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SOCJALIZUJĄCA ROLA SZKOŁY  
A WYCHOWANIE W RODZINIE

Odpowiedzialność rodziny za wychowanie była i jest częścią doktryny chrześci-
jańskiej od samego początku; wychowanie zawsze było integralną częścią zadania 
rodziców w stosunku do dzieci i społeczeństwa: jest to prawo i obowiązek wyni-
kający ze szczególnej relacji łączącej dzieci z rodzicami. Jednak dzieje się tak, że 
we współczesnych społeczeństwach, rodzina traci niektóre wymiary socjalizacji 
na rzecz innych wyspecjalizowanych jednostek. Szkoła jest jedną z nich. To nie 
znaczy, że rodzina jest pozbawiona funkcji edukacyjnej. Szkoła odgrywa rolę 
zależną w stosunku do rodziny.

Relacja rodziny i szkoły w procesie edukacji może przybierać różne formy: 
wchodzi w grę model daleko idącej współpracy, model antagonistyczny i model 
antagonistyczny w sposób ukryty.

To zaskakujące, ale niezaprzeczalny fakt, że rodzina stanowi zasadnicze środo-
wisko ludzkie, jest atakowany z wielu stron. Niektórzy widzą w niej bastion reak-
cyjny, bastion nierówności, środowisko, które zniewala innych, czy historycznie 
uformowaną strukturę. Obecnie rodzina jest atakowana. Ale czy rodzina może się 
bronić? Obrona rodziny staje się obroną człowieka.

Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, socjalizacja, szkoła, agendy socjali-
zujące, rodzina i szkoła.

Wstęp

Jednym z warunków, jakie musi spełnić społeczeństwo, aby przetrwać, jest 
przekazywanie swojej kultury z pokolenia na pokolenie. Konieczność tej funk-
cji wynika z faktu, że dziecko rodząc się nie przynosi ze sobą żadnego modelu 
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kulturowego; jest kulturowo tabula rasa. Zachodzi zatem konieczność przekazania 
jednostce stylu życia właściwego społeczeństwu, w którym rodzi się biologicznie. 
Niespełnienie tego warunku prowadzi do dysocjacji danej społeczności i w kon-
sekwencji do jej zaniku.

Przekazywanie zaś kultury dziecku dokonuje się w procesie socjalizacji (wy-
chowania). Obecnie odpowiedzialnymi za ten proces agendami są: rodzina, szkoła, 
Kościół, mass media… Każda z tych agend ma swój udział w procesie socjalizacji 
dzieci, aczkolwiek różny na różnych etapach rozwoju dziecka. Nie jest też zasko-
czeniem stwierdzenie, że przekazywane przez agendy treści w procesie socjalizacji 
mogą się znacząco różnić, a nawet wykluczać. Historia wychowania potwierdza 
to jednoznacznie.

Podczas, gdy w społeczeństwie preindustrialnym wychowanie w rodzinie było 
kompletne, a wychowawcza funkcja rodziny niekwestionowana, to w nowoczesnym 
społeczeństwie rodzina przestała mieć w tym zakresie monopol. Nowoczesna 
rodzina utraciła część swoich funkcji na rzecz innych instytucji. Pierwszą z nich 
jest szkoła.

Utrata przez rodzinę monopolu na wychowanie nie ma sama w sobie charakteru 
antyrodzinnego. Pomoc rodzinie w zakresie socjalizacji dzieci jest rzeczą ze wszech 
miar właściwą i pożyteczną. To, co jest niedopuszczalne to pozbawianie rodziny 
tej funkcji lub jej ograniczanie w sytuacji, gdy rodzina jest w stanie ją pełnić. 

1. Rodzina jako agenda socjalizująca

Rodzina jest pierwszą i najważniejszą agendą socjalizującą. Chronologiczne 
pierwszeństwo rodziny w tym zakresie jest oczywiste. Dziecko rodzi się w rodzinie 
i przez kilka lat pozostaje pod jej wyłącznym oddziaływaniem. Te dwa czynniki 
nadają rodzinie wyjątkową rangę w procesie wychowywania. Oddziaływanie ro-
dziny jest czasowo pierwsze, a zatem wyprzedza wszelkie inne, a w konsekwencji 
zajmuje od samego początku uprzywilejowane miejsce. Nadto, przynamniej do 
pewnego czasu, rodzina nie ma w tym zakresie konkurencji. Jest agendą pierwotną 
i jedyną. 

