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ABSTRACT 
Article is about parenthood undertaken by youth, so about those people who had a child 

between 15 and 19 years old. This is not only about the etiology of the phenomenon, but also 
about the social aspects and problems with which teenage parents have to contend. 
In this context, the topic will be taken up is the teenage marriages. These are not just 
regulations, but also the social expectations of boys and girls who become parents 
as teenagers. 
Emphasized is the importance of sex education as a factor creating the awareness 
and attitudes of teenagers in a scope of procreation. This is basicly important because mass 
culture often brings sexuality to the level of physical sensations and actions. 
The author also points the emotional and social problems that may occur in taking youth 
marriages. Referring to a wider view of the problem the author takes reflection 
on the relationships that may happen in families, from which come the teenage parents 
and in particular on the subject of communication and topics that are taken up. Underlined 
is that parents have a duty to ensure proper development and education of children, 
also in terms of sex education. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł traktuje o rodzicielstwie podjętym przez młodocianych, a więc o tych osobach, 
którym urodziło się dziecko między 15 a 19 rokiem ich życia. Mówi się tu nie tylko 
o etiologii zjawiska, ale również o jego społecznych aspektach i o problemach, z jakimi 
muszą zmagać się nastoletni rodzice. W tym kontekście podjęty zostaje wątek małżeństw 
zawieranych przez nastolatków. Opisane zostają nie tylko regulacje prawne, ale również 
oczekiwania społeczne wobec dziewcząt i chłopców, którzy zostają rodzicami, jako 
nastolatki. Podkreślone zostaje znaczenie edukacji seksualnej, jako czynnika kształtującego 
świadomość i postawy nastolatków, w zakresie prokreacji. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ kultura masowa nierzadko sprowadza seksualność do wymiaru fizycznych doznań 
i działań. Autorka wskazuje również na problemy emocjonalne i społeczne, które mogą 
pojawić się przy zawieraniu małżeństw przez nastolatków. Nawiązując do szerszej 
perspektywy tego problemu autorka podejmuje namysł nad relacjami, jakie zachodzą 
w rodzinie, z której wywodzą się nastoletni rodzice, a w szczególności nad komunikacją 
i podejmowaną tematyką rozmów. Podkreślone zostaje to, że rodzice mają obowiązek zadbać 
o prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka, również w kwestii wychowania seksualnego. 
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