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Wstęp
Ojciec, a kim właściwie on jest? Nikt do niego nie ma preten-

sji, że za późno decyduje się na dziecko, nikt mu nie zarzuca, że nie
chce dzieci płodzić, nikt nie oczekuje, żeby pracował na dwóch eta-
tach. Ale też, choć ojciec ma własne święto - 23 czerwca - nie do-
równuje ono rangą matczynemu. Kim jest tata? Zależy, kogo zapy-
tać. Obraz ojca takiego, który zarabia na utrzymanie rodziny, często
licznej, i nie wtrąca się do wychowywania dzieci - to domena kobie-
ty. Kiedy ona rodzi, on siedzi w poczekalni, potem urządza huczne
pępkowe. Przez żonę bywa wykorzystywany jako straszak: „Zoba-
czysz, ojciec wróci z pracy, to ci pokaże”. Ten model powoli odcho-
dzi w przeszłość. Ojciec przywiązany do tradycji nie chce dziś być
tylko siedzącym z gazetą manekinem pozbawionym przyjemności
kontaktów z dziećmi. Jednak wciąż potrafi zachować autorytet. Z
ojcostwem kojarzy się wiele obrazów, wspomnień, tęsknot, a
wszystkie są zbyt ogólne.

Warto w tym miejscu zastanowić się, jakie konsekwencje w
życiu rodziny, a w szczególności dzieci może mieć nieobecność -
faktyczna lub pozorna – ojca - głowy rodziny? Ciekawe spostrzeże-
nia znajdziemy u Dawida Blankenhorne’a, założyciela Institute for
American Values i autora książki Ameryka bez ojców. W jednym z
wywiadów mówi on, że z psychologicznego punktu widzenia dla
dziecka odejście ojca od rodziny jest znacznie gorsza sytuacja niż
wtedy, gdy ojciec umiera. Kiedy rodzic umiera, dziecko doświadcza
głębokiego smutku i uczucia straty, kiedy natomiast ojciec opuszcza
rodzinę, doznaje ono niepokoju i popada w samooskarżanie się.

Gdybyśmy pozostali tylko w sferze rozważań ojcostwa w kon-
tekście rodziny, być może ten wstęp już byłby wyjaśniający wiele
względem rzeczywistości ojcostwa. Ale doskonale wiemy, że ojco-
stwo to nie tylko kwestia rodzina, to nie tylko ojczyzna, to nie tylko
sukces, i to nie tylko Stwórca nieba i ziemi. Ojciec bądź ojcostwo
należy postrzegać jeszcze w wielu innych odniesieniach, w wielu
innych aspektach. Życie człowieka nie zamyka się jedynie do jednej
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rzeczywistości jaką jest rodzina. Oczywiście nikt nie umniejsza jej
roli, znaczenia jaką zawsze spełniała, spełnia i nadal spełniać będzie.

Mówiąc więc o ojcostwie można i należy dostrzegać jego róż-
ne rodzaje, odmiany, oblicza występujące również w wielu obsza-
rach życia społecznego, w tym, m.in. w wymiarze patriotycznym,
politycznym, kulturalnym, religijnym, ekonomicznym, ale także
sportowym. Zagadnienie ojcostwa wystepuje także w rzeczywistości
i przestrzeni życia sportowego, jego dyscyplin. Iluż to bowiem ojców
w wielu dziedzinach sportowych „zrodziło” wspaniałych synów
sukcesu, osiągnięć, zwycięzców. Bez nich nie byłoby wielu wspania-
łych mistrzów, zawodników czy uczestników imprez lokalnych,
międzynarodowych. Bez nich nie było by możliwości godnego
uczczenia w formie sportowej różnych olimpiad, jubileuszy, rocznic,
choćby stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości1.

Po drugie, iluż trenerów sportowych zyskało miano ojca,
przewodnika z ich wielkim autorytetem. Należy pamiętać, że trener
to opiekun drużyny sportowej, który u zawodników, których szkoli,
musi mieć autorytet. Jego decyzje często są ostateczne i wpływają na
dalszy etap rozwojusportowego. Trener musi być bez reszty zaanga-
żowany w swoje działania. On nie odpuszcza i nie poddaje się. Ta-
kich praktyk nie może przekazać swoim podopiecznym tylko w spo-
sób czysto teoretyczny i indywidualny. Na trenerze spoczywa zada-
nie stworzenia zgranego zespołu, drużyny. Tylko współpracujący ze
sobą team ma szansę na sukces. Dobry trener będzie także budził
zaufanie drużyny. Wielokrotnie spędza ze swoimi podopiecznymi
sporo czasu i musi być blisko ich spraw i problemów, aby wspoma-
gać ich w dążeniu do ciągłego rozwoju, udoskonalania się i uspraw-
niania koncentracji.

To trener jest ojcem sukcesu drużyny. Musi być doskonałym
strategiem. Znać mocne strony przeciwnika i rozplanować strategię
meczu, rozgrywki, zawodów by uzyskać zamierzony efekt – zwycię-
stwo. Jednakże trener musi także nauczyć sportowca zachowań god-
nych mistrza, profesjonalisty. Warto pamiętać, że zasada - cel uświę-

1 J. Blecharz, Wsparcie psychologiczne w drodze do mistrzostwa spor-
towego. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Kraków 2005, 22-25 września
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ca środki - w prawdziwym sporcie nie istnieje. Dotykamy w tym
momencie etyki sportowca, która bardzo jasno zakłada moralne
przesłanki rywalizacji. Trener nie może tolerować u swoich pod-
opiecznych zachowań, które nie są fair play. Dobry trener tworzy
taką atmosferę, że jego podopiecznym będzie zależeć, iż są jej
członkami. Usunięcie z drużyny miałoby wymiar największej kary.
Dobry trener, to taki trochę i szef, i ojciec, i przyjaciel. Jest motywa-
torem do pracy nad samym sobą, nauczycielem pokory, odpowie-
dzialności, odwagi i woli walki.

W każdej dyscyplinie sportowej istnieje określony poziom
biegłości, a wszelkie ćwiczenia, niezależnie od zaawansowania,
obejmują naukę i rozwijanie nowych umiejętności. Każdy człowiek
dysponuje podstawowym zestawem zdolności fizycznych, takich jak
np. szybkość czy siła, ale, by móc liczyć się na arenach sportowych
należy te zdolności ćwiczyć, doskonalić. Nieodzwoną pomocą i w
tym przypadku jest właśnie rola trenera, który wielokrotnie przybiera
postać ojca zatroskanego niemal jak o własnego syna. Jest postawa
oparta na dialogu, autorytecie może dokonywać wielkich sukcesów
zarówno w ujęciu postaw czysto sportowych jak i formacyjnych.

Dialog i autorytet – jako fenomeny życia społecznego – opi-
sywane są przez autorów z różnych dziedzin naukowych także w
odniesieniu do życia sportowego. Poglądy dotyczące wspomnianych
zagadnień, zawarte w literaturze z tego zakresu, poszerzają nasze
spojrzenie na tak ważne z punktu widzenia budowanych między
osobami relacji. Zbudowanie moralnego autorytetu olimpizmu we-
dług jednego z współczesnych filozofów sportu Józefa Lipca musi
wyrastać z klarowności idei, spoistości programu i czystości reguł
oraz zestrojenia tych cech w osobistym prestiżu przywódców olimpi-
zmu. Z jednej bowiem strony jednoznaczne określenie idei samo w
sobie nastręcza trudności. Każdy bowiem ma swoje własne poglądy i
ideały, które uważa za najważniejsze, stąd wielość i różnorodność
idei. Wybór podstawowych i powszechnie cenionych może okazać
się problematyczny.

Mądry, zatroskany o swe zdrowie, rozumiejący znaczenie
sportu dla dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i duchowej, nie
będzie podważał tezy, że sport sam w sobie jest piękny. Wielu ludzi
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kocha fizyczną rywalizację, jednocześnie obawiając się o własne
życie i zdrowie. Wielu woli też nie opuszczać delikatnych objęć
kanapy. W końcu nie każdy z nas został stworzony do walki z lwami
na arenie. Na szczęście wiele satysfakcji możemy odnaleźć również
w podziwianiu zmagań ulubionych herosów. Dyscypliny sportowe
rozwijały się i zmieniały wraz z rozwojem cywilizacji. Duch rywali-
zacji nadal pozostaje jednak żywy i tak samo mocny, jak w czasach
starożytnych. Sport potrafi być zjawiskiem silnie integrującym i
zbliżającym ludzi do siebie. Znaczenie sportu dla naszej cywilizacji
było wielokrotnie podkreślane przez wybitnych myślicieli i twórców
kultury.

Niniejsza publikacja podejmuje nie tylko kwestię sportową, ale
jakże istotną kwestię dotyczącą ojcostwa zarówno jego znaczenia dla
życia każdego człowieka jak też jako metody i drogi budowania więzi,
jedności pomiędzy społecznościami, drużynami, grupami, rodzinami,
osobami. O popularność tej kwestii zabiegał i jednoczesnie przykład
dawał nam wielokrotnie Jan Paweł II w swoim nauczaniu, jak też w
swojej pracy duszpasterskiej choćby podczas swoich wakacji. Podej-
mował on szereg działań, które miały przwrócić w Europie i w świecie
godność dla ojc ostwai szacunek dla tych, którzy nim zostają. Nie bez
znaczenia w jego rozważaniach kwestia ojcostwa jako wychowawcy,
nauczyciela, formatora pozostawała jako istotna.

Godnym zauważenia jest też i to, że osoby, których teksty zo-
stały zamieszczone w niniejszej publikacji reprezentują różne śro-
dowiska naukowe i wielu z nich w swoich badaniach zajmuje się ta
problematyką od strony naukowej. Ta palestra pochodzenia autorów
czyni pozycję jeszcze bardziej bogatszą i wartościowszą. Wprawdzie
wiodąca tematyka publikacji dotyczy ojcostwa, to nie znaczy, że
kwestie te w sposób integralny nie korespondują ze sobą także w
odniesieniu do wielu profesji, zawodów. Im szerzej spojrzymy na
ojcostwo zobaczymy wiele tajemnych aspektów często pomijanych
w refleksji naukowej.

Rozdział pierwszy zatytułowany „Ojcostwo – świat rzeczywisty”
zawiera w kilku tekstach artykułów potrzebę ukazywania obrazu ojco-
stwa w sposób praktyczny, codzienny. Natomiast rozdział drugi zatytu-
łowany „Ojcostwo – w teorii i nauce” ukazuje próbę odniesienia róż-
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nych sytuacji życiowych czy społecznych do wartości ojcostwa.
Takie przedstawienie problematyki ukazuje zagadnienie ojcostwa
jako nieodłączną wartośc powołania człowieka.

Warto podkreślić, że chrześcijański model wychowania czło-
wieka nie pomija roli ojca, wręcz przeciwnie, kładzie na niego wielki
obowiązek i zadanie. Łączy z nim wielką rolę dla permanentnego
rozwoju człowieka wraz z afirmacją wielu wymiarów człowieka
zarówno w ujęciu indywidualnym jak i wspólnotowym.

Niniejsza monografia podejmuje więc aktualny i bardzo waż-
ny problem XXI wieku. W poszczególnych rozdziałach czytelnik
znajdzie wiele cennych treści, które mogą posłużyć nie tylko do zro-
zumienia roli i znaczenia ojcostwa, jego braku i obecności, ale zakre-
su oddziaływań względem innych. Lepsza znajomość tego zagadnie-
nia pozwoli, być może, lepiej też zrozumieć własnego ojca, którego
nie zawsze jesteśmy zrozumieć.

Ufać też należy, że publikacja stanie się pomocą dla nauczy-
cieli, pedagogów, wychowawców czy rodziców, którzy wychowując
innych nie zawsze zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z osobą
od której tak wiele zależy. W takim więc ujęciu przy świadomości
upadku autorytetu ojcostwa jaką niesie współczesna cywilizacja,
dobrze będzie zgłębić tajemnicę ojcostwa i bycia ojcem jako przyja-
ciela, znajomego, osobe bliską, z autorytetem.

Konkludując warto podkreślić, że wielkie znaczenie w życiu
każdego człowieka jakie ma ojcostwo. To zaś może wykazać nie tylko
historia poszczególnych społeczeństw, narodów, ale historia każdego
człowieka. Stąd wielu wprost uważa i powiada, że ojcostwo to wieli
skarb nie tylko dla małego dziecka, a więc nie tylko to ojcostwo natu-
ralne, fizyczne, ale należy postrzegać ojcostwo także w sensie ducho-
wym, patriotycznym, narodowym, ojcostwo idei, sukcesu itp. Obraz
ojcostwa często budowany jest w sposób negatywny nawet w odnie-
sieniu do Boga jako Ojca, który jest przedstawiany jako Bóg - sędzia,
buchalter, śmierci, sukcesu. Ten niejednokrotnie wypaczony obraz
Boga Ojca przenosi się na budowanie obrazu ojcostwa w rodzinie, w
pedagogii. Zupełnie pomija się obraz Boga Ojca jako Boga towarzy-
szącego człowiekowi w każdej sytuacji życiowej, jako współcierpią-
cego z człowiekiem. Budowanie obrazu Boga Ojca zależy od źródła z
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jakiego czerpiemy wiedzę na ten temat, od naszej woli, naszej forma-
cji osobowej i ludzkiej.

Trzeba też jasno powiedzieć, że ojcostwo jest jednym z naj-
większych przywilejów mężczyzny. Daje mu między innymi możli-
wość „przelania” cząstki siebie na inną istotę żywą. Relacja pomię-
dzy ojcem i jego dzieckiem oraz dzieckiem i jego ojcem jest feno-
menem, który nie ma swojego odpowiednika w świecie innych istot
żywych. To nie tylko związek krwi, ale także związek dwóch, cał-
kowicie różnych dusz. O tym jak wielkie znaczenie ma dla każdego
człowieka ojcostwo świadczy między innymi to, jak często spotyka-
my się z tym terminem w życiu codziennym. Słowo to należy do
kategorii pojęć podstawowych, trudnych do pełnego opisania. Po-
mimo jednak braku takich formalnych definicji, to każdy człowiek
posiada swoją jakąś „wiedzę wewnętrzną”, „wiedzę serca” na pod-
stawie której jest w stanie sam sobie odpowiedzieć, co to znaczy
mieć (lub nie mieć ojca), a także co to znaczy być ojcem. Specjaliści
rozpatrywali różne aspekty tego słowa. Badacze definiują je w ujęciu
teologicznym, filozoficznym, socjologicznym, prawnym, biologicz-
nym czy psychologicznym a w pewnym sensie także ekonomicznym
(np. być ojcem czyjegoś sukcesu). W żadnym z tych aspektów nie
udało się uchwycić pełni znaczenia rozpatrywanego terminu.

Ks. Jan Zimny



Rozdział I
Ojcostwo – świat rzeczywisty
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Ks. Jan Zimny

Oblicza trenera w rzeczywistości sportu

Wstęp
Sport jest wciąż rozwijającym się i popularnym zjawiskiem

społecznym, ukierunkowanym na realizowanie dobra wspólnego.
Jego zasięg obejmuje ludzi różnej kultury, narodowości, historii,
religii. Aktywność sportowa systematycznie podejmowana jest uni-
wersalną dziedziną życia społecznego. Odwołuje się ona bowiem do
ogólnoludzkich wartości, zasad i postaw. Sport, będąc fenomenem
cywilizacyjnym, oddziałuje na życie społeczne i wnosi ważne z
punktu widzenia moralnego wartości i wzorce zachowań. Istotnym
jest jak najlepsze poznanie fenomenu sportu, który kształtuje nie
tylko tężyznę fizyczną człowieka, ale także formuje jego charakter i
uczy budować oraz pielęgnować dobre relacje z innymi. Ujęty w
temacie dialog i autorytet w kontekście obecnej w sporcie komuni-
kacji jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego porozumienia osób
należących do szeroko pojętego środowiska sportowego1.

Zaistnienie prawdziwego dialogu, jak i bycie autorytetem dla
innych jest trudną, aczkolwiek możliwą do osiągnięcia formą komu-
nikacji i budowania dobrych relacji między osobami. Prawidłowe
dialogowanie czy bycie przykładem prawego zachowania i godnego
życia przyczynić się może do uzyskania lepszych efektów w pracy
wychowawczej. Zarówno rodzic, jak i trener, wychowawca i na-
uczyciel są osobami, które w kontakcie z dziećmi i młodzieżą reali-
zują przede wszystkim plan wyrażający dojrzałą troskę o pełny roz-
wój powierzonych ich opiece osób. Szkolenie sportowe nie jest wol-
ne od tego obowiązku. Trenowanie dzieci, młodzieży i dorosłych
wpisuje się na listę działań wychowawczych, gdzie liczy się przede
wszystkim dobro rozwojowe człowieka. Należy zatem z całą uwagą
dokonywać analizy wychowawczych czynności obecnych w sporcie,

1 J. Czechowski, Rola autorytetu i dialogu w sporcie, [w:] Kultura-
media-teologia, 2016 nr 24, s. 57
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aby ten proces faktycznie służył jak najlepszemu, tj. pełnemu rozwo-
jowi człowieka.

1. Kim jest trener?
Jeśli trener prowadzi drużynę dzieci muszą mieć one świado-

mość, iż na treningach jego słowo jest święte. Rodzic może rządzić w
domu, na sali treningowej rządzi trener. Często się okazuje, że to nie
dzieci mają problem z akceptacją takiego stanu rzeczy lecz nadgorliwi
rodzice. Rodzicom wydaje się bowiem, iż wiedzą lepiej od trenera i
chcą go pouczać. Czasem bywa też tak, że mają zbyt duże parcie na to,
by ich dziecko uznać za lidera, bohatera grupy i najlepsze ogniwo.
Oczekują pochwał za każdą czynność, poklasku i uznania. Takie po-
stawy rodzicielskie nie wspomagają trenera w jego pracy. Raczej mo-
gą zaszkodzić. Rodzic zostawia dziecko na treningu pod opieką trene-
ra, sam w nim nie uczestnicząc. Dzieci inaczej zachowują się gdy
rodzica nie ma. Gdy czują jego obecność, gdy rodzic przygląda się z
podziwem poczynaniom swej pociechy wierząc, że oto patrzy jak
rodzi się nowa legenda sportu, nie zawsze mogą w pełni skupić się na
tym co mówi trener. To zaburza przebieg zajęć. Dlatego nadgorliwy
rodzic nie jest pożądanym uczestnikiem treningów.

To trener jest ojcem sukcesu drużyny. Musi być doskonałym
strategiem. Znać mocne strony przeciwnika i rozplanować strategię
meczu by uzyskać zamierzony efekt – zwycięstwo. Jednakże trener
musi także nauczyć zachować godnych sportowca. Zasada cel
uświęca środki w prawdziwym sporcie nie istnieje. Etyka sportowca
jasno zakłada moralne przesłanki rywalizacji. Trener nie może tole-
rować u swoich podopiecznych zachowań, które nie są fair play.
Dobry trener tworzy taką atmosferę, że jego podopiecznym będzie
zależeć, iż są jej członkami. Usunięcie z drużyny miałoby wymiar
największej kary. Dobry trener to taki trochę i szef, i ojciec, i przyja-
ciel. Jest motywatorem do pracy nad samym sobą, nauczycielem
pokory, odpowiedzialności, odwagi i woli walki.

2. Trener jako wychowawca
Wiele wartości, które w pedagogice traktowane są jako cele i

zadania, możliwe są do przekazania i realizowania właśnie w oparciu
o przekaz słowny czy przykład, który ze względu na swą atrakcyj-
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ność i sugestywność oddziaływania zawsze skutecznie pociąga ku
działaniu. Możliwości te w sposób oczywisty występuję w sporcie,
gdzie trener odgrywa istotną rolę.

Filozof i pedagog Romano Guardini stwierdził, że bardziej
ważnym jest to, kim naprawdę jest trener jako wychowawca a nie to,
co mówi czy robi2. Wychowanie jako proces kształtowania integral-
nej osobowości sportowca jest oparty o określone relacje wycho-
wawcze pomiędzy nim a zawodnikiem, w którym to trener jako wy-
chowawca stanowi jego „pulsujące serce”3, a zawodnicy są sensem
jego życia4. Wychowankami jego są przecież młodzi ludzie mający
określone ambicje, marzenia. Wychować sportowca, zawodnika to
ukształtować integralnego człowieka pod każdym względem.

W przesłaniu skierowanym do Biskupów Polskich podczas
wizyty ad limina Benedykt XVI podkreślił, że wychowanie ludzi
młodych „opiera się na bezpośrednim i osobowym spotkaniu z czło-
wiekiem, na świadectwie – autentycznym przekazie wiary, nadziei i
miłości oraz wypływających z nich wartości bezpośrednio od osoby
do osoby. Chodzi zatem o autentyczne spotkanie z drugą osobą, któ-
rą trzeba najpierw poznać, wysłuchać i zrozumieć”5. Tym samym
można powiedzieć, że wychowanie jest spotkaniem dwóch osób:
mistrza – trenera (pedagoga, nauczyciela) i zawodnika - sportowca,
wychowawcy i wychowanka, każdy z nich jest podmiotem tej relacji
ze względu na posiadaną godność człowieka jako osoby. Przy czym
wychowawca występuje tu jako przewodnik, mistrz, świadek, ratow-
nik, a wychowanek – jako ten, kto dochodzi do pełni osoby, która
jest „nie tylko dana, ale i zadana, co oznacza, że musi być ciągle
aktualizowana, aczkolwiek nigdy nie zostanie w pełni zaktualizowa-

2 M. Nowak, Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej (materiały pomocni-
cze do wykładów), Lublin 1995, s.140.

3 M. De Beni, Mieć odwagę być wychowawcami dzisiaj. [w:] Wychowa-
nie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. A. Rynio (red.).
Lublin 2007, s.61.

4 M. Rusiecki, Osobowość nauczyciela. [w:] Encyklopedia pedagogicz-
na XXI wieku. Tom III M-O. Warszawa 2004, s.987.

5 Przesłanie Benedykta XVI do Polskich Biskupów. [w:] PK 2007 nr 1a
(1a/2007), s.9.
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na”6. Aktualizowanie osoby podkreśla to, że człowiek jako byt nie-
zniszczalny jest świadom faktu ciągłego „bycia w drodze”7. Oznacza
to, że również trener-wychowawca podlega temu samemu prawu
„bycia w drodze” do stawania się w pełni osoby, w dążeniu do do-
skonałości8.

Wobec tego mówiąc o roli trenera jako pedagoga, należy
zwrócić uwagę na sprawę niezwykłej wagi, jaką „staje się jakość
osoby trenera, a więc to, kim trener jest jako człowiek, jako osoba”9.
Osobę w tym przypadku można ujmować zarówno od strony istnie-
nia, jak i stawania się coraz bardziej człowiekiem, bo „[…] »być
człowiekiem« – to podstawowe powołanie człowieka: »być człowie-
kiem« na miarę daru, jaki otrzymał. Na miarę tego »talentu«, którym
jest samo człowieczeństwo”10.

Z kolei w znaczeniu dynamicznym, aktywnym, twórczym
osoba często jest nazywana osobowością. Termin ten najczęściej
oznacza pewien zespół stałych właściwości i procesów psychofi-
zycznych, które odróżniają daną jednostkę od innych. Wpływają one
„na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i
porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w reagowa-
niu emocjonalnym, w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w
wyborze celów i wartości”11.

Od strony teoretycznej nawiązuje się do pojęcia „duszy wy-
chowawcy”12, „talentu pedagogicznego”13 oraz osobowości wycho-
wawcy idealnego stanowiącej szersze pojęcie talentu pedagogiczne-

6 F. Adamski, Osoba ludzka. [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-
ku. Tom III M-O. Warszawa 2004, s.936.

7 Tamże, s.936.
8 Por. J. Kula-Lic, Wartość bycia dobrym rodzicem, Międzypokolenio-

wy przekaz wartości w rodzinie, pod red. J. Zamorski, Stalowa wola 2009.
9 W. Dróżka. Młode pokolenie nauczycieli. Kielce 2004, s.33.
10 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny

1994 (2.02.1994 r.). [w] Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom
I. Kraków 1997, 9, s.286.

11 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2004, s.290.
12 Rusiecki, jw. s.976.
13 Tamże, s.977.
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go14. Natomiast osobowość trenera w sensie empirycznym oznacza
ogół cech osobowości, predyspozycji fizycznych i psychicznych,
umożliwiających efektywne spełnienie misji trenerskiej15.

Natomiast od strony psychologicznej mówi się o psychicz-
nych właściwościach trenera-wychowawcy, określanych jako zestaw
pożądanych, a jednocześnie specyficznych cech osobowościowych.
Jeden z takich zestawów, który warto przytoczyć, opracowali w 1929
roku W. W. Charters i D. Waples, wyróżniając 83 cechy, które po-
winien posiadać trener-nauczyciel. Dotyczą one jego sfery fizycznej,
intelektualnej, uczuciowej, wolitywnej, społecznej i są wciąż aktual-
ne również dla osoby współczesnego wychowawcy16.

Wielu teoretyków pedagogii kładzie akcent na jeszcze inne
walory trenera jako wychowawcy. Otóż oprócz ważnych składników

14 Tamże, s.978-979.
15 Tamże, s.979-980.
16 Te cechy to „dokładność, zdolność do adaptacji (»przystosowal-

ność«), czujność, ambicja, aktywność (żywość), skłonność do wyrażania
uznania, pochwały, przystępność, pociągająca powierzchowność, szerokie
zainteresowania, zrównoważenie (opanowanie), troskliwość, pogodne uspo-
sobienie, czystość, uczynność, stałość, konsekwentne zachowywanie obo-
wiązujących reguł, otwartość na współdziałanie, odwaga, grzeczność, sta-
nowczość, prostolinijność, niezawodność, godność, dyskrecja, zaradność,
zapał (entuzjazm), sprawiedliwość, dzielność, wymowność, skuteczność w
działaniu, roztropność, szczerość, obiektywność, poczucie smaku estetycz-
nego, uczynność, dobre zdrowie, uczciwość (prawość), wyobraźnia, wol-
ność, pracowitość, inicjatywa, intuicja (wnikliwość), samokrytycyzm, cie-
kawość intelektualna, inteligencja, zainteresowania społeczne, utożsamianie
się z zawodem, otwartość na uczniów, łagodność, zdolność do kierowania
innymi, lojalność, sugestywność, skromność, wierność sumieniu (normom
moralnym), schludność, szerokie poglądy (brak uprzedzeń), optymizm,
oryginalność (bycie sobą), cierpliwość, wytrwałość, radość, miły głos,
umiejętność nawiązywania i prowadzenia dialogu, postępowość, punktual-
ność, celowość (planowania, działania), subtelność, sztuka dystansowania
się, pomysłowość, erudycja (profesjonalizm), pewność siebie, samoopano-
wanie, poczucie humoru, naturalność, trzeźwość, towarzyskość, sponta-
niczność, empatia, takt, gruntowność (dokładność), oszczędność, bezintere-
sowność, »umiejętność dowcipkowania«”. Rusiecki, Osobowość nauczycie-
la, op. cit., s.981-982.
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osobowości trenera-wychowawcy stawiają wyżej od uzdolnień dy-
daktyczno-wychowawczych miłość do zawodników, przejawiająca
się poprzez sympatię, życzliwość przychylność, troskę o zaspokoje-
nie potrzeb każdego. Miłość oraz chęć i zdolność bycia wycho-
wawczego stanowią najważniejsze składniki (punkty ciężkości) oso-
bowości trenera jako wychowawcy, składające się na jego umiejęt-
ność pedagogiczną17. Następnym czynnikiem jest znajomość i rozu-
mienie psychiki zawodników i ich potrzeb, która staje się podstawą
ich zaufania wobec niego, cierpliwość, a w sposób szczególny wobec
trudnych osobników, oraz takt pedagogiczny są postrzegane jako
postawy, dzięki którym zawodnikowi wpajane są normy18. Wśród
czynników, składających się na osobowość, wskazał też na zdolności
stanowczego egzekwowania podstawowych zadań, wymogów, zdol-
ność otwierania zawodników na ideał i sukces stosownie do ich wie-
ku i możliwości fizycznych i psychicznych oraz zdolności do budze-
nia entuzjazmu i zapału19.

Trener więc powinien być świadomy permanentnej pracy nad
sobą. Istotnym jest także jego moralność zgodna z prawidłowo ufor-
mowanym sumieniem, co dodaje mu godności i autorytetu. W relacji
z wychowankiem stawia się na rzecz „osobowościowego współ-
uczestnictwa” i otwartości. Ze strony trenera oznacza to bliską i
przyjazną obecność w życiu młodych, zainteresowanie się ich pro-
blemami, zrozumienie i wychodzenie naprzeciw. W ten sposób staje
się on dla wychowanka mistrzem i przyjacielem”20.

W sposób wielce analogiczny również inni naukowcy podkre-
ślają, w ramach osobowości wychowawczej, właściwości mające
wielkie znaczenie dla skuteczności wychowania. Wśród wielu cech
uważa się za istotne takie jak: światopogląd, pojmowany jako system
przekonań, motywacje, tzn. uczucia, poglądy, dążenia i sądy poprze-
dzające działanie, zainteresowania - ujmowane jako indywidualno-
poznawczo-emocjonalne nastawienie do osoby, zdolności specjalne -
mające wąski charakter oraz ogólne, niezbędne każdemu wycho-

17 Tamże, s.982-983.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże, s.987.
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wawcy, np. umiejętności organizacyjne, dydaktyczne i wychowaw-
cze, inteligencję jako ogólną zdolność do rozwiązywania proble-
mów, temperament - stanowiący zespół względnie stałych cech za-
chowania i działania człowieka, charakter - określany jako względnie
stała zgodność postępowania człowieka21. Ponadto istotnym jest
świadomość i realizacja samowychowania jako praca nad kształto-
waniem własnej osobowości oraz właściwie uformowanie swojego
sumienia22.

W rozważaniach pojęcia „osoby trenera-wychowawcy”
szczególne miejsce zajmuje system wartości, ponieważ w procesie
wychowawczym pedagog jest źródłem wartości. Podkreśla się, że
„wychowanie i nauczanie nie są do pomyślenia bez postawienia pro-
blemu celu wychowania, a więc nie istnieją bez wartościowania i bez
wartości”23. Wychowawca zaś ma w tym procesie ogromną rolę do
spełnienia, stając się wobec sportowca-wychowanka jako „personal-
ny symbol wartości”24. System wartości – to obszar, w którym moż-
na zauważyć różnicę pomiędzy wychowawcą katolickim a wycho-
wawcą-ateistą bądź wychowawcą, będącym wyznawcą innej religii.
Najważniejszymi wartościami chrześcijańskiego systemu wartości,
będącego fundamentem pedagogiki katolickiej, są: miłość Boga i
bliźniego jako dwa największe przykazania, godność osoby ludzkiej,
którą Bóg stworzył „na swój obraz” (Rdz 1,27), prawda, która czyni
człowieka wolnym, szacunek dla sumienia ludzkiego jako miejsca
spotkania z Bogiem, podmiotowość osoby ludzkiej i świętość ludz-
kiego życia25.

Mówiąc o motywacji wychowawcy katolickiego, należy pod-
kreślić, że każde jego działanie jest podejmowane ze względu na
ukierunkowanie swej pracy na cele wyższe, tzn. kształtowanie oso-
bowości wychowanka w perspektywie wieczności i celu ostateczne-
go człowieka, którym jest „pełnia człowieczeństwa i pełnia święto-

21 Tamże, s.39-40.
22 Tamże, s.43.
23 Nowak, jw. s.72-73.
24 Tamże, s.138
25 J. Kula-Lic, Rola nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, Instytut

pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie, pod. red.
E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2011.
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ści”26. Pius XI w encyklice O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży
pisze, że jest „rzeczą najwyższej doniosłości, nie błądzić w wycho-
waniu, równie jak nie błądzić w dążeniu do ostatecznego celu, z
którym całe dzieło wychowania ściśle i bezwzględnie jest związa-
ne”27. Również w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim czyta-
my: „Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby
ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra
społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiąz-
kach, gdy dorośnie, będzie brał udział” (DWCh 1). Wobec tego wy-
chowawca katolicki powinien mieć ukształtowane pojęcie ideału
wychowanka-katolika i dążyć do jego realizacji. Powinien pamiętać,
że najlepszym nauczycielem jest przykład jego życia oparty na Oso-
bie Jezusa Chrystusa28. Można powiedzieć, że On jest Tym, który w
wychowaniu katolickim prowadzi człowieka, i Tym, do którego wy-
chowanie prowadzi.

Reasumując tę część rozważania, należy podkreślić, że na pe-
dagogu katolickim, a wiemy, że wśród sportowców takich jest wielu,
spoczywa ogromna odpowiedzialność przed Bogiem, przed społe-
czeństwem, przed wychowankiem, drużyną, zespołem i przed nim
samym. Od jakości jego osobowości, od motywacji i zaangażowania
zależy w dużej mierze jakość całego procesu kształtowania integral-
nej osobowości zawodnika jako człowieka, członka społeczeństwa,
katolika, dziecka Bożego. Ale należy dodać, że same cechy osobowe
jeszcze nie tworzą prawdziwego wychowawcy. Posiadanie pewnej
intuicji i talentu pedagogicznego musi być dopełnione odpowiednim
przygotowaniem zawodowym, profesjonalizmem w zakresie wiedzy
z dziedziny pedagogiki, psychologii oraz socjologii. Wiedza i zna-
jomość metodyki pracy pedagogicznej stanowi o mistrzostwie zawo-
dowym każdego sportowca jako pedagoga.

26 M. Rusiecki, Cele wychowania chrześcijańskiego w aspekcie teorii
warstwicowej. [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współ-
czesnością. A. Rynio (red.), Lublin 2007, s.152.

27 Pius XI, Encyklika O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, op.
cit., s.369.

28 B. Wolny, Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma per-
sonalistyczna”, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współ-
czesnością. A. Rynio (red.), Lublin 2007, s.789-790.
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3. Trener jako mistrz
Bycie mistrzem to niekiedy dość długa droga by nim się stać.

Pewno nie za często też spotykamy mistrzów w naszym życiu nie
tylko pod względem wychowawczym czy zawodowym. Wprawdzie
każdy z nas marzy o poznaniu takiego mistrza w zależności od wła-
snej profesji, to nie zawsze jest to możliwe z wielu powodów. Na
chwilę w tej refleksji zatrzymamy się nad próbą odpowiedzi na pyta-
nie: co znaczy być mistrzem trenerem-wychowawcą? Oczywiście
zapewne każdy z nas ma własną odpowiedź, wizję na ten temat,
niemniej jednak są określone paradygmaty stanowiące o byciu mi-
strzem w zakresie dobrego trenera-wychowawcy.

O ile w wielu różnych zawodach wystarczy być specjalistą, to
trener-wychowawca ma być szczególnym specjalistą, gdyż w swojej
pracy ma do czynienia z żywym człowiekiem, często dorastającym i
utalentowanym. Zatem mówiąc o mistrzostwie sportowym, mamy na
uwadze nie tylko jego umiejętności teoretyczne, ale sprawności u
umiejętności praktyczne. Zapewne trener-mistrz z powołania osiąga
o wiele większe efekty w swej pracy, aniżeli trener czysto zawodowy
pozbawiony pasji29.

Na jego kwalifikacje zawodowe oprócz sprawności zewnętrz-
nych składają się trzy zasadnicze elementy, a mianowicie: postawy
moralne, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje z zakresu
wiedzy teoretycznej i praktycznej30. Natomiast kwalifikacje pedago-
giczne oznaczają posiadanie i dysponowanie: wiedzą pedagogiczną,
pozytywnym myśleniem i działaniem pedagogicznym. Nie bez zna-
czenia do bycia mistrzem odgrywają również umiejętności organiza-
cyjne. Te elementy wchodzą w skład pojęcia bycia mistrzem i mają
one swe źródło zarówno w czynnikach wrodzonych jak i nabytych.

Jeśli chodzi o kompetencyjność trenera-mistrza nie ulega wąt-
pliwości, że jego kompetencje wyrażają się w trzech rodzajach:
kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne, które określają zdol-
ność bycia w dialogu z zawodnikami i kadrą oraz z sobą samym;
kompetencje współdziałania – stanowią podstawę skuteczności dzia-

29 Por. J. Kula-Lic, Empatia a rozwój psychospołeczny młodzieży, Sta-
lowa Wola 2008.

30 Tamże, s.89.
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łań i zachowań prospołecznych oraz kompetencje kreatywne - wy-
różniające się niestandardowością i innowacyjnością działań trenera.

Możemy więc powiedzieć, że mistrzostwo trenera rozumiane
jako optymalne działanie, umożliwiające osiąganie wielkich sukce-
sów, wyzwalające twórcze możliwości zawodników, sportowców
jest nie tylko źródłem moralnej satysfakcji, lecz także czynnikiem
sprzyjającym uzyskiwaniu autorytetu, szacunku i zaufania w zespole.
Przyczynia się także do pogłębienia tożsamości zawodowej i jego
stabilizacji w tej trudnej profesji, mającej olbrzymi wpływ na losy
jednostek ludzkich, a nawet i narodów31. Mistrzostwo wyraża się
poprzez wysoki poziom profesjonalny, warunkowany jego pewnymi
zdolnościami i umiejętnościami. Należą do nich m.in. opanowanie
trudnej i ważnej sztuki operowania własną i innych osobowością w
procesie kształcenia, wychowania oraz eksponowanie tych cech oso-
bowości, które umożliwiają pełne i wielostronne porozumienie się i
współpracę z zawodnikami.

Działanie na poziomie mistrzostwa związane jest z pragnie-
niem odkrywania zarówno moralnego piękna pracy wychowawczej
jak i osiągania budujących innych sukcesów w danej dyscyplinie
sportowej. Sprawia ono, że trener staje się dla młodzieży kimś inte-
resującym, specjalistą, który potrafi niezawodnie działać, skutecznie
i racjonalnie rozwiązywać wszelkie problemy sportowe, dydaktycz-
ne, wychowawcze, wydobywać potencjalne możliwości swoich pod-
opiecznych i ukierunkowywać ich działalność na wartościowe i
szczytne cele, rozbudzając tym samym u zawodników potrzebę sa-
mokształtowania, doskonalenia siebie, swojej osobowości, opanowa-
nia sztuki w danej dyscyplinie32.

Podsumowują tę poniekąd krótką refleksję na temat mistrzo-
stwa należy jeszcze raz podkreślić, że głównymi elementami skła-
dowymi mistrza trenera jest:

- mistrzostwo zawodowe – czyli profesjonalizm w danej dzie-
dzinie za jaką jest odpowiedzialny będąc trenerem wielu młodych
sportowców

31 W. Kamiński, Mistrzostwo pedagogiczne nauczycieli. [w:] Pedagogi-
ka ogólna i subdyscypliny. L. Turos (red.), Warszawa 1999, s.520.

