
Szansa na normalne 
życie 

 
Ponoć się jej nie wybiera i 
najładniej wychodzi na zdjęciach. 
Nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej 
nie ma... Rodzina. Rodzina 
zastępcza... 
 

Z definicji N. Goodmana 
wynika, że rodzina to stosunkowo 
trwała grupa społeczna złożona z 
jednostek powiązanych przez 
wspólnych przodków, małżeństwo lub 
adopcję. Członkostwo w rodzinie ma 
charakter automatyczny i 
nierozerwalny. W Deklaracji Praw 
Człowieka czytamy: „Rodzina jest 
naturalną i podstawową komórką 
społeczeństwa i ma prawo do ochrony 
ze strony społeczeństwa i Państwa.” 
Artykuł 18 Konstytucji RP mówi: 
„Małżeństwo jako związek kobiety i 
mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i 
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną 
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Tak 
więc rodzina jest jednostką traktowaną 
szczególnie, zarówno w normach jak i 
przepisach prawnych.   

W społeczeństwach 
nowoczesnych najczęściej mówi się o 
tzw. rodzinach nuklearnych, czyli 
dwupokoleniowych, na które składają 
się rodzice i ich dzieci. Istnieje także 
wiele rodzin wielopokoleniowych, które 
obejmują również generację dziadków 
oraz rodzin poszerzonych, w skład 
których wchodzą dalsi krewni 
mieszkający wspólnie w jednym domu.  

Rodzina pełni wiele funkcji 
społecznych. Wśród nich należy 
wymienić funkcję ekonomiczną, 
opiekuńczą, emocjonalną, kulturalną i, 
przede wszystkim, rodzicielską. Ta 
ostatnia odnosi się do prokreacji oraz 
wychowywania dzieci, łączy się z rolą 
socjalizacyjną i pełnieniem władzy 
rodzicielskiej. Władza ta nie jest tylko 

tym, co wynika z jej prostej definicji 
prawniczej. Stanowi nie tylko zbiór 
praw i obowiązków rodziców wobec 
dzieci. Ta władza nie wymusza jedynie 
posłuszeństwa, nie sprowadza się 
wyłącznie do konieczności 
utrzymywania dziecka w sensie 
materialnym oraz zapewnienia mu 
rozwoju fizycznego i intelektualnego. 
Ta władza to budowanie zaufania, a nie 
ograniczanie wolności. To służenie 
radą, a nie dyktowanie. To 
tłumaczenie, a nie krzyczenie. To 
upominanie, a nie bicie. To wspólne 
rozmowy, a nie monologi. Władza 
rodzicielska to przede wszystkim 
rozsądna miłość, która daje poczucie 
bezpieczeństwa, udziela mądrych 
wskazówek i uczy jak należy 
postępować.    

Każdy człowiek odczuwa 
potrzebę akceptacji, tworzenia bliskich 
więzi. Każdy pragnie miłości, zarówno 
otrzymywania jej jak i darzenia tym 
uczuciem innych. Istotne są zawieranie 
przyjaźni i świadomość bycia 
szanowanym. Wymienione elementy 
okazują się szczególne ważne dla 
prawidłowego rozwoju młodego 
człowieka. Dziecko, które posiada 
niewykształtowany jeszcze system 
emocjonalny pozostaje wyjątkowo 
podatne na wszelkie przykrości, szybko 
załamuje się niepowodzeniami, mocno 
przeżywa porażki. Tak więc sfera 
uczuciowa młodego organizmu 
wymaga szczególnej troski. A niektórzy 
są tej troski, z różnych przyczyn,  
pozbawieni.    

W wielu rodzinach dzieci 
pozostawione są same sobie, nikt się 
nimi nie interesuje. Ich rodzice 
reprezentują środowiska patologiczne. 
Wybierają alkohol, życie rozwiązłe, 
potomstwo traktują jako przykry 
dodatek i często używają wobec niego 
przemocy. Mnóstwo dzieci pochodzi z 
rodzin wielodzietnych, w których 
panuje bardzo trudna sytuacja 
finansowa i ciężkie warunki lokalowe. 
W takim środowisku każdy, nawet 



najmniejszy, musi „walczyć o 
przetrwanie” i liczy tylko na siebie. 
Zdarzają się też tragedie, kiedy rodzice 
giną w wypadkach, a osierocone dzieci 
pozostają często bez opieki. Czy w 
takich sytuacjach dom dziecka musi 
być jedynym rozwiązaniem? Wtedy to 
właśnie rodzina zastępcza okazuje się 
nieocenioną deską ratunku.  

