może doprowa-
dzić do skrzywień w wychowaniu eucharystycznym. Autor powołuje się na 
dekret Sacra Tridentina Synodus z 20 XII 1905. Wyróżnia trzy skrzywienia:
−	 usus – sam zwyczaj w ćwiczeniach eucharystycznych,
−	 vanitas – próżność w gorliwości eucharystycznej,
−	 humana ratio – wyrachowanie i wzgląd ludzki;

b) metoda organiczna – wychowawca nie tyle kładzie nacisk na ilość praktyk, 
co na głębię. Wychowawca tą metodą ma przygotować serca przepełnione 
miłością do Jezusa Eucharystycznego. Przy stosowaniu tej metody trze-
ba uważać, by nie popaść w skrajność: wychowawca nie może polegać na 
tym, że wychowankowie sami znajdą formy kultu eucharystycznego. Autor 
stwierdza, że wychowawca ma sam swoim życiem wskazać i przedstawić te 
formy.

Mimo że są to wskazówki dla wychowawców, z powodzeniem mogą zasto-
sować je rodzice.
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ciele np. o słowa, gesty czy nawet przedmioty. Te pytania będą 
dotyczyły również rodziców, przystępujących do Komunii świę-
tej29 – najczęściej, dlaczego ja nie mogę?

Takie wprowadzanie dziecka w życie eucharystyczne musi być 
stopniowe i wolne od niejasności. Na pewno trudną jest rzeczą 
wyrazić w prostych słowach to, o co dziecko pyta, ale należy pa-
miętać, że takie jest jego prawo, że dziecko czeka na odpowiedź.

Wychowanie eucharystyczne to nie tylko udział we Mszy 
świętej. Miłości i szacunku do Najświętszego Sakramentu rodzi-
ce uczą dziecko również wtedy, gdy poza Mszą świętą potrafią 
dziecko wziąć do kościoła. To wychowanie ma miejsce podczas 
nabożeństw, jakimi są np. adoracja Najświętszego Sakramentu, 
majówka, czerwcówka, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale itp. Ro-
dzice, chcąc nauczyć dziecko kochać kościół, sami powinni czę-
sto go odwiedzać. Niekiedy można podejść bliżej ołtarza i po-
kazać dziecku z bliska: tabernakulum, ołtarz, wieczną lampkę, 
chrzcielnicę itd.

Wychowanie eucharystyczne jest również wychowaniem do 
ofiary. P. Poręba stwierdza, że z wytłumaczeniem dziecku pojęcia 
ofiary nie powinno być większych trudności. Wskazuje on zwłasz-
cza na matkę i jej ofiary – ponoszone dla swoich dzieci. Od takie-
go rozumienia ofiary, jako dawania drugiemu tego, co dla mnie 
cenne, drogie, można dopiero przejść do wytłumaczenia dziecku 
znaczenia ostatniej wieczerzy czy ofiary krzyżowej Jezusa30.

Jednym z etapów wychowania eucharystycznego jest przy-
jęcie po raz pierwszy przez dziecko Komunii świętej – na tym 
jednak nie koniec tego wychowania. Zostało wcześniej wspo-
mniane, że początkowo dziecko patrzyło, pytało, uczestniczyło 
biernie w Eucharystii. Okres po I Komunii świętej jest czasem 
uczestnictwa czynnego. Nie tylko więc samo dziecko, ale już 
z rodzicami powinno teraz przystępować do Stołu Pańskiego. 
Od teraz bowiem razem – rodzice i dzieci – są odpowiedzialni 
za inne – wspomniane wcześniej – formy kultu Najświętszego 
Sakramentu.

W Liście do Rodzin Jan Paweł II pisze o wychowawczej roli 
Eucharystii. Papież przypomina, że Eucharystia jest pokarmem 
i napojem, abyśmy mieli życie. ustanowienie Najświętszej Ofiary 

29 Por. P. Poręba, dz. cyt., s. 418-421.
30 Tamże.
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porównuje do uczty rodzinnej – jako spotkanie bliskich przy sto-
le. Warto zwrócić uwagę na potrzebę wspólnoty stołu rodzinne-
go – choćby tylko od święta. Dalej Ojciec święty stwierdza, że 
często zapominamy o Eucharystii, a Jezus mimo wszystko stoi 
i kołacze – czeka. Jan Paweł II nazywa Eucharystię jedyną mocą 
i mądrością, przez którą możemy zbawić siebie i zbawić innych, 
a więc Eucharystia jest mocą, która uzdalnia do wychowywania 
innych, a przez to siebie31.

Podsumowanie

Na zakończenie należy podkreślić, że nigdy nie dojdzie do 
pełnego rozwoju osobowości religijnej dziecka, jeśli nie będzie 
odpowiednich relacji wewnątrzrodzinnych. Nie pomniejsza to 
wpływu łaski Bożej. Pamiętać należy także, że jeśli Bóg zechce, 
to tam, gdzie brakuje realizacji zadań ze strony rodziców (rodzi-
ny), tam Bóg może zadziałać swoją łaską (może pojawić się inna 
osoba lub jakaś wspólnota formacyjna).

W wychowaniu religijnym na każdym etapie ważna jest rola 
ojca i matki. Szukając dziś przyczyn odejścia tak wielu młodych 
(zwłaszcza po przyjęciu sakramentu bierzmowania) od Boga, 
można wytłumaczyć to faktem, że rodzina wobec siebie nie speł-
nia dziś w sposób należyty funkcji Domowego Kościoła.

31 „Eucharystia jest przedziwnym sakramentem. chrystus zostawił nam 
w nim siebie jako pokarm i napój, jako źródło mocy zbawczej. Zostawił, aby-
śmy mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10). To życie, które w Nim jest, 
to życie, które nam przekazał wraz z darem Ducha św., zmartwychwstając 
z grobu trzeciego dnia po swojej śmierci. To życie jest dla nas. Jest ono dla Was, 
drodzy małżonkowie, rodzice i rodziny! czyż chrystus nie ustanowił Eucha-
rystii na sposób rodzinny, podczas Ostatniej Wieczerzy? Tak jak wy spotykacie 
się przy posiłkach i jesteście sobie bliscy, tak i chrystus jest Wam bliski. Jest 
Emmanuelem, Bogiem z nami, kiedy zbliżacie się do stołu eucharystycznego. 
Bywa czasem tak jak w Emaus, że poznajemy Go dopiero po „łamaniu chleba” 
(por. łk 24,35). Bywa czasem tak, iż długo stoi On u drzwi i kołacze, aby Mu 
otworzyć, aby mógł wejść i wieczerzać z nami. Jego Ostatnia Wieczerza i wy-
powiedziane wtedy słowa mają w sobie moc i całą mądrość Ofiary Krzyża. (...) 
Nie ma innej mocy, przez którą moglibyście również i Wy, drodzy rodzice, wy-
chowywać Wasze dzieci albo w odpowiednim momencie zacząć wychowywać 
samych siebie. Ta wychowawcza moc Eucharystii potwierdziła się poprzez po-
kolenia i stulecia” – ldR, 18.



214 jAcek WAligórA

Bibliografia

Bielawski Z., Zagadnienia wychowawcze, lwów 1926.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijań-

skiej w świecie współczesnym Familiaris Consortio, 1981 (Fc).
Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych 

czasach Catechesi tradendae, 1979 (cT).
Jan Paweł II, list do rodzin Gratissimam sane, 1994 (ldR).
Katechizm Kościoła Katolickiego Poznań 1994.
Komorowska J., Świąteczne zwyczaje domowe, rodzinne i społeczne 

funkcje domowej zwyczajowości, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, 
red. F. Adamski, WAM, Kraków 1985.

Poręba P., Wychowanie religijne w rodzinie, w: Miłość, małżeństwo, 
rodzina, red. F. Adamski, WAM, Kraków 1985.

Smoleński S., Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpo-
wiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, w: Miłość, mał-
żeństwo, rodzina, red. F. Adamski, WAM, Kraków 1985.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lu-
men Gentium.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum 
concilium.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 
lublin 2002.

Wilkanowicz S., Życie religijne rodziny, w: Miłość, małżeństwo, ro-
dzina, red. F. Adamski, WAM, Kraków 1985.

Żeleźnik T., Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Instytut Wydaw-
niczy PAX, Warszawa 1982.

Jacek Waligóra – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, doktor 
teologii, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej i Wyższej 
Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie 
oraz Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego w War-
szawie, od roku 1998 pracuje w archidiecezji lwowskiej obrząd-
ku łacińskiego na ukrainie.



Jacek Goleń

Wychowanie seksualne w rodzinie

Rozumienie wychowania seksualnego wiąże się ściśle z przy-
jętą w danym systemie wychowawczym koncepcją człowieka1. 
Jan Paweł II w Liście do rodzin stwierdził, że oderwanie naszej 
cywilizacji od prawdy o człowieku – mężczyźnie i kobiecie – ja-
ko istocie ludzkiej sprawia, że pomimo licznych osiągnięć pozy-
tywnych jest ona cywilizacją chorą i źródłem głębokich schorzeń 
człowieka2. Papież zwrócił uwagę na utylitarystyczne sprowa-
dzanie osoby ludzkiej do przedmiotu użycia, obecne między 
innymi we wprowadzanych od kilkudziesięciu lat programach 
wychowania seksualnego3.

Osoba i płciowość u podstaw wychowania

W świetle refleksji filozoficznej i teologicznej osoba jest pod-
miotem rozumnym i wolnym, zdolnym do poznania Boga, 
prawdy i dobra4. W myśl personalizmu osoba posiada godność 

1 WW, 21; Według K. Wojtyły wychowanie seksualne jest obecnie jedną 
z dziedzin życia, w których dokonuje się spór dotyczący podstawowych za-
łożeń antropologicznych. Przyczyną różnic i sporów na temat wychowania 
seksualnego jest rozbieżność w koncepcji człowieka, jego losu i powołania. 
Por. K. Wojtyła, Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii, „Ateneum 
Kapłańskie” 64(1962)318, s. 1-5; por. W. Bołoz, Antropologiczne i kulturowe uwa-
runkowania wychowania seksualnego, „homo Dei” 3 (244)/1997, s. 83-97.

2 Przyczyn kryzysu prawdy o człowieku Papież upatruje w nowoczesnym 
racjonalizmie, nieakceptującym pełnej prawdy o człowieku objawionej w Jezu-
sie chrystusie. Por. ldR, 19-20.

3 ldR, 13; Obecny zamęt moralny wokół godności osoby ludzkiej, mężczy-
zny i kobiety stanowi zagrożenie dla cywilizacji życia ludzkiego oraz dla rodzi-
ny, gdyż przesłania prawdę o rodzinie jako wspólnocie życia i miłości. WW, 7.

4 FR, 4, 15.
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ze względu na nią samą5. Dzięki godności istota ludzka jest war-
tością samą w sobie. Pedagogika zorientowana personalistycznie 
w osobie widzi podstawowy podmiot wychowania6. Podmioto-
wość tę rozumie się jako respektowanie godności osoby ludzkiej 
oraz wartości dla niej właściwych. Oznacza to przestrzeganie 
wymagań miłości we wzajemnej relacji osób wychowawcy i wy-
chowanka7. Podmiotowość osoby w wychowaniu oznacza rów-
nież, że wychowanek jest wychowawcą samego siebie8.

Podstawowym celem wychowania chrześcijańskiego jest ukie-
runkowanie człowieka jako osoby na dobro oraz na cel ostatecz-
ny9, którym jest zbawienie człowieka. Wychowanie powinno 
zmierzać do urzeczywistnienia człowieka jako osoby, prowadząc 
go do dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Polega ono na wspo-
maganiu dzieci i młodzieży w harmonijnym rozwoju ich wro-
dzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, 
w zdobywaniu zmysłu odpowiedzialności oraz w kształtowaniu 
własnego życia i w osiąganiu prawdziwej wolności. człowiek 
posiada także prawo do wychowania seksualnego, które powin-
no być pozytywne i roztropne, dostosowane do wieku dzieci 
i młodzieży10.

Wychowanie powinno uwzględniać odrębność płciową, sta-
nowiącą o strukturze osobowości człowieka11. ludzka płciowość 
odnosi się do wewnętrznej istoty osoby i oznacza dwoistość na-
tury człowieka, czyli męskość i kobiecość12. Płciowość określa 

5 R. Otowicz, Etyka życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 127; por. 
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J. Gałkowski, A. Rodziński 
i in., TN Kul, lublin 1986, s. 43.

6 WW, 37.
7 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, RW Kul, lublin 1999, s. 320-321; 

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 110-119.
8 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 443-450.
9 A. Skreczko, Wychowanie. Natura i cel, w: Słownik Małżeństwa i Rodziny, 

red. E. Ozorowski, Wydawnictwo ATK, Warszawa-łomianki 1999, s. 475-476.
10 DWch, 1.
11 Zob. W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, 

w: Rodzina wspólnotą miłości, red. I. Kraińska-Rogala, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 1999, s. 93.

12 Terminów płciowość i seksualność używa się w dokumentach Kościoła 
współczesnego zamiennie ze względu na wspólne pochodzenie od łac. sexuali-
tas – płciowość, popęd płciowy; por. Włoski termin sessualita oznacza wszystko 
to, co odnosi się do płci i ją charakteryzuje, F. Palazzi, Novissimo dizionario della 
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mężczyznę i kobietę nie tylko w płaszczyźnie fizycznej, ale także 
psychicznej i duchowej, znacząc każde z nich odmiennym wyra-
zem13. Jest ona sposobem istnienia osoby, jej ujawniania, porozu-
mienia z innymi, odczuwania, wyrażania i przeżywania miłości 
ludzkiej14.

czynnik seksualny warunkuje dogłębny rozwój osoby w stro-
nę dojrzałości i włączania jej w społeczność15. Płciowość jest z na-
tury ukierunkowana na międzyosobowy dialog, pełną dojrzałość 
człowieka poprzez otwarcie go na dar samego siebie w miłości 
oraz płodność i przekazywanie życia16.

Męskość i kobiecość jest darem dla człowieka i daje mu moż-
liwości rozwoju duchowego i moralnego17. Daru tego człowiek 
nie otrzymuje jednak w dojrzałej i zintegrowanej formie. Możli-
wość rozwoju w dziedzinie płciowości sprawia, że staje się ona 

lingua Italiano, Milano 1950, s. 1092; Francuski termin sexualite oznacza całość 
zachowań lub postaw uczuciowych i fizjologicznych biorących udział w fun-
kcji seksualnej, GEL, t. 52, s. 11058.

13 Fc, 37; WW, 4-5. 16; lP, 3. 13; por. Ph, 1; Jan Paweł II wskazał na niebezpie-
czeństwa, jakie niesie współczesna kultura dla traktowania ludzkiej płciowości. 
ludzkie ciało postrzegane jest w wymiarze czysto materialnym, wskutek czego 
płciowość zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i bywa traktowana instru-
mentalnie jako miejsce zaspokajania własnych pragnień i popędów. Prowadzi 
to do głębokiego zubożenia relacji między osobami. Godzi to zarówno w jed-
ność mężczyzny i kobiety, jak też w prokreację, która staje się często wrogiem 
współczesnego człowieka. Por. EV, 23; Współczesna postać manicheizmu, pole-
ga na oderwaniu oraz przeciwstawieniu ciała i ducha w człowieku. człowiek 
przestaje być wówczas osobą i podmiotem. Wskutek tego ludzka seksualność 
staje się przedmiotem manipulacji i eksploatacji. Por. ldR, 19.

14 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Chrystus odwołuje się do 
„początku”, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Chrystus odwołuje 
się do „początku”, O Jana Pawła II teologii ciała, t. 1, red. T. Styczeń, RW Kul, lub-
lin 1993, s. 58-59; M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, JEDNOśĆ, 
Kielce 2000, s. 87.

15 WW, 4; Ph, 1; Płciowość staje się osobowa i w pełni ludzka, dopiero wte-
dy, gdy zostanie włączona w relacje międzyosobowe, we wzajemny, całkowi-
ty i nieograniczony w czasie dar mężczyzny i kobiety. Por. KKK, 2337; lP, 16; 
Dzięki płciowości człowiek może przeżywać akt oddania siebie drugiej osobie 
i przyjęcia jej daru z siebie, wobec Boga swego Stwórcy. R. Buttiglione, Dar cia-
ła darem osoby. Autonomia sumienia wobec autonomii prawdy. Uwagi dotyczące wy-
branych aspektów współczesnego sporu o encyklikę „Humanae vitae”, w: Jan Paweł 
II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. 
O Jana Pawła II teologii ciała, t. 3, red. T. Styczeń, RW Kul, lublin 1993, s. 131.

16 WW, 32.
17 lP, 12.
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dla człowieka zadaniem moralnym18. człowiek jest powołany do 
odczytania i przyjęcia celowości zawartej w płciowości19.

Dorastanie mężczyzny i kobiety do pełnej męskości i kobiecości 
dokonuje się w procesie integracji seksualnej, która jest jednocze-
niem sfery genitalnej, uczuciowej i duchowej w jedno doświad-
czenie miłości20. Dzięki integracji seksualność staje się „językiem” 
miłości w relacjach międzyludzkich oraz miejscem odpowiedzial-
nego przekazywania życia i rodzicielstwa duchowego21. Integracja 
seksualna jest owocem wychowania rodziców i wychowawców, 
a jednocześnie jest zadaniem wymagającym wysiłku i zaanga-
żowania wychowanka. Wymaga ona zaangażowania jego władz 
duchowych, zwłaszcza rozumu i woli. Jest możliwa wtedy, gdy 
wychowanie seksualne jest częścią wychowania osoby22.

Cele i zadania wychowania seksualnego

Wychowanie seksualne jest wspomaganiem osoby w jej peł-
nym rozwoju jako mężczyzny i kobiety. Powinno wspomagać 
osobę w uczeniu się życia zgodnego z własną płcią23. Stanowi ono 
integralną część wychowania mężczyzny i kobiety do miłości oraz 
pomoc w realizacji ich powołania do miłości24. Powinno dążyć do 

18 J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Papieski 
Wydział Teologiczny, Poznań 1998, s. 7.

19 WW, 32; J. Bajda, Chrystus odwołuje się do serca. Wokół problemu interioryza-
cji, w: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, 
red. T. Styczeń, RW Kul, lublin 1987, s. 149.

20 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, Wydawnictwo „M”, Kra-
ków 1994, s. 131.

21 Por. Tamże, s. 139.
22 Por. c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, „W drodze”, Poznań 2003, 

s. 41, 69.
23 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo 

Diecezjalne, Olsztyn 1989, s. 105; por. W. Bołoz, Antropologiczne i kulturowe uwa-
runkowania wychowania seksualnego, dz. cyt., s. 83-97; K. Meissner, Płciowość czło-
wieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 
1999, s. 10-11; W. Skrzydlewski, Wychowanie seksualne, w: Teoretyczne założenia 
katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warsza-
wa 1989, s. 237-251.

24 Por. Fc, 37; WW, 26. 30; por. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu sek-
sualnym młodzieży, dz. cyt., s. 94; por. R. Buttiglione, Etyka w kryzysie, TN Kul, 
lublin 1994, s. 79.
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integracji elementów biologicznych, psychoemocjonalnych, spo-
łecznych i duchowych. Polega nie tylko na przekazaniu informa-
cji intelektualnej, ale jest formacją skierowaną na kształcenie woli, 
emocji i uczuć, kształtującą osobową kulturę życia płciowego25. 
Ważny jest wymiar moralny tegoż wychowania. Wychowanie 
seksualne powinno obejmować wychowanie do czystości oraz 
prowadzić do przyjęcia zasad moralnych w dziedzinie płciowo-
ści26. Wiąże się ono zatem z całym wychowaniem, a zwłaszcza 
z wychowaniem społecznym, moralnym i religijnym27.

Dążenie do pełnego rozwoju osoby i realizacji celów ludzkiej 
płciowości wyznacza cele wychowania seksualnego. Zalicza się 
do nich: przyjęcie własnej tożsamości płciowej, poznanie istoty 
i wartości płciowości, integralny rozwój osoby ku dojrzałości 
psychicznej oraz integrowanie celów płciowości z wartościami 
moralnymi, umożliwiające pełną dojrzałość duchową28.

Wychowanie seksualne ma przygotować mężczyznę i kobie-
tę do odpowiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego. 
Dla większości wierzących powołaniem tym jest małżeństwo29. 
Nie można jednak zawężać wychowania seksualnego jedynie do 
przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, gdyż spora 
liczba osób z różnych przyczyn nie wchodzi w związki małżeń-
skie i nie zakłada rodziny. Osoby te także potrzebują wychowania 
seksualnego przygotowującego do życia w stanie bezżennym30.

25 Por. WW, 35.
26 Fc, 37; WW, 18; lP, 43; por. R. Buttiglione, Etyka w kryzysie, dz. cyt., s. 80-81.
27 Kościół stanowczo sprzeciwia się rozpowszechnianej formie informowa-

nia o życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która jest wprowa-
dzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem, skłaniającym – już w la-
tach niewinności – do utraty pogody ducha, otwierającym drogę do zepsucia. 
Por. Fc, 37; WW, 16.

28 WW, 34.
29 Z tego względu niektórzy uważają małżeństwo za koniec rozwoju psy-

choseksualnego, a przygotowanie młodych ludzi do życia małżeńskiego i ro-
dzinnego stawiają jako główny cel wychowania seksualnego. Por. K. Meissner, 
Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, dz. cyt, s. 8-9; M. Ryś, 
Wychowanie seksualne, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Wy-
dawnictwo ATK, Warszawa-łomianki 1999, s. 484-486.

30 Zob. Fc, 37; lP, 34; W. Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Wydawnictwo 
ATK, Warszawa 1998, s. 179-181; G. Węglarczyk, Wychowanie seksualne przygo-
towaniem do życia w małżeństwie i rodzinie, w: Dojrzewanie do życia w miłości. Ma-
teriały pomocnicze do wychowania prorodzinnego, red. J. Augustyn, Wydawnictwo 
„M”, Kraków 2000, s. 125-138.
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Do zadań wychowania seksualnego zalicza się pomoc w iden-
tyfikacji z rolą płciową i społeczną, uświadomienie seksualne, 
budzenie szacunku dla płodności i życia ludzkiego oraz wspo-
maganie integralnego rozwoju osobowego i moralnego31. Za-
dania te najpełniej mogą podjąć i realizować rodzice, a także ci, 
którzy im pomagają. Do realizacji tych zadań wezwani są także 
ci, którzy w razie braku lub niewydolności rodziców zastępują 
ich w wychowaniu32.

Pomoc w przyjęciu tożsamości płciowej

W identyfikacji z własną płcią oraz związaną z nią rolą spo-
łeczną istotną rolę odgrywa obecność obojga rodziców w wycho-
waniu dziewczynki i chłopca33. Matka i ojciec stanowią wzorce 
pełnienia ról płciowych i społecznych. Niektórzy podkreślają 
szczególne znaczenie obecności ojca w procesie identyfikacji34.

Dla przyjęcia własnej tożsamości płciowej ważna jest akcep-
tacja dziecka i jego płci ze strony otoczenia oraz dojrzałe i po-
zytywne relacje między rodzicami35. Istotne znaczenie posiada 
pierwszy okres po urodzeniu dziecka, kiedy kształtują się pod-

31 W realizacji tych zadań należy uwzględnić również aktualne wyzwania, 
takie jak: potrzeba kształtowania pozytywnego spojrzenia na ludzką seksual-
ność; uwrażliwienie na potrzebę przeciwstawienia się powszechnej erotyzacji; 
wychowanie do ochrony własnej intymności i obrony przed nadużyciami sek-
sualnymi; wychowanie do dojrzałości uczuciowej oraz odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa, por. G. Węglarczyk, Wychowanie seksualne przygotowaniem do życia 
w małżeństwie i rodzinie, dz. cyt., s. 130-138.

32 Papieska Rada ds. Rodziny określa warunki pomocy rodzicom, jak rów-
nież wskazuje na sytuacje, w których konieczne jest działanie w zastępstwie 
rodziców. Zob. lP, 38-41, 113, 128-132, 148.

33 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt. s. 66.
34 Według Witczaka jego „obecność w procesie wychowania jest nie tylko 

ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem 
dostarcza dziecku tych bodźców i wzorców w jego rozwoju społecznym i mo-
ralnym, których matka nie może zupełnie lub w takim szerokim zakresie mu 
oferować”. J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, IWZZ, Warszawa 1987, s. 16.

35 lP, 50; zob. R. Vasta, M. haith, s. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warsza-
wa 1995, s. 560-563; J. Król, Wpływ posiadanego obrazu ojca na pojecie Boga u dzieci, 
w: Psychologia religii, red. Z. chlewiński, TN Kul, lublin 1982, s. 181-223; W. 
Bołoz, Rozwój i integracja płciowości człowieka, w: Wychowanie do życia w rodzi-
nie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, 
cMPPP, Warszawa 1999, s. 39; por. J. Augustyn uważa bezwarunkową akcepta-
cję dziecka i jego płci za najbardziej pierwotną formę wychowania seksualnego. 
J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 67.
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stawy tożsamości, poczucie własnej odrębności. Małe dziecko 
poznaje siebie poprzez stosunek innych ludzi do niego36. Wybór 
imienia zgodnego z płcią dziecka i zwracanie się nim do dziecka 
pomaga kształtować tożsamość płciową37.

Pomimo, że zasadniczym obiektem identyfikacji dla syna jest 
ojciec, a dla córki matka38, identyfikacja seksualna dokonuje się 
w relacjach uczuciowych z obojgiem rodziców jednocześnie. 
Rodzic odmiennej niż dziecko płci umożliwia tak zwaną iden-
tyfikację komplementarną39. Dla pełnej akceptacji własnej płci 
i płodności oraz pełnego rozwoju osobowego mężczyzny lub ko-
biety, niezbędne jest wzrastanie dziecka w atmosferze akceptacji 
i miłości40. Wzajemna, głęboka więź miłości rodziców pełni rolę 
integrującą, wiąże seksualność dziecka z uczuciami miłości do 
osoby odmiennej płci41. Nie bez znaczenia jest także akceptacja 
i szacunek wobec własnej płciowości oraz płciowości współmał-
żonka i zadowolenie z małżeństwa42.

Uświadomienie w kontekście moralnym

Nauczanie w dziedzinie płciowości43, określa się jako uświa-
domienie seksualne44. Jest to wtajemniczenie w problematykę 

36 I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. harwas-
Napierała, J. Trempała, t. 2: charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, War-
szawa 2000, s. 163-201; Brak akceptacji dziecka przez rodziców może utrzymać się 
i trwać u nich przez długie lata, ujawniając się w ich stosunku wobec dziecka. Por. 
J. Augustyn, Jak nie należy kochać dziecka, „Życie duchowe” 12/1997, s. 71-86.

37 u podłoża nadawania imienia często leży motywacja rodziców, by dzie-
cko rozwinęło cechy osobowości osób noszących to imię. Imię ma również 
wzmacniać poczucie tożsamości człowieka przez związek z wzorcem osobo-
wym. Wybór świętego patrona lub wybór imienia teoforycznego może zawie-
rać w sobie życzenie szczególnej opieki Bożej. Por. c. Niezgoda, Duszpasterska 
wartość imienia, „homo Dei” 1(187)/1983, s. 57- 61.

38 I. Obuchowska, Adolescencja, dz. cyt., s. 186.
39 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 45.
40 Zob. D. Kornas-Biela, Zadania rodziny i szkoły w wychowaniu dzieci do inte-

gralnego przeżywania ludzkiej płciowości, „Folia Pomeraniae. Zeszyty Teologicz-
no-historyczne Instytutu Teologicznego w Tczewie” 2/1997, s. 75-87.

41 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 45-46.
42 Zob. A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny 

obraz siebie ich dorosłych dzieci, TN Kul, lublin 1999, s. 72-73.
43 Por. lP, 65-76.
44 Zob. W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. 
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prokreacji oraz związaną z nią problematykę seksualną45. Polega 
ono na sukcesywnym wprowadzaniu dzieci, młodzież i doro-
słych w coraz bardziej pogłębioną wiedzę na tematy seksualne46.

uświadomienie seksualne jest zadaniem rodziców i stanowi 
uzupełnienie doświadczenia przez dziecko ich wzajemnej miło-
ści47. Wymaga ono nie tylko wiedzy rodziców, ale również ro-
dzicielskich umiejętności. Musi ono być traktowane indywidual-
nie i na szerszym tle ogólnego wychowania moralnego48.

Podstawowym warunkiem uświadomienia seksualnego w du-
chu chrześcijańskim jest zrozumienie przez dziecko, że dzieci są 
dowodem miłości rodziców do siebie nawzajem i miłości Boga 
do ludzi. Dziecko powinno zrozumieć, że rodzice, kochając się, 
zawarli małżeństwo, a Bóg, dawca życia, obdarował ich dziećmi. 
Pozwala to dziecku poznawać całą prawdę o człowieku i jego 
wiecznym przeznaczeniu. Matka powinna poinformować dzie-
cko, że je urodziła, ponieważ wraz z ojcem bardzo się kochali, 
tak, by dziecko uświadomiło sobie, iż jest dzieckiem miłości49.

cyt., s. 96; A. Jaczewski zauważa, że współcześnie niemal powszechnym jest 
przekonanie o konieczności uświadomienia seksualnego. Wciąż jednak to-
czy się spór co do podmiotu uświadamiającego, metod, sposobów, czasu oraz 
zakresu uświadomienia. A. Jaczewski, Erotyzm dzieci i młodzieży, IWZZ, War-
szawa, 1973, s. 201-203; h. świecicka uważa uświadomienie za najważniejsze 
w wychowaniu seksualnym. h. święcicka, Wychowanie seksualne w rodzinie, 
w: Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, red. M. Grzywak-Kaczyńska, Insty-
tut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 49; por. I. Obuchowska, A. Jaczewski 
uważają, że wspólnym celem wychowania i uświadomienia seksualnego jest 
ukształtowanie osoby zdrowej seksualnie. I. Obuchowska, A. Jaczewski, Roz-
wój erotyczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 228.

45 W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. cyt., 
s. 95; c.,h. Joyeux, L’École de la Vie et de l’Amour, Le livre des parents pour appren-
dre l’écologie sexuelle de 4 à 20 ans. F.-X. de Guibert, Paris 1998, s. 11.

46 Kard. K. Wojtyła wskazuje, że nie wystarczy sama świadomość jako po-
siadanie wiedzy. Posługując się terminem „uświadomienie”, mówi o wycho-
waniu osoby. K. Wojtyła, Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii, dz. 
cyt., s. 1-5.

47 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 46.
48 Por. h. święcicka, Wychowanie seksualne w rodzinie, art. cyt., s. 49; W. Bołoz 

stwierdza, że przekazywanie informacji jest ważnym czynnikiem wychowania 
seksualnego i powinno wspomagać integrację płciowości. Zob. W. Bołoz, Antro-
pologiczne i kulturowe uwarunkowania wychowania seksualnego, dz. cyt., s. 83-97.

49 W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. cyt., 
s. 96-97; W przypadku nieobecności jednego z rodziców, odkrycie i doświad-
czenie bycia dzieckiem porzuconym lub nieakceptowanym przez drugiego 
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Ważnym elementem wychowania seksualnego w rodzinie jest 
przekazanie wiedzy na temat aktu seksualnego, jednak powinny 
to być informacje nie tyle dotyczące przebiegu aktu seksualne-
go, ile jego osobowego znaczenia. Ważne jest, by w świadomości 
młodego człowieka powstało przekonanie, że akt seksualny jest 
czynem wolnym, zamierzonym i posiada kwalifikację moral-
ną. Jednocześnie dziecko powinno uświadomić sobie wielkość 
współdziałania człowieka z Bogiem w przekazywaniu życia i za-
leżność życia od samego Stwórcy50.

Jednym z istotnych elementów uświadomienia seksualnego 
jest przekazanie dzieciom obu płci wiedzy na tematy płodno-
ści kobiety i mężczyzny, poczęcia życia i rozwoju prenatalnego 
dziecka. W przypadku dziewcząt ważne jest dokładne zapo-
znawanie ich z naturalnym cyklem ich płodności oraz z meto-
dami rozpoznawania własnej płodności. Wiedza ta połączona 
z odpowiednią postawą moralną umożliwia wgląd i kontakt 
kobiety z własnym organizmem i zachodzącymi w nim zmia-
nami. umożliwiają one odpowiedzialne traktowanie współżycia 
małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w przyszłości. 
uświadomienie seksualne zawiera budzenie szacunku wobec 
samego siebie, własnej płciowości, płodności i życia.

Budzenie szacunku wobec życia

Zdolność do prokreacji zawarta w płciowości stawia mał-
żonków w roli bezpośrednich współpracowników Boga Stwór-
cy w przekazywaniu życia, poprzez płodzenie i wychowanie 
potomstwa51. Przekazanie dziecku szacunku wobec ludzkiego 
życia jest zaczątkiem wychowania do odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa. Szacunek wobec życia powinien opierać się na przeko-
naniu, że życie ludzkie zawsze jest darem Boga52. Jako dar Boga 
każde ludzkie życie jest święte, otwarte na wieczność w Bogu 
i jako takie winno być szanowane i otoczone miłością53.

z rodziców, utrudnia proces identyfikacji bardziej niż sam brak wzoru, J. Augu-
styn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 70.

50 W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. cyt., 
s. 102, 105.

51 KDK, 50; EV, 92; KKK, 2335.
52 EV, 44; ldR, 11.
53 Por. ldR, 9.
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Proces poczęcia, rozwoju w łonie matki i zrodzenia dziecka, 
przeżywany w rodzinie tworzy stosowną przestrzeń objawiania 
się człowieka jako daru. Rodzina jest sanktuarium życia, gdzie 
dar ludzkiego życia może być przyjęty i chroniony we właściwy 
sposób, aby mógł się w pełni rozwijać54. Dzięki miłości każdy 
z członków rodziny spotyka się z akceptacją, szacunkiem i czcią, 
ponieważ jest osobą. Osoby bardziej potrzebujące pomocy, w ro-
dzinie powinny być otoczone czujniejszą i troskliwszą opieką55.

Praca wychowawcza nad szacunkiem dla życia powinna łą-
czyć się z rozwojem wiary i prowadzić dzieci stopniowo do speł-
nienia ich życiowego powołania. Temu służy codzienna modli-
twa osobista i rodzinna, w której rodzina dziękuje Bogu za dar 
życia oraz prosi o moc i nadzieję w stawianiu czoła trudnościom 
i cierpieniom.

Budzeniu szacunku dla życia służy ukazanie dziecku praw-
dziwego sensu cierpienia i śmierci. Rodzice powinni dostrzegać 
przejawy cierpienia wokół siebie oraz umieć okazać serdeczność, 
opiekuńczość i współczucie chorym i starszym w rodzinie. Gło-
szenie Ewangelii życia jest wezwaniem do służby i solidarności, 
wewnątrz i na zewnątrz rodziny.

Wymownym świadectwem służby życiu i znakiem solidarno-
ści między rodzinami jest adopcja lub wzięcie pod opiekę dzieci 
porzuconych przez rodziców lub żyjących w trudnych warun-
kach, by obdarzyć je tym, co jest im potrzebne do życia i pełnego 
rozwoju. Podobne znaczenie wychowawcze i ewangelizacyjne 
posiada również adopcja na odległość lub pomoc danej rodzinie 
w jej trudnym położeniu materialnym, chroniąca przed porzu-
ceniem dziecka56.

Kształtowanie cnót

Wychowanek powinien być wspomagany w rozwoju swych 
moralnych sprawności. Wychowawca powinien pobudzać wy-
chowanków do krytycznej refleksji, proponować im chrześcijań-
ski system wartości oraz dawać świadectwo autentycznego życia 
duchowego57.

54 EV, 92; cA, 39.
55 EV, 92.
56 EV, 92-93.
57 zob. WW, 37, 39. 43.
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Wychowanie seksualne jest częścią wychowania osoby do mi-
łości58. Zdolność do miłości nie jest człowiekowi dana w formie 
gotowej. Kształtowanie uczuciowości stanowi część procesu doj-
rzewania osoby do miłości. W dojrzewaniu tym konieczne jest 
jednak uwolnienie z tendencji do egoizmu, dokonujące się przez 
miłość rodziców lub ich zastępców oraz przez nieskończoną mi-
łość Boga, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej miłości59. Na-
leży kształtować świadomość umiłowania i obdarowania przez 
Boga oraz ukierunkowywać wychowanka na miłość jako dar 
z siebie dla Boga i bliźniego. Wychowanie powinno kształtować 
dojrzałą postawę wobec siebie samego i drugiego człowieka, 
umożliwiającą nawiązywanie głębokich więzi z innymi. Powin-
no wspierać zdolność do altruistycznej miłości60.

Kształtowanie cnót chrześcijańskich służy integracji poszczegól-
nych wymiarów płciowości w osobie. Spośród nich naczelne miejsce 
zajmuje czystość, która harmonizuje osobowość i budzi szacunek 
wobec siebie61. Służy ona dojrzewaniu miłości, umożliwia zrozu-
mienie płciowości oraz przeżywanie jej w wymiarze osobowym. 
czystość stanowi ochronę miłości przed egoizmem i agresywnoś-
cią62. Życie w czystości uczy szacunku dla daru życia i pomaga 
w zrozumieniu i odkryciu własnego powołania63. Jest to zadanie, 
ku któremu powinny zmierzać wszystkie inne zadania wychowa-
nia seksualnego64. Do sprawności moralnych związanych z płcio-
wością zalicza się także wolność, opanowanie siebie, odpowiedzial-
ność, wierność, wstydliwość, skromność, wstrzemięźliwość65.

58 zob. Fc, 37; lP, 121.
59 lP, 9; zob. cl, 34.
60 WW, 36-37.
61 lP, 17.
62 lP, 4.
63 zob. lP, 22.
64 Zob. lP, 3-5, 17-19, 31-33; Zachowanie czystości integruje ono płciowość 

z miłością i ukazuje sens miłości małżeńskiej. Wymiar jednoczący i prokrea-
cyjny małżeństwa w wychowaniu do czystości powinny być ukazywane w ści-
słym zjednoczeniu z sobą, a całe wychowanie powinno być przygotowaniem 
do odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa. lP, 32; por. hV, 12; ldR, 12; 
KKK, 2366; Jan Paweł II podkreślał znaczenie wychowania do czystości, widząc 
w nim jedno z wielkich zadań ewangelizacyjnych. Por. Jan Paweł II, Homilia wy-
głoszona podczas Mszy św. w Sandomierzu (12. 06. 1999), „Zwiastowanie. Pismo 
Diecezji Rzeszowskiej” 8(1999) wydanie specjalne, s. 109-114.

65 lP, 18-19, 55.
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Rodzina podmiotem wychowania seksualnego

Rodzina jest pierwszym i podstawowym podmiotem wycho-
wania, które stanowi naturalną funkcję rodziny66. Według So-
boru Watykańskiego II „rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, 
w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potom-
stwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego 
wychowawców”67. Instytucjami pomocniczymi wobec rodziny 
w dziele wychowania są Kościół i państwo68.