32 Tamże, s.520-521.
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- mistrzostwo dydaktyczne, wyrażające się w umiejętności
rozwijania i pogłębiania zainteresowań sportowych, intelektualnych i
kształtowania potrzeb samokształceniowych, rozwijania uzdolnień i
przekształcania ich w talenty, umożliwiające kształtowanie u spor-
towców zdolności myślenia abstrakcyjnego, samodzielnego, kry-
tycznego, logicznego i kreatywnego, rozbudzanie pasji zdobywania
wiedzy i przygotowanie do umiejętności stosowania wiedzy teore-
tycznej w praktyce33;

- mistrzostwo wychowawcze, wyrażające się w umiejętności
niesienia podopiecznym pomocy w rozwijaniu ich osobowości,
kształtowaniu indywidualności i tożsamości, umiejętności przygoto-
wania ich do racjonalnego i skutecznego pełnienia ról sportowych,
tworzenia własnego systemu wartości34. Dążenie do mistrzostwa
pedagogicznego wyraża istotę roli trenera, najgłębszy sens tej pięk-
nej profesji, której wartość polega na kreowaniu osobowości wśród
dzieci i młodzieży i rozwijaniu zdolności i umiejętności sportowych,
a także budzenie w nich właściwych aspiracji. Odpowiednie przygo-
towanie merytoryczne i formacyjne jest warunkiem skutecznego
realizowania zadań szkoleniowych, pozwalającym spełniać oczeki-
wania zarówno samych zawodników jak i kibiców. Jest rzeczą
oczywistą, że prawda przekazywana przez mistrza ma większą moc
przekazywania, dobro skutecznie pociąga, piękno o wiele bardziej
fascynuje i zapada na sposób trwały w głąb serca i duszy.

Trzeba też dodać, że mistrzostwo jest uwiarygodnionym do-
wodem i osobowym potwierdzeniem możliwości perfekcyjnego
rozwiązywania trudnych, złożonych i wieloczynnikowych proble-
mów sportowych, formacyjnych i wychowawczych. Współczesny
młody człowiek poszukuje takiego mistrza, który nie tylko wskaże,
do czego warto dążyć, nie tylko nauczy, jak do tego dążyć, ale
przede wszystkim ukaże własnym życiem i przykładem, jak żyć
zgodnie z tymi wartościami i ideami, które głosi i przekazuje innym.
Dlatego mistrzostwo w sporcie wymaga pogłębiania, rozwijania i
wzbogacania przede wszystkim osobowości samego trenera, bo tylko
wtedy trener przez własny przykład może pociągnąć i zachęcić do

33 Tamże, s.530.
34 Tamże, s.530-531.
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naśladowania innych. Właśnie na tym stymulowaniu zarówno roz-
woju osobowego samego trenera, jak i jego wychowanków polega
znaczenie mistrza sportowego jako wychowawcy35.

4. Trener jako świadek głębokiej wiary i moralności
Rozważając o trenerze jako integralnym formatorze nie bez

znaczenia jest jego osobista postawa moralna, jego aksjologia, a
także wiara w Boga. Trener jest tym pedagogiem, który prowadzi
zawodnika do pełni jego rozwoju. Dlatego nasze społeczeństwa tak
bardzo wiele oczekują od trenerów, szkoleniowców wobec zawodni-
ków. Te oczekiwania w wychowaniu dotyczą przede wszystkim
sfery ludzkiej, sportowej, ale nie można pominąć również sfery du-
chowej człowieka, który w życiu jest w drodze zmierzającej ku przy-
szłości i chce „znaleźć prawdziwą drogę – odkryć prawdziwe życie,
nie skończyć na manowcach lub na pustyni”36. Odwiecznym jest
pytanie, jakie zadaje sobie człowiek zastanawiając się nad samym
sobą: kim jest człowiek w ogóle?, kim ja jestem?, dokąd zmierzam?
Te pytania nierozerwalnie łączą się przecież z pytaniem o Boga, Jego
istnienie i doświadczenie Go. Jak podkreśla Jan Paweł II, to właśnie
w Chrystusie Bóg pokazał, jaki jest prawdziwy i pełny człowiek.
Stwierdza, że „człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć
bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca
zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka
jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne
przeznaczenie”37.

Wobec tego trzeba podkreślić, że klub sportowy, drużyna, ka-
dra powinna dawać zarówno wiedzę i umiejętności techniczne, nie-
zbędne do rozwoju w danej dyscyplinie sportowej i osiągnięcia suk-
cesu w życiu, jak i podkreślać, że Bóg nie ma nic przeciwko temu,

35 Por. J. Kula-Lic, Korelaty przemian postawy religijnej u młodzieży li-
cealnej. Biuletyn Katechetyczny, 2007, nr 7, s.221.

36 Benedykt XVI, Nieszpory w katedrze Rodzina, szkoła, parafia – miej-
sca formacji chrześcijanina. Monachium. 10 września 2006 r. [w:] OR 2006
nr 11, s.18.

37 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwy-
cięstwa. Warszawa 2.06.1979 r. [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczy-
zny. Kraków 2006, s.22-23.
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by człowiek odnosił sukcesy w życiu duchowym. Wrażliwość w tym
względzie – szczególnie w ostatnim czasie jest mocno zauważalna.
Jesteśmy świadkami różnych afer na tle moralnym, a z drugiej strony
idą wielkie oczekiwania nie tylko na czysty profesjonalizm sporto-
wy, ale na głębię ducha sportowca, kadrowicza, zawodnika itp. Dla-
tego w całym procesie wychowania i trenowania, ćwiczenia, powin-
no być miejsce na poszukiwanie Boga, który w Jezusie Chrystusie
stał się dla człowieka widzialny.

W osobistym kontakcie z Bogiem kształtuje się tożsamość
jednostki, wyrażająca się w sposobie bycia i działania. Mając regu-
larny kontakt z zawodnikiem, trener-wychowawca będąc katolikiem
ma możliwość wprowadzania go w obszar, dotyczący tajemnicy
Boga i tajemnicy człowieka. Trener powinien pamiętać o tym, że
formowanie dojrzałej tożsamości zawodnika zaczyna się od pytania:
„od Kogo pochodzę i do czego jestem powołany przez Tego, który
zapragnął mojego istnienia”38.

Osobista odpowiedź szkoleniowca na te pytania jest funda-
mentem jego tożsamości jako człowieka i trenera, jego rozumienia
samego siebie, tego, że został stworzony z Miłości i do miłości każ-
dego człowieka jako człowiek, a w sposób szczególny do miłości
powierzonych mu zawodników-wychowanków jako pedagog. W tej
Miłości trener-wychowawca odkrywa świadomość swojej godności
dziecka Bożego, jak też świadomość godności osobowej każdego
wychowanka. Odkrywa to, że jego życie, jego talent, predyspozycje i
miłość są darem darmo mu danym, który może dobrowolnie rozwi-
nąć i ofiarować Bogu i ludziom. Taki trener rozumie też, że „nie
może w pełni rozwinąć samego siebie inaczej, jak poprzez bezintere-
sowny dar z samego siebie”39, i pamięta o odpowiedzialności przez
Bogiem i ludźmi za jego wykorzystanie: „komu wiele dano, od tego
wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od
niego żądać będą” (Łk 12,48b).

38 M. Dziewiecki. Tożsamość i postawa wychowawcy.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/tosamosc_ip_wychowawcy.html
(7.01.2015).

39 Tamże.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/tosamosc_ip_wychowawcy.html
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Tak więc każdy trener jako pedagog ma za zadanie wywierać
wpływ na podopiecznego w zakresie formowania jego tożsamości,
który polega na modelowaniu, czyli naśladowaniu przez zawodni-
ków tych osób, które stają się dla nich wzorcami, czyli które ich
fascynują i pociągają własnymi zdolnościami, umiejętnościami i
całym sposobem bycia40. Oznacza to, że właśnie w tym przypadku
trener, jego tożsamość, sposób bycia, system i hierarchia wartości
stają się podstawowym narzędziem wychowania.

Jeśli do tego dodamy walor bycia katolikiem, to ów wycho-
wawca o dojrzałej tożsamości katolickiej patrzy nie tylko na siebie,
ale i na swego wychowanka oczami kochającego Boga, emanuje
wewnętrznym pokojem i wyciszeniem, promieniuje radością, zaufa-
niem do Boga, życzliwością i cierpliwością wobec ludzi, które nieja-
ko przeciwstawia „rozkrzyczanemu i rozpędzonemu” światu. Dąży
do tego, by taki styl życia fascynował i mobilizował jego wycho-
wanków, pamiętając, że fascynacja rodzi pragnienie naśladowania.
Ważne tylko, by w tym momencie zwrócić uwagę podopiecznych na
Tego, który jest źródłem tych darów, który jako jedyny zna drogę
życia, a nie zatrzymywać ich na własnej osobie41.

Dojrzały pedagog-trener jest świadomy zarówno swoich moż-
liwości i umiejętności, jak i swoich słabości i ograniczeń płynących z
ułomności ludzkiej natury, co nie przekreśla jego wpływu wycho-
wawczego, lecz tym bardziej może okazać się szkołą prawdziwego
życia dla jego zawodników. Świadomość swojej ułomności uczy
cierpliwości wobec braków drugiej osoby, pomaga dojrzalej dobierać
słowa i czyny miłości, kochać w sposób dojrzały i bezinteresowny,
bo miłość jest miarą wielkości pedagoga42. Taki wychowawca sam
dąży i uczy wychowanków, jak dążyć „do świętości, ale nie do do-
skonałości. Dążenie do świętości to pragnienie, by naśladować Boga.
Natomiast dążenie do doskonałości to aspiracja, by stać się Bo-
giem”43. Wychowawcze oddziaływanie jest wprowadzaniem czło-

40 Tamże.
41 Tamże.
42 B. Lipian, Nauczycielskie powołanie to realizacja najwyższych ide-

ałów, [w:] PK 2007 nr 1a (1a/2007), s.188.
43 Dziewiecki, jw.
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wieka w świat wartości, kształtowaniem w nim określonych potrzeb i
upodobań, pobudzaniem do dociekliwości w poszukiwaniu prawdy44.
Aby osiągnąć pełnię życia, człowiek potrzebuje odniesienia do war-
tości trwałych i głębokich. Dojrzały pedagog – ”posiadający mą-
drość”45 – rozumie, że wartości narzucone z zewnątrz, nie zostaną
przyjęte przez wychowanka, jedynie mogą być uznane za ważne w
życiu. Wartości proponowane zawodnikom najpierw sam trener ma
uczynić swoimi, przyjąć je życiowo i wewnętrznie.

Bycie świadkiem wartości ludzkich i wiary wymaga od wy-
chowawcy bezwzględnej wierności tym wartościom, „nawet w sytu-
acji, gdy zostanie sam. Tego oczekuje od niego jako człowieka wiary
człowieka zasad moralnych nie tylko zawodnik, ale całe współczesne
społeczeństwo, które w obliczu kryzysu wychowawczego ma „więk-
sze zapotrzebowanie na wychowanie, naprawdę godne tego miana; a
zatem, konkretnie, na wychowawców, którzy potrafią być wiarygod-
nymi świadkami tych rzeczywistości i tych wartości, na których moż-
na budować zarówno życie osobiste, jak i wspólne projekty życia,
które można dzielić z innymi”46. Tego oczekuje również współczesna
młodzież XXI wieku, która pomimo wielu negatywnych opinii na
temat jej moralności, jest zdolna do podjęcia wyzwania wiary, życia
wartościami katolickimi, na co wskazuje choćby liczny udział mło-
dych w wielu wydarzeniach i imprezach nie tylko czysto religijnych.

5. Trener jako autorytet moralny
Jednym z ważnych zagadnień, powracającym w wielu dysku-

sjach i rozważaniach pedeutologicznych, jest zagadnienie autorytetu.
Niewątpliwie jednym z podstawowych elementów efektywności
oddziaływania wychowawczego trenera jest jego autorytet. Tylko
trener cieszący się szacunkiem i autorytetem wśród młodzieży, może
być pełnowartościowym trenerem-wychowawcą47. Można zatem

44 H. Noga, Wzór osobowy jako nośnik wartości, [w:] Wych 2004 nr 6, s.12.
45 Benedykt XVI, Przemówienie podczas wizyty na KUA. 17.04.2008 r.,

jw., s.48.
46 Przemówienie Benedykta XVI do Zgromadzenia Ogólnego Konferen-

cji Episkopatu Włoch. op. cit., s.13.
47 M. Śnieżyński, Efektywność kształcenia (Wybrane zagadnienia z dy-

daktyki ogólnej), Kraków 1992, s.32.
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postawić tezę, że nie ma prawdziwego wychowania bez autorytetu,
wychowanie stoi i upada wraz z autorytetem wychowawcy, a wy-
chowanie szkolne – z autorytetem wychowawcy48.

Autorytet jako element pracy wychowawczej w dużym stopniu
decyduje w opinii innego z autorów: Ryszarda Żukowskiego o moż-
liwości oddziaływania na wychowanka w procesie realizacji planów
szkoleniowo-sportowych. Cechy charakteryzujące osobowość trene-
ra, a mające znaczenie w jego pracy z zawodnikami, to m. in. poczu-
cie sprawiedliwości, pracowitość, umiejętność nauczania w swojej
dyscyplinie, duży zasób wiedzy fachowej. Osiąganie autorytetu tre-
nerzy uzależniają w największym stopniu od swoich właściwości
osobowościowych; prezentowanej postawy fachowej, dydaktycznej i
wychowawczej; zdolności organizacyjnych i własnych wyników
sportowych49. Podobnie Roman Kaniuk, opisując trenera w opinii
badanych uczniów akcentuje, iż zawodnik oczekuje akceptacji dla
swojej osoby – takiej, jaka ona jest. Aby osiągnąć wymagany poziom
sportowy, nauczyciel-trener musi ową samoakceptację u swego wy-
chowanka w pełni uszanować. Osiągany przez zawodników perfek-
cjonizm jest istotną wartością, z której trener jest rozliczany. W tak
ujętej sytuacji doniosłą rolę może odegrać autorytet trenera, za któ-
rym stoi jego własna specjalistyczna doskonałość, umiejętność po-
godzenia odczuwanych przez zawodnika aktualnych niedogodności,
czy nawet strat z przewidywanymi w przyszłości zyskami50.

Zgodnie z przesłaniem edukacji humanistycznej autorstwa Ar-
thura Bruhlmeiera autorytet ma jeszcze inny związek, mianowicie
jest tu powiązanie z rozwojem sił serca. Dzięki niemu winny zostać
rozwinięte: zdolność odczuwania, zaufanie, odwaga, gotowość do
poświęceń, poczucie sprawiedliwości, wdzięczności, poczucia
wspólnoty, wiara religijna, miłość itp. Owe cnoty rozwijają się jedy-
nie przez ich użycie, np. zaufanie, gdy się ufa, miłość, gdy się kocha,
a empatia, gdy się wczuwa w innych. Środki, którymi posługuje się

48 M. Dudzikowa, Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autoryte-
tu. [w:] „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2006 nr 5, s.59.

49 R. Żukowski, Zawód i praca trenera, „Spar”, Warszawa 1999, s. 70 in
50 R. Kaniuk, Sport, szkoła sportowa – oczekiwania i rzeczywistość,

Wyd. AWF, Warszawa 1995, s. 53 in
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prawdziwy autorytet, aby osiągnąć w dziecku samoukształtowanie
wewnętrzne człowieka, to: sama obecność trenera; zaangażowana
rozmowa, by rzeczowo ostrzec przed jakimś niebezpieczeństwem
(nie grozić), lub jasne objawienie woli, gdzie ma miejsce zarządzanie
lub zakazywanie51.

Kształtowanie sportowca nie może więc odbywać się inną
drogą, jak tylko poprzez komunikację i dialog. Tylko dzięki tym
procesom zawodnik jest w stanie formować swoją tożsamość i roz-
wijać osobowość. Bezsprzecznie można stwierdzić, iż dialog jest w
sporcie elementem bardzo istotnym i dlatego jednym z największych
problemów współczesnego sportu jest w przekonaniu Zygmunta
Czaji52 nieumiejętność porozumienia się między sportowcami, trene-
rami, działaczami i kibicami. Przyczyny owego braku dialogu to:
obcość, agresja, uprzedzenia, upolitycznienie sportu. Konieczna jest
tu pewna postawa dialogowa, która wymaga wzajemnego uznania
godności, wolności i praw ludzkich w klimacie szacunku. Przykła-
dem może być tu osoba trenera, który spotyka się ze swymi pod-
opiecznymi, jest wśród nich, co umożliwia wzajemne poznanie się,
obserwacje i potrzebne do zbudowania dobrych relacji refleksje.

Dialog, komunikacja międzyludzka, jest wymagającą i trudną
formą kontaktu człowieka z człowiekiem. Jest to forma skompliko-
wana dlatego, że polega na spotykaniu się człowieka już nie z sa-
mym sobą, ale z kimś innym, kto ma nieco albo zupełnie odmienną
historię życia, doświadczenia, odmienne sposoby interpretowania
siebie i świata, inne potrzeby i aspiracje, inne trudności, szanse, na-
dzieje i lęki. Trudną jawi się zwłaszcza komunikacja wychowawcza,
która jest takim sposobem kontaktowania się i rozmawiania z drugim
człowiekiem, który sprawia, że ktoś dotąd bezradny i nieświadomy
siebie staje się stopniowo kimś mądrym i dobrym, kimś, kto ma sze-
rokie horyzonty intelektualne i moralne, kto też odkrywa, że najpeł-
niej realizuje samego siebie wtedy, gdy staje się bezinteresownym
darem dla innych i gdy zapomina o sobie. Nie należy skupiać się na

51 J. Czechowski, Rola autorytetu i dialogu w sporcie, [w:] Kultura-
media-teologia, 2016 nr 24, s. 59

52 Z. Czaja, Zasada dialogiczna w sporcie, [w:] Społeczny wymiar spor-
tu, Salezjańska Organizacja Sportowa, Warszawa 2003, s.33
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poprawności technicznej w kontakcie z młodymi, ale na aspekcie
treściowym komunikacji wychowawczej i budowaniu więzi. Praw-
dziwa rozmowa wychowawcza jest spotkaniem osób w celu wza-
jemnego wpływania na głębię intelektualną, emocjonalną, moralną,
duchową, religijną, społeczną. Autorytet i przykład właściwego po-
stępowania są najlepszą i często koniecznie potrzebną człowiekowi
busolą wyznaczającą kierunek postępowania, decyzji i myślenia.
Pozwala ona na odnalezienie słusznego celu i sensu podejmowanych
wysiłków. Autorytet i przykład dobrego zachowania i życia pokazują
bardzo konkretnie, iż w codzienności można pozostawać wiernym
zasadom, okazywać innym szacunek, być bezinteresownym, nie
oczekując w zamian jakichś gloryfikacji czy poklasku i uznania od
szerszego grona ludzi. W środowisku sportowym rola autorytetu i
dobrego przykładu postępowania sprowadza się między innymi do
stanowienia wśród obecnych w sporcie licznych niebezpieczeństw i
zagrożeń swoistego drogowskazu dla decyzji, czynów i zachowań
sportowców53.

Mówiąc o autorytecie trenera należy też mieć na uwadze po-
dwójne jego rozumienie. Otóż autorytet można mieć lub można nim
być. O tym, że trener ma autorytet decydują cechy osobowości, które
on posiada i, które sportowcy w nim najbardziej cenią, tzn. trener ma
go w wyniku cech osobowych, przypisywanych mu przez zawodni-
ków, a często i kibiców na drodze atrybucji. Natomiast to, że trener
jest autorytetem staje się dzięki cechom osobowym posiadanym nie-
zależnie od postrzegania go przez innych, czyli zawodników kibi-
ców, kadrowiczów54. Warto zauważyć też, iż mówiąc, że ktoś „ma
autorytet”, przypisuje się go tej osobie ostrożnie, niejako z obawą, że
jest to cecha nietrwała, którą można nawet utracić. Natomiast „być
autorytetem” oznacza być nim bezwzględnie, tak zintegrować inte-
lekt ze swoją osobowością, że nie mogą istnieć jeden bez drugiej55.

Współczesny model autorytetu trenera jako nowy model wy-
chowawcy na współczesne, obecne czasy, może być odpowiedzią na

53 Tamże, s. 64
54 I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela. [w:] Encyklopedia pedagogicz-

na XXI wieku. Tom I A-F. T. Pilch (red.), Warszawa 2003, s.255.
55 http://www.isnr.uksw.edu.pl/slownik/autorytet.htm (11.12.2018).
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wiele pytań jakie zostały do tej pory postawione. Zarysowany powy-
żej format owego modelu, czyli autorytetu trenera na współczesne
czasy, wydaje się odpowiadać celom i zadaniom, ale i wyzwaniom w
dobie współczesnej. Jest to model trenera, będącego świadkiem war-
tości ludzkich i chrześcijańskich, uporczywie trzymającego się tych
wartości, stawiającego wysoką poprzeczkę w wymaganiach dotyczą-
cych rozwoju integralności życia zarówno zawodnikowi, jak i sobie
samemu. Jest to wychowawca obdarowujący zdrową miłością, która
jest zwieńczeniem wszystkich wartości chrześcijańskich bowiem,
„aby wychowywać, nie wystarczy mieć rację. Trzeba kochać. Mądra
miłość wychowawcy jest pierwszą metodą kształcenia i wychowania
oraz najskuteczniej motywuje wychowanka do wysiłku i rozwoju”56.
Wobec tego bardzo ważnym czynnikiem wyzwalającym jest znale-
zienie w trenerze przewodnika duchowego, przyjaciela, ojca, potrafi
przekazać z niej coś swoim podopiecznym, pamiętając, że „miłość
jest fundamentem i warunkiem harmonijnego wychowania”57. Jest to
również trener-wychowawca, który respektuje prawa człowieka i
szanuje godność osobową sportowca jako dziecka Bożego, będącą
celem samym w sobie. Wobec tego sportowiec nie może być trakto-
wany jako środek do osiągnięcia tylko jakiegoś czysto sportowego
celu czy być narzędziem do osiągnięcia pewnego sukcesu, lecz jest
osobą, dla dobra której trener podejmuje działania pedagogiczne,
ponieważ „osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i
celem wszystkich urządzeń społecznych”58.

Trener to wychowawca, szczerze zainteresowany światem
wartości zawodników, cechujący się współdziałaniem z zawodnika-
mi na drodze dialogu wychowawczego opartego o godność i niepo-
wtarzalność każdej ze stron w relacji wychowawca – wy chowanek,
istotą którego jest wzajemne bogacenie się wartościami. Staje się tak
wtedy, gdy wychowanek przyjmuje ukazywany przez swego wy-
chowawcę świat wartości nie ze względu na przewagę wieku, profe-

56 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Ružomberok
2006, s.357.

57 Tamże, s.358.
58 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gau-

dium et spes 25.

http://www.isnr.uksw.edu.pl/slownik/autorytet.htm
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sjonalizmu, umiejętności, wiedzy czy siły, lecz ze względu na jego
rzeczywistą wartość osoby i atrakcyjność. Jest to możliwe, gdy tre-
ner sam staje się świadkiem tych wartości jako autentyczny wzór,
norma i przykład, a nie jedynie drogowskazem moralności; gdy chce
i potrafi dzielić się tym, co uważa za wartościowe i umie przyjąć to,
co jest wartościowe dla jego wychowanków59.

Ku zakończeniu
Świat współczesny wywiera ogromną presję na młodzież po-

przez liczne ideologie, różnorodne propozycje i wielorakie siły. Praw-
dziwemu wychowaniu młodzieży przeciwstawia się stały proces an-
tywychowawczy. Sytuacja ta jest wyzwaniem dla rodziców, wycho-
wawców, trenerów, szkoleniowców, nauczycieli, których powołaniem
i zadaniem podstawowym jest kształtowanie ludzi młodych, na dojrza-
łych psychicznie, moralnie i duchowo, mających budować cywilizację
miłości, braterstwa, solidarności i pokoju. Pedagogia sportu wśród
wielu propozycji proponuje nowy model trenera oparty na konkret-
nych filarach. Są one propozycją, a zarazem koniecznością, by ocze-
kiwania w zakresie kształtu i owocności pedagogii młodzieży sporto-
wej mogły być w pełni zrealizowane60. Z jednej strony niewiele jest
bowiem rzeczy tak porywających i dających tyle satysfakcji jak sport,
jak nauczanie i kierowanie młodzieżą, mało też jest rzeczy równie
trudnych jak wychowanie. Wbrew obiegowym opiniom, dzisiejsze
młode pokolenie poszukuje nie tyle wzorca osobowego, mistrza w
danej dziedzinie, ile autorytetu moralnego jako wzoru osobowego i
świadka wiary. To bowiem w łączności stanowi autorytet, którego dziś
niejednokrotnie brakuje i jest na niego wielkie oczekiwanie.

Streszczenie:
Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że prawdziwe wycho-

wanie człowieka, to wychowanie integralne, obejmujące wszystkie
dziedziny życia i działalności człowieka. Mówiąc o integralności
wychowania miał też na uwadze wychowanie moralne i religijne
młodzieży. Wychowanie integralne oznacza zapewnienie młodemu

59 Zimny, jw. s.350-355.
60 Por. J. Kula-Lic, Empatia warunkiem partnerstwa w rodzinie, Partner-

stwo w rodzinie, pod red. J. Truskolaska, Lublin 2009.
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pokoleniu właściwego wychowania jako dążenia do pełnego i har-
monijnego rozwoju osoby, we wszystkich jego wymiarach i aspek-
tach. Do wypełnienia tego zadania potrzeba mądrych i autentycznych
nauczycieli, światłych i otwartych na wartości wynikające z Prawy i
Miłości. Powołanie więc nauczyciela wymaga jego wysiłku przede
wszystkim w formacji własnej, opartej o treści zawarte w Objawie-
niu, Tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego. Wśród wielu czyn-
ników warunkujących zrealizowanie tego zadania jest odpowiedni
wychowawca będący mistrzem, świadkiem i przyjacielem.

Potrzeba autorytetów w środowisku sportowym jest niewąt-
pliwie bardzo wielka. Wobec licznych zagrożeń moralnych i spo-
łecznych, jakie dotykają współczesnego zawodnika, oparcie w silnej
osobowości – autorytecie – usprawnić może skutecznie realizację
wielu zamierzeń wychowawczych i dydaktycznych w stosunku do
młodych adeptów sportu. Autorytet jest bowiem dla zawodników
swoistym gwarantem dobrze obranej drogi i wyraźnym wskazaniem
właściwego zachowania się i postępowania moralnego. Prawidłowe i
logicznie spójne rozmowy prowadzone w środowisku sportowym
winny także stawać się coraz częściej udziałem nie tylko trenerów i
osób odpowiedzialnych za formację młodych adeptów sportu, ale i
samych sportowców, a także uczniów i nauczycieli w szkołach. Ko-
munikacja osób konstytuuje dotarcie z wybraną treścią do świado-
mości słuchacza. Umożliwia także przekaz wartości uznawanych i
cenionych. Bez dobrze budowanej komunikacji międzyludzkiej nie
jesteśmy w stanie przekazywać sobie nawzajem spuścizny kulturo-
wej, której dobra i wszelkie osiągnięcia przechowujemy. Wszelkimi
dostępnymi środkami i na miarę indywidualnych możliwości każda z
osób odpowiedzialnych za wychowanie drugich powinna świadomie
dialog i autorytet włączać w proces wychowawczo-dydaktyczny.
Sport stanowi bowiem szczególne środowisko.

Summary
It calculates the coach in the reality of sport
John Paul II had many times stressed the idea that the true up-

bringing of the human being should be integral, the one which en-
compasses all the spheres of human life and his activities. Talking
about integral upbringing, he also meant the moral and religious
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upbringing of the youth. The integral upbringing means the securing
to the young generation the appropriate upbringing as striving to the
full and harmonious development of the personality, in all its dimen-
sions and aspects. To reach this goal, there is a need in the intelligent
and authentic teachers, who are full of light and open to the values
coming from the Truth and Love. Thus, the calling of the teacher
demands his effort, first of all in his own formation based upon the
content contained in the Revelation, Tradition and teachings of the
Catholic Church. Among numerous factors determining the realiza-
tion of this goal is the appropriate educator who is simultaneously a
master, witness and friend.

The need for authorities in the sports environment is undoubtedly
very great. In the face of numerous moral and social threats that affect a
contemporary player, basing in a strong personality - authority - can
effectively improve the implementation of many educational and
didactic goals in relation to young adepts of sport. For the competitors,
the authority is a kind of guarantor of a well-chosen road and a clear
indication of proper behavior and moral behavior. Correct and logically
consistent conversations carried out in the sports environment should
also become more and more often the participation of trainers and
people responsible for the formation of young adepts of sport, but also
of athletes themselves, as well as students and teachers in schools.
Communication of people constitutes reaching the listener's awareness
with the selected content. It also allows the transmission of recognized
and valued values. Without well-built interpersonal communication, we
are unable to pass on to each other a cultural legacy whose good and all
achievements we hold. With all available means and on the basis of
individual possibilities, each of the persons responsible for educating
others should consciously engage in dialogue and authority in the
educational and didactic process. Sport is a special environment.
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Anna Maria Piskorska

Konstanty Stanisławski ojcem teatru XX wieku

„Czy zauważyliście, że w życiu teatralnym następują czasem
długie, męczące okresy zastoju, podczas których nie zjawiają się na
horyzoncie ani nowi utalentowani pisarze dramatyczni, ani aktorzy,
ani reżyserzy? Aż nagle, niespodziewanie, natura wydaje na świat
cały zespół aktorski, a do kompletu jeszcze – autora i reżysera.
Wszyscy oni stwarzają wspólnie cud, epokę teatru. Następnie zjawia-
ją się kontynuatorzy tych wielkich ludzi, twórców epoki. Przejmują
oni tradycję i przekazują następnym pokoleniom. Lecz tradycja jest
kapryśna, przekształca się – niby niebieski ptak u Maeterlincka – w
rzemiosło i tylko najbardziej istotna jej cząstka zachowuje się do
czasu ponownego odrodzenia teatru, który przejmuje tę odziedziczo-
ną kruszynę czegoś wielkiego, wiecznego i dorzuca do niej coś wła-
snego, nowego.

Z kolei to nowe jest gwiazdą przewodnią dla pokoleń dalszych
i znów gubi się po drodze z wyjątkiem maleńkiej cząsteczki, która
dostaje się do wspólnego światowego skarbca, przechowującego
tworzywo przyszłej wielkiej sztuki ludzkości”1.

Jest druga połowa XIX wieku i nagle, niespodziewanie, natura
wydaje na świat Konstantina Siergiejewicza Aleksiejewa (Stanisław-
skiego), a równocześnie działający głównie pod nazwą MChAT-u cały
zespół aktorski oraz – do kompletu – takich dramatopisarzy jak Antoni
Czechow czy Maurice Maeterlinck. Tworząc razem, artyści ci udo-
wadniają nam, jak łatwo z niemożliwego przejść do już urzeczywist-
nionego, pokazują, że cuda są na wyciągnięcie ręki. Stanisławski wy-
ciąga rękę – i tak powstaje „system”. Niniejszy artykuł traktuje o
wpływie dziedzictwa Konstantego Stanisławskiego na teorię oraz
praktykę teatralną i stanowi zbiór argumentów, dlaczego Stanisław-
skiego można określić prawdziwym ojcem teatru XX wieku.

1 K. S. Stanisławski, Moje życie w sztuce, Warszawa 1954, s. 102.



38

Stanisławski
Nie ma prawdziwej
sztuki bez przeżyć2.

Nie był Stanisławski teoretykiem, lecz praktykiem teatru –
dlatego w jego systemie uprzywilejowane miejsce zajął aktor uznany
za najważniejsze ogniwo sztuki scenicznej. Przy czym na plan
pierwszy wysunęły się wcale nie teoretyczne założenia sztuki aktor-
skiej, a bardzo praktyczne wskazówki formułowane z intencją prze-
miany „odtwórców” scenicznych ról w autentycznych „twórców”.

Stad też obszerną część systemu zajmują ćwiczenia dla akto-
rów mające wykształcić w nich „twórcze samopoczucie” integrujące
dwie konieczne perspektywy: bycia na scenie i bycia w roli. W
owych ćwiczeniach Stanisławski szczególną uwagę przywiązuje do
rozwijania koncentracji, wyobraźni, komunikacji (także tej niewer-
balnej) itp. Jeśli natomiast chodzi o pracę aktora już nad konkretną
rolą, to system proponuje w tej kwestii rozmaite metody, które moż-
na podzielić na metody działań fizycznych oraz na procesy intelektu-
alne, mające na celu wnikliwą analizę roli.

Łatwo dopatrzyć się w owych koncepcjach pewnego założe-
nia, które stanowi jedną z podstawowych zasad metody Stanisław-
skiego, a które uznaje umysł i ciało za jedność psychofizyczną. Z tej
przesłanki płynie konkluzja, że poprzez szereg działań aktor wzbu-
dza w sobie pewne uczucia i jest w stanie wprowadzić się w odpo-
wiednie stany emocjonalne oraz odwrotnie: wszelkie stany mentalne
mają swoje przełożenie na jego fizyczną kondycję i zachowania.

Ponadto Stanisławowski jest autorem pojęcia „przeżywanie”,
którym często posługiwał się przy opisie swojej metody. Pojęcie to
kojarzyć należy z takimi stanami psychicznymi, jak „natchnienie”
bądź też „nastrój twórczy”. By ono zaistniało, aktor musiał zagłębić
się w swoje wnętrze, otworzyć na działanie podświadomości, dotrzeć
do głębszych pokładów wrażliwości, do miejsc kondensacji uczuć i
źródła zachodzących w psychice zjawisk. „Stanisławski »przeżywa-

2 K. S. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, cz. 1., [w:] Pisma, t. 2.,
Warszawa 1953, s. 36.
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nie« (…) porównywał z odczuwaniem pełni istnienia”3, co równo-
znaczne jest z zaklasyfikowaniem tego pojęcia do zjawisk zdecydo-
wanie pozytywnych i budujących – budujących nie tylko przedsta-
wienie jako sztukę, ale także wnętrze aktora, czyli wzbogacających
jego rozwój duchowy zarówno jako działacza scenicznego („poprzez
świadomą technikę, do podświadomej twórczości natury artystycz-
nej”)4, jak i prywatnego człowieka.

Dzięki zgłębianiu swojej psychiki człowiek, będący aktorem,
dochodzi do samoświadomości; poprzez stosowanie metody Stani-
sławskiego ma możliwość wglądu w głębie swojego jestestwa, a
także odkrycia przeznaczeń człowieka w ogóle, dojścia do najgłęb-
szych prawd dotyczących istoty człowieka, co jest niezaprzeczalną i
najczystszą wartością, jaką aktor obdarowuje oczywiście siebie, lecz
także – poprzez konfrontację (czy też raczej realną zależność, którą
Stanisławski zaobserwował i zawsze miał na uwadze) swojego dzia-
łania z obecnością publiczności – przekazuje owo dobro wszystkim
współuczestniczącym w spektaklu widzom, dzięki czemu każdy
doznaje bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi aspektami owej
wzniosłej, a wyrosłej właśnie z systemu Stanisławskiego idei.

Następnie (zgodnie z dalszym ciągiem przytoczonej na po-
czątku wypowiedzi Stanisławskiego) faktycznie zjawili się kontynu-
atorzy jego „metody”, jednak nie w tej pozostawionej przez Konstan-
tina Siergiejewicza postaci (szczególnie że sam Stanisławski podkre-
ślał dynamiczność i eksperymentalny charakter „systemu” oraz jego
uniwersalne zastosowanie), a tylko samej najwznioślejszej idei –
m.in. Meyerhold, Wachtangow, później Osterwa czy też Wysocka,
Bolesławski i Michaił Czechow. Oczywiście zdarzały się także za-
stosowania systemu jawnie wypaczające autorską intencję, pasożyt-
nicze i nawet aroganckie (np. w socrealizmie), ale jedynie przyjęcie
„kapryśnej tradycji” w „najbardziej istotnej jej cząstce” umożliwiało
„ponowne odrodzenie teatru” – „który przejmuje tę odziedziczoną
kruszynę czegoś wielkiego, wiecznego i dorzuca do niej coś własne-
go, nowego”.

3 S. M. Carnicke, System Stanisławskiego: wskazania dla aktora, „Dia-
log” 2002, nr 1-2 (cykl Sztuka aktorska XX wieku), s. 196.

4 Tamże.
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Niniejsza praca jest właśnie poszukiwaniem owej „kruszyny”
w gąszczu teoretycznych i praktycznych koncepcji teatralnych w
dwudziestym stuleciu, jest tropieniem „gwiazdy przewodniej dla
pokoleń dalszych”, tego czegoś nowego gubiącego się po drodze „z
wyjątkiem maleńkiej cząsteczki, która dostaje się do wspólnego
światowego skarbca, przechowującego tworzywo przyszłej wielkiej
sztuki ludzkości”.

Meyerhold
Odejście od świata zewnętrznego

i zbliżenie się do świata wewnętrznego (...)
po to, żeby upoić widza dionizyjskim winem wiecznej ofiary5.

Pierwszym człowiekiem, któremu Stanisławski zaproponował
współrealizację swojego systemu, był Wsiewołod Meyerhold. Wy-
starczyło jednakże pół roku ich wspólnej pracy, aby Stanisławski
przeżywał fiasko swoich reżyserskich marzeń związanych z Mey-
erholdem, a ten z kolei porzucił koncepcje teatru naturalistycznego
na rzecz symbolicznego. Mimo tak radykalnego zwrotu nie ode-
pchnął jednak Meyerhold systemu Stanisławskiego, lecz wręcz prze-
ciwnie: przy całym swoim zbuntowaniu przeciwko realizmowi na
scenie przyjął go jako podstawę dalszych poszukiwań. Tak po latach
podsumował te artystyczne zapasy dwóch teatralnych gigantów inny
kontynuator wyznaczonej przez nich tradycji: „Prawdziwi uczniowie
nigdy nie są uczniami. Prawdziwym uczniem Stanisławskiego był
Meyerhold. Nie stosował scholastycznie »systemu«. Dał własną
odpowiedź. Był rywalem, a nie poczciwiną, który pokrzykuje, że się
nie zgadza”6.

Zbieżność stanowisk liberalnego mistrza i niepokornego
ucznia najpełniej uwidacznia się w ich koncepcji aktorstwa. Aktor
Meyerholda to człowiek całkowicie zaangażowany w życie teatru,
fanatycznie wręcz podporządkowujący swojemu scenicznemu byto-
wi wszystkie inne dziedziny życia. Czuje się naznaczonym szczegól-
nym piętnem wybrańcem losu, ale równocześnie jest człowiekiem
osamotnionym, bowiem tylko w twórczym osamotnieniu, w geście

5 W. Meyerhold, Przed rewolucją, Warszawa 1988, s. 58.
6 J. Grotowski, Teksty z lat 1965-69, s. 147-148.
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niemal ofiarnym można osiągnąć stan prawdziwej ekstazy. Tak po-
gląd Meyerholda ujmuje Osińska: „Samotność jest stanem niezbęd-
nym dla ocalenia: odnalezienia nowych dróg w teatrze, dających
poczucie sensu tworzenia”7.

Tworząc metodę teatru umownego, określił Meyerhold aktorstwo
jako środek do osiągnięcia celu nadrzędnego – samorealizacji aktora w
akcie twórczym, przy czym dopiero na scenie, gdy dochodzi do kon-
frontacji dwóch potężnych sił sprawczych – twórczego aktorstwa i
twórczej wyobraźni widza (od której wymaga się uzupełnienia tego, co
symbolicznie zostało przedstawione na scenie) powstaje prawdziwa
sztuka. A prawdziwą sztukę kreuje aktor, który „nie ma już prawa być
bohaterem-neurastenikiem, otrzymuje misję społeczną, polityczną: jest
»szafarzem energii«, obarczonym obowiązkiem »potrząsania« widzem,
zachęcania go do walki z bigoterią, erotomanią, pesymizmem”8. Mey-
erhold wymagał maksymalnej aktywności: „Chcemy zbierać się, żeby
wspólnie tworzyć – »działać« – a nie tylko kontemplować”9. To działa-
nie miało sięgać pod powierzchnię zjawisk, obnażać podszewkę świata,
wydobywać wewnętrzną prawdę aktora i człowieka: „Chcemy przeni-
kać poza maskę i poza zdarzenia, chcemy poznać ukryty przed pozna-
niem zmysłowym charakter wewnętrzny postaci, zedrzeć z człowieka
»maskę«”10.

