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BOGUSŁAWA PIASECKA

Autorytet rodzicielski – studium 
przypadku. Opis procesu terapii rodziny

Dla wielu autorów zajmujących się opisem funkcjonowania rodziny1, elemen-
tem niezbędnym, warunkującym skuteczność procesu uspołeczniania dzieci 
jest właściwa relacja władzy i podporządkowania między rodzicami a dzieć-
mi. W modelach funkcjonowania rodziny władza rodzicielska zamiennie uży-
wana jest z takimi pojęciami, jak autorytet, panowanie, dominacja, zdolność 
do podejmowania decyzji. R. E. Cromwell i D. H. Olson uważają, że władza, 
autorytet jest właściwością systemu rodzinnego, aspektem relacji, który okre-
ślają jako „zdolność jednostki do dokonywania zmian w zachowaniu innych 
członków systemu społecznego”2. Wywieranie wpływu na innych wiąże się 
z manifestowaniem dominacji, stosowaniem i przestrzeganiem dyscypliny, 
frustrowaniem, konfrontacją, rywalizacją, ale też braniem odpowiedzialności 
za osoby, na których ten wpływ się wywiera. Powyższe instrumenty wywiera-
nia wpływu są cnotami ojcowskimi, które – jak piszą R. Skynner i J. Cleese – 
„przestały być modne w ciągu paru ostatnich dziesięcioleci”3. Niemniej, brak 
cnót ojcowskich w wychowaniu sprawia, że u dzieci obserwuje się poważne 
problemy w funkcjonowaniu w grupach społecznych. 

Holenderski badacz G. Hofstede4 uważa, że sposób, w jaki sposób czło-
wiek dorosły układa swoje relacje w rodzinie, w grupie czy w pracy ma swo-
je źródło w tzw. zaprogramowaniu umysłu, które odbywa się przez całe życie, 

1  Por. S. Fleck, A Holistic Approach to Family Typology and the Axes of DSM-III, „Archives of General 
Psychiatry” 1983, No. 40, s. 901–906; M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Elbląg 2004.

2  F. B. Simon, H. Stierlin, Słownik terapii rodzin, Gdańsk 1998, s. 442.
3  R. Skynner, J. Cleese, Żyć w rodzinie i przetrwać, Warszawa 1992, s. 237.
4  G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000.
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ale – co oczywiste – człowiek najbardziej chłonny jest we wczesnym dzieciń-
stwie. To zaprogramowanie umysłu dotyczy wzorów zachowań, myślenia i od-
czuwania i związane jest z klimatem rodzinnym oraz kulturą społeczeństwa, 
w której wychowuje się dziecko. G. Hofstede przeprowadził badania w 50 kra-
jach na wszystkich kontynentach (poza krajami dawnego bloku komunistycz-
nego), wśród pracowników IBM, sprawdzając, w jaki sposób ludzie wychowu-
jący się w różnych kulturach różnią się między sobą pod względem czterech 
następujących wymiarów: tolerancja na niepewność, kolektywizm versus in-
dywidualizm, męskość versus kobiecość, dystans władzy.