Inną cechą socjalizacji przez rodzinę w pierwotnym okresie socjalizacji jest 
jej charakter holistyczny – obejmuje wszystkie wymiary życia dziecka: uczenie 
się języka, reguł postępowania, odnoszenia się do innych, a zwłaszcza rodziców, 
rodzeństwa, dziadków, znajduje wzory do naśladowania… Wreszcie dzieło wycho-
wawcze rodziców odbywa się w kontekście macierzyńskiej i ojcowskiej miłości, 
„która znajduje w dziele wychowawczym wypełnienie doskonałej służby życiu: 
miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje 
i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją 
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tak cennymi owocami miłości, jak czułość, stałość dobroć, usłużność, bezinte-
resowność i duch ofiary” (FC 36). Nie może zatem dziwić stwierdzenie Soboru 
Watykańskiego II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum edu-
cationis, że „rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim 
społecznościom” (GE 3). 

Wiązanie wychowania z rodziną było i jest elementem doktryny chrześcijańskiej 
od samego początku; było zawsze integralną częścią zadań rodziców w stosunku 
do dzieci i społeczeństwa: jest to prawo i obowiązek wynikający ze szczególnej 
relacji łączących dzieci z rodzicami. Obowiązek ten „wyklucza zastępstwo i jest 
niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych 
zawłaszczony” (FC 36).

Rzecz jednak w tym, że w nowoczesnych społeczeństwach rodzina traci pewne 
wymiary socjalizacji na rzecz innych wyspecjalizowanych podmiotów. Szkoła jest 
jednym z nich. Nie oznacza to w żadnym razie pozbawienia funkcji wychowawczej 
rodziny. Szkoła pełni w stosunku do rodziny funkcję służebną. 

Relacje rodziny i szkoły w procesie wychowania mogą przyjąć różne formy: 
model daleko posuniętej współpracy, model antagonistyczny i model podstępnego, 
pośredniego niszczenia rodziny.

2. Wychowanie w rodzinie i socjalizacja przez szkołę

2.1. Model współpracy

W społeczeństwach preindustrialnych wszystkie instytucje, które spełniały ja-
kąkolwiek funkcję socjalizującą i wychowawczą funkcjonowały w daleko posunię-
tej symbiozie. Nie do pomyślenia była jakaś forma rywalizacji między nimi, a tym 
bardziej konflikt ideologiczny. Rodzina znajdowała swoje wsparcie w nauczaniu 
Kościoła, a szkoła prawie zawsze funkcjonująca pod auspicjami instytucji kościel-
nych, dołączała do nich, tworząc nierozdzielne trio instytucji wychowawczych. 

Niezależnie od tego milczącego paktu wymienionych instytucji wychowaw-
czych, preindustrialna rodzina jako instytucja wychowawcza była zasadniczo 
instytucją samowystarczalną. Rodzina „niemal w pełni monopolizowała zadania 
socjalizujące młodego pokolenia, a tą drogą sprawowała kontrolę nad całym ży-
ciem społecznym. To dzięki rodzinie dokonywał się proces interioryzacji przez 
jednostkę tradycyjnych wartości moralnych i religijnych, ona też przełamywała 
konflikty, jakie się na tym polu rodziły w czasie oddziaływania innych instytucji 
i agencji socjalizujących. To wszystko wyznaczało jej miejsce centralnej instytucji 
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życia społecznego, pełniącej rolę ‘filtra’, zarówno z punktu widzenia oczekiwań, 
jak i działań jednostkowych”1.

W sytuacji gdy życie rodzinne bazowało na rodzinnym gospodarstwie rol-
nym o bardzo niskiej kulturze agrarnej, jak to miało miejsce w społeczności 
preindustrialnej, rodzina nie potrzebowała szkoły jako instytucji przygotowującej 
do pełnienia wyspecjalizowanych ról. Takich ról nie było. Zatem od szkoły nie 
oczekiwano tego rodzaju wsparcia. Potrzebne do funkcjonowania gospodarstwa 
umiejętności dzieci zdobywały, w zależności od wieku i płci, uczestnicząc w pra-
cach na rzecz rodzinnego gospodarstwa. W tego typu społecznościach socjalizacja 
dokonywała się w ramach struktur rodzinnych i była ukierunkowana na dobro 
samej rodziny.