Teatr Meyerholda nie polegał bowiem na wygodnym zaspokaja-
niu ludzkiej ciekawości poprzez podglądanie jakby przez dziurkę od
klucza zwyczajnego życia jak najrealistyczniej odtwarzanego na scenie,
lecz na katharsis – akcie cudownego oczyszczenia, atrybucie każdej
prawdziwej sztuki. Ostatecznym i najważniejszym celem, jaki ma przed
sobą aktor, jest uzdrawianie i oczyszczanie jemu współczesnych.

7 K. Osińska, Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku, Warsza-
wa 1997, s. 21.

8 O. Aslan, Aktor XX wieku, Warszawa 1978, 137.
9 Meyerhold, dz. cyt., s. 58.
10 Tamże.
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Sulerżycki
Naczelnym zadaniem prawdziwej sztuki

jest jednoczenie ludzi11.

Leopold Sulerżycki to przykład niesamowitego przenikania się
poglądów i czynów, przy czym integralną część owej całości stanowi
miłość do teatru, której Sulerżycki poświęcił całe swoje życie. Tak
wielkie zaangażowanie w sprawę odnowy teatru poprzez wprowa-
dzenie w życie systemu Stanisławskiego doprowadziło do tego, że
Sulerżycki zaczął głębiej i szerzej nawet od samego autora pojmo-
wać ideę systemu. „Maksymalizm Sulerżyckiego prowadził go
znacznie dalej niż Stanisławskiego: prowadził go poza teatr”12 –
pisze Osińska. A Konstantin Rudnicki rozwija tę myśl w sposób
następujący: „Dla Stanisławskiego »system« był sposobem pobudza-
nia »samej natury« aktora, metodą, która w ideale miała co wieczór
gwarantować naturalne »życie ludzkiego ducha« na scenie. Su-
lerżycki nadawał systemowi bardziej uniwersalne i bardziej radykal-
ne, można by rzec – pojednawcze znaczenie. »System« był dla niego
narzędziem moralnego samodoskonalenia się wszystkich, których
łączyło Studio, i nawet nie tyle na scenie, ile – w życiu”13.

Odwrotnie niż Meyerhold, Sulerżycki wierzył w potęgę
wspólnoty. Uważał, że tylko rozumiejąc się nawzajem, wyznając te
same wartości, mając podobny światopogląd, a w sercu oczywiście
olbrzymią miłość do teatru, trupa teatralna jest w stanie stworzyć coś
ponad efektowne estetycznie przedstawienie, coś, co pozwoli wnik-
nąć aktorom i widzom w głąb siebie i odnaleźć tam najwspanialsze
cechy człowiecze – przede wszystkim dobroć, bowiem Sulerżycki
twierdził, iż każdy człowiek z natury swojej jest dobry, zaś system
miał mu dopomóc w zaadaptowaniu tej prawdy do codziennego
funkcjonowania, czyli miał doprowadzić do pełnego zjednoczenie
wnętrza i zewnętrza.

„Cała wytężona praca współczesnego reżysera z aktorem po-
lega na tym, by pomóc mu odnaleźć samego siebie, pomóc mu w

11 K. Osińska, Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stani-
sławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, Gdańsk 2003, s. 78.

12 Osińska, Studio..., s. 42.
13 Tamże.



43

»uzewnętrznieniu« się jego indywidualności, sięgając możliwie naj-
głębszych jej pokładów (...)14”. To „uzewnętrznienie się” dobra akto-
ra miało służyć nie tylko jemu samemu, bowiem utopijna wizja
wspólnoty obejmowała także widzów, których sztuka miała prze-
mieniać w lepszych ludzi. W Dzienniku Sulerżycki pisał: „Młodzi
ludzie zebrali się, aby zajmować się sztuką, której celem jest skła-
nianie ludzi do wzajemnej życzliwości, zmiękczanie serc, łagodzenie
obyczajów15”.

Pomimo że Leopold Sulerżycki nie stworzył żadnej nowator-
skiej teorii ani też nie pozostawił po sobie dzieł literackich o więk-
szym znaczeniu, jego wkład w rozwój systemu Stanisławskiego jest
znaczny, gdyż to właśnie za jego sprawą idea sama – owa „najbar-
dziej istotna cząstka” metody – przedostała się z desek teatru do serc
ludzi dobrej woli.

Wachtangow
Zajęcia w Studiu usprawiedliwiają

wasze istnienie na ziemi16.

„A zaczęło się to od Sulerżyckiego, który był tołstojowcem,
pasjonował się joginami i wszystkimi tymi rzeczami, które legły u
podstaw systemu Stanisławskiego. Potem stopniowo wszystko się
wyklarowało; przede wszystkim dzięki mądremu i niezwykle reali-
stycznemu geniuszowi Konstantina Siergiejewicza… A Jewgienij
Bogrationowicz był człowiekiem opętanym; było w nim coś takie-
go17”. W opinii Osińskiej Jewgienij Bogrationowicz Wachtangow
był nie tylko jednym z pierwszych uczniów Stanisławskiego, ale i
uczniem tak żarliwym, że aż nieobliczalnym. Tak nieobliczalnym –
chciałoby się dopowiedzieć – że aż testującym słuszność idei mistrza
(w którą nieomalże ślepo wierzył!) przede wszystkim na sobie sa-
mym. Dlatego też marzył o stworzeniu studia, w którym wszyscy
kochający sztukę sceniczną ludzie teatru mogliby się oddawać
wspólnej radości twórczych poszukiwań, do wszystkiego dochodząc

14 Tamże.
15 Tamże, s. 41.
16 Osińska, Studio..., s. 87.
17 Tamże, s. 55.
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samodzielnie – i to nie z myślą o publiczności, lecz aby poprzez
doskonalenie sztuki aktorskiej i reżyserskiej doskonalić samego sie-
bie. Praca w studiu miała być nieprzerwaną drogą duchowego roz-
woju, niezłomnym poszukiwaniem, niczym nieograniczonym, gdyż
ewentualne przedstawienia stanowić miały jedynie kolejne etapy w
procesie nieustannego tworzenia, a cała sztuka rodząca się w myśl
zasad studyjności miała być środkiem prowadzącym do rozwoju
myśli, uczuć i innych treści wewnętrznych wszystkich jej twórców, a
nie celem samym w sobie. W kontekście stosunku do systemu Stani-
sławskiego oznaczało to, iż „Wachtangow rezygnuje ze wszystkiego,
co stanowi o specyfice teatru i koncentruje się wyłącznie na penetra-
cji sfery emocjonalnej aktora”18. Tym samym Wachtangow od idei
Sulerżyckiego odszedł jedynie w kwestii koncepcji estetycznej te-
atru. Głęboko wierzył natomiast we wspólnotę tworzoną przez
członków studia, a także w ich misję tudzież służbę względem teatru.
„Myślę, że nie dość cenicie waszą pracę, niedostatecznie cenicie
możliwość zajmowania się sztuką, choć macie taką możliwość. Po-
winniście zrozumieć, że zajęcia w Studiu usprawiedliwiają wasze
istnienie na ziemi”19 – przemawiał Wachtangow do sumień młodych
adeptów studia niewystarczająco, według niego, zaangażowanych w
codzienne próby.

W tym usprawiedliwiającym jego byt podniebny, niekończą-
cym się spektaklu, który współistniał w jedności z życiem aktorów,
główną rolę powierzał Wachtangow podświadomości i intuicji, hoł-
dując tym samym zasadzie, że „aktora nie należy nauczać, lecz wy-
chowywać, a wychowanie »powinno polegać na wzbogacaniu jego
podświadomości różnymi rodzajami umiejętności (…)«”20 – tak by
można było dotrzeć do tych wymiarów, w których „żyje duch ludz-
ki”. Ściganie ducha ludzkiego poprzez medium teatru – a w znacznej
mierze także poprzez radykalne stosowanie metody Stanisławskiego
– przywiodły Wachtangowa do miejsca, które tak opisał znający go
osobiście Juri Aleksandrowicz Zawadski: „Jego marzenia dokądś go

18 Osińska, Klasztory…, s. 145.
19 Osińska, Studio..., s. 83.
20 Osińska, Klasztory…, s. 164.
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prowadziły, rzekłbym, że poza granice tego, co ziemskie; gdzieś
odlatywał, poza wszelkie granice i mówił najdziwniejsze rzeczy”21.

Tairow
Postać sceniczna jest syntezą emocji i formy,

zrodzoną z twórczej fantazji aktora22.

Wielkim antagonistą Meyerholda, będącym równocześnie
uczniem Stanisławskiego, był Aleksander Tairow, dyrektor Teatru
Kameralnego. „Tairow tworzył inny teatr, różny od teatru Stanisław-
skiego, bo programowo antynaturalistyczny, niechętny natrętnej dy-
daktyce w pracy z aktorem, wrażliwy na gest poetycki, na muzykę,
lgnący do najnowszej literatury dramatycznej, teatr wielkich, nieskry-
wanych namiętności, teatr stylizowanej prawdy artystycznej”23. Był to
teatr zdecydowanie różny zarówno od teatru Meyerholda jak i Wach-
tangowa. Natomiast czy realizował on główne idee Stanisławskiego?
To określić niełatwo, gdyż zdania o Tairowie i jego działalności są
skrajnie różne: nazywano go zarówno estetą i barbarzyńcą, futurystą
komunistycznym i lokajem burżuazji. Wachtangow powiedział o nim:
„Tairow to człowiek niewątpliwie utalentowany, nie potrafi jednak
przeniknąć w głąb duszy człowieka”24. Czy miał rację? Możliwe… Z
drugiej jednak strony Tairow oprócz wrogów i krytykantów posiadał
także prawdziwą rzeszę widzów często przychodzących na przygoto-
wywane przez niego przedstawienia.

W swojej koncepcji teatru odrzucał Tairow naturalizm, a prze-
żywanie traktował jako niezbędny wprawdzie element aktu twórczego,
lecz jednocześnie niewystarczający do stworzenia dzieła sztuki, także
teatralnej. Przeżywanie było dla niego mostem, po którym należało
przejść, by dotrzeć do niezbędnej każdej prawdziwej sztuce formy.

W pewnym momencie w swoich Notatkach reżysera Tairow
zapisał: „»Emocjonalny gest«, »emocjonalna forma« – to przecież
właśnie jest syntezą sceniczną, do której po omacku zbliżaliśmy się
w naszej pracy, poza którą nie ma wyjścia do współczesnego teatru,

21 Osińska, Studio..., s. 55.
22 A. Tairow, Notatki reżysera i proklamacje artysty, Warszawa 1978, s. 74.
23 J. Koenig, Tairow i jego teatr, wstęp do: Tairow, dz. cyt, s. 24.
24 Tamże, s. 7.
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a także i dla teatru w ogóle”25. Stąd też jego zamiłowanie do panto-
mimy, gdzie gest był jedynym działaniem oraz muzyki w teatrze,
ułatwiającej wyzwalanie emocji. Pomimo całkowitego odsunięcia się
od teatru naturalistycznego, świadom był tego, iż teatr umowny jest
wobec naturalistycznego jedynie antytezą – i przez całe życie szukał
syntezy, dalekiej od każdej skrajności, a trafiającej idealnie w sedno
sprawy. Pisał: „do naszego upragnionego teatru dochodzi się przez
całkowite przezwyciężenie dyletantyzmu i maksymalne utwierdzenie
mistrzowskiej techniki”26. Za Stanisławskim uznawał za nadrzędną
rolę aktora w teatrze, stanowiącą czynnik łączący w sobie wszystkie
elementy składowe prawdziwej sztuki. „Tylko w sztuce aktora i oso-
bowość twórcy, i materiał, i instrument, i samo dzieło sztuki złączo-
ne są organicznie w jednym i tym samym obiekcie i nie są w stanie
oderwać się od siebie”27. Cokolwiek rozgrywa się na scenie – dosto-
sowane jest do potrzeby ciągłego rozwijania osobowości aktora.

Tairow był ważnym działaczem teatralnym i warto o nim pa-
miętać. W odniesieniu jednakże do idei Stanisławskiego przenikają-
cych do jego teatru musimy przyznać, że właściwie nie posługiwał
się on żadną ideologią. „Punktem wyjścia dla Tairowa jest koncepcja
piękna formalnego. (…) Teatr jest dla niego »skrzynką cudów«, w
której centralne miejsce zajmuje aktor i której przeznaczeniem jest
stwarzać atmosferę święta”28.

Wysocka
Teatr Studya w pracy swojej ma dążenie,

aby (...) wydobyć duszę,
nauczyć się prostoty w przejawianiu

wszystkich drgnień tej duszy29.

„Niech Pani tworzy takie Studio dla przyszłej Odrodzonej Pol-
ski”30 – powiedział Stanisławie Wysockiej Stanisławski po tym, jak w

25 Tairow, dz. cyt., s. 46.
26 Tamże, s. 30.
27 Tamże, s. 64.
28 O. Aslan, Aktor XX wieku, Warszawa 1978, s. 139.
29 Słowa Wysockiej z artykułu O teatrze Studya cytuję za: Z. Wilski,

Wielka tragiczka, Kraków 1982, s. 45.
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lutym 1915 roku przyjechała ona do Moskwy i obejrzała kilka przed-
stawień MChAT-u oraz Studia I. A Wysocka ową radę wzięła sobie do
serca i dzięki zapałowi oraz odwadze jej poczynań jeszcze w tym sa-
mym roku udało jej się założyć polskie Studio Dramatyczne w Kijowie.
I chociażby z racji tego, że cała inicjatywa zainspirowana była ideą Sta-
nisławskiego, oczywiste jest, iż obecność tejże idei stała się w całym
przedsięwzięciu sprawą kluczową, o czym świadczy chociażby taki
fragment listu z licznej korespondencji Wysockiej ze Stanisławskim, w
którym wielka polska aktorka pisze: „Opowiadam im wciąż o Panu, że
Pan bierze w tym duży udział, i to dodaje im zapału”31.

Zarówno w swojej pracy artystycznej jak i działalności peda-
gogicznej i publicystycznej Wysocka dużą wagę przywiązywała (w
myśl idei Stanisławowskiej) do rozwoju duchowego aktora. Tymon
Terlecki pisał o niej: „Była jednym z najbardziej »wewnętrznych«
aktorów, jakich zdarzyło mi się widzieć. (…) Liczyło się w niej zaw-
sze (…) tylko wnętrze, tylko wibracja duchowa, tylko, żeby tak po-
wiedzieć, człowiek psychiczny”32. A i sama Wysocka przyznawała
się niejednokrotnie do silnego zainteresowania światem nadprzyro-
dzonym, irracjonalną mocą, z którą obcuje artysta: „Wierzę w jakąś
wielką Tajemnicę świata, jakąś absolutną potęgę, rozlaną we
wszechświecie, która jest wszędzie i we wszystkim obecną”33.

W założeniach Wysockiej – podobnie jak w systemie Stani-
sławskiego – ważnym elementem sztuki teatralnej był kontakt aktora
z widzem. Jako aktorka i reżyserka szanowała ona odbiorców swoich
przedstawień i zawsze dbała o to, by zapewnić im w nich pełne
uczestnictwo. Między innymi jedna z jej wskazówek dla aktora
brzmiała tak: „Dla widza wszystko powinno być jawnym. Ta cała
wewnętrzna akcja, która się w nas odbywa, te myśli niewypowie-
dziane, cała linia milczenia powinna być ujawniona przed widzem
tak wyraziście i plastycznie, aby widz mógł sobie odtworzyć to, co
się w duszy aktora dzieje”34. Wszystkie te zabiegi łączyła wiara w to,

30 S. Wysocka, Teatr przyszłości, Warszawa 1973, s. 200.
31 Wilski, dz. cyt, s. 43.
32 Tamże, s.186.
33 Tamże, s. 60.
34 Tamże, s. 72.
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że sztuka może wnieść dużo dobrego zarówno w aktora jak i w wi-
dza, jeśli tylko aktor będzie występował z pełną świadomością wagi i
powagi podjętego przez siebie zadania.

Przytoczone wyżej koncepcje Wysockiej łączą się niezaprze-
czalnie w najważniejszych punktach z ideą Stanisławskiego, a jednak
Zbigniew Wilski – autor najważniejszej książki monograficznej o
Stanisławie Wysockiej – napisał: „wpływ Stanisławskiego na Wy-
socką zaznaczył się silniej w zakresie konkretnych rozwiązań orga-
nizacyjnych i pedagogicznych, a w zna-cznie mniejszym stopniu w
dziedzinie poglądów teoretycznych”35. Nie sposób nie zgodzić się z
tą opinią, jeśli za perspektywę przyjąć jej wysoce negatywny stosu-
nek do naturalizmu, ale z drugiej strony owa silna krytyka teatru
naturalistycznego połączona z eksponowaniem czynnego udziału
widza w przedstawieniu posłużyła jej do sformułowania znamiennej
deklaracji: „Mam dużo wspólnego z Meyerholdem. Tak jakbyśmy
szukali tego samego”36. Stopień zbliżeń i oddaleń „wielkiej polskiej
tragiczki” od idei mistrza Stanisławskiego i jego uczniów jest kwe-
stią wciąż otwartą i żywo dyskutowaną.

Mimo iż Wysocka sprowadza zasługi prowadzonych przez
siebie (jedynie przez 2 lata) Studyów do „spopularyzowania w Pol-
sce idei Stanisławskiego”37, to ich znaczenie jest większe. Stanisława
Wysocka stworzyła i utrzymała teatr powstały nie dla zysku finan-
sowego, lecz rozwoju artystycznego na drodze eksperymentów,
wiecznych poszukiwań. „Sam fakt istnienia takiego zespołu uświa-
domił polskim ludziom teatru, że podjęcie tego rodzaju próby jest
możliwe i celowe. (…) Kijowskie Studya Wysockiej utorowały dro-
gę takim późniejszym inicjatywom, jak Reduta. Były one jedną z
pierwszych prób odnowienia teatru polskiego”38.

35 Tamże, s. 80.
36 Tamże, s. 82.
37 Tamże, s. 49.
38 Tamże, s. 51.
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Osterwa
Nigdy nie powinnaś smucić się z powodu mojej nieobecności.

Przeciwnie, powinnaś się radować, że pracuję dla idei.
(z listu Osterwy do córki)39

Julisz Osterwa – mniej więcej rówieśnik Stanisławy Wysoc-
kiej – również widział realną (naglącą) potrzebę zreformowania te-
atru. Wiele mówił o konieczności „urodzenia” nowych aktorów,
reżyserów, scenarzystów itd., bowiem „żadna ślina, ani nóż, ani re-
wolwer nie pomogą na to, żeby garbu nie było. Trzeba urodzić czło-
wieka bez garbu”40, a utworzony w 1919 roku teatr Reduta był dla
niego właśnie takim miejscem urzeczywistniania niekonwencjonal-
nych pomysłów. Do powstania owego studia teatralnego wybitnie
przyczynił się jego pobyt w Moskwie i zetknięcie się z osobą K.S.
Stanisławskiego oraz jego działalnością studyjną, w której odnalazł
część swoich pomysłów jako już zrealizowanych – mimo że sam
skłonny był zaliczać je do awykonalnych. Owe naocznie spenetro-
wane rozwiązania skłoniły Osterwę do podjęcia się realizacji tego, co
wcześniej odrzucił jako „wydrwione marzenia” czy też „śmieszne
mrzonki”41. Stanisławski swoją działalnością dodał polskiemu arty-
stycznemu pobratymcowi odwagi i wiary w to, że wiele z jego re-
formatorskich idei może się urzeczywistnić na scenie, a nawet Redu-
tę zaczęto nazywać kontynuatorką teatru Stanisławskiego. Wyraźnie
te nawiązania i filiacje widać w wypowiedziach współzałożyciela
Reduty Mieczysława Limanowskiego – na przykład gdy zachwyca
się on systemem Stanisławskiego, twierdząc, że „odradza on w akto-
rze godność artysty – twórcy”42 lub gdy uznaje „przeżywanie” za
„alfę i omegę sztuki aktorskiej”: „sztukę aktorską musimy grunto-
wać, jak Stanisławski chce: na »przeżywaniu«, czyli – na prawdzie
esencjonalnej naszego własnego bytu”43. Nie byłby jednak Osterwa
prawdziwym – tj. twórczym – kontynuatorem idei Stanisławskiego,

39 J. Szczublewski, Żywot Osterwy, Warszawa 1973, s. 300.
40 Tamże, s. 167.
41 J, Szczublewski, Pierwsza Reduta Osterwy, Warszawa 1965, s. 19.
42 Szczublewski, Pierwsza Reduta..., s. 117.
43 M. Limanowski, Teatr w „Lutni”. Smulskiego „Błędny bokser”,

„Słowo” 5 IV 1930, nr 80.
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gdyby nie dopisał jej kilku kolejnych, jakże bardzo już własnych
wersów. Wyróżnił on bowiem jeszcze dwa rodzaje sztuki aktora:
sztukę przeistoczenia i sztukę obrzędową. Tę ostatnią określił jakby
„czwartym stopniem zdolności aktorskiej – zdolnością służenia isto-
tom wyższym i wyrażania ich woli przez swoje usta w oznace posła
– zastępcy, wręczyciela”44.

System ideowy Reduty w zasadniczych swoich podstawach
tak zbieżny był z programem Stanisławskiego, że Osterwa – w obro-
nie przed zarzutami, jakoby Reduta miała być tylko polskim naśla-
downikiem Moskiewskiego Teatru Artystycznego – wielokrotnie
wskazywał w genezie ideologii artystycznej swojego teatru elementy
pochodzące z własnych jego przemyśleń bądź też koncepcji Wy-
spiańskiego. Ale doprawdy trudno rozdzielić wszystkie te ingredien-
cje w teorii Osterwy i praktyce jego zespołu, zwłaszcza w obszarach
związanych bezpośrednio z aktorstwem. Twórca i wieloletni kierow-
nik Reduty głosił: „Prawda Teatru, prawda rzeczy tworzonej stać się
musi sprawą własną aktora”45. Wówczas zostanie spełnione posłan-
nictwo każdej prawdziwej sztuki: „budzenie w człowieku wszystkie-
go, co najbardziej ludzkie, co mówi o tym człowieczeństwie, które
świadczy o boskim pierwiastku w człowieku” 46. Ta idea przyświeca-
jąca członkom Reduty od momentu powstania zespołu kojarzy dzia-
łanie aktora z funkcją kapłana – artysty, który w całości ofiarowuje
się dla wznioślejszych celów sztuki, a poprzez to swoje bezintere-
sowne poświęcenie nadaje wyznawanej idei prometejski charakter.

Tak jak w studiu Meyerholda, sama praca wewnętrzna okazuje
się stokroć ważniejsza od rezultatów widocznych w przedstawie-
niach. Zupełnie w duchu Stanisławskiego wypowiada się Osterwa o
wielkiej roli, jaką nieskazitelny moralnie i bogaty wewnętrznie aktor
wyposażony w talent i pracowitość odgrywa już nie tylko na prowi-
zorycznych deskach sceny, ale w teatrze życia, życia prawdziwych,
czujących i potrzebujących obcowania ze sztuką ludzi – np.: „trzeba
kształcić zespół w mówieniu prawdy, trzeba zdobyć wiersz, trzeba
poznać świat rzeczywisty i świat duchów, trzeba się nauczyć chodzić

44 Szczublewski, Żywot Osterwy..., s. 156.
45 Tamże, s. 163.
46 Tamże, s. 170.
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po ziemi, zanurzać się w głąb (świat oceanid) i latać wysoko, jak
najwyżej, aż w niebo, trzeba umieć spaść, skoczyć na cztery nogi,
trzeba umieć śnić i spełniać swój obowiązek, trzeba umieć podróżo-
wać po wszystkich częściach świata i orientować się wśród
gwiazd”47. Piękne to i wzniosłe dążenia, które bynajmniej nie pozo-
stawiają w tyle idei Stanisławskiego, a jedynie rozwijają ją – co
oznacza, że bez niej ideowe zapatrywania Reduty być może w ogóle
w ten sposób by się nie uformowały. Sam Osterwa oddaje szczegól-
ny hołd rosyjskiemu artyście, pisząc:

„Konstantyn Siergiejewicz Stanisławski,
oblubieniec sztuki i twórca;
artysta taki, jak Leonardo da Vinci
i Stanisław Wyspiański;
działacz promieniujący, jak
Wojciech Bogusławski;
rodzic zespołu teatrowego;
Moskal serdeczny; prawy człowiek; krezus czasu;
budowniczy Teatru Artystycznego w Moskwie,
zwierciadła natury rosyjskiej, które
duchowi wieku i Rosji ukazało
w obliczu świata całego
postać ich i piętno”48.

Bolesławski i Strasberg
Budowanie laboratorium wymaga poświęcenia się tej pracy –

przynoszącej być może pomyłki i porażki,
ale wiodącej do odkrycia prawdy49.

Ryszard Bolesławski był jednym z ulubionych i najlepiej się
zapowiadających uczniów Stanisławskiego. Aż do momentu swojego
wyjazdu z Rosji znajdował się bardzo blisko osoby Konstantina;
wychowany na jego metodzie, przesiąknął nią tak całkowicie, że gdy
już postanowił odłączyć się od MChAT-u, jednym z zadań, jakie
sobie wyznaczył, było rozpowszechnianie systemu w świecie.

47 Tamże, s. 183.
48 „Scena polska” 1938, z. 2-3, s. 369.
49 M. Kulesza, Ryszard Bolesławski. Umrzeć w Hollywood, Warszawa

1989, s. 245.
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W Polsce, mimo bardzo krótkiego pobytu, zdążył wywrzeć
wpływ na niektórych kluczowych artystów ówczesnej sceny polskiej.
Irena Schillerowa przypuszczała, iż „może jakoś zaważył na tym, że
Jaracz i Schiller zaciągnęli się później do Reduty”50, natomiast
Edward Krasiński utrzymywał, że to właśnie on „wyhodował w Jara-
czu ów bolesny niepokój, uformował sylwetkę »buntownika i ma-
rzyciela«”51. Powszechnie natomiast godzono się z konkluzją, że
bezapelacyjnie największą zasługą Bolesławskiego było „przybliże-
nie im tego, co robiło się w Moskwie, a co w Warszawie znane było
tylko z nazw i hasełek, takich jak »przeżywanie« i »realizm«”52.

Do Ameryki wyjechał Bolesławski z patentem na „bezpośred-
niego ucznia i dziedzica myśli Stanisławskiego”53 i dla tam zastane-
go aktorstwa zarówno teatralnego jak i filmowego zrobił bardzo
wiele – nakreślił całkiem nowy zespół rozwiązań, wyznaczył inną
drogę aniżeli ta, którą dotychczas kroczyli aktorzy w USA. Otworzył
oczy miłośnikom teatru i filmu na realizacje ambitniejsze intelektu-
alnie i artystycznie od tego, co wystawiano na Broadwayu. „Teatr
jest dążeniem – wrodzonym pragnieniem każdego człowieka, by
dodać życiu urody, by wnieść w swe bytowanie coś ponad potoczną
codzienność”54 – z tej wypowiedzi Bolesławskiego (a podobnych
było bez liku) można wnioskować, że nie bał się on – jak na praw-
dziwego, godnego tego miana ucznia przystało – twórczo przekształ-
cać idei swego mistrza. Według niego zarówno teatr jak i film powi-
nien służyć „ludzkiej potrzebie piękna i niezwykłości”55. Dlatego też
należy (spostrzeżenie powtarzane za Stanisławskim) wystrzegać się
sztucznego imitowania rzeczywistych ludzkich zachowań i działań,
bowiem nie ma to nic wspólnego z realizmem ani tym bardziej ze
sztuką. Tym bardziej przeciwny był Bolesławski „gwiazdorstwu”,
które w filmie stanowiło od zawsze trudną do zwalczenia epidemię.
Kiedy jednakże w swoich zaleceniach wchodził coraz bardziej w
kompetencje reżysera filmowego, natrafiał na całkiem nowe, od-

50 I. Schiller, Stanisławski a teatr polski, Warszawa 1965, s. 236.
51 E. Krasiński, Stefan Jaracz, Warszawa 1983, s. 180.
52 Kulesza, op. cit., s. 203.
53 Tamże, s. 238.
54 Tamże, s. 265.
55 Tamże.
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miennej natury trudności w pełnym wykorzystaniu systemu Stani-
sławskiego.

Tempo pracy i brak chronologii działały destrukcyjnie na po-
szczególne elementy gry aktorskiej zawarte w metodzie (np. „zada-
nie nadrzędne” lub „główny nurt działania”). Bolesławski musiał
ograniczać się do wytyczania aktorom zadań obejmujących kręconą
aktualnie scenę. Jednakże niezależnie od tych niesprzyjających
czynników aklimatyzacja rosyjskiej sztuki aktorstwa w USA przy-
niosła imponujące efekty w American Laboratory Theatre, gdzie
metoda Stanisławskiego przeistoczyła się w Metodę (nazywaną w
ten sposób przez większość Amerykanów), obejmującą zarówno
stricte praktyczne projekty ćwiczeń dla aktorów, jak i pewne założe-
nia ideologiczne – w istocie swej wierne wzniosłym ideom Konstan-
tina, pogłębione ustaleniami kontynuatorów, przede wszystkim chy-
ba Wachtangowa analizą roli. W Laborato- rium prowadzonym
wspólnie przez Bogusławskiego i Marię Uspieńską (również związa-
ną z MChAT-em) zakładano, że „człowiek jest istotą skomplikowa-
ną, a aktor ma złożoną psychikę, pozwalającą na generowanie w
przedstawieniu różnych poziomów znaczeń, leżących poza obszarem
prostego zrozumienia”56.

Wśród uczniów American Laboratory znajdowali się m.in.
Stanford Meisner, Stella Adler oraz Lee Strasberg. I każdy z nich
kontynuował później Metodę, skłaniając się jednakże ku różnym
aspektom owej koncepcji: i tak Meisner skupił się na behawiorycz-
nym wymiarze gry, Adler – na wymiarze socjologicznym, natomiast
Strasberg – psychologicznym, i dzięki temu przejął w dalszej dzia-
łalności tę cząstkę czegoś większego i wzniosłego wydestylowanego
z idei Stanisławskiego.

Sam Strasberg o metodzie wyrażał się w ten sposób: „Metoda
nie należy ani do Stanisławskiego, ani do mnie, ani do nikogo inne-
go. Metoda to odkrycie”57. W konkretnych wcieleniach przejawiała
się ona jako „próba wypowiedzenia za pośrednictwem aktora prawdy

56 D. Krasner, Strasberg, Adler i Meisner, „Dialog” 2002, nr 11 (cykl
Sztuka aktorska XX wieku), s. 124.

57 L. Strasberg i G. Steinem (rozmowa), Trening teatralny, „Dialog”
2002, nr 11, s. 142.
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o społeczeństwie – prawdy, która byłaby ponadindywidualna, która
wykraczałaby poza ciasny krąg jednostkowych emocji”58.

Punktem wyjścia dla Strasberga była przejęta od licznych jego
poprzedników teoria proklamująca, że „niezależnie od tego, w jakie
dziedziny zapuszcza się praca w teatrze, zawsze zaczyna od aktora”
59. Aktor jest bowiem tym, który „potrafi tworzyć wykorzystując
samego siebie”60, przy czym zmuszony jest odwoływać się często-
kroć do tego, co w nim nieświadome i podświadome. I wielką zasłu-
gą Stanisławskiego – według Amerykanina – jest to, że wyodrębnił
on, sprecyzował i określił wcześniej często wykorzystywane, lecz
nigdy nienazwane natchnienie. A także to, że wprowadził metodę
twórczą do realistycznego stylu gry. Co więcej, zdaniem Strasberga,
metoda uczy, jak aktor ma wykrzesać z siebie porywy, nastroje i
przeżycia. Danis Diderot powiedział kiedyś, że „aby aktor poruszył
publikę, sam musi pozostać niewzruszony”61. To spostrzeżenie
Strasberg pogłębił i doszedł do wniosku, że wielu aktorów ma pro-
blem z uzewnętrznianiem swoich przeżyć wewnętrznych: „Aktor
doświadcza czegoś, lecz z powodu nawyku powściągania emocji nie
ujawnia tego”62. Właśnie w dziedzinie ujawniania emocji Strasberg
poszedł o krok dalej od Stanisławskiego. Szczególnie jaskrawo było
to widoczne, gdy obiektem jego działań pedagogicznych były uznane
gwiazdy filmowe, takie jak Marylin Monroe czy Marlon Brando: za
każdym razem starał się całkowicie zwalczyć nabytą w ich sposobie
grania manierę, w celu poszerzenia skali możliwości aktora i uzy-
skania swobody ekspresji.

Wypowiadając się o Actors’ Studio, Strasberg dowodził, że
jako jego dyrektor był świadom powagi i znaczenia owej instytucji:
„Studio (…) miało brać na siebie odpowiedzialność za cudze umie-
jętności”63. Równocześnie podkreślał doniosłość i perturbacje zawo-
du aktora: „Tymczasem właśnie w tym zawodzie człowiek staje w
obliczu najtrudniejszego zadania. Trzeba się zmierzyć z samym sobą

58 Tamże, s. 146.
59 Tamże, s. 144.
60 Krasner, dz. cyt, s. 127.
61 Strasberg i Steinem, dz. cyt., s. 142.
62 Tamże.
63 Tamże, s. 147.
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– z żywą materią. (…) Jest się zarazem pianistą i fortepianem”64.
Przytoczone powyżej wypowiedzi – jak i wiele innych – przekonują,
iż Strasberg był człowiekiem świadomym roli aktora w filmie i te-
atrze, roli studia w życiu aktora i wreszcie roli idei Stanisławskiego
w działalności studia. Przy czym przyznawał, że metoda Stanisła-
wowska – opracowana przecież dla potrzeb rzeczywistości teatralnej
– zaczęła się nadspodziewanie dobrze sprawdzać w odniesieniu do
aktorstwa filmowego: „To zaskakujące, ale w dzisiejszym kinie wi-
dać zastosowanie Metody wyraźniej niż w teatrze”65. Owo jej prze-
niknięcie z jednej dziedziny sztuki do drugiej Strasberg tłumaczył
tym, iż mamy przecież w obu przypadkach do czynienia z naturą
ludzką, a podstawowa struktura natury ludzkiej zasadniczo pozostaje
niezmienna.

Czechow
Ważne jest tylko to,

czy potrafimy za pomocą tej sztuki obudzić w ludziach rzeczy i uczucia,
które ukryte są głęboko w ich wnętrzu – stłumione uczucia,

które trzymamy w zamknięciu66.

Innym ambasadorem idei Stanisławskiego w Stanach Zjedno-
czonych – terminującym jak Bolesławski u samego mistrza i także
działającym w przestrzeni teatralnej i filmowej – był Michaił Cze-
chow. Tradycję rosyjskiej awangardy teatralnej eksportował za oce-
an, gdy rozważał subtelne relacje między rzeczywistością, przedsta-
wieniem i aktorem. Przedstawienie powinno angażować emocje
współczesnego widza: „Atmosfera – »dusza« przedstawienia – prze-
strzeń uczuć jest tym, czego nasz czas potrzebuje najbardziej”67. A z
kolei kategoria „naszego czasu” pojawia się w wielu miejscach re-
fleksji Czechowa jako ten okres istnienia świata, w którym nasza
obecność ma znaczenie, kiedy mamy wpływ na kształtowanie się
rzeczywistości. W takiej sytuacji rosyjski aktor, reżyser i pedagog
wskazuje, iż wręcz powinnością aktorów jest służenie widzom w

64 Tamże, s. 149.
65 Tamże, s. 145.
66 M. Czechow, Lekcje dla aktora zawodowego, „Teatr” 1994, nr 9, s. 22.
67 Tamże, s. 20.
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objawianiu im wyższych wartości: „Jestem całkowicie przekonany,
że we wspólnej atmosferze widzowie powiedzą nam o wielu spra-
wach, a my powinniśmy przekazać im wiele rzeczy, których »oni i
my« rzeczywiście potrzebujemy, których potrzebują nasze czasy”68.

Za pomocą metody Stanisławskiego Michaił Czechow chciał za-
władnąć jedynym instrumentem, jaki posiada aktor – jego ciałem: „Nie
mam nic do pokazania widowni, jak tylko siebie samego”69. Czechow
wierzył w tak istotne dla Stanisławskiego zespolenie ciała i duszy: „Cia-
ło jest inne, gdy znajdujemy się na scenie, ponieważ tu właśnie staje się
moją skondensowaną, wykrystalizowaną psychiką”, lub inaczej: „jeśli
jestem nieszczęśliwy – to moje ciało, moja twarz, moje ramiona, ręce,
każda część mojego ciała staje się nieszczęśliwa”70.

Dokonania teatralne i filmowe Michaiła Czechowa są obfite i
różnorodne, ale zarówno u źródeł jak i u kresu jego twórczej drogi
odnajdziemy podchwyconą u pierwszego nauczyciela ideę sztuki
przemieniającej nas „ku lepszemu”, sztuki dostępnej poprzez wielkie
aktorskie kreacje zdolne wzbudzić najpiękniejsze ludzkie uczucia.
Jeśli opanujemy sztukę gry tak, iż nie będzie miała przed nami żad-
nych tajemnic – obwieszczał Czechow na dwóch kontynentach –
wówczas „będziemy mieli dostęp do wszystkich czarnych i białych
stron ludzkiej natury – wtedy będziemy mogli zmieszać barwy, a one
będą same mieszać się z sobą w naszym wnętrzu” i spełniony zosta-
nie cel nadrzędny „ulepszania” siebie samego oraz drugiego czło-
wieka. „Jeżeli więc, dzięki naszej profesji będziemy potrafili otwo-
rzyć serca naszych kolegów – dokonamy cudu – bo tym, czego naj-
bardziej brakuje nam w naszym codziennym życiu, są uczucia”71.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł traktuje o wpływie dziedzictwa Konstantego

Stanisławskiego na teorię oraz praktykę teatralną i stanowi zbiór argu-
mentów, dlaczego Stanisławskiego można określić prawdziwym ojcem
teatru XX wieku. Tzw. metoda Stanisławskiego to przede wszystkim

68 Tamże, s. 21.
69 Tamże, s. 19.
70 Tamże, s. 20.
71 Tamże, s. 21.
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wykorzystywane do dziś praktyczne wskazówki dla aktorów formuło-
wane z intencją przemiany „odtwórców” scenicznych ról w autentycz-
nych „twórców”. Jedną z podstawowych zasad metody Stanisławskiego
jest uznanie umysłu i ciała za jedność psychofizyczną.

Artykuł stanowi wynik przebadania wpływu tejże metody na
działalność twórczą kolejnych pokoleń twórców teatru, m.in. Mey-
erholda, Wachtangowa, a później także Osterwy, Wysockiej, Bole-
sławskiego i Czechowa. Okazuje się, że ich wszystkich można okre-
ślić kontynuatorami twórczości Konstantego Stanisławskiego.

