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OD REDAKCJI

Wśród wielu grup istniejących w każdym społeczeństwie rodzina 
jest grupą szczególną, wyróżniającą się powszechnością i stabilnoś
cią. Każdy niemal człowiek urodził się i wychował w rodzinie, 
a zdecydowana większość ludzi po osiągnięciu dojrzałości tworzy 
własne związki rodzinne. Dlatego prawie każdy: kobieta i mężczyzna 
pozostaje w relacji do jakieś wspólnoty rodzinnej, jest przez nią 
formowany, a równocześnie sam oddziałuje na pozostałych jej 
członków. Nic zatem dziwnego, że rodzina odgrywa podstawową 
rolę w wychowaniu i socjalizacji młodego pokolenia, a także 
w kształtowaniu postaw życiowych poszczególnych ludzi. To właśnie 
w rodzinie przekazywane są wzorce relacji międzyosobowych, pod
stawowe zarysy hierarchii wartości i systemów etycznych, a także 
sposoby odnoszenia się do otoczenia.

Wyjątkowe znaczenie rodziny dla poszczególnych osób i całych 
społeczeństw potwierdzają zarówno badania naukowe, jak i samo 
życie. Z tych powodów rodzina nie może stać poza obszarem teorii 
i praktyki życia społecznego, w tym również naukowej refleksji. Tym 
bardziej powinna być ona przedmiotem troski osób ponoszących 
szczególną odpowiedzialność za rozwój życia społecznego.

Powyższe przesłanki wskazujące na doniosłe znaczenie rodziny 
wpłynęły na podjęcie decyzji o zorganizowaniu sympozjum na temat: 
Płciowość w wychowaniu integralnym. Sympozjum to zostało przygo
towane i przeprowadzone w dniach 18—19 maja 1996 roku przez 
Instytut Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej. Ta 
zasłużona, istniejąca ponad dwadzieścia lat, placówka naukowa, 
państwowa i kościelna równocześnie, stara się odpowiadać na 
aktualne potrzeby polskiej rodziny. Celem zamierzonym przez 
organizatorów Sympozjum była analiza dokumentu Papieskiej Rady 
ds. Rodziny Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla 
wychowania w rodzinie (Rzym 1996).

Dokument Papieskiej Rady podejmuje to istotne zagadnienie 
dotyczące wychowania młodych ludzi, które dzisiaj w wielu środowi



skach jest określane jako wychowanie seksualne. Ponieważ jednak 
pojęcie to posiada także negatywne konotacje, dlatego trzeba 
podkreślić, że wychowanie seksualne tylko wtedy będzie spełniało 
właściwą rolę w harmonijnym rozwoju człowieka, gdy zostanie 
zintegrowane z całokształtem procesu wychowawczego. Sprawy płci 
muszą więc być ukazywane pozytywnie, jako wartość, w kontekście 
osoby, miłości, małżeństwa i rodziny, muszą być ujmowane pod 
wieloma aspektami (biologicznym, psychicznym, społecznym i du
chowym), w sposób dostosowany do poziomu rozwoju młodego 
człowieka oraz szanujący jego godność.

Programy wychowawcze w tym zakresie winny wspierać rodziców 
w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzi
nie. Rozmowy poświęcone problematyce wychowania seksualnego 
wymagają szczególnej delikatności i taktu, dotyczą bowiem najbar
dziej intymnych spraw człowieka, jego wnętrza, jego ideałów, 
potrzeb, pragnień. Potrzebna jest tu postawa szacunku dla godności 
każdej osoby, poszanowanie jej wartości czy poglądów. Rozmowy te 
winny pobudzać młodych ludzi do rozwoju, do kształtowania 
odpowiedzialności za siebie i za osoby najbliższe.

Materiały sympozjum Plciowość w wychowaniu integralnym są 
publikowane w pierwszym numerze nowego czasopisma naukowego 
powołanego do istnienia przez Instytut Studiów nad Rodziną.

Nowy periodyk Studia nad Rodziną został pomyślany jako forum 
wymiany wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematy
ką małżeństwa i rodziny. Tego typu ujęcie jest owocem wieloletnich 
wysiłków Instytutu zmierzających do stworzenia interdyscyplinarnego 
programu badań nad rodziną. Na łamach czasopisma poruszane będą 
zagadnienia dotyczące: historii małżeństwa i rodziny w różnych 
kulturach i religiach, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, 
socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań trwałości małżeńst
wa i rodziny, a także możliwości pedagogicznych oddziaływań na te 
wspólnoty. Uwzględniana tu będzie problematyka teologiczna, filozo
ficzna i prawna. Mamy nadzieję, że Studia nad Rodziną obejmować 
będą całokształt zagadnień, w których wszystkie wymienione aspekty 
wiedzy o człowieku, małżeństwie i rodzinie znajdą swoje miejsce.

Zespół redakcyjny zaprasza do współpracy pracowników nauko
wych, wychowawców i nauczycieli zainteresowanych tą problematy
ką, a pragnących podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami.

Mamy nadzieję, że Pismo nasze wyjdzie naprzeciw zapotrzebowa
niu na rzetelną wiedzę o człowieku, małżeństwie i rodzinie oraz, że 
.sprosta oczekiwaniom Czytelników.
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