Taki stan rzeczy oznaczał, że rola szkoły w społecznościach preindustrialnych 
była bardzo ograniczona, a rola tej instytucji jako instytucji wspomagającej rodzinę 
prawie żadna. Najpierw nauczanie szkolne miało charakter szczątkowy i obejmo-
wało niewielki odsetek dzieci. Społeczeństwa tego rodzaju nie miały odpowiednich 
struktur służących edukacji, a nade wszystko personelu, by upowszechnić ten 
proces. Sam Kościół, który już w VI w. podjął działania edukacyjne w szkołach 
kościelnych, raczej przygotowywał duchownych do swoich struktur, niż kształcił 
szersze kręgi młodzieży. Miało to miejsce nade wszystko w szkołach klasztornych, 
które stawały się ośrodkami studiów. Charakter tych szkół spowodował, że „wy-
kształciła się w nich swoista kultura monastyczna, łącząca harmonijnie ze sobą 
wartości ascetyczne i intelektualne, służbę Bożą z łacińską kulturą literacką”2. Nie 
były one jednak w stanie znacząco zdynamizować procesu szkolnego nauczania. 
Nie inaczej było z powstającymi w średniowieczu pod auspicjami Kościoła uni-
wersytetami. Szkolnictwo zatem w społeczności preindustrialnej było nauczaniem 
kościelnym, wspomagającym rodzinę jedynie pośrednio. Koncentrowało się na 
życiu rodzinnym nie tyle, by przygotowywać dzieci do nowych ról, ile raczej na 
określaniu zewnętrznego i wewnętrznego charakteru życia rodzinnego, „czyniąc 
rodzinę niejako swą agendą skierowaną na cele religijne”3.

2.2. Model przejmowania przygotowania do wyspecjalizowanych ról

Relacja rodziny i szkoły zmieniła się radykalnie w sytuacji zmian społeczno-
-ekonomicznych w ramach procesów industrializacji i urbanizacji. Społeczeństwo 

1 F. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987, s. 56.
2 R. Murawski, Początki szkół chrześcijańskich, w: Ku doświadczeniu wiary, 

red. K. Kantowski, W. Lechów, Szczecin 2012, s. 362.
3 F. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, dz. cyt. s. 59.
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tego okresu, z racji zachodzących w nim zmian, potrzebowało ludzi przygotowa-
nych do pełnienia nowych ról, nade wszystko w nowym sposobie produkcji, do 
czego rodzina społeczeństwa preindustrialnego nie była w stanie ich przygotować. 
Instytucją, która mogła sprostać temu zadaniu, była nowoczesna szkoła, która 
socjalizowała na potrzeby nowego systemu produkcji i zarządzania. 

Utrata przez rodzinę funkcji edukacyjnej na rzecz szkoły jest obecnie tak oczy-
wista i tak dalece akceptowana, że trudno nawet sobie wyobrazić, by mogło być 
inaczej. W sytuacji poszerzającej się gwałtownie wiedzy i specjalizacji istnieje 
konieczność tworzenia nowych podmiotów, które będą zdolne wypełnić tę rolę. 
W tym kontekście sama szkoła musi się profilować tak, by była w stanie sprostać 
temu zadaniu. Kierunek zmian bowiem jest oczywisty: socjalizacja do coraz 
bardziej wyspecjalizowanych ról. 

To jest racja, dla której szkoła jest nieodzowną instytucją wsparcia rodziny. 
Rodzina bowiem zwykle nie dysponuje wystarczającymi środkami, by zapewnić 
dziecku socjalizację, jakiej będzie potrzebować jako osoba dorosła. I tak, naj-
częściej sami rodzice nie mają odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji 
socjalizującej na tym poziomie wiedzy, kompetencji i umiejętności; kiedy indziej 
rodzice nie mają możliwości pełnienia tej funkcji z racji pracy zawodowej, która 
pochłania ich czas. Wreszcie nierzadko tego rodzaju przygotowanie do pełnienia 
takich ról wymaga odpowiednich, kosztownych struktur, których posiadanie 
przekracza możliwości finansowe rodziców. 

Pomoc szkoły, jaką może i powinna świadczyć na rzecz rodziny, jest ze wszech 
miar potrzebna i  niekwestionowana, jeśli chodzi o  przygotowywanie dzieci i mło-
dzieży do pełnienia ról zawodowych. W tym przypadku rodzina zależy od szkoły. 
Wielce pomocną funkcję może pełnić szkoła w stosunku do rodziny, przekazując 
dzieciom i młodzieży ogólnoludzkie wartości takie jak: szacunek dla drugiego 
człowieka, życzliwość, patriotyzm, tolerancja… Problem zaczyna się wtedy, gdy 
szkoła rości sobie pretensje do roli bycia jakimś super edukatorem, ponad rodziną 
albo wręcz przeciw rodzinie. To rodzice są pierwszymi wychowawcami i w zakre-
sie przekazywania dzieciom systemu wartości nie mogą się od tego dyspensować, 
a tym bardziej to prawo nie może im być odbierane. 