Rodzina jako domowy Kościół poprzez wychowanie do miło-
ści wypełnia swoje powołanie do apostolstwa69. Kościół, świado-
my roli rodziny w rozwoju człowieka, widzi w niej podstawowe 
środowisko oraz pierwszy i najważniejszy podmiot wychowania 
seksualnego70. Stanowi ono prawo, a zarazem podstawowy obo-
wiązek rodziców i powinno dokonywać się pod ich kierunkiem 
w rodzinie, jak też pod ich kontrolą w wybranych ośrodkach 
wychowawczych71.

66 l. Dyczewski, Rodzina. Społeczeństwo. Państwo, TN Kul, lublin 1994, s. 27.
67 DWch, 3.
68 ldR, 16.
69 Fc, 51-53; por. ldR, 16; cl, 62; cT, 68; Rodzina jest podmiotem ewange-

lizacji i katechezy. Fc, 52; por. D. Martin, Jan Paweł II i Synod o rodzinie, „Ate-
neum Kapłańskie” 73(1981)435, s. 3-10; por. K. Jeżyna, Rodzina podmiotem 
i przedmiotem nowej ewangelizacji, w: Człowiek. Miłość. Rodzina. „Humanae vitae” 
po 30 latach, red. J. Nagórny, K. Jeżyny, RW Kul, lublin 1999, s. 281-316; zob. 
B. Mierzwiński, J. Wilk, R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin, w: Teologia pastoralna, 
red. R. Kamiński, t. 2, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław – lublin 2002, s. 403-442.

70 DWch, 8; Kościół już w przeszłości sceptycznie odnosił się do wychowa-
nia seksualnego prowadzonego poza rodziną. Już papież Pius XI określił próby 
informowania o życiu seksualnym poza rodziną jako naturalistyczne i niebez-
pieczne. Rodzinę uważa się za właściwe miejsce przekazywania informacji doty-
czących seksualności. DIM (31.XII.1929), Kielce 1947, s. 49-50; Sobór Watykański 
II naucza, że Kościół, stosując zasadę pomocniczości wobec rodziny, podkreśla 
prawo rodziców do wychowania seksualnego swoich dzieci oraz wskazuje na 
pierwsze i podstawowe miejsce rodziny w prowadzeniu tegoż wychowania. 
KDK, 49; por. Fc, 36, 37, 40; WW, 14-15; lP, 7; KPR, 5; por. Papieska Rada ds. 
Rodziny precyzuje, że szkoła, Kościół i państwo mają za zadanie wspomagać ro-
dzinę w wychowaniu seksualnym. lP, 42-43; por. Do uzyskania tej świadomości 
Kościoła znacząco przyczyniły się nauki antropologiczne, a zwłaszcza psycho-
logia i pedagogika, lP, 2; por. Psychologia potwierdza pierwszoplanowość ro-
li rodziny w wychowaniu seksualnym. l. Brannon, Psychologia rodzaju. Kobiety 
i mężczyźni: podobni czy różni, GWP, Gdańsk 2002, s. 207-209

71 Fc, 37; WW, 16.
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W rodzinie można skutecznie realizować cele i zadania wy-
chowania seksualnego72. środkami, jakimi dysponuje rodzina, 
oprócz łaski sakramentu małżeństwa, są wzajemne więzi two-
rzące klimat miłości, obecność rodziców jako wzorców funkcjo-
nowania w rolach płciowych i społecznych, autorytet, przykład, 
możliwość dialogu między rodzicami a dziećmi na przestrzeni 
wielu lat oraz klimat wiary i modlitwy.

Klimat miłości
Klimat miłości panujący w rodzinie zależy przede wszystkim 

od więzi miłości między małżonkami73. Jakość wzajemnej więzi 
rodziców zabezpiecza prawidłowy rozwój uczuciowy u dzie-
ci74. Dojrzała więź małżeńska przejawia się we współodczuwa-
niu, współrozumieniu i współdziałaniu małżonków, jak również 
w ich wzajemnym zaufaniu. Klimat miłości w rodzinie już od 
okresu prenatalnego i niemowlęctwa poprzez kolejne lata życia 
dziecka, buduje zaufanie między rodzicami i dziećmi. Od tego 
zaufania zależy skuteczność wychowania chłopca i dziewczyny. 
W rodzinie pełnej miłości łatwiej jest przyjąć własną płciowość 
jako dar Boga i wezwanie do miłości75.

Obecność i akceptacja rodziców stwarza dzieciom miejsce 
i przestrzeń życia. Już samo pojawienie się dziecka w życiu ro-
dziców kształtuje odniesienie się rodziców do niego. Rodzice, 
którzy planują poczęcie i urodzenie dziecka, już wtedy je akcep-
tują76. Zawsze jednak powinni zatroszczyć się, aby jak najwcześ-
niej zaakceptować swoje dzieci oraz ich płeć.

Obecność i opieka matki posiada duże znaczenie, zwłaszcza 
dla młodszych dzieci77. Związek uczuciowy dziecka z matką 

72 lP, 64; por. W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzie-
ży, dz. cyt., s. 101.

73 Na podstawie badań psychologicznych stwierdza się, że relacja małżeń-
ska zwykle konstytuuje rodzinę, a zadowolenie lub niezadowolenie małżonków 
wpływa na funkcjonowanie systemu rodzinnego. Zob. M. Braun-Gałkowska, 
Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych 
z małżeństwa, TN Kul, lublin 1992, s. 144-151.

74 lP, 50.
75 por. lP, 52.
76 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: 

Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1979, s. 184. 
77 Matka i ojciec w nieco różny sposób uosabiają i obrazują miłość. Miłość 

matki jest z natury niezależna od żadnych warunków, natomiast miłość ojca 
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wpływa na formowanie się postawy uczuciowej dziecka wobec 
otoczenia. Pod wpływem więzi uczuciowej matki z dzieckiem 
w pierwszych latach życia kształtują się podstawy struktury 
emocjonalnej dziecka, co wpływa na późniejsze kontakty seksu-
alne78. Dobry kontakt uczuciowy z matką w okresie dzieciństwa 
i dojrzewania stanowi fundament wrażliwości i delikatności 
emocjonalnej w relacjach międzyludzkich, zarówno dla chłop-
ców, jak i dla dziewcząt79.

Dziecko obdarzone miłością matki i przeżywające w tej rela-
cji poczucie bezpieczeństwa, potrafi łatwiej oderwać się od niej 
i przejść do ojca, co stanowi ważny etap identyfikacji płciowej, 
szczególnie dla chłopca80. Zarówno matka, jak i ojciec powin-
ni ułatwić dziecku nawiązanie pozytywnej relacji z ojcem. Dużo 
w tym względzie zależy od postawy matki81.

Dobry kontakt emocjonalny z ojcem w okresie dzieciństwa 
i dojrzewania stanowi fundament stabilności emocjonalnej, po-
czucia bezpieczeństwa oraz większej stabilności moralnej, za-
równo u dziewcząt, jak i u chłopców82. Pozytywna więź ojca 

jest miłością uwarunkowaną, zależną od spełnienia pewnych oczekiwań. Dzie-
cko w swoim rozwoju i dojrzewaniu do miłości, potrzebuje najpierw więcej 
bezwarunkowej miłości i opieki matki, a następnie potrzebuje miłości ojca, jego 
autorytetu i kierownictwa, E. Fromm, O sztuce miłości, Wydawnictwo SIGITTA-
RIuS, Warszawa 1992, s. 43-46.

78 Według Kępińskiego osoby mające w dzieciństwie głęboką więź uczu-
ciową z matką, wyróżniają się ciepłym stosunkiem uczuciowym do otoczenia 
i łatwiej nawiązują kontakty seksualne, a ich związki uczuciowe z partnerem są 
bardziej jednokierunkowe. A. Kępiński, Z psychopatologii życia seksualnego, PZ 
-Wl, Warszawa 1982, s. 25-26.

79 Kontakt emocjonalny z matką powoduje, że chłopcy nie potrzebują udo-
wadniać sobie własnej męskości w kontaktach seksualnych, a dziewczyny nie 
potrzebują udowadniać sobie własnej kobiecości przez zwracanie na siebie 
uwagi. J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 43-45.

80 Na początku każde dziecko identyfikuje się z matką i jest z nią związane. 
Symbolicznie wędrując od matki do ojca otwiera się ono w swojej miłości na in-
nych. Dokonuje w ten sposób pierwszej transgresji (przekroczenia siebie) i wy-
chodzi ku innym ludziom. Ojciec, jako reprezentant rzeczywistości zewnętrz-
nej, otwiera dziecku drogę do świata zewnętrznego. E. Badinter, Historia miłości 
macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza VOluMEN, Warszawa 1998, s. 234.

81 J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 68-70.
82 Dziewczyny posiadające dobry kontakt emocjonalny ze swoim ojcem 

posiadają bardziej naturalne relacje z osobami płci męskiej, nie przeżywają 
większych lęków przed nimi oraz nie przeżywają tak silnej potrzeby zwracania 
na siebie uwagi chłopców niż te, które go nie posiadają. chłopcy posiadający 
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z dzieckiem pozytywnie wpływa na jego fizyczny, umysłowy, 
emocjonalny i duchowy rozwój83. Ojciec powinien pomóc dzie-
cku nawiązać z sobą serdeczny kontakt84. czynna i pozytywna 
obecność ojca pomaga w urobieniu moralnym dzieci85. Obecność 
ojca kochającego miłością wymagającą daje poczucie bezpieczeń-
stwa matce i dziecku oraz wnosi w życie dziecka świat wartości 
i norm86. Nieobecność ojca lub też jego przytłaczająca obecność 
w rodzinie, nadużywająca swoich męskich uprawnień, powodu-
je zachwianie równowagi psychicznej i moralnej87.

Miłość rodzicielska wobec dzieci nadaje kierunek całej dzia-
łalności wychowawczej. Przejawia się ona w czułości, stałości, 
dobroci, usłużności, bezinteresowności i ofiarności88. Dzieci, 
które doświadczają tego klimatu, są lepiej przygotowane do ży-
cia według prawd moralnych, którymi żyją ich rodzice. świa-
domość dzieci, że są miłowane, budzi ich zaufanie do rodziców 
oraz w najwyższym stopniu pobudza do miłości89. Ważna jest 
wspólna wymiana myśli między małżonkami90.

W trosce o zdrowy klimat rodziny oraz wzrastanie młodych 
w czystości „rodzice powinni czuwać, aby pewne mody i niektóre 
zachowania moralne nie łamały integralności domu, zwłaszcza 
poprzez złe używanie massmediów”91. Szczególnie znieważają-

dobry kontakt emocjonalny z ojcem przeżywają o wiele łagodniej i spokojniej 
problemy emocjonalne i seksualne okresu dojrzewania. J. Augustyn, Wychowa-
nie do integracji seksualnej, dz. cyt, s. 42-43.

83 M. Pytches, Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, Wydawnictwo „M”, 
Kraków 1993, s. 130. 

84 Nieobecność ojca w życiu dziecka oraz chłodna lub agresywna posta-
wa może utrudniać dziecku zbliżenie się emocjonalne do niego, a tym samym 
utrudniać rozwój seksualny dziecka. Nieobecność ojca lub obecność budząca 
lęk powoduje zachwianie identyfikacji seksualnej zarówno u chłopców, jak 
i u dziewcząt. J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 68.

85 KDK, 52.
86 Pozytywna obecność ojca w rodzinie zmniejsza wskaźniki ciąż wśród 

nieletnich oraz przestępczości. Por. c. h. Joyeux, Nowa ewangelizacja a wycho-
wanie seksualne, w: Ku dojrzałej ludzkiej miłości, red. J. Augustyn, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1996, s. 52.

87 Fc, 25.
88 Fc 36.
89 lP, 52; Fc, 18, 63-64.
90 por. lP, 37.
91 lP, 56; por. Fc, 76; WW, 68.
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cą czystość jest pornografia, obecnie łatwo dostępna w środkach 
przekazu92. Wierzący rodzice mają obowiązek ochrony dzieci 
i młodzieży przed demoralizacją i agresją ze strony środków 
przekazu93. Sami rodzice zaś powinni korzystać z nich z umia-
rem, krytycznie, czujnie i roztropnie94.

Autorytet i przykład

Znaczącym czynnikiem wychowawczym jest autorytet rodzi-
ców. Aprobowany przez dzieci decyduje o organizacji rodziny i jej 
brakach. Już sam klimat miłości wzmacnia autorytet rodziców. 
Postawy rodziców tworzących klimat miłości i zaufania są chętnie 
przez nie naśladowane, a polecenia chętniej przestrzegane95.

Przykład życia dawany przez rodziców stanowi najlepszy 
wkład w wychowanie dzieci96. Matka odnosząca się z szacun-
kiem do swojego powołania macierzyńskiego bardzo pomaga 
córkom w rozwoju ich kobiecości i macierzyństwa, a wobec 
synów jest jasnym, mocnym i szlachetnym wzorem kobiety. 
Ojciec postępujący z godnością będzie pociągającym wzorcem 
dla synów, a córki może natchnąć szacunkiem wobec męskości, 
podziwem, poczuciem bezpieczeństwa97. Dobry przykład ro-
dziców ma miejsce tam, gdzie rodzice sami przeżywają wierną 
i ofiarną miłość, żyją w czystości małżeńskiej i są wielkoduszni 
w przyjęciu życia98.

Wzajemne poszanowanie intymności i sumienia w rodzinie 
stanowi dobry przykład dla dzieci. Jeśli dziecko lub młody czło-
wiek dostrzeże, że jest szanowana jego intymność i sumienie, 

92 por. KKK, 2354.
93 Papież Jan Paweł II, mówiąc o używaniu telewizji, podkreślał, że zarów-

no współczesny styl życia rodziny, jak również częsta praca zawodowa obojga 
rodziców sprawiają, że rodzice zwalniają się z ich wychowawczej funkcji wo-
bec dzieci i młodzieży. Młodzi natomiast potrzebują pomocy w rozwoju ich od-
powiedzialnej wolności. Jan Paweł II, Posłanie na XV Dzień Środków Społecznego 
Przekazu (10. 05. 1981), Messaggi del Papa, libreria Editrice Vaticana, s. 73.

94 Fc, 76, lP, 56.
95 Por. J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, dz. cyt., s. 50; por. 

W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. cyt., s. 109.
96 WW, 50.
97 por. lP, 59.
98 Por. hV, 21; Fc, 20. 33; lP, 20.
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będzie wiedział, że taka postawa jest oczekiwana również w je-
go zachowaniach wobec drugich. Takie postępowanie rodziców 
sprzyja kształtowaniu odpowiedzialności przed Bogiem, przed 
sobą samym i przed innymi ludźmi99.

Osobowy dialog

W wychowaniu seksualnym niezbędny jest osobowy dialog 
między rodzicami a dziećmi. uważa się go za podstawową me-
todę uświadamiania i nauczania w zakresie płciowości100. „Jest 
rzeczą konieczną, by rodzice znajdowali czas na przebywanie 
z dziećmi i prowadzenie z nimi rozmów”101, odpowiednio do 
wieku i stopnia rozwoju dzieci102. Powinni troszczyć się o prze-
kazywanie informacji o seksualności z delikatnością, ale w spo-
sób jasny i we właściwym czasie. Nauczanie rodziców powinno 
uprzedzać zbliżające się etapy rozwojowe i wyprzedzać ewen-
tualne zdobywanie przez dzieci informacji z innych źródeł103. 
Rozmowy takie prowadzone w odpowiednim czasie, posiadają 
także swój wymiar profilaktyczny104.

Rodzice i wychowawcy powinni umieć uważnie słuchać dzie-
ci i młodych oraz starać się ich zrozumieć, pomimo widocznych 
czasem form buntu105. Wymaga to od rodziców poświęcenia 

99 lP, 57.
100 Por. W. Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, dz. cyt., s. 173.
101 lP, 51.
102 WW, 49.
103 lP, 59.
104 Słowne pouczenia rodziców odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 

uczuciowości (lP, 66); Dialog uzupełnia przykład życia rodziców. por. S. Gerst-
mann, Rozwój uczuć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976, 
s. 39; Młodzież, przeżywająca zmiany związane z płciowością, chętnie korzy-
sta z realnych rad dorosłych. Warunkiem powodzenia takiego dialogu jest 
prowadzenie go w sposób przyjazny, pozbawiony mentorstwa, bez narzuca-
nia młodym swoich poglądów. Podjęcie tej tematyki przez rodziców zapobiega 
poszukiwaniu przez młodzież przewodników wśród kolegów, którzy prawie 
z reguły wywierają na młodych zły wpływ. por. I. Obuchowska, A. Jaczewski, 
Rozwój erotyczny, dz. cyt. s. 233.

105 I. Obuchowska, A. Jaczewski stwierdzają, że rodzice odnoszą czę-
sto wrażenie, że ich poglądy i rady są przez młodzież odrzucane. Jednak 
w większości przypadków młodzież tylko zewnętrznie przyjmuje taką posta-
wę. W rozmowach między sobą wypowiada natomiast poglądy zasłyszane 
w domu jako własne. Prowadzenie rozmów z młodzieżą, choć trudne i w danej 
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dzieciom czasu, prawdziwego „bycia dla” swoich dzieci, jak 
również zniżenia się z miłością do ich poziomu. W ten sposób 
mogą pomóc ukierunkować ich lęki i aspiracje, a także uczyć re-
fleksji i rozumowania. Mogą ukazać dzieciom określoną linię po-
stępowania poprzez przedstawienie motywów ludzkich i nad-
przyrodzonych106.

Klimat wiary i modlitwy

Klimat wiary i modlitwy w rodzinie sprzyja integracji seksu-
alnej. Rodzice modlący się z dziećmi i czytający z nimi Słowo 
Boże, włączają dzieci do Kościoła, stają się rodzicami w pełni, 
rodzicami w znaczeniu duchowym i w wierze107. Wychowanie 
do dojrzałej miłości w rodzinie będzie możliwe, gdy rodzina bę-
dzie „domem wiary i modlitwy, w którym zwraca się uwagę na 
obecność Boga Ojca, w którym przyjmowane jest Słowo Jezusa 
i jest przeżywana więź miłości – dar Ducha i w którym kocha się 
i wzywa się Najczystszą Matkę Boga”108. W ten sposób rodzice 
zstępują w głąb serc dzieci i pozostawiają tam ślady, których nie 
zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe109.

Integrację seksualną dzieci wspomaga stała troska rodziców 
o ich duchowy rozwój, ze zwróceniem uwagi na powołanie oso-
by do miłości i świętości oraz kształtowanie sumienia dzieci. 
Ważne jest zachęcanie dzieci do miłości Boga i bliźniego, we-
wnętrznej dyscypliny, czujności wobec okazji do grzechu, strze-
żenia wstydu i umiarkowania oraz do zdrowych zajęć. Pomocne 
jest ukazywanie dzieciom roli częstej modlitwy, przystępowania 
do sakramentu pokuty, przyjmowania Eucharystii oraz troska 
o rozwój pobożności maryjnej. łaska Boża uzdalnia do przeży-
wania czystości jako daru dla miłowania Boga i ludzi. Formację 
dzieci i młodzieży powinien wspierać przykład wiary i życia sa-

chwili niewdzięczne, nie jest z pewnością bezcelowe, chociaż skutki bywają 
często odległe. Przekorna postawa młodzieży i zaprzeczanie argumentom do-
rosłych, jest formą walki o własne poglądy. Argumenty dorosłych młodzież 
często akceptuje, ale czyni to w sposób skryty, wstydząc się własnej zależności. 
I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 233.

106 lP, 51.
107 por. Fc, 39.
108 lP, 62; Fc, 59-61; Ph, 12.
109 lP, 63, Fc, 60.
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kramentalnego rodziców. Pomocna może być także posługa sta-
łego spowiednika, pomoc kierownika duchowego oraz lektura 
książek formacyjnych110.

Wychowanie zmierza do tego, by młody człowiek zaczął wy-
chowywać się sam111. Dlatego w rodzinie nie może zabraknąć 
czynnika świadomej dyscypliny, pomocnej w przygotowaniu do 
samowychowania. Dyscyplinowanie takie powinno opierać się 
na wyjaśnieniu i rozumieniu treści norm i wymagań oraz uka-
zaniu ich pozytywnej wartości. Bliska więź uczuciowa rodzica 
z dzieckiem oraz konsekwencja wychowawcza ułatwia ukazy-
wanie norm postępowania i stawianie dzieciom wymagań.

Szczegółowe zadania rodziców

Wychowanie seksualne w rodzinie ma charakter stopniowy112. 
Papieska Rada do spraw Rodziny wymienia cztery okresy roz-
woju człowieka i traktuje je jako etapy wychowania i poznania 
w dziedzinie płciowości: lata niewinności, okres dojrzewania, 
młodość oraz dojrzałość113. Istotnym jest uwzględnienie potrzeb 
dziecka pojawiających się na danym etapie rozwoju. Jednocześ-
nie indywidualny charakter wychowania seksualnego wyma-
ga, aby rodzice uwzględniali osobiste zainteresowania każdego 
dziecka i ustalali zakres informacji, czas i sposób przekazu treści 
na każdym etapie114.

Etap dzieciństwa

Pierwszy etap wychowania seksualnego nazywany jest okre-
sem dzieciństwa lub „latami niewinności”115. Trwa on od około  

110 lP, 70-74.
111 ldR, 16.
112 WW, 15, 41,48; por. lP, 64-65, 75,77, 94, 124-125.
113 zob. lP, 77-111
114 Por. lP, 75, 77; por. I. Obuchowska, A. Jaczewski uważają, że „często błę-

dy w zakresie wychowania seksualnego popełniane przez rodziców są wyni-
kiem niezrozumienia problemów rozwoju, którymi żyją dzieci, są też nieraz 
rezultatem nieprzemyślanej i nadmiernej troski o dziecko”. I. Obuchowska, 
A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 232.

115 lP, 78; Fc, 37; WW, 19.
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3-5 roku życia116 do okresu dojrzewania i jest określany jako okres 
„pokoju i pogody”. Dzieci w tym wieku wolą raczej spotykać się 
z dziećmi tej samej płci. Swoje ciało i jego funkcje traktują w spo-
sób naturalny. Są świadome różnic fizycznych między płciami, 
wykazują przy tym jednak na ogół niewielkie zainteresowanie 
sprawami płci i funkcjami rozrodczymi. Dzieci w tej fazie akcep-
tują potrzebę skromności w ubiorze i zachowaniu117.

Okres dzieciństwa posiada duże znaczenie dla rozwoju psy-
choseksualnego człowieka. chłopcy i dziewczęta uczą się w ro-
dzinie i na przykładzie dorosłych, co oznacza być kobietą lub 
mężczyzną118. W okresie tym dokonuje się identyfikacja z rolą 
płciową, a także utożsamianie się z rolą społeczną, odpowiada-
jącą płci poprzez naśladownictwo i modelowanie. Dziewczynki 
rozwijają matczyne zainteresowanie małymi dziećmi, macierzyń-
stwem i troską o dom. chłopcy naśladują często swoich ojców, 
z którymi w tym okresie posiadają raczej ustabilizowane, dobre 
relacje119. Pierwsze lata życia i okres dzieciństwa sprzyjają temu, 
by rodzice nawiązali z dziećmi relacje zaufania i przyjaźni, nie-
zbędne w całym procesie wychowania, a szczególnie w wyjaś-
nianiu spraw dotyczących seksualności120. Jest to okres charakte-

116 h. Joyeux mówi o wieku 4 lat, jako właściwym czasie rozpoczęcia dialo-
gu na tematy życia i seksualności, Joyeux, L’École de la Vie et de l’Amour, Le livre 
des parents pour apprendre l’écologie sexuelle de 4 à 20 ans, dz. cyt., s. 11; h. święci-
cka uważa, że poważne potraktowanie zadań wychowawczych przez rodziców 
rozstrzyga problem czasu, w którym należy rozpocząć dzieło uświadomienia. 
Stwierdza, że zwykle zaleca się rodzicom, żeby robili to możliwie najwcześniej. 
Rodzice jednak nadaremnie usiłują określić ten właściwy moment. Powinni bo-
wiem zacząć z chwilą urodzenia dziecka. uważa, że zbyt mało doceniane jest 
ciągle znaczenia przemian w świadomości dziecka, dokonujących się w najw-
cześniejszym dzieciństwie, nie tyle na skutek zaplanowanej akcji wychowaw-
czej, ale z racji samego faktu, że znajduje się w rodzinie. h. święcicka, Wycho-
wanie seksualne w rodzinie, dz. cyt., s. 59.

117 lP, 78-79.
118 lP, 80.
119 lP, 81-82; por. c. Baars stwierdza, że chłopcy częściej niż dziewczynki 

przeżywają problemy z utożsamieniem się z rolą płciową i społeczną, gdyż 
atmosfera domu i rodziny często zdominowana jest przez czynnik kobiecy, 
c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 21.

120 Por. lP, 89. Na tym etapie rozwoju, dzieci nie są jeszcze w stanie zrozu-
mieć w pełni wymiaru uczuciowego płciowości ani też abstrakcyjnie określić 
własnej wizji seksualności. Podobnie, nie są też zdolne kontrolować tej wizji 
z punktu widzenia moralnego. Oznacza to ich czasową niezdolność do inte-
growania otrzymanych informacji seksualnych z odpowiedzialnością moralną 
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ryzujący się pociągiem do aktywności intelektualnej, sprzyjający 
intelektualizacji, czyli nabywaniu mocy i zdolności do kontro-
lowania otaczającej rzeczywistości, a w przyszłości także popę-
du seksualnego121. Stąd dzieciństwo jest okresem sprzyjającym 
udzielaniu wyjaśnień oraz nauczaniu w dziedzinie płciowości.

Działania formacyjne ze strony rodziców na etapie dzieciń-
stwa powinny być ostrożne i mieć charakter pośredni i stanowić 
przygotowanie do kolejnych etapów informowania o sprawach 
seksualnych122. Po ukończeniu trzeciego roku życia dziecko za-
czyna interesować się swoim przyjściem na świat i stawiać pyta-
nia, dlatego można wówczas podjąć z nim dialog na ten temat123. 
Podstawowe informacje, np. że dzieci są rodzone przez matki, 
należy podać dzieciom wcześnie, by nawet nie pamiętały, od kie-
dy je posiadają. Wtedy przyjmą je z całą naturalnością i pozwo-
li to uniknąć późniejszych trudności124. Zasada indywidualnej 
formacji rozstrzyga spory na temat wieku rozpoczęcia rozmów, 
wskazując na wybór przez rodziców odpowiedniego czasu ich 
rozpoczęcia125.

Rodzice początkowo nie powinni zbytnio podkreślać różnic 
między mężczyzną i kobietą. Spotykając się z rówieśnikami, 
dziecko w sposób naturalny spotka się z tymi różnicami i zaak-
ceptuje je126. Pomimo istniejących tendencji do eliminowania tak 

(por. lP, 83). Około szóstego roku życia rozwija się natomiast u dziecka poczu-
cie wstydu, co powinno spotkać się z szacunkiem ze strony rodziców i człon-
ków rodziny, por. c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 70.

121 lP, 86; por. c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 51.
122 lP, 78.
123 E. Wójcik, Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1998, s. 17-18; Pierwsze informacje dotyczące płci, przekazywa-
ne małemu dziecku, nie odnoszą się zazwyczaj do seksualności, lecz stanowią 
odpowiedzi na pytania dziecka dotyczące swojego pochodzenia i okresu ciąży 
matki. Pytania te mogą rodzić się u dziecka pod wpływem zaobserwowanych 
u swojej matki oznak ciąży i pobudzonej w ten sposób jego ciekawości. Rodzice 
mogą wykorzystać ten czas oczekiwania na narodzenie dziecka, by przekazać 
informacje dotyczące początku życia dziecka w kontekście stwórczego dzieła 
Boga, dawcy życia (lP, 76); Odkrywanie cudów stworzenia, jakie towarzyszy 
okresowi dzieciństwa w ogóle, powinno być ukazywane w kontekście kateche-
zy. lP, 79; cT, 36.

124 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa., dz. cyt., s. 107.
125 lP, 65, 75.
126 c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 21, 69.
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zwanej stereotypowości ról, rodzice nie powinni jednak ignoro-
wać ani minimalizować różnic zachodzących między dwiema 
płciami. Nie powinni też tłumić naturalnej czułości i wrażliwości 
u chłopców ani też wyłączać dziewczynek z aktywności fizycz-
nej wymagającej wysiłku. Ważne jest rozwijanie u dzieci obu płci 
tej naturalnej czułości i wrażliwości oraz zdolności do wysiłku 
woli. W środowisku rodzinnym dzieci mogą uczyć się tego, że 
naturalnym różnicom między płciami odpowiada pewna różno-
rodność ról rodzinnych i domowych127.

Dbałość o strój uznawany za odpowiedni dla danej płci, pe-
wien dobór zabawek uznawanych za odpowiednie dla danej 
płci oraz nagradzanie lub dezaprobata dla wybieranych przez 
dziecko w zabawach ról zgodnych lub niezgodnych z własną 
płcią, mogą dodatkowo wspomagać utożsamienie się dziecka ze 
swoją płcią128. Dziewczęta, które w tym okresie interesują się ma-
cierzyństwem, powinny być zachęcane przez rodziców do sza-
cunku wobec własnej kobiecości i potencjalnego macierzyństwa 
jako darów Bożych. Rodzice w wychowaniu dziewcząt powinni 
jako wzorzec stawiać macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. 
chłopców w tym okresie należy uczyć szacunku wobec własnej 
męskości jako daru Bożego oraz pośrednio przygotowywać ich 
do szczególnych zadań i odpowiedzialności, związanej z możli-
wością bycia ojcem. Męskość nie jest znakiem wyższości wobec 
kobiecości ani też odwrotnie i w żadnym wypadku nie powinny 
one być tak ukazywane dzieciom. Małych chłopców potrzeba 
przestrzegać przed zbytnią agresywnością i przed przesadnym 
zajmowaniem się swoją siłą fizyczną jako potwierdzeniem włas-
nej chłopięcości129.

Zdyscyplinowanie sprzyja dojrzewaniu dzieci i ich moralnej 
stabilności. chłopiec niezdyscyplinowany lub moralnie zepsu-

127 lP, 80.
128 Zob. l. Brannon, Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, 

dz. cyt., s. 183-184.
129 lP, 81-82; Jednocześnie rodzice powinni zwrócić uwagę również na ko-

rygowanie pewnych form agresywności u dziewcząt. Badania psychologiczne 
potwierdzają obserwację, że przeciętnie chłopcy częściej niż dziewczynki prze-
jawiają agresję fizyczną. Stanowi ona dla nich częstszy sposób wyrażania uczuć 
złości i gniewu. Jednak pod względem przeżywania tych uczuć przez chłop-
ców i dziewczęta różnice niemal nie występują. Dziewczęta jednak częściej niż 
chłopcy reagują na te uczucia płaczem lub agresją słowną. Zob. l. Brannon, 
Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, dz. cyt., s. 258-263.
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ty jest skłonny do pewnej niedojrzałości i do słabości moralnej 
w przyszłości. Dzieciom obu płci, u których rozwiną się egois-
tyczne i nieuporządkowane przyzwyczajenia trudno będzie wy-
trwać w czystości i odnosić się z szacunkiem do innych. Należy 
przedstawiać dzieciom pozytywne wzorce, obiektywnie wyjaś-
niać, co jest słuszne, a co błędne, tworząc w ten sposób bezpiecz-
ny kontekst moralny dla dalszego życia130.

Rodzice powinni przekazywać dzieciom właściwe informacje 
dotyczące seksualności człowieka. udzielając informacji doty-
czących początku życia, poczęcia i aktu małżeńskiego oraz wy-
jaśniając funkcje narządów płciowych, nie powinni jednak zbyt-
nio wchodzić w szczegóły, które mogłyby je zaniepokoić131.

W przekazywaniu informacji dotyczących seksualności 
w okresie dzieciństwa mogą pojawić się problemy, związane 
z otrzymywaniem przez dziecko przedwczesnych informacji 
seksualnych z innych źródeł. Tego rodzaju informacje narzucane 
dzieciom zagrażają rozwojowi duchowemu, moralnemu i emo-
cjonalnemu osób, które mają prawo do przeżywania tego okresu 
w niezakłóconej pogodzie ducha. Rodzice powinni taktownie, 

130 lP, 86; por S. Gerstmann, Rozwój uczuć, dz. cyt., s. 39.
131 lP, 85; Według K. Meissnera: „rozmawiając z dzieckiem o życiu płcio-

wym, należy mówić o faktach, a nie o doznaniach. Język rozmów o życiu płcio-
wym z dziećmi powinien być prosty i zwyczajny. (...) Nazwy zewnętrznych 
płciowych części ciała, trzeba wprowadzić jak najwcześniej, aby towarzyszyły 
spostrzeżeniom dziecka. Powinny to być nazwy funkcjonujące w języku ludzi 
dorosłych. (...) Atmosfera naturalnych czynności, jaką stanowi na przykład ką-
piel dziecka, sprzyja prowadzeniu swobodnej rozmowy na ten temat i przyswo-
jeniu właściwych określeń”, por. K. Meissner, Skąd się biorą dzieci? Jak rozmawiać 
z dziećmi o przekazywaniu życia, Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 1999, s. 21-24. 
Według M. Braun-Gałkowskiej, gdy chodzi o sprawy poczęcia i współżycia sek-
sualnego, rozmowa jest dla rodziców trudniejsza, gdyż mają oni poczucie, że to 
co mówią, jest przez dziecko odnoszone do intymnej tajemnicy ich własnego ży-
cia małżeńskiego. Temat ten jest krępujący także dla dzieci, szczególnie, gdy są 
one już trochę starsze. Dlatego też rodzice mogą pomóc sobie odpowiednią lite-
raturą, wyjaśniającą dzieciom te zagadnienia. Dziecko ma prawo do zawartych 
tam biologicznych i innych prawdziwych informacji. W literaturze tej słuszniej-
sze wydaje się posługiwanie się rysunkowymi schematami niż fotografiami. Są 
one pożyteczne, gdy stanowią jedynie pomoc dla rodziców w wychowaniu sek-
sualnym. Podanie ich dzieciom, jako jedyny przejaw tego wychowania nie jest 
celowe, gdyż wychowanie jest czymś zakresowo znacznie szerszym niż proste 
poinformowanie, por. M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, dz. cyt., s. 107-
108; por. także K. Wiśniewska-Roszkowska, Wychowanie seksualne, TuM. Wy-
dawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998, s. 25-35.
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lecz stanowczo wykluczyć takie usiłowania132. Podobnie ma się 
rzecz w sytuacji, gdy dzieci otrzymają przedwczesne informa-
cje seksualne z mass mediów, od rówieśników lub zdemorali-
zowanego otoczenia. W takich sytuacjach rodzice powinni pod-
jąć rozmowy z dziećmi na tematy seksualne, rozpoczynając od 
przekazania im stosownych wiadomości o sprawach płci w celu 
sprostowania informacji błędnych moralnie oraz eliminowania 
wulgarnego języka133.

W rodzinie powinny panować jasne zasady korzystania z mass 
mediów, mające na celu pełny rozwój osobowy jej członków134. 
Z racji przestępstw seksualnych popełnianych wobec dzieci, ro-
dzice powinni je chronić, ostrzegając i wychowując do skromno-
ści oraz ostrożności w postępowaniu z osobami obcymi135.

Już od pierwszych lat życia dziecka rodzice powinni wzmac-
niać w dzieciach ducha współpracy, posłuszeństwa, wielkodusz-
ności i poświęcenia. Powinni też kształtować zdolność do reflek-
sji nad sobą i swoim postępowaniem136.

Etap dojrzewania

Okres dojrzewania to czas intensywnego odkrywania samego 
siebie, swego wewnętrznego świata i kształtowania planów na 
przyszłość. W młodym człowieku budzi się uczucie miłości i po-
pęd seksualny, a jednocześnie rośnie pragnienie nawiązywania 
kontaktów społecznych i głęboka radość związana z odkrywa-
niem życia137. Młody człowiek poszukuje w związku z tym odpo-

132 lP, 83.
133 lP, 84.
134 Rodzice mają obowiązek szczególnej ochrony dzieci i młodzieży przed 

niebezpieczeństwami ze strony środków przekazu. Powinni też zadbać o to, 
aby używanie tych środków w rodzinie było dokładnie regulowane. Rodzina 
powinna szukać dla własnych dzieci innych, korzystniejszych rozwojowo roz-
rywek, by w ten sposób nadawać wartość wolnemu czasowi młodzieży i właś-
ciwie ukierunkowywać ich energie. Fc, 76.

135 lP, 85.
136 lP, 86.
137 Według M. Grzywak-Kaczyńskiej w okresie dojrzewania popęd seksu-

alny odgrywa wybitną rolę w kształtowaniu osobowości jednostki. Swoim du-
żym ładunkiem emocjonalnym pobudza on aktywność intelektualną, wrodzo-
ną twórczość, pęd do samorealizacji, a także sprzyja uspołecznieniu i socjalizacji 
osobowości. Brak wyrobionych postaw społecznych w formie serdecznych 
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wiedzi na wiele ważnych pytań. Jest to okres pełnych niepokoju 
poszukiwań, czasem prowadzących do frustracji. Określa się go 
wiekiem nieufności wobec innych, niebezpiecznego zamknięcia 
się w sobie czy też okresem pierwszych klęsk i goryczy138.

W wychowaniu seksualnym okres dojrzewania posiada duże 
znaczenie, gdyż przygotowuje on do życia w czystości139. Do-
niosłość tego okresu wiąże się z przemianami w ciele i psychice 
młodzieży, związanymi z dojrzewaniem płciowym. Jest to okres 
próby ukształtowanych wcześniej postaw moralnych, przebie-
gający w dużej mierze w zależności od wychowania na wcześ-
niejszym etapie140.

W sferze uczuć pojawia się potrzeba bliskich relacji nacechowa-
nych zaufaniem. Przeżywane przyjaźnie stanowią fazę przygoto-
wawczą w procesie zbliżania się do drugiej płci141. Rodzą się py-
tania dotyczące płciowości oraz wzrasta ogólne zainteresowanie 
sprawami erotycznymi. Zainteresowania te przejawiają się nieco 
odmiennie u chłopców i u dziewcząt142. Intensywne dojrzewanie 

kontaktów w rodzinie, przyjaznych stosunków w szkole, a zwłaszcza gorą-
cego, właściwego wiekowi młodzieńczemu, ustosunkowania się do różnych 
ideałów może sprawiać młodzieży duże trudności w okresie dojrzewania. 
W okresie tym potęguje się uwrażliwienie na płeć odmienną, które rodzi mi-
łość młodzieńczą, polegającą na wzajemnym przyciąganiu się, zainteresowa-
niu osobowością drugiej osoby oraz wzajemne poszukiwanie zaspokojenia 
niezaspokojonych przez otoczenie potrzeb przynależności, miłości, akceptacji 
i uznania. Intensywne nastawienie erotyczne może stać się silnym bodźcem 
rozwojowym w kierunku samorealizacji. Jednakże wszystko zależy od tego, 
czy to ustosunkowanie zostanie włączone w tworzącą się postawę społeczną 
o charakterze bezinteresownej życzliwości. M. Grzywak-Kaczyńska, Erotyka 
a rozwój osobowości, w: Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego red. M. Grzywak- 
-Kaczyńska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 21-22.

