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Wstęp
Rodzina jest miejscem kształtowania 

postaw obywatelskich oraz podstawową 
wspólnotą osób, która uczy i wychowuje 
do zaangażowania w życiu społecznym. 
Prospołeczne wychowanie w rodzinie 
jest również fundamentem partycypacji 
obywateli w życiu publicznym. Prawda 
ta jest wynikiem zarówno doświadcze-
nia życiowego, jak i teoretycznych roz-
ważań. Biorąc pod uwagę fakt, że uczest-
nictwo w życiu społecznym jest obo-
wiązkiem obywatelskim, rodzina winna 
wychowywać w duchu zaangażowania 
nie tylko w rozwój dobra wspólnego 
własnej społeczności rodzinnej, ale tak-
że w rozwój dobra wspólnego szerszych 
społeczności, a mianowicie lokalnej, na-
rodowej i państwowej.

Podejmowane zagadnienie wydaje się 
być aktualne we współczesnej sytuacji 
krajów, których obywatele stoją wobec 
istotnego zagadnienia właściwego zde-
finiowania swoich postaw społecznych 
w warunkach dokonujących się przemian 
systemowych w ich państwach. Jest to 

zagadnienie ważne także z punktu wi-
dzenia określenia się członków rodziny 
jako obywateli wobec ich zaangażowa-
nia społecznego dla dobra wspólnego 
społeczności lokalnej, ogólnonarodowej 
i ogólnopaństwowej. Tak określony pro-
blem został opracowany w kontekście 
następujących zagadnień: 1. Wychowa-
nie prospołeczne w rodzinie jako natu-
ralnym środowisku rozwoju osoby; 2. 
Wychowanie prospołeczne w rodzinie 
czynnikiem adaptacji i integracji osoby 
w innych społecznościach; 3. Znaczenie 
wychowania prospołecznego dla określe-
nia miejsca i roli rodziny we wspólnocie 
społecznej i politycznej; 4. Wychowanie 
prospołeczne podstawą zaangażowania 
rodziny w życiu społecznym.

1. WychoWanie prospołeczne 
W rodzinie jako naturalnym 
środoWisku rozWoju osoby

Rodzina jest naturalnym środowiskiem 
rozwoju osoby ludzkiej. W tym środowi-
sku dokonują się podstawowe wybory 
moralne ważne z punktu widzenia wy-
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chowania prospołecznego do aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym. W tej 
perspektywie kształtuje się również etos 
wspólnoty rodzinnej.

W Polsce ruch solidarnościowy w la-
tach 80. i 90. ubiegłego stulecia był 
oparty w swoich założeniach na warto-
ściach personalistycznych właściwych 
dla katolickiej nauki społecznej. Wydaje 
się, że wychowanie prospołeczne oparte 
głównie na tych wartościach doprowa-
dziło do zrywu niepodległościowego, 
angażującego całe społeczeństwo do 
aktywnego udziału w życiu publicznym. 
Wychowanie do tych wartości dokonało 
się przede wszystkim w rodzinie jako 
podstawowej wspólnocie społecznej. 
Znaczenie rodziny wynika z jej istoty, 
celów i zadań. Rodzina jest nie tylko rze-
czywistością biologiczną, psychologicz-
ną i etnograficzną, ale przede wszystkim 
ludzką, etyczną i religijną1. Tak więc, 
sama w sobie jest podstawową warto-
ścią. Należy więc w tym miejscu przybli-
żyć zagadnienie w czym wyraża się owa 
aksjologia rodziny2.

Aksjologia rodziny wyraża się w dwóch 
wymiarach. Najpierw rodzina jest pod-
stawową wartością dla konkretnego 
człowieka będąc jego środowiskiem ży-
cia, urzeczywistniania się i moralnego 
rozwoju jako osoby3. W tej społeczności 
ofiarowana jest osobie ludzkiej moż-

