
Niewiele s∏ów ma wi´kszà wymow´ ni˝ „dom”
i „rodzina”. Co jednak bardziej kszta∏tuje nasze ˝ycie
- wychowanie czy geny?

Na d∏ugo przed pójÊciem do szko∏y dzieci przyswa-
jajà podstawowe poj´cia dotyczàce moralnoÊci, wiary,
przyzwoitoÊci, a nawet zabawy, obserwujàc i s∏uchajàc
swych najbli˝szych, uczestniczàc w ˝yciu rodzinnym.
Widzàc, jak rodzice podejmujà decyzje, uczà si´ od
nich i tej umiej´tnoÊci. NaÊladujà starszych we wszyst-
kim - od zachowania przy stole, po sposoby prowadze-
nia k∏ótni i godzenia si´. Nauki spo∏eczne okreÊlajà
ten rodzaj przejmowania zwyczajów i wzorców za-
chowaƒ terminem socjalizacja.

Socjalizacja w ramach rodziny wyrabia w nas emo-
cjonalny stosunek do Êwiata. Jej si∏a jest tak wielka, i˝
nawet osoby, które zdecydowanie odrzucajà wartoÊci
i wzorce zachowaƒ swojej rodziny, zazwyczaj do koƒca
˝ycia pozostajà pod ich wp∏ywem. Wychowujàc swoje
potomstwo, wi´kszoÊç ludzi traktuje je podobnie, jak
sami byli traktowani przez swoich rodziców. Robià to
zarówno Êwiadomie, jak i nieÊwiadomie. Wynika z te-
go, ˝e system nagród i kar oraz w∏aÊciwych i niew∏aÊci-
wych zachowaƒ jest zwykle przekazywany z pokolenia
na pokolenie.

Od wieków toczy si´ spór: czy ludzkà osobowoÊç
w wi´kszym stopniu kszta∏tuje natura - czyli geny, czy
te˝ wychowanie, a zatem Êrodowisko, w którym doras-
tamy. Okazuje si´, ˝e ˝aden z tych czynników nie jest
dominujàcy. W Danii przeprowadzono badania, które
wykaza∏y, ˝e dzieci adoptowane, pochodzàce z rodzin
przest´pczych, mia∏y cz´Êciej zatargi z prawem ni˝
pozosta∏e. Niewàtpliwie ich zachowania przest´pcze
zdarza∏y si´ rzadziej ni˝ mia∏oby to miejsce, gdyby by∏y
wychowywane przez swych naturalnych rodziców -
kryminalistów. Inne badania na rozdzielonych po uro-

dzeniu bliêni´tach jednojajowych dowiod∏y, ˝e dzieci
te, mimo wp∏ywu ró˝nych Êrodowisk pozosta∏y do
siebie podobne. Liczne eksperymenty pokaza∏y zarów-
no, ˝e mo˝na przenieÊç dziecko z innej kultury i wy-
chowaç w nowej, choç ma pewne uwarunkowania
genetyczne przystosowujàce go do innego Êrodowiska
oraz jakieÊ cechy wrodzone, a tak˝e mo˝na w jednym
Êrodowisku zaobserwowaç skrajnie ró˝ne osobniki,
gdy˝ ka˝dy z nich odziedziczy∏ inne cechy.

Tradycja rodzinna i wrodzone zdolnoÊci wzmacniajà
si´ nawzajem. Przyk∏adem tu mo˝e byç s∏ynna pakis-
taƒska rodzina Khanów, której cz∏onkowie od wielu
pokoleƒ sà mistrzami gry w squasha. Tytu∏y mistrzows-
kie przechodzà wÊród nich nie tylko z ojca na synów,
lecz równie˝ na cz∏onków rodziny niezwiàzanych wi´-
zami krwi.

Od czasów powstania psychoanalizy zacz´to wie-
rzyç, ˝e to wychowanie kszta∏tuje osobowoÊç dziecka.
Jednak wspó∏czeÊnie psycholog Judith Harris mówi,
˝e to wszysko, co zapewniamy dzieciom (stymulujàce
zaj´cia, zdrowy zwiàzek rodziców, jednakowe zasady
itd.) nie ma tak ogromnego znaczenia, jakby si´ wyda-
wa∏o, bo dzieci nie wyrastajà na takich ludzi, jakimi
chcieliby ich widzieç rodzice. Wed∏ug teorii Harris,
rodzice wywierajà wp∏yw na dziecko, przekazujàc im
geny, a reszt´ robià rówieÊnicy.

Pomimo wielu badaƒ na temat tego zagadnienia,
pytanie o dominacj´ genów czy wychowania wcià˝
pozostaje otwarte. Wp∏ywy Êrodowiskowe okazujà si´
zwykle równie istotne, co genetyczne.
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Burmistrz Miasta Ciechocinka
dzia∏ajàc w oparciu

o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami (Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie Urz´du Miasta Ciechocinek ul. Kopernika 19
oraz na stronie internetowej www.ciechocinek.bip-jst.pl,

zosta∏y wywieszone wykazy dot. nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek,
przeznaczonych do sprzeda˝y.