Dysfunkcjonalność szkoły jako instytucji wspierającej rodzinę w socjalizacji 
dzieci może się uwidocznić w sytuacji, gdy szkoła ma charakter wielkiej jednostki 
i przez to staje się wystarczająco anonimowym środowiskiem, by mogły się w nim 
tworzyć różnego rodzaju grupy o charakterze dewiacyjnym. Dobrym przykładem 
mogą być konglomeraty szkolne, które stwarzają wielkie możliwości dla dealerów 
narkotyków. Walka z tym procederem jest o tyle utrudniona, że rozprowadzanie 
narkotyków jest zakamuflowane, a ewentualne ujawnienie tego faktu dla szkoły 
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wielce wstydliwe. Tym sposobem, szkoła – pomimo dobrej woli samych nauczy-
cieli – może być niesprzyjającym środowiskiem wychowawczym. 

2.3. Zawłaszczanie przez szkołę prerogatyw i ról rodzinnych w systemach 
totalitarnych

Przejęcie przez szkołę w nowoczesnych społeczeństwach niektórych wymia-
rów socjalizacji – może być procesem na wskroś funkcjonalnym i niczym nie 
zagrażającym rodzinie. Tracąc niektóre funkcje, rodzina koncentruje się na tych 
funkcjach, które są nierozdzielnie z rodziną związane, a zwłaszcza biologiczna 
prokreacja i formacja kulturowa. Pełniąc tę drugą funkcję rodzina rodzi jednostkę 
społecznie. I „podobnie, jak pierwsze biologiczne, mogą one prawidłowo przebie-
gać jedynie w rodzinie; dlatego też w pełnieniu tej funkcji rodzina nie może być 
zastąpiona przez żadną instytucję, co najwyżej w jej pełnieniu może być i powinna 
być wspierana przez różne instytucje”4.

Przykładem modelu konfliktowego między rodziną a szkołą są systemy totali-
tarne, w których wszystkie instytucje są podporządkowywane państwu; szkoła zaś 
na pierwszym miejscu. To szkoła, zdominowana przez totalitarne państwo, staje 
się najbardziej dogodnym miejscem przeciwstawiania socjalizacji przez rodzinę; 
rządy dusz najłatwiej jest sprawować nad młodymi. 

Pierwszym klasycznym przykładem przeciwstawiania szkoły rodzinie był 
narodowy socjalizm, który najbardziej rozwinął się w hitlerowskiej Rzeszy. 
Totalitarne państwo nie tylko zdominowało wszystkie sfery życia i instytucje, 
ale dla swoich celów je antagonizowało. Odnosząc się do tej sytuacji, Papież Pius 
XI w encyklice Mit brenneder Sorge zwrócił się do młodzieży w następujących 
słowach: „Tysiące języków głosi wam dzisiaj ewangelię, która nie jest objawiona 
przez Ojca Niebieskiego. Tysiące piór stoi na usługach pozornego chrześcijaństwa, 
które nie jest chrześcijaństwem Chrystusa. Prasa i radio zasypują was codziennie 
wytworami o treści wrogiej Kościołowi i wierze, i atakują bezceremonialnie i bez 
żadnych skrupułów wszystko, co dla was musi być wzniosłe i święte” (MBS 45). 

Odnosząc się do działań pozbawiających rodziców wpływu na wychowanie 
dzieci Papież jednoznacznie stwierdził. „Rodzicom sumiennym, świadomym 
swego wychowawczego obowiązku, przysługuje najpierwotniejsze prawo wycho-
wania dzieci, danych im przez Boga, w duchu prawdziwej wiary i według jej zasad 
i przepisów. Prawa i inne rozporządzenia, które nie uznają tego przyrodzonego 
prawa rodziców w sprawach szkolnych, lub też przez groźbę i przymus odbierają 

4 L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 22.
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im wszelką wartość praktyczną, są sprzeczne z prawem przyrodzonym i w naj-
głębszych swych podstawach niemoralne” (MBS 43). 

Papież protestował przeciwko przymusowym wpisom do szkół, kontrolowanych 
przez totalitarne państwo, które ograniczały wolność wyboru szkoły, a przez to 
i wpływu na wychowanie dzieci i młodzieży. Jako wymuszane – stwierdza do-
kument „nie posiadają żadnego charakteru obowiązującego” (MBS 43). Ten sam 
sprzeciw wyrażały plebiscyty zorganizowane w szeregu diecezjach niemieckich 
w latach 1937 i 1939. Ponad dwa i pół miliona katolików opowiedziało się za 
szkołami wyznaniowymi, co jednoznacznie było wyrazem sprzeciwu wobec szkół, 
kierowanych przez nazistowski reżim5.