liwość tworzenia, gromadzenia, prze-
twarzania i gwarantowania wielorakich 
wartości, a przede wszystkim wartości 
moralno-społecznych4. Rodzina jako 
naturalna społeczność tworzy zespół 
wspólnych idei, wartości, przekonań, 
upodobań, wzorów zachowań i postaw 
moralnych. W konsekwencji stają się 
one jej ideałem i przewodnikiem. Prze-
żywane w rodzinie wartości two rzą cały 
ich system. Dokonuje się to na drodze 
wspólnych doświadczeń. Rodzina wy-
znacza również zasadnicze preferencje 
wartości. Kształtowane są więc wzory 
moralnego i społecznego postępowania. 
W ten sposób określa się postawy wła-
ściwe i niewłaściwe, a jednocześnie na-
kłada się odpowiednie sankcje. Tak rozu-
miana rzeczywistość moralno-społeczna 
stanowi etos wspólnoty rodzinnej. Jest 
on swego rodzaju „substancją etyczną” 
spo łeczności rodzinnej5.

W sensie ogólnym w filozofii i socjo-
logii pojęcie „etos” (gr. ethós - zwyczaj) 
oznacza całokształt społecznie uzna-
wanych i przyswojonych w danej zbio-
rowości społecznej norm regulujących 
zachowanie jej członków6. Podejmując 
porównania pojęcia „etosu” z pojęciem 
„etyki” stwierdza się, że definicję etyki 
można podawać w dwóch znaczeniach 
(gr. ethikós – zwyczajowy, od ethós – oby-
czaj). Po pierwsze, etykę traktuje się jako 
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naukę o moralności zajmującą się opi-
sem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywi-
ście istniejącej moralności i ustaleniem 
dyrektyw moralnego postępowania, a po 
drugie, ukazuje się etykę jako ogół norm 
moralnych, zasad postępowania przy-
jętych i obowiązujących w danej epoce 
i zbiorowości społecznej7.

Według słownika katolickiej nauki 
społecznej, pojęcie etosu (gr. ethós - cha-
rakter, obyczaj) w literaturze socjolo-
gicznej oznacza statystycznie dominu-
jący w danej grupie społecznej sposób 
odczuwania i postępowania. Zawiera 
elementy natury moralnej, jak i poza-
moralnej. Często utożsamiany jest ze 
stylem życia. Etos jest wyznaczany przez 
przyjętą w grupie hierarchię wartości, 
sam jednak jest pojęciem aksjologicznie 
neutralnym, gdyż służy do opisu obser-
wowanych zachowań zbiorowości i nie 
należy go mylić z istniejącymi w grupie 
idealnymi wzorcami zachowań. Inaczej 
mówiąc, etos pokazuje, jak członkowie 
grupy ożywionej określoną hierarchią 
wartości zachowują się w praktyce8.

Wyrażając esprit de corps grupy, etos 
przyczynia się do wzmocnienia jej spo-
istości i rozwoju, poczucia odrębności 
względem innych grup. Grupa społeczna 
może stworzyć swój etos tylko wtedy, 
gdy: posiada przejrzystą i stabilną struk-
turę wewnętrzną (układ pozycji i ról), 
charakteryzuje się spoistością wynikają-
cą z wyznawania określonych wartości 
i ideałów oraz funkcjonuje w ramach 

stabilnej makrostruktury społecznej, 
będącej bazą dla grup etosowych. Na 
płaszczyźnie socjologicznej etos posiada 
więc dwie zasadnicze własności: 1) przy-
sługuje tylko grupom, nigdy zaś jednost-
kom; 2) ma nienormatywny charakter 
(choć inspirowany hierarchią wartości), 
dotyczy rzeczywistych, a nie idealnych 
zachowań9. Obie te własności etos traci 
w ujęciu pedagogicznym. Tu etos może 
się odnosić nie tylko do grup, lecz tak-
że do jednostek i oznacza pożądane, 
wzorcowe zachowania, a nie statystycz-
ną normę, np. etos chrześcijański to 
zbiór zasad wyznaczający postępowanie 
chrześcijanina10. 