138 lP, 87; cT, 38.
139 Por. lP, 124.
140 Okres ten dla moralnego rozwoju dziecka jest okresem próby, w którym 

sprawdza się wartość wychowania w wieku młodszym. ukierunkowanie mo-
ralne wchodzi niekiedy w konflikt z postawą otwartości na świat. W konflik-
cie tym człowiek sprawdza sam siebie, najczęściej podporządkowując własną 
otwartość na doświadczenia, przyjętym przez siebie normom postępowania. 
I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 67.

141 c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 22.
142 u chłopców obserwuje się większą skłonność do poszukiwania obrazów 

i doświadczeń erotycznych, podczas gdy u dziewcząt z kolei większe zainte-
resowanie treściami dotyczącymi doznań emocjonalnych i przeżyć uczucio-
wych oraz skłonność rozbudzania wyobraźni (lP, 93); zob. E. Sujak, Rozważania 
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psychoseksualne hamuje integrację woli z emocjami i powodu-
je zwiększoną podatność młodzieży na wpływy emocjonalne ze 
strony otoczenia. Młodzież kształtuje swoje zachowania w dużej 
mierze w oparciu o wartości i pojęcia zaczerpnięte ze świata doro-
słych. Zaczerpnięte wzory postępowania dostarczają im motywa-
cji woli oraz stanowią źródło emocjonalnej identyfikacji143.

Rodzicom potrzebna jest znajomość rozwoju fizycznego 
i psychicznego młodzieży, aby właściwie dobierać sprzyjające 
rozwojowi działania oraz sposoby i treści nauczania w dziedzi-
nie płciowości. W okresie tym rodzice powinni być szczególnie 
uwrażliwieni na chrześcijańskie wychowanie dzieci144. Z tego 
względu na tym etapie ważna jest obecność obojga rodziców, 
a szczególnie ojca145.

Wobec przemian okresu dojrzewania rodzice nie powinni ob-
jawiać lęku czy obsesyjnej troski ani zaniedbywać swoich zadań 
wychowawczych146. Z racji przeżywanych przez dzieci przemian 
psychofizjologicznych powinni podejmować zagadnienia doty-
czące płciowości i dawać dzieciom szczegółowe wyjaśnienia. 
Ważne, aby ukazywali tę rzeczywistość całościowo, w perspek-
tywie wartości moralnych, w kontekście prokreacji, małżeństwa 
i rodziny147. Rozmowy te powinny być prowadzone w atmosfe-
rze zaufania i przyjaźni, przy czym dziewczęta powinny rozma-
wiać z własną matką, a chłopcy z ojcem148.

Zadaniem rodziców jest zainteresowanie się rozwojem fizjo-
logicznym córek i synów oraz wspieranie ich w przeżywaniu 
zmian. Szczególnie powinni oni pomóc córkom przyjąć rozwój 
swojej kobiecości w znaczeniu cielesnym, psychicznym i ducho-
wym149. W tym celu potrzebne jest wyjaśnienie cyklów płodności 

o ludzkim rozwoju, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1978, s. 138-139; zob. J. Puli-
kowski, Płciowość, w: Studium rodziny, red T. Rzepecki, Oficyna Współczesna, 
Poznań 1999, s. 51-59.

143 lP, 97; c. Baars, Psychologia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 51-52.
144 lP, 87.
145 Psychologia stwierdza, że w wieku dorastania, w przypadku obydwu 

płci, wspólne zamieszkiwanie z biologicznym ojcem wpływa na podwyższenie 
wieku inicjacji seksualnej, l. Brannon, Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: 
podobni czy różni, dz. cyt., s. 338.

146 Por. lP, 88.
147 Por. lP, 88.
148 lP, 89.
149 Zob. MD, 17n.
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kobiety i ich znaczenia150. udzielanie szczegółowych wyjaśnień 
dotyczących zjednoczenia małżeńskiego uzależnione jest od te-
go, czy córka stawia takie pytania151.

Dorastających chłopców rodzice powinni wspierać w rozu-
mieniu rozwoju fizycznego i fizjologicznego organów płciowych 
poprzez udzielenie potrzebnych wiadomości uprzedzająco wo-
bec innych źródeł informacji152. Fakty dojrzewania męskiego 
należy przedstawiać chłopcom pozytywnie i rzeczowo, w kon-
tekście perspektywy małżeństwa, ojcostwa i rodziny. Zarówno 
dorastającym dziewczętom, jak też chłopcom rodzice powinni 
przekazywać informacje dotyczące charakterystyki somatycznej 
i psychologicznej osób odmiennej płci. Informacje te mogą być 
dla młodzieży cenną pomocą153.

Otwarty dialog między rodzicami a dziećmi, oparty na zaufa-
niu, wspomaga dzieci w ich rozwoju emocjonalnym. uczy on ro-
zumienia znaczenia reakcji własnego ciała i związanych z ciałem 
stanów uczuciowych oraz odkrywania ich osobowego sensu154. 
Dialog taki pomaga również zaakceptować wartość czystości 
chrześcijańskiej. Nauczanie rodziców powinno ukazywać mło-
dzieży obojga płci piękno macierzyństwa i prokreacji, jak rów-
nież głębokie znaczenie dziewictwa155.

córki potrzebują szczególnie wsparcia rodziców w przeciwsta-
wianiu się rozpowszechnionej dziś mentalności hedonistycznej. 
Może to zabezpieczyć córki przed szeroko propagowaną men-
talnością antykoncepcyjną i mieć decydujące znaczenie w przy-
szłym życiu małżeńskim156. Rodzice posiadający bliskie więzi 

150 Por. W badaniach rodziców przeprowadzonych w 2003 r. na Podkarpa-
ciu 38% rodziców stwierdziło, że omawia z dojrzewającą córką treści dotyczące 
naturalnych cykli płodności kobiety i ich obserwacji. Zob. J. Goleń, Wychowanie 
seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Poligrafia Wyższego Seminarium Du-
chownego, Rzeszów 2006, s. 262-264.

151 lP, 90.
152 Por. Według wyżej cytowanych badań uprzedzająco wobec innych źró-

deł informacji przemiany rozwoju płciowego z chłopcami omawia 19,9 % ro-
dziców, J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, dz. cyt., 
s. 264-266.

153 lP, 91.
154 R. Buttiglione, Etyka w kryzysie, dz. cyt., s. 35, 40.
155 W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, dz. cyt., 

s. 97-98.
156 por. lP, 92.

Wybrane zagadnienia... 16
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z chłopcami w razie potrzeby mogą i powinni korygować ich ten-
dencje do używania płciowości w sposób hedonistyczny i instru-
mentalny. ukazywanie płodności jako przyszłego znaku miłości 
małżeńskiej, kształtuje u chłopców szacunek dla kobiety157.

Na tym etapie znaczącą rolę odgrywa formacja sumienia mło-
dych ludzi. Powinna ona zmierzać do przedstawienia Bożych 
przykazań jako drogi życia oraz kształtowania prawego sumie-
nia. Przykazania Boże ubogacają życie wewnętrzne i uwalniają 
człowieka od egoizmu. W formacji sumienia punktem wyjścia 
powinno być przekazanie młodym ludziom przekonania, że Bóg 
ma swój plan miłości wobec każdej osoby, jak również, że prawo 
moralne posiada wartość pozytywną i wyzwalającą. Należy bu-
dzić świadomość słabości wprowadzonej przez grzech, jak też 
i świadomość obecności środków łaski, umacniających człowie-
ka w dobrym. Modlitwa i przyjmowanie sakramentów świętych 
posiadają taką wzmacniającą rolę. Formacja sumienia domaga 
się oświecenia prawdą Bożą, w czym ważną rolę może odegrać 
katecheza158.

W ramach chrześcijańskiej formacji sumienia zadaniem ro-
dziców jest przedstawienie dobrze uzasadnionych argumentów 
za potrzebą czystości. Wobec obecnych tendencji permisywnych 
i hedonistycznych rodzice mają za zadanie ukazać intelektual-
ną i ludzką słabość tego typu propozycji. Przy tym nie powinni 
przypisywać zbytniego znaczenia patologii seksualnej ani trakto-
wać seksualności jako rzeczywistości wstydliwej i nieczystej159.

Wobec konsumistycznego stylu życia młodzieży, obecnego 
w kulturze masowej zadaniem rodziców jest troska o relacje ich 
dzieci z rówieśnikami drugiej płci. Rodzice powinni ukazywać 
swoim dzieciom wartość skromności chrześcijańskiej, uczyć je 
powściągliwości w ubiorze, jak również koniecznej niezależności 
wobec mody. Postawy takie charakteryzują bowiem mężczyzn 
i kobiety o dojrzałej osobowości160. Biorąc pod uwagę odmien-
ne źródła pobudzenia seksualnego u chłopców i u dziewcząt, 
znaczące jest uczenie chłopców opanowania wzroku, natomiast 
dziewcząt opanowania wyobraźni. W tych dziedzinach powinni 

157 lP, 93; Fc, 28; KDK, 50.
158 lP, 94-95; zob. KKK, 2052; 1777, 1778; cT, 38.
159 lP, 96.
160 lP, 97; WW, 90.
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oni zachęcać dzieci do samodyscypliny i kształtującego wolę pa-
nowania nad sobą161.

Istotnym problemem moralnym, wymagającym wyjaśnienia 
na tym etapie jest niemoralny charakter przerywania ciąży. Na-
leży stopniowo wyjaśniać młodzieży różne formy przerywania 
ciąży jako pozbawienia życia człowieka. Należy to jednak robić 
w słowach i w sposób, które dyktuje moralność katolicka i szacu-
nek dla życia ludzkiego162.

Etap młodości

Młodość jest okresem twórczym, w którym tworzy się obraz 
życia związany z odkrywaniem powołania. Obecnie okres mło-
dości z przyczyn fizjologicznych, społecznych i kulturowych ule-
ga wydłużeniu163. Młodzi ludzie przeżywają niepokoje związane 
z samoidentyfikacją, poszukiwaniem planu życia, jak również 
z zaakceptowaniem samych siebie i własnego ciała. Towarzyszą 
im również trudności z integrowaniem płciowości z dojrzałą, 
prawidłowo zorientowaną seksualnie osobowością164. Dlatego 
potrzebują oni i często poszukują osób, którym mogą zaufać. 
Dobrze jest jeżeli są nimi rodzice.

Z racji wzmożonej potrzeby zaufania w tym okresie życia 
bardzo ważne są też przyjaźnie, które młodzi chętnie nawiązują. 
Młodzi korzystają w tym okresie z większej autonomii w rela-
cjach z innymi i w przestrzeganiu ładu rodzinnego. Młody czło-
wiek przechodzi fazę zawstydzenia, która może prowadzić do 
nadmiernego zamykania się w sobie. Młodzi jednocześnie nie 

161 J. Pulikowski, Płciowość, dz. cyt., s. 51-59.
162 lP, 137; por. EV, 58-63.
163 lP, 98; por. Obecnie młodzież osiąga pełny rozwój fizyczny dwa do 

trzech lat wcześniej niż ich rówieśnicy sprzed pół wieku. Równocześnie wiek 
dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej w porównaniu do tamtego, następuje 
o kilka lat później. Wśród przyczyn wymienia się większą ilość i różnorodność 
problemów współczesnej młodzieży związanych z niezwykłym postępem 
technologicznym, błyskawiczną globalną komunikacją, wzrostem populacji 
i towarzyszącym mu ograniczeniem sfery prywatnej, dłuższym okresem cza-
su spędzanym w szkolnych klasach, przy słabnącym kontakcie uczniów z na-
uczycielami oraz ogromną liczbą rodzin zatomizowanych, odizolowanych od 
krewnych wskutek poszukiwania możliwości zatrudnienia. c. Baars, Psycholo-
gia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 6.

164 lP, 106.
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rozumieją jeszcze w pełni swojej osobistej godności i jej wymo-
gów165. Dlatego też rodzice powinni wykazać wiele taktu, obda-
rzyć młodych afirmacją i zaufaniem, rezygnując z podejrzliwości 
i nadmiernej kontroli wobec nich166.

Okres młodości jest określany godziną wielkich decyzji167, gdzie 
dokonuje się rozpoznawanie powołania168. Najważniejszym obo-
wiązkiem rodziców na tym etapie jest pomoc dzieciom w przygo-
towaniu się do wypełnienia powołania otrzymanego od Boga169.

Młody człowiek, który musi coraz częściej i rozważniej kiero-
wać swoim losem, powinien być wspierany duchowo przez człon-
ków swojej rodziny i przez przyjaciół170. Rozmowy z dziećmi na 
temat powołania oraz modlitwa rodziców w tej intencji wspoma-
gają młodych w jego odkrywaniu. Szczególne znaczenie odgry-
wa w tym zakresie rada rodziców, ale także pomoc kapłana lub 
innych osób do tego przygotowanych171. Pomoc ta jest niezbędna 
ze względu na realizację przez młodzież powszechnego powo-
łania do świętości172. Stąd w katechezie i formacji rodzinnej nie 
może zabraknąć treści dotyczących możliwych dróg powołania, 
w tym wartości dziewictwa i celibatu, małżeństwa jako powoła-
nia oraz samotności przeżywanej w duchu służby wobec Boga 
i ludzi173. Przekazywanie młodym przekonania o transcenden-
talnym znaczeniu rodziny dla dobra Kościoła i ludzkości zależy 
przede wszystkim od rodziców oraz ich życia rodzinnego174.

165 lP, 107-108.
166 Tamże, s. 72.
167 cT, 39.
168 Por. cl, 58.
169 lP, 98.
170 Por. cT, 39.
171 Papieska Rada ds. Rodziny mówi o osobach uformowanych w parafiach, 

stowarzyszeniach oraz nowych, owocnych ruchach kościelnych, lP, 99.
172 Papieska Rada ds. Rodziny nawiązuje do wyraźnego zaproszenia do 

świętości, jakie do wszystkich skierował Sobór Watykański II, które to powo-
łanie jest niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła. Zob. KK, 39-42; Scl, 
s. 149; cl, 16.

173 W nauczaniu Jana Pawła II oraz Stolicy Apostolskiej znajdujemy wskaza-
nia dla realizacji tychże trzech dróg powołania chrześcijańskiego, por. Fc, 16; 
lP, 12, 36; Zagadnienie motywów i przeżywania celibatu osób świeckich oma-
wia szerzej A. Regulska, Wartość czystości seksualnej. Analiza etyczno-pedagogicz-
na, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2007, s. 131-141.

174 lP, 101.
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Podstawową metodą formacji młodzieży jest przykład i świa-
dectwo życia rodziców. Ważny jest przykład wierności małżon-
ków Bogu i swojemu sumieniu oraz świadectwo wzajemnej 
wierności i czystości175. Roztropne rady rodziców na tym etapie, 
udzielane w klimacie miłości i zaufania, mogą wspomagać mło-
dych w miłowaniu piękna i mocy czystości176. Szczególnie cenne 
w tym okresie dla przeżywania czystości jest wyjaśnianie przez 
rodziców wartości modlitwy i częstego przyjmowania sakra-
mentów świętych, zwłaszcza sakramentu pojednania177.

Niezbędne w tym okresie jest pozytywne wyjaśnianie zasad 
moralności chrześcijańskiej w odniesieniu do płciowości. chodzi 
przede wszystkim o nierozerwalność małżeństwa, ścisły związek 
miłości z prokreacją, problem niemoralności przedmałżeńskich 
relacji seksualnych, aborcji, antykoncepcji, sterylizacji i mastur-
bacji178 oraz homoseksualizmu179. W tym względzie rodzicom 
przydatna jest znajomość odpowiednich treści zawartych w do-
kumentach Kościoła180.

W przypadku masturbacji młodzież należy wspomagać 
w przezwyciężaniu tych objawów nieuporządkowania moral-
nego. często są one wyrazem konfliktów wewnętrznych wieku 
młodzieńczego lub też egoistycznej wizji płciowości181. Pomoc ta 
ma zmierzać do wyzwolenia osoby z zamknięcia w sobie i jej 
emocjonalnego dojrzewania.

175 Por. lP, 20.
176 Młodzi mają prawo cieszyć się zaufaniem swoich rodziców i korzysta-

jąc z życzliwej atmosfery swego domu, mogą przyprowadzać swoje sympatie 
przed oczy swoich rodziców. Kochający swoje dziecko rodzice łatwiej mogą 
udzielić mu rady. P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego, 
Kul Wydział Teologiczny, lublin 1977, s. 88.

177 Por. lP, 102.
178 lP, 102, 137.
179 WW, 101.
180 Zob. lP, 102; KDK, 47-52, hV, Fc, ldR, WW, lP oraz KKK, 2331-2400, 

2514-2533.
181 lP, 103; Z psychologicznego punktu widzenia masturbacja jest oznaką, 

że nastolatek potrzebuje pomocy w procesie integracji seksualnej, c. Baars, 
Psychologia miłości i seksualności, s. 52-53; Trzeba wówczas pozwolić osobie po-
czuć się przyjętym do wspólnoty miłości. W tym celu konieczne jest unikanie 
dramatyzowania faktu masturbacji i traktowanie wychowanka z szacunkiem 
i życzliwością. unikając moralizowania, trzeba zachęcać te osoby do korzysta-
nia ze środków chrześcijańskiej ascezy, takich jak modlitwa, przyjmowanie sa-
kramentów oraz czyny miłości chrześcijańskiej. WW, 100.
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Problemem, który na etapie dorastania należy podjąć w dialo-
gu z dziećmi jest homoseksualizm182. Jeśli problem ten pojawi się, 
powinien być podjęty zarówno przez wychowawcę, jak i przez 
wychowanka w sposób obiektywny183. Młodzi ludzie potrzebują 
pomocy w odróżnianiu tego, co jest normalne, a co jest anomalią. 
Pojawia się również problem winy podmiotowej i nieładu184.

W każdym przypadku osoby przeżywające problem homo-
seksualizmu powinny być przyjęte z szacunkiem, godnością, 
współczuciem i delikatnością. Należy unikać wszelkich form 
dyskryminacji tych osób oraz uwzględniać ich bolesne doświad-
czenie. Problem ich winy należy osądzać roztropnie185. Osoby te 
są jednak wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu, 
a jako chrześcijanie do łączenia swoich trudności z ofiarą chry-
stusa oraz do życia w czystości186. Rodzice, którzy zauważyliby 
u dzieci w wieku dziecięcym albo w wieku dojrzewania poja-
wienie się tego rodzaju tendencji czy zachowań, powinni popro-
sić o pomoc osoby doświadczone i wykwalifikowane, aby w ten 
sposób udzielić dzieciom wszelkiej możliwej pomocy187.

Wobec występujących obecnie hedonistycznych propozycji 
rodzice winni starać się zapewniać młodzieży wzrastanie w zdro-
wej kulturze ciała, rozbudzać w nich upodobanie do wszystkie-
go co piękne, szlachetne i prawdziwe. Gdy to jest konieczne, 

182 Zob. Szerzej na ten temat mówią Dokumenty Kongregacji Doktryny Wia-
ry: Ph, hP, jak również KKK, 2357-2359.

183 WW, 101.
184 Wobec osób o takich skłonnościach należy unikać wprowadzania wrogo-

ści, a jednocześnie dobrze wyjaśniać orientację strukturalną i komplementarną 
płciowości w odniesieniu do rzeczywistości małżeństwa, prokreacji i czystości 
chrześcijańskiej. Przede wszystkim jednak należy odróżnić tendencję, której po-
siadanie nie łączy się z odpowiedzialnością moralną, od aktów homoseksual-
nych, które zawsze są wewnętrznie nieuporządkowane i przeciwne prawu mo-
ralnemu. Akty homoseksualne utrwalają i wzmacniają wcześniejsze tendencje, 
popychając osobę coraz bardziej w kierunku homoseksualnym. lP, 104; Ph, 8; 
OM, 14; por. P. carnes, Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od sek-
su i znaleźć prawdziwe uczucie, Media Rodzina, Poznań 2001, s. 89; c.h. Joyeux, 
L’École de la Vie et de l’Amour, Le livre des parents pour apprendre l’écologie sexuelle 
de 4 à 20 ans, dz. cyt., s. 184-187.

185 Ph, 8.
186 lP, 104; KKK, 2358-2359.
187 lP, 104; zob. X. Thévenot, Mój syn jest homoseksualny. Jak reagować, jak poma-

gać, „W drodze”, Poznań 2002, s. 7-36; zob. R. cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie 
i uzdrawianie homoseksualizmu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 109-126.
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powinni umieć odmawiać swoim dorastającym dzieciom, wspo-
magając ich w ten sposób przeciw niemoralnym propozycjom. 
cenne jest ukazywanie młodym ideałów ludzkiej i chrześcijań-
skiej solidarności, jak również proponowanie konkretnych form 
zaangażowania w Kościele188.

Dorosłość dzieci

Etapem, który wieńczy dzieło wychowania seksualnego w ro-
dzinie, jest wejście dzieci w wiek dorosły. Wkraczanie młodych 
ludzi w świat pracy zawodowej i nauki w szkołach wyższych 
umożliwia młodym przeżywanie procesu poszerzonej socjaliza-
cji, kończącego dojrzewanie i integrację ich osobowości. Wejście 
w społeczeństwo styka młodych również z rozmaitymi mode-
lami zachowań oraz z okolicznościami, które rzucają im praw-
dziwe wyzwanie. Równocześnie jest to okres, w którym młodzi 
zaręczają się, dokonując wyboru uczuciowego, prowadzącego 
do założenia rodziny. Jest to okres bliższego przygotowania do 
małżeństwa dla tych, którzy wybiorą taką drogę życia189.

Pomimo dorosłego wieku dzieci, misja rodzicielska rodziców 
nie ustaje, chociaż znacząco zmienia się. Pozostaje ona aktualna 
przede wszystkim w znaczeniu duchowym. Zadaniem rodziców 
jest w dalszym ciągu utrzymywanie z dziećmi otwartego i pełnego 
zaufania dialogu. Prowadzony z pełnym poszanowaniem autono-
mii dorosłych dzieci, powinien dotyczyć przede wszystkim odpo-
wiedzialności. Rozmowy takie, udzielane rady i przykład życia 
rodziców mogą stanowić dla młodych stały punkt odniesienia190.

Troska rodziców powinna obejmować przede wszystkim po-
głębienie u młodych ich stosunku do wiary, Kościoła i zaanga-
żowania we wspólnotach i zrzeszeniach kościelnych. Rodzice 
mogą pomóc młodzieży wybrać mądrze przewodników myśli 
i dalszego życia w wierze, w realizacji swojej drogi życiowej 

188 lP, 106-107.
189 lP, 109-110; W przypadku pary narzeczeńskiej, dążącej do jedności part-

nerów, konieczne jest unikanie zachowań czysto seksualnych. Okres narze-
czeński powinien w pierwszym rzędzie służyć rozwojowi miłości wspaniało-
myślnej jako daru z siebie. Powstrzymywanie się od wszystkiego, co temu nie 
służy jest wyrazem takiej miłości oraz osobowej dojrzałości, c. Baars, Psycholo-
gia miłości i seksualności, dz. cyt., s. 43.

190 lP, 110.
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i swego powołania oraz w odważnym chrześcijańskim zaanga-
żowaniu w dziedzinie kulturalnej i społecznej191.

Jednakże wobec wyborów uczuciowych dorosłego dziecka 
rodzice powinni dać dorosłym dzieciom pełną wolność wybo-
ru. Zadaniem rodziców jest pomóc dorosłym dzieciom w roz-
poznawaniu warunków trwałej wzajemnej więzi z osobą drugiej 
płci, w chrześcijańskiej wierności. Powinni oni podkreślać też 
rolę uczciwości i zobowiązań płynących z więzi z drugą osobą. 
Błędne byłoby natomiast sprowadzanie roli rodziców do udzie-
lania zwykłych wskazań lub narzucanie wyboru narzeczonego 
lub narzeczonej192.

W sprawach moralnych związanych z wyborami uczuciowy-
mi młodych rodzice mają za zadanie prowadzić dialog z dzieć-
mi obojga płci o cnocie czystości i wartości dziewictwa193. Nie 
może też zabraknąć podjęcia innych ważnych zagadnień moral-
nych. Współcześnie narastającym zagrożeniem jest akceptacja194 
i pozostawanie młodych ludzi w tak zwanych wolnych związ-
kach195. Przede wszystkim do rodziców należy uświadamianie 
swoim dorosłym dzieciom zagrożeń, jakie ono niesie196.

191 Tamże.
192 Tamże.
193 W tym zakresie rodzice powinni przeciwstawić się rozpowszechnione-

mu w świecie chrześcijańskim sposobowi myślenia, że o cnocie i wartości dzie-
wictwa należy pouczać jedynie córki. Z synami natomiast temat ten należałoby 
poruszać jedynie na ich prośbę. Ta obecna czasem zróżnicowana moralność za-
kłada, że wymagania moralne w dziedzinie seksualnej są wyższe wobec córek 
niż wobec synów i w związku z tym synom różne upadki są z różnych wzglę-
dów łatwiej wybaczane. lP, 111; zob. l. Brannon, Psychologia rodzaju. Kobiety 
i mężczyźni: podobni czy różni, dz. cyt., s. 337-339.

194 Zob. Ks. A. Dzióba ukazuje świadomość negatywnych skutków „wol-
nych związków” i małżeństw na próbę u narzeczonych. Ponad połowa ba-
danych narzeczonych nie dostrzega żadnego z negatywnych skutków takich 
związków. A. Dzióba, Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne, Bo-
nus liber, Rzeszów 2009, s. 147-150.

195 Por. Fc, 81; czasem takie zamieszkiwanie narzeczonych bez ślubu doko-
nuje się pod dachem ich rodziców. Zapewne życzą oni dobrze swoim dzieciom, 
jednak często nie zdają sobie sprawy, że akceptując grzech nie przyczyniają się 
do szczęścia swoich dzieci. A. Dzióba, Narzeczeństwo – czas przyjęcia Bożego za-
mysłu o małżeństwie i rodzinie, w: Rodzina według Serca Bożego, red. J. Goleń, Poli-
grafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2006, s. 11-19.

196 Jan Paweł II podkreślał, że zjawisko to niesie ze sobą poważne konsekwen-
cje religijne i moralne takie jak: zatracenie religijnego sensu małżeństwa widzia-
nego w świetle Przymierza Boga z Jego ludem; pozbawienie łaski sakramentalnej; 
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Podsumowanie

Wychowanie w rodzinie ma doprowadzić osoby do dojrzało-
ści i samodzielności, natomiast wychowanie seksualne ma uzdol-
nić osobę do zgodnej ze swoją płcią realizacji celów życiowych. 
Osobowa formacja do czystości, zapoczątkowana w rodzinie, nie 
kończy się wraz z usamodzielnieniem i dorosłością. Zmierza ona 
do fazy samowychowania, które człowiek podejmuje po osiąg-
nięciu pewnej dojrzałości. Samowychowanie z czasem przerasta 
proces wychowawczy197. Życie w czystości właściwej dla włas-
nego stanu życia wymaga osobistego zmagania się z sobą, pie-
lęgnowania cnót moralnych i modlitwy198.
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IV.  
Działania profilaktyczne i pomocowe  

w pracy z rodziną i w rodzinie

Rodzina to środowisko pierwotnych doświadczeń jednostki. 
Wpływ tych doświadczeń na los człowieka jest często decydują-
cy i niezastępowalny. Dlatego należy włożyć tyle wysiłku, ile jest 
możliwe, aby te doświadczenia sprzyjały rozwojowi i wzrostowi 
jednostki. Rodzina zatem może stanowić źródło prawidłowego 
rozwoju, jak i potencjalne źródło zaburzeń zachowania i społecz-
nego funkcjonowania człowieka. Kiedy funkcjonowanie rodziny 
nie sprzyja rozwojowi i wychowaniu, wówczas potrzeba inge-
rencji odpowiednio przygotowanych do tego instytucji za pomo-
cą dostosowanych do potrzeb życia rodzinnego metod.

Interwencja w rodzinie powinna być poprzedzona rzetelną 
diagnozą, która jest podstawą do zaproponowania pracy z rodzi-
ną, aby powróciła ona do równowagi funkcjonowania. Praca z ro-
dziną, która wymaga pomocy czy wsparcia, to praca z całą ro-
dziną nie tylko z dzieckiem. Wyniki diagnozy pozwalają podjąć 
pracę w takiej przestrzeni życia rodzinnego, w której pomoc jest 
najbardziej potrzeba lub w której rodzina jest najbardziej słaba.

Pomoc rodzinie w procesie wychowania i realizacji podsta-
wowych zadań wymaga czasami tylko dostarczenia odpowied-
niej wiedzy o metodach i sposobach postępowania z dzieckiem, 
których podstawowym elementem jest dialog. Jeżeli rodzina 
przy wsparciu odpowiednich instytucji i pracowników systemu 
opieki nie poradzi sobie sama z występującymi w niej trudnoś-
ciami, to wtedy ma możliwość otrzymania nadzoru sądowego 
kuratora rodzinnego.

Rodzina to swego rodzaju system, w którym funkcjonowa-
nie jednostki jest zależne od pozostałych członków, w związku 
z tym każda metoda pracy z rodziną i w rodzinie musi obejmo-
wać nie tylko „zburzony” element systemu, ale także pozostałe 
jego elementy (członków).





Ewa Dybowska

Diagnoza pedagogiczna środowiska rodzinnego

Rodzina to jedna z podstawowych grup wpływu i funkcjono-
wania jednostki. Z pedagogicznego punktu widzenia rodzina jest 
rozpatrywana jako środowisko wychowawczo-socjalizacyjnego 
oddziaływania na jednostkę i jej rozwój. Rodzina zatem stano-
wi źródło pierwotnych doświadczeń życiowych osoby, których 
wpływ na jednostkę jest decydujący i niezastępowalny. Jeżeli 
rodzina funkcjonuje prawidłowo, to przyczynia się do rozwoju 
człowieka, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, oddziałuje krzyw-
dząco na dziecko i staje się źródłem jego zaburzeń w rozwoju 
i zachowaniu. Jeżeli jednostka przejawia zaburzenia funkcjono-
wania i odchylenia od ogólnie przyjętych w danej społeczności 
norm i zachowań utrudniających jej rozwój, to pedagog i wycho-
wawca podejmuje działania związane z możliwościami zmiany 
niefunkcjonalnego stanu rzeczy.

To w rodzinie dziecko uczy się bliskich kontaktów z innymi, 
zdobywa umiejętności społeczne i inne umiejętności życiowe, 
tu formuje się jego tożsamość, wzorce zachowań i sposób prze-
żywania świata. Tu jednak znajdują się często także źródła jego 
zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz życiowej 
dysfunkcji. Rodzina to podstawowy obszar wpływów na rozwój 
i funkcjonowanie dziecka1. Jeżeli sytuacja dziecka w rodzinie nie 
sprzyja jego rozwojowi, a jego podstawowe potrzeby nie są za-
spokajane w sposób wystarczający, to pierwszym krokiem w pra-
cy pedagoga jest zbadanie stanu rzeczy, czyli podjęcie diagnozy 
sytuacji rodzinnej dziecka.

1 Por. E. Jarosz, Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej – wskazania i moż-
liwości, „Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” 2003, nr 1, 
s. 19.
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Definicja i cele diagnozy pedagogicznej

Pojęcie diagnozy pochodzi z języka greckiego i oznacza rozpo-
znanie, rozróżnienie, osądzenie2. Diagnoza to rozpoznanie jakie-
goś stanu rzeczy, jego tendencji rozwojowych, na podstawie jego 
objawów w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości, ich 
wyjaśnienie i przewidywanie3. W procesie diagnozy diagnosta 
poznaje genezę, przejawy i przyczyny niepokojącego stanu rze-
czy, aby odpowiednio dobrać sposób postępowania przy mody-
fikacji nieprawidłowego stanu rzeczy. Wymaga to uwzględnienia 
wielu aspektów środowiska rodzinnego. Punktem wyjścia jest 
opis aktualnego stanu rodziny stanowiący aspekt identyfikacyjny 
diagnozy. Dokonując diagnozy, należy zebrać informacje o wa-
runkach i rozwoju badanej sprawy, które pozwolą na wyjaśnie-
nie genezy niepokojących zjawisk, co stanowi aspekt genetyczny 
diagnozy. ustalić warto także stadium, w jakim badana sytuacja 
problemowa się znajduje – czy jest to stadium początkowe, czy 
zaawansowane, co stanowi aspekt fazy diagnozy. Trzeba także ująć 
diagnozowaną sytuację w kontekście całości sytuacji rodziny da-
nego wychowanka, co wskazuje na aspekt całościowego ujęcia diag-
nozy. Możliwe jest także przewidywanie dalszego toku rozwoju 
sytuacji na podstawie uzyskanych danych, co stanowi aspekt pro-
gnostyczny diagnozy4.

Diagnoza to zjawisko badawcze, które daje odpowiedzi na 
pytania:
− Jak jest? (czy dane wydarzenie jest jednostkowe, czy to już jest 

zjawisko)
− Dlaczego tak jest?
− co należy zrobić, by było lepiej?

Pedagogiczne diagnozowanie rodziny prowadzi z jednej stro-
ny do rozpoznania obrazu i wychowawczego wpływu grupy 
społecznej, jaką jest rodzina, i w tym sensie oznacza diagnostycz-
ne zainteresowanie znaczącymi wychowawczo cechami rodziny 

2 Por. E. Jarosz, Diagnoza, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1, Wy-
dawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 676.

3 Por. M. Sobolewska, Diagnoza i metody badań pedagogicznych w poradni-
ctwie, w: Psychologia praktyczna w systemie oświaty, red. K. Ostrowska, cMPPP, 
Warszawa 1999, s. 166.

4 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1969, s. 210.
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jako grupy, jej strukturą formalną, społeczną i emocjonalną oraz 
stylem i organizacją życia.

Z drugiej strony w diagnozowaniu rodziny występuje też 
analiza i ocena jakości realizowania podstawowych celów i za-
dań rodziny dotyczących zaspokajania potrzeb indywidualnych 
i zewnętrznych.

Pedagogiczne ujęcie diagnozy rodziny oznacza przede 
wszystkim rozpoznanie rodziny jako środowiska wychowaw-
czego, podstawowego w znaczeniu wpływu na rozwój i funk-
cjonowanie dziecka. Diagnoza pedagogiczna rodziny podejmuje 
analizę opiekuńczo-wychowawczego oddziaływania rodziny 
na tle stosunków emocjonalnych i więzi oraz na tle płaszczyzny 
ekonomiczno-organizacyjnej5.

celem diagnozy rodziny jest rozpoznanie tła dysfunkcjonal-
ności jednostki przez analizę indywidualnych cech i warunków 
funkcjonowania rodziny. Wskaźnikiem takiej dysfunkcjonalno-
ści mogą być: zaburzenia adaptacji społecznej dziecka, agresja, 
przemoc, niewydolność wychowawcza, bezrobocie, problemy 
w nauce. W pracy pedagogicznej nie podejmuje się diagnozy sy-
tuacji rodzinnej każdego wychowanka. Diagnoza powinna być 
podejmowana w tych sytuacjach, w których zachowanie dziecka 
budzi niepokój pedagoga i może stanowić zagrożenie dla jego 
prawidłowego rozwoju. Sygnałami do podjęcia diagnozy mogą 
być następujące sytuacje6:
− Niewydolność materialna – niskie dochody rodziny lub ich 

brak, czyli stan wynikający z utraty pracy, małej operatywno-
ści ekonomicznej rodziców, wielodzietności, choroby.

− Trudne warunki mieszkaniowe – nadmierne zagęszczenie, 
brak zaplecza sanitarnego, braki w podstawowym wyposaże-
niu.

− Patologia społeczna w rodzinie – alkoholizm rodziców lub ro-
dzica, występowanie innych uzależnień, zaburzenia psychicz-
ne, przestępczość, agresja słowna, fizyczna, psychiczna.

− Niska dojrzałość społeczno-emocjonalna rodziców – niska 
świadomość pedagogiczna, wadliwe postawy wobec dziecka, 
brak zainteresowania rozwojem dziecka i jego potrzebami.

5 Por. E. Jarosz, Diagnoza rodziny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
T. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 678.

6 E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 183-184.
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− Samotne rodzicielstwo – rozwód, separacja, utrata jednego 
z małżonków, pobyt w zakładzie karnym, długotrwały wy-
jazd, panna samotnie wychowująca dziecko.

− Brak lub zaburzone kontakty z rodzinami pochodzenia, sąsia-
dami, brak pomocy oraz wsparcia ze strony rodziny, środowi-
ska lokalnego, instytucji socjalno-wychowawczych w sytuacji 
pojawienia się kryzysu.
Należy podkreślić, że diagnozę środowiska rodzinnego po-

dejmuje się także ze względu na kwalifikowanie rodzin do okreś-
lonych zadań i funkcji społecznych np. rodzina zastępcza, adop-
cyjna, pogotowie rodzinne, rodzinny dom dziecka.

W diagnozie konkretnej rodziny należy uchwycić całokształt 
jej specyfiki i zwrócić uwagę na takie obszary, jak7:
− rodzaj i siła prezentowanych przez dorosłych członków rodzi-

ny wzorów wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi; czy są 
to interakcje typu podmiot-podmiot, podmiot-przedmiot, czy 
też przedmiot-przedmiot;

− rodzaj prezentowanych wzorów zachowania w sytuacjach 
trudnych;

− rodzaj i charakter więzi emocjonalnych pomiędzy wszystki-
mi członkami rodziny (ustalenie siły akceptacji i siły odrzuce-
nia);

− rodzaj i charakter wzorów w zakresie komunikowania włas-
nych stanów psychicznych, w tym również stanów emocjonal-
nych;

− rodzaj wzorów zaspokajania podstawowych potrzeb psy-
chicznych i społecznych;

− zgodność uznawanych i deklarowanych postaw i systemu 
wartości z prezentowanymi zachowaniami;

− stopień zgodności pomiędzy prezentowanymi wzorami za-
chowań wszystkich członków rodziny;

− stopień i zakres rozbieżności pomiędzy dorosłymi członkami 
rodziny w odniesieniu do prezentowanych zachowań społecz-
nych;

− subiektywne odczucie członków rodziny o stopniu zgodno-
ści pomiędzy ich zachowaniami społecznymi a zachowaniami 
znanych rodzin;

7 K. Ostrowska, E. Milewska, Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii-
przewodnik metodyczny, ATK, Warszawa 1986, s. 71.
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− stopień rozbieżności pomiędzy aspiracjami w zakresie osiąg-
nięcia sukcesu, liczącego się w ich środowisku społecznym 
a postrzeganymi możliwościami osiągnięcia sukcesu.
Należy pamiętać, że w diagnozie pedagogicznej rodziny cho-

dzi nie tylko o aktualny stan rzeczy, ale także o zaprojektowanie 
na jej podstawie działań korekcyjno-kompensacyjnych niewłaś-
ciwie funkcjonujących obszarów.

Strategie diagnozy pedagogicznej

Zdaniem Ewy Jarosz można wyróżnić dwa ogólne kierunki 
badania środowiska wychowawczego rodziny: diagnoza cało-
ściowa i diagnoza wybiórcza (wybiórcze skupianie się na okreś-
lonych cechach czy aspektach życia rodzinnego)8.