Drugi reżim, który jednoznacznie przeciwstawiał szkołę rodzinie to reżim 
komunistyczny. Podobnie jak reżim nazistowski ograniczał prawo rodziców do 
wychowania, a nawet rodzinę zwalczał. Było to zgodne z podstawowymi te-
zami marksizmu. Ł. Łunaczarskij pisał o wychowaniu młodzieży w komuni-
zmie. „W dziedzinie wychowania komunistycznego jesteśmy, w całym znaczeniu 
tego słowa, monopolistami. Wychowanie komunistyczne to ogromna siła. Kiedy 
osiągniemy to, że będziemy dawać je dzieciom, będzie to niemal równoznaczne 
ze stworzeniem tego nowego człowieka, który jest decydującymi czynnikiem 
w naszej walce z burżuazją”6.

W teorii marksistowskiej rodzina należy do nadbudowy i jest pochodną bazy, 
czyli systemu ekonomicznego. Każdy system ekonomiczny generuje właściwą sobie 
nadbudowę, a więc i określony typ rodziny. I tak rodzina systemu kapitalistycznego 
jest odzwierciedleniem relacji, jakie panują w tym systemie produkcji; kobieta 
zależna od mężczyzny ekonomicznie odzwierciedla proletariat eksploatowany 
przez kapitalistów. W nowym systemie społeczno-ekonomicznym (komunizmie) na 
skutek uspołecznienia środków produkcji nie będzie już klas społecznych, a zatem 
eksploatacji jednej klasy przez drugą. Ta nowa społeczna rzeczywistość wyge-
neruje nowy typ rodziny, opartej wyłącznie na miłości. Rodzina jednak nie jest 
najodpowiedniejszą instytucją socjalizująco-wychowawczą. Zwłaszcza w sferze 
ideologicznej potrzebuje nie tylko wsparcia, ale wręcz musi być zastąpiona przez 
państwo ze swoimi instytucjami, a szkołą w szczególności. Jeśli na jakimś polu, 
to właśnie na tym, szkoła ze swoją kadrą oczarowaną ideałami komunistycznymi 
ma niezastąpioną rolę do spełnienia – wychowanie młodzieży w duchu materia-
listycznej ideologii i komunistycznego internacjonalizmu.

5 L. Volg, Niemiecki episkopat i Trzecia Rzesza, w: Kościół, katolicy i narodowy 
socjalizm, red. K. Gotto, K. Pepgen, Warszawa 1983, s. 64.

6 Cyt. za: L. Owrucki, „Nowy człowiek” albo dwieście lat jednej iluzji, „Więź” 1990, 
nr 7-8, s. 78.
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W bolszewickiej Rosji w szkole i organizacjach młodzieżowych przeciwsta-
wiano dzieci rodzicom. Antagonizm posunięty był tak daleko, że było w dobrym 
tonie, a nawet wymagane, by dzieci donosiły na rodziców. C.I. Bucharin chełpił 
się sukcesami pionierów na tym polu. „Kiedy tylko okrzepli, rozpoczęli starania, 
by wpływać na rodziców, co jest szczególnie ważne, ponieważ centrum nowej 
walki to współczesna organizacja rodziny. I oto mamy organizację dziecięcą, 
która swymi słabymi rękami burzy stare stosunki w tej rodzinnej organizacji, to 
jest buduje podkop pod najbardziej konserwatywną twierdzę starego reżimu”7.

Chociaż w Polsce za czasów komunistycznych nigdy nie doszło do tego stopnia 
antagonizmu szkoły z rodziną, to jednak reżim posługiwał się szkołą w procesie 
laicyzacji wszystkich form życia, a rodziny w szczególności. Następujący slogan 
był używany za pretekst: Rodzina potrzebuje „odpowiedniej inspiracji i pomocy ze 
struny instytucji uruchamianych i inspirowanych przez socjalistyczne państwo”8. 
Rzecz bowiem w tym, że – jak ubolewał jeden z marksistowskich ideologów – 
„przeżytki ideologiczne trwają uporczywiej, nowe wartości przyjmują się trudniej 
w rodzinie niż w środowisku pozarodzinnym – w grupach rówieśników w szkole, 
w zakładach pracy i innych instytucjach. Po prostu instytucje pozarodzinne są 
nosicielami nowych wartości bez opierania się o tradycję, czasem nawet dzięki 
radykalnemu zerwaniu z nią, rodzina zaś akceptuje nowe wartości w procesie upor-
czywego ścierania się starego z nowym. Pokolenie dorosłych, nawet wychowane 
w nowych warunkach, skłonne jest reprezentować na gruncie rodziny wartości 
stare, przejęte od poprzednich pokoleń”9.