Wymiar dystansu władzy jest informacją o relacjach zależności charakte-
rystycznych dla danej kultury, a przejawiających się we wszystkich obszarach 
życia społecznego człowieka. Możemy obserwować, diagnozować i opisywać 
relacje zależności w pracy, szkole, w urzędach, instytucjach i rodzinach. Na 
podstawie badań autor zróżnicował kraje pod względem wskaźnika dystansu 
władzy. Wprawdzie w ramach jednego społeczeństwa również istnieje zróżni-
cowanie pod względem dystansu władzy związane z  przynależnością rodzi-
ny do określonej klasy społecznej, z wykształceniem rodziców, ich zawodem 
i osobowością, niemniej można mówić o typowych zachowaniach i obowią-
zujących normach w danym społeczeństwie. Zgodnie z koncepcją G. Hofste-
de’a, wszystkie zachowania, wypowiedzi, decyzje rodziców i innych dorosłych 
są wynikiem przekonań, wartości, norm i można je umieścić na kontinuum 
wszystkich czterech wymiarów. To, w jaki sposób będą się układać relacje 
zależności i podporządkowania kształtowane jest przez najwcześniejsze do-
świadczenia dziecka. Nawet sposób, w jaki rodzice trzymają dziecko w kąpie-
li, co określają jako brudne i niebezpieczne, czy w rodzinie jest przyzwolenie 
na płacz, za co dziecko jest nagradzane i karane, decyduje o ukształtowaniu 
się u dzieci modelu relacji zależnościowych, tolerancji na różnorodność i spo-
sobów wyrażania emocji. Również analizując przysłowia popularne w danym 
kraju oraz cechy bohaterów bajek można zidentyfikować obowiązujące tam 
normy i wzory zachowań. Na przykład powiedzonko „Ryby i dzieci głosu nie 
mają” jest nieznane w krajach o małym dystansie władzy. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, G. Hofstede skonstruował 
charakterystykę społeczeństw. Warto skupić się na dwóch skrajnych charak-
terystykach rodzin z dużym i małym dystansem władzy. W rodzinach z dużym 
dystansem władzy rodzice i inni dorośli są dla dzieci ostateczną instancją, ist-
nieje i jest pielęgnowana silna zależność młodszych od starszych. Wśród ro-
dzeństwa istnieje hierarchizacja i nie tylko dorośli, ale i starsze rodzeństwo 
oczekuje od młodszego uległości oraz podporządkowania. Dzieci otoczone są 
opieką i kontrolą, są zniechęcane do samodzielności i niezależności. Dorośli 
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wymagają od dzieci bezwarunkowego posłuszeństwa, nie motywują swoich 
decyzji i poleceń. W relacjach podstawową wartością jest okazywanie sza-
cunku wobec starszych. Z kolei w rodzinach z małym dystansem władzy dzie-
ci od najwcześniejszych lat traktowane są na równi z dorosłymi. Podstawową 
wartością jest autonomia – dzieci zachęcane są do samodzielnego i nieza-
leżnego myślenia. Nie ponoszą kary za sprzeciwianie się, dorośli wyjaśniają 
i motywują swoje decyzje. Rodzice wykazują dużą tolerancję wobec ekspery-
mentów dzieci, które uczą się na swoich błędach. Szacunek nie jest okazywa-
ny tylko ze względów formalnych. Przysłowie: „Czego się Janek nie nauczy, 
tego Jan nie będzie umiał” dobrze ilustruje powierzanie dzieciom odpowie-
dzialności za przyszłe, dorosłe życie. Młodzi ludzie wcześnie zaczynają pra-
cę, wcześnie wyprowadzają się od rodziców i samodzielnie podejmują nieza-
leżne decyzje.

Z powyższych rozważań wynika, że w różnych kulturach różnie pojmuje się 
znaczenie autorytetu rodzicielskiego. Rodzina, niezależnie od kultury narodo-
wej, ma do spełnia kilka bardzo ważnych funkcji. Powołując się na V. Satir5, 
można wymienić siedem podstawowych funkcji rodziny. Dwie dotyczą diady 
małżeńskiej, czyli zaspokajania potrzeb seksualnych rodziców oraz ich współ-
pracy ekonomicznej. Pięć pozostałych funkcji odnosi się do relacji z dziećmi: 
rodzenie i wychowanie dzieci, dbanie o ich rozwój, wyznaczanie i utrzymy-
wanie granic międzypokoleniowych oraz określanie ram relacyjnych, przeka-
zywanie dzieciom wzorów kulturowych, rozpoznanie, kiedy dziecko staje się 
młodym dorosłym i umożliwienie mu separacji. Ostatnia funkcja rodzinna 
mówi o opiece dorosłych dzieci nad starzejącymi się rodzicami. 

Dostrzeganie zmian rozwojowych u dzieci i dopasowywanie wymagań 
oraz zachowań do tychże zmian jest jednym z najważniejszych zadań rodzi-
cielskich. Stare chińskie powiedzenie zaleca, by bardzo małe dziecko trakto-
wać jak króla, starsze jak niewolnika, a dorastające jak przyjaciela. Nie tylko 
przysłowia i baśnie, które są przesycone kulturą narodową, ale teoria i prakty-
ka wychowania dostrzega konieczność dostosowania praw i obowiązków do 
wieku dziecka. Wraz z dziećmi „rośnie” bowiem autorytet rodzicielski.