Etos rodziny rozumiany jako swego ro-
dzaju „substancja etyczna”, którą posia-
da społeczność rodzinna, nie jest oczywi-
ście czymś, co można ukształtować raz 
na zawsze. Jest on procesem stawania 
się i urzeczywistniania tej społeczności. 
Istotą tego procesu jest poszukiwanie 
pełni i zarazem dyna miczne dążenie do 
ideałów, a nie jedynie posiadanie tego, 
co się już osiągnęło. Analizując zagad-
nienie z tej perspektywy można stwier-
dzić, że „etos rodziny, to ciągły proces 
przekształcania, budowania i doskonale-
nia własnego życia rodzinnego opartego 
na ideałach i wymaganiach moralno-
ści, a więc na miarę wielkości i godno-
ści człowieka oraz wielkości i godności 
wspólnoty rodzinnej”11.

Dynamizm i rozwojowość etosu wspól-
noty rodzinnej nie jest w sprzeczności 
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z tworzeniem przez każdą rodzinę owej 
„substancji etycznej”12. Podkreślić należy 
znaczenie wartości dla rozwoju człowie-
ka jako osoby ludzkiej. Integralny rozwój 
osoby jako podmiotu życia moralnego 
i zasady aktywności moralnej oznacza 
także jej rozwój w płaszczyźnie moral-
nej. Ponadto osoba ludzka jako byt in-
dywidualny i społeczny realizuje się nie 
tylko sama, ale również dzięki uczestnic-
twu we wspólnocie rodzinnej. Odnosi się 
to również do dojrzałości moralnej czło-
wieka, którego rozwój moralny uzależ-
niony jest zarówno od niego samego, jak 
również od etapu rozwoju moralności 
społecznej, a zwłaszcza rodzinnej13.

Na rozwój moralny człowieka ma więc 
istotny wpływ społeczność rodzinna po-
przez wartości moralne, które „wytwarza” 
i utrwala we własnym etosie. Idąc ślada-
mi kultury europejskiej można odwołać 
się do słów Jana Pawła II: Ufnie i z miło-
ścią ponawiam wezwanie do wszystkich ro-
dzin chrześcijańskich, które żyją w Europie: 
«Rodziny, stańcie się tym, czym jesteście!»14. 
Parafrazując te słowa można wyrazić na-

dzieję: Rodzino chrześcijańska, która żyjesz 
w Europie, bądź sobą!15. Zaangażowanie 
rodziny w życie społeczne motywowane 
jest aksjologicznym podejściem do rze-
czywistości. Sprzyja to rozwojowi społe-
czeństwa obywatelskiego16. 

Analizując to zagadnienie z perspekty-
wy aksjologicznej należy stwierdzić, że 
etos w sposób istotny kształtuje i rozwi-
ja człowieka w sferze moralnej17. Nie de-
terminuje on jednak człowieka czyniąc 
z niego bierny przedmiot całego procesu 
rozwoju moralnego. To właśnie rodzina 
poprzez własny etos tworzy warunki 
rozwoju moralnego człowieka. W rodzi-
nie przekazywany jest zespół wartości 
stanowiący swoisty jej etos umożliwiają-
cy rozwój moralny osoby. W oparciu o te 
„dane i zadane” wartości osoba ludzka 
kształtuje swój własny świat wartości18. 
Dzięki więc etosowi rodziny człowiek 
zdobywa i dociera do tych wartości mo-
ralnych, w oparciu o które określa wła-
sną hierarchię wartości, formuje własne 
sumienie oraz kształtuje swoje postawy 
indywidualne i prospołeczne19.
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Reasumując można stwierdzić, że 
rodzina jest wartością osoby ludzkiej, 
z czego wynika wartość i dobro ro-
dziny dla współczesnego człowieka20. 
Przekonanie to potwierdzają badania 
socjologiczne ukazujące, że rodzina 
jest wartością dla poszczególnych jej 
członków, ale również bogactwem 
i dobrem dla całego społeczeństwa21. 
Stąd wszelkie próby dewaluacji warto-
ści rodziny odbijają się niekorzystnie 
na dobru jednostki i dobru wspólnym 
szerszych społeczności: narodu i pań-
stwa, a nawet w wymiarze globalnym, 
społeczności międzynarodowej. Anali-
zując etos rodziny H. Skorowski stwier-
dza: „W odpowiedzi zatem na pytanie, 
w jakim sensie rodzina jest wartością 
osoby ludzkiej, należy stwierdzić, że 
tworzy ona i zabezpiecza płaszczyznę 
wartości moralno-społecznych utrwa-
lonych w etosie, umożliwiających 
człowiekowi jego moralny rozwój. 
W dobie dzisiejszej, w dobie relaty-
wizmu moralnego i zagubienia czło-
wieka w świecie wartości moralnych, 
zapewnienie tej właśnie płaszczyzny 
wartości wydaje się być szczególnie 
cenne dla osoby”22.