Diagnoza całościowa dąży do ogólnej charakterystyki środo-
wiska wychowawczego rodziny i wyrażenia ogólnej oceny jego 
funkcjonowania. uwzględnia się tu stosunkowo dużą liczbę róż-
nych jakościowo cech i warunków rodziny oraz analizę związ-
ków między nimi. Efektem jest obraz całości rodziny jako środo-
wiska wychowawczego i jej swoista globalna ocena, jej (oceny) 
charakter i jakość9. celem diagnozy całościowej jest ustalenie 
ogólnego typu diagnozowanej rodziny. W literaturze można 
spotkać wiele propozycji wychowawczej typologii rodzin. Sta-
nowią one możliwość uporządkowania rozpoznanego zjawiska 
w diagnozowanej rodzinie.

Jedną z propozycji typologii podaje Jacek Piekarski, wyróżnił 
on cztery typy rodzin pod względem tworzonego środowiska 
wychowawczego10:
−	 środowisko wzorcowe – obejmuje wyłącznie wzorcowe cechy 

rodziny;
−	 środowisko przeciętne – prezentuje zbiór cech dominujących 

w danej zbiorowości o niejednoznacznej wartości pedagogicz-
nej wszystkich kryteriów;

8 Por. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe proble-
my i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 126.

9 Por. tamże.
10 Por. J. Piekarski, Diagnoza typologiczna rodziny jako środowiska wychowaw-

czego, w: Elementy diagnostyki pedagogicznej, red. I. lepalczyk, J. Badura, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 105-106.
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−	 środowisko niekorzystne wychowawczo – zestawia typowe 
cechy negatywne;

−	 środowisko dysharmonijne – gdzie wzorce współwystępują 
z czynnikami negatywnymi.

Inny autor, Wiesław Ambrozik, uwzględniając zróżnicowany 
poziom warunków wychowawczych, wyróżnia rodziny11:

−	 normalne – o pełnym składzie osobowym, silnych związkach 
emocjonalnych, tradycyjnym układzie ról, wartościach i wzo-
rach życia ukierunkowanych na wykształcenie dzieci, kontak-
tach z innymi instytucjami wychowawczymi;

−	 zdezorganizowane – charakteryzują się zaburzeniami w struk-
turze (w tym rodziny niepełne), konfliktami lub rozbiciem czę-
sto o antagonistycznych stosunkach, nierzadko agresywnych, 
o słabych związkach emocjonalnych rodziców z dziećmi, sła-
bymi kontaktami z innymi instytucjami wychowawczymi (np. 
szkołą), trudnościami materialnymi itp.;

−	 zdemoralizowane – cechą dominującą jest w nich obok stosun-
ków wewnątrzrodzinnych podobnych do panujących w rodzi-
nach zdezorganizowanych, dostarczanie przez rodziców nega-
tywnych (sprzecznych z prawem i normami ogólnospołecznymi, 
moralnymi) wzorów zachowań i wartości życiowych. często 
rodziny te dotknięte są alkoholizmem, przestępczością i w zasa-
dzie nie utrzymują kontaktów z instytucjami wychowawczymi.
Typologia Stanisława Kawuli uwzględnia niejednakowy po-

ziom funkcjonowania wychowawczego rodzin i wskazuje na 
pięć kategorii12:
−	 rodziny wzorowe – stwarzają najlepsze warunki wychowaw-

cze w stosunku do innych kategorii rodzin zamieszkujących 
dane środowisko, wszystkie elementy (cechy) rodziny mają 
lepsze parametry niż w rodzinie normalnej, stanowią środo-
wisko optymalne;

−	 rodziny normalne – przedstawiają obraz tzw. przeciętnej ro-
dziny w środowisku, wiele cech występuje na poziomie naj-
częściej w środowisku spotykanym, np. najczęściej wystę-

11 Por. S. Kawula, Dodatek, w: Pedagogika rodziny. Obszar i panorama proble-
matyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2007, s. 419-420.

12 Por. S. Kawula, Pedagogiczna typologizacja rodzin, w: Pedagogika rodziny. Ob-
szary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawni-
ctwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 180-182.
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pujący zawód, przeciętna wielkość rodziny, najpowszechniej 
spotykane warunki mieszkaniowe, wykształcenie rodziców. 
Rodziny te charakteryzuje jednocześnie wytępowanie takich 
warunków, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci, 
które nie są sprzeczne z ogólnospołecznymi normami warun-
ków i powszechnie akceptowanymi kierunkami wychowania;

−	 rodziny jeszcze wydolne wychowawczo – których zarówno 
ogólne funkcjonowanie, jak i poszczególne cechy są niejedno-
znaczne wychowawczo. czasowo występują niedomagania 
wychowawcze, jednak rodzina czyni wysiłki, by swoją sytu-
ację poprawić i zwykle jej się to udaje bez interwencji z ze-
wnątrz. Niektóre elementy środowiska utrzymują się na po-
ziomie niższym niż w rodzinie normalnej;

−	 rodziny niewydolne wychowawczo – charakteryzują się często 
zaburzeniami we współżyciu rodzinnym i niepowodzeniami 
życiowymi poszczególnych członków. Większość elementów 
funkcjonowania rodziny wyraźnie odbiega od poziomi rodzi-
ny normalnej np. rodziny niekompletne lub bliskie rozbicia, 
o trudnej sytuacji ekonomicznej, nieracjonalnie użytkujące 
środki finansowe, prezentujące negatywne (niepożądane) 
wzory zachowań wobec dzieci;

−	 rodziny patologiczne – to rodziny o skumulowanych czyn-
nikach patogennych, występuje w nich rozkład współżycia, 
brak więzi, brak stałych podstaw ekonomicznych. Wszyst-
kie elementy – cechy i warunki rodziny – znacznie odbiegają 
od poziomi rodziny normalnej, członkowie rodziny często 
pozostają w kolizji z prawem (kradzieże, rozboje, stręczy-
cielstwo i prostytucja, włóczęgostwo, uchylanie się od pracy, 
przemyt itp.).

Stosunkowo prosty i popularny podział środowiska rodzinnego 
jest następujący13:

−	 rodzina funkcjonalna – spełnia wszystkie funkcje i zaspoka-
ja potrzeby dziecka, troszczy się o zaspokojenie tych potrzeb, 
a w miarę jak dziecko rośnie, uczy je, jak ma te potrzeby za-
spakajać samodzielnie;

−	 rodzina dysfunkcjonalna – nie spełnia swoich funkcji, nie za-
spokaja podstawowych potrzeb i jest dla jej członków źródłem 

13 Por. S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, w: Pe-
dagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, 
A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 170-172.
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przykrości, podłożem napięć i frustracji (dysfunkcjonalna cał-
kowicie – utrata więzi, totalny chaos; oznaczająca, że w rodzinie 
występuje kompletne niepowodzenie w realizacji zadań rodzi-
ny i wtedy muszą ją w tym zastąpić wyspecjalizowane rodziny 
lub inne instytucje; dysfunkcjonalna częściowo – alkoholizm, 
narkomania, długotrwała choroba jednego z członków, ubó-
stwo, bezrobocie; oznaczająca, że rodzina nie potrafi realizować 
prawidłowo pewnych jej zadań i podstawowych funkcji).
W pedagogice całościowe poznanie środowiska wychowaw-

czego umożliwia Arkusz Schematyczny Józefa Pietera, który 
stanowi klasyczny schemat poznania rodziny jako środowiska 
wychowawczego14, a także koncepcja określania progów zagro-
żenia rozwoju biosocjokulturowego dziecka w rodzinie Ewy Ma-
rynowicz-hetki15. Pomocą w całościowym spojrzeniu na rodzinę 
w diagnozie może także służyć narzędzie, jakim jest metoda 
badania struktury systemów rodzinnych i stylów wychowania 
w rodzinie M. Ryś16 oraz Diagnoza Systemu Rodzinnego oparta na 
„Modelu Circumplex” D. Olsona17.

Drugą strategią w diagnozowaniu rodziny jest diagnoza wy-
biórcza, która koncentruje się na niektórych celowo wybranych 
cechach rodziny jako środowiska wychowawczego. Rodzina jest 
badana wybiórczo pod jakimś określonym względem. Analizuje 
się szczegółowo wybrany element funkcjonowania rodziny. Naj-
częściej bywają to: oddziaływania wychowawcze rodziców, ich 
postawy wychowawcze, style wychowania, atmosfera wycho-
wawcza, relacje interpersonalne między rodzicami i dzieckiem18.

W diagnozie wybiórczej pedagog posługuje się różnego ro-
dzaju inwentarzami, kwestionariuszami czy skalami. Przykła-
dami mogą być: Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemskiej do 

14 J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Zakład Narodowy im. Os-
solińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Kraków 1960.

15 E. Marynowicz-hetka, Narzędzie oceny progu zagrożenia rozwoju biosocjo-
kulturowego rozwoju dziecka w rodzinie, w: Elementy diagnostyki pedagogicznej, red. 
I. lepalczyk, J. Badura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, 
s. 204-222.

16 M. Ryś, Systemy rodzinne, cMPPP, Warszawa 2001.
17 Por. E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodo-

logiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 200.
18 Por. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe proble-

my i rozwiązania, dz. cyt., s. 132.
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diagnozowania postaw rodzicielskich, Kwestionariusz Stosunków 
między rodzicami a dzieckiem, Skala postaw rodzinnych M. Braun-
Gałkowskiej, Identyfikacja Stylów Wychowania według M. Ryś, 
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko A. Frydrychowicz, 
Skale Postaw Rodzicielskich M. Plopy dla rodziców i dzieci19.

W diagnozowaniu rodziny zarówno w strategii całościowej, 
jak i wybiórczej istotną rolę odgrywają techniki o charakterze 
projekcyjnym. Mogą one przybliżyć funkcjonowanie rodziny 
dziecka jako całości lub rzucić światło na jeden aspekt życia 
rodzinnego. Są nimi test rysunku rodziny np. w opracowaniu 
M. Braun-Gałkowskiej czy A. Frydrychowicz, a także różnego 
rodzaju historyjki i opowiadania niedokończone oraz testy zdań 
niedokończonych20.

Podział na te dwie strategie ma wymiar głównie opiso-
wy, diagnoza w praktyce w mniejszym lub większym stopniu 
uwzględnia oba kierunki i jedynie zaznacza dominację jednego 
z nich.

Czynniki opisujące rodzinę

środowisko wychowawcze rodziny rozpatrywane jako ob-
szar pedagogicznego działania jest społecznie wyznaczonym 
układem warunków i cech, o różnym jakościowo charakterze 
i zróżnicowanym pod względem stałości i intensywności sposo-
bem oddziaływania na przebieg i efekty procesu wychowania. 
W literaturze pedagogicznej spotykamy różne propozycje doty-
czące systematyzacji cech i warunków rodziny21.

Józef Pieter we wspomnianym Arkuszu Schematycznym zawarł 
43 składniki opisu i oceny rodziny jako środowiska wychowaw-
czego. Wymienił takie cechy, jak: warunki mieszkaniowe, docho-
dy, majątek, odżywianie, higienę, wielkość, zajęcia, czas wolny, 
tradycje, potrzeby kulturalne, estetyczne, światopoglądowe, ję-
zyk, życie umysłowe, moralność, pozycję dziecka, stan opieki 

19 Por. E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodo-
logiczne diagnozy, dz. cyt., s. 209-239.

20 Por. tamże, s. 239-254.
21 Por. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe proble-

my i rozwiązania, dz. cyt., s. 113.
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intelektualnej nad nim, opieki moralnej, materialnej, dostęp do 
książek, kontrole dostępu do używek i inne22.

Stanisław Kawula wymienia trzy główne grupy czynników 
analizy poziomu wychowania w rodzinie23:
− czynniki ekonomiczno-społeczne:

• wielkość rodziny i jej struktura;
• źródła utrzymania rodziny (zawód ojca, dochody rodziny);
• sprawowanie opieki materialnej nad dziećmi (warunki 

mieszkaniowe, poziom odżywiania, poziom ubioru, mają-
tek trwały);

• podział pracy i ról w rodzinie (np. praca matki poza do-
mem);

− czynniki kulturalne:
• wykształcenie rodziców i dokształcanie się rodziców lub in-

nych członków rodziny;
• kultura językowa rodziny;
• majątek kulturalny rodziny (biblioteka, tv, video, dvd, kom-

puter);
• stosunek rodziców do nauki szkolnej dzieci i ich przyszłego 

zawodu (stwarzanie warunków do nauki, kwestie planu ży-
ciowego dzieci);

• stosunek członków rodziny do tradycji i nowości;
• pielęgnowanie obyczaju i podatność na zmiany;

− czynniki psychospołeczne:
• rodzaj i siła więzi społecznych i emocjonalnych;
• uznawane i realizowane wzorce życia rodzinnego;
• stosunek członków rodziny do zjawisk patogennych;
• układ i rodzaj postaw i środków oddziaływań wychowaw-

czych;
• charakter kontroli rodziców nad dziećmi;
• ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (wy-

stępujące zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi 
członkami), opinie o rodzinie w miejscu zamieszkania (też 
w miejscu pracy).

Inne kategorie czynników opisujących rodzinę przedstawia 
J. Piekarski24:

22 Por. E. Jarosz, Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej – wskazania i moż-
liwości, art. cyt., s. 21.

23 S. Kawula, Pedagogiczna typologizacja rodzin, art. cyt., s. 178-179.
24 Por. J. Piekarski, Środowisko rodzinne jako przedmiot diagnozy pedagogicznej –  
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− sfera warunków materialno-rzeczowych:
• dochody;
• warunki mieszkaniowe;
• warunki sanitarne;

− sfera oddziaływań o charakterze wychowawczym:
• środki i metody wychowawcze;
• postawy wychowawcze;
• styl wychowania;
• sposób spędzania czasu w rodzinie;
• zakres i charakter kontaktów kulturalnych i inne;

− sfera wartości i celów wychowania:
• plany edukacyjne;
• kryteria wartościowania rzeczywistości występujące w śro-

dowisku rodzinnym;
• treści wychowawcze.
uwzględnienie w diagnozie różnego rodzaju czynników 

wpływających na dziecko w rodzinie prowadzi do rozpoznania, 
który z nich stanowi zagrożenie dla rozwoju i funkcjonowania 
jednostki (czynniki ryzyka), a które będą czynnikami chronią-
cymi mogącymi stanowić podstawę do proponowanych działań 
kompensacyjnych, naprawczych czy ratowniczych sytuacji dzie-
cka w rodzinie25.

Zasady diagnozy pedagogicznej

Diagnozowanie rodziny wymaga, oprócz wybrania strate-
gii i narzędzi diagnozy, także określenia reguł, zakresu i norm 
w poznawaniu środowiska rodzinnego. W literaturze eksponuje 
się następujące ogólne zasady diagnozy rodziny26:

główne przesłanki teoretyczne i metodologiczne, „Ruch Pedagogiczny” nr 2-3/ 1985, 
s. 103.

25 Por. K. Ostaszewski, Skuteczność profilaktyki używania substancji psycho-
aktywnych: podstawy opracowania oraz ewaluacji programów dla dzieci i młodzieży, 
Scholar, Warszawa 2003, s. 89-93.

26 Por. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe proble-
my i rozwiązania, dz. cyt., s. 119-125, por. także E. Jarosz, Diagnoza rodziny w prak-
tyce pedagogicznej – wskazania i możliwości, art. cyt., s. 23-27.
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Zasada wartościującego charakteru diagnozy

Wyrażenie ocen należy do istotnych momentów wszelkiej 
diagnozy pedagogicznej. Poprzez ocenę wyraża się aprobatę 
i dezaprobatę analizowanego stanu rzeczy oraz tworzy się podsta-
wową przesłankę decyzji pedagogicznych. Ocenianie to element 
identyfikowania zasobów rodziny, które mogą być spożytkowane 
w działaniach profilaktycznych lub naprawczych wobec tej rodzi-
ny i wskazują na decyzyjny charakter diagnozy pedagogicznej.

Zasada diagnozy pozytywnej

Dokonując diagnozy rodziny, należy odkryć siły jednostki i jej 
najbliższego środowiska, na których można oprzeć postępowa-
nie pedagogiczne. Diagnoza zatem to nie tylko identyfikowanie 
stanów niepokojących i niekorzystnych, ale również rozpozna-
nie zasobów rodziny i jej środowiska, np. funkcjonowanie insty-
tucji wsparcia czy placówek pomocy środowisku lokalnym.

Zasada relatywności wpływu warunków  
środowiska rodzinnego

W diagnozie środowiska rodzinnego należy pamiętać o opi-
sywaniu rodziny zarówno w perspektywie „zewnętrznej”, jak 
i „wewnętrznej”. Polega to na rozpoznaniu w rodzinie typo-
wych cech rodziny jako środowiska wychowawczego i na tle 
zbiorowości rodzin i właśnie te cechy charakteryzować i oce-
nić w diagnozie. Jednocześnie należy uchwycić indywidualny 
i niepowtarzalny charakter danej rodziny, jej specyfikę i unika-
towość. Prawdziwe znaczenie cech i warunków rodziny osadza 
się na niepowtarzalnej ich konstelacji i indywidualnym obrazie 
wzajemnych zależności między nimi. Spojrzeć na rodzinę ocza-
mi konkretnej jednostki, np. dziecka. Zasada ta powinna być sto-
sowana zarówno na etapie rozpoznania problemu, jak i na etapie 
planowania rozwiązań.

Zasada holizmu poznawczego

Rodzina jako środowisko wychowawcze stanowi określoną 
całość – jest układem różnych cech i warunków, a nie ich pro-
stą sumą. Podstawowe płaszczyzny funkcjonowania rodziny: 
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strukturalna, opiekuńczo-wychowawcza, ekonomiczna, orga-
nizacyjna i emocjonalna przenikają się i wzajemnie warunkują. 
Obraz rodziny jest wielopłaszczyznowy, a opis jej powinien opi-
sywać rodzinę jako całość, jako układ wzajemnie powiązanych 
czynników.

Zasada uwzględniania dynamizmu rodziny

Rodzina jako środowisko wychowawcze rozwija się zmienia 
w czasie, przechodzi różne etapy (cykle). Na poszczególnych 
etapach pojawiają się specyficzne problemy i zadania, formu-
łowane są odmienne wzorce i modele zachowań relacji rodzin-
nych, zachowań opiekuńczo-wychowawczych. Kolejne etapy 
wymagają przekształcenia istniejących stylów funkcjonowania 
opiekuńczo-wychowawczego, natomiast brak modyfikacji może 
być powodem pewnej dysfunkcjonalności rodziny oraz nasila-
nia się wewnętrznych napięć czy konfliktów. Rodzina jest ukła-
dem dynamicznym, więc w diagnozie trzeba mieć na uwadze 
fazę rozwoju i sytuację życiową. Mimo specyfiki każdej rodzi-
ny, wyróżnia się pewne ogólne cykle życia rodzinnego. Jednym 
z występujących w literaturze sposobów systematyzacji cyklu 
życia rodzinnego może być podział na następujące fazy: I faza –  
para małżeńska (bez dzieci) ok. 2 lata; II faza – para z małym 
dzieckiem (od urodzenia pierwszego dziecka do ok. 30. miesiąca 
jego życia); III faza – rodziny z dzieckiem (z dziećmi) w okre-
sie przedszkolnym (między 30. miesiącem życia dziecka a 6. ro-
kiem życia pierwszego dziecka); IV faza – rodziny z dzieckiem 
(z dziećmi) w okresie szkolnym (najstarsze dziecko między 6. 
a 13. rokiem życia); V faza – rodziny z nastolatkami (między 
13. a 21. rokiem życia pierwszego dziecka); VI faza- rodziny 
z dziećmi opuszczającymi dom (od pierwszego do ostatniego 
dziecka opuszczającego dom); VII faza – rodzice w wieku śred-
nim („puste gniazdo”, wycofanie się z aktywności, przejście na 
emeryturę); VIII faza – starzenie się członków rodziny (odejście, 
śmierć obu małżonków)27. Każda faza charakteryzuje się nieco 
innym modelem opieki i wychowania, dlatego w diagnozie na-
leży analizować problemy funkcjonowania rodziny na tle mo-
mentu rozwojowego właściwego dla danego czasu. W diagnozie 

27 Por. S. Kawula, Dodatek, art. cyt., s. 412.
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należy także zwracać uwagę na takie sytuacje, jak ciężka cho-
roba, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania itp., po to, aby była 
trafna i obiektywna.

Zasada uwzględniania kontekstu społecznego rodziny

Funkcjonowanie rodziny winno być opisywane na tle cech 
społecznych i kulturowych, jakimi charakteryzuje się otocze-
nie rodziny. To otoczenie stwarza określony ekosystem rodziny 
i kieruje wymagania pod jej adresem. Dana rodzina funkcjonuje 
w specyficzny dla siebie sposób w układach zewnętrznych, stąd 
w diagnozie pomocne będzie określenie granic rodziny jako gru-
py społecznej i systemu jej funkcjonowania.

Zasada autodiagnozy

Rodzina winna być nie tylko obiektem diagnozy, ale i pod-
miotem. Oznacza to dążenie do autodiagnozy, dążenie do samo-
poznania przez rodzinę, przy współudziale diagnosty, swoich 
walorów i mankamentów. Dążenie do autodiagnozy rodziny, re-
alizowane różnymi sposobami przez badacza, wydaje się szcze-
gólnie korzystne w diagnozie pedagogicznej, która z założenia 
skierowana jest na poprawę rzeczywistości wychowawczej, na 
ulepszenie warunków środowiskowych.

Podsumowanie

Funkcjonowanie rodziny i jej wpływ na dziecko może zostać 
zaburzone poprzez różnego rodzaju czynniki czy zjawiska pato-
logiczne. Pedagog, dostrzegając sytuacje zagrażające prawidło-
wemu rozwojowi i procesowi wychowania dziecka, podejmuje 
diagnozę jego sytuacji rodzinnej jako jednego z najsilniej oddzia-
łujących na dziecko elementów środowiska życia. Przystępu-
jąc do diagnozy, należy szukać takich spraw i czynników, któ-
re mogą wspomóc proces poprawy sytuacji dziecka i stanowić 
w przyszłości element profilaktyki. Przekształcanie środowiska 
rodzinnego wymaga nieustannego dostrzegania związków mię-
dzy jednostką i środowiskiem jej życia – rodziną, a także między 
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rodziną i szerszym środowiskiem, w którym żyje. Zatem diagno-
za staje się niezbędnym elementem pracy pedagogicznej, której 
celem jest poznanie najbliższego otoczenia dziecka28. Podejmując 
się wszelkiego rodzaju aktywności – czy to diagnostycznych, czy 
wypływających z diagnozy działań naprawczych i profilaktycz-
nych – pedagog winien pamiętać, że zawsze działa w interesie 
dziecka i dla dobra dziecka. Musi jednak pamiętać, że nie może 
pomóc dziecku, nie pomagając jego rodzinie, stąd zwykle przy-
stępując do pracy z dzieckiem, podejmuje diagnozę jego środo-
wiska rodzinnego za pomocą odpowiednich technik i narzędzi.
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Ewa Dybowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry 
Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Fi-
lozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. ukończyła 
szkolenie z zakresu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz szko-
lenie z metody Spotkanie Rodzinne. Zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół źródeł i aktualności pedagogiki ignacjań-
skiej, a także diagnozowania rodziny i metodyki pracy z rodziną 
i w rodzinie w polskim systemie opieki. Autorka kilku artyku-
łów i współautorka programu profilaktyczno-wychowawczego 
dla gimnazjalistów Obieżyświat – twórcze zagospodarowanie czasu 
wolnego, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2008.
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Katarzyna Wojtanowicz

Mediacje rodzinne jako sposób  
na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Konflikty zdarzają się w każdej rodzinie. Bywa tak, że strony 
konfliktu są tak zaangażowane w ciągłe obwinianie się, preten-
sje, żale, ataki i kłótnie, że nie potrafią spojrzeć na swoje proble-
my z dystansem. Strony będące w konflikcie nie mogą sobie po-
radzić z dzielącymi je różnicami. Wtedy na ich prośbę (mediacja 
pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje 
w spór neutralna osoba trzecia1.

Istota mediacji i jej zasady

Mediacja rodzinna to sposób na rozwiązanie konfliktu 
z udziałem osoby trzeciej – mediatora – neutralnego, bezstron-
nego i niepodejmującego rozstrzygających decyzji.

Mediacja jest rozmową na temat możliwych rozwiązań za-
istniałego konfliktu w atmosferze wzajemnego poszanowania 
oraz zrozumienia potrzeb i interesów obydwu stron. Mediator 
pomaga spierającym się stronom rozważyć wszystkie możliwe 
rozwiązania, negocjować je w celu osiągnięciu dobrowolnego 
i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest 
postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, 
ani arbitrem. Podstawowymi zasadami mediacji są2:

1 M. Bobrowicz, Mediacja jestem za, Wydawnictwo Wolters Kluwer, War-
szawa 2008, s. 18.

2 Mediacje rodzinne w praktyce – poradnik, Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej, Kraków 2008, s. 7-8.
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–	 Dobrowolność – ponieważ do mediacji strony przystępują cał-
kowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przy-
musić (nawet sąd). całkowita dobrowolność udziału, wyboru 
kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, 
które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzial-
ności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych 
decyzji. Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę me-
diatora.

–	 Bezstronność mediatora – mediator nie opowiada się po żad-
nej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stro-
nom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie 
wskazuje też winnego.

–	 Neutralność – mediator nie podpowiada ani nie narzuca żad-
nych rozwiązań. Akceptuje wszystkie rozwiązania, które stro-
ny wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadze-
niu w życie. Rolą mediatora jest tylko pomoc w rozwiązaniu 
konfliktu, a nie doradzać i wskazywać „dobre” rozwiązania.

–	 Samodzielność w podejmowaniu decyzji – mediator nie po-
dejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachę-
ca do przejęcia sprawy w swoje ręce. Tylko strony najlepiej 
wiedzą, co jest dobre dla nich i rodziny. Mediator ma tylko 
pomóc w uświadomieniu tego.

–	 Poufność – mediacja jest procesem całkowicie poufnym. cały 
jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.
Zadaniem mediatora jest zatem dbałość o to, by wszystkie de-

cyzje podejmowane w toku procesu były oparte na zgodzie sa-
mych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych 
możliwości postępowania wobec problemu oraz zapewnienie, 
by każda ze stron była traktowana z szacunkiem oraz życzliwoś-
cią i otrzymywała podobne wsparcie proceduralne. Mediator 
poprzez zarządzanie komunikacją, proponowanie i pilnowanie 
przestrzegania reguł proceduralnych, dbałość o porządek oma-
wianych zagadnień, tworzy warunki, w których strony będą 
mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć dos-
tępne alternatywy i, przy wykorzystaniu wszelkich informacji 
potrzebnych do podjęcia decyzji, dokonać ważnych dla siebie 
wyborów3.

3 Por. A. Gójska, V. huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 
Wydawnictwo c.h. BEcK, Warszawa 2007, s. 25.
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Etapy mediacji

Mediacja jest więc procesem nieformalnym, ale zorganizo-
wanym. Przebiega według określonego schematu. christofer 
Moore opisał 12 etapów procesu wraz z działaniami mediatora 
w każdej z faz. Przedstawiają się one następująco4:
1. Nawiązywanie relacji ze stronami sporu:

− nawiązanie pierwszego kontaktu ze stronami,
− budowanie wiarygodności,
− wspieranie nawiązywania kontaktów,
− wyjaśnienie istoty procesu,
− zwiększenie zaangażowania w procedurę.

2. Wybieranie strategii kierującej procesem mediacji:
− pomoc stronom w ocenie różnych podejść do zarządzania 

i rozwiązywania konfliktów,
− koordynacja podejścia wybranego przez strony.

3. Zbieranie oraz analiza podstawowych informacji:
− zbieranie i analiza danych dotyczących osób, dynamiki i tre-

ści konfliktu,
− weryfikacja poprawności uzyskanych informacji,
− minimalizowanie skutków niepoprawności lub niedostęp-

ności informacji,
4. Tworzenie szczegółowego planu mediacji:

− wskazanie strategii oraz wynikających z nich niespecyficz-
nych posunięć mających umożliwić stronom zmierzanie 
w kierunku porozumienia,

− wskazanie posunięć specyficznych jako reakcji na sytuacje 
charakterystyczne dla danego konfliktu.

5. Budowanie zaufania oraz współpracy:
− przygotowanie psychiczne uczestników sporu do udziału 

w negocjacjach· kwestii,
− opanowanie silnych emocji,
− sprawdzenie percepcji i minimalizowanie skutków stereo-

typów,
− budowanie zrozumienia dla zasadności działania stron oraz 

zgłaszanych· przez nie kwestii,
− budowanie zaufania,
− precyzowanie komunikacji.

4 ch.W. Moore, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wy-
dawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 80–81.
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6. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej:
− otwarcie negocjacji, ustanowienie otwartej i pozytywnej at-

mosfery,
− ustalenie podstawowych zasad,
− pomoc stronom w rozładowaniu emocji,
− ustalenie obszarów tematycznych oraz kwestii do dyskusji,
− pomoc stronom w badaniu zaangażowania, wyrazistości 

oraz wpływu.
7. Definiowanie przedmiotu sporu oraz ustalenie planu działa-

nia:
− wskazanie obszarów tematycznych, istotnych dla stron,
− uzyskanie zgody na kwestie do dyskusji,
− ustalenie kolejności zajmowania się kwestiami.

8. ujawnienie ukrytych interesów stron:
− wskazanie przedmiotowe, proceduralne oraz psychologicz-

ne interesów stron,
− edukacja stron na temat wzajemnych interesów.

9. Tworzenie wariantów porozumienia:
− budowanie wśród stron świadomości potrzeby posiadania 

większej ilości wariantów porozumienia,
− ograniczanie obstawania przy jednym z możliwych rozwią-

zań,
− tworzenie wariantów porozumienia, stosując rokowania 

pozycyjne lub oparte na interesach.
10. Ocena wariantów porozumienia:

− badanie interesów stron,
− ocena, w jaki sposób interesy mogą zostać zaspokojone za 

pomocą, dostępnych wariantów porozumienia,
− ocena kosztów i korzyści związanych z wyborem danego 

wariantu porozumienia.
11. Ostateczne negocjacje:

− osiąganie porozumienia poprzez stopniowe zbliżanie się 
stanowisk, tworzenie formuły konsensusu lub osiąganie 
porozumienia przedmiotowego.

12. Doprowadzanie do formalnej ugody:
− wskazywanie kroków proceduralnych zmierzających do 

urzeczywistniania porozumienia,
− tworzenie procedury ewaluacji oraz monitoringu,
− sformalizowanie ugody oraz stworzenie mechanizmów 

wdrażania i zapewnienia zaangażowania w realizację.
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Model zaproponowany przez Moore’a jest bardzo szczegóło-
wy i rozbudowany. Mediatorzy bardzo często sami wypracowu-
ją swój system pracy. Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych 
proponuje następujące etapy mediacji5:

Etap 1. Wprowadzenie do mediacji:
Mediator przedstawia zasady mediacji i określa swoją rolę 

oraz uzyskuje zgodę stron na udział w mediacji.
Etap 2. Wysłuchanie stron:
Każda z osób uczestniczących w niezakłócony sposób przed-

stawia swoje spojrzenie na problem.
Etap 3. Definiowanie kwestii:
ustalenie listy spraw do rozwiązania, czyli programu nego-

cjacyjnego.
Etap 4. ujawnienie i zrozumienie potrzeb stron:
Określenie i zrozumienie potrzeb i interesów każdej ze stron 

w odniesieniu do każdej kwestii.
Etap 5. Poszukiwanie i negocjowanie rozwiązań:
Stworzenie listy możliwych rozwiązań zaspokajających inte-

resy obu stron.
Etap 6. Tworzenie i podpisanie ugody mediacyjnej.

Zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych

Znając definicję mediacji, rolę mediatora oraz zasady i etapy 
jej prowadzenia, należy zapoznać się z możliwościami zastoso-
wania mediacji w sprawach rodzinnych.

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do 
polskiego systemu prawnego stosunkowo niedawno zmianą 
Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 grudnia 2005 r., 
co zaowocowało upowszechnieniem wykorzystania mediacji, 
szczególnie w sprawach rodzinnych. coraz więcej rodzin de-
cyduje się na skorzystanie z mediacji przed rozpoczęciem po-
stępowania sądowego lub też bez rozpoczynania takiego po-
stępowania. Mediacja ma bardzo szerokie zastosowanie i poza 
przypadkami z przeciwwskazaniami do jej prowadzenia nie ma 

5 Podręcznik mediacji – materiały szkoleniowe, Stowarzyszenie Mediatorów 
Rodzinnych.
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spraw, w których byłaby ona zabroniona. Najczęściej znajduje 
zastosowanie w sytuacjach6:
1. Spraw rozwodowych:

− sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem lub bez orze-
kania o winie,

− władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka,
− kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował 

bezpośredniej opieki nad nim,
− sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwo-

dzie,
− wysokość alimentów.

2. Spraw o podział majątku po rozwodzie.
3. Spraw związanych z opieką nad dziećmi:

− sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
− sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczą-

cej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi 
małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków.

4. Innych spraw rodzinnych:
− konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii),
− spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. 

sprawy spadkowe),
− konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi 

dziećmi),
− pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny 

chorymi, niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku.
często jeszcze uważa się, że mediacja jest sposobem na po-

jednanie małżonków. Pogląd ten jest skutkiem wprowadzenia 
do systemu prawnego mediacji oraz jednoczesnego zniesienia 
obligatoryjnych posiedzeń pojednawczych w sprawach o roz-
wód i separację, które nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. 
Jednak należy stanowczo oddzielić te dwie kwestie. Mediacja 
w myśl swoich zasad oraz reguł postępowania, szczególnie za-
sady bezstronności i neutralności, nie może być w ten sposób 
traktowana. Warto jednak wspomnieć, iż zdarza się, że w trakcie 
procesu mediacyjnego małżonkowie podejmują decyzję o odło-
żeniu lub zaniechaniu decyzji o rozwodzie, a kwestiami do omó-
wienia stają się sprawy związane z ratowaniem małżeństwa oraz 
dalszego wspólnego funkcjonowania.

6 Mediacje rodzinne w praktyce – poradnik, dz. cyt., s. 5-6.
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Ograniczenia w stosowaniu mediacji

Jak już wspomniano powyżej, mediacja ma bardzo szerokie 
zastosowanie, istnieją jednak pewne ograniczenia w jej stosowa-
niu. Kiedy więc mediacja nie jest wskazana? W sytuacjach7:
− kiedy jedna z osób lub obydwie są uzależnione od alkoholu 

lub narkotyków,
− kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc,
− kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne 

emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji 
jednej lub obu stronom konfliktu,

− kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne 
zaburzenia emocjonalne,

− kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu 
lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. 
zdobycia informacji, dokumentów, uzyskania zgody drugiej 
strony na jakieś rozwiązanie, ukrywając przy tym swoje praw-
dziwe intencje),

− kiedy różnica sił między stronami konfliktu sprawia, że 
w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia ko-
rzystnego dla obydwu stron,

− kiedy dla jednej lub obu stron droga sądowa byłaby bardziej 
korzystna,

− kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodo-
wego załatwienia spornych kwestii.
Aby mediacja była skuteczna, obie strony muszą racjonalnie 

podchodzić do omawianych kwestii oraz z pełną świadomością 
podejmować zobowiązania. W sytuacjach przytoczonych prze-
ciwwskazań mediator ma obowiązek rozpoznać, czy są to chwi-
lowe ograniczenia, czy też trwałe niezdolności do podejmowa-
nia decyzji.

Jakkolwiek obie strony mogą przejawiać (i zwykle na pozio-
mie deklaracji przejawiają) wysoką motywację do poszukiwania 
rozwiązań, to trwając np. w uzależnieniu lub współuzależnie-
niu, nie są w stanie faktycznie wywiązać się z odpowiedzialności 
związanej z tym procesem8. W takich sytuacjach mediator jas-
no określa granice mediacji oraz w ramach dzielenia się własną 

7 Tamże, s. 6.
8 Por. A. Gójska, V. huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 

dz. cyt., s. 37.
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wiedzą ekspercką może wskazać inne możliwości skorzystania 
z pomocy (terapia, pomoc specjalisty uzależnień, psychiatry, 
psychologa) tak, aby strony mogły podjąć samodzielną decyzję 
o najodpowiedniejszej formie pomocy dla siebie.

Mediacja jest procedurą, która znajduje zastosowanie w wielu 
sprawach rodzinnych, cywilnych, ale i karnych, w których oma-
wiane są kwestie pomiędzy poszkodowanym a sprawcą czynu 
przestępczego. Zasady oraz procedura postępowania w każdym 
zastosowaniu są takie same. Sam proces mediacji jest jednak 
uwarunkowany przebiegiem, dynamiką oraz specyfiką wystę-
pującego konfliktu.

Prawne regulacje mediacji rodzinnych

Biorąc pod uwagę rozwiązywanie konfliktów małżeńskich, 
uwarunkowania są podyktowane bliskimi relacjami, jakie łą-
czyły rozstających się małżonków, a w sytuacji, kiedy posiada-
ją dzieci, nadal będą w formie relacji rodzicielskiej trwały. Me-
diacja ma właśnie pomóc rozstającym się małżonkom oddzielić 
relacje małżeńskie, a skupić się na ustaleniu kwestii zwianych 
z relacjami rodzicielskim. Jak ważne są to ustalenia i jak ważne 
w skutkach szczególnie dla dzieci, dowodzi również nowelizacja 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie z dniem 
13 czerwca 2009 r.

W cytowanej nowelizacji znalazły się bardzo istotne i ważne 
zapisy odnośnie do rozstrzygnięć władzy rodzicielskiej rozsta-
jących się rodziców9. W art. 58. § 1. czytamy: „W wyroku orze-
kającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad 
wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kon-
taktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości 
każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów 
utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumie-
nie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej 
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest 
ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowy-
wać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego roz-

9 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 6 listopada 
2008 r., Dz. u. z 2008 r. nr 220, poz. 1431.



2�3mediAcje rodzinne jAko SpoSóB nA rozWiązyWAnie...

strzygnięcia”10. Natomiast w § 1a. czytamy: „Sąd może powie-
rzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obo-
wiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może 
pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny 
wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 
1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach 
dziecka”11.

Następny zapis odnośnie do rozstrzygnięć w tym zakre-
sie zawiera art. 107. W § 1. czytamy: „Jeżeli władza rodziciel-
ska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób 
jej wykonywania”12 oraz w § 2.: „Sąd może powierzyć wyko-
nywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ogranicza-
jąc władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków 
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić 
władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne 
z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest 
zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dzie-
cka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że 
dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”13.

W uzasadnieniu wprowadzanych zmian ustawodawca wska-
zał, że pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzi-
com jest możliwe tylko wtedy, jeżeli rodzice przedstawią sądowi 
porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej 
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Ponieważ w praktyce 
orzeczniczej powszechna jest tendencja do pozostawiania rodzi-
com pozostającym w rozłączeniu pełnej władzy rodzicielskiej 
bez należytego zbadania rzeczywistych możliwości zgodnego jej 
wykonywania w sposób odpowiadający dobru dziecka, zmiany 
pozwolą uniknąć przypadkowości i pochopności rozstrzygnięć.