Słowa-klucze: Stanisławski, reformator, teatr, sztuka aktorska,
metoda gry

Summary:
This article deals with the influence of Konstantin Stanislavs-

ki's heritage on theory and theatrical practice and is a collection of
arguments why Stanislavski can be described as the true father of the
20th century theater. The so-called. Stanislavski's acting method are
practical tips for actors formulated with the intention of transforming
the "re-enactors" of stage roles into authentic "creators". One of the
basic principles of Stanislavski's method is the recognition of the
mind and body as psychophysical unity. The article is the result of
examining the influence of this method on the creative activity of
successive generations of theater creators, including Meyerhold,
Vakhtangov, and later also Osterwa, Wysocka, Boleslavski and Mi-
chael Chekhov. It turns out that all of them can be described as con-
tinuators of the work of Konstantin Stanislavski.

Key-words: Stanislavski, reformer, theater, acting art, method
acting
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Paulina Rzewucka

Ojciec we współczesnej rodzinie

Wprowadzenie
Rodzina uznawana jest za wartość najwyższą. Wyjątkowa

wspólnota leży w polu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, w
tym psychologii, pedagogiki, czy socjologii. Znaczenie rodziny pod-
kreślane jest szczególnie w kontekście misji jaką pełni. Zbigniew
Tyszka uważa, że „rodzina stanowi integralną część każdego społe-
czeństwa; stanowi jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest
najważniejszą grupą społeczną, grupą podstawową, z którą człowiek
jest ściśle związany znaczną częścią swojej osobowości i ważnymi
pełnionymi przez siebie rolami społecznymi”1. Role poszczególnych
członków rodziny uzupełniają się, co tworzy harmonię w jej funk-
cjonowaniu. Według Adamskiego, rodzina to : „instytucja realizują-
ca podstawowe funkcje społeczne, to znaczy takie, bez których nie
można sobie wyobrazić istnienia i funkcjonowania społeczeństwa”2.
Rodzina pełni określone funkcje, a rodzice przejawiają konkretne
postawy rodzicielskie. Rola ojca w rodzinie jest istotna tak jak istot-
na jest rola matki. W rozważaniach, chciałabym pochylić się nad
postawami rodzicielskimi, ewolucją roli ojca w rodzinie, niedosko-
nałościami modelu „nowego” ojca oraz wskazać na stereotypy doty-
czące ojcostwa. Dokonanie przeglądu literatury, pozwoli zgłębić
tematykę współczesnego ojcostwa.

Postawy rodzicielskie
Jak już wspomniałam, rodzice przejawiają określone postawy

rodzicielskie. M. Ziemska zdefiniowała postawę rodzicielską jako
tendencję do zachowania się w pewien specyficzny sposób w sto-

1 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, termin: rodzina, Warsza-
wa 1993, s. 695.

2 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s.34.



60

sunku do dziecka3. Samo słowo „postawa” oznacza m.in. „ stosunek
człowieka do życia lub do pewnych zjawisk, wyrażający jego poglą-
dy; też: sposób postępowania lub zachowania wobec określonych
zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi”4. Postawy rodzicielskie
wypełnia zarówno matka jak i ojciec. Większą uwagę w pracach
badawczych zwraca się jednak na zachowania matek. Tymczasem,
Marvin Siegelman prowadząc badania dotyczące osobowości studen-
tów zintegrowanej z wczesnymi relacjami rodzic dziecko, stwierdził,
iż bez miłości ojca u chłopców rozwijają się zachowania wycofania i
podporządkowania dominującej osobie. Zamknięci w sobie męż-
czyźni deklarowali również postawę odrzucenia ze strony ojców5.

W celu podkreślenia istoty właściwych postaw rodzicielskich,
a także konsekwencji tych niewłaściwych, poniżej przedstawiam ich
syntetyczny opis.

Przedstawione poniżej postawy mają służyć diagnozie oraz
pracy terapeutycznej. Innymi słowy, rozpoznanie postaw może przy-
czynić się do polepszenia warunków w relacji wychowawczej.
Wspieranie rodziców w stosowaniu prawidłowych postaw rodziciel-
skich jest obecnie podstawowym zadaniem pracy pedagogicznej.

Jako, że to matka kojarzona była z wychowaniem, to jej relacji
z dzieckiem poświęcano uwagę. W przeszłości bagatelizowano bo-
wiem znaczenie ojca w rodzinie. Dziecko do prawidłowego rozwoju
potrzebuje jednak obecności fizycznej i emocjonalnej zarówno matki
jak i ojca. Postawy rodzicielskie to, więc zachowanie wobec dziecka
nie tylko ze strony matki, która kojarzona jest z czułością, miłością i
empatią, ale również dotyczą one ojca, którego rola oraz społeczne
postrzeganie zmieniało się na przestrzeni czasu.

Tabela 1. Postawy rodzicielskie. Opracowanie własne na podstawie
M. Ziemska „Postawy rodzicielskie” oraz M. Plopa „Psychologia rodziny”

3 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, wyd. Wiedza Powszechna, War-
szawa 1969, s.40.

4 Słownik Języka Polskiego, termin: postawa,
https://sjp.pwn.pl/slowniki/postawa.html [dpstęp:26.01.18r.].

5 Por. M. Sigelman, College Student Personality Correlates of Early Pa-
rent-child Relationship, [w:] Journal of Consulting Psychology, nr 29,
1966, s. 558-564.
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POSTAWA

Akcepta-
cja –
przyjęcie
dziecka
takim
jakie jest

Autono-
mii –
zachowa-
nie
dostoso-
wane do
rozwoju
dziecka

Nadmier-
ne
wymaga-
nie –
kształto-
wanie
dziecka w
ściśle
określony
sposób

Odrzuce-
nie –
dziecko
traktowane
jako
„ciężar”

Niekonse-
kwencji –
zmienny
stosunek do
dziecka

Ochraniania –
nadmierna troska o
dziecko

Kontakt
rodziców z
dziećmi

Przyjem-
ny,
zadowala-
jący obie
strony

Przyjem-
ny,
zadowala-
jący obie
strony

Jedno-
stronny,
rodzic nie
przyjmuje
sprzeciwu
lub krytyki

Chłodny,
pozbawio-
ny
przyjem-
ności z
obcowania
ze sobą

Uzależniony
od nastroju
rodzica, brak
stabilności

Jednostronny, rodzic
uzależnia dziecko od
siebie

Najważniejsze
prawa dziecka

Prawo do
wyrażania
własnych
opinii bez
obaw
oceniania
osobowo-
ści dziecka

Prawo do
bezpie-
czeństwa
fizycznego
i emocjo-
nalnego

Ograni-
czenie
swobody,
brak
poszano-
wania dla
indywidu-
alności

Prawa
dziecka
nie są
respekto-
wane, ma
się ono
podpo-
rządkować

Bagatelizo-
wanie praw,
brak
przywiązania
do ich
przestrzega-
nia

Rodzice boją się
autonomii dziecka, więc
jest ona raczej ograni-
czana

Zaangażowanie
w pracę z
dzieckiem

Duże;
rodzice
poznają
potrzeby
dziecka,
starają się
je
zaspokoić

Duże;
dawanie
dziecku
marginesu
swobody,
utrzymu-
jąc przy
tym
autorytet;
w miarę
rozwoju,
coraz
mniejsze
uzależnie-
nie od
rodziców;

Partnerska
dyskusja

Stawianie
wygóro-
wanych
wymagań,
ciągłe
narzucanie

Brak;
otwarta
krytyka
dziecka,
często
surowe
kary

Mocno
uzależnione
od nastroju
rodzica.
Dziecko nie
wie czego
może się
spodziewać.

Praca za dziecko;
rozwiązywanie
problemów za dziecko
bez jego udziału

Możliwe
konsekwencje
(dziecko)

Poczucie
bezpie-
czeństwa i
zadowole-
nia;
zdolność
wyrażania
uczuć

Świadoma
więź
psychicz-
na z
rodzicami;

Brak
wiary w
siebie,
uległość,
frustracja

Możliwe
zachowa-
nia
agresyw-
ne,
nieposłu-
szeństwo,
kłótliwość

Ukrywanie
problemów,
dystans
emocjonalny

Opóźniona dojrzałość
emocjonalna
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Ewolucja roli ojca w rodzinie
Przemiany rodziny na tle historycznym można opisać za po-

mocą trzech epok: rodzina epoki preindustrialnej, rodzina epoki in-
dustrialnej i rodzina epoki postindustrialnej. Ta ostatnia związana
jest z rewolucją naukowo – techniczną, noszącą zmiany w zakresie
rozwoju techniki, produkcji i nauki. Przeobrażenia rozpoczynają się
w latach 50 XX wieku i trwają po dzień dzisiejszy, jest to najnowszy
okres w historii gospodarczej świata. Charakterystyczne dla tego
okresu jest kilka zmian, które warunkują funkcjonowanie rodziny.

Zmianą uległa m.in. struktura rodziny. Opisała to Renata Do-
niec, pokazując jakich aspektów dotyczą: „obejmują zmiany w struk-
turze zewnętrznej i wewnętrznej, a dokładniej w jej składzie osobo-
wym oraz w modelach i wzorach stosunków między członkami rodzi-
ny”6. Zmiany społeczno – kulturowe przeorientowały również rolę
ojca we współczesnej rodzinie.

Przeobrażenia rodziny przedstawia Zbigniew Tyszka:
• „Od rodziny dużej do rodziny małej
• Od rodziny biologicznie zdeterminowanej do planowanej
• Od rodziny produkcyjnej do rodziny nieprodukcyjnej
• Od rodziny patriarchalnej do rodziny egalitarnej
• Od rodziny zinstytucjonalizowanej do rodziny podporząd-

kowanej treściom humanistycznym
• Od rodziny otwartej do rodziny zamkniętej”7.
Patriarchalny model zastąpił egalitarny, uznający pełną demokra-

cję w pełnieniu ról. Obecnie, matka i ojciec mają równe prawa i obo-
wiązki. Sztywny podział zadań właściwie przestał istnieć. A. Woźniak
definiuje rolę ojca w rodzinie jako: „zbiór wymagań i przepisów doty-
czących tego, jak ma się zachowywać osoba, która je podejmuje. Prze-
pisy ról określają między innymi funkcje, które ojciec powinien realizo-
wać, a także reguły określające jego stosunki z otoczeniem”8.

6 R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2001, s. 16.

7 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Nauko-
we UAM, Poznań 2003.

8 A. Woźniak, Rola ojca w rodzinie, [w:] Postępy psychoterapii, tom IV.
Problemy małżeństwa i rodziny, Poznań2002, s. 129.
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Jak już wcześniej wspomniano, obecnie rola ojca różni się od
tej znanej z epoki np. preindustrialnej. Jak podaje Zbigniew Chod-
kowski: „z przekazów historycznych wiadomo, że od czasów staro-
żytności role kobiety i mężczyzny były odpowiednio usystematyzowa-
ne. Mężczyzna był ojcem i głową domu, wyznaczał pewien kierunek
działania i funkcjonowania członków rodziny”9. Jego zadaniem w
głównej mierze było zarządzanie majątkiem rodziny. Anna Krajew-
ska zaznacza, iż wobec dzieci, ojciec był wychowawcą moralnym, w
którego gestii leżało podejmowanie decyzji co do przyszłości dzie-
ci10.Zdecydowanie większy udział w wychowaniu miała matka. To
jej postaci poświęcono wiele publikacji naukowych, a sama rolna
matki kojarzona była z aspektem pedagogicznym, a dokładniej wy-
chowawczo – opiekuńczym. Aktywizacja zawodowa kobiety (po II
wojnie światowej), często z konieczności, a nie z wyboru, sprawiła,
iż zadania dotyczące wychowania i opieki nad dzieckiem oraz obo-
wiązki domowe należało podzielić. Nowa „organizacja” życia do-
mowego dookreśliła „nową” rolę ojca.

Obecnie rola ojca nie odnosi się już tylko do bycia „zarządcą”.
„Nowy ojciec” staje przed wieloma zadaniami, również wychowaw-
czymi, gdyż aktywnie bierze udział w procesie wychowania dziecka.
Obecność fizyczna, a przede wszystkim intensywność zaangażowa-
nia w opiekę i wypełnianie funkcji rodzinnej to główne składowe
opisu „nowego” ojca. Tak zarysowany pedagogiczny model ojco-
stwa, szeroko opisuje Tomasz Sosnowski. Definiuje go jako „zespół
cech, właściwości indywidualnych: zewnętrznych i wewnętrznych
ojca (zwłaszcza dotyczących jego zachowań werbalnych i instrumen-
talnych), relacji ojca z innymi członkami rodziny (dzieci, żona), cha-

9 Z. Chodkowski, Rodzinne role mężczyzny w percepcji młodzieży stu-
denckiej, [w:] U. Gruca – Miąsik (red.), Rodzina – centrum świata, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s.81

10 (Por.) A. Krajewska, Konteksty ojcostwa, [w:] Nowi mężczyźni?
Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Małgorzata Fu-
szara (red.), Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.
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rakteru, okazywanych uczuć, określonych postaw w procesie wycho-
wania dziecka”11.

Innym istotnym elementem jest obecność ojca, na który za-
wraca uwagę m.in. Jerzy Witczak. Jak podaje: „Ojciec, bowiem do-
starcza dziecku tych bodźców, wzorów w jego rozwoju społecznym i
moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim za-
kresie jemu oferować”12. Autor zaznacza unikalność roli ojca, która
nie może być przez nikogo zastąpiona. Ojciec tworzy odpowiednie
sytuacje, które pomagają wejść dziecku w życie społeczne i kultural-
ne, opiekuje się potomstwem, a także jest zaangażowany w sprawy
domowe (zakupy, gotowanie, sprzątanie). Jak zauważa Mariola Świ-
derska: „nikogo już nie dziwi widok ojca pchającego wózek, trzyma-
jącego dziecko w objęciach, czy też karmiącego mlekiem z butelki”13.
Ojcowie coraz częściej korzystają z urlopu wychowawczego, w trak-
cie, gdy kobieta pracuje zawodowo. Jak podaje Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej: „Coraz bardziej popularny staje się
także urlop ojcowski. W okresie od stycznia do października tego
roku skorzystało z niego 147,2 tys. mężczyzn - 27,7 tys. ojców w sa-
mym październiku. Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje oj-
com dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać
go w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzie-
lić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez
siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka”14. Dane dotyczą roku
2018. Akcentują popularność

11 T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny,
[w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę, 2014, s.66.

12 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1987, s.16.

13 M. Świderska, Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka, [w:] Pedagogi-
ka Rodziny, nr 1 (3/4)/2011, s. 45.

14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/rosnie-liczba-urlopow-
rodziciel-
skich?fbclid=IwAR1fRQ5gqk_Jl_u4kDvqnKvBaW6E7N3jolVXQFsrDDlz
UR7fYYfFGQKdaMo [dostęp: 22.11.18r.]

www.gov.pl/web/rodzina/rosnie-liczba-urlopow-
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„Nowe” ojcostwo promowane jest również w mediach. Młodzi
ojcowie coraz częściej zakładają blogi i dzielą się swoimi przeżyciami
oraz uczuciami dotyczącymi roli ojca. Szukają również wsparcia i po-
mocy w przestrzeni Internetu. Są to przykłady wskazujące na zmianę
pojmowania roli ojca w rodzinie i jego zadań wychowawczych.

Niedoskonałość modelu „nowego ojca”
Roli ojca poświęca się coraz więcej opracowań naukowych i

badań. Wyróżnia się nowe pojęcia oraz typologię. Niektórzy badacze
rozróżniają dwa typy ojców: „stary” ojciec (w rozumieniu rodziny
tradycyjnej) oraz „nowy” ojciec” (jako partner w relacji z matką
dziecka). Józef Król i Ewa Deska w artykule „Oblicza ojcostwa a
rozwój psychospołeczny dziecka” przedstawiają interesujące typy
ojcostwa. „Stary ojciec” jako ten, który każe, jest groźny, zdecydo-
wanie oddalony emocjonalnie. Model „starego ojca” współcześnie
jest rzadko spotykany. Kolejny, to „nowy ojciec”, który reprezentuje
cechy opisane już wcześniej. Jest oddany sprawom domowym i
opiece nad dzieckiem. „Tatuś pasożyt” to ojciec, który nie pozostaje
dłużej w związku z matką dziecka, nie płacąc lub unikając świadczeń
alimentacyjnych. „Tatuś wizytujący”, odwiedza dziecko jedynie w
wyznaczone przez sąd dni, co nie daje możliwości realnego wycho-
wania. Kolejny wymieniany typ to „ojczym” – partner matki dziec-
ka. Może on mieć problemy z nawiązaniem relacji z dzieckiem, a
ono z kolei może nie akceptować wyboru matki. Ostatni to „dobry
ojciec”, przykładna postawa, rodzina jest dla niego najważniejszą
wartością15.

Nowa wizja ojcostwa, oprócz blasków ma też cienie. Zbioro-
wa publikacja „Ojcostwo i jego odsłony” autorstwa ks. Janusza Ma-
stalskiego, ks. Grzegorza Godawy, Katarzyny Kutek – Sładek oraz
Łukasz Ryszka podkreśla pewne niedoskonałości modelu ojcostwa:
„Poczucie przymusu do codziennego odtańczenia „tańca tatusia”
może prowadzić do frustracji. Narzucenie nowych wymagań bez

15 Por. J. Król, E. Deska, Oblicza ojcostwa a rozwój psychospołeczny
dziecka, [w:] Rodzina w nurcie współczesnych przemian: studia interdyscy-
plinarne, pod. red. D. Krok, P. Landwójtowicz, Wydawnictwo Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s.189-205.
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eliminacji wcześniej obowiązujących powoduje, że mężczyzna pełni
niejako podwójną rolę – utrwaloną przez zwyczaje oraz nową, przy-
jętą jako optymalna”16. Wymagania stawiane współcześnie ojcom
mogą być trudne do spełnienia. Ponadto, ojciec nieustannie powinien
wzrastać w miłości do dziecka i jego matki. Rola ojca, choć trudna,
ma ogromne znaczenie. Podkreśla je również Jan Paweł II: „Przeży-
wamy dzisiaj kryzys »społeczeństwa bez ojców«. Mimo to coraz wy-
raźniej odczuwa się współcześnie zapotrzebowanie na ojców, którzy
potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z
surowością, koleżeństwo z autorytetem”17. Z drugiej strony, Mieczy-
sław Plopa zwraca uwagę na dzisiejsze małżeństwa, w których oboje
rodzice pracują zawodowo. Dostrzega on pewne rozdarcie pomiędzy
tym co nazywane jest tradycyjnym modelem rodziny, a tym co okre-
ślane jest jako współczesna rodzina. „Małżeństwa, w których żona i
mąż robią karierę, wydają się budować swoją strukturę, będąc jedną
nogą w przeszłości, naśladując tradycyjne małżeństwa generacji
swoich rodziców, a drugą nogą – w obecnym wpływie tendencji ega-
litarnych”18.

Trudność wyraża się w odnalezieniu i zdefiniowaniu swojej
roli w rodzinie jako ojciec lub matka. Potrzeba, czy nieraz koniecz-
ność łączenia „starych” wymogów roli ojca, a także dołożenie no-
wych, powoduje trudności w realizacji zadań wynikających z wy-
chowania dziecka w rodzinie. Obecnie zaciera się granica między
rolą matki, a rolą ojca co może być trudne dla obojga rodziców. Jak
podaje Krystyna Dzwonkowska-Godula: „brak wyraźnego podziału
ról pociąga za sobą konieczność negocjowania, uzgodnienia, na
czym polegać ma w danym układzie rola matki i rola ojca, zweryfi-
kowania wyobrażeń kobiety i mężczyzny dotyczących ich rodziciel-

16 J. Mastalski, G. Godawa, K. Kutek-Sładek, Ł. Ryszka, Ojcostwo i je-
go odsłony, Kraków, 2018, s.70

17 Jan Paweł II, Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy,
„L`Osservatore Romano” 1983.

18 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, „Impuls”, Kraków
2005, s. 126.



67

stwa i dopasowania ich do siebie19. Wyłonienie ważnych cech roli
ojca jest trudne, zwłaszcza, gdy porównamy wyobrażenia społeczne
oraz oczekiwania, którym musi sprostać obecnie ojciec. Monika
Szczepaniak porównując spojrzenia badaczy dotyczących kulturo-
wych restrykcji wobec męskości stwierdza: „mężczyzn można po-
traktować jako więźniów i ofiary dominujących wyobrażeń kulturo-
wych. Podstawowy dylemat mężczyzny europejskiego i amerykań-
skiego stanowi trudny wybór między wypełnieniem mitycznych norm
maskulinizmu, tym samym zatraceniem siebie samego, a podążaniem
za własnymi indywidualnymi potrzebami, tym samym utratą „praw-
dziwej” męskości w oczach społeczeństwa”20.

Stereotypowość ról – czy wciąż istnieje?
Mimo, iż wydawać, by się mogło, iż obecnie postrzeganie roli

ojca znacznie różni się od tego sprzed lat, wciąż obserwowana jest
pewna stereotypowość w odczytywaniu jego postaci. W tym miejscu,
warto przytoczyć kilka przykładów. Parkingi przez wieloma gale-
riami handlowymi oferują specjalne miejsce dla „matki z dziec-
kiem”, dodatkowo, wewnątrz budynków stworzone są specjalne
„pokoje dla matki z dzieckiem” lub specjalne toalety. Z takiego par-
kingu, czy pokoju może skorzystać ojciec, ale w samym nazewnic-
twie występuje stereotypowość postrzegania ról. To również matka
ma prawo do bycia obsługiwaną poza kolejnością, korzystając z „ka-
sy dla matki z dzieckiem”. Być może są to niuanse, aczkolwiek pre-
zentują pewnie niedowartościowanie ojca, który również może robić
zakupy z dzieckiem lub potrzebować miejsca, w którym w spokoju
je nakarmi. Znacznie większy problem dotykający współczesnych
ojców pojawia się w momencie rozpadu rodziny. Rozwód jako trud-
na sytuacja osobista, dodatkowo wiąże się z podziałem władzy ro-
dzicielskiej. Wiele ojców, skarży się, iż dla sądu dobro dziecka utoż-
samiane jest z całkowitym powierzeniem go matce. Jak podaje GUS

19 K. Dzwonkowska-Godula, Ojcostwo jako instytucja w świetle wypo-
wiedzi młodych wykształconych ojców, Acta Uniwersitatis Lodzienic, Folia
Sociologica, 39, 2011 s.116

20 Por. M. Szczepaniak, Męskość w opresji? Dylematy męskości w kultu-
rze Zachodu, [w:] E. Durys, E. Ostrowska, Gender: Wizerunki kobiet i męż-
czyzn w kulturze, Kraków 2005, s. 25-37.
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w 2014 roku, wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono 23075
matkom (60,7%), 1700 ojcom powierzono opiekę nad dzieckiem
(4,5%), obojgu rodzicom - w 12595 przypadkach (33,1%)21. Mówi
się także o alienacji rodzicielskiej, polegającej na odsunięciu jednego
z rodziców od dziecka poprzez przekonywanie go o ty, iż rodzic ten
jest zły. Zdarza się, iż ze względu na konkretny podział władzy ro-
dzicielskiej, to właśnie ojciec stawiany jest jako przykład nieodpo-
wiedniego rodzica. Przytoczone przykłady nie są tożsame ze stwier-
dzeniem, iż każdy ojciec jest w dyskryminowany. Pokazują jednak,
że wciąż należy starać się, by rola ojca nie była marginalizowana.

Wnioski do praktyki
Współczesnemu ojcu mogłoby być łatwiej wejść w swoją rolę

przy odpowiednim wsparciu społecznym. Należałoby walczyć ze
stereotypowością, która została opisana powyżej. Miejsca parkingo-
we, czy strefy dla ojca z dzieckiem w przestrzeni miejskiej, wpłynę-
łyby na większą integrację społeczną ojców. Dodatkowo, już na po-
ziomie edukacji mogą być wprowadzane treści z zakresu prawidło-
wego funkcjonowania rodziny, w tym ojca. Może to mieć miejsce na
specjalnie przeznaczonych do tego celu zajęciach z zakresu wycho-
wania do życia w rodzinie lub lekcjach wychowawczych.

Inną możliwością są kursy dla przyszłych ojców, z zastosowa-
niem interesującej tematyki, dotującej zagadnienia związane z opieką
i wychowaniem dziecka. Kolejnym wnioskiem jest wdrażanie no-
wych programów edukacyjnych w instytucjach wspierających funk-
cjonowanie rodziny, tak, by rodziny dysfunkcyjne, czy te, które cza-
sowo borykają się z trudnościami, znalazły odpowiednią pomoc.
Przykładem mogą być kursy zawodowe, treningi interpersonalne,
warsztaty komunikacji, warsztaty rozwoju kompetencji rodziciel-
skich, czy porady psychologów lub pedagogów. Istotny jest także
rozwój poradnictwa oraz warsztatów przeznaczonych dla konkret-

21 Przyznawanie władzy rodzicielskiej w 2014 roku – na podstawie staty-
styk GUS,
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/137/plik/plik_061.pdf
[dostęp: 9.12.18r.]

www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/137/plik/plik_061.pdf
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nych grup – np. samotni ojcowie. Odpowiadają one wówczas w rze-
czywistym stopniu na indywidualne potrzeby.

Przedstawione przykłady możliwych rozwiązań na pewno nie
wyczerpują zapotrzebowania na pomoc kierowaną do ojców. Mogą
stanowić jednak swoisty drogowskaz w działaniach podejmowanych
na rzecz wspierania realizacji roli ojca w rodzinie.

Zakończenie
Niewątpliwie, rola ojca w rodzinie zmienia się i wciąż ulega

przeobrażeniom. We współczesnej rodzinie zauważa się nowy układ sił,
nowy podział obowiązków, a przede wszystkim nowe zasady funkcjo-
nowania określonych ról. Ojciec nie jest już jedynie żywicielem rodzi-
ny. Stał się nauczycielem, który wprowadza dziecko w świat, przeżywa
z nim przygody, dzieli trudy poznawania, a przede wszystkim obdarza
prawdziwą i szczerą miłością. Warto zauważyć, iż współcześni ojcowie
mogą czuć się zagubieni w pełnieniu swojej roli, ze względu na duże
oczekiwania społeczne oraz zacierający się podział zadań w rodzinie.
Wielowymiarowość tej wyjątkowej roli jest podkreślana w literaturze
przedmiotu. Relacja dziecko – ojciec jest dwustronna i powinna wysu-
wać na pierwszy plan poszanowanie podmiotowości w każdej sytuacji
wychowawczej. Spotkanie ojca z dzieckiem w wspólnym doświadcza-
niu świata jest wyjątkowe, a także jednocześnie trudne w swej istocie.
Stąd też, rodzi się nieustanna potrzeba prowadzenia badań empirycz-
nych dotykających tematykę współczesnego ojcostwa, a także ciągła
analiza literatury z zakresu m.in. psychologii, czy pedagogiki skupiają-
cej się na roli ojca.

Norm Wakefield w książce „Zadziwiający wpływ tatusia” za-
warł bardzo ważne zdanie: Trudno być dobrym człowiekiem, bardzo
trudno być dobrym mężem, najtrudniej być dobrym ojcem. Z drugiej
strony, jest to wyjątkowa rola w życiu mężczyzny, która odpowied-
nio przyjęta i wypełniana każdego dnia owocuje, dając społeczeń-
stwu swoje plony. Stąd też istotne staje się szeroko pojęte wspieranie
ojców w wypełnianiu tej misji.

Streszczenie:
Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej współczesnej

roli ojca w rodzinie, w tym jej ewolucji, a także postaw rodzicielskich.
Zaprezentowana zostaje także krytyczna analiza modelu współczesnego



70

ojcostwa oraz stereotypowość w postrzeganiu ról w rodzinie. Przedsta-
wione zostają także możliwe rozwiązania społeczne.

Słowa kluczowe: postawa rodzicielska, model ojcostwa,
współczesna rodzina.

Summary:
Father in a modern family
The aim of the articleis to review the literature on the contem-

porary role of the father in the family, includingitsevolution, as well
as parentalattitudes. Critical analysis of the contemporarypaternity
model and stereotypes in the perception of roles in the family areal-
sopresented. As well as, the possiblesocialsollutions.

Keyword: parentalattitude, fatherhood model, modern family.
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Ks. Lesław Krzyżak

Biskup pasterzem i ojcem.
Analiza tematu i słownik terminów

Wprowadzenie
Po śmierci lub abdykacji papieskiej Kościół powszechny decyzją

120 kardynałów wybiera nowego Biskupa Rzymu, którego nazywamy
Ojcem świętym. Przymioty wybranego na konklawe biskupa Wieczne-
go Miasta i świata świadczą o jego autorytecie i poważaniu. Po wyborze
i przyjęciu decyzji kardynałów, nowy papież jest ojcem dla wierzących,
jest pierwszym nauczycielem i ustawodawcą w Kościele, dlatego strze-
że prawd wiary i zasad moralności. Posługa wielu z dotychczasowych
papieży została podkreślona tytułem „Wielkiego”, „świętego” lub „bło-
gosławionego”, przez co dołączyli do grona cenionych „Doktorów Ko-
ścioła” i cenionych Patriarchów Kościoła.

Na świecie w poszczególnych krajach i narodach znajdziemy
wielu wybitnych biskupów, którzy jak ojcowie zabiegali o własne
ojczyzny, ich wierność wierze i zasadom moralności, które kształto-
wały cywilizacje regionów. W Ojczyźnie bezdyskusyjnie takim mę-
żem stanu był Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, o
którym mówi się, że żaden biskup w Europie nie miał takiego zna-
czenia, jakie on posiadał. Również w naszych diecezjach czy regio-
nach znajdziemy takich bojowników o ojcowskim sercu. Nie sposób
zapomnieć tu o świętych i błogosławionych biskupach oraz męczen-
nikach na urzędzie biskupim, a szczególnie o kardynale krakowskim
Adamie Stefanie Sapieha, kardynale Adamie Kozłowieckim, bisku-
pie Ignacym Tokarczuku oraz wielu innym. Urząd i osobę biskupa
jako pasterza i ojca określają normy kanoniczne.

Pasterz wszystkich wiernych
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 383 § 1 określa pa-

sterskie zatroskanie biskupa w diecezji1. Biskup diecezjalny troszczy

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgates *
Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski zatwierdzony przez Konferen-
cję Episkopatu, Pallottinum 1984. Dalej: KPK.
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się o wiernych powierzonych jego pieczy2. Do wiernych tych zali-
czamy świeckich i duchownych, na wysokich stanowiskach urzędni-
ków i szarych pracowników, stałych mieszkańców i czasowo prze-
bywających na terenie diecezji, dzieci od poczęcia i małoletnich,
młodzież i dorosłych oraz starszych, bez względu na ich narodowość
czy zaangażowanie religijne. Do grupy tej należą również wierni,
którzy nie mogą korzystać ze zwyczajnego duszpasterstwa i potrze-
bują utworzenia duszpasterstwa specjalistycznego. Takie duszpaster-
stwo potrzebne jest dla migrantów i podróżujących, wygnańców i
uciekinierów oraz wędrowców, marynarzy i lotników3. Sprecyzowa-
nie grup, o które zatroskany jest biskup, nie oznacza, że nie może on
świadczyć duszpasterskiej opieki dla nie diecezjan, gdyż jako czło-
nek Kolegium Biskupiego uczestniczy w trosce o wszystkie Kościo-
ły. Dobrze kierując własnym Kościołem diecezjalnym przyczynia się
do wspólnego dobra Kościoła powszechnego4.

Dla dobra wiernych innego obrządku na terenie swojej diece-
zji stara się zaradzić ich duchowym potrzebom poprzez posługę od-
powiednich kapłanów, tworzenie parafii danego obrządku lub przez
powołanie wikariusza biskupiego do prowadzenia tych spraw w całej
rozciągłości (kan. 383 § 2 KPK). Zgodnie z myślą Kościoła, czyli
życzliwie i z miłością, odnosi się do osób niebędących w pełnej
wspólnocie z Kościołem Katolickim, popierając ruch ekumeniczny
na terenie diecezji (kan. 383 § 3 KPK). Jego duchowej opiece powie-
rzeni w Panu są nieochrzczeni, dla których zabiega o miłość Chry-
stusa, ukazując ją swoim przejrzystym świadectwem życia (kan. 383
§ 4 KPK).

Aby świadectwo biskupa diecezji było przejrzyste Stolica
Apostolska weryfikuje kandydatów i wybiera najgodniejszych tego
urzędu. Istnieje swoista skomplikowana i pracochłonna procedura

2 S. Nagy, Biskup, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 2 (Bar - Centuriones),
Lublin 1976, s. 593-594.

3 Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, P.
Majer (red.), Kraków 2011, s. 349.

4 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 23 [w:] Sobór
Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst łacińsko-polski,
Pallottinum 1967, s. 127-265.



74

tych działań5. Mianowany biskup powinien się odznaczać wzoro-
wym życiem, zdolnością nawiązywania autentycznych i konstruk-
tywnych relacji z ludźmi, postawą zachęcającą do współpracy, do-
brocią serca i cierpliwością, zrozumieniem i współczuciem w odnie-
sieniu do cierpień ciała i ducha, a także wyrozumiałością i przeba-
czeniem6. Powyższe przymioty i realizowana cnota codziennej miło-
ści sprawiają, że biskup odznacza się wysokim autorytetem moral-
nym, dzięki któremu może skutecznie oddziaływać na środowisko
przynajmniej swojej diecezji7.

Ojciec diecezjan a szczególnie kapłanów
Typowo ojcowska troska biskupa obejmuje wszystkich diece-

zjan, a w sposób szczególny prezbiterów diecezji, gdyż oni są nieja-
ko jego pomocnikami i doradcami. Biskupim obowiązkiem jest do-
pilnowanie przysługujących im uprawnień i troska, aby należycie
wypełniali właściwe swemu stanowi obowiązki mając do dyspozycji
środki oraz instytucje potrzebne do rozwoju życia duchowego i inte-
lektualnego. Zgodnie z przepisami prawa biskup ma też zadbać, aby
kapłani zabezpieczone mieli godziwe utrzymanie i opiekę społeczną
(kan. 384 KPK). Dla każdego kapłana biskup jest ojcem i bratem,
dlatego ma obowiązek towarzyszyć księżom w ich służebnej drodze
kapłańskiej (kan. 275-276, 278-279 KPK)8. Wsparcie biskupa oka-
zywane prezbiterom stanowi warunek efektywności działań duszpa-
sterskich w diecezji, a także poza jej granicami, gdy kapłani delego-

5 C. Migliore, Rola Kościoła partykularnego w procedurze mianowania
biskupów przez papieża, „Annales Canonici” 8/2012, s. 23-33. Ciekawa jest
historyczna procedura wyboru biskupów opisana przez świętego Cypriana:
W. Myszor, Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 34/2001, s. 109-114. Warto też prześledzić po-
stępowanie wyboru pasterza w Kościołach Wschodnich: U. Nowicka, Spe-
cyfika ustroju hierarchicznego Katolickich Kościołów Wschodnich, „Prawo
Kanoniczne” 56/2013, z. 1, s. 93-115.

6 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores gregis o bi-
skupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata ( z
16.10.2003), nr 43, Kraków 2005.

7 Tamże, nr 11.
8 Tamże, nr 47.
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wani są do pracy w służbie Kościoła poza diecezją9. Wyrazem łącz-
ności duchownych z biskupem diecezjalnym jest dążenie do święto-
ści, co realizowane jest przez wypełnianie obowiązków posługi pa-
sterskiej, codzienne czytanie Pisma świętego i sprawowanie Eucha-
rystii, odmawianie liturgii godzin i rozmyślania, a także rekolekcji
świętych. Biskup popiera słuszność autonomicznej formacji du-
chownych i stwarza swoim księżom możliwości do stałej formacji
kapłańskiej10.

Wyrazy troski biskupa:
a) Troszczy się o nowe powołania
Kanon 385 KPK stanowi, iż jednym z pasterskich zadań bi-

skupa jest troska o powołania, a szczególnie powołania kapłańskie i
misyjne. Również istotne jest poparcie biskupa dla różnych posług
cennych i potrzebnych w Kościele lokalnym i form życia konsekro-
wanego. Służy temu duszpasterstwo powołań, a pośrednio wszystkie
grupy i wspólnoty formacyjno-modlitewne, dlatego ważne jest za-
uważenie tych poszczególnych duszpasterstw i prowadzących je
duchownych lub świeckich.

b) Naucza i wyjaśnia prawdy wiary
Żywa wiara ma swoje oparcie w prawdach wiary i zasadach

moralności, dlatego biskup diecezjalny również osobiście, przedsta-
wia i wyjaśnia oraz przypomina swoim diecezjanom te prawdy, w
które należy wierzyć i te zasady moralności, które należy stosować.
Przy pomocy wydziału nauki katolickiej, przez pośrednictwo szkół i
uczelni oraz wszystkich duchownych pracujących w diecezji trosz-
czy się o posługę słowa Bożego, zwiastowanie kazań i homilii, na-
uczanie katechetyczne i inne formy przekazu, tak by była przekazy-
wana cała nauka chrześcijańska (kan. 386 § 1 KPK). W posłudze

9 Dekret o posłudze i życiu kapłanów Prezbyterorum ordinis, nr 7-8,
[w:] Sobór Watykański II, dz. cyt., s. 741-809.

10 Kongregacja Biskupów, Dyrektorium Apostolorum successores o pa-
sterskiej posłudze biskupów (22.2.2004), nr 83, s. 558-559, [w:] Ustrój
hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.), Lu-
blin 2006.
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słowa biskup wykorzystuje bezpośrednie spotkania i liturgię, a także
wystąpienia radiowe i telewizyjne oraz przez Internet11.

c) Broni nienaruszalności i jedności prawd wiary
Ma obowiązek bronić nienaruszalności i jedności prawd wiary

oraz zasad moralności (kan. 386 § 2 KPK; kan. 806 i 823 KPK).
Zabiega, aby wierzyć wiarą boską i katolicką w to wszystko, co za-
warte jest w słowie Bożym pisanym i przekazywanym, czyli zawarte
w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi i co równocze-
śnie przez Boga objawione i definitywnie określone podaje do wie-
rzenia Nauczycielski Urząd Kościoła. Stoi na straży, by wierni uni-
kali doktryn przeciwnych nauczaniu Kościoła (kan. 750 § 1-2 KPK).
Troszczy się o jednomyślność praktykowania i wyznawania wiary
tak przełożonych – których jest przedstawicielem – jak i wiernych12.

d) Daje przykład świętości życia
Przez przykład praktykowanej przez biskupa miłości, pokory i

prostoty przyczyna się do wzrostu świętości wiernych z uwzględnie-
niem specyfiki powołań poszczególnych grup i osób13. Do wzrostu
świętości diecezjan przyczynia się sprawowanie i korzystanie sakra-
mentów oraz celebrowanie wydarzeń liturgicznych. Ponieważ biskup
jest głównym szafarzem Bożych tajemnic w diecezji, powinien
ustawicznie zabiegać o to, by wierni powierzeni jego pasterskiej
pieczy, przez uczestnictwo w sakramentach wzrastali w łasce, zgłę-
biali tajemnice paschalne i nimi żyli. Dlatego biskup popiera takie
działania, które każdemu diecezjaninowi pozwolą osiągnąć wybraną
drogę uświęcenia (kan. 387 KPK). Znakiem świętości ojcostwa bi-
skupa będzie zawsze uprzejmość, ogłada, serdeczność, grzeczność i

11 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wyko-
rzystania środków społecznego przekazu w promocji nauki wiary
(30.03.1992), „Communicationes” 24 (1992) nr 1, s. 18-27. Tekst polski: W
trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994,
pod red. Z. Zimowskiego, J. Królikowskiego, Tarnów 1995, s. 381-389.