2. WychoWanie prospołeczne 
W rodzinie czynnikiem adaptacji 
i integracji osoby W innych 
społecznościach

Rodzina jest wartością nie tylko dla 
jednostki, ale także większej społeczno-
ści lokalnej, narodowej i państwowej. 
Najszerszą z tych społeczności jest spo-
łeczność państwowa, stąd też w szcze-
gólny sposób należałoby wyakcentować 
wartość rodziny dla tej społeczności 
określanej jako rodziny rodzin. 

Wymiar aksjologiczności rodziny 
można ująć w dwóch płaszczyznach. Po 
pierwsze chodzi o miejsce i rolę rodziny 
w strukturze bytowej społeczności pań-
stwowej. Należy podkreślić, że żadna 
społeczność państwowa nie istnieje poza 
rodziną. Ponadto na jej fundamencie, 
dzięki tkwiącym w niej siłom o nasta-
wieniu społecznym, istnieje społeczność 
państwowa. Z tego wynika, że społecz-
ność państwowa jest „tworem” rodziny 
i rodzin jako bytów społecznych23.

W drugiej płaszczyźnie dotyczącej 
uspołecznienia człowieka wyraża się 
aksjologiczność rodziny w relacji do 
społeczności państwowej. Do podstawo-
wych zadań rodziny zalicza się tworze-
nie wspólnoty osób, co w konsekwencji 
oznacza kształtowanie postaw i więzi 
społecznych. Patrząc z tej perspektywy 
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życie rodzinne jest wzorem życia spo-
łecznego,. To właśnie w rodzinie wypra-
cowuje się wartości społeczne, bez któ-
rych społeczeństwo nie może istnieć24. H. 
Skorowski pisze: „Rodzina jest środowi-
skiem przekazywania wartości i postaw 
społecznych, sposobów etycznych i spo-
łecznych zachowań, dowartościowań 
kulturowych. W ten sposób człowiek 
uczy się, z jednej strony, wychodzić poza 
zakres własnych jednostkowych spraw 
i problemów, z drugiej zaś strony, uczy 
się aktywnie bytować w społeczności”25.

Uspołecznienie jednostki w rodzinie 
nie dotyczy tylko wychowania do by-
towania w społeczności. Pojecie to od-
nosi się także do pośrednictwa między 
jednostką a szerszymi społecznościami. 
Rodzina pomaga w integracji jednostki 
z szerszymi społecznościami. W ten spo-
sób jest więzią łączącą osobę z innymi 
społecznościami. Dzięki tej funkcji ro-
dzina decyduje o tym, że człowiek jako 
jednostka włącza się w szersze niż ro-
dzina społeczeństwo. Rodzina jest więc 
czynnikiem adaptacji i integracji osoby 
w innych społecznościach26.

Uspołecznienie osoby w rodzinie pro-
wadzi do partycypacji we wspólnocie 
państwowej. Dzięki rodzinie społecz-
ność państwowa „otrzymuje” jednostkę 
w pełni społecznie wartościową, to zna-
czy aktywne uczestniczącą w jej życiu. 
Tym samym jest ona odpowiedzialna za 

współtworzenie własnego środowiska. 
Wynikające stąd postawy prospołeczne 
realizowane są w poczuciu odpowie-
dzialności za społeczność państwową. 
W wymiarze społecznym jest to odpo-
wiedzialność zarówno za kulturę w wy-
miarze ogólnopaństwowym, jak również 
za jakość stosunków międzyludzkich 
w życiu codziennym27.