Mediacja może okazać się nieodzowna w wywiązaniu się 
z powyższych obowiązków rodziców wobec sądów. Dotychczas 

10 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 
1964 r. z późniejszymi zmianami, Dz. u. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, art. 58 § 1. 

11 Tamże, art. 58. § 1a.
12 Tamże, art. 107., § 1.
13 Tamże, art. 107., § 2.
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świadomi rodzice korzystali z tej właśnie formy ustalenia planów 
opieki rodzicielskiej, a teraz będzie to obowiązek obligatoryjny.

Dlaczego są to rozwiązania bardzo ważne? Sytuacje rozsta-
nia/rozwodu są dla małżonków zawsze bardzo trudne. A dla 
dzieci jest to zawsze prawdziwe „trzęsienie ziemi”! Badania po-
twierdzają, że rozwód pomiędzy rodzicami może być bardziej 
bolesny i destrukcyjny w swoich skutkach niż śmierć jednego 
z nich. Dzieje się tak, gdy rodzice – zajęci wzajemnymi relacjami, 
pełnymi bolesnych emocji i często raniących zachowań – opusz-
czają emocjonalnie swoje dzieci, a nawet mogą szukać w nich 
„sprzymierzeńców” w walce ze współmałżonkiem. Robią to nie-
świadomi konsekwencji dla dziecka – jego rozwoju i kształtują-
cej się osobowości14.

Dziecko bywa „używane” do ranienia współmałżonka lub 
traktowane jak przeciwnik. Jest stawiane pomiędzy walczący-
mi rodzicami, którzy oczekują, że ich dziecko dokona wyboru –  
kto z nich ma rację, kto jest lepszy i godny miłości. A przecież 
podstawową potrzebą dziecka jest kochać i być kochanym przez 
oboje rodziców.

Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby dogłębnie przygo-
tować rodziców do nowego etapu ich rodzicielstwa, aby dzieci 
mogły odczuć, że pomimo rozstania ich rodzice nadal nimi po-
zostaną, a i w ich realizacjach niewiele się zmieni.

Dla mediatora wiedza, jak dzieci rozumieją rozwód swoich 
rodziców, jest bardzo ważna, aby móc skutecznie pomóc rozsta-
jącym się rodzicom. Reakcja ta jest zawsze indywidualna oraz 
uwarunkowana wiekiem dziecka15.

Reakcje i zachowania dzieci na rozwód rodziców

Dzieci w zależności od wieku nie tylko różnie rozumieją no-
wą sytuację rodzinną, ale i wiekiem są uwarunkowane również 
ich reakcje na sytuacje rozpadu rodziny.

14 J.S. Wallerstein, Rozwód. A co z dziećmi?, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Po-
znań 2005, s. 18-24.

15 Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców, red. M. Tański, Fundacja „Part-
ners” Polska, Warszawa 2005, s. 6.
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Tabela 1: Indywidualne reakcje dzieci na rozpad rodziny

WIEK DZIEcKA REAKcJA

NIEMOWlĘTA Brak zrozumienia.

DWu I TRZYlATKI
Rozumieją, że jedno z rodzi-
ców nie mieszka w domu, ale 
nie wiedzą dlaczego.

PRZEDSZKOlAKI
Rozumieją, że rodzice są źli, 
smutni i nie mieszkają razem, 
ale nie rozumieją dlaczego.

ucZNIOWIE SZKOłY 
PODSTAWOWEJ

Zaczynają rozumieć, co to jest 
rozwód (np. że rodzice już się 
nie kochają i nie będą razem 
mieszkać).

GIMNAZJAlIścI I lIcEAlIścI
Rozumieją, co to jest rozwód, 
ale wcale nie muszą go zaak-
ceptować.

Źródło: Mapa pomocy rodzinie w kryzysie, red. K. Mimiec, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2009, s. 6.

Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?16:

1. Kiedy dziecko ma 3 do 5 lat:
− żyje nadzieją, że rodzice znów będą razem,
− ma poczucie, że straciło odchodzącego rodzica; może to 

prowadzić do agresji wobec tego rodzica, jego partnera, ro-
dzeństwa, dzieci lub nauczycielek w przedszkolu,

− wzrasta u niego poczucie opuszczenia, gdy rodzice są zajęci 
konfliktem, własnym żalem, tworzeniem nowego związku 
lub walką o byt,

− może brać na siebie winę za rozpad małżeństwa – bardzo 
16 Por. Mapa pomocy rodzinie w kryzysie, red. K. Mimiec, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej, Kraków 2009, s. 14-16.
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często dzieci uważają, że swoim zachowaniem doprowa-
dziły do rozwodu rodziców („tatuś odszedł, bo byłem nie-
grzeczny”),

− może wycofać się do wcześniejszych etapów rozwoju, kiedy 
było malutkie i miało pełną opiekę obojga rodziców; może 
się to wyrażać w moczeniu się w nocy, brudzeniu bielizny, 
ssaniu kciuka, wzmożonym przytulaniu się,

− może przeżywać niepewność i lęk o to, co będzie jutro –  
przez to miewa kłopoty z zasypianiem, może bać się ciem-
ności, budzić się w nocy z krzykiem.

2. Kiedy dziecko ma 6 do 8 lat:
− może przeżywać przytłaczające uczucie smutku – szlocha, 

popłakuje,
− bardzo tęskni za rodzicem, który z nim nie mieszka,
− może odczuwać lęk przed tym, że utraci także rodzica, któ-

ry z nim mieszka,
− może złościć się na tego rodzica, którego obwinia za rozpad 

związku,
− może czuć, że musi wybierać, wobec kogo był lojalnym – 

wobec mamy czy wobec taty,
− wciąż po cichu liczy, że znowu rodzice będą razem.

3. Kiedy dziecko ma 9 do 12 lat:
− może obwiniać i wyrażać silną złość do rodzica, którego uwa-

ża za sprawcę rozwodu; może odrzucać „złego rodzica”,
− może przeżywać głębokie poczucie straty, żalu i bezradności,
− może wstydzić się przed innymi tego, co dzieje się w rodzinie,
− może zachowywać się agresywnie wobec próbą rozładowa-

nia nagromadzonej złości lub karaniem kogoś w „zastęp-
stwie” winnego rodzica,

− może doświadczać różnych dolegliwości, takich jak: bóle 
głowy i brzucha, trudności ze snem,

− może utracić wiarę i pewność siebie, co może skutkować 
gorszymi wynikami w szkole.

4. Kiedy dziecko dojrzewa od 13 do 18 lat:
− może czuć się nadmiernie obciążone emocjonalnym wspiera-

niem rodzica lub zajmowaniem się młodszym rodzeństwem,
− może czuć się zmuszane do podjęcia samodzielnej decyzji, 

z którym rodzicem chce zostać,
− może oczekiwać, że wynagrodzisz mu straty związane 

z rozwodem, np. materialnie,
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− może czuć się nieswojo, widząc rodziców umawiających się 
z nowymi partnerami, obserwując ich seksualność, może 
być zazdrosne o nowego partnera rodzica,

− obawia się o swoje przyszłe związki, może być nieufne wo-
bec ludzi i wobec trwałości związków między nimi,

− może przeżywać chroniczne zmęczenie; problemy z kon-
centracją,

− może wycofywać się z kontaktów z rodzicami, opłakiwać 
stratę rodziny, w której spędziło dzieciństwo,

− może zacząć kraść lub zażywać narkotyki.
5. Kiedy dziecko jest dorosłe:

− może czuć się zobowiązane do emocjonalnego wspierania 
rodziców; tak przeżywany obowiązek opieki nad osamot-
nionym rodzicem może odbierać im wolność w nawiązywa-
niu własnych relacji i zajmowaniu się własnym życiem.

Reakcje te przebiegają z różnym nasileniem, lecz zawsze po-
zostawiają nieodwracalne piętno na psychice dziecka. Oczywi-
ście system prawny rozstrzyga w tych kwestiach, jednak „walka 
o dziecko” rodziców na sali sądowej bardzo często prowadzi do 
eskalacji konfliktu, narastania postawy wrogości, a co za tym 
idzie, znacznie utrudnia lub uniemożliwia porozumienie się. 
Dlatego rolą mediatora w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację dziecka w nowych 
warunkach oraz równoczesna pomoc rozstającym się małżon-
kom w budowaniu relacji rodzicielskiej, a co za tym idzie „ochro-
na” dziecka przed negatywnymi skutkami decyzji rodziców.

Podsumowanie

Przy tak ważnych aspektach podejmowanych w postępowa-
niu mediacyjnym niebagatelną rolę odgrywa osoba mediatora. 
chociaż prawo nie nakłada specjalnych kryteriów względem 
doboru do pełnienia tej funkcji, to jednak środowisko organi-
zacji zajmujących się mediacją jest zgodne, że pewne warunki 
do spełnienia są niezbędne. Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom, powołano Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod 
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawied-
liwości. Rada ta zabiega o usankcjonowanie prawne tych wyma-
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gań. Sama zaś uchwaliła kilka znaczących dokumentów, m.in.: 
Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, Standardy Prowadzenia Media-
cji i Postępowania Mediatora oraz Standardy Szkolenia Mediatorów. 
Ważność procesu mediacji podkreśla również Dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego. Wraz z rozpowszechnieniem tych doku-
mentów mediacja ugruntowuje swoją pozycję. chociaż nie jest 
ona jeszcze tak mocna, jakby mediatorzy sobie życzyli, to jednak 
wszelkie działania promocyjno-informacyjne oraz efektywność 
samego procesu wpływają na ciągły rozwój stosowania mediacji 
oraz na wzmocnienie rangi samego mediatora. W chwili obecnej 
dobiegły końca prace nad projektem ustawy o zawodzie media-
tora, który został skierowany do Sejmu.

Mediacja jest często wskazywana jako przyszłość polskiego 
wymiaru sprawiedliwości, jednak przede wszystkim jest szansą 
dla rodzin. Konflikty pojawiały się, pojawiają i będą się pojawia-
ły, ale ważny jest sposób ich rozwiązywania.
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Ewa Dybowska

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  
wychowaniem do dialogu

Rzeczywistość, w której przyszło żyć człowiekowi w XXI 
wieku, charakteryzuje się dużą zmiennością, brakiem stałości, 
nieustannym poczuciem natychmiastowości. Szybkość prze-
kazywania informacji i wielość możliwych interpretacji świata 
sprawia, że młodzi ludzie borykają się z nieumiejętnością oka-
zywania i przyjmowania miłości, a także swoistym niewyrobie-
niem poczucia odpowiedzialności za siebie i za drugą osobę. 
Współcześnie dom rodzinny, który powinien chronić i dawać 
oparcie, staje się często miejscem, gdzie człowiek bywa niero-
zumiany, niedoceniany, a często i poniżany. W związku z tym 
członkowie rodziny zamieszkujący w pod jednym dachem nie 
czują się bezpiecznie1. Z takiego domu młody człowiek wcho-
dzi w dorosłe życie z całym bagażem doświadczeń i przeżyć, ze 
swoją historią, która może stanowić kapitał albo obciążenie2. Ob-
ciążeniem jest wtedy, jeżeli atmosfera wychowawcza nacecho-
wana jest obcością i brakiem bliskości. Kapitałem będzie wtedy, 
kiedy młody człowiek wyniesie z domu rodzinnego poczucie 
bezpieczeństwa, umiejętność wyrażania uczuć i zdolność do 
wytyczania granic własnego „ja”. Kapitał ten jest możliwy „do 
zdobycia” dzięki inwestycji, jaką jest dialog. Dialog – umiejęt-
ność porozumiewania się z drugim człowiekiem i z samym sobą,  

1 Por. N. Pikuła, Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, w: Na-
uczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia, red. N. Pikuła, Wydawnictwo 
Naukowe PAT, Kraków-częstochowa 2009, s. 94.

2 Zeszyty metodyczne 6 – dla uczestników warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wy-
chowawców, oprac. A. Zajic, cMPPP, Warszawa 2008, s. 5.
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dialog – pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia 
przed ocenianiem, dzielenia przed dyskutowaniem3.

Dialog ułatwia komunikację między ludźmi, która umożliwia 
budowanie relacji. chcąc nawiązać z kimś więź, należy komu-
nikować swoje uczucia i swoje granice, wyrażać prawdziwego 
siebie. Więź pomiędzy rodzicami i dziećmi jest podstawową pro-
filaktyką, tworząc płaszczyznę porozumienia. Silna więź z ro-
dzicami – obok zainteresowania rodziców nauką szkolną dzieci, 
regularnymi praktykami religijnymi oraz poszanowaniem norm, 
praw, wartości społecznym i autorytetów – stanowi główny 
czynnik chroniący młodego człowieka od podejmowania zacho-
wań ryzykownych i zatracania własnego człowieczeństwa4.

Budowanie więzi na drodze dialogu nie może być postrzega-
ne jako konieczność bycia idealnymi rodzicami, dziecko takich 
nie potrzebuje. Dziecko potrzebuje normalnych rodziców, któ-
rzy poprzez wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także przez res-
pektowanie prawa do uczuć i wyrażania potrzeb swoich dzieci 
wnoszą swój wkład na rzecz tego, aby świat był bardziej taki, 
jaki wszyscy ludzie chcieliby, aby był5.

Poniższa refleksja ma na celu ukazanie charakterystycznych 
elementów i specyfiki metody wychowawczej inspirowanej po-
radnikami Adele Faber i Elaine Mazlish, który w Polsce realizo-
wany jest jako program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Doktor Haim Ginott prekursor koncepcji  
warsztatów dla rodziców

haim Ginot w swojej książce napisał, że „nikt z rodziców nie 
budzi się rano z gotowym planem uprzykrzania dziecku życia”. 
Nikt nie usiłuje wychować dziecka lękliwego, nieśmiałego, nie-
rozważnego czy nieznośnego. Dzieci jednak w czasie dorastania 

3 Por. J. Basistowa, Z praktyki wprowadzania dialogu przy pomocy projektu 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, w: Dialog – wyzwanie i konieczność w zrefor-
mowanej szkole, centrum Formacji i Kultury chrześcijańskiej, Kraków 2000, s. 5.

4 Por. A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie profilaktyki domowej, 
PARPA, Warszawa 2003, s. 31.

5 Por. M. Król-Fijewska, Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia 
i Trzeźwości, Warszawa 1993, s. 110.
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nabierają takich cech, które są niepożądane i trudne do zaakcep-
towania. Rodzice chcą wychować dzieci grzeczne, a one bywają 
nieposłuszne, życzą sobie, aby były schludne, a stają się bałaga-
niarzami, pragną, aby były pewne siebie, a tej pewności im brak 
i mają niskie poczucie własnej wartości, chcą, by były szczęśliwe, 
a nie są6. Taka obserwacja rzeczywistości stanęła u początków 
idei, która w Polsce znana jest jako Szkoła dla Rodziców i Wycho-
wawców.

haim Ginott (1922-1973) był psychologiem klinicznym, tera-
peutą dziecięcym, edukatorem rodziców i twórcą metody, któ-
rego praca miała istotny wpływ na sposoby relacji między do-
rosłymi i dziećmi. urodził się w Izraelu i tam rozpoczął swoją 
pracę zawodową jako nauczyciel w szkole podstawowej w 1947 
roku. Po emigracji do uSA studiował psychologię kliniczną na 
columbia university w Nowym Jorku, gdzie w 1952 roku zro-
bił doktorat w tej dziedzinie. Następnie pracował w Jacksonville 
Guidance clinic na Florydzie, gdzie zajmował się dziećmi z prob-
lemami. Praca ta pomogła mu wyklarować i udoskonalić jego 
wyjątkową kombinację współczucia i stawiania granic. Wierzył, 
że połączenie współczucia i odpowiedniej komunikacji wraz 
z rozsądnym stawianiem granic jest kluczowym narzędziem 
w relacji między rodzicami a dziećmi oraz bardziej ogólnie mię-
dzy dorosłymi a dziećmi, zwłaszcza w sytuacji wychowawczej. 
Wierzył, że nie ma dzieci, których dorośli nie mogą akceptować, 
są tylko nieakceptowane zachowania, na które dorosły nie może 
się zgodzić. Zachęcał rodziców, nauczycieli i wychowawców do 
jasnego stawiania granic w zachowaniach, jednocześnie uzna-
jąc i odkrywając swoje emocje i uczucia. Drugą sprawą, w którą 
h. Ginott wierzył i którą uważał za ważną, były zasady. Sądził, 
że dzieci czują się wspierane i posiadają poczucie oparcia i bez-
pieczeństwa, jeżeli mają jasne granice i przejrzyste zasady. Za-
miast krytykować dzieci, przypomina się im tylko o zasadach, 
wtedy nie czują się atakowane ani zagrożone7.

Swoje poglądy i przekonania zawarł h. Ginott w trzech 
książkach: Between parent and child, Between parent and teenager, 

6 Por. h. G. Ginott, Między rodzicami a dziećmi, Media Rodzina, Poznań 
1998, s. 13.

7 Por. Overview of Ginott’s Theories of Classroom Management, www.
en.wikibooks.org/wiki/Classroom_Management_Theorist_and_Theories/Haim_Ginott.
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Teacher and child. Na język polski przetłumaczono tylko pierwszą 
z nich Między rodzicami a dziećmi8. W książce tej można znaleźć 
ogólne definicje i podstawowe zasady pozwalające rodzicom 
i dzieciom żyć w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacun-
ku. Pozycja ta posiada także walory praktycznego poradnika, 
który ukazuje, jak rozwiązywać konkretne problemy nękające 
tysiące rodziców na całym świecie. Przede wszystkim jednak jest 
to książka, która zdaniem Adele Faber i Eleine Mazlish, „uczen-
nic” h. Ginotta, pozwala skutecznie przemówić do dziecięcego 
serca równie skutecznie jak do umysłu.

Kochać i wymagać, czyli „założenia”  
Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Podstawowym założeniem proponowanej koncepcji wycho-
wania, którą proponuje Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest 
„kochać i wymagać”, tyle samo miłości, ile wymagań. Relacja 
wychowawcza jest pełna, kiedy zaistnieją zarówno miłość, jak i 
normy i zasady, co podkreślał h. Ginott. Miłość i akceptacja sta-
nowią podstawę dla określania granic, zasad i wymagań. Trzeba 
najpierw zainwestować w relację z dzieckiem czas, uwagę życz-
liwość, aby potem stawiać wymagania, które zostaną przez dzie-
cko przyjęte. Dziecko jest w stanie przyjąć wymagania, ograni-
czenia, reguły postępowania wtedy, gdy pochodzą od osoby 
ważnej, atrakcyjnej, z którą pozostaje w bliskiej relacji i czuje, że 
ma sporo do stracenia.

Gdy miłość jest pozbawiona rozsądku oraz realistycznych 
wymagań i daje tylko bezwarunkową akceptację, krzywdzi dzie-
cko. Tworzy bowiem w ten sposób obraz świata idealnego, który 
nie istnieje. Dziecko staje się wtedy egocentrykiem i narcyzem 
przekonanym, że jest kimś najważniejszym na świecie, kto nie 
musi liczyć się z innymi, również z rodzicami. Natomiast, kiedy 
wymagania pozbawione zostaną miłości, to dziecko przyzwy-
czajane jest do życia i walki w trudnym świecie, co w efekcie 
prowadzi do chłodu emocjonalnego9.

8 h. Ginott, Między rodzicami a dziećmi, Media Rodzina, Poznań 1998.
9 Por. A. Błasiak, Mądra miłość, „Posłaniec” 137 (2008) 5, s. 55.
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Kolejnym założeniem koncepcji Szkoły dla Rodziców i Wycho-
wawców jest dostrzeganie w wychowaniu trzech dróg: a) wygrana 
rodzic – przegrana dziecko, czyli władza; b) przegrana rodzic –  
wygrana dziecko, czyli uległość; c) nie ma wygranych, nie ma 
przegranych, czyli dialog.

Na drodze władzy rodzic pokazuje dziecku, kto rządzi. Dzie-
cko jest podporządkowane i w specyficzny sposób ubezwłasno-
wolnione, pojawiają się u niego uczucia buntu, złości, wrogości, 
bezradności, rozżalenia i smutku. Skutkuje to niechęcią przed 
dokonywaniem zmian w sobie, gdyż skoro i tak się nikt z nim 
nie liczy, to po co. Pojawia się także poczucie niskiej wartości, bo 
skoro musi być stale poprawiane, kontrolowane i sprawdzane, to 
pewnie nic nie potrafi. Dziecko na tej drodze wychowania czuje 
się zależne od zdania i opinii innych ludzi, bo tylko rodzice wie-
dzą, jak jest dobrze. Takie dziecko nie potrafi także samodzielnie 
rozwiązywać problemów. u rodzica z kolei pojawia się złość, 
triumf pomieszany z bezradnością, frustracja, wrogość, jest nie-
zadowolony z siebie jako rodzic i jest niezadowolony z dziecka, 
bo zawsze jest niewystarczająco dobre. Ostatecznie takie podej-
ście skutkuje w rodzinie oddaleniem emocjonalnym, chłodem, 
niechęcią, wrogością i częstymi konfliktami. Efektem jest sytua-
cja, w której dzieci nie mogą wytrzymać z rodzicami10.

Druga droga w wychowaniu prowadzi do subiektywne-
go odczucia, że zwycięzcą jest dziecko, a rodzic dla świętego 
spokoju we wszystkim mu ustępuje. Dziecko ma poczucie, że 
może robić, co chce. Towarzyszy mu uczucie zadowolenia, któ-
re pomieszane jest z niepokojem oraz uczucie triumfu, które 
przeplatane jest poczuciem winy. Skutkuje to brakiem poczucia 
bezpieczeństwa, gdyż brakuje jasno postawionych granic i kla-
rownych zasad. Takie dziecko bywa impulsywne, egoistycz-
ne, nie potrafi współpracować oraz nie uznaje autorytetów. 
W związku z tym ma kłopoty w szkole i wśród rówieśników, 
posługuje się szantażem i manipulacją, aby uzyskać dla siebie 
korzyści. Postawa rodzica jest uległa, wycofana, pełna iryta-
cji i złości wobec własnej bezsilności. Skutkuje to niechęcią do 
dziecka oraz niezadowoleniem z siebie jako rodzica. Ogólnie 
w rodzinie wzrasta napięcie i chłód, jej członkowie oddalają się 

10 Por. J. Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cMPPP, Warszawa 
1999, s. 119.
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od siebie, unikają wzajemnie, co prowadzi do tego, że rodzice 
nie mogą wytrzymać z dzieckiem11.

Trzecia droga – dialog – to droga, na której nie ma zwycię-
żonych i nie ma pokonanych. Dziecko jest autonomiczną osobą, 
która ma prawo do własnego zdania. uczucie spokoju, zado-
wolenia, ufności, miłości i szacunku są naturalną konsekwencją 
atmosfery, w której jest wychowywane. Skutkuje to ochotą do 
współpracy, posiadaniem szacunku dla potrzeb i uczuć rodziców 
i samego siebie, pewnością siebie, wysokim poczuciem własnej 
wartości, odwagą w podejmowaniu nowych rzeczy. Dziecko po-
siada poczucie bezpieczeństwa, niezależności, umiejętność po-
dejmowania inicjatywy oraz współpracy z innymi ludźmi. uczy 
się samodzielności i odpowiedzialności. Rodzic szanuje uczucia 
i potrzeby dziecka oraz pomaga mu w odkrywaniu jego możli-
wości. Odczuwa zadowolenie, spokój, zaufanie do samego siebie 
i z samego siebie jako rodzica. Droga dialogu w wychowaniu 
skutkuje w rodzinie ciepłem, miłością, akceptacją, bliskością, 
a pojawiające konflikty rozwiązywane są na bieżąco12.

Właśnie dialog jest drogą, którą idzie Szkoła dla Rodziców i Wy-
chowawców. Jest to jednocześnie droga wychowania i jej cel, to 
wychowanie do dialogu z innymi ludźmi i do wewnętrznego 
dialogu z samym sobą. Podstawowymi kwestiami dla wycho-
wania do dialogu jest wzajemne zrozumienie i komunikowanie 
siebie, swojego wnętrza.

Innym założeniem wychowania do dialogu jest zmiana pow-
szechnie panującej mentalności polegającej na tym, że aby inni 
zmienili swoje zachowanie, również dzieci, to trzeba zrobić coś, 
aby je zmienić. Jednak, aby inni zmienili swoje zachowanie, potrze-
ba przede wszystkim, abyśmy my zmienili swoje postępowanie 
oraz sposób komunikowania się z innymi. Jeżeli dorośli, rodzice 
i wychowawcy, chcą, aby dzieci zmieniły swoje zachowanie, po-
trzeba zmienić sposób podejścia do dziecka na taki, który będzie 
okazywaniem szacunku i poszanowania godności każdej osoby, 
zarówno dziecka, jak i dorosłego. Oznacza to w praktyce, że, aby 
zmienić dziecko, trzeba rozpocząć od zmiany siebie samego.

Kolejną zasadą Szkoły jest potrzeba zrozumienia, że zadanie 
rodziców i wychowawców nie polega na tym, aby dzieci czuły 

11 Por. tamże.
12 Por. tamże.
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się szczęśliwe, ale na tym, żeby stały się w pełni ludźmi. Być 
w pełni człowiekiem to znaczy znać i akceptować siebie w pełni 
jako osobę, znać granice własnej wolności, być zdolnym do ko-
chania, przyjaźni (do budowania relacji).

W wychowaniu do dialogu istnieje konieczność zaakcep-
towania odrębności każdej osoby. Takie założenie uwalnia od 
uogólnień, takich jak: każdy, wszyscy, zawsze, nigdy oraz uczy 
spostrzegania wolnego od ocen. W ten sposób pozwala się dru-
giej osobie na bycie w pełni sobą.

Istotą dialogu jest komunikacja. Psychologia komunikacji 
twierdzi, że człowiek nie może nie komunikować. Komuniku-
je nieustannie swoją postawą, swoim ubiorem, swoimi gestami 
i słowami. człowiek, komunikując innym coś od siebie, pragnie 
być zrozumianym, zwłaszcza w procesie wychowania. Należy 
zatem pamiętać, że, aby zostać zrozumianym, trzeba być zrozu-
miałym13. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako istotne przyj-
muje takie założenie, że ludzie zwykle robią to, co im mówimy, 
więc jeżeli nie robią tego, co im mówimy, to znaczy, że niejasno 
się wyraziliśmy.

Kod komunikacyjny używany w duchu Szkoły spełnia dwa 
warunki: wypowiedzi nie naruszają szacunku do samego siebie 
(ani do dziecka, ani rodziców), okazanie zrozumienia poprze-
dza rady i polecenia. Dlatego komunikat, który jest stosowany to 
„komunikat ja”. Pozwala on na wyrażanie siebie, swoich odczuć, 
myśli i potrzeb bez atakowania drugiej osoby. „Komunikat ja” 
jest przeciwieństwem „komunikatu ty”, który nacechowany jest 
agresją i krytyką drugiej osoby.

Dialog zatem jest tą drogą, która umożliwia budowanie re-
lacji. Punktem wyjścia jest gotowość dwóch stron do dialogu, 
który rozpoczyna się od spotkania oraz słuchania i usłyszenia, 
co druga osoba mówi. Niekiedy ten czas na spotkanie i dialog 
trzeba zarezerwować w codziennych czynnościach, wyłączyć te-
lewizor lub komputer i po prostu rozmawiać14.

13 Por. E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, WAM, Kraków 2006, s. 13.
14 Por. J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko?, Wydawnictwo Salwator, 

Kraków 2009, s. 28-29.
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Historia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

uczestniczki zajęć dla rodziców, które prowadził haim Gi-
nott, Adele Faber i Elanie Mazlish15, zadziwione, jakie zmiany 
zaszły po wprowadzeniu zasad proponowanych przez tego 
psychologa, nie tylko w ich rodzinach, ale także w nich samych, 
postanowiły przekazać swoje doświadczenie innym rodzicom. 
W ten sposób powstała pierwsza książka – poradnik Wyzwoleni 
rodzice – wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny. Za-
dedykowały ją „wszystkim rodzicom na całym świecie, którzy 
zafrasowani mruczeli pod nosem: musi być jakiś lepszy sposób”16. 
W tej pracy autorki dzielą się dziesięcioletnim doświadczeniem 
uczestniczenia w warsztatach, które prowadził haim Ginott. 
Podkreśliły, że dla rodziców i wychowawców „najważniejszym 
celem jest znalezienie sposobów, które dadzą naszym dzieciom 
człowieczeństwo i siłę”17. Książka ta rozpoczęła cykl poradni-
ków, dzięki którym rodzice na całym świecie mają zrozumieć, 
jak pomóc dzieciom budować zaufanie we własne siły i szacu-
nek do samego siebie i innych.

Druga książka A. Faber i E. Mazlish – Jak mówić, żeby dzieci 
nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły – stała się odpo-
wiedzią na apel tych, którym nie wystarczało tylko przeczytanie 
doświadczeń opisanych w pierwszej książce. I w ten sposób po-
wstał poradnik, któremu przyświeca jeden cel – stałe poszuki-
wanie takich metod, które zapewnią godność i człowieczeństwo 
zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Mottem książki autorki uczy-
niły myśl Jose Ortegi Y Basseta: „Wystarczy, że dana jest nam 
szansa, byśmy mogli stać się tym, czym chcemy”18. Poradnik 
nie jest pozycją przeznaczoną dla profesjonalistów, ale jest dla 
każdego, kto chciałby nie tylko lepiej rozumieć i mądrzej kochać 
dzieci, ale także być przez dzieci kochanym i rozumianym.

15 Adele Faber i Elanie Mazlish mieszkają w long Island w stanie Nowy 
Jork, każda z nich jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci.

16 A. Faber, E. Mazlish, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Media Rodzina, 
Poznań 1994, s. 5.

17 Tamże, s. 26.
18 Por. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały – jak słuchać żeby 

dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992, s. 12.
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Kolejne poradniki powstawały wraz z tym, jak rosło zapotrze-
bowane na kolejne zagadnienia związane z wychowaniem dzie-
ci. Temat, który „zmieścił się” w tytule Jak mówić, żeby dzieci nas 
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, to relacja i rywaliza-
cja między rodzeństwem. Kolejny poradnik pt.: Rodzeństwo bez  
rywalizacji, jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć 
z godnością, stał się próbą poszukania sposobów na to, jak pogo-
dzić pragnienie każdego dziecka do tego, by posiąść na własność 
i wyłączność miłość rodziców z posiadaniem rodzeństwa. Mot-
tem tego poradnika uczyniły autorki zdanie, które „unosiło się 
w powietrzu” w czasie warsztatów prowadzonych przez autorki 
na temat relacji między rodzeństwem i wychowania rodzeństwa 
razem: „Wszystkim dorosłym braciom i siostrom, którzy nadal 
skrywają w sobie skrzywdzone dziecko”19.

Do napisania kolejnego poradnika: Jak mówić, żeby dzieci 
się uczyły w domu i w szkole, A. Faber i E. Mazlish zaprosiły do 
współpracy dwie nauczycielki: Rosalyn Anstine Templeton i li-
se Nyberg. W poradniku tym zostały pokazane metody, które 
podpowiadają, jak stworzyć taki klimat emocjonalny dla dziecka, 
w którym będzie mogło ono z poczuciem bezpieczeństwa otwo-
rzyć się na nowe oraz nieznane rzeczy i jednocześnie są metoda-
mi, które pomagają dziecku uwierzyć w siebie i swoje możliwo-
ści. Poradnik o szkole nie jest tylko dla nauczycieli, ale jest także 
dla rodziców, ponieważ rodzice i nauczyciele muszą stale praco-
wać nad połączeniem sił i budować partnerską współpracę, aby 
ukazywać dzieciom różnicę między słowami, które demoralizują 
i niszczą osobę a słowami, które dodają odwagi i zachęcają do 
współpracy. Takie podejście odgrywa istotną rolę we współczes-
nej rzeczywistości, gdzie panuje relatywizm wartości, zasadą jest 
wyścig szczurów oraz walka w dążeniu do celu za wszelką ce-
nę, a kreatorem rzeczywistości nieustanne poczucie natychmias-
towości. Poradnik, który pomaga zobaczyć dziecko w sytuacji 
szkolnej, wskazuje na metody, które pomogą dziecku ochronić 
się przed agresywnymi odruchami. Dzięki tym metodom mło-
dy człowiek może w trudnych dla siebie chwilach, frustracji 
i wściekłości, zamiast sięgać po broń, użyć słów, które usłyszał 
od najważniejszych osób w życiu, rodziców i nauczycieli, którzy 

19 A. Faber, E. Mazlish, Rodzeństwo bez rywalizacji, Media Rodzina, Poznań 
1993, s. 5.
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mówili jednym głosem akceptacji, zrozumienia i godności20. Mot-
tem poradnika: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, 
uczyniły autorki słowa haima Ginotta: „Sposób, w jaki rodzice 
i nauczyciele mówią do dziecka, informuje dziecko, co do niego 
czują. Ich stwierdzenia mają wpływ na jego szacunek do samego 
siebie i poczucie własnej wartości. W dużym stopniu język rodzi-
ców determinuje przeznaczenie dziecka”21. Był on przekonany, 
że „każdy nauczyciel powinien przede wszystkim uczyć człowie-
czeństwa, a dopiero potem swojego przedmiotu”22.

Obserwacja własnych dzieci i własnych reakcji na zachowanie 
się nastoletnich osób oraz napływające do Faber i Mazlish proś-
by o to, by wskazały, jak postępować z nastolatkami, skłoniły 
autorki do przygotowania kolejnego poradnika pt.: Jak mówić do 
nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. 
czas dojrzewania jest dla rodziców czasem trudnym, bo mimo 
iż rodzice czasami są przygotowani na zmiany w zachowaniu 
dzieci, to jednak rzadko są przygotowani na to, że będą mieć po-
czucie straty, straty bliskiej więzi, pewności siebie, zadowolenia 
z faktu, że nie jest się potrzebnym. Oprócz poczucia straty sil-
nie przeżywanym przez rodziców nastolatków jest strach zwią-
zany z tym, jak pomóc własnym dzieciom przebrnąć przez te 
trudne lata i jak przez ten okres przebrnąć samemu. Z naturalnej 
kolei rzeczy i własnego doświadczenia z nastoletnimi dziećmi 
zrodził się ten poradnik, ukazujący metody, które mogą pomóc 
rodzicom i nastolatkom żeglować po najbardziej wzburzonych 
wodach i jednocześnie uchronić przed utonięciem i ocalić to, 
co najważniejsze, ocalić samego siebie23. Mottem tak trudnego 
i jednocześnie tak potrzebnego poradnika uczyniły autorki po 
raz kolejny słowa h. Ginotta, był on bowiem świadomy, że „jako 
rodzice pragniemy być potrzebni; potrzebą naszych nastoletnich 
dzieci jest nie potrzebować nas. To realny konflikt; doświadcza-
my go codziennie, pomagając tym, których kochamy, stać się 
osobami niezależnymi od nas”24.

20 Por. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, 
Media Rodzina, Poznań 1996, s. 12.

21 Tamże, s. 7.
22 Tamże, s. 8.
23 Por. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słu-

chać żeby z nami rozmawiały, Media Rodzina, Poznań 2006, s. 12-13.
24 Por. tamże, s. 5.
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Książki-poradniki pokazują, jak w codziennych sytuacjach 
rodzinnych i wychowawczych budować wzajemną relację mię-
dzy dorosłymi a dziećmi w duchu podmiotowości i personali-
zmu. Zaletą każdego z poradników, które stopniowo budowały 
ideę wychowania osoby ku pełni człowieczeństwa, jest to, że me-
tody w nich opisane są poparte przykładami i wypowiedziami 
uczestników warsztatów prowadzonych przez autorki. Przykła-
dy te zostały wzbogacone ilustracjami, które w formie komiksów 
pomagają czytelnikowi zrozumieć założenia komunikacji pełnej 
akceptacji i zrozumienia.

Adele Faber i Elaine Mazlish pisały swoje poradniki z per-
spektywy amerykańskiej. chcąc rozpowszechnić tę ideę w Pol-
sce, należało ją zaadaptować do warunków polskich. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Zofia śpiewak podjęła 
w Gdańsku pierwsze próby wykorzystania pomysłów zawar-
tych w poradnikach A. Faber i E. Mazlish. W kolejnych latach 
odbywały się warsztaty dla rodziców w Gdańsku i w Poznaniu. 
ukazało się także w 1992 roku pierwsze polskie wydanie książ-
ki: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych warsztaty Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców odbywają się już w Poznaniu, Gdań-
sku, Gliwicach, Krakowie i inicjatywa ta rozprzestrzenia się też 
w innych miastach25. Zostały wydane również w języku polskim 
kolejne poradniki A. Faber i E. Mazlish. Program Szkoły stał się 
jednocześnie elementem programów profilaktycznych. Powsta-
ją programy warsztatów, najbardziej znane z nich to program 
Jolanty Basistowej w Krakowie i Joanny Sakowskiej w Warsza-
wie. Koordynacją Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Polsce 
zajmuje się centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Warszawie. W 2003 roku stworzyło ono bank da-
nych o liderach i realizatorach programu. centrum to stanowi 
jednocześnie możliwość wymiany doświadczeń, przeprowadza 
ewaluację programu w Polsce i organizuje działania mające na 
celu propagowanie i wspieranie realizatorów i uczestników 
warsztatów.

25 Por. A. Rękawek, Zeszyty metodyczne 1 – Krótki przegląd historii wychowa-
nia, cMPPP, Warszawa 2006, s. 17-18.
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Tematyka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Dorośli zdają różne egzaminy: na prawo jazdy, z obsługi kopar-
ki, z obsługi komputera, ze względu na konieczność posiadania 
odpowiedniej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Natomiast nikt 
nie wymaga od rodziców sprawdzenia wiedzy czy umiejętności, 
aby móc wychowywać dziecko. Można spotkać się z pretensjami 
do rodziców, że źle wychowują dzieci, jednak nikt nie uczy bycia 
rodzicem. czasami nie wystarczy miłość i dobre intencje, aby wy-
chować osobę do pełni człowieczeństwa. Może dlatego pojawie-
nie się koncepcji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców spotkało się 
z życzliwym przyjęciem i niesłabnącą popularnością.

Kiedy przed laty pojawiły się w Polsce książki Thomasa Gor-
dona Wychowanie bez porażek oraz Wychowanie bez porażek w prak-
tyce wielu rodziców, wychowawców i nauczycieli, spostrzegło 
zawartą w nich koncepcję jako odkrywczą i pomocną. W krót-
kim czasie po książkach T. Gordona pojawiły się w Polsce pozy-
cje Adele Faber i Elanie Mazlish, które stały się nie tylko hitem 
wydawniczym, ale zostały potraktowane jako uniwersalne po-
radniki, które zawierają wiele przykładów, praktycznych ćwi-
czeń i wskazówek zaczerpniętych z codzienności życia rodzin-
nego26. Na podstawie koncepcji T. Gordona i koncepcji A. Faber 
i E. Mazlish, w oparciu o pomysły w nich zawarte i praktyczne 
doświadczenia polskich rodziców, powstał w Polsce program, 
który w swojej ostatecznej wersji przyjął się pod nazwą Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców27.