12 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, nr 10,
[w:] Sobór Watykański II, dz. cyt., s. 526-561.

13 Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Domi-
nus, nr 15, [w:] Sobór Watykański II, dz. cyt., s. 341-399.
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łagodność. W niektórych przypadkach biskup będzie musiał rozwa-
żyć, czy i w jakiej formie może uczestniczyć w wydarzeniach pu-
blicznych. Analizując sytuacje w diecezji dołoży starań by jego wi-
zerunek publiczny nie ucierpiał przez niepotrzebne oraz nierozważne
decyzje i wystąpienia, nabierając negatywnych ocen czy komentarzy
medialnych14.

e) Za powierzony lud sprawuje Eucharystię
W każdą niedzielę i regionalne święta nakazane od chwili ob-

jęcia posługi ma obowiązek sprawowania Mszy świętej za powierzo-
ny sobie lud Boży diecezji (kan. 388 § 1 KPK). Eucharystia powinna
być sprawowana osobiście przez biskupa diecezjalnego, który jest
pasterzem i ojcem diecezji. Jednak w sytuacji, gdy we wskazane dni
jest nieobecny w diecezji z powodów uzasadnionych prawnie, wów-
czas obowiązek ten ma wypełnić przez innych lub wypełnić go oso-
biście w inne dogodne dni (kan. 388 § 2 KPK). Gdyby biskupowi
sprawującemu pieczę nad własną diecezją powierzono zarządzanie
jeszcze inną strukturą kościelną, wówczas celebrując jedną Mszę
świętą sprawowaną za powierzony sobie lud, czyni zadość omawia-
nemu obowiązkowi (kan. 388 § 3 KPK). Zaniedbane obowiązki w
tym zakresie powinny zostać zadośćuczynione zgodnie z kan. 388 §
4 KPK. Należy dodać, że Kodeks Katolickich Kościołów Wschod-
nich odnośnie sprawowania Eucharystii za lud odsyła do prawa par-
tykularnego poszczególnych wspólnot kościelnych (kan. 198
KKKW)15.

f) Przewodniczy liturgii w katedrze
W dni nakazane i inne znaczne rangą uroczystości biskup po-

winien przewodniczyć sprawowaniu Mszy świętej. Najwłaściwszym
miejscem takiej Eucharystii jest kościół katedralny, kolegiacki, sank-
tuarium oraz każdy kościół, a nawet publiczna kaplica w diecezji

14 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Pastores gregis, dz. cyt., nr 12;
Kongregacja Biskupów, Dyrektorium Apostolorum successores, dz. cyt.,, nr 41.

15 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (18.10.1990), AAS 82
(1990). Wydanie polskie: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich * Co-
dex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Lublin 1992. W tekście: KKKW.
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(kan. 389 KPK). W Kościołach Wschodnich często zamiast Euchary-
stii sprawowana jest określona własnym prawem partykularnym
Liturgia Godzin (kan. 199 § 3 KKKW).

g) Używa pontyfikaliów
Na terenie swojej diecezji biskup diecezjalny może używać

pontyfikaliów. Poza własną diecezją używa tylko wówczas, gdy
otrzymał wyraźne lub przynajmniej rozumne pozwolenie także do-
mniemane od ordynariusza miejsca (kan. 390 KPK). Udzielona in-
nemu biskupowi zgoda biskupa miejsca na sprawowanie sakramentu
bierzmowania czy sakramentu święceń lub poświęcenie kościoła, jest
zezwoleniem na używanie pontyfikaliów w czasie celebracji, tam
gdzie przewiduje to rytuał liturgiczny.

h) Sprawuje władzę ustawodawczą
Zarządzanie powierzonym sobie Kościołem partykularnym

odbywa się przez ustanawianie partykularnych norm prawnych
zgodnych z prawem powszechnym Kościoła, które jako wyższe ran-
gą ma obowiązek respektować, nie może ich zmieniać ani znosić, a
jedynie w konkretnych i ściśle określonych przypadkach może od
nich dyspensować (kan. 87-88 KPK). Władza ustawodawcza jest
właściwą tylko i wyłącznie biskupowi diecezjalnemu, dlatego nie
może jej nikomu delegować (kan. 135 § 2 KPK), co widoczne jest w
odniesieniu do synodu diecezjalnego jak również do innych sytuacji
przewidzianych prawem (kan. 460-468 KPK).

i)Pełni władzę wykonawczą
Kieruje swoją diecezją nie tylko wydając akty jurysdykcyjne,

ale również wówczas, gdy udziela rad, napomnień, a nade wszystko
dając osobisty przykład, celem zbudowania i wzrostu w świętości
wiernych mu powierzonych (kan. 387 KPK)16. Posiada całą władzę
potrzebną mu do realizacji posługi pasterskiej (kan. 381 § 1 KPK).
Władzę wykonawczą sprawuje osobiście, a także poprzez wikariuszy
generalnych i biskupich, którzy w konkretnych przypadkach potrze-
bują jego specjalnego zlecenia (kan. 134 § 3 KPK). Sam biskup oce-

16 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, dz. cyt., nr 27.
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nia i utrzymuje w ładzie przejawy świętości wiernych powierzonych
jego pasterskiej pieczy.

j) Jest pierwszym sędzią w diecezji
Osobiście może również sprawować władzę sadowniczą w

swojej diecezji (kan. 378 KPK). W praktyce jednak najczęściej czyni
to przez oficjała czyli wikariusza sądowego i wspierających go sę-
dziów (kan. 1420 KPK). Zdarza się, że kilku biskupów ustanawia
trybunał międzydiecezjalny (kan. 1423 § 1 KPK). Jako pierwszy
sędzia w diecezji troszczy się o własny sąd diecezjalny jego siedzibę
i pracowników17.

k) Ceni organy konsultacyjne
W wypełnianiu zadań pasterza i ojca biskup powołuje zgodnie

z przepisami prawa doradcze organy konsultacyjne, które wspierają
go w osobistej odpowiedzialności za diecezję. Robocze spotkania
takich organów powinny być dobrze przygotowane, zwarte w czasie,
skupiać się wokół konkretnego celu i określonych propozycji18. Zaw-
sze po wysłuchaniu głosu organów doradczych kieruje się zasadami
sprawiedliwości i praworządności, określonymi w normach prawa
kanonicznego.

l)Czuwa nad przejrzystością liturgii w diecezji
Czuwa nad tym by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nad-

użycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa Bożego, sprawowania sa-
kramentów oraz sakramentaliów, kultu Boga i świętych oraz błogosła-
wionych. W czasie wizytacji wskazuje niedociągnięcia i we wskaza-
niach powizytacyjnych zaleca staranność w tym zakresie. Na cały rok

17 Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tri-
bunalbus dioecanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis
matrimonii (=DC), 25 stycznia 2005 r., Città del Vaticano 2005 lub też
Communicationes 37(2005), s. 11–92. Polskie tłumaczenie zaczerpnięte z
Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, T. Rozkrut (red.),
Sandomierz 2007, nr 33 i 38.

18 Kongregacja Biskupów, Dyrektorium Apostolorum successores, dz.
cyt., nr 161 i 166.
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kościelny wydaje kalendarz liturgiczny, w którym określa normy obo-
wiązujące na terenie diecezji.

m) Zarządza dobrami kościelnymi i występuje w imieniu diecezji
Jest gospodarzem wszystkich dóbr materialnych diecezji.

Czuwa nad przestrzeganiem przepisów cywilnych i kościelnych w
tym zakresie. Dba o remonty budynków oraz konserwację zabytków.
We wszystkich sprawach występuje jako gospodarz i osoba prawna
która reprezentuje diecezję.

n) Wspomaga dzieła apostolskie
Zachęca wiernych do apostolstwa, które jest realizacją drogi

świętości. W danym miejscu i czasie wskazuje na aktualne zadania
apostolskie, wspiera realizowane, zaleca nowe formy i potrzeby za-
angażowania. Zleca kapłanom zadania, których celem jest zaspoko-
jenie potrzeb wiernych, eryguje nowe stowarzyszenia i grupy ko-
ścielne właściwe wobec zaistniałych potrzeb lokalnych. Mianując
kapelanów i duszpasterzy do poszczególnych grup wiernych animuje
w całość życie duszpasterskie w diecezji.

o) Rezyduje w diecezji
Jako głowa Kościoła lokalnego ma obowiązek rezydowania w

diecezji. To stałe zamieszkanie na terenie diecezji pozwala na kon-
kretne wyjazdy przewidziane prawem kanonicznym, a mianowicie
na ad limina apostolorum i na wakacje. Rezydencja podyktowana
jest codzienną troską duszpasterską oraz dyspozycyjnością do przy-
jęcia i wysłuchania każdego wiernego, a także przeprowadzenia wi-
zytacji kanonicznej na terenie całej diecezji. Również może uczest-
niczyć w zebraniach konferencji episkopatu, ale tylko wówczas, gdy
ma obowiązek takiego uczestnictwa (kan. 395-396 KPK).

p) Cechuje go roztropność pasterza i ojca
Gdy w życiu biskupa pojawi się utrudniająca posługę choroba

lub inne poważne okoliczności albo nastąpi osiągnięcie wieku 75 lat,
wówczas powinien złożyć rezygnację z zajmowanego urzędu (kan.
401 KPK). Przykład biskupa jest wzorem dla innych duchownych a
także świeckich, dlatego powinien ukazywać służebny charakter
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urzędu i brak przywiązania do tego co zbyteczne na drodze do do-
czesnej świętości i wiecznej radości w niebie.

Mały słownik terminów:
a) Biskup
Najwyższy święceniami członek hierarchii kościelnej. Następ-

ca apostołów, zależny od papieża. Od kandydata na biskupa wymaga
się co najmniej 30 lat życia, 5 lat kapłaństwa, pobożności i dobrych
obyczajów, gorliwości duszpasterskiej, roztropności, tytułu nauko-
wego doktora teologii lub prawa kanonicznego bądź biegłości w tym
zakresie. Nominacja biskupia następuje przez papieską prowizję.
Nominat składa wyznanie wiary, przysięgę wierności Stolicy Apo-
stolskiej, w ciągu trzech miesięcy przyjmuje konsekrację, a w ciągu
czterech obejmuje urząd. Głównymi zadaniami biskupa są czynności
pontyfikalne: udzielanie bierzmowania i święceń, poświęcanie ole-
jów oraz konsekracja rzeczy i miejsc świętych. Jego obowiązkiem
jest nauczanie prawd wiary, troska o zachowanie nieskażonej wiary i
czystości obyczajów, religijne wychowanie, katechizacja, prowadze-
nie seminarium duchownego. Ponadto ustanawia i obsadza urzędy i
stanowiska kościelne, dba o mienie kościelne, czuwa nad stanem
wiary i moralności19.

b) Biskup diecezjalny
Biskupa diecezjalnego mianuje papież w oparciu o posługę

odpowiedzialnych organów Kurii Rzymskiej. Zgodnie z Konkorda-
tem zawartym w 1993 roku między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą
Apostolską, publiczne ogłoszenie nominacji odbywa się po wcze-
śniejszym powiadomieniu władz państwowych. Po objęciu urzędu
biskup diecezjalny reprezentuje diecezję wobec władz państwowych.
Posiada władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią w powierzonej

19 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyk-
tynów Tynieckich, wyd. III, Poznań – Warszawa 1980: (Łk 3, 13-15 i 24,
45-49; Mt 18, 18-20 i 28, 16-20; Mk 16, 15; J 20, 21-23); KPK (kan.: 375;
377-378; 437; 749; 753; 755-756; 758; 763; 782; 833; 1169; 1264; 1271);
W. Łydka, Biskupi, [w:] Słownik teologiczny, T. 1, Katowice 1985, s. 62-63;
M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, s. 22-24.
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sobie diecezji, dlatego wykonuje wszystkie zadania duszpasterskie z
wyjątkiem zastrzeżonych papieżowi i innym organom władzy naj-
wyższej w Kościele. Może tworzyć prawo partykularne przy pomocy
zwołanego synodu diecezjalnego lub poza synodem. Władzę admini-
stracyjną i sądowniczą realizuje przy wsparciu organów kurialnych
swojej diecezji20.

c) Biskup pomocniczy
Wybierany jest spośród trzech odpowiednich kandydatów

przedstawionych przez biskupa diecezjalnego Stolicy Apostolskiej
po uznaniu potrzeby takiego biskupa w diecezji. Biskupowi pomoc-
niczemu nie przysługuje prawo następstwa. Obejmuje urząd przez
okazanie nominacyjnego pisma apostolskiego biskupowi diecezjal-
nemu, a w przypadku poważnych i niepokonalnych przeszkód po-
wyższego, wobec kolegium konsultorów w obecności kanclerza ku-
rii, który sporządza odpowiednie protokoły. Jest członkiem Konfe-
rencji Episkopatu i biskupem tytularnym stolicy, która istniała w
przeszłości, ale została zniesiona. Zastępuje biskupa diecezjalnego, a
niekiedy może posiadać specjalne uprawnienia określone w piśmie
nominacyjnym. Powinien być ustanowiony wikariuszem generalnym
lub biskupim. W ważniejszych sprawach powinien konsultować się z
biskupem diecezjalnym i innymi biskupami. W czasie wakatu na
stolicy biskupiej wykonuje te zadania, które pełnił przed wakatem.
Powiadamia Stolicę Apostolską o śmierci biskupa diecezjalnego21.

d) Biskup koadiutor
Jeżeli Stolica Apostolska uzna za słuszne może z urzędu usta-

nowić biskupa koadiutora, wyposażonego w specjalne uprawnienia,
z prawem następstwa na urzędzie biskupa diecezjalnego w diecezji.
Mianowany biskup koadiutor obejmuje swój urząd przez okazanie
nominacyjnego pisma apostolskiego biskupowi diecezjalnemu lub
kolegium konsultorów, wobec kanclerza kurii, który spisuje proto-
kół. Prawo stanowi, że nominat może przedstawić apostolskie pismo

20 KPK (kan.: 381-402); M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz.
cyt., s. 24.

21 KPK (kan.: 377 § 4; 395 § 1; 403-411; 451 § 1; 422); M. Sitarz, Słow-
nik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 27.
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osobiście lub przez pełnomocnika. Obowiązki i prawa biskupa ko-
adiutora określa pismo nominacyjne. Zadaniem jego jest wspomagać
biskupa diecezjalnego w całym zarządzaniu diecezją, a także zastę-
pować go w czasie, gdy jest nieobecny lub gdy ma przeszkody. Po-
winien zostać ustanowiony wikariuszem generalnym i przed innymi
otrzymywać te zadania, które na podstawie prawa wymagają spe-
cjalnego zlecenia. W określonych przypadkach podlegają mu biskupi
pomocniczy oraz wikariusze generalni i wikariusze biskupi. W waż-
niejszych sprawach diecezjalnych powinien konsultować się z inny-
mi biskupami, tak by postępować zgodnie z duchem i życzeniem
biskupa diecezjalnego. Wypełnia czynności pontyfikalne zgodnie z
potrzebą i prośbą biskupa diecezjalnego. Z chwilą wakansu staje się
biskupem diecezji22.

e) Biskup emeryt
Jest nazywany seniorem. Po przyjętej przez papieża rezygnacji

z urzędu ma prawo do godziwego mieszkania i utrzymania oraz
opieki ze strony swojej diecezji. Wszelkie media domowe, remonty i
utrzymanie mieszkania z otoczeniem, wyżywienie, koszty podróży
służbowych oraz miesięczną pensje w wysokości równej pensji bi-
skupów sprawujących ten sam urząd, jaki pełnił przed rezygnacją
pokrywa diecezja. Może nadal uczestniczyć w zebraniach plenarnych
Konferencji Episkopatu, a także być doradcą lub rzeczoznawcą w
kwestiach kościelnych. Po biskupie diecezjalnym ma prawo pierw-
szeństwa w stosunku do innych biskupów w diecezji23.

f) Wikariusz generalny
Biskup koadiutor lub biskup pomocniczy albo kapłan, który zo-

stał przez biskupa diecezjalnego obdarzony zwyczajną, ale zastępczą
władzą wykonawczą jednak nie pełną władzą biskupią i różną od usta-
wodawczej i sądowniczej. Pomaga biskupowi diecezjalnemu w zarzą-

22 KPK (kan.: 403 § 3; 404-411); M. Sitarz, Słownik prawa kanoniczne-
go, dz. cyt., s. 93.

23 KPK (kan.: 401-402); M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz.
cyt., s. 26-27; Konferencja Episkopatu Polski, Status prawny biskupów
polskich rezygnujących z urzędu (15.11.1997), „Akta Konferencji Episkopa-
tu Polski” I(1998), s. 152.
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dzaniu diecezją. Zależnie od wielkości terenu diecezji, ilości diecezjan,
albo innych racji duszpasterskich biskup diecezjalny powołuje jednego
lub kilku wikariuszy generalnych. Przed rozpoczęciem urzędowania
składa wyznanie wiary. W czasie trwanie synodu diecezjalnego może
przewodniczyć poszczególnym sesjom synodu. Uczestniczy w obradach
synodu prowincjalnego. W zastępstwie biskupa diecezjalnego może
wizytować diecezję. Zamierzone i wykonane działania oraz ważniejsze
sprawy referuje biskupowi diecezjalnemu. Władza wikariusza general-
nego wygasa po upływie zlecenia, na skutek zrzeczenia się, przez usu-
nięcie oraz wakans stolicy biskupiej24.

g) Wikariusz biskupi
Urząd ustanowiony decyzją biskupa diecezjalnego celem

usprawnienia zarządzania diecezją, dla określonych spraw w pewnej
części diecezji lub grupy określonych osób czy innego obrządku. Po
złożeniu wyznania wiary otrzymuje władzę zwyczajną jaka na pod-
stawie prawa zwyczajnego przysługuje wikariuszowi generalnemu.
Powołanie wikariusza biskupiego nie wywołuje ograniczenia władzy
wikariusza generalnego. Władza wikariusza biskupiego ustaje po
upływie zlecenia, na skutek zrzeczenia się, przez usunięcie, a także
przez wakans stolicy biskupiej.

h) Wikariusz sądowy
Kapłan nienaruszonej sławy, posiadający tytuł doktora lub licen-

cjata prawa kanonicznego, nie młodszy niż 30 lat, który decyzją biskupa
diecezjalnego otrzymał zwyczajną władzę sądzenia spraw w diecezji.
Biskup diecezjalny jest pierwszym sędzią diecezji, a wikariusz sądowy
zwany oficjałem stanowi z nim jeden trybunał. W razie potrzeby biskup
tworząc sąd diecezjalny przydziela wiceoficjałów i sędziów, notariuszy,
obrońców węzła małżeńskiego i promotorów sprawiedliwości. Wika-
riusz sądowy nie traci władzy podczas wakatu stolicy biskupiej, ale
nowy biskup potwierdza władzę urzędującego oficjała25.

24 KPK (kan.: 406 § 1-2; 413 § 1-3; 462-463; 473 § 2-4; 475; 477-481; 833
n. 5; 1420 § 1); M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 194.

25 KPK (kan.: 1419-1427); M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz.
cyt., s. 195.
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i)Kapłan diecezjalny
Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, posiadający władzę z

wyboru Bożego i ludzkiego, sprawujący kult religijny i strzegący go.
Spełnia kapłaństwo służebne we wspólnocie Kościoła. Funkcja wy-
wodzi się od Jezusa Chrystusa. Władzę kapłańską przekazuje się
przez obrzęd świeceń, będący jednym z siedmiu sakramentów. Ob-
rzęd święceń zgodnie z tradycją biblijną polega na włożeniu rąk i
modlitwie, po formacji i studiach w seminarium duchownym. Po
święceniach ma miejsce pocałunek pokoju, który zewnętrznie ukazu-
je wejście neoprezbitera do nowej rodziny kapłańskiej26.

j) Diecezja
Część Kościoła partykularnego powierzona pasterskiej pieczy

biskupa oraz współpracującego z nim prezbiterium, która pod na-
tchnieniem Ducha Świętego słuchając Ewangelii i przeżywając Eu-
charystię, zjednoczona ze swoim pasterzem, tworzy Kościół lokalny,
w którym jest prawdziwie obecny i działa jeden, święty i apostolski
Kościół Chrystusowy27.

k) Wierni świeccy
Wszyscy, którzy przez chrzest święty zostali wszczepieni w

Chrystusa i tworzą Lud Boży, uczestnicząc w kapłańskiej, prorockiej
i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie ze swoim powołaniem zdąża-
ją do świętości. Biskup jako ojciec czuwa nad powierzonymi sobie
wiernymi, troszcząc się o ich świętość przez swoją posługę miłości i
oddanie diecezjanom. Każdy wierny w Kościele tak duchowny jak i
świecki ma swoje prawa i obowiązki28.

26 KPK (kan.: 833 n. 5; 1420; 1422; 1449; 1499; 1686); M. Sitarz, Słow-
nik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 87; J. Wroceński, Rola i zadania pre-
zbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa 1998, s. 19-342; A.
Zuberbier, J. Janicki, Kapłaństwo posługi, [w:] Słownik teologiczny, T. 1,
Katowice 1985, dz. cyt., s. 235-239.

27 KPK (kan.: 368-369; 372-374; 493-494); J. Wroceński, Rola i zadania
prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, dz. cyt., s. 19-342; M. Si-
tarz, Słownik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 40.

28 KPK (kan.: 204-329). Do licznych praw i obowiązków przewidzia-
nych prawem kanonicznym dla poszczególnych wiernych odsyła ks. Janusz
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Streszczenie:
Opracowanie na temat biskupa jako pasterza i ojca diecezji sta-

nowi przyczynek do rozważań w temacie biskupstwa i ojcostwa w Ko-
ściele. Jest to forma duchowego ojcostwa dla wszystkich wiernych po-
wierzonych terytorialnie lub personalnie danemu biskupowi. Wykazano,
że biskup jest pasterzem wszystkich wiernych oraz duchowym prze-
wodnikiem i ojcem diecezjan, a szczególnie kapłanów. Zaprezentowano
różne wyrazy i formy troski biskupiej. Niniejszy przyczynek został ubo-
gacony małym słownikiem terminów, zawierającym przybliżenie 11
haseł naukowych związanych z przedłożeniem.

Słowa kluczowe: biskup, ojciec, pasterz, kapłan, diecezja,
wierni

Summary:
Bishop as shepherd and father - topic analysis and dictionary

of terms.
A study on the subject of the bishop as a shepherd and the

father of the diocese is a contribution to deliberations on the topic of
bishopric and paternity in the Church. It is a form of spiritual
fatherhood for all the faithful entrusted to the bishop, either
territorially or personally. It was shown that the bishop is the
shepherd of all the faithful and the spiritual guide and father of
diocesans, especially priests. Various expressions and forms of
episcopal care were presented. This contribution has been enriched
by a small glossary of terms, containing an approximation of 11
scientific entries related to the submission.

Keywords: bishop, father, shepherd, priest, diocese, faithful
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Mateusz Niebieszczański

Badanie DNA jako sposób na ustalenie ojcostwa

Wstęp
W ostatnim czasie zaobserwować możemy bardzo dynamicz-

ny postęp w rozwoju biologii molekularnej i badań genetycznych, co
jest niezwykle dużym osiągnięciem nauki. Daje to ludzkości dużo
możliwości poszerzania swoich możliwości i dalszego rozwoju.
Dzięki badaniom DNA i analizie kodu genetycznegomożemy odpo-
wiedzieć na wiele pytań dotyczących naszego organizmu jak również
dziedziczności cech. Badania te wykorzystuje się w wielu dziedzi-
nach życia. Mają ogromne zastosowanie w badaniach sądowo-
medycznych, kryminalistyce, a także w uzyskaniu ważnych informa-
cji o zdrowiu człowieka.

Polimorfizm w genetyce ma ogromne znaczenie, ponieważ
oznacza różnice w DNA, a więc w praktyce oznacza to, że nie ma
dwóch osób o takim samym DNA, dlatego jego analiza jest bardzo
ważna i jest to doskonała metoda pozyskiwania środków dowodo-
wych w różnego rodzaju zbrodniach jak i u ustalaniu ojcostwa. W
związku z tym, iż badania genetyczne wykorzystywane są po-
wszechnie w różnych dziedzinach, a w szczególności dla potrzeb
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania muszą być wykonywa-
ne w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych laboratoriach
legitymujących się atestacją oraz powinny być wykonywane przez
ekspertów posiadających odpowiednie wykształcenie i przeszkole-
nie. Celem tego jest zapewnienie profesjonalnego poziomu analiz
genetycznych1.

Badania DNA stały się idealnym środkiem do ustalania ojco-
stwa bądź pokrewieństwa, w tym spornego ojcostwa, które niekiedy
z różnych przyczyn jest trudne do ustalenia.Polega ono na zbadaniu
zapisu kilkunastu markerów (fragmentów DNA), które spełniają

1 Oficjalna strona internetowa Komisji Genetyki Sądowej Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii;
http://ptmsik.pl/index.php/wadze/komisja-genetyki-sadowej.html [dostęp:
grudzień 2018].

http://ptmsik.pl/index.php/
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odpowiedni warunek, jakim jest jak największa różnorodność czyli
wcześniej wspomniany polimorfizm. Na tej podstawie tworzony się
profil genetyczny, który jest przypisany tylko do jednej osoby i jest
niepowtarzalny.

Pobierając materiał genetyczny należy zwrócić uwagę na to
czy osoba miała wykonywane jakieś zabiegi, które wiązały się z
przetaczaniem krwi bądź transplantacją szpiku kostnego. Jest to
ważne z tego względu, iż może mieć to różny wpływna końcowy
wynik badania,który jest przeważnie negatywny. W przypadku ta-
kich osób należy zmienić standardy postępowania.Materiał gene-
tyczny takiej osoby pobierany jest z nabłonka błony śluzowej jamy
ustnej, a nie z krwi ze względu na możliwość zafałszowania końco-
wego rezultatu2.

Badanie i analiza genotypu mogą przynieść wiele korzyści jak
i zagrożeń dla badanej osoby, dlatego bardzo ważne jest, aby taka
osoba uświadomiła sobie jakie mogą się z tym wiązać konsekwencje
i podjęła odpowiednią decyzję czy jest w stanie się z tym zmierzyć.

Ustalenie ojcostwa przed badaniami DNA.
Jedną z wielu metod na ustalenie ojcostwa jest określenie

prawdopodobnego okresu poczęcia dziecka. Zgodnie z artykułem 85
kodeksu rodzinnego uważa się, że „ojcem dziecka jest ten, kto ob-
cował z matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w
sto osiemdziesiątym pierwszymdniu przed urodzeniem dziecka”. Jest
to okres, w którym musiało dojść do współżycia, zapłodnienia i po-
częcia w którym narodziło się dziecko3.

Czas trwania ciąży ma dość szerokie granice, jednakże średni
czas jej trwania wynosi 265-269 dni od zapłodnienia lub 279-285 dni
od ostatniej miesiączki. Fundamentem wydania opinii określającej
czas trwania ciąży jest dokumentacja medyczna, a w szczególności

2 R. Jacewicz, Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym
przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konse-
kwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej, Pracownia Genetyki Sądo-
wej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi, Łódź 2009, s. 7-68.

3 Z. Szczerkowska, Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa,
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998, s. 20-46.
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karta ciąży, porodu i historii rozwoju noworodka. Do jej wykonania
korzysta się ze stopnia dojrzałości dziecka. Mierzy się takie parame-
try jak waga i długość ciała, rozwój konkretnych organów i narzą-
dów, a także obwód główki. Następnie wykonuje się odpowiednie
obliczenia na podstawie których określa się termin poczęcia dziecka
opierając się na danych statystycznych i normach dla konkretnych
okresów ciąży. Nie należy zapominać o możliwości wystąpienia
pewnych odchyleń od średnio przyjętych danych4.

Kolejną metodą jest badanie płodności mężczyzny, w którym
stwierdza się czy pacjent posiada zdolność płodzenia czy też nie.
Podczas badania u lekarza androloga określa i sprawdza on czy wy-
stępują jakieś zmiany patologiczne bądź inne nieprawidłowości,
które miały by wpływ na obcowanie intymne z partnerką lub też
mogą wykluczyć jego zdolność zapładniania. Brak płodności może
byś następstwem wielu wad wrodzonych takich jak niedorozwój
narządów płciowych czy też niezstąpienie jąder (wnętrostwo)5.

W celu otrzymana oceny płodności mężczyzny należy wyko-
nać specjalistyczne badanie na które składa się bardzo szczegółowy
wywiad z pacjentem, gdzie zadawany jest szereg pytań dotyczących
stanu zdrowia, aktywności fizycznej, diety czy stylu życia, następnie
przez lekarza specjalistęrobione jest badanie fizykalne i laboratoryj-
ne badanie nasienia. Badania takie należy wykonywać u lekarza An-
drologa. Próbkę nasienia należy oddać na miejscu i dostarczyć jak
najszybciej do laboratorium, gdzie zostanie odpowiednio szczegóło-
wo przebadana pod kątem wad genetycznych6.

Ograniczona płodność nie wyklucza całkowicie możliwości
bycia ojcem, a jedynie zmniejsza jego prawdopodobieństwo, gdyż
występowanie w nasieniu przynajmniej kilku żywych i prawidłowo
zbudowanych plemników w mniejszym stopniu daje możliwość za-
płodnienia partnerki. Jedynie brak plemników w nasieniu czyli azo-
ospermia wyklucza ojcostwo całkowicie7.

4 Szczerkowska, jw. s. 5-18.
5 W. Strojanowska, D. Miścicka-Śliwka, Dowód z badań DNA a inne

dowody w procesach o ustalenie ojcostwa; Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 2000, s. 3-15.

6 Szczerkowska, jw. s.28-72.
7 Tamże, s.98-102.
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Następną metodą jest badanie antropologiczne, które polega
na porównywaniu cech morfologicznych dziecka z cechami matki i
domniemanego ojca. Wszystkie cechy somatyczne są determinowane
częściami pochodzącymi od rodziców. Niekiedy ujawnia się cecha
dziedziczona tylko po jednym rodzicu. Cechy u dziecka mogą rów-
nież być charakterystyczne dla dziadków8. Takie badanie może być
wykonane u dziecka, które skończyło trzeci rok życia ze względu na
to, iż organizm musi w pełni wykształcić pewne cechy morfotyczne,
które wraz z rozwojem ulegają zmianom9.

Badanie to obejmuje analizę około 180 różnych cech morfolo-
gicznych miedzy innymi barwę i strukturę tęczówki, rodzaju owło-
sienia, kształt ust, brody, uszu, twarzy, okolic oczu. Analizowanie
cech zestawia się w kilku klasach, które wykazują podobieństwo
dziecka do ojca. Najbardziej decyzyjne w analizie DNA są cechy,
które są rzadkie i wykazują ogromne podobieństwo bądź różnice
dziecka z badanym mężczyzną. Badanie antropologiczne ostatecznie
nie wyklucza ojcostwa, gdyż nie jest to badanie na tyle precyzyjne
by to określić10.

Ostatnia metodą jest badanie serologiczne, które w praktyce
sądowej wprowadzone zostało w 1924r. Przyczyniło się do tego od-
krycie układu grupowego krwi ABO i poznanie ich dziedziczenia.
Poprzez to pewne było, że dziecko może mieć tylko takie cechy,
jakie występują u rodziców. Z czasem rozwijania się tej metody po-
znano kolejne układy grupowe ABO i MN oraz antygeny Rh. Bada-
nie to stało się podstawą w sprawach o ustalenie ojcostwa.

Rozstrzygnięcie ojcostwa następowało tylko wtedy, jeśli u
dziecka ujawniła się cecha, której nie posiada ani matka ani ojciec, a
więc jest to tak zwana cecha wykluczająca ojcostwo11.

8 Pod red. Gerarda Drewy i Tomasza Ferenca, Podstawy genetyki dla le-
karzy i studentów, Urban&Partner; Wrocław 2003, s. 8-12.

9 Szczerkowska, jw. s 76-97.
10 Szczerkowska, jw. s 46-101.
11 Strojanowska, Miścicka-Śliwka, jw. s. 56-143.
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Ustalenia ojcostwa na podstawie badań DNA.
Ekspansja analiz DNA w naukach sądowych, jak również w

określaniu ojcostwa rozpoczęła się wraz z odkryciem przez prof. A.J.
Jeffreys’a w 1985r., możliwości przeprowadzenia identyfikacji da-
nego osobnika poprzez analizę konkretnych fragmentów nici
DNA12.Dzięki analizie sekwencyjnego DNA możemy wykluczyć lub
potwierdzić ojcostwo mężczyzny, który jest badany. Badania i anali-
za DNA może być przeprowadzona, jeżeli występuje zaledwie kilka-
naście całych i nie uszkodzonych komórek. Porównywając to bada-
nie chociażby do badań serologicznych to jest to bardzo duże udo-
godnienie, gdyż do wykonania serologii niezbędne jest kilka milili-
trów krwi.

Wraz z rozwojem nauki i technologii metody badania i analizy
DNA postępowały do przodu, co pozytywnie wpłynęło na czas oczeki-
wania na wyniki, który skrócił się z kilku tygodni do kilku godzin. No-
woczesne metody są coraz to mniej pracochłonne, gdyż większość pra-
cy wykonywana jest przez wysoce wyspecjalizowany sprzęt.

A. J. Jeffreys swoje badania oparł na metodzie RFLP (ang. re-
striction fragment length polymorphism), która oznacza polimorfizm
długości fragmentów restrykcyjnych. Często technika ta nazywana
jest analizą wielopunktową, gdyż jest bardzo dokładna. W metodzie
tej zmienne długości fragmenty DNA otrzymywane są poprzez po-
cięcie nici danym enzymem restrykcyjnym, który wykrywa daną
sekwencję z łańcucha DNA. W badaniu tym wykorzystywane są
specjalistyczne sondy molekularne, których występują dwa typy:
SLP- sonda jednolokusowa, która pozwala na analizę jednego locu
DNA; MLP- sondy wielolokusowe umożliwiające analizę różnych
loci DNA w tym samym momencie13.

Analiza DNA metodą RFLP składa się z etapów takich jak:
1. wyizolowanie DNA z leukocytów krwi badanej osoby
2. otrzymane DNA zostaje podzielone na fragmenty w okre-

ślonych miejscach używając w tym celu specjalnych enzymów re-
strykcyjnych, które są w stanie rozpoznać daną sekwencję

12 W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, Badania DNA dla ce-
lów sądowych, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych;Kraków 2008, s. 2-16.

13 Branicki, Kupiec, Wolańska-Nowak, jw. s. 43-60.
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3. następnie rozdziela się uzyskane fragmenty DNA w spe-
cjalnym żelu agarozowym co pozwala na uporządkowanie w odpo-
wiedniej kolejności od najmniejszego do największego

4. uporządkowanie fragmenty DNA przenoszone są na odpo-
wiednio przygotowaną filię nylonową

5. następuje połączenie odpowiednich fragmentów DNA z
sondą molekularną (SLP lub MLP)

6. zgodnie w metodą znakowania następuje uwidocznienie
danych fragmentów DNA14.

W zależności od otrzymanej sondy obraz znaczne będzie się
różnił, a mianowicie dla sond MLP będzie zbiorem kilkudziesięciu
prążków DNA, natomiast przy sondach SLP obraz składać się będzie
z jednego lub z dwóch prążków, gdzie każdy został odziedziczony
po jednym rodzicu. Wielkość prążków określana jest poprzez analizę
komputerową obrazu, a także porównując do wzorca badaną próbkę.
Wyniki z takiego porównania dla potrzeb ustalania ojcostwa najczę-
ściej przedstawia się za pomocą tzw. „fenotypowego” opisu obrazu
prążków DNA. W celu ustalenia ojcostwa prążki są odpowiednio
porządkowane i liczone. Należy podać liczbę i różnorodność kombi-
nacji, jakie występują między matką, dzieckiem i domniemanych
ojcem. Następnie sprawdza się, czy wszystkie oznaczone fragmenty
DNA dziecka posiadają swoje odzwierciedlenie u matki bądź do-
mniemanego ojca, a także konieczne jest określenie czy u dziecka
występowały fragmenty DNA nieobecne u matki i sprawdzanego
mężczyzny, jednakże w niektórych sytuacjach może wystąpić taka
sytuacja dlatego należy uwzględnić możliwość wystąpienia mutacji.
Dzięki temu badaniu istnieje możliwość potwierdzenia bądź wyklu-
czenia ojcostwa z danym prawdopodobieństwem.

Kolejnym wielkim sukcesem w badaniach DNA stało się od-
krycie przez K.B. Mullis’a łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR),
za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1985r. Metoda ta polega na nam-
nażaniu markerów STR, czyli krótkich tandemowych powtórzeń. W
obecnym czasie metoda ta została praktycznie w pełni zautomatyzo-
wana przez co czas oczekiwana na namnożenie około miliarda kopii

14 Strojanowska, Miścicka-Śliwka, jw. s. 154-234.
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fragmentu DNA skrócił się do godziny czasu. Taka liczba kopii jest
wystarczająca, aby za pomocą wyspecjalizowanych komputerowo
urządzeń zwanych sekwenatorami ukazać genotyp osoby badanej.
Urządzenia te posiadają laser, który sczytuje fragmenty DNA, a na-
stępnie tworzy obraz i zapisuje go w postaci komputerowego pliku.
Wyniki porównuje się z wzorcem podobnie jak w metodzie RELP
mając na celu uzyskanie genotypu układu, który określa liczba
STR15. Wykluczenie ojcostwa występuje, kiedy przynajmniej w czte-
rech układach pojawia się u dziecka allel, który nie występuje u ba-
danego mężczyzny, bądź dziecko nie posiada żadnej z cech, które
posiada domniemany ojciec. Niekiedy granice badania trzeba posze-
rzyć, gdy jedynie jeden allel dziecka nie ma pokrycia przynajmniej u
jednego z rodziców, jednakże należy wziąć pod uwagę możliwość
wystąpienia zjawiska mutacji genetycznej16.

Do metody PCR korzysta się głównie z układów STR, które
znajdują się na chromosomach autosomalnych. Istnieją jednak przy-
padki, gdzie do badań ojcostwa w linii syn-ojciec wykorzystuje się
odcinki STR znajdujących się na chromosomach Y, które warunkują
męską płeć. Badania różnych układów STR znacznie się od siebie
różnią17.

W analizie odcinków DNA metodą PCR w skutek badania du-
żej liczby układów dąży się do osiągnięcia jak najlepszego poziomu
wartości dowodowych, a więc wprowadzono do badania domniema-
nego ojcostwa reakcję, która pozwala na namnożenie dużej ilości
markerów w genomie w jednym czasie. Reakcja ta nosi nazwę „mul-
tipleksowe PCR”. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanego sprzętu
jakim jest sekwenator czas reakcji multipleksu PCR skraca się do
kilku godzin oraz spadku kosztów przy wysokiej wartości dowodo-
wej w ustaleniu ojcostwa.

