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Wstęp  

Rodzice, obok uczniów i nauczycieli, stanowią jeden z głównych podmiotów 
systemu edukacji. 

Rodzina i szkoła to dwa środowiska dopełniające się w funkcji kształcenia         
i wychowania dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem, że rodzina pozostaje 
pierwotnym i zasadniczym podmiotem wychowania dzieci. 

Szkoła (system oświaty) zapewnia  wspomaganie „wychowawczej roli 
rodziny” (Prawo oświatowe, 14 XII 2016 r., art. 1.2.). 

Wychowanie rozumie się  jako „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej                  
i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 
problemów dzieci i młodzieży” (Prawo oświatowe,  art. 1.3.). 



W ramach kształcenia i wychowania system edukacji „służy rozwijaniu u 
młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 
wartości kultur Europy i świata” (Prawo oświatowe, Preambuła).  

W tej perspektywie zarówno szkoła, jak i rodzina postrzegane są jako 
podmioty realizujące pełne, integralne wychowanie, którego elementem jest 
kreowanie postaw etycznych i patriotycznych dzieci i młodzieży – także w 
służbie dla Niepodległej. 

 



1. Rodzina jako podmiot wychowania  

Rodzina: 

 wspólnota osób, 

 instytucja społeczna, 

 pierwotna, naturalna, mała (podstawowa) grupa społeczna – najważniejsza 
i niezastąpiona,  

 naturalne środowisko wychowawcze, 

 środowisko kulturowe – ogół wartości materialnych i duchowych 
udostępnionych i przekazywanych młodemu pokoleniu przez pokolenie 
starszych w celach poznawczych, kształcących, wychowawczych itp.  



 
 
 
 
 

Rodzina jako wspólnota osób: 

 „kamień węgielny” rodziny – osoba, wchodząca w relacje z drugą osobą      
(T. Kukołowicz); 

 forma życia społecznego, w której zachodzą głębokie, scalające relacje 
międzyosobowe, zwłaszcza więź emocjonalna (miłość), wspólnota celów       
i wartości; 

 to niewielkich rozmiarów mikrogrupa społeczna, mały najbardziej 
prywatny świat człowieka, maleńka prywatna ojczyzna, jego najbardziej 
intymnych uczuć i doznań, wspólnota najserdeczniejszych ludzkich 
odniesień (Z. Tyszka). 



Funkcje rodziny: 

 psychosocjologiczna, ekonomiczna, społeczno-wyznaczająca, 
socjalizacyjno-wychowawcza (Z. Tyszka);  

 prokreacyjna, ekonomiczna, wychowawcza (S. Kawula); 

 w aspekcie aksjologicznym (wartości): osobotwórcza i moralnotwórcza 
(etyczna). 

 



 
 
 

Rodzina – naturalnym środowiskiem wychowawczym:  

 „Najdoskonalsze, najwszechstronniejsze, najbardziej obfite źródło rozwoju 
jednostki”– dziecka i rodzica (B. Matyjas); 

 „Rodzina to kolebka osobowości” (M. Ziemska); 

 środowisko integralnego rozwoju i wychowania dziecka we wszystkich 
sferach jego osobowości; 

 oddziałuje na dziecko ogółem zdarzeń (sytuacji) i warunków 
wychowawczych. 



 
 
 

Rodzina – wspólnotą aksjologiczną i wychowania ku wartościom 

W rodzinie jest źródło: 

 pierwotnego przekazu symbolicznego, 

 wartościowania, 

 wprowadzania dziecka w świat wartości, ich znaczenia i ładu (hierarchii), 

 budowy systemu wartości. 

Treścią wychowania są wartości w ich obiektywnej hierarchii. 



 
 
 

Hierarchia wartości wg koncepcji S. Kunowskiego: 

 zmysłowo-witalne (warstwa biologiczna); 

 intelektualno-emocjonalne (warstwa psychologiczna); 

 moralno-społeczne (warstwa socjologiczna); 

 kulturowe (warstwa kulturologiczna); 

 duchowo-religijne (warstwa światopoglądowa). 