Same działania państwa na rzecz laicyzacji rodziny przez szkołę były wielo-
rakie: nadawanie świeckiego charakteru ważnym momentom ludzkiego życia: 
narodziny, ślub, pogrzeb, zmiana prawodawstwa rodzinnego, wychowywanie 
dzieci i młodzieży w duchu ideologii marksistowskiej, dobierając odpowiednią 
kadrę, ograniczanie nauki religii i wychowawczego wpływu rodziców…

Komunistyczny pedagog Mikołaj Kozakiewicz przypisywał rodzinie rolę wy-
chowania magicznego (religijnego). Ma to miejsce wtedy, gdy rodzice, odpowiada-
jąc na pytania dziecka, udzielają mu odpowiedzi o charakterze religijnym, a więc 
magicznym, czyli nieprawdziwym. Zgadzał się, że na pierwotnym etapie wychowa-
nia dziecka jest ono w pewnym sensie funkcjonalne i proponował nawet, by szkoła 
(komunistyczny wychowawca), nie walczyła z naiwnymi zapotrzebowaniami 

7 Tamże, s. 79.
8 Z. Tyszka, Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, w: Przemiany 

rodziny polskiej, red. J. Komorowska, J. Szczepańki, Warszawa 1975, s. 377.
9 S. Kowalski, Rola rodziny w jednolitym systemie, „Studia Socjologiczne” 1972, nr 1, 

s. 97. 
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dziecka, ale by też swoim autorytetem nie utwierdzała w dziecku naiwnych prze-
konań, nadając im rangę prawdy. Odwrotnie, socjalistyczny wychowawca powinien 
wzbogacać świat mityczny dziecka. Ważną rzeczą natomiast jest charakter ukazy-
wanych postaci: „zawsze powinny być antropomorficzne, uosabiać spotęgowane 
możliwości rozumu ludzkiego i siły dziecka. Wielość różnych postaci fantastycz-
nych będzie rękojmią, że żadna z nich nie zostanie uznana przez dziecko za ‘naj-
ważniejszą’, ‘najrealniejszą’ i ‘naprawdę’”10. Tym sposobem religijne przekonania 
dziecka będą pozbawione nadprzyrodzoności i sprowadzone do rzędu wszystkich 
innych magicznych wyobrażeń. Z biegiem czasu samo dziecko z nich zrezygnuje. 
Rzecz w tym, pisał dalej M. Kozakiewicz, że chociaż „racjonalizm i materializm 
w socjalistycznym systemie wychowania jest końcowym celem całego rozwoju 
umysłowego, nie wynika jednak z tego, że do racjonalizmu i materializmu można 
dojść tylko przez racjonalne oddziaływanie na rozum dziecka”11. Skuteczność 
różnych oddziaływań uzależniona jest od okoliczności, w jakich ma miejsce: 
wiek dziecka, siła perswazji nauczyciela, środowisko wychowawcze… Wielce 
niewskazana jest obecność w środowisku wychowawczym symboli religijnych, 
a religijne imprezy jednoznacznie zabronione12. 

Od socjalistycznego wychowawcy żąda się, „aby czuwał nad rozwojem w oso-
bowości wychowanka tych cech, w jego umyśle tych poglądów i przekonań, które 
decydują o tym, czy w ostatecznym wyniku całość tego indywidualnego świa-
topoglądu będzie w generalnym zarysie zgodna z marksizmem, czy nie”13. Na 
tym bowiem poziomie korekta poglądów jest możliwa i powinna mieć miejsce 
w zależności od potrzeby. Ideałem jest zawsze nowy człowiek – człowiek wolny 
od przesądów, a przesądów religijnych w szczególności. To one alienują w sposób 
szczególny, prezentując kogoś, kto jest ponad człowiekiem; to w religii człowiek 
gubi własną istotę, wyrzeka się swego ludzkiego oblicza14. 

W odniesieniu do norm moralnych religijne uzasadnienia dobra lub zła na-
leży zastępować, według M. Kozakiewicza, uzasadnieniami społecznymi. 
Nadprzyrodzonego gwaranta norm (Boga) należy zastępować zakazami o cha-
rakterze bezosobowym: tego się nie robi, za to idzie się do więzienia… Strach 
przed Bogiem czy diabłem, należy zastąpić lękiem przed potępieniem o charakterze 

10 M. Kozakiewicz, O światopoglądzie w wychowaniu, Warszawa 1965, s. 95.
11 Tamże.
12 J. Krętosz, Rodzina i młodzież w programie partii komunistycznych, „Chrześcijanin 

w Świecie” 1994, nr 1, s. 38.
13 M. Kozakiewicz, O światopoglądzie…, dz. cyt., s. 29
14 F. Engels, Sytuacja w Anglii, w: Dzieła, Warszawa 1949, t. I, s. 806.
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społecznym15. Religii należało nadawać pozory postaw irracjonalnych, które zo-
staną przezwyciężone na drodze rozwoju nauki. Człowiek wykształcony nie może 
być religijny, ponieważ umie wyjaśnić „tajemnice” świata. Taki typ wychowania, 
to typ wychowania areligijnego, a nawet wręcz jawnie laickiego16.