15 Branicki, Kupiec, Wolańska-Nowak, jw. s.156-178.
16 R. Jacewicz, J. Berent, A. Prosniak, T. Dobosz, E. Kowalczyk, S.

Szram, Non-exclusion paternity case with a triple genetic incompatibility;
Elsevier 2003, s.1261, 511-513.

17 R. Jacewicz, M. Jędrzejczyk, J. Berent, Applying the 16 Y-
chromosome STRs In the population of central Poland; Elsevier 2007, s.1,
214-216.
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Jednym z najnowszych osiągnięć techniki w badaniach DNA
jest elektroforeza kapilarna, która daje wiele możliwości w zakresie
ustalania ojcostwa. W metodzie tej korzysta się ze zjawiska elektro-
forezy, które polega na migracji cząsteczek posiadających ładunek
elektryczny w stronę elektrody o ładunku przeciwnym. Po raz pierw-
szy metodę tą użył A.W. Tiselius do rozdzielenia białek, za co
otrzymał nagrodę Nobla. Przełom natomiast w udoskonalaniu elek-
troforezy kapilarnej nastąpił w roku 1981, do którego przyczynili się
K. Lukacs i J. Jurgenson zmniejszając wielkość średnicy kapilary, co
spowodowało zmniejszenie wytwarzanego ciepła i umożliwiło sto-
sowanie napięcia o wyższym stopniu18.

Rozdzielanie fragmentów DNA w kapilarach odbywa się przy
pomocy kamery CCD, a także lasera, który emituje promieniowanie
prowadzące do pobudzenia barwników powiązanych ze starterami
PCR. Odpowiednio w tym samym momencie kamera CCD wychwy-
tuje fale światła o danej długości, kiedy pojawi się allel w okienku
detekcji. Całe to działanie trwa około 40 do 50 minut, w tym czasie
fragmenty DNA oraz allele pojawiają się w okienku detekcji. Na-
stępnie wyniki porównuje się do wzorców i określa się czy domnie-
many mężczyzna jest ojcem19.

Wartości w badaniach ustalających ojcostwo.
W badaniach ustalających ojcostwo korzysta się z parametru

PE (ang. power of exclusion) oznaczającego siłę wykluczenia, na
podstawie którego oceniane są ekspertyzy, jak również markery. Siła
wykluczenia to tzw. odsetek mężczyzn, którzy niesłusznie zostali
podejrzani o bycie ojcem i część z nich zostanie wykluczona całko-
wicie w czasie trwania badania. Im więcej różnic w materiale tym
lepiej i prościej można wykluczyć ojcostwo20.

Wartości badania przedstawia się najczęściej poprzez parametr
PI (ang. paternity Index) oznaczającego szansę ojcostwa, następnie
za jego pomocą wyliczane jest prawdopodobieństwo bycia ojcem

18 Branicki, Kupiec, Wolańska-Nowak, jw. s.45-67.
19 Tamże, s. 20-17.
20 R. Jacewicz, S. Szram, Polimorfizm STR a RFLP w ustalaniu ojcostwa na

podstawie badań rodzinnych; Arch. Med. Sąd. Krym., 2005, s.55, 36-38.
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(P)21.Wartość PI pozwala oszacować prawdopodobieństwo ojcostwa
badanego mężczyzny porównując to do losowo wybranego pacjenta
w celu otrzymania odpowiedniej ekspertyzy. Dla każdego poje-
dynczego układu DNA dokładnie jest wyliczany parametr PI2223.
Dzięki temu z cząstkowych wartości każdego układu z osobna obli-
czana jest łączna ich wartość dla wspólnej ekspertyzy, a kolejno po
tym obliczane jest za pomocą odpowiedniego wzoru prawdopodo-
bieństwo ojcostwa.

Wspólny wskaźnik ojcostwa określa „ile razy bardziej praw-
dopodobne po wykonaniu badań DNA jest to, że badany mężczyzna
jest ojcem dziecka niż to, że ojcem nie jest, bo jestnim inny mężczy-
zna z populacji”24. Dane mogą określać liczby od zera, gdzie oznacza
to, że badany nie jest ojcem, aż do nieskończoności. Im wartość
wyższa tym prawdopodobieństwo wzrasta, że badany jest ojcem
dziecka. Liczba wynosząca 99,9999% oznacza prawdopodobieństwo
prawie równoznaczne z pewnością.

Opierając się na analizach DNA można wykluczyć ze stu procen-
tową pewnością ojcostwo bądź z 99,9999% prawdopodobieństwem
potwierdzić, że badany jest biologicznym ojcem dziecka. Obecność u
dziecka alleli DNA, których nie posiada ani matka ani domniemany
ojciec jest główną przyczyną wykluczenia ojcostwa. Natomiast ocena
zatwierdzająca biologiczne ojcostwo musi mieć konkretne uzasadnienie
jakim jest obecność u matki i badanego ojca wszystkich alleli, jakie
znajdują się w kodzie genetycznym dziecka, a także jeśli dziecko dzie-
dziczy odpowiednie cechy po badanym mężczyźnie. Szansa na błędną
opinię potwierdzającą ojcostwo jest bardzo bliska zeru ze względu na to,
że występuje bardzo wysoki stopień polimorfizmu przy dobrze dobra-
nym zestawie markerów DNA25.

21 Strojanowska, Miścicka-Śliwka, jw. s. 39-72.
22 R. Jacewicz, M. Jędrzejczyk, M. Ludwikowska, J. Berent, Population

database on 15 autosomal STR loci in 1000 unrelated individuals from the
Lodz region of Poland, Forensic Sci. Int. Genet. 2008, 2, e1-e2.

23 R. Jacewicz, P. Wołkanin, S. Szram, Genetyczne zróżnicowanie ukła-
du VNTR-D5S110 w populacji Polski centralnej i jego zastosowanie w
dochodzeniu ojcostwa, Arch. Med. Sąd. Krym., 1999, s.49, 1-10.

24 Branicki, Kupiec, Wolańska-Nowak, jw. s. 123-176.
25 Tamże, s. 64-90.



98

Na podstawie badania DNA ojcostwo wykluczane jest wtedy,
gdy istnieją cztery błędy między dzieckiem i badanym mężczyzną w
obrębie markerów znajdujących się na różnych chromosomach, a
zarazem liczba PI wynosi zero. Niekiedy, jeśli wystąpiłaby mniejsza
liczba różnic, granice badań i analiz kodu genetycznego automatycz-
nie zostają poszerzone o następne układy DNA. Ojcostwo danego
mężczyzny potwierdzić można tylko wtedy jeśli szansa wynosi co
najmniej milion. Wtedy mamy pewność, czy dany mężczyzna jest
biologicznym ojcem, czy też nie26.

Zakończenie
Przed rozwinięciem się badań DNA do określenia biologicz-

nego ojca dziecka korzystano z wielu metod i technik jakie oferowa-
ła nam nauka, a zaliczają się do nich: określenie terminu poczęcia
dziecka, badania płodności mężczyzny, badania antropologiczne jak
również badania serologiczne. Metody te jednak nie zawsze okazy-
wały się dobre ze względu na dość duży margines błędu przez co nie
można było w stu procentach określić, czy dany mężczyzna jest bio-
logicznym ojcem, czy też nie. Dzięki stale prężącej ku przodowi i
rozwojowi nauce stało się możliwe korzystanie z coraz to bardziej
wyspecjalizowanych i doskonalszych urządzeń, które w bardzo
szybki sposób pozwalają na badanie i analizowanie próbki DNA co
jest dużym udogodnieniem i zaczęto je wykorzystywać w wielu
dziedzinach życia. Badania DNA umożliwiają potwierdzenie ojco-
stwa z prawdopodobieństwem, które prawie graniczy z pewnością
bądź wykluczenie z pewnością stu procentową. Wykorzystuje się te
badania do celów własnych i prywatnych lub na zlecenie organów
wyższych takich jak Prokuratura czy Sądy. Dzięki postępowi techno-
logicznemu otrzymaliśmy taką technikę badań jak multipleks PCR
poprzez to pomagają w szybkim i pewnym określaniu ojcostwa.

Streszczenie:
Ustalenie ojcostwa przed erą badań DNA było niezwykle cza-

sochłonne i trudne do ustalenia. Zmiany nastąpiły wraz z odkryciem
w 1985r. metody umożliwiającej odczytywanie sekwencji łańcucha
DNA, co znacznie wpłynęło na przyśpieszenie i wiarygodność prze-

26 Tamże, s. 56-79.
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prowadzanych badań na ojcostwo. Celem pracy jest pokazanie róż-
norodnych metod i sposobów używanych do określenie ojcostwa
przed i po wprowadzeniu analizy kodu genetycznego. Rozdział
pierwszy pracy skupia się na wszystkich możliwych badaniach, które
mogły by potwierdzić, bądź wykluczyć czy dany mężczyzna jest
ojcem dziecka. W drugiej części przedstawione są różne metody
analizy kodu DNA, dzięki czemu w następnych etapach badania
porównuje się DNA dziecka z DNA domniemanego ojca. Ostatni
rozdział pokazuje wartości i wzory, które są używane w badaniach i
to one są decyzyjne w określaniu, czy badany mężczyzna jest ojcem,
czy też nie.

Słowa kluczowe: badania DNA, ojciec, ojcostwo.

Summary:
DNA test as a way to establish paternity
Establishing paternity before the era of DNA testing was ex-

tremely time-consuming and difficult to determine.The changes took
place with the discovery in 1985. a method enabling the reading of
DNA, sequence chain, significantly influenced the acceleration and
reliability of conducted paternity tests.The aim of is to show various
methods and ways used to determine paternity before and after intro-
ducing the analysis of genetic codes.The first chapter of the work
focuses on all possible research that could confirm or rule out speci-
fied man is the father of a child.Next part presents different methods
of DNA code analysis, thanks to which in the next stages of the re-
search the child's DNA with the DNA of the alleged father is com-
pared.The last chapter shows the values and formulas that are used in
the research and they are the deciding in determining whether the
examined man is father or not.

Keywords: DNA testing, father, fatherhood.
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Joanna Dulewicz

Portrety ojców we Wspomnieniach Maryli Wolskiej
i Beaty Obertyńskiej

Wspomnienia poetek Maryli Wolskiej1 i Beaty Obertyńskiej2

to zebrane w jedno wydawnictwo brulionowe zapiski matki oraz
tekst córki. Pierwsza pisała dla siebie i bliskich. Druga czyniła to
mając świadomość możliwości publikacji spisywanych wspomnień.
Wolska podjęła się przedstawienia swego dzieciństwa: począwszy od
faktów, które znać mogła z relacji czy zapisków innych, poprzez
najwcześniejsze swoje wspomnienia oraz rodzinne historie, opowie-
ści i anegdoty. Rozległość tematu, pojawianie się wątków pobocz-
nych i brak wystarczającej ilości czasu sprawiły, iż autorka nie dotar-
ła w zapiskach dalej, niż do około ósmego roku swego życia. Prze-
rwaną historię podjęła – po latach – córka poetki Beata Obertyńska.
Na podstawie notatek pozostawionych przez matkę, jej opowiadań
oraz strzępków własnych wspomnień rekonstruowała3 młodzieńcze i
dojrzałe lata Wolskiej. W rekonstrukcję tę – siłą rzeczy – wpisuje się
także dzieciństwo Obertyńskiej. Nieodłącznym zaś elementem
wspominania dzieciństwa jest przywoływanie sylwetek rodziców. Ci
pojawiają się w zapiskach obydwu poetek. Co więcej, Wolska opisu-
je także dzieciństwo swej matki, a co za tym idzie, przedstawia syl-
wetki swoich dziadków.

Niniejsza praca poświęcona jest analizie trzech portretów oj-
ców, które to naszkicowane zostały we Wspomnieniach. Pierwszym
z nich jest ten przedstawiający Karola Monné, ojca Wandy Młodnic-
kiej i dziadka pierwszej z autorek Wspomnień. Drugi portret prezen-
tuje ojca Maryli Wolskiej, trzeci zaś – jej męża, ojca Beaty Obertyń-

1 Maryla Wolska (1873-1930) – poetka, autorka takich prac, jak m. in.
Święto Słońca, Swatna, Dzbanek malin, Dziewczęta.

2 Beata Obertyńska (1898-1980) – poetka i pisarka, autorka zbiorów
wierszy (m. in. Pszczoły w słoneczniku, Anioł w knajpie, Miód i piołun,
Skrząca liberia), wspomnień i powieści (m. in. W domu niewoli, Gitara i
tamci, Ziarnka piasku).

3 Użycie trybu niedokonanego jest tu świadome, gdyż pełna rekonstruk-
cja – na co niejednokrotnie wskazują obydwie autorki – nie jest możliwa.
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skiej. Zanim jednak przejdziemy do ich analizy, należy wyjaśnić
kilka kwestii dotyczących przywoływania wspomnień i pracy pamię-
ci. Jest to istotne, gdyż zarówno Wolska, jak i później Obertyńska
spisywały Wspomnienia nie tylko wiele lat po śmierci pierwszego ze
wzmiankowanych powyżej mężczyzn, ale także po śmierci własnych
ojców. To, w jaki sposób zostali oni zapamiętani przez autorki i
przedstawieni na kartach utworu wiąże się z wieloma czynnikami, o
których poetki wspominają i którym należy poświęcić chwilę uwagi.

Pamięć dzieciństwa we Wspomnieniach
Maryla Wolska (z domu Młodnicka) urodziła się 13 marca

1873 roku we Lwowie. Autorka pisze: „dzięki stosowi starych ka-
lendarzy, w których rodzice przez długi szereg lat zapisywali waż-
niejsze wydarzenia, mogłam i ja, wertując je (…) przyjrzeć się z
bliska początkom własnym (…)”4. Już zatem na początku swej opo-
wieści autorka zaznacza, iż rodzinne zapiski, ale także przypadkowo
poczynione notatki są niekiedy nośnikami pamięci. Wolska spisując
wspomnienia niejednokrotnie czerpie właśnie z tego rodzaju źródeł
wiedzy. Autorka bądź to cytuje je, bądź także komentuje. Bywa, iż
odnotowane strzępki informacji stanowią pretekst do snucia dalszych
rozważań. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Wolska nadała
swym wspomnieniom tytuł Quodlibet. Nawiązuje on do dobrze za-
pamiętanego z dzieciństwa obiektu, który stał się później dla autorki
symbolem pewnego sposobu ożywiania pamięci:

Ów „quodlibet” była to jakby płytka szuflada, nieduża, wie-
szana na gwoździu jak obraz, pokryta szkłem, podobna do tych, w
jakie się zamyka zbiór motyli. Dno jej, wyścielone podwatowanym
białym atłasem, pełne było poprzyszpilanych drobiazgów, najprze-
różniejszych pamiątek, a za każdą z nich ciągnęła się lotna smużka
wspomnień. Pomysł malujący wyraziście romantyczną epokę, w
której powstał, zaczarowane sentymentalne pudełko, dziś może
śmieszne, za pomocą którego wszakże - niech sobie kto mówi, co
chce – ludzie tamtych czasów umieli chwytać lepsze chwile życia za
jedno pióro bodaj, pióro wyrwane w locie, i przyszpilić je do białego

4 M. Wolska, B. Oberyńska, Wspomnienia, Warszawa 1974, s. 9.
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atlasu tak mocno, że i ja – po tylu latach – mogłam niejednemu się
nacieszyć, niczego prawie nie zapomnieć…5.

Quodlibet rozumiany jako jedna z odmian gatunkowych litera-
tury dokumentu osobistego, wywiedziony został z materiału pozatek-
stowego6. Przyczynkiem do snucia historii swego dzieciństwa staje
się w tym przypadku przedmiot, który niegdyś zainteresował autor-
kę, lub wspomnienie czy powidok sytuacji, w której przed laty
uczestniczyła. Wokół takich artefaktów poetka konstruuje opowieść,
niepozbawioną niedomówień, czy białych plam, ale oddającą sposób
w jaki, będąc dziewczynką, postrzegała otaczającą rzeczywistość.

Forma quodlibetu pociąga za sobą także pewien namysł nad
mechanizmami pamięci7. Wspomniane przeżywanie „z drugiej ręki”
nie jest tym, co moglibyśmy sklasyfikować jako błąd atrybucji: Wol-
ska wyraziście oddziela niezaprzeczalne fakty od rodzinnych podań.
Odwołania do owej ustnej tradycji – licznie pojawiające się w tekście
– pozwalają stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z pracą pamięci
komunikatywnej. Jest to kategoria wyróżniona przez Jana Assmanna,
która obok pamięci kulturowej służyć ma poznawaniu pamięci zbio-
rowej (społecznej8). Obejmuje ona „aktywną pamięć (wspominanie)
i doświadczenia żyjących pokoleń, które przekazywane są poprzez
interaktywne działania, ale w sposób niesformalizowany”9. Pamięć
komunikatywna, obejmująca wydarzenia dwóch lub trzech pokoleń,
podtrzymywana jest – tak jak ma to miejsce w przypadku wspo-
mnień Wolskiej, a następnie Obertyńskiej – dzięki rodzinnym prze-
kazom, przyjacielskim rozmowom, opowiadanym przy stole anegdo-

5 Tamże, s. 76.
6 Por. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta? : kobieca litera-

tura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny
światowe, Kraków 2013, s. 58-60.

7 Por. tamże, s. 61.
8 Por. R. Poczykowski, Lokalny wymiar pamięci: pamięć zbiorowa i jej

przemiany w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010, s. 27-29.
9 R. Traba, Czym jest pamięć kulturowa, w: J. Assmann, Pamięć kultu-

rowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach staro-
żytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. nauk. R. Traba, Warszawa
2008, s. 13.
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tom, a nawet plotkom10. W Quodlibecie Wolskiej znalazły się, w taki
właśnie sposób przekazywane relacje o wydarzeniach z dzieciństwa i
młodości matki poetki, Wandy Monné, oraz jej krewnych. Nie za-
brakło miejsca także na opowieści o młodości ojca, Karola Młodnic-
kiego, jak również o jego krewnych i przyjaciołach. Wolska wpro-
wadza te historie do tekstu swych wspomnień zaznaczając, iż zasły-
szała je od konkretnego krewnego lub stwierdzając po prostu, iż w
domu „mówiło się o tym”. Poetka wydaje się niekiedy niemal drążyć
podstawy prawdziwości rodzinnych podań. Czasami przytacza alter-
natywne wersje przedstawianych historii. W tekście pojawiają się
również wtręty, poprzez które nie tylko doprecyzowywane są portre-
ty osób szkicowane przez autorkę, ale również – jak się wydaje –
Wolska stara się ocalić rodzinną spuściznę wspomnieniową.

Quodlibet to zatem świadectwo „lepszych chwil życia” –
schwytanych i utrwalonych nośników pamięci. Wydaje się, iż nie-
przypadkowo wybrała Wolska tę formę spisywania swych wspo-
mnień. Mimo ubolewania nad ich chaotycznością, autorka pragnie
przede wszystkim przywołać i zatrzymać minione chwile oraz ocalić
od zapomnienia osoby, które już odeszły.

Pojawić się może pytanie, dlaczego przywoływanie czasów
dzieciństwa jest dla Wolskiej tak ważne. Odpowiedzi dostarcza już
pobieżna lektura Quodlibetu. Autorka jawi się w nim jako osoba
niezwykle sentymentalna (cechuje to także i drugą z autorek), zaś
powrót do dzieciństwa staje się jednocześnie powrotem do krainy
szczęśliwości. Owe „lepsze chwile” to pojawiające się na kartach
Quodlibetu sceny z dzieciństwa, które mimo kilku gorzkich akcen-
tów postrzegała autorka jako beztroski i piękny czas. Schemat ten
zarysowuje się jeszcze mocniej w przypadku tej części Wspomnień,
której autorka jest Obertyńska i która zatytułowana została Quodli-
becik. Zarówno bowiem relacje obydwu poetek z matką, jak i z oj-
cem przedstawione są jako pełne miłości, ciepła i zrozumienia.

10 Dlatego też pojawia się ścisły związek z tychże opowieści z biogra-
fiami osób, które przekazują potomnym informacje o wydarzeniach, w
których brały udział (Zob. J. Assmann, Pamięć kulturowa…, op. cit.). Wol-
ska wydaje się być – w pewnym stopniu – tego świadoma, o czym świadczą
liczne próby scharakteryzowania osobowości, sposobu bycia, a nawet spe-
cyfiki percepcji opisywanych osób.
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Szczególnie wyraźnie uwidacznia się to w zestawieniu (czynionym
przez samą autorkę) szczęśliwego dzieciństwa Maryli z nieszczęśli-
wym dzieciństwem jej matki.

Nadmienić należy, iż Wolska nie stara się wybielić postaci
wypełniających jej dzieciństwo. Opisuje je tak, jak je zapamiętała –
sama, lub przywołując wrażenia „z drugiej ręki”.

Wydarzenia opisane w Quodlibecie dotyczą jednak jedynie
fragmentu dzieciństwa Wolskiej. Autorka nigdy bowiem nie dokoń-
czyła swojej pracy. Przerwaną historię podjęła po latach jej córka,
Beata Obetyńska, tworząc Quodlibecik. Obraz przedstawiający dzie-
ciństwo Wolskiej zostaje w nim nie tylko dokończony, ale także
uzupełniony. Zaś dorosłe życie poetki jest – częściowo – przedsta-
wione z perspektywy dziecka. Obertyńska, nie unikając wszakże
refleksji i merytorycznych wyjaśnień właściwych biografowi, odwo-
łuje się także do swych własnych wspomnień i dziecięcego sposobu
percepcji, przyjmując tak zwaną żabią perspektywę. Dzięki temu
zabiegowi Qudolibecik zyskuje także autobiograficzny charakter.

Jak wynika z powyższych rozważań pamięć o przodkach opi-
sanych przez autorki Wspomnineń utrwalona została nie tylko w
nabytych w dzieciństwie doświadczeniach, ale także różnego rodzaju
artefaktach oraz ustnych podaniach i opowieściach. Pierwsza z osób,
której poświęcimy uwagę, Karol Monné, znany był autorce jedynie z
takich właśnie ustnych przekazów. Przyjrzyjmy się teraz bliżej por-
tretowi tejże postaci.

Portret pierwszy: Karol Monné
Karol Monné to dziadek Maryli Wolskiej. Poetka nie znała go

osobiście. Wszelkie relacje na jego temat zawarte w Qudolibecie
pochodzą – jak zaznacza autorka – z przekazów jej matki, Wandy
Młodnickiej. Ta opowiadała córce nie tylko o genealogii swego rodu,
ale także o swym dzieciństwie, w którym bardzo mocno (i negatyw-
nie) – jak wynika z lektury Wspomnień – odznaczała się postać ojca.

Karol Monné był potomkiem francuskich emigrantów, który
ożenił się z Kordelią baronówną Wentz zu Niederlannstein, sierotą
wychowywaną przez ciotkę, pochodzącą jednak ze starej szlachec-
kiej rodziny. Małżeństwo nie było szczęśliwe – jak pisze Wolska –
„zwłaszcza dla babci, która całe życie nie podźwignęła się po klęsce
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zawodu na człowieku szalenie i do ostatniego tchu kochanym”11.
Monné nie szanował żony, nie był jej wierny, wydaje się, iż nie da-
rzył uczuciem nawet jedynej zrodzonej z tego małżeństwa córki.
Mała Wanda bała się swego ojca. Jak czytamy w Quodlibecie, „bała
się nawet wszystkiego, co miało z nim związek”12. Kolejne ekscesy
ojca i to, w jaki sposób krzywdził jej matkę napawały dziewczynkę
niekłamanym wstrętem. Przyszła pisarka, tłumaczka i działaczka
Towarzystwa Szkoły Ludowej doświadczyła ze strony ojca także
fizycznej przemocy. W spisanych Wspomnieniach córka wspomina
gorzkie anegdoty z życia matki:

Oto raz, gdy mała migała palcem poprzez płomyk świecy,
ucieszona, że to nic a nic nie parzy i ze to tak można, ojciec zaszedł-
szy ją raptem od tyłu, chwycił i siłą przytrzymał jej rękę nad świecą!
Jeśli to miał być chwyt pedagogiczny mający na celu oduczenie
dziecka na zawsze „igrania z ogniem”, trudno nie oniemieć z osłu-
pienia nad taką pedagogią13.

W innym miejscu zaś pisze o eleganckiej szpicrucie z rączką
wysadzaną turkusami, która stała się artefaktem pamięci, nośnikiem
smutnych wspomnień:

Przedmiot ten leżał czy wisiał gdzieś wyżej, niż dziecko mo-
gło dosięgnąć. Podobał się jednak tak bardzo, że czy wprost, czy za
pośrednictwem babci napierała się bliższego z nim zapoznania.
Dziadek mój zawołał wreszcie małą, zdjął pożądany obiekt z gwoź-
dzia czy z półki i kazał jej położyć obie rączki na brzegu stołu. Nim
przewidzieć zdążyła, co nastąpi, ojciec trzasnął ją z całej siły po le-
żących ufnie małych rączynach… Taki był dowcip14.

Jak dowiadujemy się z lektury utworu, nie były to odosobnio-
ne przypadki złego traktowania córki przez ojca.

Sytuacja była o tyle trudna, że Monné inaczej zachowywał się
w domu, a inaczej poza nim. Wśród krewnych, przyjaciół i znajo-
mych cieszył się opinią nie tylko patrioty, ale także człowieka ele-
ganckiego, towarzyskiego, dobrze wychowanego i uzdolnionego.

11 M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 89.
12 Tamże, s. 90.
13 Tamże.
14 Tamże.
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Studiował za granicą, doskonale śpiewał i grywał na gitarze. Włączał
się także w działalność na rzecz kraju.

Córka świadoma była uzdolnień swego ojca, nie potrafiła jed-
nak pogodzić się z tym, jak traktuje on własną rodzinę. Dziewczynka
odczuła zatem ulgę, gdy rodzice rozstali się. Ojciec niemal natych-
miast znalazł sobie kolejną partnerkę, którą także, jak się później
okazało, krzywdził. Początkowo jednak interesował się Wandą. Jak
czytamy w Quodlibecie „od czasu do czasu obdarzał córkę czymś
modnym i ładnym”15. Kiedy Wanda dorosła i wyszła za mąż Monné
odwiedził ją jeszcze kilkakrotnie. Spotkania te zawsze jednak cha-
rakteryzowała napięta i nieprzyjemna atmosfera. Wystarczyła kłótnia
dotycząca spraw politycznych, by ojciec definitywnie odciął się od
swojej córki. Gdy po latach spotykał ją przypadkowo nie tylko pró-
bował nawiązać z nią kontaktu, ale wręcz traktował córkę jak obcą
sobie osobę.

Portret drugi: Karol Młodnicki
Ojciec Maryli Wolskiej, urodzony w 1835 roku malarz, ry-

sownik i nauczyciel, reprezentuje całkowicie odmienny typ rodzica,
niż ten, który przedstawiony został powyżej. Już w najwcześniej-
szych wspomnieniach poetki pojawia się on jako człowiek oddany
swej pasji:

„Rysował Tatko baby z piekarni, Daćka ogrodnika, spędzają-
cego życie pośród kwiatów i jarzyn (…). Stawałam cicho przy tat-
kowym łokciu i widok spiczastego ołówka, spod którego sypały się
szybkie szare kreski (…) przejmował mnie nabożnym uszanowaniem
dla tatkowych palców (…). Puszyło się coś we mnie, że Tatko tak
umie, alem go jeszcze samego wcale nie znała, choć czułam, że mnie
kocha”16.

Jak widzimy to wspomnienie kilkuletniej wówczas Maryli
kontrastuje z dziecięcymi doświadczeniami jej matki. Dalsza lektura
Quodlibetu pozwala sądzić, iż Młodnicki był niemal wzorowym
mężem i czułym, kochającym rodzicem.

15 Tamże, s. 93.
16 Tamże, s. 24.
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Wolska, jak sama wspomina, bywała dzieckiem krnąbrnym,
impulsywnym i przysparzającym wielu problemów wychowaw-
czych. Nie wykazywała także chęci do nauki. Rodzice wielokrotnie
musieli uciekać się do podstępów, by przekazać jej niezbędną wiedzę
czy wykształcić prawidłowe nawyki i umiejętności. Znamienne jed-
nak, iż artystyczne zamiłowania jej ojca były bliskie także córce.
Okazało się, iż dziewczyna chciała pójść w ślady ojca i także podjęła
studia malarskie. Jak można przypuszczać na podstawie lektury
Wspomnień Młodnicki był dla swojej córki autorytetem. Wynikało to
zapewne – jak wnioskować można na podstawie lektury Wspomnień
– nie z autorytarnego, ale serdecznego i pełnego zrozumienia podej-
ścia Młodnickiego do indywidualności swej córki. Maryla wspomina
na przykład:

Tak cudownie wpaść ciepłą twarzą w jego podniesiony, ośnie-
żony kołnierz, gdy Tatko do domu wraca, wiedzieć, że już dziś nig-
dzie nie wyjdzie!! Że niedługo wyjmę szachy z pudełka i przy jasnej
lampie z trzema sfinksami na postumencie grać zaczniemy oboje, a
gdy zbliżać się będzie pora mojego zasłużonego mata, Tatko uroczy-
ście i nieco ponuro zanuci marsza weselnego Lohengrina , znak
umówiony między nami, gdy klęska już bliska… A po partii wywia-
dy bez końca i kochane, niewyczerpane wspomnienia o tatkowej
młodości17.

Wolska opisuje dalej między innymi to, jak ojciec potrafił
snuć historie. Dziewczynka szczególnie upodobała sobie te, które
dotyczyły jego młodości. „Znałam jak żywe z opowiadań miejsca, w
których szczęśliwy był i wesoły, znałam z rysunków mnogość ludzi,
którzy go otaczali, którzy byli mu bliscy i drodzy”18 – wspomina
poetka. Wzruszeniem napawało ją to, jak silne były ojcowskie przy-
jaźnie oraz to, jak lojalny był wobec swych bliskich. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że Młodnicki starał się podtrzymywać pamięć
o swym zmarłym przyjacielu i jednocześnie byłym narzeczonym
swojej żony – Arturze Grottgerze. Jego prace plastyczne zajmowały
honorowe miejsce w domu Młodnickich, a opowieści o nim były
wielokrotnie powtarzane. Zresztą Grottger oddziaływał także na

17 Tamże, s. 171.
18 Tamże, s. 171.
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twórczość artystyczną Młodnickiego. Z czasem, w domu Młodnic-
kich zaczęło pojawiać się też coraz więcej pamiątek po zmarłym
artyście, które rodzice Maryli starali się gromadzić.

O tym, jak bardzo kochanym dzieckiem była Wanda świadczy
anegdota przytoczona w Quodlibeciku przez jej córkę. Będąc dora-
stającą panienką, przyszła autorka Dzbanka malin przebywała na
wakacjach w wiejskim majątku rodziców. Ojciec zaś, z względu na
zawodowe obowiązki, przebywał we Lwowie. Któregoś dnia, zaży-
wająca akurat spaceru Wanda ujrzała ojca biegnącego od strony sta-
cji kolejowej. Brak bagażu oraz niedbały ubiór sugerował, że ten
przybył na wieś w wielkim pośpiechu. Gdy tylko dostrzegł swą cór-
kę, Młodnicki uściskał ją mocno i czule, nie mogąc ze wzruszenia
wykrztusić z siebie słowa. Jak się później okazało, dostał fałszywą
depeszę o rzekomej chorobie dziecka. Wolska tak wspominała to
wydarzenie: „Nigdy, nigdy w życiu nie zapomnę tego olbrzymiego
dudnienia, jakie mnie objęło… Jakby wszystkim dookolnym górom
waliło w piersi! A to było tylko to najdroższe, przerażone, chore
tatkowe serce! O mnie!”19.

To, w jaki sposób Wolska wspomina swego ojca pozwala są-
dzić, iż potrafił on zapewnić rodzinie poczucie bezpieczeństwa.
Dziewczyna darzyła go zaufaniem, żywiła pewność, że będzie ją
wspierał i szanował jej życiowe wybory.

Portret trzeci: Wacław Wolski
Urodzony w 1865 roku inżynier, wynalazca i przedsiębiorca

przemysłu naftowego należy do ostatniego pokolenia ojców przed-
stawionych we Wspomniniach. Mąż Maryli Wolskiej, ojciec Beaty
Obertyńskiej, ale także Ludwika, Juliana, Kazimierza i Anieli Pawli-
kowskiej jawi się w Quodlibeciku jako osoba wyjątkowa. Obertyń-
ska na podstawie rodzinnych anegdot oraz wyciąganych z nich wnio-
sków rekonstruuje młodość swych rodziców. Opisuje okoliczności,
w których się poznali, wyjaśnia to, jak ojciec stał się zamożnym
przedsiębiorcą, a następnie jak – ratując przyjaciela z opresji – utra-
cił większą część swego majątku. Autorka przytacza także wspo-
mnienia swej matki oraz zapamiętane z dzieciństwa wypowiedzi

19 Tamże, s. 263.
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ojca. Załącza również rodzinne fotografie i faksymile dokumentów
by zilustrować to, co opisuje.

Ze zgromadzonego materiału wyłania się portret przede
wszystkim kochającego, oddanego męża. Pozwolił on żonie na roz-
wijanie artystycznych uzdolnień, zdejmując z niej niemal wszelkie
obowiązki (łącznie z troską o wychowanie dzieci), które to wziął na
siebie. Obertyńska pisze:

Wiedział, że mama jest przede wszystkim artystą, a komuś, kto
został tym cudowny kalectwem zaszczycony, nie można kazać żyć ina-
czej, jak tylko zgodnie z kierunkiem włókien jego specyficznej psychiki.
(To znaczy można, ale nic z tego wtedy nie wychodzi.) A Ojciec był
zbyt mądry, by o tym nie wiedzieć. I na szczęście był dostatecznie za-
możny, aby sobie na to pozwolić. I nigdy nie wymagał od żony niczego,
co by ją zmuszało do przekreślenia w sobie czegokolwiek z tamtej na-
powietrznej dzieciny twórczości. Przeciwnie. Był bezbrzeżnie wyrozu-
miały i świetnie rozumiał mamy „gatunek”20.

Jak można się zatem domyślać, to właśnie miłość do żony i
zrozumienie jej potrzeb sprawiało, że panująca między Wolskimi
harmonia stała się podstawą poczucia bezpieczeństwa, którego – jak
wspomina – Obertyńska doznawała w dzieciństwie. W innym miej-
scu, autorka określa swego ojca po prostu jako „uosobienie bezpie-
czeństwa naszego domu”21.

Kolejną cechą Wolskiego była przedsiębiorczość. Pomińmy w
tym momencie jego umiejętność prowadzenia interesów. Jako mąż i
ojciec, Wolski starał się bowiem pracować tak, by zapewnić dostat-
nie życie swoim najbliższym. Nawet utrata majątku, jak wspomina
Obertyńska, nie przełożyła się znacząco na obniżenie standardów
życia. Co więcej, zaznaczyć wypada, iż Wolska, ze względu na brak
predyspozycji po temu, nie zajmowała się prowadzeniem domu, nie
dbała o domowe rachunki, nie troszczyła się o to, co należy kupić.
Tymi sprawami zajmowała się albo jej matka, albo wynajęta osoba.
Jednak nad wszystkim miał pieczę pan domu. To on dbał o wszystko
to, czym w tradycyjnych rodzinach zajmowały się kobiety, nie tylko
nie zaniedbując przy tym obowiązków zawodowych, ale stale trosz-

20 Tamże, s. 403.
21 Tamże, s. 401.
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cząc się o rozwój i unowocześnianie prowadzonej firmy. Obertyńska
podsumowuje to tak:

Sam jeden dźwigał sklepienie naszego nieba. Wchodząc do domu
zostawiał świat trosk, zmagań i wysiłków za progiem, wnosząc ze sobą
zawsze jednakową pogodę, dobroć i kochanie. Dom miał być na to, aby
w nim znajdować wytchnienie i odprężenie myśli22.

Poetka przedstawia zatem ojca jako osobę, która potrafi pogo-
dzić życie rodzinne z pracą zawodową i – co więcej – cały czas stara
się rozwijać na każdej w tych płaszczyzn.

Autorka wspomina ojca także jako towarzysza dziecięcych za-
baw. Opisuje szczególny język, który stanowił kod, za pomocą któ-
rego dzieci komunikowały się z ojcem i co sprawiało wszystkim
wiele radości. Przywołuje rodzinne, domowe tradycje, jak chociażby
zwyczaj płatania figli matce w dniu pierwszego kwietnia, który to
był świetną zabawą dla wszystkich domowników, a którego inicjato-
rem był ojciec. W tekście Quodlibeciku nie brak także opisów zabaw
w ogrodzie, podczas których dziecięca radość udzielała się także
ojcu (matka w tych zabawach nie uczestniczyła). „Ojciec był bosy –
jak my. I mokry – jak my. I myślę, że tak samo jak my – szczęśli-
wi…”23 – tak pisze autorka o zabawie ogrodowym wężem. Podob-
nych, plastycznych i przesyconych nostalgią wspomnień jest w tek-
ście znacznie więcej.

Wolski, mimo wielu obowiązków, nie zaniedbywał wychowa-
nia i edukacji swoich dzieci. To on wynajmował guwernerów i wy-
bierał szkoły, które najbardziej odpowiadały edukacyjnym potrze-
bom dzieci. Dbał także o ich rozwój fizyczny: sam uprawiając różne
sporty, zachęcał do tego także i dzieci. Wolska wspomina wspólną
gimnastykę na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowe oraz to, jak
ojciec troszczył się, by jego dzieci prowadziły zdrowy tryb życia.

Śmierć ojca, poprzedzona wybuchem I wojny światowej i
śmiercią brata, w symboliczny sposób staje się definitywnym koń-
cem dzieciństwa Obertyńskiej. Staje się także końcem tej części tek-
stu Wspomnień, w której autorka w sposób chronologiczny opisuje
dzieje swej rodziny.

22 Tamże, s. 388.
23 Tamże, s. 410.
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Zakończenie
Jak dowodzi Tomasz Maruszewski, twórcami tak zwanego mi-

tu szczęśliwego dzieciństwa są najczęściej rodzice ponieważ ułatwia-
ją dostęp do wspomnień zdarzeń opatrzonych dodatnim znakiem
emocjonalnym”24. Autor, powołując się na badania K. Farrant i E.
Reese przeprowadzone w 2000 roku dowodzi, iż „dzieci od bardzo
wczesnych faz rozwoju przechodzą specyficzny trening socjalizacyj-
ny, podczas którego dowiadują się, że przywoływanie pewnego ro-
dzaju zdarzeń jest bardziej stosowne w kontaktach z dorosłymi”25.
Co więcej, jak czytamy w artykule autorstwa Anny Rybak-Korneluk
zatytułowanym Pamięć autobiograficzna i jej znaczenie w wybra-
nych zaburzeniach psychicznych generalnie wspomnienia pozytywne
charakteryzują się większą dostępnością niż te, o nacechowaniu ne-
gatywnym26. Badaczka wyjaśnia, iż psychiatrzy tłumaczą ten fakt
„interakcją dwóch czynników – większym spadkiem afektu nega-
tywnego w czasie i ułatwionym dostępem do bardziej intensywnych
emocjonalnie zdarzeń, co skutkuje częstszym odtwarzaniem sytuacji
nacechowanych afektem pozytywnym”27.