W modelu funkcjonowania rodziny S. Flecka przywództwo rodzinne jest 
jednym z pięciu obok emocjonalności, stawiania granic, komunikacji i zadań 
rodzicielskich elementów diagnozy rodziny. Autor uważa, że jasna hierarchia 
przywództwa rodzinnego zapewnia członkom rodziny poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilności. Załamanie przywództwa następuje w sytuacji walki o wła-
dzę między rodzicami, gdy istnieje rozłam w podziale władzy lub wycofa-

5  V. Satir, Terapia rodziny, Gdańsk 2000.
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nia się z przywództwa, oddanie władzy przez jednego lub oboje rodziców. 
S. Fleck wymienia dziewięć faz życia rodziny, w każdej stawia przed mężem 
i żoną zadania rodzicielskie, których wypełnienie jest konieczne do prawidło-
wego funkcjonowania rodziny6. W modelu sześć pierwszych faz dotyczy roz-
woju rodziny z małym i dorastającym dzieckiem,  trzy ostatnie fazy to etapy 
rozwoju rodziny z dorosłymi dziećmi. Pierwsza faza to okres tworzenia wspól-
noty rodzinnej, drugą autor nazwał fazą opieki i troski. Trzecia faza to etap 
nauki chodzenia dziecka – nazwę tę można rozumieć dosłownie, ale rów-
nież jako metaforę pierwszych kroków dziecka w nauce innych umiejętności, 
na przykład w treningu czystości, werbalizacji. Faza czwarta to okres rozwi-
jania relacji wewnątrzrodzinnych, piąta to faza rodzinnej jedności. Najbar-
dziej newralgiczną fazą dla utraty autorytetu rodzicielskiego jest szósta faza 
– adolescencji, w której dzieci sprawdzają spójność rodzicielskiego subsyste-
mu i poszukują niezależności, a zadaniem rodziców jest podkreślanie spójno-
ści i wzmacnianie sojuszu rodzicielskiego, a także włączanie dzieci do podej-
mowania decyzji, przede wszystkim tych, które ich dotyczą. 

Kontekst rodzinny, w którym obserwuje się załamanie przywództwa rodzi-
cielskiego może sprzyjać zaostrzeniu się kryzysu normatywnego7 u dorasta-
jącego dziecka i/lub pojawieniu się objawów zaburzeń, na przykład zachowa-
nia, emocji. Załamanie przywództwa rodzicielskiego określa się również jako 
niewydolność wychowawczą rodziców lub kryzys autorytetu. 

Autorem koncepcji wyjaśniającej, ale i pokazującej sposoby i techniki ra-
dzenia sobie z kryzysem autorytetu jest H. Omer8. Badacz ten jest terapeu-
tą rodzinnym – jego koncepcja jest więc mocno osadzona w praktyce. Omer 
uważa, że podstaw kulturowych, na których zbudowany był autorytet rodzi-
ców pierwszej połowy XX w. już nie ma. W rodzinie, w społeczeństwie wszy-
scy wspierali autorytet ojca, nauczyciela. Autorytet miał pewność, że nikt nie 
podważy jego zdania. Był to autorytet oparty na poczuciu siły, dopuszcza-
no stosowanie kar fizycznych, które obecnie jest prawnie zabronione. W re-
lacjach pomiędzy rodzicami, a szczególnie ojcami i dziećmi obecny był dy-
stans. Wartością wychowania była ścisła kontrola dziecka i bezwarunkowe 
jego podporządkowanie. Co więcej, świat rodziców był szczelnie oddzielony 
od świata dzieci. Relacje między matką a ojcem osnute były tajemnicą. Ro-
dzice nie wyjaśniali motywu swoich decyzji, nie dzielili się przy dzieciach swo-

6  S. Fleck, A Holistic Approach to Family Typology…. 
7  E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań 2000.
8  H. Omer, Mistrzowie w Krakowie. Wokół relacji terapeutycznych i rodzinnych, referat wygłoszony na 