W takiej rodzinie młody 
człowiek tworzy więzi, jakich nie mógł 
stworzyć ze swoimi biologicznymi 
rodzicami. Nie mieszka w instytucji, 
która wychowuje sieroty, ale dzieli dom 
ze swoimi nowymi rodzicami, 
rodzeństwem, staje się członkiem 
rodziny. Może wypowiadać ważne 
słowa: „mamo, tato”, otrzymuje opiekę, 
poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, 
a nierzadko także prawdziwą miłość. W 
takiej rodzinie zazwyczaj panuje bardzo 
radosna atmosfera. Małżeństwa, które 
decydują się na założenie rodziny 
zastępczej, mają pod swoimi 
skrzydłami wiele dzieci. Przybrane 
pociechy często wychowują wspólnie ze 
swoim własnym potomstwem. Taki 
model służy nie tylko integracji, ale i 
pozwala obserwować zachowania 
rówieśników. To swoista nauka 
empatii, bezinteresowności i 
nabywanie umiejętności dostrzegania 
potrzeb drugiego człowieka.  

Niezwykle trudno określić czy 
rodzina zastępcza jest pełnym miłości 
ogniskiem domowym, czy może 
sprawić dziecku nieszczęśliwe 
dzieciństwo. Byłoby ogromnym 
przekłamaniem i przejawem 
krańcowego subiektywizmu stwierdzić 
jednoznacznie w jaki sposób odbiera ją 
człowiek, któremu przyszło żyć we 
wspomnianej rodzinie. Nie ulega 
wątpliwości, że prawdziwe szczęście 
dziecko odnajduje wśród swoich 
prawdziwych krewnych i własnych 
kochających rodziców. Ta naturalna 
więź, która łączy dziecko z matką i 
ojcem zawsze będzie nadrzędna w 
stosunku do relacji z innymi ludźmi. 
Oczywiście, rodzina, która odrzuca 

dziecko i zrywa tę więź na pewno czyni 
dzieciństwo swojego potomstwa 
bardziej nieszczęśliwym. Z drugiej 
strony niemożliwym jest zmusić 
dziecko do kochania „w zamian”, do 
miłości, bądź co bądź, skierowanej do 
obcych ludzi. Może się zdarzyć, że 
maluch przez przypadek trafi do domu, 
w którym będzie się czuł skrzywdzony. 
Całkiem prawdopodobne, że przyjdzie 
kiedyś czas buntu, czas rozżalenia i dni 
depresji, a wtedy zacznie się 
zastanawiać dlaczego to właśnie jego 
dotknął tak niesprawiedliwy los. Może 
jednak nowy dom zapewni dziecku nie 
tylko opiekę i bezpieczeństwo, ale 
podaruje mu uczucie, miłość. 
Zdecydowana większość rodzin 
zastępczych bardzo przywiązuje się do 
swoich dzieci i utrzymuje z nimi 
kontakt jeszcze długo po wspólnym 
rozstaniu. To, czy w nowym domu 
dziecko spotka się z gorącą miłością, 
czy poczuje się nieszczęśliwe zależy 
przede wszystkim od samej rodziny. 
Inaczej przyjmą dziecko państwo 
Kowalscy, inaczej państwo Nowak. 
Odbieranie nowego środowiska 
zostanie też zdeterminowane przez 
indywidualne cechy dziecka. Jedne 
będą miały trudności z 
zaaklimatyzowaniem się w nowym 
środowisku, drugie łatwiej odnajdą się 
w odmiennej rzeczywistości.  

Istotny jest fakt, że sama idea 
rodziny zastępczej wychodzi naprzeciw 
potrzebom dziecka. To maksymalne 
poświęcenie w dążeniu do zapewnienia 
mu właściwych warunków rozwoju 
psychofizycznego, który został 
zakłócony przez utratę najbliższych. 
Wychowywanie się w rodzinie, nawet 
zastępczej, zbawiennie wpływa na 
prawidłowe kształtowanie psychiki 
młodego organizmu. Przygotowania do 
życia nie można nauczyć się z 
podręczników, nie wystarczy 
opowiadanie o zachowaniach w domu, 
przytaczanie przykładów, 
teoretyzowanie. Nawet najlepszy dom 
dziecka nigdy nie zastąpi rodziny 