Program powstał z myślą o rodzicach, którzy doświadczają 
kłopotów wychowawczych z dziećmi oraz o rodzicach, którzy 
poszukują wiedzy i dobrych wzorców wychowawczych, chcą 
uniknąć błędów wychowawczych i profilaktycznie zapobiegać 
ich skutkom. Praktyka wychowawcza pokazała, że równie sku-
teczny i pożyteczny może być dla wychowawców i nauczycieli. 
Proponowana w programie koncepcja wychowania jest oparta 
na podmiotowym rozumieniu wychowania, które nie jest proce-

26 Polskie tłumaczenie tytułów Jak mówić żeby dzieci nas słuchały – jak słu-
chać żeby dzieci do nas mówiły oraz Rodzeństwo bez rywalizacji zostało uzupełnio-
ne przez Zofię śpiewak suplementem zatytułowanym Doświadczenia rodziców 
polskich.

27 J. Sakowska, Praca z rodzicami, w: Psychologia praktyczna w systemie oświa-
ty, cMPPP i MEN, Warszawa 1999, s. 44.
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sem dyktatury i kontroli, ale wchodzeniem w aktywność dziecka 
przez wychowawcę i rodzica jako życzliwego doradcę, obser-
watora i towarzysza. Jest to zatem propozycja znajdowania dla 
wychowawcy i rodzica satysfakcjonującego bycia z dzieckiem, 
które może stawać się źródłem radości z bycia obecnym przy 
dojrzewaniu i dorastaniu drugiego człowieka.

Program Szkoły uczy budowania relacji między ludźmi w du-
chu podmiotowości i dialogu ze szczególnym odniesieniem do 
sytuacji wychowawczej w rodzinie, szkole oraz instytucjach 
oświatowych i wychowawczych. Nie zatrzymuje się więc jedy-
nie na nauczeniu metod, ale ukazuje taki sposób myślenia i dzia-
łania, który w efekcie prowadzi do tego, że w wychowaniu nie 
ma przegranych ani wygranych, ale jest człowiek, osoba zdolna 
do dialogu z samym sobą i z innymi ludźmi.

Tematyka pierwszej części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 
dotyczy budowania relacji dorosły-dziecko. Podejmuje następu-
jące zagadnienia28:
− wyrażanie przez dorosłych oczekiwań i ograniczeń tak, aby 

były przez dziecko respektowane,
− poznawanie, rozumienie, i akceptowanie uczuć własnych 

i dziecka w duchu poszanowania godności osobistej,
− aktywne, wspierające słuchanie,
− motywowanie dziecka do współdziałania i efektywnej współ-

pracy,
− modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich za-

chowań dziecka bez stosowania przemocy, poprzez poszu-
kiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samo-
dyscypliny,

− uwalnianie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz za-
burzającego rozwój osobowości „funkcjonowania w rolach” 
zarówno w domu, jak i szkole,

− wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
− budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
− konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
− dostrzeganie mocnych stron i wysiłków dziecka,
− akceptowanie indywidualnych trudności i ograniczeń.

28 Por. tamże, s. 46, a także J. Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, 
w: Zeszyty metodyczne 2 – Wychowywać to kochać i wymagać, cMPPP, Warszawa 
2006, s. 64.
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W efekcie uczestnicy zajęć są w stanie w sposób bardziej 
świadomy wychować dzieci, które potrafią kontrolować wyra-
żanie swoich uczuć, przeżyć i przekonań bez naruszania godno-
ści drugiej osoby29.

Druga część programu Szkoły porusza problematykę wspie-
rania procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi, 
opartych na więzi i szacunku. Dotyczy ona zarówno wzajem-
nych relacji między rodzeństwem, jak i rówieśnikami w szkole. 
Podejmuje m. in. następujące zagadnienia30:
− zazdrość między dziećmi,
− szkodliwość rywalizacji, zalety współzawodnictwa,
− ryzyko jakie niosą porównania,
− kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
− problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
− wpływ ról na relacje między dziećmi,
− radzenie sobie z konfliktami między dziećmi.

Trzecia część Szkoły dla Rodziców i Wychowawców podejmuje 
obecne we wcześniejszych etapach treści z uwzględnieniem spe-
cyfiki, jaką niesie wiek dojrzewania i potrzeba zmiany w komu-
nikacji i radzeniu sobie z problemami nastolatków. Treściami, 
które dominują w tej części, są31:
− młodzieńczy bunt,
− pragnienie akceptacji,
− potrzeba decydowania o sobie,
− przedwczesne zainteresowanie seksem,
− narkotyki,
− niebezpieczeństwo mediów.

Na podstawie koncepcji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 
zrodziła się idea kolejnego cyklu warsztatów opartych na wza-
jemnym zrozumieniu i dialogu. Została ona zatytułowana Ro-
dzice bez rywalizacji… czyli jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu32. 
Warsztaty te mają być propozycją dla małżeństw, które posiada-

29 Por. M. Król-Fijewska, Trening asertywności, dz. cyt., s. 114,
30 Por. J. Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, w: Zeszyty metodycz-

ne 2 – Wychowywać to kochać i wymagać, dz. cyt., s. 64.
31 Por. http://www.cmppp.edu.pl/node/8706 (wydruk z dnia 29 IX 2009 r.).
32 Obecnie przeprowadzane są pilotażowe grupy tych warsztatów prowa-

dzone przez Zofię Reyzz-Rubini, doświadczoną terapeutkę rodzinną, media-
tora i trenera mediacji rodzinnych oraz doświadczonego realizatora Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców. 
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jąc obowiązki rodzicielskie, doświadczają poważnego kryzysu 
w relacjach między sobą. Trudności takie pojawiają się zwykle 
w wyniku długotrwałych konfliktów, narastających trudności 
komunikacyjnych, pojawieniem się procesu separacji lub roz-
wodu, potrzebą ustalenia planu opieki rodzicielskiej. Rodzice 
doznający trudności w relacjach między sobą zwykle opuszcza-
ją emocjonalnie swoje dziecko/dzieci, a czasami szukają w nich 
sprzymierzeńca w walce ze współmałżonkiem, nieświadomi 
konsekwencji takiego postępowania dla dziecka i jego rozwoju. 
Tematyka spotkań dotyczy m. in.33:
− uświadomienia sobie przeżywanych emocji, strat i potrzeb;
− poznania uczuć i potrzeb dzieci w sytuacji kryzysu między 

rodzicami;
− odnalezienia możliwości wsparcia i chronienia dzieci przed 

destrukcyjnymi skutkami rodzicielskiego konfliktu;
− poznania konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów 

i problemów;
− ukierunkowania na przyszłość, uczenia się posługiwania się 

językiem, który nie rani.
umiejętności i postawy nabyte podczas warsztatów pozwa-

lają na potwierdzenie ogólnoludzkich prawideł. Przynoszą ko-
rzyść nie tylko dzieciom, wychowankom, ale także dorosłym, 
którzy, ucząc się wyrażania swoich uczuć wobec dzieci, potrafią 
je także zastosować wobec innych dorosłych. ludzie zwykle ma-
ją tendencję do powtarzania zachowań, które są powodem pozy-
tywnych uczuć, stwarzają poczucie bezpieczeństwa i bliskości34.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w sytuacji  
„innego” rodzicielstwa

Podmiotowe budowanie relacji międzyludzkich i dialog jako 
sposób funkcjonowania w codziennym życiu osobistym, rodzin-
nym i zawodowym inspiruje realizatorów Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców do poszukiwania coraz to nowych adresatów 

33 Por. Z. Reyzz-Rubini, Rodzice bez rywalizacji… czyli jak rozmawiać z dzie-
ckiem o rozstaniu, w: Zeszyty metodyczne 2 – Wychowywać to kochać i wymagać, dz. 
cyt., s. 84.

34 Por. M. Król-Fijewska, Trening asertywności, dz. cyt., s. 110.
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omawianej koncepcji. Z nieustannego odkrywania wartości dla 
jednostkowego rozwoju człowieka i jego osobowości, jakie nie-
sie z sobą doświadczenie warsztatów Szkoły, powstała koncepcja 
zastosowania założeń A. Faber i E. Mazlish do sytuacji „inne-
go” rodzicielstwa. Znana jest Szkoła dla rodziców adopcyjnych oraz 
scenariusze warsztatów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 
zatytułowane Wyjątkowe rodzicielstwo.

Rodzicielstwo wobec dziecka niepełnosprawnego oprócz 
trosk i radości związanych z posiadaniem dzieci, przynosi tak-
że dodatkowe zadania dotyczące diagnozy „inności” dziecka, 
poszukiwania pomocy dla niego i całego szeregu wizyt u spe-
cjalistów, rehabilitantów i lekarzy. często tacy rodzice zmęcze-
ni intensywnością wydarzeń czują się osamotnieni i pozostają 
sami ze swoimi emocjami, które pojawiają się jako reakcja na sy-
tuację, w jakiej się znaleźli. Ze względu na niepełnosprawność 
dziecko takie wymaga zwykle specyficznych dla siebie metod 
komunikacji, gdzie komunikacja werbalna musi ustąpić miej-
sca innym formom porozumiewania się. Autorki warsztatów 
Wyjątkowe rodzicielstwo w tematyce zajęć mniej koncentrowały 
się na relacji rodzic – chore dziecko, a położyły szczególny na-
cisk na poprawę komunikacji rodzica z najbliższym otoczeniem 
(współmałżonkiem, zdrowym dzieckiem, rodziną dalszą, przy-
jaciółmi)35. Rodzice dzieci niepełnosprawnych potrzebują na-
uczyć się radzenia sobie z uczuciami wstydu, lęku, zmęczenia 
i zazdrości wobec rodziców dzieci sprawnych. Sytuacja, która 
stanowi wyzwanie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
to komunikacja i relacja z dzieckiem zdrowym, która zwykle 
bywa zaniedbywana, że będąc zdrowe, jakoś sobie poradzi. Nie 
można jednak stracić z oczu potrzeb dzieci zdrowych w rodzi-
nie i należy zachować odpowiednią równowagę w relacjach 
z nimi.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych w trakcie warsztatów uczą 
się nazywania własnych emocji i kierowania nimi. Poznają spo-
soby normalnego traktowania swoich dzieci, ucząc się, jak zachę-
cać ich do samodzielności i inicjatywy na miarę ich możliwości36. 

35 M. Gorecka, J. hanusz, A. Kucharska-Zygmunt, A. Zygmunt, Zeszyty me-
todyczne 4 – Wyjątkowe rodzicielstwo, cMPPP, Warszawa 2008, s. 6.

36 Por. A. Żyta, Możliwości zastosowania Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 
we wspieraniu rodzin dzieci z niepełnosprawnością, w: Zeszyty metodyczne 4 – Wyjąt-
kowe rodzicielstwo, dz. cyt., s. 56-58.



307Szkoła dla Rodziców i wychowawców...

Oprócz skupiania się na uczuciach i potrzebach, warsztaty Wy-
jątkowego rodzicielstwa uczą poszukiwania sposobów wspierania 
rodziców i wychowawców na trudnej drodze wychowywania 
dziecka niepełnosprawnego.

Swoistym rodzajem „innego” rodzicielstwa jest rodziciel-
stwo adopcyjne. Autorski program Szkoły dla Rodziców Adop-
cyjnych przygotowała i według niego prowadzi zajęcia Jolanta 
ciżmowska z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wałbrzy-
chu. Taka forma Szkoły okazała się potrzebna ludziom, którzy 
znaleźli się w szczególnej sytuacji, choć bardzo pragnęli, to nie 
mogli urodzić własnego dziecka. Program Szkoły dla Rodziców 
Adopcyjnych powstał w oparciu o założenia Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców. Tematyka zajęć dotyczy procedury adopcyjnej, 
wybranych zagadnień z pedagogiki rodziny z uwzględnieniem 
procesu przemiany małżeństwa w rodzinę, problematyki choro-
by sierocej. Pomocne w przygotowaniu do adopcji jest także po-
znanie prawidłowości rozwojowych dziecka z uwzględnieniem 
specyfiki dziecka adoptowanego oraz procesu budowania relacji 
osobowych między rodzicami a dzieckiem. Problematyka war-
sztatów porusza również problem jawności adopcji, tożsamości 
osobowej dziecka adoptowanego oraz budowania poczucia bez-
pieczeństwa dziecka w środowisku rodziny adopcyjnej i poma-
gania w formowaniu przez dziecko poczucia własnej wartości 
i godności. Nie może także zabraknąć tematyki radzenia sobie 
z emocjami, modyfikowania niepożądanych form zachowań 
oraz wdrażania dziecka do samodzielności37.

Realizacja programu w Polsce

Koordynacją i propagowaniem Szkoły dla Rodziców i Wycho-
wawców w Polsce zajmuje się centralna, publiczna placówka 
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, powoła-
na przez Ministra Edukacji Narodowej – centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Posia-
da ona stale uaktualnianą listę koordynatorów, realizatorów 

37 Por. J. ciżmowska, Zeszyty metodyczne 5 – Szkoła dla Rodziców Adopcyjnych, 
cMPP, Warszawa 2008, s. 7.
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i edukatorów programu z całej Polski. Prowadzi także ewaluację 
skuteczności programu realizowanego na terenie kraju.

Zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców mają charakter 
warsztatów, zwykle około 40 godzin zajęć. Jest to najczęściej 
cykl cotygodniowych 10 spotkań trwających 3-4 godziny. Zaję-
cia przeprowadzane są w grupach 12-15 osobowych i przebie-
gają przy aktywnym zaangażowaniu uczestników w różnego 
rodzaju ćwiczenia w małych grupach, scenki dramowe, dys-
kusje i zadania domowe. Najlepiej jest, jeżeli zajęcia dla jednej 
grupy są prowadzone przez dwie osoby posiadające wykształ-
cenie pedagogiczne lub psychologiczne i ukończony kurs przy-
gotowawczy do prowadzenia zajęć. Istnieją oczywiście zalety 
i niebezpieczeństwa modelu współprowadzenia grupy. Poży-
teczna jest dla uczestników obecność dwóch prowadzących, bo 
każdy wnosi swoje bogactwo doświadczenia, a w przypadku 
współprowadzących zapobiega ewentualnemu wypaleniu się 
i daje możliwość przeanalizowania nagromadzonych w trak-
cie prowadzenia zajęć uczuć i emocji. Problemy zaczynają się, 
kiedy prowadzący nie mają do siebie zaufania i rzadko z sobą 
rozmawiają38.

u prowadzących z takim przygotowaniem zakłada się pod-
stawową wiedzę za zakresu psychologii rozwojowej i systemo-
wego rozumienia rodziny. czasami specyfika grupy uczestni-
ków wymaga znajomości tematyki w związku z problemami, 
z jakimi przyszli uczestnicy. Może to być na przykład wiedza 
dotycząca specyfiki różnych rodzajów niepełnosprawności, me-
tod rehabilitacji i edukacji oraz podstaw pedagogiki specjalnej 
dla warsztatów Wyjątkowe rodzicielstwo.

Zwykle po zakończeniu cyklu warsztatów pozostaje w uczest-
nikach rodzaj niedosytu, pragnienie przedłużenia spotkań. Two-
rzą się w ten sposób w wielu miejscach grupy wsparcia dla „ab-
solwentów” Szkoły. Daje to możliwość regularnego spotykania 
się i wymieniania doświadczeniami, spostrzeżeniami i niepowo-
dzeniami w stosowaniu poznanych metod na drodze wychowa-
nia do dialogu.

38 Por. J. Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, dz. cyt., s. 13-14.
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Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 
w badaniach ewaluacyjnych

Doświadczenie prowadzących warsztaty Szkoły pokazuje na 
przestrzeni lat, w jakich realizowany jest program w Polsce, że 
często uczestnicy zajęć trafiają na nie po to, aby zobaczyć i na-
uczyć się, jak zmienić dziecko, a w trakcie zajęć odkrywają, że tak 
naprawdę muszą zmienić siebie, swój sposób myślenia o dziecku 
i zacząć traktować je dialogowo. Wielu uczestników warsztatów 
w badaniach ewaluacyjnych podkreślało, że po wprowadzeniu 
w życie zasad i metod, jakich nauczyli się w trakcie zajęć, za-
uważyli korzystne zmiany nie tylko w relacjach z dziećmi, ale 
także w relacjach z małżonkami, innymi członkami rodziny, 
znajomymi39. Zmiany, jakie zaszły w uczestnikach warsztatów, 
okazały się istotne statystycznie i dotyczyły: znaczących zmian 
w stosowaniu kar cielesnych, budowaniu podmiotowej relacji 
z dzieckiem, respektowaniu jego autonomii, odpowiedzialności 
za dziecko oraz stosowaniu pochwał40.

W kwietniu 2006 roku została wypracowana przez uczestni-
ków Szkoły dla Rodziców i Wychowawców lista umiejętności i te-
matów, które zostały pełniej, głębiej zrozumiane przez rodziców 
i nauczycieli, którzy uczestniczyli w Warsztatach umiejętności 
Wychowawczych zorganizowanych w Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m. St. Warszawy w latach 1999- 
-2005 prowadzonych przez Zofię Reyzz-Rubini według Szkoły 
dla Rodziców i Wychowawców, część 1 i 2:
1. Samoświadomość rodzicielska.
2. uporządkowanie systemu wychowawczego.
3. Potwierdzenie własnych intuicji.
4. Wiedza, która daje poczucie bezpieczeństwa.
5. Poznanie siebie.
6. Impuls do szukania i pogłębiania kontaktu z samym sobą.
7. Podjęcie świadomej pracy nad budowaniem granic swoich 

i dzieci.
8. Patrzenie na świat oczami dzieci.

39 Por. M.J. Sochacki, Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych, w: Zeszyty me-
todyczne 3 – Liderzy – realizatorzy – beneficjenci. Prezentacja wyników badań ewalua-
cyjnych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, cMPPP, Warszawa 2008, s. 25.

40 Por. M.J. Sochacki, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w badaniach ewalua-
cyjnych, „Remedium” XV (2008) 4, s. 3.
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9. Poznanie konkretnych metod i języka komunikacji.
10. cierpliwość.
11. umiejętność uważnego słuchania innych.
12. Rozumienie granic.
13. Akceptacja inności, odmienności.
14. chęć zrozumienia drugiej osoby.
15. Zasada: „Zanim coś powiesz, to się zastanów, jakich chcesz 

efektów”.
16. Wciągnięcie męża w wychowywanie dzieci.
17. Własna asertywność.
18. Rozwiązanie konfliktów z teściową.
19. Rozwój warsztatu zawodowego jako pedagoga i nauczyciela.
20. Mówienie do dziecka jasnych, prostych komunikatów.
21. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
22. Poczucie wspólnoty, że nie jestem sama (inni mają podobne 

problemy).
23. uporządkowanie własnej hierarchii ważności i odnalezienie 

w niej siebie.
24. umiejętność rozmawiania z dzieckiem.
25. Pogłębienie więzi, bliskości z dzieckiem.
26. umiejętność budowania u dziecka zaufania do rodziców.
27. umiejętność pomagania dziecku w trudnych sytuacjach.
28. świadomość potrzeb dziecka.
29. uwaga ukierunkowana.
30. Nowe spojrzenie na siebie i na dziecko.
31. Zauważenie odrębności dziecka.
32. Poprawa komunikacji w rodzinie.
33. Poprawa relacji z innymi.
34. Pewność siebie w podejmowaniu decyzji.
35. łatwiejsze radzenie sobie w rodzicielskich, codziennych prob-

lemach.
36. umiejętność budowania dobrych relacji z dzieckiem, z uszano-

waniem jego prywatności.
37. świadomość, że zmianę u dzieci należy zacząć od zmiany 

u siebie.
38. Kreatywność.
39. Zdolność powrotu do własnego dzieciństwa.
40. Pewność siebie jako rodzica.
41. umiejętność reflektowania.
42. umiejętność pomagania dziecku w dążeniu do celu.
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43. świadomość, że zadaniem rodzica jest rozwijanie samodziel-
ności dziecka.

44. umiejętność odpowiadania na pytania dziecka.
45. Więcej słucham niż mówię.
46. Rozumienie przyczyn zachowania dziecka.
47. Rezygnacja z porównywania dzieci między sobą.
48. Spokój wewnętrzny w relacjach i z samym sobą.
49. Akceptacja siebie i własnych potrzeb.
50. „Branie” czasu dla siebie (ja też jestem ważna/ważny).
51. Otwarcie się na nowe źródła wiedzy o relacjach, rodzinie itp.
52. Obudzenie własnych marzeń i odwaga w ich realizacji.
53. Odnalezienie poczucia własnej wartości.
54. uwolnienie się od poczucia winy.
55. świadomość, że błędy nie pozostawiają szkód nieodwracal-

nych.
56. Nadzieja na sukces wychowawczy.
57. Nadzieja na trwałość więzi z dzieckiem.
58. Nadzieja, że uda się uchronić dziecko przed zagrożeniami.
59. Nowe, cenne kontakty, znajomości.
60. Radość bycia mamą.
61. świadomość, że mogę dziecku zostawić dużo wolności.
62. uniknięcie rywalizacji między dziećmi o miłość.

Badania ewaluacyjne Szkoły dla Rodziców i Wychowawców mają 
charakter ilościowy i jakościowy. Nie są tylko jednorazowe, ale są 
powtarzane, co jakiś czas. Sporo realizatorów zbiera informacje 
od uczestników warsztatów na własny użytek, co daje im impul-
sy do prowadzenia kolejnych grup. Podkreślić należy, że w ba-
daniach ewaluacyjnych biorą udział nie tylko rodzice, ale także 
wychowawcy i nauczyciele. Wyniki ewaluacyjnych badań iloś-
ciowych przeprowadzanych w 2007 roku i w 2009 roku okazały 
się zbieżne w swoich wnioskach. umiejętności nabyte w czasie 
uczestnictwa w warsztatach Szkoły zmienia postawy i zachowa-
nia uczestników nie tylko w rodzinie, ale także doprowadziło do 
poprawy relacji zawodowych. Elementem, który w dużej mierze 
przyczynia się do zmian jest modyfikacja stylu komunikowania 
się, nabrania pewności siebie i w związku z tym do odważniej-
szego podejmowania zadań i wyzwań zarówno w życiu prywat-
nym jak i zawodowym41.

41 Por. M. J. Sochacki, Zeszyty metodyczne 9 – Prezentacja wyników badań ewa-
luacyjnych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, oraz zogniskowanych wywiadów 
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Badania ewaluacyjne zwróciły także uwagę na proces osła-
biania nabytych w trakcie warsztatów umiejętności i nieuświa-
damianym powrotem do stosowania niewłaściwych technik 
wychowawczych i komunikacyjnych. W tym kontekście istotną 
rolę mogą odegrać grupy wsparcia dla absolwentów warszta-
tów, co w niewielkim stopniu już jest podejmowane przez nie-
które ośrodki42.

Podsumowanie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nie ma na celu zmieniać 
rodziców czy wychowawców. Zajęcia warsztatowe mają jedynie 
pomóc im zmienić się samemu. Nie jest bowiem ważne posiąść 
umiejętność zmiany dziecka, ale istotą jest nauczyć się towa-
rzyszenia mu w jego drodze w taki sposób, aby ono samo się 
zmieniało i uczyło na drodze dojrzewania do pełni człowieczeń-
stwa43, bowiem – jak to już zostało wspomniane – zadanie ro-
dziców i wychowawców nie polega na tym, aby dzieci czuły się 
szczęśliwe, ale na tym, żeby stały się w pełni ludźmi44.

charakterystyczne dla procesu wychowania jest to, że od-
działywanie na dziecko odbywa się nie tylko poprzez zamierzo-
ne działania, ale także poprzez codzienność, w której dziecko 
doświadcza troski, czułości i poszanowania godności. Więcej 
przestrzeni na to oddziaływanie przez codzienność jest w życiu 
rodzinnym niż w pracy profesjonalnych wychowawców45. Me-
toda Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ma na celu dostarczenie 
narzędzi rodzicom i wychowawcom do tego, aby mogli skutecz-
nie się porozumiewać.

czy ukończenie warsztatów programu Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców daje gwarancję sukcesu w wychowaniu? Odpo-

grupowych z absolwentami Rodzeństwa bez rywalizacji, cMPPP, Warszawa 2009, 
s. 43.

42 Por. tamże, s. 44.
43 Por. J. Sakowska, Wstęp, w: Zeszyty metodyczne 3 – Liderzy – realizatorzy –  

beneficjenci. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych Szkoły dla Rodziców i Wycho-
wawców, cMPPP, Warszawa 2008, s. 6.

44 A. Faber, E. Mazlish, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, dz. cyt., s. 198.
45 Por. A. Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania – wybrane zagad-

nienia, WSF-P „Ignatianum”, WAM, Kraków 2009, s. 133.
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wiedź odnajduje się każdego dnia, kiedy stylem funkcjonowania 
jest wychowanie bez porażek, czyli przekonanie, że komunikacja 
oparta na dialogu prowadzi do tego, że nie ma przegranych, ro-
dzice nie dominują nad dziećmi ani też dzieci nie zdominowały 
rodziców, bo zachowana została zasada poszanowania godności 
i okazywania szacunku sobie nawzajem.

umiejętność dialogu nie jest sprawnością raz na zawsze na-
bytą, wymaga ona stosowania nabytych umiejętności w codzien-
nym budowaniu relacji międzyludzkich. Z pewnością poznanie 
zasad i założeń Szkoły owocuje świadomością dysponowania na-
rzędziami, które umożliwiają pokonanie trudności, jakie pojawia-
ją się na drodze dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem.
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Ewa Dybowska

Metoda Spotkanie Rodzinne1 jako szansa  
dla rodziny w sytuacji problemowej

Ponowoczesna rzeczywistość charakteryzująca się gwałtow-
nym przyspieszeniem tempa życia i nieustannym poszukiwa-
niem nowych wrażeń, powoduje, że ulegają redukowaniu prze-
jawy życia zbiorowego, zmniejsza się zakres międzyludzkich 
relacji i w związku z tym powstają trudności w określaniu toż-
samości współczesnego człowieka. Jest to często powodem wy-
stępowania kryzysu w życiu jednostki, która nie znajduje możli-
wości jego rozwiązania w dostępnym dla siebie zasięgu działań, 
instytucji czy osób. Trudności, których doświadcza jednostka, 
nie pozostają bez wpływu na jej otoczenie, zwłaszcza na jej śro-
dowisko rodzinne. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kie-
dy jednostką doświadczającą trudności czy kryzysu jest dziecko 
i zagrożony jest jego prawidłowy rozwój w jakiejkolwiek ze sfer, 
a źródłem ograniczenia rozwoju staje się rodzina.

Z punktu widzenia pedagogiki rodzina to przede wszyst-
kim środowisko życia dziecka, środowisko wychowania i prze-
strzeń jego dzieciństwa. To w rodzinie powinny być realizowane 
konkretne zadania opiekuńczo-wychowawcze, takie jak troska 
o prawidłowy rozwój dziecka, zdrowie i życie dziecka, dbałość 
o jego kształcenie, tworzenie warunków do rozwoju społeczno- 

1 Metoda pracy z rodziną Spotkanie Rodzinne funkcjonuje w Polsce także pod 
nazwą Konferencja Grupy Rodzinnej, która jest zastrzeżoną nazwą dla Krajowego 
centrum Konferencji Grupy Rodzinnej (www.kgr.org.pl). Poza Polską opisana 
metoda pracy z rodziną funkcjonuje jako Family Group Conference, Family Group 
Decision Making, Family Unity Meetings, Family Group Conferencing, Family De-
cision Making Program oraz bazujące na samym schemacie Restorative Justice 
Conference. W Małopolsce pilotażowy projekt wdrażania tej metody pracy z ro-
dziną prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod nazwą Spotkanie 
Rodzinne (SR) i ta nazwa została przyjęta w artykule.
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-kulturalnego, dbałość o materialną sytuację rodziny2. Jeżeli ro-
dzina nie wypełnia tych zadań lub wypełnia je w stopniu nie-
wystarczającym, wówczas potrzebuje pomocy. Albo jest w stanie 
sama sobie pomóc po uświadomieniu sobie potrzeby pomocy, 
albo tej pomocy musi poszukać na zewnątrz.

Niewydolność rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji 
i zadań prowadzi zwykle do sytuacji kryzysowej, którą stanowi 
zespół okoliczności, czynników prowadzących do zaburzenia, 
znaczącego zakłócenia równowagi funkcjonalnej (homeostazy). 
Sytuacjami kryzysowymi (granicznymi, trudnymi, skrajnymi, 
ekstremalnymi, krańcowymi) są: sytuacje deprywacji, sytuacje 
konfliktowe, sytuacje zagrożenia, sytuacje utrudnienia i sytuacje 
przeciążenia3. W sytuacji, kiedy rodzina nie jest w stanie sobie 
poradzić z napotkanymi przeszkodami w osiąganiu ważnych ce-
lów życiowych i nie znajduje sposobów poradzenia sobie z daną 
sytuacją, gdyż okoliczności odbierają ludziom zdolność działa-
nia oraz dezorganizują życie, potrzebuje pomocy w przezwycię-
żeniu zaistniałego położenia. W myśl prawa polskiego rodzina 
nie może zostać pozbawiona opieki i pomocy ze strony państwa. 
Według prawa polskiego rodzina jest chroniona. Konstytucja 
RP w art. 18. gwarantuje, że „Małżeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”4. Do pomo-
cy rodzinie zobowiązana jest także pomoc społeczna, która „jest 
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożli-
wienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości”5.

W związku z powyższym rodzina znajdująca się w trudnej 
dla siebie sytuacji, zwłaszcza z punktu widzenia dziecka i jego 
rozwoju może otrzymać pomoc z zewnątrz poprzez ingerencję 
organów systemu pomocy między innymi w taki sposób, że zo-
stanie jej wskazana możliwość, jak może pomóc sama sobie, przy 

2 Por. B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie etiologia zjawiska, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 148.

3 Por. tamże, s. 115.
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 18. 
5 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późniejszymi zmiana-

mi, Dz.u. 2004 r. Nr 64, poz. 593, art. 2, pkt 1.
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delikatnej aranżacji organów pomocowych. Takim sposobem na 
pomoc rodzinie jest Spotkanie Rodzinne (SR).

Spotkanie Rodzinne jest to zebranie, jak największej ilości osób –  
członków rodziny w celu podjęcia próby rozwiązania problemu, 
jaki się w niej pojawił. Jest to sposób na to, by dać rodzinie szansę 
zebrania się razem w celu przygotowania, najlepszego z moż-
liwych, planu wyjścia z sytuacji kryzysowej i podjęcia działań 
ukierunkowanych na rozwiązanie problemu poprzez odbudo-
wanie systemu rodzinnego wsparcia6.

Założeniem niniejszego opracowania jest przybliżenie SR ja-
ko metody pracy w rodzinie i z rodziną, której celem jest poszu-
kiwanie rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych w samej 
rodzinie i w oparciu o jej zasoby. Rodzina jako grupa od czasu do 
czasu napotyka na problemy. Niektóre z nich mogą być w łatwy 
sposób rozwiązane z pomocą krewnych i przyjaciół, a niektó-
re będą wymagały pomocy ze strony służby zdrowia, instytucji 
edukacyjnych i wychowawczych, pomocy społecznej i innych 
organizacji państwowych i pozarządowych.

Historia metody Spotkanie Rodzinne
Korzeniami metoda Spotkanie Rodzinne sięga kultury rdzennej 

ludności Nowej Zelandii, zwanych Maorysami. W tradycyjnej 
kulturze tego plemienia troska i ostateczna decyzja w sprawie 
opieki nad dziećmi w sytuacji, kiedy tej opieki nie mogą spra-
wować rodzice biologiczni, spoczywa na rodzinie dalszej i całej 
społeczności. Społeczność Maorysów w sytuacji problemowej 
gromadziła całą rodzinę bliższą i dalszą w celu wspólnego roz-
wiązania problemu. Zwykle znajdowano rozwiązanie skuteczne 
i trwałe, zabezpieczające potrzeby dzieci7. To rozwiązanie podpa-
trzyli pracownicy socjalni w Nowej Zelandii i spróbowali zasto-
sować w swojej pracy. Metoda ta w listopadzie 1989 roku została 
na stałe wpisana w prawo Nowej Zelandii, gdzie każdy młody 
człowiek może poprosić o zorganizowanie Spotkania Rodzinnego8.

6 Por. Family Group Conference – reference guide¸ Ministry of children and 
Family Development British columbia, canada, 2005, s. 2.

7 Por. M. levine, The family group conference in the New Zealand children, young 
persons, and their families act of 1989 (CYP&F): review and evaluation, „Behavioral 
Sciences and the law”, volume 18, s. 519-520.

8 Por. M. connolly, Up Front and Personal: Confronting Dynamics in the Family 
Group Conference, „Family Process”, volume 45, nr 3, 2006, s. 346.
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Założenia Spotkania Rodzinnego

Podstawowym założeniem metody SR jest przekonanie, że 
każda rodzina jest jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna ze 
swoją własną kulturą, osobowościami wchodzącymi w jej skład, 
indywidualną dynamiką i historią9.

Rodzina jest najbardziej preferowanym środowiskiem, w któ-
rym dziecko jest otaczane opieką, jest wychowywane. To najlep-
sze miejsce dla ochrony dziecięcego spokoju, przede wszystkim 
pod okiem rodziców.

Najlepszym rozwiązaniem pojawiającego się w rodzinie prob-
lemu, a zwłaszcza takiego, który dotyczy dzieci, jest znalezienie 
możliwości jego rozwiązania w rodzinie, dlatego że członkowie 
rodziny są powiązani z sobą specyficznymi więzami emocjonal-
nymi, których nie jest w stanie nikt zastąpić i żaden pedagog 
czy pracownik socjalny poznać do końca. Dzięki tym więzom 
nikt spoza rodziny nie zna lepiej dynamiki i historii problemu, 
który trzeba rozwiązać. Jest to możliwe dzięki znajomości człon-
ków rodziny, świadomej lub nieuświadomionej wewnętrznych 
dynamizmów rodziny i sposobów podejmowania decyzji. Także 
tylko członkowie rodziny znają tajemnice rodzinne, które mimo 
najszczerszych chęci nie są dostępne dla członków rodziny.

Podstawowym założeniem tej metody jest spostrzeganie ro-
dziny jako eksperta od wszystkiego, co jej samej dotyczy, gdyż 
członkowie danej rodziny wiedzą więcej o swojej rodzinie niż 
jakikolwiek specjalista może się dowiedzieć. Posiadają jedyną 
w swoim rodzaju wiedzę i zrozumienie procesów, zdarzeń i za-
chowań pojawiających się w codziennym życiu.

Rodzina ma prawo poznać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące procesu, jakim jest Spotkanie Rodzinne. Rodzina ma 
także prawo do tego, aby być zaangażowaną w przygotowanie 
logistyczne i planowanie Spotkania. Należy uznać prawo rodziny 
to podejmowania decyzji w ich własnej sprawie. W czasie Spotka-
nia, już w samym dniu właściwego Spotkania, rodzina ma prawo 
do prywatnego czasu, wspierającego i bezpiecznego otoczenia 
przy tworzeniu planu dla rozwiązania problemu.

9 Por. P. lawrence, J. Wiffin, Family group conferences – principles and practice 
guidance, Barnardo’s, Barkingside, Ilford, Essex 2002, s. 3.
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Założeniem metody Spotkanie rodzinne jest twierdzenie, że 
w każdej rodzinie można znaleźć jakiś „zdrowy” element, który 
może być punktem wyjścia to tego, aby pomóc rodzinie poradzić 
sobie z problemem we własnym gronie. Metoda ta to wiara w ro-
dzinę, że w przypadku zagrożenia potrafi się ona zmobilizować. 
Idea tej formy pracy z rodziną jest taka, że członkom rodziny dal-
szej zależy na losie dzieci swoich krewnych, jednak nie posiada-
ją dostatecznych informacji i nie wiedzą, że mogą coś zmienić10. 
Bazując na tym założeniu, David crampton opracował piramidę 
wzmacniania opieki nad dzieckiem w rodzinie i w instytucjach. 
Podstawą piramidy jest pomoc sąsiedzka i najbliższego otocze-
nia. Jest to poziom, na którym nie potrzeba instytucjonalnego 
wsparcia. Następny poziom piramidy, według D. cramptona, 
to Spotkanie Rodzinne organizowane w celu bezpiecznego pozo-
stawienia dzieci w rodzinie. Kolejny poziom piramidy dotyczy 
organizowania Spotkania Rodzinnego w celu zabrania dziecka 
z rodziny podstawowej i umieszczenia go w rodzinie dalszej. 
Ostatni poziom piramidy dotyczy ingerencji profesjonalnych 
instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi11. Taki sposób my-
ślenia o opiece nad dziećmi pozwala zastosować Spotkanie Ro-
dzinne jako szansę dla dziecka (dzieci) i rodziny na rozwiązanie 
problemu zasobami rodziny i dopiero, kiedy najbliższe otocze-
nie nie jest w stanie znaleźć rozwiązania problemu we własnym 
zakresie, wówczas wkracza system pomocy społecznej.

Uczestnicy Spotkania Rodzinnego i jego etapy

uczestnikami spotkania, jakim jest Spotkanie Rodzinne, są dwie 
grupy osób. Pierwsza grupa to rodzina rozumiana tutaj bardzo 
szeroko, czyli będą to przede wszystkim dzieci i rodzice, dziad-
kowie, ciocie, wujkowie, kuzyni dalsi i bliżsi, sąsiedzi, przyja-
ciele rodziny, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób, znając 
rodzinę podstawową i jej problem, mogą pomóc w jego rozwią-
zaniu i polepszeniu warunków opiekuńczych, wychowawczych 

10 Por. Materiały szkoleniowe z warsztatów prowadzonych przez Marzenę 
Zykubek w 2007 roku w Krakowie.

11 Por. D.S. crampton, Family Involvement Interventions in Child Protection: 
Learning from Contextual Integrated Strategies, “Journal of Sociology and Social Wel-
fare”, March 2004, Volume XXXI, nr 1, s. 184.

Wybrane zagadnienia... 21



322 eWA dyBoWSkA

i rozwojowych dzieci. Druga grupa uczestników Spotkania jest 
określana jako specjaliści. Są to osoby, które ze względu na swoją 
pracę i wykształcenie, mogą dostarczyć rodzinie informacji i wie-
dzy na temat problemu rodziny i możliwości organizacyjnych, 
które mogą być wsparciem w rozwiązaniu trudności. W skład 
grupy profesjonalistów wchodzi koordynator, który prowadzi 
całe Spotkanie, zarówno na etapie przygotowawczym, jak i w sa-
mym dniu Spotkania. W grupie profesjonalistów znajduje się tak-
że osoba zgłaszająca (zwykle pracownik socjalny albo pedagog), 
pracownicy różnego rodzaju instytucji pomocowych, Ośrodków 
Interwencji Kryzysowej, MOPS-u, PcPR-u, placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Może to być także pedagog ze szkoły 
dziecka, wychowawca klasy czy przedszkola, dzielnicowy, ku-
rator zawodowy lub społeczny12.

