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Aleksandra Kłos-Skrzypczak 
Uniwersytet śląski w Katowicach 
Wydział teologiczny

WStĘp

dialog stanowi podstawową formę komunikacji międzyludzkiej, służy nie tylko 
wymianie myśli, ale też zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy. w życiu codzien-
nym pojęciem „dialog” określamy rozmowę dwojga ludzi1. na szczególną uwagę 
zasługuje konwersacja na linii rodzic – dziecko w podstawowej komórce społecz-
nej, jaką jest rodzina. „[…] szczera rozmowa zwraca uwagę dziecka na samego 
siebie, zachęca i pobudza je do wysiłku, skupia uwagę na wewnętrznych siłach, 
pomaga dążyć do celu. oznacza zaufanie i wiarę dorosłego w dziecko”2. dzieci 
już we wczesnym okresie rozwoju wykazują potrzebę relacji z rodzicami – prze-
jawia się to w ich wymachiwaniu rączkami bądź wydawaniu charakterystycz-
nych dźwięków. wraz z wiekiem potrzeba rozmów dziecka z rodzicami wzrasta, 
zwłaszcza w obliczu trudności i konfliktów, jakie rodzą się w okresie dojrzewania, 
prowadząc często do ryzykownych zachowań zdrowotnych. 

powyższe stanowisko uzasadniają prowadzone w październiku 2017 roku 
na zlecenie urzędu miasta mysłowice badania ankieterskie wśród uczniów my-
słowickich szkół3. badania miały na celu pomiar natężenia zjawiska sięgania po 
substancje psychoaktywne przez uczniów, jak również ocenę czynników wpły-
wających na ich rozpowszechnianie. w kwestionariuszu pojawiły się pytania do-
tyczące spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania tzw. dopalaczy oraz 
środków uznawanych powszechnie za narkotyki. kilka ostatnich pytań miało na 
celu zdiagnozowanie problemu zjawiska tzw. „cyberprzemocy”4. wyniki badań 
zostały opracowane i przedstawione kadrze pedagogicznej mysłowickich placó-
wek oświatowych, policji, straży miejskiej, a także wydziałowi edukacji oraz 

1 zob. https://filozofuj.eu/aldona-pobojewska-czym-jest-dialog (dostęp: 23.11.2018). 
2 https://opoka.org.pl/biblioteka/i/id/w_sluzbie_06_2009_rozmowa.html (dostęp: 23.11.2018).
3 w badaniach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych klas iv–vii (łącznie 1611 respon-

dentów), uczniowie ii i iii klas gimnazjalnych (łącznie 543 respondentów) oraz uczniowie klas po-
nadgimnazjalnych (łącznie 462 respondentów). 

4 pod pojęciem cyberprzemocy (agresji elektronicznej) rozumie się stosowanie przemocy poprzez 
zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu (social media, witryny 
internetowe) i narzędzi elektronicznych, np. telefonu komórkowego. zob. e. krzyżak-szymańska, 
j. kowalkowska, A. szymański, Zagrożenia dzieci i młodzieży w sieci – cyberproblemy, diagnoza 
i profilaktyka. Vademecum nauczyciela, katowice 2016. 
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wydziałowi zdrowia i spraw społecznych um mysłowice5, zaś sformułowane 
wnioski stanowiły przyczynek do prowadzenia działań profilaktycznych na tere-
nie miasta mysłowice. 

w opracowywaniu wyników badań brali udział studenci ze studenckiego koła 
naukowego nauk o rodzinie „pro”. w ramach cyklicznych spotkań koła, w roku 
akademickim 2017/2018, studenci analizowali metodologię przeprowadzonych 
badań, omawiali charakterystykę respondentów, rozważali wyciągnięte wnioski, 
a wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dialogu na linii rodzic 
– dziecko. studenci podczas spotkań zwracali uwagę, iż nie tylko rozmowy ro-
dziców z dziećmi pełnią formę działań profilaktycznych, ale istotny wpływ mają 
również relacje między współmałżonkami, atmosfera w domu oraz gotowość do 
prowadzenia rozmów na inne kluczowe dla młodego człowieka tematy. 