Biorąc powyższe pod uwagę nie dziwi fakt, iż dzieciństwo
wspominane i przedstawiane na kartach utworów literackich jawi się
bardzo często jako swego rodzaju „kraina szczęśliwości”, którą przywo-
łuje się z nostalgią i wzruszeniem. Osoby wypełniające tę krainę także
przedstawiane są najczęściej jako wyjątkowe i dobre. Jednak w przy-
padku trzech portretów ojców wyłaniających się ze Wspomnień Wol-
skiej i Obertyńskiej sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna. O ile ostatnia
z wymienionych autorek w sposób jawny i – jak można wnioskować –
świadomy mitologizuje swe dzieciństwo, a co za tym idzie także i po-
stać ojca, o tyle Wolska stara się najwyraźniej powstrzymywać przed
tego rodzaju podejściem. Ojciec Obertyńskiej jawi się w tekście jako
osoba niemal pozbawiona wad. Ojciec Wolskiej przedstawiony jest, jak
się wydaje, bardziej realistycznie, co jednak nie umniejsza w żaden

24 T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, s. 141.
25 Tamże.
26 A. Rybak-Korneluk i wsp., Pamięć autobiograficzna i jej znaczenie w

wybranych zaburzeniach psychicznych, „Psychiatria Polska: organ Polskie-
go Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa 2016, t.50, nr 5, s. 960.

27 Tamże, s. 962.
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sposób jego wartości oraz nie wpływa negatywnie na jego obraz. Zde-
cydowanie negatywne postawy cechują jedynie ojca Młodnickiej. W
tym przypadku portret skreślony jest tak, iż trudno dostrzec w nim ja-
kiekolwiek jaśniejsze odcienie.

Nie jest jednak celem tej pracy dociekanie tego, jakimi fak-
tycznie cechami charakteryzowali się Monné, Młodnicki i Wolski.
Analizując bowiem literaturę wspomnieniową warto mieć na uwadze
indywidualny punkt widzenie autorek, ich prywatne odczucia i wra-
żenia oraz zapamiętane z dzieciństwa chwile. To w jaki sposób zde-
cydowały się przelać je na papier świadczy o ich sposobie postrzega-
nia oraz o tym, w jaki sposób chciały swych ojców zapamiętać.

Streszczenie:
Wspomnienia Wolskiej i Obertyńskie,j stanowiące wspomnie-

niowy dwugłos matki i córki, przedstawiają dzieciństwo i dorosłe
życie autorek oraz ich najbliższych. W książce, na różne sposoby,
autorki próbują ocalić od zapomnienia ludzi, którzy już odeszli. Czy-
telnik może między innymi znaleźć w książce portrety trzech ojców.
Każdy z nich reprezentuje inne pokolenie. Pierwszy, Karol Monné,
przedstawiony jest jako ojciec, który nie dbał o rodzinę i który był
postrachem dla swojej córki. Drugi, Karol Młodnicki, jest z kolei
przykładem czułego i kochającego ojca. Zaś ostatni, Wacław Wolski,
przedstawiony jest jako przedsiębiorczy człowiek, który potrafił
godzić życie rodzinne i zawodowe. Jako ojciec został tak zmitologi-
zowany przez swoją córkę, że w tekście prezentuje się niemal jako
bohater wolny od wszelkich wad.

Słowa kluczowe: ojciec, ojcowie, pamięć, wspomnienia, córki

Summary:
Portraits of fathers in Wspomnienia of Maryla Wolska and

Beaty Obertyńska
Wspomnienia by Wolska and Obertyńska can be considered as

a memoir duo of mother and daughter, who described their childhood
and adult live as well as the members of their family. In the book,
through various ways, the authors tried to save form the oblivion
people who had already gone. Among the others, a reader can find in
the book the portraits of three fathers. Each of them represents dif-
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ferent generation. The first on, Karol Monné, is presented as a father
who did not care about his family and who was a real bugbear for his
daughter. The second one, Karol Młodnicki, is on the other hand an
example of tender and loving father. The last one, Wacław Wolski, is
presented as an enterprising man who could reconcile family and
professional life. As a father he is so mythologized by his daughter
that in the text he appears almost as a hero free of any defects.

Key words: Father, fathers, memory, memories, daughters

Bibliografia:
Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.
Pekaniec A., Czy w tej autobiografii jest kobieta? kobieca lite-

ratura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II
wojny światowe, Kraków 2013.

Poczykowski R., Lokalny wymiar pamięci: pamięć zbiorowa i
jej przemiany w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010.

Rybak-Korneluk A. i wsp., Pamięć autobiograficzna i jej zna-
czenie w wybranych zaburzeniach psychicznych, „Psychiatria Polska:
organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Warszawa 2016,
t.50, nr 5.

Traba R., Czym jest pamięć kulturowa, [w:] J. Assmann, Pa-
mięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w
cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red.
nauk. R. Traba, Warszawa 2008.

Wolska M., Oberyńska B., Wspomnienia, Warszawa 1974.



Marta Pietrycha

Aktywne ojcostwo

Wstęp
Ojciec jest „gwarantem poczucia bezpieczeństwa całej rodzi-

ny”1. Jego struktura psycho – somatyczna predysponuje go do budo-
wania domu. To ona ukierunkowuje go do aktywności. Dlatego też
charakterystyczną cechą mężczyzny jest ,,skuteczność w działaniu,
przedsiębiorczość, wola walki”2. Mężczyzna może realizować się w
potrzebie ,,dawania siebie przez pracę, opiekę, działanie dla żony i
dzieci”3. Posiada on także potrzebę obrony słabszych. Troska o bez-
pieczeństwo swoich wychowanków jest „czymś, co trwa przez cały
bieg życia ojca”4. By prawidłowo przebiegał rozwój dziecka nie-
zbędna jest obecność ojca przyjaciela, towarzysza. Ojciec powinien
wpisać się w codzienne życie dziecka, uczestniczyć w jego proble-
mach i sukcesach. Czym zatem jest aktywne rodzicielstwo? Jakie
funkcje pełni ojciec?

1. Rodzicielstwo - terminologia
Przed wyjaśnieniem terminu ,,rodzicielstwo” warto przedsta-

wić i omówić podstawowe struktury pojęciowe. I tak termin „rodzic”
pochodzi od słów „rodzić” i „rodziciel”, którym dawniej określano
ojca. Pojęcie to łączy ze sobą dwie relacje, a mianowicie: relację
międzypokoleniową związaną z narodzinami dziecka, z istnieniem
biologicznego związku pomiędzy dorosłym a dzieckiem5.

Jak czytamy w literaturze przedmiotu rodzic jest naturalnym i
prawnym opiekunem swojego dziecka do momentu osiągnięcia przez
niego pełnoletności. Zdaniem A. Kwak „rodzic ma obowiązek i prawo

1 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków
2006, s. 198.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 D. Opozda, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicz-

nych, t. 5, Lublin 2007, s. 30.
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kierowania potomstwem oraz reprezentowania go”6. Pojęciem pochod-
nym w omawianym zagadnieniu jest określenie „być rodzicem”. Termin
ten jest pojęciem szerszym od pojęcia rodzic. W literaturze zachodniej
mówimy o dwóch pojęciach: parenting i parenthood. Pierwsze pojęcie
parenting oznacza być rodzicem, pełnić role rodzicielskie, realizować
zadania opiekuńcze i wychowawcze, stwarzać odpowiednie warunki dla
rozwoju potomstwa. Z kolei parenthood to stan rodzicielski dotyczący
posiadania dzieci. Jak podaje A. Kwak „w polskiej literaturze familiolo-
gicznej „bycie rodzicem” ujmowane jest jako proces rozwijania i wyko-
rzystywania wiedzy oraz określonych umiejętności do zaplanowania,
powołania do życia, urodzenia, wychowania i/lub opieki nad dziec-
kiem”. To spojrzenie wskazuje na to, iż pełnienie roli rodzicielskiej
odnosi się do osoby dorosłej, która odpowiada za kwestie rozwojowe i
opiekuńczo-wychowawcze dziecka.

Rodzicielstwo jest rodzajem relacji zachodzącej między
dzieckiem a dorosłym. Może ono przyjmować różne formy. Naj-
ogólniej mówimy o rodzicielstwie biologicznym, psychicznym i
społeczno-prawnym. Inna typologia dotyczy rodzaju relacji. I tu
mówimy o rodzicielstwie biologicznym i społeczne. Z kolei ze
względu na trwałość relacji wyróżniamy rodzicielstwo społeczne,
pomocnicze, stałe, chwilowe i okresowe. Dość obszerną typologię
rodzicielstwa omówił D. Jabłoński oraz L. Ostasz. Autorzy ci wy-
mieniają pięć rodzajów rodzicielstwa, a mianowicie: „genetyczne,
biologiczne, społeczne, ceremonialne i pomocnicze”7. Dlatego też
rodzicielstwo to „obszar aktywności człowieka oznaczający pełnie-
nie roli matki bądź ojca, które obejmuje całokształt zachowań po-
dejmowanych w relacji z dzieckiem. Forma realizowania roli rodzica
jest funkcją oczekiwań społecznych, formułowanych pod jego adre-
sem oraz sposobu rozumienia tych oczekiwań przez rodzica. Spo-
łeczna rola rodzica nie jest przyjmowana biernie, ale tworzona –
kreowana (…)”8.

6 Tamże.
7 Tamże.
8 A. Szymanik-Kostrzewska, Dziecko jako projekt rodzicielski? Przeko-

nania matek na temat wychowania i ich percepcja zachowańdziec-
ka,Warszawa 2016, s. 9 –10.
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2. Rodzicielstwo i jego atrybuty
Mimo wielu modeli, współczesne rodzicielstwo zachowuje

„stałe i niezbywalne atrybuty i wyraża się w stałych obszarach dzia-
łań i funkcjonowania matek i ojców”9. Do jego zadań należy zapew-
nienie dziecku wychowania, opieki. Odpowiada ona za kształcenie, a
więc stwarza optymalne warunki do rozwoju dziecka. Niezależnie od
tego „z jakim zaangażowaniem, zainteresowaniem i skutecznością
rodzice podejmują się i realizują cele związane z tymi działaniami,
rodzicielstwo odznacza się stałością pewnych atrybutów”10. Nie-
zmiennym atrybutem jest fakt, mówiący o tym, iż rodzicielstwo jest
wieloaspektowym układem więzi rodzica z dzieckiem wpisanym w
strukturę rodziny oraz wewnątrzrodzinnych relacji. Rodzicielstwo
jest szczególną relacją pomiędzy rodzicem a dzieckiem, nawet wów-
czas, gdy jest dysfunkcjonalna. Ten rodzaj więzi wpisuje się w struk-
turę rodzinnych relacji poszczególnych jej członków. Według J. Brą-
giel „niezbywalnymi i podstawowymi atrybutami rodzicielstwa jest
ciągłość, nieodwracalność i permanentność bycia rodzicem”11.

Ciągłość bycia rodzicem mówi o tym, że „nie przestajemy być
rodzicami swoich dzieci, uczestniczymy w ich życiu z świadomością
łączących nas więzi, nawet, gdy one usamodzielniają się i założą
własną rodzinę, i wyprowadzą się z dom”12. Drugi atrybut - nieod-
wracalność polega na tym, że „rodzicami stajemy się z chwilą uro-
dzenia się dziecka i nimi pozostajemy do końca życia. Jesteśmy nimi
nawet wtedy, gdy nie podejmujemy się realizacji roli rodziciel-
skiej”13. Zaś zdaniem J. Brągiel„permanentność bycia rodzicem wy-
nika z tego, że tej roli nie można zawiesić, rodzicem się jest, cały
czas, bez przerwy, przez całą dobę, dzień po dniu, rok po roku“14.

9 D. Opozda, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicz-
nych, t. 5, Lublin 2007, s. 20.

10 Tamże, s. 21.
11 Tamże.
12 J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współcze-

snych przemian społecznych. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ,
s. 13-14.

13 Tamże.
14 Tamże, s. 13.
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Reasumując, stałymi atrybutami rodzicielstwa jest ciągłość,
nieodwracalność (inaczej permanentność bycia rodzicem), procesu-
alność (rodzicielstwo jest procesem dynamicznym).

Rodzicielstwo w literaturze przedmiotu definiowane jest przez
pojęcie roli społecznej, stąd też wskazuje ono na „respektowanie
stałego i wewnętrznie spójnego system zachowań przebiegającego
według określonego wzoru”15. W rodzicielstwie mówimy o wielo-
aspektowym układzie więzi pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Rela-
cje te w sposób naturalny ulegają przekształceniu wynika to bowiem
z rozwoju dziecka i dorosłego wyznaczony przez zegar biologiczny i
społeczny. Rodzicielstwo to proces całożyciowy, rozciągnięty w
czasie, wymagający przekształceń ze względu na zmiany rozwojowe.
Przykładem mogą być choćby zmiany w zakresie opieki, udzielanej
pomocy, kontroli zachowań, komunikacji z dzieckiem.

Rodzicielstwo jest zadaniem złożonym i wielowymiarowym.
Jego realizacja uzależniona jest od trzech źródeł: cechy rodziców,
cech dziecka i kontekstu społecznego. Gdy mówimy o cechach ro-
dziców mamy na uwadze „przebieg ich własnego rozwoju, doświad-
czenia wyniesione z domu pochodzenia, doświadczenia życiowe,
osobowość, dojrzałość, zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje mał-
żeńskie”16. Cechy dziecka to np. temperament, możliwości rozwojo-
we, stan zdrowia. Z kolei kontekst społeczny to ,,inni członkowie
rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, różnego typu instytucje i organizacje
oraz zmiany cywilizacyjne)”17.

3. Termin ojcostwa
Jak czytamy w literaturze przedmiotu ojciec to „ktoś obecny

na co dzień, ktoś, kogo obecność bardzo cieszy”18 Ojciec to „pierw-
sza osobą, do której biegnie się w niebezpieczeństwie, znajomym i
bezpiecznym schronieniem (…) to ktoś, u kogo, niczym w bezpiecz-
nej przystani, dziecko może w każdej chwili schronić się przed nie-

15 D. Opozda, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicz-
nych, t. 5, Wyd. Episteme, Lublin 2007, s. 20 – 21.

16 Tamże, s. 32.
17 Tamże.
18 J. McDowel, N. Wakefield, Zadziwiający wpływ tatusia, Warszawa

1994, s. 23.
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bezpieczeństwem”19. Ojciec to bliski i serdeczny przyjaciel, radosny
towarzysz20. To przewodnik oraz doradca, to ktoś na kim możemy
polegać, kto pokazuje świata, ktoś kto jest obecny, przebaczający
oraz godny zaufania21. Jednym z najważniejszych a zarazem najtrud-
niejszych zadań ojca jest wychowanie. Ojciec to ten, który nie tylko
„daje na życie”, lecz „daje życie”22. Jego zadanie jest więc trudne, a
rola – niezastąpiona. Ojcostwo jest procesem, to pewne działanie
wychowawcze i opiekuńcze.

Zdaniem J. Pulikowskiego ojciec jest aktywny w każdym
okresie życia rodziny. Autor wymienia etapy ,,dochodzenia do ojco-
stwa i pełnienia roli ojca”23. Są nimi:

 ,,samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca,
 wybór żony – matki swych dzieci,
 stworzenie warunków do przyjęcia dziecka,
 zaplanowanie poczęcia oraz udział w poczęciu,
 towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, a także udział

w porodzie,
 udział w wychowaniu dziecka, uczenie go rozumienia

świata, wprowadzanie w świat dorosłych, wprowadzanie w domu
zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności,

 przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu”24.
Według J. Witczaka ojcostwo jest procesem „nie mniej waż-

nym w wychowaniu rodzinnym niż macierzyństwo”25. Być dojrza-
łym ojcem będzie oznacza – ,,posiąść umiejętność poważnego prze-
orientowania swojego dotychczasowego życia (…) i ciągłe czuwanie
nad tym, aby towarzysząc wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapo-

19 Tamże, s. 20.
20 Tamże, s. 21 – 22.
21 Tamże, s. 24.
22 A. Strzępka, Tato & córka,

http://www.niedziela.pl/artykul/81908/nd/Tato-corka (dostęp: 15.12.2018).
23 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedago-

giczny, Warszawa 2011, s. 16.
24 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 1998, s. 58.
25 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedago-

giczny, Warszawa 2011, s. 15.

http://www.niedziela.pl/artykul/81908/nd/Tato-corka
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mnieć o konieczności własnego wraz z nim dorastania”26. Ojcostwo
to „trud, który przynosi piękne owoce. Pierwszy uśmiech, duma z
pokonywania przeszkód, radość z patrzenia na rozwój i dorastanie
swoich dzieci”27. Mimo licznych wyrzeczeń oraz poświęceń przy-
chodzi czas, kiedy doceni swój wysiłek i z wielką dumą popatrzy na
swoje dorosłe dzieci.

Według E. M. Minkiewicz ojciec jest przewodnikiem, partne-
rem do zabaw, doradcą matki, opiekunem oraz przyjacielem, strażni-
kiem domowego ogniska, wzorem. To ojciec zdaniem dzieci „nicze-
go się nie boi”, „wszystko umie”, „wszystko potrafi”28.

4. Rodzina a wychowanie
W literaturze pedagogicznej czytamy, iż rodzina jest podsta-

wowym środowiskiem wychowawczym. Posiada ona wiodącą rolę w
wychowaniu, niezależnie bowiem od tego, czy mówimy o jej insty-
tucjonalnym, wspólnotowym czy grupowym charakterze. Mimo
widocznego przesunięcia socjalizacyjnego, to rodzinie przypisuje się
nadal wiodącą rolę w wychowaniu, nie jest ono jednak determini-
styczne. Przesunięcie to polega na zwiększonym udziale mediów i
instytucji pozarodzinnych w wychowaniu dziecka, jego wczesnej
instytucjonalizacji29.

Według D. Opozda „Rodzina jest bezkonkurencyjna w proce-
sie wychowania”30. To w rodzicielstwie uwidacznia się jej „prototy-
powy wpływ, osobowy i relacyjny charakter wychowania”31. Nieza-
leżnie od tego, czy mówimy o rodzinie wielopokoleniowej, zastęp-
czej, czy niepełnej, jej funkcja wychowawcza wpisuje się w rodzi-
cielstwo. Dlatego też, dla pedagogiki rodziny zasadniczym obszarem
analiz oraz badań jest rodzicielstwo wraz z różnymi atrybutami,

26 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 26
27 I. Bańka, Ojcostwo,

http://www.niedziela.pl/artykul/106608/nd/Ojcostwo (dostęp: 17.12.2018).
28 M. Świderska, Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka, ,,Pedagogika

rodziny” 2011, nr. 1 (3/4), s. 45.
29 D. Opozda, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicz-

nych, t. 5, Lublin 2007, s. 20.
30 Tamże.
31 Tamże.

http://www.niedziela.pl/artykul/106608/nd/Ojcostwo
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aspektami i wymiarami. Zdecydowana większość społeczeństwa nie
traktuje wychowania dziecka jako „procesu, który trzeba świadomie
zaplanować i konsekwentnie dążyć do założonego celu, jakim jest
wychowanie dziecka na szczęśliwego i pełnego poczucia własnej
wartości młodego człowieka”32. Wielu rodziców nie myśli o tym,
traktuje wychowywanie jako ,,coś co samo się dzieje”33.

5. Role rodzicielskie
Kiedy tak naprawdę stajemy się rodzicem? Czy z chwilą po-

częcia/narodzin dziecka? Biologicznie możemy stwierdzić, że tak.
Ale gdy spojrzymy z punktu widzenia psychologii wcale tak nie jest.
„Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się przez to, co robisz. Wy-
chowanie wymaga działania”34. To rodzice przekazują dzieciom
wartości, kształtują charakter, to w dużej mierze zależy od nich ja-
kimi ludźmi będą ich dzieci w przyszłości.

Rola matki i ojca to najważniejsza praca w ich życiu, nie może
być ona realizowana jedynie w chwilach wolnych, między innymi
obowiązkami. Z drugiej strony jednak nie jest tu mowa o tym. By
cały swój czas rodzice poświęcali dzieciom, są jeszcze inne obo-
wiązki typu sprzątanie, zakupy, praca. Ważne by rodzice potrafili
nauczyć się myśleć o wychowaniu w inny sposób. Powinna być za-
chowana równowaga między rolą rodzice, pracą i odpoczynkiem35.

Współcześnie ojcowie są bardziej świadomi swojej roli. Kie-
dyś bowiem ojcostwo ograniczało się jedynie do zarabiania pienię-
dzy. Nie mieli czasu i energii by spędzić czas z dzieckiem36. Ten tak
zwany ,,stereotypowy podział ról matki i ojca w wychowaniu dziec-
ka”37 nie dotyczy wyłącznie Polski. W Polsce wolniejsze przemiany

32 J. Kamińska, Aktywne rodzicielstwo - co to takiego?,
https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/574/aktywne-rodzicielstwo-co-
to-takiego.html (dostęp: 18.12.2018).

33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 D. Szczepańska, Aktywny tata w Polsce,

http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79354,7483558,Aktywny_Tata_w_Polsce
.html (dostęp: 21.12.2018).

37 Tamże.

http://www.edziecko.pl/rodzice/1
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ekonomiczne i społeczne, przyczyniły się do tego, iż problem ten
pojawił się znacznie później.

Normy kulturowe oraz społeczne związane z rodzicielstwem
sprawiają, iż to w zdecydowanej większości od kobiet „oczekuje się
rezygnacji z pracy lub dostosowania swoich planów zawodowych do
obowiązków rodzinnych”38. Taki stereotypowy określany tradycyj-
nym podziałem ról, na ogół nie sprawdza się we współczesnej „rze-
czywistości rynku pracy i wymuszonego nim stylu życia”39.

Całkowita bądź długo trwająca rezygnacja kobiety z pracy
zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem może przyczynić się do
zmniejszenia pozycji zawodowej i finansowej matki dziecka i całej
rodziny. To ojciec wówczas pracuje więcej, a obecność jego w domu
jest znikoma. Z dzieckiem spędza jedynie swój czas w weekendy.
Większe konsekwencje widzimy w okresie, gdy dziecko jest jeszcze
małe ma to negatywny wpływ na relacje z ojcem. Oboje pozostają
wówczas niespełnieni: matka w planach zawodowych, ojciec zaś w
roli ojca40. Dlatego też decyzja o tym, że „to on przez jakiś czas zo-
stanie w domu i będzie zajmował się dzieckiem, a ona w tym czasie
dokończy studia, zrobi doktorat albo pójdzie do pracy, jest ich
wspólną decyzją o aktywnym i partnerskim rodzicielstwie”41.

6. Funkcje ojca
Według B. Mierzwińskiego ojcostwo dotyczy nie tylko zajęcia

odpowiedniej pozycji w małżeństwie i rodzinie42, ale również wiąza-
ne jest z utrzymaniem i wyżywieniem członków rodziny, otoczenia
ich opieką. Dla B. Mierzwińskiego ważnym zadaniem jest pełne
uczestniczenie ojca w procesie wychowania swoich dzieci43.

Przedstawione wyżej funkcje ojcostwa nie wykluczają „trady-
cyjnych funkcji ojcowskich (utrzymanie i wyżywienie członków
rodziny), ale zawiera również wskazania, zgodne z przemianami

38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 B. Mierzwiński, Rola ojca w rodzinie, „Communio”, 1986, nr 6, s. 70.
43 Tamże.
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zachodzącymi we współczesnej rodzinie”44. Autor dużą uwagę po-
święca na funkcję opiekuńczą i wychowawczą. Te funkcje są reali-
zowane przez dwojga rodziców. W literaturze przedmiotu spotykamy
wiele klasyfikacji funkcji ojca. To jednak nie ilość, a jakość jest
istotna. Ogólnie ojcu przypisuje się funkcje bycia „rodzicielem, ży-
wicielem, obrońcą, wychowawcą, obiektem identyfikacji i towarzy-
szem zabaw”45. A. Lepa wymienia trzy główne funkcje ojcostwa,
mówi o funkcji opiekuna, żywiciela i wychowawcy46. Kolejny peda-
gog – M. Wolicki podaje funkcję „rodzinotwórczą, podtrzymującą,
prokreacyjno – opiekuńczą oraz wychowawczą”47. A. Skreczko wy-
różnia funkcję prokreacyjną, wychowawczą, ochronną rodziny48.

W Adhortacji apostolskiej Familiaris consorti Jan Paweł mó-
wi o czterech podstawowych zadaniach męża i ojca. Funkcjami tymu
są: „wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte, troskliwe
pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką”49.

7. Model ojca
W literaturze przedmiotu mówmy o dwóch modelach ojca.

Pierwszym z nich jest model tradycyjny. Był on obecny do XX wie-
ku. W modelu tym mężczyzna był obrońcą i autorytetem, kojarzył
się z porządkiem. Posiadał zwierzchnią rolę, zobowiązany był rów-
nież do „osiągania sukcesu, samodzielności i wysokiej pozycji spo-
łecznej”50. Przez dłuższy czas, w Europie ojciec utożsamiany był ,,z
władzą, wiedzą oraz cnotami moralnymi”51. Ojciec miał pozycję

44 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedago-
giczny, Warszawa 2011, s. 18.

45 A. Skreczko, Ojcostwo jako zadanie, ,,Rocznik Teologii Katolickiej”,
2010, t. IX, s. 26.

46 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedago-
giczny, Warszawa 2011, s. 17.

47 Tamże.
48 A. Skreczko, Ojcostwo jako zadanie, ,,Rocznik Teologii Katolickiej”,

2010, t. IX, s. 25 – 38.
49 Tamże, s. 26.
50 D. Opozda, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicz-

nych, t. 5, Lublin 2007, s. 36.
51 Tamże.
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dominującą z jednoczesnym dystansem do codziennych spraw
dziecka. Do XX wieku ojciec pełnił funkcję żywiciela rodziny. Jego
rola zamykała się ,,wokół zabezpieczenia życia rodziny w aspekcie
materialnym oraz bezpieczeństwa i spójności”52.

Alternatywnym do modelu tradycyjnego jest nowy model ojco-
stwa. W nim „kwestionowana jest autorytarność i dominacja na rzecz
demokratycznego podejścia do dziecka, większego zaangażowania się
w jego wychowanie i opiekę”53. Obecne działania ojca przybrały inny
charakter. Koncertują się one na budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem.
Nowy ojciec bardziej angażuje się w opiekę, doświadcza pomocy i
wsparcia ze strony żony Mężczyzna odpowiedzialny jest za całą rodzi-
nę, jest bardziej dyspozycyjny i aktywy przez co buduje i pielęgnuje
emocjonalną bliskość z dzieckiem. Nowy model rodzicielstwa wyraża
się tym, iż ojciec jest „partnerem i opiekunem swojego dziecka oraz
równorzędnym partnerem matki w procesie opieki nad nim”54. Rolę
ojca pełni już w okresie prenatalnym dziecka, uczestniczy w jego poro-
dzie. Według badań, „w społeczeństwie obok nowego wymiaru ojca
zaangażowanego w życie rodziny i opiekę nad dzieckiem nadal funk-
cjonują tradycyjne wzory ojca jako żywiciela rodziny, głowy rodziny i
srogiego wychowawcy“55 .

8. Ojciec w wychowaniu dziecka
Zdaniem Z. Freuda ojcu przypisuje się najważniejszą rolę w

kształtowaniu „ja idealnego, czyli najwyższej warstwy osobowości”46.
Powstaje ona przez identyfikacje z osobą. Z kolei T. Parson roli ojcu
przypisuje funkcje instrumentalne, polegają na „zapewnieniu rodzinie
godziwych warunków egzystencjalnych, w tym także określonego statu-
su społecznego”56. W literaturze przedmiotu pod adresem ojców podaje
się kilka wskazówek ułatwiających „przebieg procesu wychowawczego
i budujących autorytet u dzieci”57. Do nich należy:

52 Tamże.
53 Tamże.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. III, Warszawa 2004, s. 804.
57 Tamże, s. 805.
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 „kochać dziecko bezinteresownie i wychowywać przez miłość.
Mądra miłość ojcowska to: życzliwość, umiejętne stawianie wymagań
sobie i dziecku w atmosferze kształtującej obopólne zaufanie;
 żyć w zgodzie z zasadami i wartościami, które usiłuje się dziec-

ku wpoić;
 dużo i często z dzieckiem rozmawiać, szczególnie o jego pro-

blemach;
wymagania dostosowywać do możliwości, sił i zdolności dziecka;
 nie tworzyć mitów i legend o swojej nieomylności i słuszności”58.

Współczesne badania obalają mit, iż to matki są bardziej pre-
dysponowane do sprawowania opieki i wychowania dzieci. „Jakość
rodzica nie zależy od płci, ale od chęci i indywidualnego zaangażo-
wania oraz predyspozycji”59. Aktywność ojca powinna pojawić się
jak najwcześniej. Już w łonie matki dziecko poznaje ojca. Dzieje się
to przez głos i dotyk. Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo
dziecka, pomagają zaspokoić potrzeby. Ojciec dzięki atmosferze
spokoju oraz stabilizacji rodziny, „wpływa na stan emocjonalny swo-
jej partnerki, co odgrywa znaczną rolę w kształtowaniu emocjonal-
nym dziecka”60. Współczesny model rodzicielstwa nastwiony jest na
to, by ojciec wspomagał matkę w wielu obowiązkach. Zdaniem W.
Kołodziej dziecko traktuje wówczas na równi obydwoje rodziców.

Początkowo nowy model ojca budził pewne zdziwienie. Mo-
wa jest tu o ojcu prowadzącym wózek z butelką mleka61. Dzisiaj
obraz ten jest normą. Ojciec zaczyna przejmować, „zastrzeżone do-
tychczas jedynie dla kobiet, prace domowe”62. Wkracza on w „ob-
szar uprawnień matki i jest spostrzegany przez dziecko jako druga
matka”63.

58 Tamże, s. 807.
59 I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych,

Kraków 2010, s. 38.
60 Tamże, s. 40.
61 Kozak E., Ikona współczesnego ojcostwa,

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2006,104/listopad,223/ikona_wspolczesne
go_ojcostwa,2028.html (22.12.2018).

62 Tamże.
63 I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych,

Kraków 2010, s. 40.

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2006


126

9. Obecność ojca
W literaturze przedmiotu obecność ojca porównywana jest do

dobrodziejstwa. Jak podaje A. Vanni ojciec jest „jednym z najwięk-
szych bogactw, jeśli chodzi o dobrodziejstwa, jakie może ona przy-
nieść dla życia dzieci”64. Ojcostwo domaga się „stałej obecności,
stałej więzi z dzieckiem, stałej opieki”65. A dziecko potrzebuje stałe-
go kontaktu z ojcem. Dlatego też codziennie ojciec „robi wkład do
banku wspomnień swoich synów i córek”66 A z tego wkładu dzieci
będą korzystały przez resztę swego życia.

Czas spędzony z dzieckiem jest „wyznacznikiem ojcowskiej
miłości”67. Zapewnia ono ojcu i dziecku lepsze poznanie się. Jedynie
bliskie relacje pozwalają dostrzec pragnienia dziecka, poznać jego
zdolności, wszystkie lęki, ograniczenia i dążenia. Według badań to
ojcowie, którzy więcej swojego czasu poświęcają dla dziecka, lepiej
„przyswajają i wykorzystują właściwe sposoby troszczenia się o nie,
stymulując ich rozwój i skutecznie towarzysząc im we wzrastaniu”68.
Czas spędzony z dzieckiem sprawia, iż ojcowie są ,,bardziej wrażliwi
na wyrażane przez dzieci potrzeby miłości, uwagi i jasnych zasad
postępowania”69.

Największym darem jaki ojciec może zapewnić dzieciom jest
oddanie swojego czasu na kontakt z nimi. Powinien tak zorganizo-
wać dzień by znaleźć chwilę na rozmowę, zabawę. Czasu spędzone-
go z dzieckiem nie możemy niczym zastąpić70. Brak czasu dla dziec-
ka rzutuje na jego przyszłość. Bowiem to tak ważny okres dzieciń-
stwa nakreśla dalszy plan rozwoju dziecka, rozwoju emocjonalnego,
intelektualnego, fizycznego dziecka. Brak kontaktu powoduje u
dziecka chorowitość, lękliwość, nieśmiałość, kłopoty szkolne, zner-

64 A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, przeł. D. Chodyniecki,
Poznań 2012, s. 9.

65 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków
2006, s. 245

66 Tamże.
67 A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, przeł. D. Chodyniecki,

Poznań 2012, s. 26.
68 Tamże, s. 26 – 27.
69 Tamże, s. 27.
70 Tamże, s. 246.



127

wicowanie, trudności z rówieśnikami. Jak czytamy w książce J. Au-
gustyna – „w ciągu pierwszych lat mojego życia (ojciec) wyruszał do
pracy wczesnym rankiem, zanim się obudziłem, i wracał do domu
już dobrze po moim zaśnięciu (…) Byłem synkiem mamusi”71. Jak
wspomina P. Auster– „często chorowałem i tym właśnie matka uza-
sadniała nadmiar poświęconej mi uwagi. Spędziliśmy razem mnó-
stwo czasu, ona ze swoją samotnością, ja z moimi skurczami, cier-
pliwie wysiadując w poczekalni doktorów, aby któryś z nich zdusił
wreszcie tę nieustającą insurekcję w moim brzuchu (…) od samego
początku poszukiwałem ojca, kierując się w zapamiętaniu do każde-
go, kto mógłby go przypominać”72.

Duża intensywność życia zawodowego mężczyzny powoduje,
że poświęcanie swojego czasu dziecku jest jednym z najtrudniej-
szych tematów. Czasu poświęconego dziecku nie jesteśmy w stanie
nagromadzić i ofiarować w jednym momencie. Jak twierdzi J. Augu-
styn – „z trudnością daje się wynagrodzić dzieciom nieobecność ojca
w ciągu całego tygodnia czy miesiąca jednym wspólnym weeken-
dem, a codzienną nieobecność w ciągu całego roku – wakacjami
spędzonymi wspólnie”73. Stąd też od ojcostwa oczekuje się systema-
tycznej i co najważniejsze - codziennej troski o dziecko. Powinien
znaleźć czas oraz chęci na wspólną zabawę i rozmowy.

Ciągła rutyna, pogoń za karierą, pracą sprawiają, że styl życia
ojca staje się coraz bardziej stresujący. To w konsekwencji powoduje
zmęczenie i brak chęci na rozmowy z dzieckiem. Po pracy chce je-
dynie odpoczynku, ciszy i spokoju74. Atmosfera domu podporząd-
kowana jest pod ich potrzeby. Unikają dzieci oczekujących ich po-
wrotu do domu. Izolują się od ich krzyku i pytań. Co ważne nie liczy
się „ilość czasu spędzonego przez ojców z dziećmi, ale jego jakość,
to znaczy intensywność współdzielonych chwil”75. Zadaniem ojca
jest tworzenie zabaw sprzyjających budowanie relacji z dzieckiem.
Zabawy te powinny być znaczące z punktu widzenia uczuciowego

71 Tamże.
72 Tamże, s. 246 – 247.
73 Tamże, s. 247.
74 Tamże.
75 Tamże, s. 30.
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oraz emocjonalnego. Poprzez aktywność ojciec powinien „wyrażać
swoją rolę tego, który uczy i zachęca dzieci do poznawania, do od-
krywania świata w klimacie zaufania i zaciekawienia”76. Wspólne
zabawy kształtują u dzieci „umiejętności panowania nad swoimi
uczuciami, a przede wszystkim odpowiedzialnej kontroli nad agre-
sją”77. Ojcowie powinni tworzyli dodatkową sytuację, by dzieci mo-
gły pokazać swą kreatywność, by stawali się aktywni i praktyczni.
Dlatego też podkreśla się by unikać pasywnego przesiadywania
przed telewizorem. Nastawić się na pożyteczne prace jak: porządki
domowe, naprawa sprzętów itp. Dzięki takim sytuacjom dzieci na-
bierają pewności siebie, wzrasta poczucie świadomości. Jest to decy-
dujący filar zdrowia psychicznego, wpływa pozytywnie na sukcesy
w szkole i przyszłej pracy78.

Jeśli ojciec pragnie wychować dziecko na uczciwego człowie-
ka, powinien poświęcić mu dużo czasu. Bowiem to nie pieniądze i
rzeczy materialne sprawią, że staną się dojrzałą kobietą czy mężczy-
znę, ale przede wszystkim czas. Właśnie wtedy doświadczają oni
bliskości, troski i mądrości życiowej. Czas ofiarowany dzieciom nie
można zastąpić innym darem. Wielu ojców swój brak czasu próbują
zrekompensować prezentami, inni nawet „kupują sobie dzieci coraz
większym kieszonkowym”79. Dzieci to czują, oczekują od ojca tro-
skliwej oraz życzliwej obecności, a nie drogich prezentów. Przez taki
zabiegi ojciec traktuje dzieci rzeczowo, nie poświęca im swojej wa-
gi, wypytuje jedynie o szkolę, ich problemy i oceny. Co prawda
uwagi i rady mogą być słuszne, jednak brak więzi i czasu sprawiają,
że w oczach dziecka mają wydźwięk surowości, są przysłowiowym
czepianiem się.

Wnioski
Ojciec uczestniczy dziecku od pierwszych jego chwil, sam roz-

poznaje oraz odczuwa swoje powołanie. Staje się dla niego przyjacie-
lem, powiernikiem, doradcą i opiekunem. Rozwija się on na kilku

76 Tamże.
77 Tamże.
78 Tamże, s. 31.
79 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków

2006, s. 251.
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płaszczyznach, bowiem „wymagania jakie stawia rodzicielstwo to naj-
trudniejsza praca jaką przychodzi wykonać”70. To on jest „bohaterem
dla swoich dzieci, przykładem i wzorem do naśladowania, nie telewi-
zyjną gwiazdą i celebrytą, ale prawdziwym mężczyzną z krwi i kości”71.
Dzięki karierze, ciężkiej pracy może spełnić swoje marzenia. Mimo to
nie powinien zapominać o swojej roli. Powinna występować równowa-
ga między życiem zawodowym oraz rodzinnym.

Aby mówić o prawidłowym wychowaniu „nie wystarczy być
tylko rodzicem”80. Ważne by być rodzicem aktywnym. Co zatem
oznacza wspominana aktywność? I tutaj ojciec powinien zastanowić
się nad tym jak wygląda jego czas spędzany z dzieckiem. Czy w
codziennych czynności dziecko nam jedynie biernie towarzyszy, czy
angażujemy je. Czasem wystarczy niewiele, by stać się aktywniej-
szym rodzicem. Gdy na przykład ojciec wykonuje pewną pracę w
domu, to zamiast odsyłać swoje dziecko do pokoju, może zaangażo-
wać je we czynności domowe typu - wspólne przygotowanie obiadu,
majsterkowanie, wspólne zakupy, prace w ogrodzie. Dużo ojców
może się zdziwić, ile tak naprawdę rzeczy potrafią zrobić ich dzieci.
Z pewnością „zajmie to więcej czasu, ale dziecko poczuje się zauwa-
żone i docenione”81. Taka pomoc i radość dziecka przyniesie i rodzi-
com wiele radości.