Godność człowieka jest podstawą 
praw osoby ludzkiej do godnego życia, 
do prawdziwego dobra, do wolności 
i miłości. Wychowanie w rodzinie powin-
no dążyć do poszanowania powyższych 
praw godnościowych człowieka. Rodzina 
bowiem stanowi naturalną wspólnotę 
osób, i z tego względu w jej środowisku 
człowiek uczy się tej postawy w sposób 
naturalny28.

3. znaczenie WychoWania 
prospołecznego dla określenia 
miejsca i roli rodziny We 
Wspólnocie społecznej i politycznej

W nauce społecznej Kościoła zagadnie-
nie miejsca i roli rodziny w społeczności 
politycznej traktowane jest w świetle 
relacji do państwa jako wspólnoty spo-
łecznej, której fundamentem jest wspól-
nota rodzinna29. Niezależność rodziny 
w stosunku do państwa winna ujawniać 
się w jej autonomicznym działaniu. Au-
tonomia rodziny nie oznacza całkowite-
go jej odizolowania od życia społeczno-
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politycznego kraju. Osoba ludzka jest 
bowiem istotą społeczną. Wynika to z jej 
„inclinationes naturales”, które należą 
do różnych poziomów życia ludzkiego. 
Wyróżnia się wśród nich m. in. wrodzo-
ną tendencję intelektu do poznawania, 
tendencję do utrzymania własnego ży-
cia, tendencję do prokreacji, a w końcu 
także tendencję do życia społecznego 
(„homo homini amicus”).

Rola rodziny w społeczności politycz-
nej jest tak znacząca, że nie bez racji 
są propozycje, aby rodzice - ze wzglę-
du na pełnioną ważną rolę społeczną - 
posiadali dodatkowy głos w wybo rach 
politycznych (powszechnych i samorzą-
dowych) państwa. Jest to jeden z po-
stulatów dowartościowania funkcji ro-
dzicielskiej w społeczności politycznej. 
Rodzina bowiem - jak zaznacza Jan Pa-
weł II - dana jest człowiekowi dla dosko-
nałego rozwoju jego człowieczeństwa. 
W niej kształtują się postawy moralne 
i społeczno-polityczne dzieci. Ona uczy 
więc postawy społecznej uwrażliwiając 
na dobro drugiego człowieka. Ten istot-
ny potencjał etyczno-kulturowy tkwiący 
w rodzinie winien być nie tylko dostrze-
żony, ale i dowartościowany w społecz-
ności politycznej30.

Poszanowanie praw człowieka w spo-
łeczności rodzinnej jest równocześnie 
źródłem solidarności rodziny wobec 
szerszej społeczności politycznej. Rodzi-
na dopiero wówczas może otworzyć się 
w pełni na szerszą społeczność politycz-
ną, broniąc równocześnie swych praw 

godnościowych, gdy jej świadomość jest 
pogłębiona przez doświadczenie świata 
wartości etycznych opartych na godno-
ści osoby ludzkiej. Personalistyczne re-
lacje w rodzinie są więc możliwe tylko 
wtedy, gdy mają swoje źródło w osobo-
wej relacji do każdego człowieka31.

Mając na uwadze znaczenie powyż-
szych twierdzeń, należa łoby uświado-
mić sobie ich praktyczne konsekwen-
cje w życiu rodziny. Te konsekwencje 
dostrzega się zarówno na płaszczyź-
nie relacji poszczególnych osób do ca-
łej wspólnoty rodzinnej, jak również 
w kontekście relacji samej rodziny do 
instytucji społecznych i państwowych. 
Jeśli więc - mając na uwadze wypowie-
dzi Jana Pawła II - rodzina jest szkołą 
myślenia i działania społecznego oraz 
najdoskonalszą szkołą samego człowie-
czeństwa, wobec tego jej wewnętrzne 
relacje międzyosobowe mają istotne 
znaczenie w relacjach rodziny do pań-
stwa, narodu i społeczeństwa32.