X Konferencji Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i I Katedry Psychia-
trii Collegium Medium UJ, Kraków, 13–14 września 2008.
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imi wątpliwościami. Z przyczyn społeczno-polityczno-obyczajowych pojawiła 
się więc niezgoda na taki autorytet. Lata 60. przyniosły kult braku wymagań 
i ograniczeń. H. Omer w dalszej analizie wskazuje na pojawienie się w miej-
sce starego autorytetu bezradności, bezsilności i niepewności u rodziców, co 
przekładało się na zagubienie i problemy w funkcjonowaniu u dzieci. Dzieci 
bezradnych rodziców źle radzą sobie z przeciwnościami, nie umieją kontrolo-
wać swojej impulsywności, mają niską tolerancję na frustrację, stosują prze-
moc, prezentują skłonność do zachowań ryzykownych, popadają w uzależnie-
nia, są rozwiązłe seksualnie. Często opuszczają struktury społeczne lub są 
z nich usuwane, ponieważ  nie są w stanie spełnić wymagań grupy i dostoso-
wać się do ograniczeń. 

Skoro brak autorytetu rodzi poważne problemy, to do czego odwoływać 
się w wychowaniu? Autor odpowiada na to pytanie, przedstawiając nowy mo-
del autorytetu oraz zasady i metody wprowadzania go w procesie terapii.

Nowy model autorytetu oparty jest na obecności rodziców w życiu dziec-
ka. Rodzice swoją postawą przekazują dziecku: jestem twoim rodzicem na do-
bre i na złe, nic i nikt nie może tego zmienić, jestem tutaj, stoję przy tobie i tu 
jest moje miejsce. Opisując postawę rodziców, autor odwołuje się do metafo-
ry skały i kotwicy, zaleca opór bez przemocy. W nowym modelu rodzic nie jest 
władcą i ostatecznym sędzią, ale przedstawicielem sieci rodzinnej, który ob-
jaśnia dziecku, jakie są jego prawa, a jednocześnie –  jakich granic nie może 
przekraczać. Dorosły uzasadnia swoje decyzje i zachowanie. Na podstawie 
osobistych doświadczeń terapeuty rodzinnego, H. Omer zdaje sobie sprawę 
z tego, że kontrola nastolatka przez dorosłych jest złudzeniem – zatem stro-
ną, która może i winna się kontrolować jest sam autorytet, czyli rodzic. Ten 
moment jest największym wyzwaniem, jaki autor stawia przed rodzicami. Bo-
wiem rodzic powinien uczyć się kontroli nad samym sobą, by to on wyznaczał 
granice władzy rodzicielskiej, a nie dziecko. Z chwilą utraty kontroli nad swo-
imi impulsami rodzic traci autorytet. W procesie terapii najpierw zmienić się 
powinni rodzice. Badacz mocno podkreśla, że wartością jest rozwój autono-
mii dziecka, stąd zmiana zachowania u córki czy syna jest następstwem zmia-
ny rodziców i procesu internalizacji u dzieci norm oraz zasad.

H. Omer daje rodzicom pragmatyczne rady: nie musisz wygrać – wystar-
czy, że wytrwasz. Proponuje również, aby nie stosowali kolejny raz rozwiązań, 
które okazały się nieskuteczne, ale wciąż eksperymentowali. Autor przekonu-
je rodziców do kreatywnego i twórczego rodzicielstwa. Ważnym zasobem ro-
dzicielskim jest dla H. Omera sieć wsparcia, którą rodzice powinni budować 
wraz z rodzicami koleżanek i kolegów swoich dzieci, z terapeutami i pracow-
nikami szkoły. 
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Celem terapii, w tym podejściu prowadzonej bez dzieci, jest stworzenie 
przymierza z rodzicami, aby poczuli się pewnie w swojej roli. W procesie te-
rapii chodzi o znalezienie takiego rodzaju opisu sytuacji kryzysu, który niko-
go nie obwinia za to, co się dzieje. Terapeuta wraz z rodzicami poszukuje 
sposobów na podtrzymanie relacji z dzieckiem. Wspólnie pracują nad inicjo-
waniem procesu pogodzenia poprzez wysyłanie ofert zgody ze strony rodzi-
ców, określaniem dobrego, wolnego od konfliktów i kłótni obszaru kontaktów 
z dzieckiem.