 
 
 
 

Rodzina jako środowisko wychowawcze jest swoistą szkołą, pierwszą szkołą: 

 kształci – wprowadza w świat i jego rozumienie, w życie społeczne,                
w kulturę, w doświadczenie duchowe;  

 wychowuje – ku pełni człowieczeństwa (urzeczywistniania adekwatnych 
wartości) 

„Wychowanie są to sposoby i procesy, które istocie ludzkiej pozwalają 
odnaleźć się w swoim człowieczeństwie” (Klaus Schaller). 

„Wychowanie jest przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – 
obdarzaniem dwustronnym” (Jan Paweł II). 



 
 
 
 

Proces wychowania w rodzinie to wprowadzanie dzieci w świat wartości  

 osobowych – dotyczących ich wewnętrznej aktywności,  

 moralnych (etycznych) – związanych z zewnętrznymi przejawami ich 
działań, 

których podmiotem jest to samo „centrum osobowe” . 

W socjologii wyodrębnia się wartości:  

osobowe – ostateczne i życia codziennego, 

społeczne – w tym podstawowe. 

2. Wartości moralne i patriotyczne 



 
 

W tym kontekście mówi się o wartościach moralno-społecznych, 
obejmujących wiele istotnych wartości i ich kategorii. 

Znaczenie wartości moralnych dla osoby ludzkiej, jej rozwoju i życia 
społecznego  podkreśla Jan Paweł II:  
„Niezbędne staje się (…) odzyskanie powszechnej świadomości prymatu 
wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej. 
Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych 
wartości jest wielkim zadaniem dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę 
społeczeństwa”. 



 
 

Wartość moralna to norma obiektywna i subiektywnie cenna oraz ważna dla 
jednostki i społeczeństwa, godna człowieka, związana z pozytywnymi 
przeżyciami i godziwym pożądaniem.  

Wartość moralna to drogowskaz w życiu, odpowiadający na pytanie, czym 
jest dobro, jak żyć godnie, jakich wyborów dokonywać, aby były one na miarę 
własnego człowieczeństwa? 

Etyka normatywna, zwłaszcza odwołująca się do doświadczenia i rozumu, do 
adekwatnej antropologii, w tym etyka chrześcijańska z Dekalogiem                        
i przykazaniem miłości, wskazuje katalog właściwych wartości moralnych. 



 
 

Podstawowe wartości moralne: prawość, czystość, wierność, 
odpowiedzialność, prawda, dobroć i miłość (D. von Hildebrand). 

Inne wartości moralne: szacunek, sprawiedliwość, szlachetność, miłosierdzie, 
wdzięczność, uczciwość, pracowitość (praca), poświęcenie, itp. 

Wartości moralne są niezbędne w życiu społecznym, dla jego ładu i 
budowania wspólnoty.   

Stanowią podstawę dla wartości społecznych, w tym patriotycznych, takich, 
jak: Ojczyzna, naród, państwo, patriotyzm i inne z nimi związane.  

 



 
 
 

Centralną wartością patriotyczną jest patriotyzm, w której to wartości 
integruje się aspekt moralny i społeczny. 

Patriotyzm określa postawę życiową wobec wartości: narodu, Ojczyzny                
i państwa: 

 jest przywiązaniem, które z szacunkiem respektuje prawa innych narodów, 

 jest miłością, która ze swojej natury zawiera akceptację, emocjonalność             
i twórczą, rozumną, ofiarną służbę. 

Miłość nadaje patriotyzmowi blask prawdy i otwarcia się z szacunkiem na 
wszystkich, począwszy od Ojczyzny, otwarcia dla innych Ojczyzn, narodów         
i państw.  



 
 
 
 

Patriotyzm nie jest: 

 ślepym przywiązaniem, ale wartościującym, 

 nacjonalizmem, który wywyższa i nawet ubóstwia własny naród czy 
Ojczyznę, 

 kosmopolityzmem, pozbawionym zakorzeniania we własnej wspólnocie 
narodu, Ojczyzny, eksponującym indywidualizm, 

 tradycjonalizmem, postawą nadmiernego i formalnego przywiązania do 
dziedzictwa narodowego, które hamuje zmiany i rozwój. 

Patriota zachowując własną tożsamość, staje się zdolny być obywatelem 
Europy i wspólnoty ludzkiej. 