Przyjmując za oczywiste - w świetle 
personalizmu społecznego - powyższe 
rozumowanie, należy jednocześnie mieć 
świadomość, że z punktu widzenia my-
ślenia kategoriami różnych ideologii ta 
oczywistość może być zakwestionowa-
na. Ideologia marksistowska, stawiając 
osobę ludzką poza nawias relacji społecz-
nych, odbiera jej równocześnie prawa 
godnościowe do pełnej realizacji siebie 
we wspólnocie i społeczeństwie. Ten typ 
postępowania jest negacją samej rodziny 
ludzkiej, która zostaje pozbawiona w ten 
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sposób istotnego elementu jakim są rela-
cje interpersonalne wewnątrz wspólnoty 
rodzinnej. Powoduje to nieład moralny 
w samej rodzinie i odbija się w oczywisty 
sposób na relacjach całej rodziny do innych 
społecznych instytucji. Personali styczny 
charakter relacji wewnątrzrodzinnych 
sprzyja relacjom rodziny ze społecznością 
polityczną. Negacja praw godnościowych 
osoby ludzkiej stoi w sprzeczności z do-
brem rodziny oraz dobrem wspólnym spo-
łeczeństwa, którego rodzina jest społecz-
nym fundamentem. Spojrzenie na rodzi-
nę wymaga więc uświadomienia sobie jej 
ogromnego znaczenia w całej wspólnocie 
społeczno-politycznej. Dla rozwijających 
się ideologii politycznych rodzina, będąc 
podstawową wspólnotą ludzką, jest ce-
lem walki politycznej. Dopiero, gdy jest 
osłabiona w swoich interpersonalnych 
relacjach, nie stanowi żadnego dla nich 
zagrożenia. Zniszczenie tych relacji jest 
więc często motywem walki ideologicz-
nej. Nauka społeczna Kościoła dostrze-
gając powyższe niebezpieczeństwa głosi 
prawdę o godności osoby ludzkiej. W tym 
kontekście poszanowanie praw człowieka 
ma ogromne znaczenie w odnowie inter-
personalnych relacji we wnątrz rodziny 
i w całej społeczności państwowej.

4. WychoWanie prospołeczne pod-
staWą zaangażoWania rodziny 
W życiu społecznym

Rodzina jest instytucją społeczną, któ-
ra ze swej natury nie może zamknąć się 
we własnych problemach, ale ma obo-

wiązek przyjąć postawę otwartości na 
sprawy społeczne. Sprawy te, choć nie-
kiedy wprost jej nie dotyczą, to jednak 
w konsekwencji mogą na swój sposób 
warunkować i wpływać na jej życie. 
Z tego wynika, iż każdy człowiek po-
winien aktywnie uczestniczyć w życiu 
politycznym kraju. Prawidłowością oka-
zuje się bowiem fakt, iż w przeciwnym 
wypadku polityka sama wróci do niego 
jak bumerang, ale w formie zmienionej 
przez innych ludzi. Człowiek unikający 
polityki w konsekwencji musi i tak z nią 
się spotkać. O ile sam nie podejmie tru-
du, aby na nią wpływać w miarę swoich 
możliwości, ona wpłynie na jego życie 
w formie jaką inni wyborcy dla niego 
przygotują33. 

Powinnością rodziny jest wychowa-
nie aktywnych obywateli, otwartych na 
sprawy społeczne, narodowe i państwo-
we. Rodzina spełnia ważną rolę społecz-
ną wychowując do postaw obywatel-
skich w życiu publicznym34. Z punktu 
widzenia wychowawczego tylko w at-
mosferze pokoju i bezpieczeństwa moż-
na oczekiwać owoców prawidłowego 
wychowania młodego pokolenia. Jednak-
że pokój nie jest wynikiem bierności, ale 
- jako dynamiczny proces - jest tworzony 
poprzez aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Jan Paweł II mówi w podob-
ny sposób również o wolności, ujmując 
ją w kategoriach dynamicznego procesu, 
zmierzającego do jej ciągłego zdobywa-
nia. Twierdzi więc, że wolność nieustan-
nie należy zdobywać, gdyż nie jest ona 
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Edukacja społeczna obywateli, op. cit.

dana, ale przede wszystkim zadana czło-
wiekowi do realizacji w życiu osobistym 
i społecznym35.