Programem, który miał stanowić środek do socjalistycznego wychowania, było 
wychowanie obywatelskie. Jego zadanie jest ogromnej wagi i jest nakierowane 
bezpośrednio na jednostkę. „O ile historia doprowadza ucznia do wniosku, że 
socjalizm jest najsłuszniejszą drogą rozwojową dla całej ludzkości, jest spełnie-
niem jej dziejowych dążeń i marzeń w skali globu ziemskiego, o tyle wychowanie 
obywatelskie, doprowadza wychowanka do zrozumienia tego, że również on sam, 
jako określona jednostka, z własnymi dążeniami i marzeniami, znajdzie najlepsze 
warunki dla wszechstronnego rozwoju i wyzyskania swych możliwości tylko 
w ustroju socjalistycznym. Nauka historii kreśli komunistyczną perspektywę dla 
rozwoju ludzkości, który już trwa lat tysiące i będzie trwał jeszcze lat tysiące. 
Wychowanie obywatelskie kreśli komunistyczną perspektywę dla siedemdzie-
sięciu lat osobniczego bytowania jednostki, ukazuje mu główny szlak, na którym 
ma spędzić swoje życie”17.

Reżim komunistyczny w Polsce po drugiej wojnie światowej podjął się dzieła 
intensywnej komunistycznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, świadomy faktu, 
że starsze pokolenie jest faktycznie stracone dla idei komunizmu. Rzecz w tym, 
że oddziaływanie na tych, którzy mają już ukształtowany światopogląd, jest mało 
skuteczne, tym bardziej, że wielu z nich osobiście doświadczyło brutalności samego 
systemu, sam zaś system został narzucony z całą bezwzględnością przez Armię 
Czerwoną, która wątpliwie wyzwalała Polskę. Stąd ideolog tego programu, Jerzy 
Albrecht, nalegał: „Równolegle z poważnymi zadaniami, jakie stoją przed nami 
w dziedzinie upowszechnienia oświaty, na szczególną wagę i troskę zasługuje 
problem ideowego oblicza naszych szkół i naszych uczelni, ideowej treści naucza-
nia. Ta bowiem ideologiczna treść nauczania decyduje dopiero o faktycznej roli 
szkoły, o tym, czy wypełnia ona zadania wychowania naszej młodzieży na dziel-
nych budowniczych ludowego państwa, na przyszłych budowniczych socjalizmu 
w Polsce. … Wielkie zadania stoją przed nami w dziedzinie walki o postępową 
marksistowską treść naszej oświaty…”18. 

15 M. Kozakiewicz, dz. cyt., s. 101.
16 J. Swastek, Laicyzacja życia publicznego jako program oświaty i kultury w PRL, 

„Więź” 1994, nr 1, s. 26
17 M. Kozakiewicz, dz. cyt., s. 191.
18 „Trybuna ludu”, 17.01.1949 r.
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3. Zakamuflowana walka z rodziną

Chociaż rodzina jest najbliższym człowiekowi środowiskiem życia, to nie 
zawsze znajduje potrzebne jej wsparcie innych instytucji. Przeciwnie, nierzadko 
też się zdarza, że nawet państwo, które jakby z natury rzeczy powinno wspierać 
rodzinę, zaniedbuje ją, a nawet ją zwalcza bezpośrednio lub osłabia, tolerując 
antyrodzinne ideologie. Jest działaniem antyrodzinnym zawłaszczanie wycho-
wawczej funkcji rodziny tak w sytuacji, gdy robi to państwo posługując się szkołą, 
jak i szkoła inspirowana antrodzinnymi ideologiami. I to jest to, co obecnie ma 
miejsce w Polsce i w wielu innych krajach. Wychowanie do życia w rodzinie, która 
„jest pierwszą i podstawową szkołą uspołeczniania” (FC 37) zastępuje się nauką 
„bezpiecznych technik” seksualnych w ramach całkowitej seksualnej swobody. 
Rodziców pozbawia się prawa do seksualnego wychowania dzieci lub wycho-
wania zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi. „W obliczu kultury, która 
na ogół ‘banalizuje’ płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób 
ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności, 
posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia 
płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni osobowa” (FC 37).