Koordynatorem powinna być osoba neutralna, niezależna, 
w żaden sposób nie związana z rodziną, która w sposób obiek-
tywny podejdzie do problemu rodziny podstawowej. To koordy-
nator przygotowuje wszystkich uczestników zarówno z rodziny, 
jak i specjalistów do spotkania, wyjaśnia cel spotkania, wysyła 
zaproszenia. Jego rolą jest przygotowanie terminu i miejsca Spot-
kania rodzinnego. Oprócz spraw organizacyjno-merytorycznych 
koordynator powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejęt-
ności do pracy z ludźmi. Szczególną dyspozycją koordynatora 
powinna być elastyczność, cierpliwość i wytrwałość, a przede 
wszystkim powinien być wyczulony na preferencje, potrzeby 
i dynamikę rodziny, na rzecz której podejmuje się zorganizowa-
nia Spotkania13. udział koordynatora w Spotkaniu jest od momen-
tu zgłoszenia rodziny do zatwierdzenia planu przygotowanego 
przez rodzinę.

Osoba zgłaszająca jest zwykle pracownikiem systemu opieki 
i jej zadaniem jest jasne nazwanie problemu rodziny podstawo-
wej i wskazanie ewentualnie miejsc, gdzie rodzina może uzy-
skać pomoc. Osoba zgłaszająca ma do spełnienia istotną rolę po 
zakończeniu Spotkania rodzinnego, gdyż jej zadaniem jest piloto-
wanie realizacji planu, jaki przygotowała rodzina.

12 Por. K. Mimiec, J. Przeperski, Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego me-
todą Konferencji grupy rodzinnej, „es.O.es” nr 1/2007, s. 13.

13 Por. P. lawrence, J. Wiffin, Family group conferences – principles and practice 
guidance, dz. cyt., s. 8.
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Metoda Spotkanie Rodzinne składa się z kilku etapów14:
1. Zgłoszenie rodziny.
2. Przygotowanie spotkania.
3. Dzień spotkania:

– dzielenie się informacjami,
– prywatny czas dla rodziny i przygotowanie planu rozwiąza-

nia problemu,
– zaakceptowanie planu rodziny.

4. Realizacja wypracowanego planu przez rodzinę i jego ewalu-
acja.
Pierwszym etapem jest zgłoszenie rodziny do Spotkania 

i otrzymanie jej zgody na jego przeprowadzenie. Osoba, któ-
ra zgłasza rodzinę, to osoba zgłaszająca, która zna rodzinę i jej 
problem i w tej metodzie widzi szansę dla danej rodziny. Jed-
nocześnie musi uzyskać zgodę rodziny podstawowej na udział 
w Spotkaniu. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w spotkaniu ro-
dzinnym, wszyscy członkowie rodziny są informowani, na czym 
ta metoda polega.

Najważniejszym i zwykle najdłuższym etapem Spotkania Ro-
dzinnego jest przygotowanie. Obejmuje on przygotowanie ro-
dziny podstawowej i ustalenie listy potencjalnych uczestników 
spotkania. Następnie zaproszenie i przygotowanie do Spotkania 
rodziny dalszej oraz przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Przygo-
towania potrzebują także osoby zaproszone, jakimi są specja-
liści. ustala się ich rolę w spotkaniu i zakres informacji, jakich 
udzielą uczestnikom w dniu spotkania. W pracach przygoto-
wawczych ustalane jest z rodziną miejsce i czas takiego spotka-
nia oraz ewentualna potrzeba pomocy materialnej w organiza-
cji Spotkania15. Warto, aby na tym etapie koordynator spróbował 
poznać, gdzie i kto jest „zdrowym” elementem danego systemu 
rodzinnego, a także, kto jest najsłabszym ogniwem, najbardziej 
wrażliwym.

Sam dzień Spotkania posiada trzy etapy. cale spotkanie od po-
czątku do końca prowadzi koordynator. Pierwszy etap to dziele-
nie się informacjami. To czas, kiedy przedstawiany jest problem 

14 Por. J. Przeperski, Praca z rodziną z zastosowaniem metody Konferencji Grupy 
Rodzinne, „es.O.es” nr 2/2006, s.. 1-2.

15 Por. J. Przeperski., Konferencja Grupy Rodzinnej, „Problemy Opiekuńczo- 
-Wychowawcze” lXVI 2/2006, s. 40.
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rodziny przez osobę zgłaszającą i czas, kiedy mają głos specjali-
ści. Zadaniem specjalistów, pracowników różnych placówek po-
mocowych czy oświatowych jest udzielenie informacji o dziecku/
dzieciach oraz młodych osobach (członkach rodziny) i możliwoś-
ciach skorzystania z usług, o zasobach, środkach, możliwościach 
wsparcia, które są osiągalne w zakresie rozwiązania problemu16. 
Jest to czas na zadawanie wyjaśniających pytań przez członków 
rodziny. Informacje powinny być przedstawiane prostym, zro-
zumiałym dla każdego językiem, przedstawiającym fakty bez 
oceny i bez diagnozy. Osoba zgłaszająca (najczęściej pracownik 
socjalny) musi na tym etapie powiedzieć, jakie sprawy nie pod-
legają negocjacji, np. wydane już orzeczenia sądowe itp. Etap 
ten kończy się postawieniem i zapisaniem przez koordynatora, 
w widocznym i dostępnym wszystkim uczestnikom spotkania 
miejscu, pytania, na które rodzina powinna znaleźć odpowiedź. 
Pytanie winno być tak sformułowane, aby odpowiedź umożli-
wiała rozwiązanie problemu.

Drugi etap samego Spotkania Rodzinnego to prywatny czas 
dla rodziny. Na ten etap rodzina zostaje sama, koordynator, 
osoba zgłaszająca i specjaliści opuszczają pomieszczenie. W ten 
sposób kończy się rola specjalistów, a koordynator i osoba zgła-
szająca oczekują na zakończenie rodzinnej rozmowy. Prywatny 
czas dla rodziny to etap przeznaczony na rozmowę członków 
rodziny między sobą i dojście do porozumienia umożliwiają-
cego stworzenie planu, który pozwoli na rozwiązanie proble-
mu i będzie stanowił odpowiedź na pytanie postawione przez 
koordynatora.

Trzeci etap to akceptacja planu. Koordynator i osoba zgła-
szająca dołączają do rodziny i zapoznają się z planem przygoto-
wanym przez rodzinę. Plan powinien uwzględniać możliwości 
wsparcia i być stosunkowo konkretny, aby umożliwić jego reali-
zację. Plan nie może zostać zaakceptowany przez osobę zgłasza-
jącą do momentu, kiedy potrzeby i sytuacja dziecka/dzieci nie 
będzie bezpieczna i nie będzie im wyrządzana krzywda. Wszy-
scy uczestniczy spotkania decydują także, w jaki sposób będzie 
sprawdzane wykonanie poszczególnych punktów planu oraz 
jakie działania zostaną podjęte, jeżeli plan lub jakiś jego punkt 

16 Por. P. lawrence, J. Wiffin, Family group conferences – principles and practice 
guidance, dz. cyt., s. 5.
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nie zostanie lub nie będzie mógł zostać zrealizowany. Na tym 
etapie kończy Spotkanie Rodzinne i rola koordynatora w całym 
przebiegu metody17.

Pozostaje ostatni etap metody Spotkanie Rodzinne realizacja 
i ewaluacja planu. Od czasu do czasu osoba zgłaszająca lub inny 
organ do tego wyznaczony dokonuje rewizji i ewaluacji planu 
wypracowanego przez rodzinę i jeżeli jest potrzeba, to pomaga 
w stworzeniu kolejnego planu lub naniesieniu zmian na już ist-
niejący.

Należy pamiętać, że każda osoba uczestnicząca w Spotka-
niu Rodzinnym musi mieć zapewnione bezpieczeństwo. Prze-
de wszystkim trzeba zatroszczyć się o dzieci, aby każde z nich 
miało kogoś, kto będzie jego osobą wspierającą, kimś w rodzaju 
adwokata.

Możliwości wykorzystania Spotkania Rodzinnego18

Metodę Spotkania Rodzinnego można wykorzystać w wielu 
problemach występujących w rodzinie, przede wszystkim jed-
nak w sytuacji, gdy jest zagrożony rozwój dziecka i stabilność 
jego środowiska wychowawczego.

Metoda jest zalecana wtedy, gdy dzieci doświadczają przemo-
cy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Może mieć także zastoso-
wanie wówczas, gdy dzieci mają trudności w szkole, przejawiają 
zaburzenia zachowania, są młodocianymi rodzicami, są niepełno-
sprawne fizycznie lub psychicznie. Szczególną wartość stanowi 
Spotkanie w sytuacji, kiedy dziecko przebywa w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej i potrzebne jest nawiązanie relacji z rodzi-
ną biologiczną dziecka. W odniesieniu do osób dorosłych będzie 
ona pomocna w sytuacji poważnych problemów zdrowotnych 
lub psychicznych, opóźnień rozwojowych, uzależnienia, a w spo-
sób szczególny, kiedy mają ograniczone prawa rodzicielskie.

Metoda Spotkanie Rodzinne może być pierwszym krokiem 
w przezwyciężeniu kryzysu, jaki się pojawił w rodzinie podsta-

17 Por. tamże.
18 Por. J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej. Skrypt dla osób uczestniczą-

cych w szkoleniu na koordynatorów KGR, Materiał przygotowany na zlecenie Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Toruń 2006, s. 9.
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wowej. W sytuacji kryzysu często problemem jest zapewnienie 
opieki dzieciom i znalezienie dla nich miejsca pobytu. Pomaga 
rodzicom, którzy są niewydolni wychowawczo w podniesieniu 
ich sprawności opiekowania się dziećmi i zapewnienia im moż-
liwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Metoda znajduje 
także zastosowanie przy zapewnieniu opieki osobom starszym 
lub niepełnosprawnym w rodzinie, przy problemach w rodzi-
nach adopcyjnych i zastępczych, a także przy usamodzielnianiu 
się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Korzyści płynące ze stosowania Spotkania Rodzinnego

Nie trzeba wiele wysiłku, aby dostrzec korzyści płynące ze 
stosowania metody. Dzięki swoim założeniom wzmacnia ro-
dzinne formy opieki nad dzieckiem i czyni skuteczniejszą pracę 
z rodziną w jej środowisku.

Dzięki strukturze organizacyjnej metody cała rodzina jest 
bardziej zaangażowana w rozwiązanie problemu i bierze od-
powiedzialność za podejmowane decyzje, gdyż podjęła je sa-
ma, a nie zostały one jej narzucone. Rodzina czuje i wie, że ma 
wpływ na decyzje dotyczące jej życia. Pozostając we własnym 
gronie w przygotowaniu planu dla rozwiązania problemu, może 
odwoływać się do specyfiki więzów panujących w rodzinie oraz 
tajemnic rodzinnych.

Niewątpliwą korzyścią stosowania w pracy Spotkania Rodzin-
nego jest efektywność, jaką przynosi dla całego systemu pomo-
cowego. Rozwiązanie problemu nie spoczywa na pracowniku 
systemu, ale na samej rodzinie, na którą jest delegowana odpo-
wiedzialność za rozwiązanie zaistniałej trudności. Pomoc, jaką 
zyskuje rodzina w przygotowaniu Spotkania Rodzinnego ze stro-
ny koordynatora, osoby zgłaszającej i specjalistów, wskazuje jej 
możliwości radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Aktywi-
zuje rodzinę, co w ostateczności obniża koszty funkcjonowania 
całego systemu pomocy, gdyż rodzina radzi sobie sama w kolej-
nych sytuacjach problemowych. W metodzie Spotkanie Rodzinne 
angażowane jest również środowisko lokalne w pomoc rodzinie. 
Zamiast wydawać pieniądze na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczej można zatrudnić koordynatora, który dzięki zorga-
nizowaniu Spotkania Rodzinnego doprowadzi do tego, że dzieci 
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zostaną w rodzinie. Koszty zatrudnienia koordynatora są zde-
cydowanie mniejsze niż utrzymanie dziecka w placówce. Koszty 
społeczne i psychologiczne pozostają niepodważalne, bo dziecko 
pozostaje w rodzinie, a nie zostaje umieszczone w placówce.

Spotkanie Rodzinne w badaniach empirycznych19

Badaniami objęta została grupa 47 osób, pracowników Miej-
skich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych centrów Po-
mocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalizacyj-
nych przeszkolonych w metodzie z różną kategorią stażu pracy. 
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za 
pomocą kwestionariusza wywiadu i ankiety. Badania przepro-
wadzono na początku 2008 roku. Z punktu widzenia celów ni-
niejszego opracowania istotne jest przybliżenie analizy jakościo-
wej wyników badań, stąd zostanie pominięta analiza ilościowa 
przeprowadzonych badań.

celem badań była odpowiedź na pytanie, czy metoda Spot-
kanie Rodzinne może zostać wprowadzona w polskim systemie 
pomocy społecznej. W badaniach zwracano uwagę na to, jak 
metoda może wpłynąć na rodzinę, na system pomocy rodzinie. 
Zadano także pytanie, w jakich sytuacjach można zastosować 
metodę SR oraz jakie trudności można napotkać we wdrażaniu 
metody. Interesującą kwestią podjętą w badaniach była ocena 
metody zarówno przez rodziny, jak i profesjonalistów, jednak 
tylko z punktu widzenia respondentów.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że respondenci 
uważają, że metoda Spotkanie Rodzinne jest zdecydowanie war-
tościową propozycją do pracy z rodzinami doświadczającymi sy-
tuacji problemowej i rokuje duże nadzieje na to, że znajdzie ona 
swoje stałe miejsce i praktyczne zastosowanie w małopolskim 
systemie pomocy dziecku i rodzinie. Respondenci zdecydowa-

19 Wyniki badań zostały opisane na podstawie pracy magisterskiej au-
torstwa Teresy Klimary pt. Konferencja Grupy Rodzinnej jako nowy model pracy 
z rodziną. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zenona 
Jasińskiego w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału historyczno-Peda-
gogicznego uniwersytetu Opolskiego w 2008 roku. Maszynopis w posiadaniu 
autorki niniejszego artykułu. 
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nie podkreślili, że metoda ta wymaga zmiany mentalności profe-
sjonalistów – pracowników systemu pomocy społecznej z posta-
wy wszystko wiedzących specjalistów w kierunku przeniesienia 
odpowiedzialności na rodzinę, za zaistniałą w niej sytuację 
problemową. Zmiana mentalności skutkuje postawą większego 
zaufania rodzinie i weryfikacją pojęcia „praca z rodziną”. Praca 
tą metodą w inny niż tradycyjny sposób obciąża pracowników, 
może nawet zwiększa nakład pracy, co jednak uznano za mało 
istotne wobec efektów, jakie może przynieść samej rodzinie.

Metoda Spotkanie Rodzinne w opinii respondentów może 
przede wszystkim wpłynąć na poprawę więzi w rodzinie, co 
umożliwi większe jej scalenie i poprawę generalnego funk-
cjonowania, ogólne wzmocnienie. Metoda ta umożliwia także 
zmobilizowanie i uaktywnienie zasobów rodziny i poznania jej 
mocnych stron. Potencjalnie prowadzi to do zmniejszenia ilości 
dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych i zwiększenie ilości rodzin zastępczych i aktywizacji sa-
mej rodziny. Metoda ta „wymusza” na rodzinie podjęcie działań 
i aktywnego zaangażowania się w rozwiązanie problemu, co sta-
nowi istotny argument za udziałem rodziny w takim Spotkaniu, 
gdyż większość osób korzystających z systemu pomocy społecz-
nej posiada tak zwany syndrom wyuczonej bezradności.

Praca na zasobach rodziny daje możliwość zmniejszenia lub 
wręcz uniknięcia ingerencji instytucji pomocowych w rodzinę 
i zdecydowanie zmniejsza bezpośrednie, czynne zaangażowanie 
specjalistów, co w efekcie zwiększa efektywność systemu pomo-
cy społecznej, gdyż mniej osób będzie klientami ośrodków.

Wśród sytuacji problemowych w rodzinie, w których moż-
liwe jest zastosowanie metody Spotkanie Rodzinne, respondenci 
wskazali przede wszystkim uzależnienia, przemoc w rodzinie, 
zapewnienie dzieciom opieki oraz problemy opiekuńczo-wy-
chowawcze.

Podkreślając zalety metody Spotkanie Rodzinne, responden-
ci wskazali jednak na pewne trudności, które może napotkać 
wdrażanie tego sposobu pracy z rodziną w polskim systemie 
pomocy społecznej. Niektóre z nich są powodowane tzw. czyn-
nikiem ludzkim, a inne leżą po stronie organizacyjno-legislacyj-
nej systemu pomocy w Polsce. Trudnościami po stronie systemu 
jest brak środków finansowych na odrębne stanowiska pracy czy 
nowe stanowiska pracy dla koordynatorów metody. Także brak 



32�metodA Spotkanie Rodzinne jAko SzAnSA...

warunków lokalowych na przygotowanie i przeprowadzenie 
Spotkania Rodzinnego oraz nadmierne obciążenie pracą pracow-
ników systemu pomocy może stanowić przeszkodę w szerokim 
stosowaniu metody. czynniki te często wynikają ze względów 
organizacyjno-legislacyjnych systemu pomocy i wymagają nie 
tylko zmiany ludzkiej mentalności, ale przynajmniej drobnych 
zmian w przepisach. Wprowadzenie metody, jaką jest Spotkanie 
Rodzinne byłoby z pewnością dużą nowością i zmianą, co zwykle 
powoduje opór i lęk w ludziach, zarówno w ludziach (pracowni-
kach i klientach), jak i w instytucjach.

Metodę tę, jak każdą nowość, należy oswoić i stopniowo adap-
tować w polskim systemie pomocy. Mimo oporu i leków warto 
ten trud podejmować przede wszystkim na możliwe długofa-
lowe cele. Mniej dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych to mniej potrzebnych pieniędzy na ich utrzymanie. Wię-
cej aktywności rodziny w rozwiązywaniu własnych problemów 
i przezwyciężania trudnej sytuacji to więcej dzieci, które mają 
szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo. Więcej dzieci wychowywa-
nych w rodzinach prawidłowo funkcjonujących to więcej ludzi, 
którzy takie rodziny będą potrafili zbudować w przyszłości.

Podsumowanie

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku zobo-
wiązuje pracowników pomocy społecznej oraz placówek opie-
kuńczo-wychowawczych do pracy lub współpracy z rodziną 
swojego podopiecznego20. Jednym ze sposobów pracy z rodziną 
może być metoda, jaką jest Spotkanie Rodzinne, w której stosowa-
niu pracownik systemu pomocy występuje w innej roli niż do 
tego przywykło społeczeństwo polskie. Z postawy opiekuńczo- 
-kontrolnej, często nawet narzucającej, w proponowanej me-
todzie przyjmuje on postawę partnersko-wspierającą, staje się 
swoistego rodzaju towarzyszem rodziny w rozwiązaniu jej prob-
lemu.

Spotkanie Rodzinne to metoda, która kładzie nacisk na roz-
wiązanie problemu przez samą rodzinę, a nie przez profesjo-

20 Por. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późniejszymi zmia-
nami, Dz.u. 2004 r. Nr 64, poz. 593, rozdział 4, art. 70-90.
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nalistów. Twórcami planu i osobami podejmującymi decyzję są 
szeroko rozumiani członkowie rodziny. Jako szansa dla rodziny 
może być uwzględniana w lokalnych strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych, w wewnętrznych planach, przepisach 
czy regulaminach instytucji, placówek i organizacji zajmujących 
się pracą z rodziną. Podkreślić należy, że metoda ta jest szansą na 
rozwiązanie problemu, a nie jedynym możliwym rozwiązaniem. 
Jako próba rozwiązania problemu nie zawsze musi się udać jed-
nak zawsze warto próbować i dopiero, kiedy rodzina nie poradzi 
sobie, należy podjąć działania, które przyjdą z zewnątrz rodziny, 
od podmiotów systemu pomocy społecznej.

Pamiętać trzeba, że zwiększenie aktywności rodziny w roz-
wiązaniu problemu przez nią samą, mobilizowanie jej członków 
i pomoc w odkryciu jej zasobów i mocnych stron powoduje, że 
ta sama rodzina w przyszłości, kiedy stanie przed kolejną trud-
nością, nie będzie szukała pomocy w instytucji, tylko będzie po-
trafiła sama zmierzyć się z problemem.

Trudno znaleźć sytuację, kiedy nie jest możliwe zastosowa-
nie metody, jeżeli tylko nie ma prawnych czy psychologicznych 
przeszkód zarówno po stronie rodziny, jak i pracowników syste-
mu pomocy. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że nie istnieje 
jedna metoda czy jeden gotowy zestaw technik, który można za-
stosować do wszystkich problemów występujących w rodzinie 
dotkniętej problemem.
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Bernadetta Sarnacka

Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną

Powstanie instytucji nadzoru kuratorskiego wiąże się z po-
wstaniem i rozwojem sądownictwa dla nieletnich, który przy-
pada na koniec XIX wieku. Pierwsze formy kurateli sądowej 
zaczęły się w tym czasie kształtować w Stanach Zjednoczonych 
i w Anglii. Wyodrębniły się wówczas jako samodzielne i auto-
nomiczne instytucje pomocowo-interwencyjne. Zmiany, jakie za-
szły w praktyce i prawie obu krajów, w istotny sposób wpłynęły 
na inne. Na przestrzeni lat powstał tzw. „model społeczno-za-
wodowy” pracy pomocowej, który obecnie funkcjonuje również 
w naszym kraju. Opiera się on na kadrze kuratorów zawodo-
wych oraz pracujących pod ich opieką kuratorów społecznych, 
zatrudnionych przy Sądach Rejonowych. Na gruncie polskim 
nadzór kuratorski polega między innymi na indywidualnym od-
działywaniu wychowawczym na nieletniego. Stanowi to formę 
stałej ingerencji władzy sądowej w wychowanie nieletniego1.

Kurator sądowy – zadania i funkcje

Kurator sądowy (społeczny i zawodowy) to w myśl art. 115. 
§ 13 pkt. 3. Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, pełniący 
swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej, 
który realizuje określone przez prawo zadania o charakterze: wy-
chowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym, diagnostycz-
nym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orze-
czeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno 

1 Por. A. Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinne-
go kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, lublin 2006, s. 71.
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w środowisku osób, których dotyczy postępowanie, czyli pod-
opiecznych (małoletnich i nieletnich), w miejscu ich zamieszka-
nia, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich po-
bytu, w szczególności na terenie zakładów karnych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. 
Kurator sądowy, jako funkcjonariusz publiczny, podczas wyko-
nywania przez siebie obowiązków służbowych podlega takiej 
samej ochronie prawnej jak policjant, prokurator czy komornik. 
Naruszenie jego lub jej nietykalności cielesnej, czynna napaść lub 
publiczne znieważenie jest przestępstwem ściganym z oskarże-
nia publicznego, za które grozi kara pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat.

W niniejszym artykule interesować nas będzie specyfika pra-
cy sądowego kuratora rodzinnego (zawodowego i społecznego) 
i prowadzenie przez niego nadzoru nad małoletnim (nieletnim) 
i jego rodziną. Rodzinny kurator sądowy zostaje powołany 
przez sąd rodzinny i nieletnich. Bezpośrednio podlega on Usta-
wie o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. u. z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1071) oraz znowelizowanej Ustawie o postępowaniu 
w sprawach nieletnich z dnia 15 września 2000 r. (Dz. u. z 2000r. Nr 
91, poz. 1010). Oba dokumenty wytyczają cel pracy rodzinnemu 
kuratorowi sądowemu w wypełnianiu nadzorów i opieki nad 
nadzorowanym.

Kuratorów sądowych dzielimy na:
1. Kuratorów zawodowych:

– dla dorosłych – wykonują orzeczenia sądowe w sprawach 
karnych; tradycyjnie sprawują dozory nad skazanymi 
warunkowo, zwalnianymi z zakładów karnych oraz nad 
skazanymi na karę pozbawienia wolności, wobec których 
zastosowano warunkowe zawieszenie kary pozbawienia 
wolności;

– rodzinnych – wykonują orzeczenia w sprawach rodzinnych 
i nieletnich, prowadzą głównie nadzory nad małoletnimi 
i nieletnimi oraz nad rodzicami, którym ograniczono prawa 
rodzicielskie oraz przeprowadzają wywiady środowiskowe.

2. Kuratorów społecznych – wykonują orzeczenia w jednym 
z dwóch powyższych zespołów, lecz wykonują swoje zadania 
społecznie.
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ustawa o kuratorach sądowych2 zwraca uwagę na cechy 
i predyspozycje, jakie powinna posiadać osoba, która zamierza 
pełnić rolę kuratora zawodowego lub społecznego.
1. Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto:

a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-
wilnych i obywatelskich,

b) jest nieskazitelnego charakteru,
c) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obo-

wiązków kuratora zawodowego,
d) ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk peda-

gogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych 
albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomo-
we z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjo-
logicznych lub prawnych,

e) odbył aplikację kuratorską,
f) zdał egzamin kuratorski.

2. Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu okręgo-
wego, może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zwol-
nić od obowiązku odbycia aplikacji kuratorskiej i złożenia eg-
zaminu kuratorskiego.
W art. 84. ustawy można przeczytać, kto może być powołany 

do funkcji kuratora społecznego:
1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powoła-

ny ten, kto:
a) odpowiada warunkom określonym w art. 5. ust. 1. pkt 1-3, 

(powyżej),
b) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie 

w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej 
lub wychowawczej,

c) złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego 
dotyczy.

2. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach 
i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika 
zespołu.

3. Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zes-
pole.
Kuratorem społecznym może zostać osoba, która spełnia takie 

same wymagania jak kandydat na kuratora zawodowego. Różni-
2 Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. Dz. u. z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, art. 5. i 84.
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ca jednak polega na tym, że kurator społeczny nie musi posiadać 
wykształcenia wyższego, odbyć aplikacji kuratorskiej i nie składa 
egzaminu kuratorskiego. Kurator społeczny pracuje pod kierun-
kiem kuratora zawodowego, wykonując swoją pracę społecznie, 
za co nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie zryczałtowany 
zwrot kosztów poniesionych podczas wykonywania zadań.

Jeśli dana jednostka spełnia określone w ustawie kryteria 
i zostaje powołana na stanowisko kuratora, wówczas musi zło-
żyć ślubowanie przed prezesem sądu okręgowego, w obecno-
ści kuratora okręgowego o treści: „ślubuję uroczyście powie-
rzone mi obowiązki kuratora sądowego wykonywać zgodnie 
z prawem, sumiennie i rzetelnie, w postępowaniu kierować 
się zasadami etyki zawodowej, mając na względzie dobro Rze-
czypospolitej Polskiej i dobro osób podlegających mojej pieczy, 
a także zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których 
powziąłem wiadomość w związku z pełnioną funkcją”. ślubo-
wanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż 
Bóg”3. Z tak złożonego ślubowania sporządzany jest protokół. 
Kurator sądowy otrzymuje również legitymację jako dokument 
świadczący o jego tożsamości, ale też uprawniający go do żą-
dania od policji i innych organów lub instytucji państwowych 
oraz osób fizycznych pomocy w wykonywaniu swoich czynno-
ści służbowych.

Zadania, jakie stoją przed kuratorem sądowym, są również 
określone w ustawie, o której była mowa.

Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do4:
1. Występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem 

o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka.
2. Przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów 

środowiskowych.
3. Współpracy z właściwym samorządem i organizacjami spo-

łecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, 
resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej 
w środowisku otwartym.

4. Organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecz-
nych oraz innych osób uprawnionych do wykonywania dozo-
rów lub nadzorów.

3 Tamże, art. 6. § 1.
4 Tamże, art. 11.
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5. Sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowa-
nia wykonawczego lub innych uchybień w działalności poza-
sądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.
W przypadku kuratora społecznego zakres obowiązków for-

mułuje art. 87. tejże ustawy, który mówi, że jest on określony 
przez kierownika zespołu w porozumieniu z wyznaczonym ku-
ratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społecz-
ny ma pracować. Zakres obowiązków kuratora zawodowego 
i społecznego jest nieco zróżnicowany. Kurator zawodowy może 
wykonywać swoje obowiązki zarówno w terenie, jak też pełniąc 
dyżury kuratorskie w sądzie. Podejmuje szereg decyzji dotyczą-
cych podopiecznych we współpracy z różnymi instytucjami, jak 
też pracownikami sądu. Kurator społeczny pracuje pod kierun-
kiem kuratora zawodowego, pomagając mu głównie w pełnie-
niu nadzorów poprzez pracę w terenie.

Sądowemu kuratorowi rodzinnemu przysługują również 
prawa, które precyzuje ustawa5:
1. Odwiedzanie w godzinach od 700 do 2200 osób objętych po-

stępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także 
w zakładach zamkniętych.

2. Żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem doku-
mentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości.

3. Żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecz-
nych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli 
zleconej przez sąd.

4. Przeglądanie akt sądowych i sporządzania z nich odpisów 
w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz do-
stępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych 
osób objętych postępowaniem.

5. Żądania od policji oraz innych organów lub instytucji pań-
stwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od 
osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbo-
wych (co zostało sprecyzowane w legitymacji kuratorskiej).

5 Tamże, art. 9.

Wybrane zagadnienia... 22
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Osoby podlegające nadzorowi kuratorskiemu

W większości przypadków są to młodzi ludzie (młodzież 
nawet do 21. roku życia), małoletni, nieletni, którzy naruszyli 
prawo bądź też wykazują objawy niedostosowania społecznego 
albo są zagrożeni demoralizacją, zaczynają sprawiać trudności 
wychowawcze w domu czy szkole. W sprawozdaniach kurator-
skich mianem „małoletniego” określa się podopiecznego do 18. 
roku życia, który został objęty nadzorem w związku ze sprawa-
mi społeczno-opiekuńczymi, wychowawczymi lub rodzinnymi. 
„Nieletni” to podopieczny, którego obejmuje nadzór kuratorski 
ze względu na konflikt z prawem – tzw. sprawę karną. Może on 
zostać przedłużony do 21. roku życia.

Rodziny, w których wychowują się tacy młodzi ludzie, są naj-
częściej „niewydolne wychowawczo” i nie spełniają należycie 
swej roli. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Z reguły tkwią 
one w samej rodzinie i w konsekwencji dotyczą nieletniego. Na-
leżą do nich: trudna sytuacja materialna rodziny i niezaradność 
życiowa rodziny czy nieudolność rodziców w doborze metod 
i sposobów wychowania bądź niewłaściwa opieka lub jej brak, 
czy też brak umiejętności poradzenia sobie z trudną sytuacją ro-
dziny, pojawiającymi się problemami i brakiem perspektyw na 
zmianę obecnej sytuacji. Wśród przyczyn pojawić się również 
mogą: konflikty między członkami rodziny czy brak konsek-
wencji względem małoletniego lub zróżnicowane postawy ro-
dzicielskie – brak współpracy „z” i „między” rodzicami bądź też 
zmiany w strukturze rodziny (rozwód rodziców, odejście jedne-
go z rodziców), a także dysfunkcjonalność rodziny (rodzina nie 
potrafi sprostać ciężarowi wychowania) oraz patologia rodziny –  
rodziny zdemoralizowane i dotknięte uzależnieniami, przemocą 
itp. Młody człowiek nie znajduje wówczas oparcia w rodzinie, 
która z racji dysfunkcji czy patologii nie spełnia swojej roli.

Gdy małoletni czy nieletni zaczyna naruszać obowiązujące 
społecznie normy poprzez negatywne zachowanie, ponosi kon-
sekwencje w postaci kary. Nawet w tzw. „normalnej rodzinie” 
fakt pojawiających się trudności wychowawczych może zaważyć 
na negatywnych rezultatach z racji np. pokładanych, a zawie-
dzionych oczekiwań wobec młodego człowieka. Może dochodzić 
również do problemów w grupie rówieśników, np. do odrzuce-
nia. Dla młodego człowieka pierwsze zatrzymanie przez policję, 
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przesłuchanie, wezwanie do sądu są doświadczeniami przykry-
mi, ale jednocześnie są cudzymi decyzjami, na które nieletni nie 
ma wpływu. W takiej sytuacji objęcie osoby nadzorem kurator-
skim jest decyzją sądu i staje się zadaniem kuratora sądowego.

Nadzór kuratorski

W orzeczeniu sądowym nadzór kuratorski ma spełniać za-
danie środka wychowawczego (jest jednym ze środków stoso-
wanych wobec nieletniego), który nie zmienia sytuacji środo-
wiskowej podopiecznego, ale jest dodatkowym czynnikiem 
zewnętrznym i kontrolnym, mającym pomóc „w prowadzeniu 
wychowawczego procesu przez rodzinę”6. W praktyce pod-
opieczny pozostaje w swoim dotychczasowym środowisku, 
w którym oddziałuje się na niego wychowawczo. Możliwa jest 
też praca się z całą rodziną i środowiskiem podopiecznego (ma-
łoletniego). Postanowienie sądu jasno precyzuje, na czym ma po-
legać nadzór kuratora, tj.: jaki jest powód orzeczenia tego środka, 
na jaki problem należy zwrócić uwagę w trakcie nadzorów, czy 
rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską bądź któreś z nich 
zostało jej pozbawione. Należy tu podkreślić, że nadzór kurator-
ski jest narzucony osobie nadzorowanej decyzją sądu i nie za-
wiera on elementu dobrowolności. Z przebiegu nadzoru kurator 
regularnie składa sprawozdania do sądu, w którym znajdują się 
informacje uzyskane w trakcie nadzoru oraz propozycje do dal-
szej pracy ze wskazanym podopiecznym.

Metody pracy kuratora sądowego

Rodzinny kurator sądowy może realizować powierzone mu 
zadania kilkoma metodami:
− pracą z indywidualnym przypadkiem (casework);
− pracą grupową (groupwork);
− pracą ze środowiskiem (network)7.

6 cyt. za A. Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzin-
nego kuratora sądowego, dz. cyt., s. 71.

7 Tamże, s. 71.
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Praca z indywidualnym przypadkiem (casework) jest metodą 
pozwalającą na indywidualne kontakty wychowawcze kuratora 
z podopiecznym (małoletnim, nieletnim). Ponadto umożliwia 
kuratorowi podmiotowe podejście do wychowanka, gdzie moż-
liwy jest całościowy ogląd problemów podopiecznego. Istotne są 
podstawowe założenia metody casework8:
− indywidualizacja w postępowaniu – wymaga to indywidu-

alnego podejścia kuratora do każdego ze swoich podopiecz-
nych, gdyż każdy z nich jest inny i nie ma jednego uniwersal-
nego sposobu postępowania wobec wszystkich;

− rozwijanie w podopiecznym poczucia odpowiedzialności za 
jego własne postępowanie – uświadomienie wychowankowi 
konsekwencji jego postępowania, zachowania, toku myślenia, 
ukazanie możliwości i sposobów innego rozwiązania proble-
mu, wyboru innych dróg;

− powściągliwość w wyciąganiu wniosków – powstrzymywanie 
się od wyciągania ostatecznych sądów; w pierwszej kolejności 
należy rozpoznać trudności, problemy, ustalić stopień nasile-
nia ubytków fizycznych i psychicznych i określić ich stopień 
trwałości, by ustalić odpowiedni sposób postępowania.
Praca z indywidualnym przypadkiem jest uznawana za 

szczególnie wartościową w nadzorze kuratorskim. Pozwala ona 
na zajęcie się konkretnym przypadkiem, jednostką jako całością 
w jej określonym środowisku. Zwraca uwagę na jej powiązania 
ze środowiskiem, na jej potrzeby, dążenia czy postawy społecz-
ne. Może przez to ogarnąć całokształt problemów. Stwarza moż-
liwość nawiązania z podopiecznym osobistego i przyjacielskiego 
kontaktu, aby przez to wzbudzać w nim motywację i prowa-
dzić dialog, który pozwoli poznać i zrozumieć punkt widzenia 
jednostki. Młodzi ludzie objęci nadzorem kuratora żyją często 
w nieprzyjaznym dla nich środowisku, są zaniedbani i margina-
lizowani. Nie są nauczeni kultury życia codziennego, sposobów 
spędzania czasu wolnego i wywiązywania się z obowiązków. 
Kurator służący radą i pomocą, który, jako osoba z zewnątrz, po-
trafi z podopiecznym prowadzić dialog, jest mu życzliwy i przy-
chylny, może wiele zmienić w życiu młodego człowieka. Powi-
nien jednak zdobyć jego zaufanie.

8 Por. tamże, s. 105-106.
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Praca grupowa (groupwork) jako metoda ma na celu dążenie 
do rozbudzania i podtrzymywania sił jednostki poprzez wpływ 
grupy. Stosowana jest najczęściej w ośrodkach kuratorskich, 
gdzie pracuje się z młodzieżą, przystosowując ją do życia w spo-
łeczeństwie.

Network jako metoda środowiskowa polega na organizowaniu 
pracy nad całym zapleczem środowiskowym, gdzie głównym 
celem jest wytworzenie życzliwego stosunku otoczenia, polep-
szenie sytuacji podopiecznego i jego roli pozycji w środowisku 
rówieśników9.

Rodzina w nadzorze kuratora sądowego

Jak zostało już wcześniej wspomniane, rodzina, w której żyje 
i wychowuje się podopieczny pod nadzorem kuratorskim, jest 
rodziną niewydolną wychowawczo, której wielość problemów 
uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i rozwój jej człon-
ków. członkowie rodziny tworzą układ, system, gdzie każda 
osoba jest jego ogniwem. Dana jednostka wpływa na funkcjono-
wanie całego układu, a działanie układu determinuje zachowa-
nia poszczególnych jednostek. Jeśli ogniwa systemu nie funkcjo-
nują prawidłowo, zaburzone jest funkcjonowanie całego układu. 
Rodzinę uważa się za podstawowe środowisko wychowawcze. 
Jeśli nie funkcjonuje ona w sposób prawidłowy, staje się zagroże-
niem dla wychowujących się w niej młodych ludzi, czyli nieko-
rzystnym środowiskiem wychowawczym. Z drugiej strony taka 
rodzina wymaga szczególnej pomocy, mającej na celu przywró-
cenie jej prawidłowego funkcjonowania. Możliwość umieszcza-
nia dziecka poza rodziną stosowana jest tylko jako środek osta-
teczny10. W rodzinie niewydolnej wychowawczo niespełniane 
będą funkcje rodzicielskie, które w efekcie wyrządzają szkodę 
innym członkom, a w szczególności dzieciom. Dwoje dorosłych 
ludzi wchodzących w związek małżeński wnosi z sobą swój „ba-
gaż życiowy”, styl bycia, zachowania, własny światopogląd oraz 

9 Por. Tamże, s. 77-78.
10 Por. Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem 

w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, lublin 
2005, s. 107-111.
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przekonanie, jak powinno wyglądać ich małżeństwo i rodzina. 
Na bagaż dorosłego człowieka składa się cały przebyty proces 
wychowawczy. Od jego zwartości będzie zależało między inny-
mi pełnienie ról rodzicielskich11.