Przyjęcie zasady „świętego spokoju” 
jest więc bardzo niebezpieczną zasadą 
dla życia osobowego i rodzinnego. Świa-
domość tego jest jednym z istotnych wa-
runków budowy właściwie rozumianego 
pokoju społecznego. Rodzina w sposób 
niezwykle szczególny uczestniczy w jego 
realizacji. Proces ten dokonuje się za-
równo na płaszczyźnie małżeńskiej, jak 
również w wymiarze wychowania mło-
dego pokolenia na aktywnych obywateli, 
realizujących w swoim życiu wartości 
społeczno-moralne. Budowa pokoju spo-
łecznego w środowisku rodzinnym sta-
nowi pierwszy etap otwartości rodziny 
na szerszą społeczność polityczną. Kolej-
nym etapem tego procesu jest świadome 
uczestnictwo w życiu społeczności lokal-
nej i samorządowej oraz ogólnonarodo-
wej i ogólnopaństwowej36.

Wychodząc z założeń nauki społecznej 
Kościoła należy stwierdzić, że przyjęcie 
przez małżonków współodpowiedzial-
ności za utworzoną rodzinę prowadzi do 
zaangażowania się w problemy, którymi 
żyje społeczeństwo, naród i państwo. 
Odpowiedzialność jest pojęciem bez-

pośrednio związanym z problematyką 
wolności. Doświadczenie wolności i od-
powiedzialności stanowi szczególny mo-
tyw zachowań rodziny także w kwestii 
postaw społecznych. Ten wymiar życia 
rodzinnego ma charakter wychowaw-
czy w odniesieniu nie tylko do własnych 
dzieci, ale również w relacjach z innymi 
rodzinami, poszukującymi przykładu 
społecznego zaangażowania zrealizowa-
nego w konkretnym życiu ludzkim. Poli-
tyczne zaangażowanie w skali rodziny 
jest przede wszystkim nastawione nie 
na dążenie do władzy, ale na roztropną 
troskę o dobro wspólne własnej rodzi-
ny oraz społeczności, w której ona żyje 
i funkcjonuje. Tego typu rozróżnienie po-
zwala lepiej zrozumieć zaangażowanie 
rodziny w sprawy społeczne, polityczne, 
ekonomiczne i kulturowe własnego spo-
łeczeństwa, narodu, państwa37. 

Z tej racji zrozumienie zagadnienia 
relacji rodziny do społeczności poli-
tycznej nie musi budzić obaw o zbytnie 
upolitycznienie rodziny, która w ten 
sposób mogłaby zagubić istotne cele 
wynikające z jej natury. Jest to raczej 
próba zrozumie nia miejsca i roli rodziny 
w społeczności politycznej zgodnie z na-
uczaniem społecznym Kościoła. Naucza-
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nie to kładzie bowiem nacisk na aktyw-
ność społeczną ludzi świeckich, których 
rola w społeczeństwie nie może być za-
stąpiona przez hierarchię Kościoła38. We 
własnym środowisku, a w szczególny 
sposób w społeczności zawodowej, ro-
dzice mają prawo do takich warunków 
pracy i godziwej zapłaty, które zabez-
pieczałyby im utrzymanie i wychowanie 
potomstwa na poziomie godnym osoby 
ludzkiej. Trzeba jednak zauważyć, że do 
istotnych funkcji społecznych rodziców 
należy także troska o tworzenie takiego 
prawa rodzinnego i społecznego na po-
ziomie lokalnym i państwowym, które 
gwarantowałoby nie tylko godne życie, 
ale i wychowanie młodego pokolenia 
zgodnie z przekonaniami rodziców39. 
Na rodzicach spoczywa również od-
powiedzialność za przyszłość rodziny 
w związku z ich konkretnymi wyborami 
politycznymi, które mogą wpływać na 
jej funkcjonowanie w kontekście opo-
wiedzenia się za konstytucyjnymi gwa-
rancjami praw człowieka. Obrona praw 
ludzkich, w tym praw rodziny, jest kla-
sycznym przykładem zaangażowania się 
rodziny w państwowe życie polityczne. 
Oznacza to bowiem w praktyce, iż ro-
dzina żyjąc w konkretnym kraju winna 
uwzględniać realia jego społecznego 
rozwoju. Ten nakaz odnosi się do obro-
ny praw godnościowych osób ludzkich, 
zarówno w społeczności rodzinnej, jak 
i w szerszych społecznościach40.

