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Rodzice jako osoby znacz ce 

 

 

Rodzina jest pierwszym najwa niejszym rodowiskiem wychowawczym 

w yciu cz owieka. Zdaniem M. Ziemskiej rodzina tworzy podstawowe 

rodowisko rozwojowe dla dzieci. Rodzice i dzieci tworz  dynamiczny system 

interakcji spo ecznych o charakterze wspólnoty, która ma swój intymny, 

wewn trzny wiat, niepowtarzalny i ró ni cy jedn  rodzin  od drugiej.  

W efekcie tych interakcji dziecko uczy si  mowy, kszta tuje swoje uczucia  

i podstawy wobec cz onków rodziny i otaczaj cego go wiata. To na rodzinie 

spoczywa obowi zek stwarzania dzieciom warto ciowych pod wzgl dem 

wychowawczym warunków rozwoju. Rodzina kieruje procesem poznawania 

przez dziecko przyrody, kultury, procesem rozumienia zjawisk i faktów, 

przestrzegania norm moralnych i ich warto ciowania. W rodzinie uczy si  

dziecko odró nia  si  dobro od z a. W efekcie ró norodnych mechanizmów 

socjalizuj cych – na ladownictwa, identyfikacji i modelowania – kszta tuje si  

dzieci ca wiadomo , cechy osobowo ci i system warto ci. System warto ci 

dziecka jest odzwierciedleniem wychowania i ycia rodziny.  

Dziecko czy chce czy nie bierze udzia  w yciu rodziny, przygl da si  mu 

i bezkrytycznie przyjmuje równie  systemy warto ci od rodziców. Rodzice 

musz  by  równie wiadomi faktu, i  ka de dziecko to „niepowtarzalna 

indywidualno  wymagaj ca piel gnowania wzrostu, pobudzania rozwoju  

i wyrównywania braków. Na ka dym etapie powinno zabiegom tym 

towarzyszy  uspo ecznienie dziecka”(M. Ziemska ). Wa ne jest równie , aby 

oddzia ywania wychowawcze rodziców mia y charakter jednorodny, tj. 

obydwoje winni mie  podobne do wiadczenia wychowawcze. 

Nie bez znaczenia jest równie  odpowiedni stosunek do dziecka 

wyra aj cy si  w sposobie zachowania rodziców. Ró ne zachowania (mi , 
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yczliwo , wrogo , al) prowadz  do zacie niania wi zów rodzinnych lub ich 

os abienia, a tak e kszta tuj  odpowiednie postawy rodziców wobec dzieci  

i dzieci wobec rodziców . 

Spo ród postaw rodzicielskich opisanych przez Mari  Ziemsk  mo emy 

wyró ni  takie, które sprzyjaj  rozwojowi dziecka. Nale  do nich: 

- postawa akceptacji, 

- wspó dzia ania, 

- uznania praw dziecka w rodzinie, 

- dawania rozumnej swobody. 

Postawy te stwarzaj  odpowiedni kontakt z dzieckiem, wyzwalaj  aktywno  

dziecka. Stwarzaj  wi c warunki do pe nego rozwoju dziecka i nie powoduj  

zaburze  w jego zachowaniu. 

Niepoprawne s  natomiast postawy odtr caj ce, stwarzaj ce sytuacj  ch odu 

uczuciowego. Zamiast wnikania w k opoty nast puje ci a dezaprobata  

i krytyka, co mo e doprowadzi  do ró norodnych zaburze . 

 Rodzina i jej problemy znajduj  si  w centrum uwagi Ko cio a. Dla 

omówienia tych zagadnie  w roku 1980 zebrali si  biskupi na Synodzie  

w Rzymie. Uwie czeniem obrad Synodu jest dokument papieski, zwany 

adhortacj  „O zadaniach rodziny chrze cija skiej w wiecie wspó czesnym” 

(Familiaris consortio). Cz owiek jest istot  rodzinn , poniewa  bierze swój 

pocz tek w rodzinie, rozwija si  i doskonali w rodzinie oraz pragnie za  

asn  rodzinn . 

 Bóg przez naszych rodziców da  nam ycie. Rodzice wzi li na siebie 

odpowiedzialno  za nas przed Bogiem. Staraj  si  zapewnia  odpowiednie 

warunki rozwoju, pracuj , aby ca a rodzina mia a jedzenie i mieszkanie. Chc  

te  swoim dzieciom zapewni  wykszta cenie i przygotowa  je do ycia. Cz ciej 

nawet my  o dzieciach ni  o sobie. Ich praca jest s  dla wspólnoty 

rodzinnej. Z pracy r k rodziców korzystaj  dzieci.  
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 Du  i znacz  rol  odgrywaj  rodzice, którzy winni by  kap anami 

domowego ogniska. Rodzice chrze cija scy skupiaj  w sobie zarówno w adz  

wrodzon  jak i chrze cija sk  odpowiedzialno . Wspó pracuj c z Bogiem maj  

wychowywa  swoje dzieci na uczniów Chrystusa, a tym samym budowa  

Ko ció .  

Skoro dom rodzinny ma by  ma ym Ko cio em to zadaniem rodziców ma 

by  sprawowanie czego  w rodzaju liturgii domowej. B dzie ona obejmowa a 

modlitw  w rodzinie, spotkania rodzinne, czno ycia rodzinnego z yciem 

Ko cio a zarówno lokalnego, jak i powszechnego. Liturgia rodzinna w cza 

uwielbienie Boga i u wi ca ca e ycie rodziny, wszystkie jej dzie a, nawet szar  

codzienno . Wa nym elementem tej liturgii b dzie tak e czytanie i rozwa anie 

tekstów  Pisma  wi tego.  „Rodzina chrze cija ska jest komuni  osób, znakiem  

i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu wi tym. Jej dzia anie w dziedzinie 

prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzie a Ojca. Jest ona 

wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa 

i czytanie s owa Bo ego umacniaj  w niej mi . Rodzina chrze cija ska jest 

powo ana do ewangelizacji i misji (KKK, 2205).” 

Podsumowuj c te rozwa ania na temat rodziców jako osoby znacz ce w 

wychowaniu dziecka mo na stwierdzi , e rodzina jest dla dziecka pierwszym 

rodowiskiem spo ecznym, które integralnie zaspakaja jego potrzeby 

biologiczne, psychiczne i spo eczne. Poza tym wprowadza ona dziecko w wiat 

warto ci kulturalnych i spo ecznych oraz ukazuje mu ró norodne cele 

zaspakajaj ce jego potrzeby. Rodzice dostarczaj  dziecku modeli osobowych  

i wzorów zachowa  w konkretnych sytuacjach ycia codziennego. Dobry 

przyk ad rodziców jest warunkiem prawid owego rozwoju psychicznego dziecka 

i w ciwego przygotowania go do ycia. 
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Na rodzicach spoczywaj  powa ne zadania i obowi zki. Rodzice jako 

osoby znacz ce powinni kszta towa  wiar  u dzieci i przekazywa  warto ci 

moralne i kulturalne.  

 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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