zastępczej, która poprzez codzienność, 
zwykłe obowiązki, wspólne zasiadanie 
przy stole, rozmowy i zabawy nauczy 
jak żyć i poruszać się w świecie.  
  Warto przytoczyć jeszcze 
przykład rodziny zastępczej, co prawda 
fikcyjnej, ale doskonale znanej i 
lubianej przez miliony widzów. 
„Rodzina zastępcza” państwa 
Kwiatkowskich jest nie tylko doskonałą 
komedią emitowaną w Polsacie, ale 
równocześnie ukazuje w 
przesympatycznym świetle jeden z 
wielu godnych naśladowania modeli 
rodzin zastępczych. Chociaż, gdyby 
oglądać serial powierzchownie, można 
odnieść wrażenie, że w tym domu 
panuje totalny chaos, rodzeństwo 
„gryzie się” nawzajem, a posłuszeństwo 
w stosunku do rodziców pozostawia 
wiele do życzenia. A jednak ta rodzina 
stanowi bardzo zgraną całość,        w 
której wszyscy się bardzo kochają i 
szanują. „Ja mam pojutrze bardzo 
ważny egzamin i chwilowo zawieszam 
życie rodzinne” – mówi bohaterka 
serialu, Majka. Najstarsza z rodzeństwa 
ma czasami prawo do takiej formy 
buntu, ale tak naprawdę, życia 
rodzinnego nie da się zawiesić. Bo 
nawet, gdy marzy nam się chwilowa 
izolacja od otoczenia, życie rodzinne 
trwa. Trwa, ponieważ nie polega tylko 
na fizycznym przebywaniu blisko 
siebie, ale także na poczuciu, że ktoś na 
nas czeka i, nawet gdy jesteśmy sami, 
nie pozostajemy samotni.  

Rodzic zastępczy jest istotnie 
rodzicem innym, ale to nie znaczy, że 
gorszym albo mniej kochającym. 
Oczywiście, jeśli dziecko trafiło do 
rodziny zastępczej           np. w wyniku 
osierocenia, trudno przeforsować 
twierdzenie, że teraz rodzina zastępcza 
kocha dziecko więcej niż jego 
prawdziwi rodzice. Ale nie ma także w 
tym nic godzącego w ich nową miłość, 
bowiem fakt, że maluch był naprawdę 
kochany przez swoich dawców życia 
napawa tylko radością. Rodzic 
zastępczy istotnie może okazać się o 

stokroć lepszy od rodzica 
biologicznego. Zakładanie takiej 
rodziny jest przecież wynikiem 
przemyślanej decyzji, dokonywania 
rozsądnych wyborów, a macierzyństwo 
czasami przychodzi niespodziewanie i 
nie zawsze przynosi radość ze 
spodziewanego potomstwa. Tak 
naprawdę nie liczy się podobieństwo 
kodu genetycznego, ale wzajemne 
relacje, które buduje się w sposób 
odpowiedzialny i za siebie i za 
drugiego, tego małego człowieka.  

Rodzina zastępcza nie tworzy 
pozorów rodziny. Stanowi jej 
doskonały ekwiwalent wtedy, kiedy ta 
naturalna, z rozmaitych powodów, 
rozpadła się. Jej szczególna rola w 
procesie dorastania młodego człowieka 
została doceniona przez prawo, 
przysługują jej szczególne przywileje. 
W społeczeństwie wciąż jeszcze różnie 
odbiera się dzieci, które w takich 
domach wychowują się. Problemem 
pozostają rówieśnicy wykazujący się 
małym stopniem dojrzałości 
psychicznej. Idea rodzin zastępczych z 
każdym dniem zdobywa sobie nowych 
zwolenników, a dzięki temu 
dorastające pokolenie codziennie 
otrzymuje szanse na normalne życie, w 
cieple domowego ogniska. Dziecko 
wychowane w rodzinie zastępczej nie 
jest gorsze od innych. Jest 
pełnowartościowym człowiekiem – 
obywatelem świata.  

  
Magdalena Madeja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

NNIIKKEE  
 
Magdalena Madeja kl. 
3D 
ZSO w Skawinie 

NNIIKKEE  
 
Magdalena Madeja kl. 
3D 
ZSO w Skawinie 

NNIIKKEE  
 
Magdalena Madeja kl. 
3D 
ZSO w Skawinie 
 

NNIIKKEE    

  

  

NNIIKKEE  
 


	Nike
	Nike
	Nike
	Nike
	Nike