Analizując zagadnienie praw rodzi-
ny w szerszych społecznościach należy 
w sposób szczególny brać pod uwagę 
relacje istniejące między państwem a ro-
dziną. Jest to o tyle istotne, że wychowa-
nie prospołeczne dokonuje się zasadni-
czo w rodzinie. W tym zadaniu powinna 
ona być wspierana przez państwo, jak 
i przez inne społeczności. Należy więc 
podkreślać, że rodzina jest wspólnotą 
ludzką, która dla swojej egzystencji po-
trzebuje współpracy i pomocy szerszych 
wspólnot społecznych i politycznych. 
Interwencja organizacji państwowych 
w życie rodziny jest dopuszczalna - 
zgodnie z zasadą pomocniczości - w tych 
płaszczyznach jej życia, w których ona 
sama nie może zaspokoić swoich niezby-
walnych praw i potrzeb. Z tego względu 
można mówić, że rodzina jest wspól-
notą „niedoskonałą”, jako że sama po-
trzebuje pomocy, ale równocześnie jest 
ona niezastąpio nym ogniwem szerszych 
wspólnot społecznych i politycznych41.

Poszanowanie praw rodzicielskich 
i wychowawczych jest fundamentem 
rozwoju rodziny jako podstawowej spo-
łeczności naturalnej. Państwo jako spo-
łeczność wyższego rzędu stanowi nato-
miast gwarancję ekonomicznego i zara-
zem kulturowego rozwoju społeczności 
rodzinnej. Prawa człowieka winny być 
więc respektowane zarówno w wymia-
rze życia indywidualnych jednostek, jak 
i w wymiarze ich współistnienia w szer-
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szych społecznościach ogólnoludzkich. 
Temu zadaniu poszanowania praw ro-
dzicielskich i wychowawczych winno 
służyć państwo42.

streszczenie
Wychowanie prospołeczne w rodzinie 

do partycypacji w życiu publicznym sta-
nowi ważny element życia publicznego. 
Jednostka rozwijając się w rodzinie na-
biera cech społecznych, które w procesie 
socjalizacji określają stopień jej zaanga-
żowania społecznego. Rodzina jako pod-
stawowa społeczność ludzka zaangażo-
wana w życie społeczne promuje war-
tości i postawy obywatelskie. Sprzyja to 
aktywnej partycypacji obywateli w życiu 
publicznym.

Patrząc na rodzinę z perspektywy jej 
potrzeb rozwojowych i pełnego otwarcia 
na wartości należy zauważyć, iż rodzina 
wychowując na drodze socjalizacji jed-
nostkę do życia społecznego dla dobra 
wspólnego promuje określone wartości. 
Do nich zaliczyć należy wartości szacun-
ku, przyjaźni, prywatności, miłości spo-
łecznej, solidarności i tolerancji dla róż-
nych poglądów, ale również dla różnych 
postaw społecznych. Dobro i wartość 

rodziny stanowi podstawę budowania 
zdrowych relacji społecznych opartych 
na fundamencie personalistycznej kon-
cepcji małżeństwa i rodziny.

summary
Prosocial education in the family for 

participation of citizens in public life
Family is a basic community of persons. 

It is also a place of promoting the civic at-
titudes. It teaches and educates its mem-
bers to engage in the social life. Prosocial 
family education is the foundation of citi-
zen participation in public life.

The analyzed issue of prosocial family 
education for participation of citizens in 
public life has been developed in the con-
text of the following questions: 1. Proso-
cial upbringing in the family as the natu-
ral environment for the development of 
a person. 2. Prosocial family education as 
a factor of adaptation and integration of 
the person in other communities; 3 Im-
portance of prosocial education to deter-
mine the place and role of the family in 
the social and political communities; 4. 
Prosocial education as the basis for the 
involvement of the family in social life.

„czas przeznaczony na wychowanie jest szczególnie 

cenny, decyduje o przyszłości osoby ludzkiej, a następnie 

rodziny i całego społeczeństwa.”

(Jan Paweł II)