Inni terapeuci rodzinni również przywiązują wielką wagę do zdecydowanej 
i silnej władzy rodzicielskiej. Terapeuci strukturalni uważają, że władza wyni-
kająca z silnego sojuszu rodzicielskiego „pozytywnie wpływa na wychowanie 
dzieci i ustanawianie ograniczeń”9. Natomiast rodzice rezygnujący z władzy 
nie realizują tym samym jednej z głównych funkcji rodziny – nie dbają o roz-
wój jej członków czyli stają się rodziną dysfunkcjonalną.

Rodziny z różnym stopniem dysfunkcyjności trafiają do ośrodków, w któ-
rych prowadzi się terapię rodzinną. Poniżej przedstawiony zostanie proces te-
rapii rodziny z problemem kryzysu autorytetu rodzicielskiego.

KONTEKST PODJĘCIA TERAPII

Do ośrodka terapeutycznego zgłosiła się matka 14-letniego chłopca – Pio-
tra, która została tam skierowana przez pedagoga szkolnego, a także przez sąd 
rodzinny z powodu przedłużających się problemów wychowawczych z synem. 

W trakcie postępowania diagnostycznego (konsultacja psychiatryczna, 
badanie psychologiczne, wywiad rodzinny, analiza dotychczasowych wyników 
badań, konsultacja z pedagogiem szkolnym i kuratorem sądowym) u chłop-
ca stwierdzono: zaburzenia emocji i zachowania w okresie dojrzewania, pod-
wyższony poziom neurotyzmu, niską odporność na stres, przeciętny rozwój 
umysłowy przy znacznych deficytach w rozwoju funkcji poznawczych, poważ-
ne problemy z koncentracją uwagi. Piotr od wczesnego dzieciństwa był pod 
opieką psychologiczną z powodu moczenia nocnego i objawów psychosoma-
tycznych (bóle brzucha). Jak wynikało z informacji udzielonych przez matkę 
chłopca, problemy wychowawcze rozpoczęły się około półtora roku wcześniej. 
Początkowo były to sporadyczne wagary, późne powroty do domu, palenie 
papierosów. Pomimo stosowania różnych metod dyscyplinujących ze strony 
matki i pracowników szkoły problemy wychowawcze narastały. 

9  H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, Kraków 2006, s. 232.
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W trakcie spotkania rodzice zgłaszali brak wpływu na postępowanie syna 
oraz bezradność wobec jego nagminnych wagarów, zachowań agresywnych 
w szkole i w domu, nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, mari-
huana), ucieczek z domu, lekceważenia obowiązków szkolnych. 

Po konsultacji zespołowej osób biorących udział w diagnozie (psychiatra, 
psycholog diagnozujący Piotra i terapeuci rodzinni) ze względu na różnorod-
ność zaburzeń dotyczących wielu obszarów i nieskuteczność poprzednich od-
działywań, opracowano kompleksowy program pomocy, który obejmował: 
konsultację w ośrodku leczenia uzależnień, współpracę z pedagogiem szkol-
nym, kuratorem oraz terapię rodzinną. Ponieważ powyższe działania mia-
ły być prowadzone przez wiele osób, wyznaczono psychologa odpowiedzial-
nego za koordynowanie pracy poszczególnych zespołów oraz gromadzenie 
informacji na temat funkcjonowania Piotra w szkole i wyników konsultacji 
w ośrodku leczenia uzależnień.

PIERWSZA KONSULTACJA RODZINNA

Na pierwsze spotkanie rodzinne zgłosili się:
pani Anna, 42-letnia matka, wykształcenie średnie, własna firma han-1. 
dlowa,
pan Adam 42-letni ojciec, wykształcenie zawodowe, nie pracuje za-2. 
wodowo, renta,
Rafał, 18-letni starszy syn, uczeń III klasy technikum,3. 
Piotr, 14-letni młodszy syn, uczeń II klasy gimnazjum.4. 