w toku kilkumiesięcznych prac powstała niniejsza publikacja, która do isto-
ty dialogu podchodzi w sposób interdyscyplinarny. w pracach nad jej wydaniem 
wzięli udział członkowie studenckiego koła naukowego nauk o rodzinie „pro”: 
studenci kierunku nauki o rodzinie oraz teologia, uczestnicy studiów doktoranc-
kich na wydziale teologicznym, absolwenci wydziału pedagogiki i psychologii 
uniwersytetu śląskiego oraz uniwersytetu ekonomicznego w katowicach. 

przyczynek do rozważań stanowi artykuł justyny cupiał, która na podstawie 
własnych przeprowadzonych badań wykazuje różnice oraz podobieństwa pomię-
dzy cechami charakterystycznymi w komunikacji pomiędzy mężczyzną a kobie-
tą oraz omawia rolę, jaką w owej relacji odgrywają nawyki wyniesione z domu 
rodzinnego. w artykule Agaty rzepki oraz zuzanny skorupki zaprezentowano 
istotę dialogu w rodzinie jako jednej z możliwości, dzięki której można uchro-
nić dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne oraz przed 
cyberprzemocą. karolina gryksa oraz Aneta plich prezentują ważność instytu-
cji rodziny w profilaktyce uzależnień młodzieży gimnazjalnej oraz przedstawiają 
przykładowe płaszczyzny jej prewencyjnych działań. w dalszej części publikacji 
marcelina szymczyk ukazuje zależność pomiędzy nieobecnością rodzica w życiu 
dziecka a występowaniem trudności wychowawczych. omawia ona nie tylko wy-
zwania okresu dorastania i przedstawia cechy rodzica nieobecnego, ale również 
opisuje, w oparciu o badaną literaturę, zachowania autodestrukcyjne. Seksualność 
a wartości. Co chroni przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi? – to tytuł 
artykułu magdaleny biolik, która uzasadnia, iż profilaktyka ryzykownych zacho-
wań seksualnych stanowi wyzwanie w przestrzeni życia społecznego współcze-
snej młodzieży. problematykę rozmów rodziców z dzieckiem na tematy seksualne 

5 por. A. kłos-skrzypczak, Diagnoza zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych na terenie miasta Mysłowice, mysłowice 2017. http://www.wsparcie.myslo-
wice.pl/wsparcie/diagnoza-zagrozen-spolecznych-wsrod-uczniow-szkol-podstawowych-i-ponad-
podstawowych-na-terenie-miasta-myslowice (dostęp: 23.11.2018). 

AleksAndrA kłos-skrzypczAk
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podejmuje również leokadia szymczyk, podkreślając, iż wychowanie małego 
dziecka dokonuje się przede wszystkim w rodzinie. w swoim artykule zamyka-
jącym niniejszą publikację przedstawia praktyczne wskazówki, jak zagadnienia 
związane z seksualnością traktować w sposób naturalny. 

podsumowując, należy stwierdzić, iż rola dialogu w życiu rodzinnym jest nie-
oceniona. dzieci uczą się „kultury rozmowy” już od najmłodszych lat, czerpiąc 
wzorzec od swoich rodziców podczas prozaicznej, codziennej konwersacji. nauka 
ta przekłada się na umiejętność rozmowy w życiu nastolatków, w sytuacji, w któ-
rej pojawiają się różnego rodzaju pokusy oraz zachęty. umiejętność rozmowy, jak 
uzasadniono w niniejszej publikacji, niezbędna jest nie tylko przy podejmowaniu 
drażliwych bądź wstydliwych tematów, ale również w obliczu konfrontacji z in-
nymi współczesnymi zagrożeniami.

wstęp