Różnice treści wychowawczych w systemie rodzinnym i szkolnym są wielkim 
dysonansem wychowawczym. Dziecko staje wobec wyboru przekazywanych treści, 
do którego nie jest przygotowane. Nawet jeśli przekazywane treści mają charakter 
zakamuflowanego dysonansu, to wcześniej czy później zostaje on przez dziecko 
odkryty, a zawirowanie takiego stanu rzeczy pozostawi w psychice dziecka nega-
tywne skutki. Nie inaczej jest, gdy podobnym słowom nadaje się zgoła odmienne 
treści. Dobrym tego przykładem jest Ustawa o planowaniu rodziny z 1993 r., która 
mówi, że „do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu 
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 
prokreacji” (Art. 1, p.1). Trudno kwestionować potrzebę takiej wiedzy. Natomiast 
nierzadko jej przekazywanie sprowadza się do wiedzy o tzw. „bezpiecznym seksie”, 
która ma niewiele wspólnego z wiedzą o życiu rodzinnym. Przykładem takiego 
postępowania są działania organizacji International Planned Parenhood Federation. 

Ostatnio pod pięknym tytułem przeciw przemocy w rodzinie brutalnie ingeruje 
się w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. 
Laickie i antyrodzinne siły dokonały zmowy przeciw rodzinie i rodzinnemu wy-
chowaniu. Ideologia gender rujnuje rodzinę. Zdanie Simone de Beauvoir: „Nikt 
nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje” („On ne naît pas femme, on la devient”) 
urosło do rangi hasła tej ideologii. Papież Benedykt XVI nazywa tę doktrynę 
nową filozofią seksualności. „Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym 
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faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą 
społeczną, o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydo-
wało o tym społeczeństwo”19.

Mamy tu do czynienia z oczywistym błędem antropologicznym. „Człowiek 
kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, cha-
rakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że 
nie została ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć. 
Według biblijnego opisu stworzenia, do istoty człowieka należy bycie stworzonym 
przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest istotny dla istoty 
ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał”20. 

Zakwestionowanie odrębności osób mężczyzny i kobiety prowadzi do negacji 
cielesności, charakteryzującej istotę ludzką, negacji rodziny (męża, żony, dziecka) 
jako rzeczywistości określonej przez fakt stworzenia. „Stworzył więc Bóg czło-
wieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” 
(Rdz.1, 27) i „dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się 
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz. 2,24). To jest dualizm 
dany nam przez naturę, przez Stwórcę i nie jest przedmiotem wyboru.

Zakończenie

Jest dziwnym, ale niezaprzeczalnym faktem, że rodzina, która jest najbliższym 
dla człowieka środowiskiem, jest przedmiotem ataku wielorakich sił. Jedni upatrują 
w niej bastion reakcjonizmu i nierówności, inni środowisko zniewolenia, a inni 
wreszcie uformowaną w procesie historycznym strukturę. Opinie te pomijają fakt, 
że każdy człowiek chce kochać i być kochanym. I nie chodzi tu jedynie o seksualny 
wymiar miłości, a jej sferę psychiczną i duchową. Redukcja „miłości” do sfery 
seksu, jest jej wielkim zubożeniem, a nawet zaprzeczeniem. Czy jednak rodzina 
obroni się sama? Czy nie należy jej bronić przed siłami, które zadecydowały o jej 
zniszczeniu? Gdyby umarła rodzina, umarłby człowiek, ponieważ zabrakłoby mu 
środowiska życia i stawania się człowiekiem.

Dziś uświadomienie sobie podstępnego charakteru ideologii gender, podmiotów 
jakie za nią stoją, i środków, jakimi się posługują, staje się rzeczą ogromnej wagi, 
by bronić rodzinę przed niszczycielską siłą tej ideologii. Stąd obecnie rodzina 

19 Benedykt XVI, Szanujmy Boży plan wobec człowieka. Przemówienie Ojca Świętego 
Benedykta XVI wygłoszone podczas przedświątecznego spotkania z przedstawicielami 
Kurii Rzymskiej, 21.12.2012 r.

20 Tamże.
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potrzebuje większego niż kiedykolwiek wsparcia tych, dla których jej dobro nie 
jest obojętne. 

Fr Władysław Majkowski: Socializing role of school and education 
in the family

Education bond with the family was, and is a part of Christian doctrine from 
the beginning; it has always been an integral part of the task of parents in relation 
to children and society: it is the right and obligation resulting from the special 
relationship linking children with their parents. But the point is, that in modern 
societies, the family loses certain dimensions of socialization to other specialized 
entities. The school is one of them. This does not mean that the family is deprived 
of the educational function. The school plays in relation to the family subsidiary 
function.

Relations families and schools in the educational process can take various 
forms: a model of far-reaching cooperation, antagonistic model and insidious 
antagonistic model.

It is surprising, but undeniable fact, that the family, which constitutes fun-
damental human environment is under attack of multiple forces. Some see in it 
a reactionary bastion, a bastion of inequality, environment which enslaves others, 
or historically formed structure. Nowadays family is attacked. But can the family 
defend itself? Defending the family becomes defending human.

Keywords: Family, education, socialization, school, socializing agencies, fa-
mily and the school.