 
 
 
 

Urzeczywistniane wartości moralne i patriotyczne prowadzą do osiągnięcia 
określonej postawy, którą charakteryzuje wymiar: 

 poznawczy – rozpoznanie treści, istoty danej wartości, 

 emocjonalny – akceptacja tej wartości, 

 działaniowy (behawioralny) – czynna realizacja tej wartości. 

Z punktu widzenia etycznego urzeczywistnianie wartości prowadzi do 
osiągniecia cnoty, czyli sprawności moralnej do stałego 
działania/postepowania zgodnego z treścią określonej wartości. 

Wychowanie jest wspomaganiem wychowanka w urzeczywistnianiu wartości, 
czyli osiągnięcia postawy, zatem ukształtowania właściwej cnoty moralnej. 



 
3. Wychowanie w rodzinie do wartosci moralnych i 

patriotycznych 

 

Rodzina jest naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowania  do 
wartości patriotycznych. 

W rodzinie dokonuje się identyfikacja narodowa poprzez: 

 narodzenie – personalna przynależność dziecka do narodu,  

 nabywanie języka ojczystego jako pierwszego i naturalnego. 

Zadaniem rodziny jest wprowadzenie dziecka w świat własnego narodu, który 
nie wybrało, a pozostaje dla niego naturalnym środowiskiem życia i rozwoju. 

Szczególne zadanie rodziny to nauka języka polskiego, nie tyle teoretyczna, co 
praktyczna, to kultura języka wolna od błędów, obcych naleciałości czy 
wulgaryzmów. 

3. Wychowanie w rodzinie do wartości patriotycznych 



 
 

 

W zakresie wartości patriotycznej, jaką jest Ojczyzna, zadania rodziny są 
rozległe. W rodzinie dojrzewa rozumienie Ojczyzny – Polski, na tle innych 
narodów i państw. 

W wymiarze materialnym dokonuje się odkrywanie ziemi ojczystej, 
krajobrazu, infrastruktury, pomników kultury narodowej.  

Ojczyna z perspektywy dziecka wyłania się z „małej ojczyzny”, z regionu. 
Rodzice są pierwszymi i zwykle ważnymi nauczycielami w przestrzeni „małej 
ojczyzny” i wielkiej Ojczyzny, jej uroków piękna i dorobku.  

W wymiarze personalnym Ojczyzna to lud, naród (narody), kultura, 
wspólnota wartości, w tym moralnych i religijnych, wspólna historia.  



 
 

 

Rodzina, rodzice i inni członkowie rodziny, mogą i powinni przeprowadzić 
dziecko w sposób właściwy dla stadium jego rozwoju po szlakach polskiej: 

 kultury  – literatury, sztuki, dorobku artystycznego, 

 nauki – poprzez fakty i biografie wybitnych, polskich naukowców, 

 historii  – dziejów Ojczyzny, dziejów regionu, biografii bohaterów 
narodowych, 

 aksjologii  – zwłaszcza wartości moralnych, specyficznych dla polskiego 
etosu, wzorów osobowych wielkich Polaków, 

 symboliki  – godła, flagi, hymnu. 

 



 

 

W rodzinie pojawia się zadanie wychowania do szacunku dla wartości Państwa  
– autonomicznej organizacji życia ludzkiego na danym terytorium, zwłaszcza 
takich wartości, jak: 

 suwerenność i integralność terytorialna, niepodległość, 

 dobro wspólne,  

 demokracja, 

 sprawiedliwość (społeczna),  

 rozwój gospodarczy i naukowy, 

 praca, 

 solidarność społeczna, 

 

 



 

 

 szacunek dla władzy centralnej i samorządowej, 

 wolność obywatelska, 

 wolność wyznania. 

W rodzinie jest szansa ukształtowania krytycznego stosunku, ale nie-
pozbawionego szacunku do Państwa jako organizacyjnej emanacji Ojczyzny. 

Sposobem pozostaje umiejętne podejmowanie i rozwiązywanie problemów 
społecznych i politycznych w rodzinie, z respektowaniem praw i poglądów 
innych osób, z tolerancją i troską o dobro wspólne, o Państwo. 



 

 

Rodzina jest stosownym podmiotem wychowania do wartości patriotyzmu 
jako miłości do ojczyzny i narodu oraz szacunku dla Państwa. 

Rodzice są w stanie wyjaśnić dziecku istotę Ojczyzny jako ojcowizny, czy też 
Ojczyzny jako matki rodzącej, opiekującej się i wychowującej. 