Wszyscy członkowie rodziny uznali, że przyjście całą rodziną na spotkanie 
to dobry pomysł. 

KONTEKST RODZINNY

Przez pierwsze lata małżeństwa sytuacja rodzinna państwa M. była sta-
bilna. Obydwoje rodzice pracowali, najpierw Rafałem potem i Piotrem opie-
kowała się babcia, matka pani Anny. Kiedy Piotr miał rok, jego ojciec uległ 
poważnemu wypadkowi w pracy (spadł z dużej wysokości). Uraz był tak po-
ważny, że walczył o życie, potem przez wiele miesięcy był hospitalizowany. 
Choroba wiązała się z wielokrotnymi operacjami, a potem długą rehabili-
tacją. Od tego czasu pozostaje na rencie. Pomaga żonie w pracy, dużo cza-
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su spędza z dziećmi, wyjeżdża z nimi na wakacje i ferie. Żona i dzieci mówią 
o impulsywności ojca, z czym ten się zgadza. Po wypadku matka  przejęła role 
męskie w rodzinie. Zajmuje się handlem, wstaje wcześnie rano, ciężko pracu-
je fizycznie. Po pracy, pomimo zmęczenia wszystkie obowiązki związane z pro-
wadzeniem domu wykonuje sama. Ma poczucie niesprawiedliwego podziału 
obowiązków. Często temat ten jest powodem kłótni między małżonkami. 

Piotr w szkole podstawowej uprawiał pływanie, intensywnie trenował, zdo-
bywał medale. Przejście do gimnazjum połączyło się z kryzysem w karierze 
sportowej. Chłopiec poróżnił się z trenerem, przestał uczęszczać na treningi, 
opuścił się w nauce. O karierę sportową Piotra dbał ojciec, który przywiązu-
je dużą wagę do kondycji fizycznej. Starszy brat, Rafał, opisywany jest przez 
rodziców jako przeciwieństwo Piotra – dobrze się uczy, można mu ufać, ni-
gdy nie sprawiał problemów wychowawczych. Między braćmi istnieje konflikt, 
przejawiającym się m.in. w tym, że Piotr ma zakaz wchodzenia do pokoju Ra-
fała. Starszy brat pełni również kontrolę nad Piotrem. Rafał solidaryzuje się 
z rodzicami. Widoczna jest słaba pozycja Piotra w rodzinie.

Rodzina utrzymuje kontakty z rodzicami ojca i z rodziną starszej siostry 
ojca. Jednakże problemy z synem ukrywają przed rodziną męża. Pan Adam 
jako dziecko też sprawiał problemy wychowawcze. Matka wspominała, że ro-
dzice męża cieszyli się, że ich syn się żeni, ponieważ mieli nadzieję, że dzię-
ki temu się ustatkuje. Wtajemniczona w problem jest babcia ze strony mat-
ki, która zawsze pomagała rodzinie. Pani Anna wcześnie straciła ojca, toteż 
wspierała matkę w wychowywaniu młodszej siostry i brata. 

Objawy zaburzeń zachowania pojawiły się u Piotra pod koniec szkoły 
podstawowej. Najpierw nastąpił spadek formy sportowej, z którym chłopiec 
sobie nie poradził. Zniechęciło go to do kontynuowania treningów, wypadł 
z wieloletniego rytmu sport–nauka, który był wprawdzie męczący, ale porząd-
kował i systematyzował chłopcu codzienność. Utracił podziw ojca, dla które-
go kariera sportowa syna była bardzo ważna – było to niespełnione marze-
nie ojca. Dotychczas zajmowanie się życiem sportowym Piotra wypełniało mu 
czas i pozwalało na realizację zainteresowań ojca, dzięki temu jego rola w ro-
dzinie była ważna. Gdy Piotr przestał absorbować rodzica treningami, oboza-
mi i zawodami, ojciec stracił nie tylko ważną pozycję w rodzinie, ale również 
zajęcie wypełniające czas. Dodatkowym źródłem napięcia w rodzinie stały się 
pretensje matki związane z nierównym podziałem obowiązków. Rodzice wza-
jemnie obwiniali się również za problemy, które sprawiał Piotr. Chłopiec za-
wsze miał kłopoty z nauką, jednak sukcesy sportowe je przysłaniały. W mo-
mencie odejścia z klubu problemy szkolne wysunęły się na plan pierwszy.
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FUNKCJA OBJAWU

