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WARTOŚĆ XXIII 

Znaczenie i godność rodziny wielopokoleniowej
1
 

 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

 

2.1. CEL OGÓLNY 

 Rozwój emocjonalny 

 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

 Umiejętność okazywania uczuć 

 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

 Rozpoznanie związków emocjonalnych w rodzinie 

 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

– Związki krwi i pochodzenia wpływają na osobowość człowieka. 

– Cechy rodziny wielopokoleniowej. 

– Jakie znaczenie ma poznawanie historii własnej rodziny? 

 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

– Rodzina istnieje, rozwija się dzięki miłości. 

– Każdy rodzaj relacji, rodzaj miłości (rodzicielska, ojcowska, macierzyńska, synowska, 

braterska, miłość do dziadków, miłość do krewnych i spowinowaconych) wyraża się  

w określony sposób
2
. 

                                                           
1
 „Rodzicielstwo jest zadaniem natury duchowej – nie tylko fizycznej. Przebiega przez nie zawsze genealogia 

osoby, która ma swój odwieczny początek w Bogu, i która do Boga ma także prowadzić. Przyjmując ludzkie 

życie w całości, we wszystkich jego wymiarach fizycznych i duchowych, rodziny wnoszą wkład w «komunię 

pokoleń» i przez to w sposób istotny i niezastąpiony wpływają na rozwój społeczeństwa”. KNSK 237. 
2
 „Czwarte przykazanie Dekalogu dotyczy rodziny, jej wewnętrznej spoistości, rzec można – solidarności. 

Werbalnie przykazanie to nie mówi o rodzinie, faktycznie jednak właśnie o niej mówi. Jakoby Boży 

Prawodawca nie znalazł innego słowa dla wyrażenia komunii pokoleń, jak właśnie słowo: «Czcij» (Wj 20, 12). 

Słowo to wyraża w inny jeszcze sposób, czym jest rodzina. Nie chodzi o jakieś «sztuczne» wyniesienie rodziny, 

chodzi o sformułowanie oddające jej podmiotowość oraz wszystkie prawa, jakie z tej podmiotowości wynikają. 

Rodzina jest wspólnotą szczególnie intensywnych wzajemnych odniesień: pomiędzy małżonkami, pomiędzy 
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– Rodzina podstawowa i rodzina wielopokoleniowa daje poczucie bezpieczeństwa. 

Zasady 

– Wykorzystuję wszystkie okazje, aby wyrazić moje związki uczuciowe z całą rodziną 

(imieniny, urodziny, rocznice ślubu i rocznice śmierci, wspólne obchodzenie uroczystości  

i świąt, odwiedziny). 

– Zabiegam o utrzymywanie kontaktów z rodziną. 

 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

– Każdy członek rodziny jest ważny i ma tę samą godność. 

– Nasza rodzina jest niepowtarzalna, niezwykła i jedyna. 

– Rodzina wielopokoleniowa jest złączona więzami krwi i powinowactwa. 

Zasady 

– Poznaję i przekazuję dziecku historię całej naszej rodziny wielopokoleniowej. 

– Wykorzystujemy doświadczenia życiowe wszystkich członków rodziny do kształtowania 

naszych dzieci. 

– Wspólnie przeżywamy radosne i trudne chwile. 

 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

– Szkoła i wychowawca zna rodziny swoich wychowanków. 

– Związki uczuciowe i społeczne, wychowanka ze swoją rodziną, gwarantują prawidłowy 

proces wychowawczy
3
. 

– Szkoła i klasa ma charakter wielkiej rodziny. 

Zasady 

– Szczególną opieką otaczam wychowanków pozbawionych rodziny bądź pochodzących  

z rodzin niepełnych. 

– Rodzinę i rodziców zapraszam do realizacji programu wychowawczego. 

                                                                                                                                                                                     
rodzicami a dziećmi oraz między pokoleniami. trzeba tę wspólnotę szczególnie zabezpieczyć. Dlatego Bóg nie 

znajduje wyrażenia lepszego niż właśnie to: «Czcij»”. Jan Paweł II, List do rodzin, Warszawa 1994, s. 45. 
3
 „Rodzina człowieka wychowuje i przez to wprowadza do współżycia z ludźmi. Rodzina uzdalnia człowieka nie 

tylko do życia fizycznego, ale i do współżycia społecznego. Z rodziny człowiek wynosi początki pojęć 

moralnych i społecznych, rozwijających osobowość ludzką”. Człowiek – osoba – płeć, dz. cyt., s. 66. 
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– W nauczaniu podkreślam niezastąpioną wartość rodziny wielopokoleniowej. 

– Uczę, że rodzina jest pierwszą szkołą życia i pracy dla każdego człowieka
4
. 

 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

 Każdy z uczniów przygotowuje genealogię swojej rodziny, w formie spisu albo 

planszy. Jest to dobra okazja, aby wspólnie z rodzicami przypomnieć sobie o dalszych 

członkach rodziny. Dzieci mają za zadanie poszukać, starać się odnaleźć i opisać pamiątki 

rodzinne. 

 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

 Następuje rozpoznanie swojej przynależności do rodziny wielopokoleniowej oraz 

dowartościowanie związków rodzinnych
5
. Podtrzymuje się bliskie kontakty w ramach własnej 

rodziny. Stosuje ona właściwą hierarchię relacji z członkami rodziny. Każdy członek rodziny 

jest szanowany, a wydarzenia życiowe są zauważane i wspólnie przeżywane. 

 

2.10. ZAGROŻENIA 

 Istnieje ryzyko zawężenia relacji międzyosobowych, rodzinnych, do rodziny 

podstawowej: rodzice i dzieci. Często występuje klanowe nastawienie do swojej rodziny 

wielopokoleniowej oraz utrata kontaktu międzypokoleniowego. Nie nawiązuje się do swojego 

pochodzenia, do swoich korzeni, tradycji. Grozi postawa odrzucenia i chęć wyeliminowania 

ze swojej rodziny osób o odmiennych poglądach, charakterze lub wyznawanej religii. 

Zanikają kontakty międzyosobowe, wielopokoleniowe. 

                                                           
4
 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 10, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 1, Kraków 2006, s. 125.  

5
 „Rodzina, w której różne pokolenia stykają się i wspomagają nawzajem w osiąganiu pełniejszej mądrości  

i w harmonijnym łączeniu praw osobowych z innymi potrzebami życia społecznego, stanowi fundament 

społeczeństwa”. KDK 52. 