W rodzinie można poszukiwać i kreować współczesny (nowoczesny?) 
patriotyzm jako: 

 pamięć (znajomość historii Polski, jej bohaterów, celebrowanie uroczystości),  

 tożsamość (język, wartości, kultura), 

 zaangażowanie  (rzetelna nauka, uczciwa praca, aktywność społeczna              
i polityczna, uczciwość finansowa i solidarność społeczna – podatki). 

 



 

 

Realizacja wychowania do wartości patriotycznych w rodzinie przybiera 
różnorodne formy: 

 od małej do wielkiej Ojczyny – umiłowanie „małej ojczyzny”, poznanie 
krajobrazu, historii i kultury  regionu – forma opowiadania (historie, 
anegdotki, genealogia), wspólne wycieczki piesze, rowerowe; 

 poznanie tradycji, obyczajowości i rytuałów rodzinnych, regionalnych 
polskich (narodowych, religijnych, kulturowych) – włączenie dzieci w ich 
kultywowanie  w różnych istotnych momentach życia; 

 kształtowanie cnót obywatelskich  – odpowiedzialności za innych, za dobro 
wspólne, szacunek dla własności prywatnej i państwowej, poświęcenie           
i wyrzeczenie dla na rzecz innych, ofiarność w wypełnianiu obowiązków,  



 

 

szacunek dla bliźniego, respektowanie jego praw, gościnność – pogadanki, 
rozwiązywanie problemów moralnych, szkolnych i społecznych z udziałem 
dzieci; 

 kreowanie pamięci i dumy narodowej, szacunku dla symboli ojczystych –  
wspólne wywieszanie flagi z okazji uroczystości narodowych, wspólne 
celebrowanie uroczystości narodowych, narodowo-religijnych (akademie, 
warty, porządkowanie grobów poległych za Ojczyznę, wspólna radość z 
sukcesów Polaków np. sportowych, naukowych artystycznych);  

 domowa biblioteczka multimedialna z lekturą patriotyczną, biografią 
bohaterów i wielkich Polaków  – zachęcanie do czytelnictwa, wspólnie 
czytanie, oglądanie, słuchanie (książki, komiksy historyczne, współczesne 
nagrania patriotycznych piosenek); 

  



 

 

 pogłębianie wiedzy i doświadczenia religijnego – wspólne, w dialogu 
odkrywanie roli wiary katolickiej i Kościoła w życiu narodu, w trosce o jego 
niepodległość i wolność, kształtowanie moralności chrześcijańskiej, religijnej 
motywacji patriotyzmu (IV przykazanie Dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę 
swoją”; Sobór Wat. II: należy pielęgnować „prawdziwą i czynną miłość 
Ojczyzny”, „wielkodusznie i wiernie”, unikając „wszelkiej pogardy dla innej 
rasy oraz jątrzącego nacjonalizmu”), wspólna i stała modlitwa za Ojczyznę; 

 dawanie dzieciom przykładu zaangażowania patriotycznego i czynnej 
miłości  do Ojczyzny. 

 

  



 
 
 

Zakończenie 
 
 

 Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzież wymaga współdziałania rodziny         
i szkoły, zwłaszcza w ramach priorytetu wychowawczego „dla Niepodległej” z 
wyjątkowej okazji 100-lecia odzyskania wolności. 

Współdziałanie, zwłaszcza partnerskie, może przynieść niezwykłe efekty, kiedy 
ukierunkowane jest na integrację podmiotów (kulturalną, normatywną – 
aksjologiczną,  komunikacyjną, funkcjonalną; W. S. Landecker). 

Z jednej strony wymaga ona pedagogizacji rodziców,  z drugiej ich zaangażowania 
w proces szkolnego wychowania moralno-patriotycznego. 

Niezbędną pozostaje aktywność samych uczniów, ich kreatywność, poświęcenie     
i umotywowane uczestnictwo w procesie aktywizacji patriotycznej. 

W efekcie może kształtować się dojrzała postawa patriotyczna nie tylko uczniów, 
lecz także rodziców i nauczycieli. 

 



 

 

  Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie  

    sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na  

    rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką 

    ziemską.    

      św.  Jan Paweł II 