Rodzice, martwiąc się problemami wychowawczymi syna „nie musieli” 
zajmować się swoimi, zagrażającymi ich związku problemami (przeciążenie 
matki, impulsywność ojca). Starszy brat, przyjmując rolę rodzica w stosunku 
do Piotra, zbliżał się do rodziców, wzmacniał swoją pozycję w rodzinie, uzyski-
wał większą niezależność w kontekście zwiększonej kontroli i ograniczeń wo-
bec młodszego brata.

WSKAZANIA DO TERAPII RODZINNEJ

Bezsporne stwierdzenie konieczności zainicjowania terapii rodzinnej pod-
jęto na podstawie następujących wskazań:

zgłaszane przez rodziców poczucie bezradności wobec zachowań • 
syna,
załamanie przywództwa rodzicielskiego,• 
nasilenie objawów u chłopca w momencie wejścia w okres wczesnej • 
adolescencji, 
zgłaszane kontrowersje między rodzicami i wzajemne obwinianie się • 
o metody wychowawczye – brak spójności subsystemu rodzicielskie-
go,
widoczny konflikt między matką a ojcem – hipoteza o włączeniu syna • 
w ten konflikt.

Pierwsze spotkanie terapeutyczne zakończono zawarciem kontraktu z ro-
dziną, który obejmował terapię rodzinną trwającą jeden rok i pozostałe usta-
lenia zespołu. Rodzice i synowie wyrazili chęć uczestniczenia w terapii rodzin-
nej i zaakceptowali program pomocy. 

PRZEBIEG TERAPII

Terapia obejmowała 16 spotkań w różnym składzie osobowym. Po upływie 
roku przedłużono kontrakt  do końca 1 semestru.

Faza I. Pierwsza faza terapii obejmowała leczenie farmakologiczne połą-
czone ze spotkaniami rodzinnymi oraz spotkaniami w ośrodku leczenia uza-
leżnień, jak również współpracę ze szkołą i wprowadzenie nauczania indywi-
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dualnego. Leczenie farmakologiczne nastawione było na obniżenie niepokoju 
i napięcia u chłopca. Z kolei spotkania w ośrodku leczenia uzależnień trwa-
ły trzy miesiące i ukierunkowane były na realizację kontraktu związanego 
z utrzymywaniem abstynencji.

Terapia rodzinna nastawiona była na zmianę zachowań podtrzymujących 
niepokojące objawy, zrozumienie dynamiki rodzinnej i pomoc w rozwiązaniu 
problemów dotyczących relacji między członkami rodziny. Spotkania umożli-
wiały członkom rodziny mówienie wprost o sprawach trudnych, co obniżało 
napięcie. W pierwszej fazie terapii odbyło się pięć spotkań, w których uczest-
niczyli wszyscy członkowie rodziny. Tematyka sesji dotyczyła przebiegu ak-
tualnego leczenia, historii rodziny, spędzania czasu, podziału obowiązków. 
W związku z podjęciem terapii w ośrodku leczenia uzależnień i wprowadzony-
mi ograniczeniami dla Piotra, omawiano trudności  i sposoby przystosowania 
się do zaistniałej sytuacji. Identyfikowano mechanizmy podtrzymujące obja-
wy i poszukiwano środków, za pomocą których rodzina może pomóc Piotrowi 
dostosować się do nowej sytuacji. Jednocześnie rozmawiano na tematy do-
tyczące wzorów relacji rodzinnych, struktury rodziny, systemów oparcia spo-
łecznego. Szczegółowo omawiano sytuację szkolną, postępy w nauce, nadra-
bianie zaległości, dobre i złe strony nauczania indywidualnego. Pod koniec 
I fazy terapii uzyskano poprawę objawową (obniżenie niepokoju, abstynencja, 
zaliczenie pierwszego semestru).