Kurator, który podejmuje nadzór nad podopiecznym, musi 
uwzględnić pojawiające się problemy, dysfunkcje, patologie czy 
niewydolność wychowawczą w rodzinie. Zanim przystąpi do 
objęcia nadzoru, wnikliwie przegląda akta sprawy, zdobywając 
potrzebne informacje do przeprowadzenia pierwszego wywiadu 
środowiskowego. Nie jest to jednak wiedza wystarczająca. Nie 
ma tu bowiem informacji o tym, jakie siły społeczne oddziałują 
w rodzinie, przyjaciołach czy sąsiadach, jakie rodzina ma aspira-
cje czy dążenia lub możliwości uzyskania pomocy, czy były już 
podejmowane wysiłki zmiany dotychczasowej sytuacji. Trzeba 
również zdobyć wiedzę o aktualnej postawie rodziców wobec 
zastanych problemów: czy je dostrzegają, czy znają ich przyczy-
ny, czy je wyolbrzymiają, czy też minimalizują, a przede wszyst-
kim czy chcieliby coś zmienić, czy widzą potrzebę zmian.

Założenia pracy z rodziną

Polskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne opracowało ogól-
ny program pracy z rodziną, który w sposób usystematyzowany 
ukazuje założenia takiej pracy.

cele pracy z rodziną12:
1. Pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny.
2. Wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych 

w rodzinie.
3. Pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.
4. Odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodzi-

ny wobec dzieci.
5. Neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci.
6. Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kry-

zysów w rodzinie.

11 Por. A. M. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, WSiP, Warszawa 
2004, s. 13-14.

12 cyt. za Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypad-
kiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, dz. cyt., s. 112.



343rolA kurAtorA SądoWego W prAcy z rodziną

Nadzór kuratora rodzinnego z założenia jest jednym ze 
środków, który stwarza szansę rozwoju podopiecznemu w jego 
własnym środowisku. Ponieważ środowisko to jest niekorzyst-
ne wychowawczo, sprawowanie nadzoru wymaga również 
pracy z tym środowiskiem. Pracując z rodziną, bardzo ważne 
jest, by utrzymywać stałe i regularne kontakty z jej wszystki-
mi członkami. Należy być bezstronnym wobec poszczególnych 
osób w rodzinie.

Większość patologicznych rodzin nie ma motywacji do żad-
nej istotnej zmiany, dlatego szczególnie ważny jest tu aktywny 
kontakt w miejscu ich zamieszkania. Praca z rodziną naturalną 
zależy również od wieku, w jakim znajduje się małoletni czy 
nieletni. Należy pamiętać, że do 15. roku życia praca ta będzie 
miała większy nacisk na rodzinę jako całokształt, by w ten spo-
sób wesprzeć pracę z podopiecznym. W okresie dorastania wy-
chowanka (15-20 lat) praca z rodziną ma już w większym stop-
niu charakter pomocniczy. Efektywna praca z rodziną musi być 
stała, intensywna i dotyczyć ważnych jej problemów. Istotne jest 
jednak to, by nie wyręczać jej we wszystkim, gdyż doprowadza 
to do uzależnienia i roszczeń (zasada subsydiarności, zwana też 
zasadą pomocniczości). Kurator prowadzący nadzór powinien 
zrozumieć wzajemne relacje w rodzinie, więzi emocjonalne, któ-
re je łączą, by uniknąć błędnej interpretacji i wyboru niewłaści-
wego rozwiązania.

Istnieją różne formy pracy z rodziną13:
1. Nawiązanie kontaktu (wymiana informacji, bliższe poznanie 

rodziny).
2. Pomoc socjalna (chodzi tu o szerokie rozumienie tej pomocy 

w codziennych problemach życiowych).
3. Interwencja kryzysowa (pomoc i mediacja w kryzysach ro-

dzinnych i zewnętrznych).
4. Konsultacja wychowawcza (zwiększanie wiedzy i umiejętno-

ści wychowawczych).
5. Grupa wsparcia (rodziców, matek, ojców, osób uzależnio-

nych).
6. Terapia rodzinna, małżeńska, indywidualna i grupowa.

Rodzinny kurator sądowy prowadząc nadzór, pracując z pod-
opiecznym i rodziną, musi się wykazać nie tylko znajomością 

13 Por. tamże, s. 112-114.
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prawa i wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, ale posiadać 
również takie cechy osobowości, które pomogą mu w komuni-
kacji z otoczeniem i wzbudzeniu zaufania. Rodzina znajdująca 
się w trudnej sytuacji życiowej będzie wymagała pomocy osoby 
kompetentnej. Praca kuratora z rodziną koncentruje się przede 
wszystkim na tych problemach rodziny, które mają znaczenie dla 
wychowania oddanego pod nadzór małoletniego (nieletniego). 
Pomoc z jego strony ma wspierać rozwój, umiejętność lepszego 
radzenia sobie z daną sytuacją i zaradność. Ma zwiększać poczu-
cie bezpieczeństwa członków rodziny i dodawać jej sił. Wśród 
rodzin trafiających pod nadzór kuratora jest wiele takich, które 
aktualnie znalazły się w sytuacji zbyt trudnej, by ją samodzielnie 
przezwyciężyć. Dzieje się tak z powodu popełnienia przez ich 
dziecko czynu karalnego lub zachowania ocenianego jako nega-
tywnie. Pociąga to za sobą wezwania na policję, przesłuchania 
i sprawy w sądzie. Dlatego w takim momencie trzeba umieć wy-
dobyć w rodzinie to, co jest pozytywne, pokazać dobre strony 
poszczególnych członków tej rodziny, zalety wartości.

Patrząc na pracę sądowego kuratora rodzinnego z własnego 
doświadczenia, mogę powiedzieć, że w nadzorze kuratorskim 
jest kilka aspektów, które są istotne dla efektywnej, choć czasem 
żmudnej pracy kuratora. Przede wszystkim sposób nawiązania 
pierwszego kontaktu, a co za tym idzie stosunek rodziny i pod-
opiecznego do osoby kuratora. Jeśli kurator wzbudzi zaufanie, 
nawiązując pozytywne relacje, informując o roli kuratora w nad-
zorze, może to zaowocować już na samym początku gotowością 
do współpracy. Współpraca, która jest kolejnym ważnym aspek-
tem, dotyczy nie tylko rodziny i jej członków, ale wszelkich insty-
tucji, które świadczą pomoc i opiekę rodzinom (szkoła, poradnie, 
ośrodki). ustalając wspólny plan działania, kurator zwiększa tym 
samym szansę na powodzenie nadzoru. Pełniący nadzór kurator 
często stosuje system kontrolny rodziny czy podopiecznego, co 
może prowadzić ze strony rodziny do dużej niechęci i wrogiego 
nastawienia do osoby kuratora. Dlatego bardzo ważna dla obu 
stron jest rozmowa. W niej zaś przydatna jest umiejętność słucha-
nia, ale też znalezienie porozumienia i akceptacja rozmówcy. Sam 
kontakt z osobą podopiecznego, powinien mieć znaczenie wy-
chowujące. Życzliwa, kulturalna rozmowa może uczyć szacunku 
i odpowiedniego sposobu bycia. Pojawia się tu wzajemna akcep-
tacja wychowanka i wychowawcy. W trakcie rozmowy można 
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analizować sytuację rozmówcy, zobaczyć jego poglądy, trudności 
czy sposób myślenia. Rozmowa jest też okazją do ustalenia wspól-
nego planu działania i jego realizacji przez podopiecznego. „Ko-
munikacja wpływa na związek między kuratorem a nieletnim. 
Może ona ów związek posunąć naprzód, może jednak również 
go cofnąć albo pozostawić w tym samym miejscu; może go pogłę-
bić, lecz także uczynić go bardziej dalekim i bezosobowym”14.

Podsumowanie

Rola, jaką pełni rodzinny kurator sądowy, ma charakter wie-
lowymiarowy. Aspirowany jest do wykonywania zadań wycho-
wawczo-resocjalizacyjnych, profilaktycznych czy też diagno-
stycznych w pracy z podopiecznymi i ich rodzinami. Zalecone 
mu przez sąd zadania mają charakter czynności nadzorczo-kon-
trolnych w środowisku domowym. chroni to podopiecznego 
przed umieszczeniem go w zakładzie wychowawczym czy po-
prawczym. umożliwia jednocześnie pracę z całą rodziną, w tym 
pedagogizację rodziców. Kurator rodzinny jako funkcjonariusz 
służby społecznej uwzględnia prawo małoletniego (nieletniego) 
do samostanowienia o sobie i ponoszenia odpowiedzialności za 
określanie celów i zadań życiowych oraz sposobów ich realiza-
cji w jego naturalnym środowisku. Koncentruje się na jego moc-
nych stronach i akceptuje go, jako osobę, takim, jaki jest. Ponosi 
jednocześnie pełną odpowiedzialność za rozwój i dobro powie-
rzonego mu w nadzorze podopiecznego i jego rodziny15.
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Beáta Balogová

Edukácia rodiny – sanácia rodiny

Vymedzenie pojmu rodina

už od čias heleny Radlinskej v Poľsku1, ale aj v európskom 
kontexte odborníčky ako Alica Salomonová, Alica Masaryková 
sa v rámci sociálnej práce venovali rodine. V československých 
podmienkach ich činnosť bola podporená aj zákonnými opatre-
niami, ktoré sa dotýkali: zaopatrenia obetí vojny pre padlých 
a vojnových invalidov; inflácie; nezamestnanosti; starostlivosti 
o deti a mládež; sociálnej a zdravotnej starostlivosti a starostlivo-
sti o bývanie.2 V medzivojnovom období sa sociálna práca s  odi-
nou orientovala na oblasť terénnej rodinnej sociálnej práce – re-
alizovaná prostredníctvom sociálnych asistentiek. Avšak v dobe 
socializmu bol kontinuálny vývoj sociálnej práce s rodinou pre-
rušený. Paternalistický prístup a kroky vtedajšej vlády pri práci s 
rodinou boli zameraná nie na sanáciu rodiny, nefunkčného pro-
stredia, ale práve naopak. Nebolo ničím netradičným, že sa deti 
odňali rodičom a boli umiestnené v detskom domove, respektíve 
súrodenci sa umiestňovali zámerne do viacerých detských do-
movov. Takéto postupy boli častokrát debaklové pre rodinu. Po 
spoločenských zmenách sa len postupne dostávame k sociálnej 
práci s rodinou. Napriek tomu, že k spoločenskej zmene došlo v 
roku 1989, sanácia rodiny sa dostala do zákonného opatrenia až 
v roku 1998 a to do Zákona o sociálnej pomoci, kde v § 13 čítame: 
„výchovná činnosť je najme pôsobenie na prirodzené prostredie dieťaťa, 
na zlepšenie vzťahov medzi manželmi navzájom, ak je výchova dieťaťa 
vážne ohrozená narušená, alebo pôsobenia obnovu rodinné prostredia, 

1 uberman Marta, 2006,
2 Balogová Beáta. 2006, s. 17,
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z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie. Výchovná 
činnosť sa vykonáva najmä v rodinnom prostredí dieťaťa“.3 Avšak sa-
motná realizácia sanácie rodiny sa dostáva do empirickej roviny 
až v posledných dvoch rokoch, čo podnietilo aj prijatie dvoch 
ďalších dôležitých zákonov a to Zákona č. 36/2005 o rodine a Zákona 
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Záko-
na o sociálnych službách č. 448/2008. Prístupy k sanácii rodinného 
prostredia boli predmetom aj nášho prieskumu.

Sociálni pracovníci na mezoúrovni riešia rodinu ako klienta 
sociálnej práce. Ak chceme nazerať na rodinu v spektre komplex-
nosti je nevyhnutné vidieť ju z rôznych pohľadov. V našom prie-
skume sme vychádzali z právnej definície „rodina založená manžel-
stvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny 
všestranne chráni“4. A čl. 4 toto tvrdenie dopĺňa: „všetci členovia 
rodiny majú povinnosť si pomáhať a podľa svojich schopností a možno-
stí zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny“.

Napriek tomu, že sa rodina mení, vždy je stabilizujúcim 
prvkom spoločnosti5. učebnice sociológie definujú rodinu ako 
morfostatickú inštitúciu, ktorá predstavuje sociálne zariadenie, 
ktorého základným účelom je vytvárať súkromný priestor pre 
reprodukciu spoločnosti. chráni svojich členov, nemení svoj tvar, 
vnútorné usporiadanie ani habitus a zmeny vo svojom okolí vy-
rovnáva. Vývoj, či pokrok však rodina nebrzdí. Naopak, svojou 
stabilitou dynamiku umožňuje a v istom zmysle aj podporuje, 
pretože bráni spoločenský systém pred chaosom a zrútením.

V našom výskume sme neopomenuli ani na psychologický 
pohľad, ktorý predstavuje význam rodiny pre osobnostný vývin 
jedinca. „Požiadavka plného rozvoja osobnosti dieťaťa by mala byť 
základným cieľom každej rodiny. Táto požiadavka je v súlade s Všeobec-
nou deklaráciou ľudských práv. Je potrebné ju chápať racionálne ako 
požiadavku rozvíjať to najdôležitejšie, najtypickejšie a najvýznamne-
jšie. Nejde o množstvo ale kvalitu výchovných podnetov...“ Rodinné 
prostredie, vzťahy medzi členmi rodiny, celková atmosféra sa podpisujú 
na kvalite človeka a jeho ďalšej prosperite.“6

Pohľad na rodinu ako na systém dopĺňa toto spektrum. Systé-
mom máme na mysli určitú prepojenosť, zákonitosť, poriadok 

3 Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci, § 13. 
4 Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. čl. 2. 
5 Možný Ivo, 2002, 
6 hudecová Anna, 2002, s. 280,
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a usporiadanie čo sa zákonite prejaví na fungovaní, prežívaní 
a ovplyvňovaní jej jednotlivých členov. K rodine pristupujeme 
ako k systému na základe systémových prístupov k rodine vychá-
dzajúc z Minuchiovej štrukturálnej teórie, Bowenovej teórie ro-
dinných systémov alebo Komunikačno-interakčného prístupu. 
Autor vysvetľuje rodinu ako systém, v ktorom akákoľvek zme-
na jedného vo vzťahu k druhému alebo čomukoľvek si vynúti 
zmenu u ďalších členov rodiny... rodina má zložitú vnútornú sta-
vbu, svoju psychologickú štruktúru7. Rodinný systém ako celok 
utvára u členov... systémové kvality, určuje ich niektoré vlastno-
sti a osobitosti... má vlastnosť neaditívnosti, t. j. nie je len súčtom 
svojich členov.

Ďalším hľadiskom, ktoré sme v našom prieskume aplikova-
li bola klasifikácia rodín, ktorá nám pomohla pri kategorizácii 
skúmaných rodín. Existuje niekoľko klasifikácii, ktoré využívajú 
rôzne hľadiská. Pre ilustráciu uvádzame niektoré z nich. Prvá 
klasifikácia rodín je konštruovaná pre potreby sociálnych pra-
covníkov a opiera sa o znaky fungovania rodiny, ktoré sociálni 
pracovníci obvykle zisťujú. Ide o tieto typy rodín: perfekcioni-
stické rodiny (represívne, úzkostne neurotické, preťažené) – v 
týchto rodinách jeden alebo obidvaja rodičia zdôrazňujú žiaduce 
spôsoby správania, vyžadujú úspech, pričom prekročenie no-
riem sprevádzajú úzkostné stavy; neprimerané rodiny (nezrelé, 
neadekvátne, detinské, externe závislé) – jeden alebo obidvaja 
dospelí sa spoliehajú pri riešení problémov, ktoré ostatné rodi-
ny zvládajú samostatne, na pomoc druhých, v týchto rodinách 
je oslabená schopnosť predvídať, problémy nastávajú pri ob-
starávaní peňazí, hospodárení s nimi a pri výchove detí; ego-
centrické rodiny (prestížne, chladné, rozštiepené) – rodiny, v 
ktorých jeden alebo obaja dospelí sú zaťažení svojou spoločens-
kou kariérou, týmto rodinám nechýbajú peniaze, ale často sa 
míňajú na prestížne účely, je pre nich charakteristický manželský 
nesúlad, často sa vyskytuje násilie medzi partnermi, dochádza 
k oslabeniu emocionálnej funkcie; asociálne rodiny (impulzív-
ne, agresívne, deviantné, delikventné) – vyznačujú sa nedostat-
kom hodnotového a sociálneho napojenia na bežnú spoločnosť, 
uspokojovanie svojich potrieb riešia bez ohľadu na platné práv-
ne normy, vzťahy v rodine sú nezodpovedné, rodičia idú zlým 

7 Kredátus Jozef, 2002,
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príkladom, často vzniká zanedbávanie a zneužívanie detí, preja-
vy fyzickej agresivity8.

Druhé hľadisko rozlišuje typy rodín podľa toho, z ktorých 
rodín pochádzali deti postihnuté syndrómom cAN. Ide o rodi-
ny:9 úplné, neúplné (bez otca alebo matky), doplnené, družné 
a náhradné. Vyššie menovaný autor na základe výskumu syn-
drómu cAN, vyčlenil rodiny, v ktorých sa deti stretli s týraním, 
zneužívaním a zanedbávaním. Ako vidíme ide o všetky typy 
rodín, od úplných až po náhradné.

Tretiu klasifikácia rodiny vychádza z jej funkčnosti a členíme 
ich na10: enfunkčnú – funguje bez poruchy, je vnútorné súdržná, je 
nedotknutá následkami nepriaznivých vonkajších a vnútorných 
vplyvov; problémovú – vo výkone rodinných funkcií sú poru-
chy, ale nemajú taký charakter a vplyv, aby ohrozili celý rodinný 
systém, vývoj detí a rodinnú súdržnú komunitu; dysfunkčnú – v 
každej funkcii rodiny alebo v niektorej z nich sú vážne poruchy, 
súdržnosť a vývoj detí sú ohrozené a poškodené, normálny život 
a činnosť v rodine sú narušené; afunkčnú – rodina prestáva plniť 
základné úlohy, škodí svojim členom, najmä deťom, ohrozuje ich 
existenciu, nie je schopná plniť svoje funkcie a vykonávať potreb-
né činnosti. Podobné členenie rodín uvádzajú mnohí autori. Od-
borné aj laické diskusie nás stále nútia rozpoznávať stále nové 
formy rodinného spolužitia11. Vedľa rodín úplných a neúplných 
(po rozvode rodičov, ovdovenie, rodina samostatného rodiča) sa 
hovorí o rodinách doplnených (zväzkom alebo kohabitáciou ro-
diča), trojgeneračných, ale takisto o rodinách nebiologických, te-
da sociálne utvorených, vzniknutých adopciou alebo pestúnskym 
vzťahom. V diskusiách sa objavujú aj také formy rodín, ktoré 
využívajú nové reprodukčné techniky, diskutuje sa o rodinách s 
homosexuálnými a lesbickými rodičmi, o bezdetných rodinách. 
Nové skúsenosti so striedavou výchovou detí, ktoré po rozvode 
rodičov žijú striedavo v domácnosti otca a matky, vedú k po-
užívaniu pojmu binukleárna rodina.

Na základe výskumu, ktorý urobili Peter Guráň a Jarmila Fi-
ladelfiová, v roku 1991 na Slovensku tvorili 50,1% rodín rodiny 

8 Matoušek Oldřich, 2003,
9 Dunovský Jíři, 1995, 
10 Filadelfiová Jarmila, 2001; Bilasová Viera 2006, 
11 Germušková Marta, 1991, 
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úplné, 10,5% rodiny neúplné a 17,2% rodiny bezdetné. V súčas-
nej dobe je počet neúplných a bezdetných rodín oveľa vyšší ako 
v minulosti. Na druhej strane pribúda problémových rodín12.

Sanácia rodiny

Súčasná rodina sa stáva klientom sociálnej práce vtedy, keď 
jej reálne sociálne problémy presahujú možnosti riešenia v rám-
ci rodinnej interakcie13. Pričom tieto problémy musia byť takého 
charakteru, že patria do kompetencie sociálneho pracovníka. Ro-
dina sa stretáva s mnohými problémami. Spomedzi objektívnych 
problémov prvenstvo patrí nedostatku peňazí, nedostatok času 
a stres, zdravotné ťažkosti a nezanedbateľná nezamestnanosť 
a problémy so zamestnaním. Napriek tomu, že rodina prechádza 
mnohými historickými premenami, jej ústrednou rolou zostáva 
ochrana a výchova detí. Pre zdravý psychický vývoj dieťaťa má 
fungujúca rodina zásadný význam. „Klinické pozorovania a výsku-
my potvrdzujú, že v rodinách, kde sa deťom ubližuje, sú vzťahy často 
narušené. Charakteristickým znakom týchto rodín je dlhodobá prítom-
nosť napätia medzi jednotlivými členmi. Vzťah manžela a manželky je 
menej vrelý, menej podporujúci a uspokojujúci než v netýrajúcich rod-
inách a často obsahuje prvky otvorenej agresie. Napätie medzi manžel-
mi sa v mnohých prípadoch prenáša aj do vzťahu medzi súrodencami, 
ktoré sú v týchto rodinách konfliktnejšie a menej tolerantné než inde.“14 
Dysfunkčná rodina je taká rodina, v ktorej jeden alebo viacero 
členov produkuje malaadaptívne a nezdravé správanie. Dysfun-
kčné rodiny vykazujú niektoré z týchto charakteristík: popie-
ranie alebo neriešenie problémov, chýba im intimita, vzájomné 
obviňovanie, rigidne role, potláčanie osobnej identity na úkor 
rodinnej identity, individuálne potreby členov rodiny obetované 
dysfunkčnému rodinnému systému, nejasná komunikácia, chý-
bajú jasné hranice medzi členmi, nejasné pravidlá a kompeten-
cie15. Dysfunkčné rodiny tak neplnia svoju výchovnú funkciu 
a konflikty v nej sú na dennom poriadku, aj keď si zachováva 

12 Filadelfiová Jarmila, 2001,
13 levická Jana, 2002, 
14 Pöthe Jan, 1996, s. 66-67, 
15 Sobotková Irena, 2001, 
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formálnu podobu, ťažko poškodzuje duševnú stabilitu dieťaťa 
a jeho osobnostné smerovanie.

Pozornosť by sme chceli venovať hlavne opore a podpore 
rodín, ktorá je poskytovaná rodinám v SR. Častokrát dochádza k 
stotožneniu podpory rodiny so sanáciou rodiny, teda vymedzu-
jeme ju ako „postupy podporujúce fungovanie rodiny, ktoré sú opakom 
postupov vyčleňujúcim niektorého člena rodiny kvôli tomu, že niekoho 
ohrozuje, prípadne kvôli tomu, že je sám niekým z rodiny ohrozený. 
V súčasnosti v západných krajinách prevažuje názor, premietajúci sa 
i do praxe sociálnej práce, že sanácia rodiny by mala byť metódou prvej 
voľby u väčšiny prípadov, kedy je sociálna služba sociálne kontaktovaná 
kvôli výskytu domáceho násilia16“. Ďalej citovaný autor pokračuje: 
„práca s rodinou môže mať formu podpory od zaškolenia dobrovoľníka, 
terapie poskytovanej profesionálom celej rodine, alebo niekomu z rodiny 
v domácom, či v inom prostredí, služby poskytovanej rodinám (napr. do-
chádzka detí do špecializovaných denných centier, prípravné vzdeláva-
nie detí pred vstupom do školy, dochádzka do materských a rodinných 
centier)“. cieľom podpory rodín je podpora pri získaní vedomostí 
a zručností, ktoré robia rodinu kompetentnejšou a tým posilňujú 
fungovanie rodiny. Preventívne programy, ktoré sú uskutočňo-
vané hlavne v uSA zdôrazňujú silné stránky rodiny, neformálnu 
podporu – oporu, zdroje a združovanie sa s inými rodinami pri 
mobilizácii sociálnych a komunitných zdrojov, namiesto zame-
riavania sa na „hasenie“ už vzniknutých a neadekvátne zvládnu-
tých problémov.

Prieskum rodín

hlavným cieľom prieskumu je zistiť ako funguje rodinný sy-
stém v jednotlivých skúmaných rodinách, teda diagnostika vy-
braných rodín. Vymedziť jednotlivé zložky fungovania rodiny, 
pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, zistiť v akých 
podmienkach žijú skúmané deti a to konkrétne prostredie v 
akom žijú, interakcia jednotlivých členov, úroveň rodičovských 
schopností a zručností. Zároveň nás zaujímalo ohrozenie detí so-
ciálno-patologickými javmi, ktoré sa môžu vyskytnúť jednak vo 
vnútri rodiny, ale aj v jej okolí.

16 Matoušek Oldřich, 2003c, s. 196, 
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Hypotézy prieskumu

1. Predpokladali sme, že väčšina rodín, bude žiť v prostredí, kto-
ré bude charakteristické zhoršenými bytovými podmienkami, 
ohrozené budú nedostatočným príjmom a zlým hospodárením 
s financiami.

2. Predpokladali sme, že u väčšiny rodičov sa prejavia zhoršené 
rodičovské zručnosti a schopnosti, čo sa následne prejaví v 
zníženom hodnotení rodinných interakcií.

3. Predpokladali sme, že zdravie a subjektívna pohoda dieťaťa 
budú v skúmaných rodinách narušené.

4. Predpokladali sme, že vyplnením Škály diagnostiky rodiny nám 
uľahčí a sprehľadní problematika danej rodiny, a zároveň bu-
de jednoduchšie vybrať potrebné opatrenia, ktorých úlohou 
bude sanovať rodinné prostredie.
Objektom výskumu boli rodiny, ktorých dieťa alebo deti boli 

evidované na oddeleniach sociálno-právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately v Prešove a Bardejove. Náhodne vybraných bolo 
desať rodín, avšak tri rodiny, z dôvodu neochoty spolupracovať 
a kontraindikáciám, boli vylúčené z prieskumnej vzorky. Násled-
ne boli náhodne vybrané ďalšie tri rodiny, ktorých deti neboli 
evidované na vyššie spomínanom oddelení. Týmto krokom sme 
zároveň chceli zvýšiť reliabilitu prieskumu.

Pri zvažovaní použitia metód, ktoré sú pre dosiahnutie našich 
cieľov najvhodnejšie, sme vychádzali z toho, že potrebné infor-
mácie nám môžu poskytnúť len samotné objekty prieskumu, ak 
budú o sebe vypovedať vo svojom prirodzenom prostredí. Nami 
realizovaný prieskum má charakter pilotného testovania, z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli práve pre zmiešaný prieskum. „Tieto 
postupy sa často využívajú pri pilotných testovaniach a zlepšo-
vaní metodík, a to pomocou informácií získavaných kvalitatív-
nym výskumom.“17Pri uskutočňovaní tohto zmiešaného prie-
skumu sme využívali kvalitatívne a kvantitatívne postupy. Zber 
informácií potrebných k diagnostike rodinného prostredia sme 
realizovali kombináciou nasledujúcich kvalitatívnych metód: 
rozhovor pomocou návodu – na základe vopred vytvoreného 
zoznamu tém, ktoré vychádzali zo skúmaných oblastí (pozri 
podkapitolu 4.3.1 Škála diagnostiky rodiny). Tento druh rozhovoru 

17 hendl Petr, 2005, s. 274, 
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bol kombinovaný s naratívnym a anamnestickým rozhovorom; 
pozorovanie, ktoré malo charakter zúčastneného pozorovania 
a jeho úlohou bolo doplnenie informácií o diagnostikovanej ro-
dine; analýza prostredia ako súčasť návštevy v rodine, šetrenia 
v rodine; spoločná analýza problémov; štúdium dokumentov 
– dostupnej zdravotnej, sociálnej, psychologickej dokumentácie, 
osobných, úradných dokumentov; odbornej literatúry o skúma-
nom jave. Terénny zber informácií sa uskutočnil v mesiacoch 
september a október 2006 so súhlasom rodín, primárne v ich 
prirodzenom prostredí. Avšak ku kontaktu s vybranými rodina-
mi dochádzalo aj v prostredí umelom. Získané dáta boli zazna-
menávané Škálou diagnostiky rodiny.

Údaje, ktoré sme získali v našom výskume, sme spracovali po-
mocou programu Excell 2003 Windows a štatistického programu 
Statistica 6.1 for Windows. Pri výpočtoch sme použili deskriptívnu 
štatistiku, ktorú sme doplnili faktorovou analýzou, ktorá sa často 
používa pri rozbore novovytváraných škál. NCFAS (North Caro-
lina Family Assessment Scale) – Škála diagnostiky rodiny je v uSA 
určená na používanie programami, ktoré poskytujú intenzívne 
sanačné služby pre vysoko rizikové rodiny. Národná rodinná sa-
načná sieť (NFPN – The National Family Preservation Network) je 
distribútorom tohto tréningového balíka. Autormi Škály sú profe-
sor univerzity Severnej Karolíny Raymond s. Kirk a Kellie Reed-
Ashcraft z Apalačskej štátnej univerzity. Škála bola vytvorená 
ako časť mnohoročnej evaluačnej štátnej iniciatívy. Je to nástroj 
založený na praktických skúsenostiach navrhnutý na diagnosti-
kovanie piatich oblastí rodinného fungovania. Jednotlivé oblasti 
obsahujú subškály, ktoré bližšie diagnostikujú dané oblasti: pro-
stredie, rodičovské zručnosti a spôsobilosti; rodinné interakcie; 
bezpečnosť v rodine; zdravie a subjektívna pohoda dieťaťa. 

Výsledky prieskumu a odporúčania pre prax

Na základe zhodnotenia výsledkov nášho prieskumu, ktorý 
má charakter pilotného prieskumu, môžeme s istou opatrnosťou 
vysloviť tieto závery, odporúčania:
–	 je dôležité, aby existovali rôzne nástroje a mechanizmy štát-

nej rodinnej politiky, ktoré budú rodinu podporovať, nielen 
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v situáciách, ktoré ohrozujú jej fungovanie, ale v bežných 
každodenných situáciách a krízach,

–	 rodiny, ktoré sú nútené žiť v nevyhovujúcich bytových pod-
mienkach, ohrozené finančnými problémami, si vyžadujú 
pomoc zvonku,

–	 je potrebná existencia rodinného sociálneho pracovníka 
a pracovníčky, ktorí budú mať pozíciu komunitného pra-
covníka s prideleným primeraným počtom rodín. Ich úloha 
bude nielen kuratívna, ale primárne preventívna, s cieľom 
zamedziť vzniku kríz, ktoré ohrozujú fungovanie rodín,

–	 dôležité je zdokonaľovať diagnostické nástroje, ktoré 
využíva pri svojej práci sociálny pracovník, s cieľom termi-
nologického vymedzenia z hľadiska sociálnej práce,

–	 overenie Škály diagnostiky rodiny na celoslovenskej úrovni, 
s cieľom potvrdiť reliabilitu a validitu tejto techniky.
Z týchto záverov je možné vyvodiť úlohy sociálneho pracov-

níka s rodinou. Špecifická stránka povolania sociálneho pracov-
níka je v jej komplexnom prístupe k sociálnym klientom, so-
ciálnym problémom, ktoré chápe v celom kontexte. Teoretické 
poznatky sociálneho pracovníka v sebe integrujú čiastkové prí-
stupy iných pomáhajúcich profesií a odrážajú sa v ich aplikácii 
do praxe a vznikajú tak úlohy profesionálnych sociálnych pra-
covníkov18:
– predchádzať vzniku alebo vyhroteniu sociálnych problémov 

(sociálna prevencia),
– rozpoznávať a odhaľovať príčiny sociálnych problémov,
– pomáhať pri prekonávaní osobných a spoločenských determi-

novaných ťažkostí sociálnych klientov (poradenské služby),
– sprístupňovať pomoc sociálnym klientom (etika sociálnej prá-

ce),
– sprístupňovať možnosti vzdelávania,
– uľahčovať komunikáciu sociálnych pracovníkov s klientom 

a organizáciami v rámci miestnych spoločenstiev a komunít s 
cieľom riešiť sociálne problémy (riadenie sociálnej práce).
Rodinný sociálny pracovník by mal byť základným funkč-

ným prvkom systému podpory rodiny. Zmyslom jeho práce by 
malo byť sprevádzanie rodiny,19 respektíve jej členov, situáciami 

18 Čechová Júlia, 2003, in: Tokárová et al., 2003, s. 279, 
19 Dolinská Eva, 2006,
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súvisiacimi s etapami života a vývoja rodiny, a to ako pri bežne 
riešiteľných záťažových situáciách, tak aj v prípade náhlej alebo 
akútnej núdze, tak aj v situáciách, kedy rodina a dieťa trpia dl-
hodobými vážnymi problémami, a v prípade, že sa dieťa stáva 
klientom náhradnej starostlivosti, tak počas nej, ale i po jej ukon-
čení. V súčasnosti sú rodinní sociálni pracovníci pracovníkmi 
štátnej správy. Mali by mať obmedzený počet svojich klientov. 
Rodinný sociálny pracovník by mal byť kvalifikovaný a super-
vidovaný profesionál, ktorý má prehľad a poznatky o všetkých 
dostupných službách všetkých úrovní podpory rodiny a jeho 
úlohou je rodine a dieťaťu tieto služby ponúknuť a sprostred-
kovať, s cieľom obnovenia funkčnosti rodinného systému saná-
cia rodiny. Sociálny pracovník pri sanácii rodinného prostredia 
podľa levickej (2004) nesmie zabudnúť, že jeho úlohou okrem 
iného je tiež:
– poskytovať všetkým členom rodiny vhodnú psychosociálnu 

oporu,
– viesť rodinu k dosahovaniu vytýčených cieľov a k prekonáva-

niu prekážok,
– posilňovať funkcie rodiny ako celku,
– posilňovať nezávislosť, slobodu a sebadôveru jednotlivých 

členov rodiny,
– viesť ich k vzájomnej úcte a tolerancii,
– pomôcť im získať potrebné sociálne kompetencie,
– urobiť reštrukturalizáciu vzťahov v rodine,
– umožniť, aby rodina úplne prevzala iniciatívu a zodpovednosť.

Záverom si dovoľujeme povedať, že žiadne poúdenie životnej 
situácie klienta by nemalo byť „raz a navždy dané pre všetkých“, 
je to pokračujúci proces, ktorý sa zdokonaľuje s prebiehajúcimi 
intervenciami. Prepracováva sa tiež vtedy, keď je práca formál-
ne posúdená a vyžaduje opätovné posúdenie, keď sa plánuje jej 
ukončenie. Ostáva aj naďalej v centre našej pozornosti, keďže 
efektívnosť sa hodnotí po ukončení práce. Nikdy sa však nevy-
lučujú iné možnosti. hovoríme, že radšej než sa snažiť „dokázať“ 
hypotézy, snažíme sa ich „zdokonaliť“ a dôkaz príde až vtedy, 
keď je práca zhodnotená. Ideálne je, keď potrebujeme rozvíjať 
súperiace hypotézy a hľadať dôkaz, aby sme ich vyvrátili, preto-
že „spolu s neistotou prichádza nádej na zmenu“, alebo prinaj-
menšom by takýto prístup odstránil riziko veľkej nepresnosti.
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Zakończenie

Proponowana w niniejszej publikacji refleksja naukowa nad 
różnymi elementami funkcjonowania rodziny ma na celu uka-
zanie prawidłowej rodziny wraz z zachodzącymi w niej zmia-
nami. Przedstawienie różnorodności życia rodzinnego i wielości 
aspektów procesu wychowania w rodzinie ma znaczenie dla pe-
dagogiki jako naukowej refleksji o wychowaniu, a zwłaszcza jej 
subdyscypliny, jaką jest pedagogika rodziny.

Rodzina jako pierwsza instytucja, która spotyka dziecko 
w swoim życiu, jako instytucja najważniejsza i niezastępowalna 
przygotowuje dziecko do życia w społeczeństwie. Od przebiegu 
procesu wychowania w rodzinie zależy los nie tylko pojedynczej 
jednostki, ale także całego społeczeństwa. Ta sama rodzina pod-
lega wpływom zewnętrznym społeczeństwa, co zmienia ją samą 
jako instytucję, grupę społeczną i wspólnotę życia jej członków.

ukazanie normy życia rodzinnego przyświecało autorom 
publikacji. Należy jednak pamiętać, że normą nie zawsze jest po-
wszechność występowania zjawiska. Gdyby średnią statystycz-
ną przyjąć jako normę to zbyt szybko mogłoby dojść do relaty-
wizacji wartości i norm moralnych. Mogłoby się okazać, że życie 
człowieka i poszanowanie jego godności nie stanowi już punktu 
odniesienia dla pedagogiki czy innych nauk społecznych. Maso-
wość jakiegoś zjawiska, która ewidentnie nosi oznaki patologii 
może wtedy zostać niezauważana jako zagrożenie dla rozwoju 
pełni człowieczeństwa.

Normą, jaką przyjęli autorzy publikacji, jest rodzina oparta 
na trwałym, silnym i zbudowanym na miłości związku małżeń-
skim mężczyzny i kobiety, dla których dzieci w rodzinie są darem 
i zadaniem. Rodzice tacy, odczytując właściwe swoje role małżeń-
skie i rodzicielskie, podejmują świadomie proces wychowania 
w rodzinie, który dokonuje się w sposób intencjonalny i okazjo-
nalny, gdyż rodzina wychowuje przez codzienność życia, współ-
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przeżywania i budowania relacji. To małżeństwo i rodzina jest na-
turalnym środowiskiem, w którym są zaspokajane podstawowe 
potrzeby jednostki. Prawidłowa rodzina chroni swoich członków 
przed samotnością i staje się szansą na wyznaczanie życiowych 
celów, ucząc swoich członków osiągania życiowej satysfakcji.

Publikacja ma charakter deskryptywny, który pozwala na 
formułowanie prawideł dla wychowania w rodzinie, uwzględ-
niając fakt, że dynamika pojedynczej rodziny może być różna. 
Posiada również charakter weryfikacyjny, wskazując na koniecz-
ność stosowania prezentowanych prawidłowości w procesie wy-
chowania w rodzinie. Nie zabrakło także w niniejszej publikacji 
charakteru praktycznego z jednej strony ukazującego wspoma-
ganie wychowania rodzinnego w rodzinie przeciętnej, w której 
wystarczy tylko niewielka podpowiedź, aby lepiej wypełniała 
swoje podstawowe zadania, a z drugiej strony wskazującego 
praktyczne możliwości do zastosowania w rodzinie, która nosi 
znamiona rodziny dysfunkcyjnej. Nie wystarczy tylko dostar-
czyć wiedzy do tego, jak rodzina powinna funkcjonować, ale 
należy także ukazać metody do zastosowania w praktyce, aby 
w rodzinach, w których funkcjonowanie odbiega od normalno-
ści, podjąć stosowne działania.

Prawidłowa rodzina i dobra miłość rodzicielska są najlepszą 
metodą wychowawczą. codzienność życia rodzinnego pozwa-
la członkom rodziny na odkrywanie prawdy o sobie samych 
i o otaczającym człowieka świecie. Dziecko w rodzinie, w której 
jest kochane, uczy się kochać, w której jest otaczane opieką, uczy 
się opiekować i w ten sposób stawać się w pełni człowiekiem.

Publikacja ta zatem jest skierowana do szerokiego grona od-
biorców, którzy znajdą w niej wiedzę do pełniejszego zrozumie-
nia siebie samego, swojej rodziny, a jednocześnie znajdą inspira-
cję do podejmowania praktycznych rozwiązań, które polepszą 
kondycję rodziny, a w związku z tym i całego społeczeństwa.
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