Faza II. Druga faza obejmowała 6 spotkań samych rodziców i jedno spo-
tkanie samych braci; współpracę ze szkołą, kontynuację nauczania indywidu-
alnego przy włączaniu chłopca do zajęć z klasą. 

Spotkania, w których uczestniczyli sami małżonkowie miały na celu wzmoc-
nienie ich w roli rodziców, zbudowanie nowego modelu autorytetu rodziciel-
skiego. Dotyczyły metod wychowawczych stosowanych wobec synów, wzor-
ców zachowań wyniesionych z rodzin pochodzenia, relacji między małżonkami 
i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także kwestii udzielania 
sobie wzajemnego wsparcia. Podejmowanie tematu wypadku męża stanowi-
ło dużą trudność w porozumieniu się małżonków i było źródłem napięć.

Spotkanie, w którym uczestniczyli sami bracia dotyczyło relacji między 
nimi, źródeł i przebiegu konfliktu oraz możliwości jego złagodzenia. Przełomo-
wym momentem tej fazy była konsultacja systemowa z udziałem rodziców, 
kuratora i pedagoga szkolnego, podczas której rodzice, a szczególnie ojciec, 
otrzymali duże wsparcie od osób zaangażowanych w problem. Wprowadzo-
no spotkania indywidualne dla Piotra, które były kontynuacją zakończonej  te-
rapii w ośrodku leczenia uzależnień. W tym okresie nastąpiło szereg zmian. 
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Zakończono spotkania w ośrodku, rodzice przejęli kontrolę nad synem i sami 
zaczęli regulować ograniczenia związane z jego wychodzeniem z domu i kon-
taktami z kolegami. Piotr ukończył II klasę gimnazjum z ocenami dopuszcza-
jącymi, nawiązał nowe relacje społeczne akceptowane przez rodziców.

Faza III. Faza trzecia obejmowała końcową fazę terapii rodzinnej oraz kon-
tynuację spotkań indywidualnych Piotra, współpracę ze szkołą i próbę powro-
tu chłopca do nauki z klasą. Cztery spotkania rodzinne poświęcone były bie-
żącym sprawom rodziny i planom na przyszłość oraz omówieniu sposobów 
utrwalenia uzyskanych zmian. Ustalono konieczność kontynuacji spotkań in-
dywidualnych dla Piotra. Po konsultacji zespołowej z udziałem lekarza psychia-
try i wzięciu pod uwagę opinii wychowawcy klasy podtrzymano nauczanie in-
dywidualne do końca III klasy gimnazjum. Piotr zaliczył I semestr z ocenami 
dostatecznymi, nadrobił zaległości programowe, uczestniczył  w  poszczegól-
nych lekcjach oraz imprezach klasowych.

WNIOSKI

Przedstawiony opis przypadku ilustruje wielowątkowość problematyki za-
burzeń emocji i zachowania w okresie dojrzewania oraz konieczność uwzględ-
niania w planowanej pomocy różnorodnych oddziaływań. Głównym celem 
podjętej terapii rodzinnej było zrozumienie kontekstu pojawienia się obja-
wów, zmiana zachowań podtrzymujących objawy, a także wzmocnienie rodzi-
ców w pełnionych przez nich rolach rodzicielskich. W przebiegu terapii udało 
się uzyskać zmianę wzajemnych relacji, która sprzyjała umocnieniu się mat-
ki i ojca w ponoszeniu odpowiedzialności rodzicielskiej, wgląd członków rodzi-
ny w procesy rodzinne, polepszenie komunikacji między braćmi. Ważnym ele-
mentem zmian była także gotowość rodziców do podjęcia rozmów na temat 
ich związku. Nieodzowną częścią pomocy były konsultacje osób włączonych 
do procesu pomagania. 

Dzięki odbudowaniu autorytetu rodziców i wzajemnym zbliżeniu się do 
siebie Piotr mógł uruchomić zatrzymany proces rozwoju. Odniósł sukces 
w szkole, nawiązał nowy kontakt z bratem i nowe relacje społeczne. Odbu-
dowanie autorytetu matki i ojca polegało, zgodnie z cytowanymi koncepcja-
mi, na wzmocnieniu diady rodzicielskiej i odzyskaniu spójności subsystemu 
rodziców.  
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