Streszczenie:
Jednym z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych zadań

ojca jest wychowanie. To on wraz z matką odpowiada za potrzeby
dziecka, za jego rozwój. Ojciec to ten, który nie tylko „daje na ży-
cie”, lecz „daje życie”82. Jego zadanie jest więc trudne, a rola – nie-
zastąpiona. Troska o bezpieczeństwo swoich wychowanków jest
„czymś, co trwa przez cały bieg życia ojca”83. By prawidłowo prze-
biegał rozwój dziecka niezbędna jest obecność ojca przyjaciela, to-

80 J. Kamińska, ,,Aktywne rodzicielstwo - co to takiego?,
https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/574/aktywne-rodzicielstwo-co-
to-takiego.html (dostęp: 20.12.2018).

81 Tamże.
82 A. Strzępka, Tato & córka,

http://www.niedziela.pl/artykul/81908/nd/Tato-corka (dostęp: 15.12.2018).
83 Tamże.

http://www.niedziela.pl/artykul/81908/nd/Tato-corka
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warzysza. Ojciec powinien wpisać się w codzienne życie dziecka,
uczestniczyć w jego problemach i sukcesach. Stad też aby mówić o
prawidłowym wychowaniu „nie wystarczy być tylko rodzicem”84.
Ważne by być rodzicem aktywnym. Zatem co oznacza wspominana
aktywność? Czym jest ojcostwo? Jaką rolę pełni ojciec?

Niniejszy artykuł porusza kwestie aktywnego ojcostwa. Defi-
niuje pojęcie rodzicielstwa. Omawia jego atrybuty. Wyjaśnia termin
ojcostwa. Omawia jego rolę, funkcje. Przedstawia model ojca. Mówi
o jego obecności w wychowaniu dziecka.

Słowa kluczowe: ojcostwo, rodzicielstwo, model ojca, aktywność

Summary:
Active fatherhood
One of the most important and the most difficult tasks of the

father is education. He and his wife are responsible for the child's
needs and development. The father is the one who not only "gives on
life" but “gives life". His task is so difficult and role - irreplaceable.
The concern about the safety of their pupils is “something that lasts
throughout the course of the father's life". In order for the child to
develop properly, the father's presence is necessary. The father is
friend and companion. The father should enter into the child's
everyday life, participate in his problems and successes. Therefore,
to speaks about proper upbringing, "it is not enough to be just a
parent". It is important to be an active parent. So what does the
mentioned activity mean? What is paternity? What role does the
father play?

This article addresses the issues of active fatherhood. Defines
his attributes. It discusses its types. It explains the concept of
paternity. It discusses his role and functions. Presents the father's
model. It speaks about his presence in raising a child.

Keywords:fatherhood, parenthood, father's model, activity

84 J. Kamińska, ,,Aktywne rodzicielstwo - co to takiego?,
https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/574/aktywne-rodzicielstwo-co-
to-takiego.html (dostęp: 20.12.2018).
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Katarzyna Błachnio

Fenomen współczesnego ojcostwa.
Analiza zjawiska w kontekście przemian społecznych

Wstęp
Dziecko – to pierwszy odkrywca życia. Wkraczając w niezna-

ne gromadzi doświadczenia, dzięki czemu kształtuje swoją osobo-
wość. Wszystko czego uczy się w początkowych latach życia pocho-
dzi z rodziny i wartości w niej przekazywanych. Najbliższe środowi-
sko rodzinne odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju każdego dziec-
ka. Oczywiście największy wpływ na dziecko mają rodzice. Są
pierwszymi towarzyszami w tej niezwykłej podróży zwanej życiem.
Kreują rodzinną rzeczywistość. Wypełniając role rodzicielskie
kształtują stosunek do dziecka i budują swój model funkcjonowania
rodziny. Proces modelowania jest zależny od ich własnego ustosun-
kowania się do roli ojcowskiej, czy macierzyńskiej. To bardzo waż-
ny wyznacznik budowania więzi i relacji z dzieckiem, który ma wy-
jątkową siłę dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Realizacja roli rodzicielskiej to nie lada wyzwanie. Z psycho-
logicznego punktu widzenia tkwiące w człowieku reakcje zbudowa-
ne na bazie własnych doświadczeń z dzieciństwa często odzwiercie-
dlają się w dorosłym życiu. I tak właśnie dzieje się również podczas
wypełniania roli rodzicielskiej. Jednocześnie panujące w społeczeń-
stwie stereotypy odnośnie funkcji rodzicielskich wymuszają pewne
zachowania zgodnie z panującymi trendami. Mamy, więc do czynie-
nia z dwoma ważnymi czynnikami kształtującymi podejście do ro-
dzicielstwa zarówno matki, jak i ojca. A gdyby zadać paradoksalne
pytanie czy dziecko potrzebuje bardziej ojca, czy matki? Matka–
strażniczka poczętego życia, ojciec – mistrzem dziecka1. Niezależnie
od tego jakie określenia będą przypisywane matce, czy ojcu, to obie
role są niezwykle potrzebne dla prawidłowego rozwoju dziecka a co
najważniejsze powinny uzupełniać się.

1 J. Augustyn., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kra-
ków 2018, s. 102.
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Niemniej jednak we współczesnym piśmiennictwie i dyskursie
społecznym więcej uwagi poświęca się roli matki. A przecież ojco-
wie pełnią równie ważną rolę w opiece i wychowaniu dzieci, co mat-
ki. W zachowaniu współczesnych ojców niejednokrotnie można
zauważyć zadziwiające postawy, a szczególnie w relacji ojciec i jego
malutkie dziecko. Pojawiają się wciąż nowe określenia: nowe ojco-
stwo, ojcostwo zaangażowane, odpowiedzialne ojcostwo, pozytywne
ojcostwo a nawet tacierzyństwo. Są one niczym inny jak efektem
dokonujących się przemian w rodzinie, ale także w społeczeństwie.
Zatem ukazanie ojca, jako wrażliwego i zaskakująco troskliwego
opiekuna swoich dzieci stało się ważnym aspektem w niniejszym
artykule.

Jacy są zatem współcześni ojcowie? Jak postrzegają swoją oj-
cowską rolę? Wydawać by się mogło, że odpowiedzi są proste. Oka-
zuje się jednak, że w obliczu dokonujących się przemian społeczno-
kulturowych stanowią wyzwanie dla wielu badaczy.

1. Ojcostwo wobec przemian społeczno-kulturowych
Przeglądu modeli ojcostwa można dopatrywać się w ujęciu

psychologicznym, socjologicznym, pedagogicznym, duchowym a
także wielu innych. Te obszary wskazują na wieloaspektowość tej
tematyki. Odniosę się do początków ujmowania roli ojca w rodzinie,
by lepiej odtworzyć zachodzące zmiany społeczno-kulturowe na
przestrzenie wieków.

W literaturze odnajdujemy wiele definicji ojca oraz wiążącego
się z nim terminem ojcostwa. Różnice pomiędzy tymi pojęciami są
znaczące. Bycie ojcem to stan, w którym to właśnie ojcostwo wyma-
ga podejmowania pewnych czynności opiekuńczych i wychowaw-
czych wobec dzieci2. Do tych działań można zaliczyć wszystkie te,
które angażują ojca w wypełnienie roli rodzicielskiej.

Rolą ojca zaczęto interesować się już w XIX wieku. Poglądy
jakie dominowały w tamtym okresie z jednej strony podkreślały
istotne znaczenie ojca w procesie wychowania dzieci. Z drugiej zaś
akcentowały na pewną specyficzną odmienność wypełnieniu roli

2 T. Sosnowski., Ojciec we współczesnej rodzinie, ŻAK, Warszawa
2011, s. 15.
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ojca. Cofając się do założeń freudowskich i koncepcji psychoanali-
tycznej ojciec był główną osobą odpowiedzialną za kształtowanie
osobowości dziecka. Zdaniem Freuda3 podczas, gdy matka sprawo-
wała z czułością i miłością opiekę nad dzieckiem, ojciec reprezento-
wał władzę i prawo4.

Myśl psychoanalityczna oddziaływała również na inne dyscy-
pliny naukowe. Jej założenia stały się między innymi inspiracją dla
socjologa Parsons’a5. Z punku widzenia teorii socjologicznej pano-
wał tradycyjny model rodziny, w którym podzielono funkcję rodziny
na ekspresyjną6 i instrumentalną7. Pierwszą przypisywano matce, zaś
drugą ojcu. Parsons uważał, że matka stanowi dla dziecka najważ-
niejszą osobę w zaspokojeniu jego potrzeb emocjonalnych. Ojciec
odgrywał zaś minimalną rolę w początkowych fazach rozwoju
dziecka8. Takie podejście sugerowało, że był on głową rodziny a
najważniejszą funkcję jaką pełnił to zapewnienie warunków mate-
rialnych. Jego udział w relacji z dzieckiem rozpoczynał się mniej
więcej na etapie edukacji przedszkolnej. Kreowany był, jako postać
symboliczna – autorytet w swej dziedzinie. Miało to przełożenie na
stosunek dziecka do ojca jak i w drugą stronę. Pomimo przyjętych
zasad, że żona odgrywa wiodąca rolę w opiece nad małymi dziećmi,
to choć w minimalny sposób ojciec powinien pojawiać się w relacji
ze swoim małym dzieckiem. Tak ważne jest by mogło ono na tych
wczesnych etapach życia doświadczyć uczuć z nim związanych.

Można więc dopatrywać się różnicy pomiędzy miłością macie-
rzyńską a ojcowską. Na co wskazywał Fromm9przedstawiciel nowej

3 Opisując rolę ojca w rozwoju dziecka wyodrębnił trzy elementy psy-
chiki - ego, superego i id. Zdaniem Freuda ojciec odgrywa zasadniczą rolę
w kształtowaniu się superego, czyli sumienia, czy też postaw moralnych.

4 D. Majka-Rostek., Współczesne wzorce nowego ojcostwa [w]:Rodzina
Kondycja i przemiany, UJ, Kraków 2011, s. 105.

5 T. Parsons., Social Structure and Personality, 1963.
6 Zadania związane z emocjonalną sferą rodziny.
7 Zadania związane z materialną sferą rodziny i przywódczą.
8 A. Kotlarska-Michalska., Rola ojca w ujęciu socjologicznym [w:] M.

Kujawa, L. Huber (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców,
WSNHiD, Poznań 2010, s. 35-36.

9 E. Fromm., The art of loving, 1954.
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psychoanalizy humanistycznej. Pisał o uczuciach i miłości ojcow-
skiej w tymi słowami: miłość ojcowska i macierzyńska różnią się od
siebie, przede wszystkim w tym, że matka żywi do dziecka miłość
bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym związku. Natomiast oj-
ciec jest pozbawiony związku biologicznego z dzieckiem i nie posiada
„danej z natury” umiejętności kochania jego tylko dlatego, że jest to
jego dziecko10. Zatem różnica między rolą matki a rolą ojca polegała
na tym, że matka kocha dziecko bezwarunkowo, a na miłość ojca
trzeba sobie zasłużyć. Dostrzega się pewnego rodzaju hierarchicz-
ność. Miłość ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest wywołana
przez różne czynniki, które są zdeterminowane określonymi cechami
zachowania się dziecka. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku w
przezwyciężaniu egocentryzmu, uczyć odpowiedzialności. Ma stwa-
rzać stymulatory rozwoju społecznego11. W takim autorytarnym uję-
ciu ojciec stawia przed dzieckiem wymagania oczekując ich spełnie-
nia. Gdy zasady są wykonane wtedy następuje okazanie uczuć.

Powyższe klasyczne koncepcje podkreślały, że ojciec pełni
istotną funkcję w wychowaniu dzieci, ale to matka w początkowych
latach życia dziecka tworzyła z nim główną relację. Aktywność ojca
w relacji z dzieckiem pojawiała się znacznie później a głównym jego
zadaniem to być przewodnikiem dziecka po świecie. Takie podejście
głosiło również wielu innych badaczy. Okazywanie więzi emocjo-
nalnej dziecku przez ojca miało tutaj zdecydowanie mniejsze zna-
czenie. Niewątpliwie zakres roli ojca wiązał się z jego pozycją w
społeczeństwie. Pełniąc funkcję ekonomiczną był często nieobecny,
przez co miał nie wiele możliwości nawiązywania kontaktu ze swo-
imi dziećmi. Jak twierdzi Badinter mężczyzna został wyzuty z ojco-
stwa12. Wyjaśnienia takiej sytuacji można dopatrywać się w oczeki-
waniach społeczno-kulturowych. I tak w okresie wojennym polskie
społeczeństwo walcząc o ojczyznę miało pewne nadzieje wobec

10 M. Jankowska., Rola ojca w wychowaniu dziecka [w:] Wychowanie w
Przedszkolu, Warszawa 2010, nr 6, s. 7-8.

11 Tamże, s. 7-8.
12 A. Kotlarska-Michalska., Rola ojca w ujęciu socjologicznym [w:] M.

Kujawa, L. Huber (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców,
WSNHiD, Poznań 2010, s. 38.
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funkcjonowania rodzin. Celem stało się wychowanie młodych poko-
leń walczących o wolność ojczyzny, dlatego to właśnie ojciec miał w
tej kwestii dominujące zadanie. Niewątpliwie podejmowane działa-
nia względem rodziny miały swoje przełożenie w panującym wów-
czas modelu mężczyzny w społeczeństwie. Tradycyjny, patriarchal-
ny model oparty na władzy i autorytecie istniał w Polsce do końca
XIX wieku.

Z biegiem lat postrzeganie roli ojca zaczęło nabierać innego
znaczenia. Zmiany jakie następowały w społeczeństwie i kulturze
pociągały za sobą nowe oczekiwania i wymagania wobec ojca. Mo-
del autorytarny, gdzie ojciec miał silną pozycję w rodzinie został
zachwiany, co wiązało się z nowym statusem mężczyzny w społe-
czeństwie. Zmieniała się pozycja ojca i matki w rodzicie. Przemiany
społeczne spowodowały, że kobiety zaczęły podejmować prace za-
robkowe, a mężczyźni coraz częściej przejmowali zadania dotyczące
opieki nad dzieckiem, które wcześniej pełniły tylko matki. Nowy
ojciec zaczął uczestniczyć w rozwoju dziecka. Jawił się jako wrażli-
wy i troskliwy opiekun podejmujący próbę relacji z dzieckiem i bu-
dowania więzi. Zmieniała się forma życia rodzinnego, a nowe mode-
le ojcowskie nie wiązały się już tak bardzo z tradycyjnym stereoty-
powym podejściem. Wówczas zaczęły pojawiać się pierwsze speku-
lacje o niedocenianiu roli ojca przez społeczeństwo i świat nauki.
Przeprowadzone w latach 1982 w Paryżu badania nad postawami
mężczyzn, którzy zajmowali się swoimi niemowlętami w szpitalu
dostarczyły nowych spostrzeżeń. Zaobserwowano u nich postawy
identyczne jak u matek – ojca czule tulącego swoje dziecko. Postawy
te tkwią w każdym mężczyźnie a w tym przypadku zostały one udo-
stępnione przez środki masowego przekazu, dzięki czemu pojawił się
nowy model ojcostwa13.

Na przełomie XX i XXI wieku zainteresowanie badaczy za-
częło oscylować wokół obszaru zaangażowania ojca w opiekę i wy-
chowanie oraz jego wpływu na rozwój dziecka. Przypisywano ojcu
nowe zadania. Na pewne funkcje w pełnieniu ról ojcowskich wska-

13 J. Delumeau., D. Roche., Historia ojców i ojcostwa, (tłum.) J. Rodo-
życki (red.) Trawkowski K., Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa
1995, s. 399-400.
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zywał Papież Jan Paweł II. Akcentował na odpowiedzialność za po-
częte życie, troskliwe pełnienie obowiązków wychowawczych wspól-
nie z żoną, praca zarobkowa, ale z zastrzeżeniem, że jest to praca,
która buduje, tworzy więzi rodzinne, służy rodzinie, nie może być
podejmowana kosztem rodziny14. Odpowiedzialność za dziecko, kon-
trola rozwoju dziecka, uczestnictwo w zabawie, poświęcenie wolne-
go czasu dziecku, spontaniczne rozmowy z dzieckiem, organizacja
wolnego czasu to jedne z czynności z jakimi zaczęli zmierzać się
ojcowie.

Choć w Polsce zaczęto zauważać ważność roli ojców w opiece
nad dzieckiem i jego wychowaniu, to jednak zmiana następowała powo-
li i nie na wszystkich podłożach. Stosunkowo niedawno wzbudziło zain-
teresowanie zaangażowane ojcostwo. Należy podkreślić, że pierwszym
polskim badaczem, potraktował ojca jako odrębność a nie jako dodatek
do ogólnych badań nad rodziną był Pospiszyl15. Zaprezentował badania
i poglądy na temat roli ojca w procesie opiekuńczo-wychowawczym
poruszając ważne aspekty jego wpływu na rozwój społeczno-moralny
dziecka. Podkreślał, że dzieci pozbawione właściwej opieki ojcowskiej
są mniej zdolne do właściwego przystosowania społecznego, zaś miarą
dojrzałości społecznej ojca jest dostosowanie ojca do roli jaką ma peł-
nić w stosunku do dziecka16. Autor nie pominął istotnych czynników
wpływających na prawidłowe jej pełnienie. Wykazał, że zaangażowanie
ojca podczas zadań pielęgnacyjnych ma wpływ na dalsze etapy rozwoju
dziecka. Ojciec ma do spełnienia inną rolę niż matka a mianowicie do-
starczyć dziecku bodźce, których od matki otrzymać nie może. Bycie
dobrym ojcem oznacza dysponowanie umiejętnościami przeorganizo-
wania dotychczasowego życia, aby móc towarzyszyć dziecku w rozwo-
ju17. Począwszy od okresu niemowlęctwa, aż do dorastania. Witczak
akcentuje na ojcostwo, które jest równie ważne co macierzyństwo. Ta-

14 T. Sosnowski., Ojciec we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo Żak,
Warszawa 2011, s. 17.

15 K. Pospiszyl., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1980.

16 K. Pospiszyl., Z badań nad postawami rodzicielskimi, UMCS, Lublin
1988, s. 171.

17 J. Witczak., Ojcostwo bez tajemnic, IWZZ, Warszawa 1987, s. 26.
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kie stanowisko reprezentował również Eichelberger wskazując na bu-
dowanie więzi emocjonalnej i fizycznej z dzieckiem już od narodzin,
jako ważne zadanie w pełnieniu roli ojca. Ojcostwo i rodzina nabiera
według niego nowego znaczenia a ojciec jawi się jako dobry opiekun18.

Zdaniem Arcimowicza19 od 1994 roku znacznie zwiększyło
się poparcie na partnerski model rodziny, gdzie matka i ojciec w
równym stopniu zajmują się dziećmi a mężczyzna może okazywać
uczucia swoim dzieciom tak samo jak matka. Niestety ten model był
wciąż odrzucany przez wielu autorów. Ojca wciąż przedstawiano
jako zapewniającego jedynie byt materialny rodzinie. Badacz udo-
wadnia pojawienie się nowego wzoru mężczyzny, który jest partne-
rem i opiekunek dziecka. Taki sposób funkcjonowania mężczyzn
daje możliwość rozwijania głębokich więzi emocjonalnych z dziec-
kiem. Według jego obserwacji sami ojcowie powoli zaczynali prze-
konywać się o tym, że nie muszą być przypisani do modelu tradycyj-
nego, który był lansowany w Polsce. Potwierdzeniem tego może być
opisywana audycja radiowa Plus Trójki, w której ojciec żalił się, że
musi pracować po wiele godzin dziennie by zapewnić rodzinie byt,
bo żona nie może znaleźć pracy. Jest to pewnego rodzaju bunt dla
panujących wtedy zasad oraz próba wyjścia z panującego w społe-
czeństwie schematu wzoru ojca jako jedynego żywiciela rodziny.
Dotychczasowe badania nie odpowiedziały na wiele pytań w kontek-
ście tematyki ojcostwa. Ujmują one jednak coraz bardziej pozytyw-
nie rolę ojca i jego należne miejsce w rodzinie. Warto przytoczyć
pedagogiczne badania Sosnowskiego, które zwracają szczególną
uwagę na relacyjność w rodzinie. Przedstawiono współczesny model
oparty na wspólnych relacjach ojca z dzieckiem i matką – relacja
dwustronna. Badacz podkreśla, że działania ojcowskie przebiegają w
określonym kontekście społecznym, a samo ojcostwo jest procesem, a
nie momentem w życiu mężczyzny20.

18 W. Eichelberger., Zdradzony przez ojca, Wydawnictwo Do, Warsza-
wa 1998, s. 63-65.

19 K. Arcimowicz., Obraz mężczyzny w polskich mediach, GWP,
Gdańsk 2003.

20 T. Sosnowski., Ojciec we współczesnej rodzinie, Żak, Warszawa
2011, s. 16
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Proces ten zaczyna się już od narodzin dziecka a jego wy-
znacznikiem jest miłość ojcowska. W myśl słów: miłość należy oka-
zywać dziecku w języku dla niego zrozumiałym. Dla dziecka ważne
są słowa miłości wypowiedziane przez ojca, ale nade wszystko miłość
należy okazać w konkretny sposób w czasie zabawy, wspólnych spa-
cerów, posiłków, czy też wspólnie wykonywanych zajęć. Właśnie
podczas tego czasu wytwarza się bliska relacja z tatą21. Dziecko
potrzebuje jednej i drugiej miłości dla prawidłowego rozwoju.

Pojawienie się nowego typu ojca, który od samych narodzin
aktywnie uczestniczy w opiece nad swoich dzieckiem i jego wycho-
waniem jest kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą22.
Jedne z nowszych doniesień jakie przedstawiła Ochojska wskazują,
że faktycznie nastąpiły zmiany w zakresie roli ojca. Potwierdziła, że
ojcowie chętnie angażują się w opiekę nad swoimi dziećmi. Taką
przemianę łączy z większą akceptacją społeczną wobec pełnionych
funkcji opiekuńczych przez ojca.

Niezbędnej wiedzy dostarczają także najnowsze wyniki badań
Bartosiaka23. Ukazują sytuację ojców na obszarach wiejskich. Otóż z
jego badań wynika, że choć na terenach wiejskich wciąż utrzymuje
się model tradycyjny, to jednak widać tendencję zmiany ku nowo-
czesnemu ojcostwu. Te badania napawają optymizmem, dlatego
zainteresowanie tą problematyką stale wzrasta a powodem tego jest
odchodzenie od tradycyjnego modelu.

Z uważnego przestudiowania tych publikacji wynika, że mo-
del ojcowski wciąż się zmienia. Uważam, że obecnie ojcostwo w
wielu rodzinach upodabnia się w obecnych czasach do macierzyń-
stwa. Zmienia się mentalność i postawy wielu młodych ojców. Dla-

21 M. Jankowska., Miłość ojcowska w wychowaniu dzieci, [w:] Kwartal-
nik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides Et Ratio, Miłość jako
zadanie nr 4(4), Warszawa 2010, s. 54.

22 D. Ochojska., Postawy ojców wobec dzieci, a ich percepcja oddziaływań
rodziców z własnego dzieciństwa, [w:] System rodzinny w ujęciu temporalnym.
Przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, (red.) Stepulak M. Z., Łukasiewicz J.,
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2016, s. 111-112.

23 Ł. Bartosiak., Postawy ojcowskie w środowisku wiejskich, UW, War-
szawa 2017.
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tego niezmiernie ważne są badania naukowe w tym zakresie a szcze-
gólnie poznanie postaw współczesnych ojców wobec swoich dzieci.

2. Tradycyjny a współczesny ojciec
W tradycyjnym ujęciu to matki sprawują główną opiekę nad

dzieckiem zaś od ojców oczekuje się by zapewnili materialny byt swojej
rodzinie. Teorie należące do nurtu tradycyjnego modelu ojcostwa, mimo
że powstały w zupełnie innych realiach społecznych wciąż jednak panu-
ją w świecie. Powoli lecz w miarę upływu czasu oraz zmieniających się
stosunków międzyludzkich zaczyna utrwalać się nowy wizerunek ojca,
co przekłada się na praktykę życia rodzinnego24.

Tradycyjne postrzeganie ojca bywa dla wielu mężczyzn krzyw-
dzące, ale też stanowi barierę dla tych, którzy chcą aktywnie uczestni-
czyć w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu. Jednak jak podaje Fusza-
ra ci mężczyźni, którzy zdecydują się na pełnienie głównych opiekunów
dzieci wyrażają pozytywne opinie i doświadczenia z tym związane. Nie
potwierdzają też żadnych obaw w porównaniu do mężczyzn, którzy
mają błędne stereotypowe wyobrażenia o roli ojca w rodzinie – że nie
zostaną zaakceptowani lub narażą się na śmiech i krytykę. Tacy męż-
czyźni angażujący się w opiekę swoich dzieci i ich wychowanie zdając
sobie sprawę z niepowtarzalności więzi emocjonalnych jakie tworzą się
między nimi a dzieckiem25.

To, że ojcowie podejmują czynności opiekuńczo-
wychowawcze nie budzi już powszechnego zdziwienia. Coraz więcej
jest ojców, którzy z własnej nieprzymuszonej woli wykazują się
szczególną postawą wobec swoich małych dzieci. Niejednokrotnie
czynią to w sposób tak wyjątkowy, że zbliża się do macierzyństwa
kobiet. Bycie ojcem zaangażowanym w opiekę nad swoim dzieckiem
łączy się z nowy podział ról. Zatem to sytuacje, gdy mąż wyręcza
żonę w tradycyjnie przypisanych jej obowiązkach związanych z

24 A. Krajewska., Konteksty ojcostwa, [w:] Nowi mężczyźni. Zmieniające
się modele męskości we współczesnej Polsce, Fuszara M., (red.), Wydaw-
nictwo TRIO, Warszawa 2008, s.111.

25 M. Fuszara., Ojcostwo w opinii mężczyzn – ojców małych dzieci, [w:]
Nowi mężczyźni. Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce,
Fuszara M., (red.), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 216-219.
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prowadzeniem domu, ale i opieką nad dzieckiem. Kreują się nowe
cechy przysługujące współczesnemu tacie.

Ojcowie zaczynają być świadomi i odpowiedzialni w swoim
ojcostwie. Model ojcostwa ulega zmianie – z tradycyjnego, w którym
ojciec realizował funkcję materialną i nie brał udziału w opiece i
wychowaniu dzieci w stronę współczesnego modelu, w którym ojco-
stwo upodabnia się do macierzyństwa26. Jak wynika z badań Wło-
darczyk większość ojców wyraża opinię o reprezentowanym przez
nich partnerskim modelu. O ile różnią się oni w podejmowaniu de-
cyzji to w konsekwencji przy dziecku stają się jednomyślni.

Te argumenty pokazują, że ojcowie przyznają się do towarzy-
szących im uczuć w relacji z dzieckiem. Nie zmienia to faktu, że
przygotowanie do roli ojca wymaga procesu uczenia. Jednocześnie w
myśl Sikorskiej jeszcze nigdy nie istniały tak duże społecznie wyma-
gania względem ojców, dotyczące ich stopnia zaangażowania się
oraz zbliżenia do własnych dzieci27. Można dopatrywać się związku
pomiędzy oczekiwaniami kierowanymi ku ojcom a pozycją mężczy-
zny w strukturze społecznej. Inni wyrażają opinię, że nowa wizja
ojcostwa to pewnego rodzaju postulat nie do końca realizowany w
praktyce. Choć większość badaczy postrzega to zjawisko w katego-
riach ścierania się modelu tradycyjnego z nowoczesnym, co uważam
za słuszne. Taki też postulat wygłasza Gębka. Mimo, że ojcowie
według jego badań przywiązywali większą wagę to pewnych trady-
cyjnych zadań ojcowskich to jednak w ich świadomości były to za-
dania wspólne ojców i matek28.

3. Ojcowie w sieci
Internet to niezwykle ciekawy i ważny obszar do badań i dys-

kusji naukowych. Transformacje jakie zachodzą w kwestii postrze-

26 J. Włodarczyk., Być tatą. Wyniki badań polskich ojców. [w:] Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 13 Nr 3 Fundacja Dzieci Ni-
czyje, Uniwersytet Warszawski 2014, s. 126,136.

27 M. Sikorska., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dzieci, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 192.

28 M. Gębka., Społeczna rola ojca [w:] Postawy rodzicielskie współcze-
snych ojców, WSNHiD, Poznań 2010, s. 79-82.
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gania współczesnej roli ojca są zauważalne nie tylko w dyskursie
społecznym, ale także dyskursie internetowym. Sieć zmienia dzisiej-
szy świat. Dla wielu osób jest narzędziem za pomocą, którego mogą
nawiązywać kontakty, dzielić się doświadczeniami, opisywać swoje
problemy, czy wątpliwości z życia codziennego. Można uznać, że
życie w sieci jest pewnego rodzaju odbiciem rzeczywistości.

Zwiększająca się liczbę stron internetowych o tematyce opie-
kuńczo-wychowawczej świadczy o zmianie społecznej. Liczne stro-
ny internetowe prowadzone przez samych mężczyzn-ojców, do któ-
rych zaliczamy np.: blogi29, poruszają ważność roli ojca w procesie
opiekuńczo-wychowawczym. Pojawia się szansa dla ojców, aby w
tej przestrzeni wirtualnej mogli opisywać własne podejście do wy-
pełniania roli rodzicielskiej. Okazuje się, że ojcowie chętnie dzielą
się swoja wiedzą o pielęgnacji i wychowaniu małych dzieci. Identy-
fikują się z „problemem” a wyrazem tego jest wciąż rosnąca liczba
blogów ojcowskich. Jest to pewnego rodzaju wołanie o należne im
miejsce w rodzinie i budowanie ścisłych relacji ojciec-dziecko. Stro-
ny te są wyraźnie adresowane do innych mężczyzn o podobnych
zainteresowaniach. Oznacza to, że ojcowie chcą być zauważeni i
docenieni. Wiele wypowiedzi na wspomnianych już stronach inter-
netowych niesie za sobą ważny przekaz. Można odnieść wrażenie, że
młodzi mężczyźni walczą o swój los i pozycję, co ujawniają pewien
niepokój. Z jednej strony oczekuje się od nich, aby aktywnie uczest-
niczyli w domowych obowiązkach, opiece i wychowaniu. Z drugiej
strony mają wykazać się cechami tradycyjnie pojmowanego modelu
ojca, który stara się mimo wszelkich trudności utrzymać rodzinę, bo
tak przystoi mężczyźnie.

Czy zatem mężczyźni dążą do przekonania innych, że zaanga-
żowane ojcostwo winno być spostrzegane jako cecha męskości?

29 A. Zygmunt., J. Koźlak., Ł. Krupczak., Identyfikacja wpływowych
jednostek w blogosferze [w:] Studia Informatica, Wydawnictwo Polsko
Śląskie, Gliwice 2010, Volum 31, Nr 2A (89), s. 22-23. Są to strony inter-
netowe, na których autorzy umieszczają datowane wpisy. Pełnią one istotną
rolę w rozprzestrzenianiu informacji z danych zakresów tematycznych
umieszczonych przez autorów. Wspólna przestrzeń zwana blogosferą służy
do komentowania opisywanych na blogu wydarzeń.
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Niektóre wypowiedzi świadczą o obawie, żeby ich zaangażowanie i
wysokie umiejętności w wychowaniu swoich małych dzieci oraz
opiece nad nimi nie były traktowane jako utrata autorytetu męskości.
Powodem częstych dyskusji o kryzysie męskości30 są zawirowania
wokół podziału ról męskich i kobiecych we współczesnym społe-
czeństwie. Kobiety coraz chętniej pełnią role przypisywane dotąd
mężczyznom. Zaś mężczyźni mają możliwość podejmowania ról
tradycyjnie pełnionych przez matki. Problem w tym, że w nowych
działaniach muszą zmierzyć się z tradycyjnymi oczekiwaniami spo-
łecznymi odnośnie ról szczególnie w zakresie pełnienia roli matki i
ojca rodziny. Pojawiające się trudności względem oczekiwań spo-
łecznych mogą wzbudzać w mężczyznach niepewność. Taka sytu-
acja prędzej, czy później musiała spowodować działania samych
mężczyzn, zorientowane na podnoszenie kompetencji i budowanie
własnej świadomości.

Sprzeczność oczekiwań wyzwoliła tendencję do wzajemnego
wspierania się, co widać na blogach, forach dyskusyjnych, portalach
tematycznych. Pojawiają się organizacje społeczne działające na
rzecz ojców: Stowarzyszenia31, Fundacje32, Kręgi/Kluby Ojców33.
Zakres ich działalności jest ściśle nastawiony na poszerzanie umie-
jętności, zdobywanie potrzebnej wiedzy wraz z towarzyszącym mę-
skim wsparciem. Korzystając z proponowanych warsztatów tema-
tycznych ojcowie mają możliwość wymiany doświadczeń i wyciąga-
nia wniosków. Dla wielu z nich zaangażowane ojcostwo to droga do
samorealizacji i samopoznania.

Przekaz medialny wpływa na zmianę zachowania mężczyzn.
Coraz więcej treści kierowanych jest bezpośrednio do ojców. Rola

30 Kryzys męskości interpretuję jako poczucie zagubienia tożsamości
przez mężczyzn.

31 Np.: Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka.
32 Np.: Fundacja Cyryla i Metodego, Fundacja Dzieci Niczyje. Fundacja

Ojcostwo Mistrzostwo.
33 Inicjatywa tato.net powstała z ramienia Fundacji Cyryla i Metodego.

Organizuje spotkania, warsztaty dla ojców z różnego zakresu tematycznego.
W ramach inicjatywy powstają wciąż nowe kręgi ojców/kluby ojców w
wielu miastach Polski.
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ojca zaczyna być postrzegana pozytywnie. A oni sami zaczynają
przyznawać się do swojego aktywnego pełnego zaangażowania
uczestnictwa w opiece nad swoimi dziećmi i ich wychowania. Trak-
tują taką zmianę jako wyróżnienie i docenienie. Dlatego, tak ważne
są kolejne badania tego zjawiska i postaw współczesnych ojców.
Docierając do nowych informacji pojawia się szansa przedstawienia
tej problematyki z nowej perspektywy i w innym świetle.

4. Fenomen współczesnego ojcostwa
Tak wiele zmian musiało zaistnieć w społeczeństwie, by móc

w dzisiejszym świecie próbować odnaleźć na nowo sens rodziciel-
stwa. Dopiero, gdy patrzymy na rodzinę jako całość a nie jedynie na
poszczególne jednostki zauważamy relacyjność lub jej brak. I tak też
jest z ojcostwem. Mężczyzna sam nie jest w stanie zbudować wła-
snego ojcostwa34. Do pełnej równowagi potrzeba współpracy
wszystkich członków rodziny.

Dzisiaj często mówi się, że autorytet ojca zależy przede
wszystkim od jego zaangażowania w opiekę i wychowanie dziecka.
Można spotkać się z opinią, że wyrazem męskości staje się nowe
ojcostwo. W nowym wzorcu męskości dominuje partnerstwo i rów-
ność mężczyzn i kobiet. Takie traktowanie męskości odzwierciedla
się w dokonujących się nowych podziałach ról małżeńskich, co ma
istotny wpływ dla poprawnego funkcjonowania rodzin. Dzielenie się
obowiązkami i opieką nad dziećmi jest wynikiem formułowania się
nowej roli rodzicielskiej. A o przełamywaniu stereotypów świadczy
fakt, że mężczyźni dają sobie przyzwolenie na bycie ojcem obecnym
przy dziecku w sposób opiekuńczy, wychowawczy i emocjonalny35.
Rola ojca nabiera innego znaczenia. Nowe ojcostwo opiekuńczo-
emocjonalne zmienia relację ojciec-dziecko na partnerską, co pozwa-
la budować głębokie więzi emocjonalne.

Rola rodzica jest tak ważna, że czasem brak słów by ją opisać.
Każdy kto cofnie swą pamięć do dzieciństwa przywołuje ogromną

34 J. Augustyn., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM,
Kraków 2018, s. 399.

35 A. Dudak., K. Klimkowska., Sukces jako doświadczenie biograficzne
ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, UMCS, Lublin 2017, s. 93-95.
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ilość wspomnień i emocji. Mogą one być zarówno dobre jak i złe.
Nie bacząc na ich rodzaj poruszają nas do głębi. Co z nich wynika?
Zauważalna staje się ta mała istota, która ma niewielki wpływ w
początkowych latach swojego życia na rzeczywistość – tą osobą jest
każdy z nas. W dorosłym życiu zastanawiamy się nad postępowa-
niem własnych rodziców względem nas samych. Analizujemy za-
chowania, odnosząc je do siebie, jako obecnego lub przyszłego ro-
dzica. Rodzice kształtowali nasz świat, szkoła uczyła a społeczeń-
stwo wymuszało pewne zachowania.

Prawdą jest, że małe dziecko nie ma ukształtowanej osobowo-
ści i nic dziwnego w tym, że musi uczyć się z otoczenia, w którym
funkcjonuje. Ale prawdą jest też, że to rodzic musi mierzyć się z
oczekiwaniami społecznymi. Trudno w pojedynkę zmienić system,
gdy w duszy inne przekonania. To wskazówka dla rodziców. Na
bazie własnych doświadczeń i dostępnej nowej wiedzy można kre-
ować swoją rodzinną rzeczywistość. Pielęgnowanie dobrych relacji
rodzinnych jest celem samym w sobie, by efekt był najbardziej ko-
rzystny dla dziecka i całej rodziny.

Streszczenie:
W artykule przedstawiono analizę współczesnego ojcostwa w

kontekście przemian społecznych. W obliczu dokonujących się
zmian społeczno-kulturowych trwają spekulacje pomiędzy tradycyj-
nym a współczesnym modelem ojcostwa. Teorie należące do nurtu
tradycyjnego modelu ojcostwa, mimo że powstały w zupełnie innych
realiach społecznych wciąż panują w świecie. Jednak z biegiem lat
postrzeganie roli ojca nabiera innego znaczenia. Zaczyna utrwalać
się nowy wizerunek ojca, co przekłada się na praktykę życia rodzin-
nego. Model autorytarny, gdzie ojciec miał silną pozycję w rodzinie
zostaje zachwiany. Zmienia się zatem forma życia rodzinnego, a
nowe modele ojcowskie coraz mniej wiążą się już z tradycyjnym
stereotypowym podejściem.

Summary:
The article presents an analysis of contemporary fatherhood in

the context of social change. In the face of socio-cultural changes,
speculation continues between traditional and contemporary
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fatherhood. Theories that belong to the trend of the traditional model
of fatherhood, although they were created in completely different
social realities, still dominate the world. However, over the years, the
perception of the role of the father takes on a different meaning. A
new father's image begins to perpetuate, which translates into the
practice of family life. The authoritarian model, in which the father
had a strong position in the family, becomes obsolete. The form of
family life is changing. New paternal models are no longer
associated with the traditional stereotypical approach.
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Agnieszka Jóźwik

Władza rodzicielska
Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie w przypadku ojca

Wstęp
W dzisiejszych czasach rodzina postrzegana jest jako jeden z

fundamentalnych kręgów środowiskowych. Można także stwierdzić,
że jest to najważniejsza grupa pierwotna występująca we wszystkich
społeczeństwach. Na podstawie poglądów socjologów za definicję
rodziny należy przyjąć mężczyznę i kobietę złączonych małżeń-
stwem oraz ich potomstwo, własne lub adoptowane, a także inne
osoby, którymi są najbliżsi krewni1. Zwracając szczególną uwagę na
dziecko, trafnym stwierdzeniem będzie to, że rodzina jest środowi-
skiem wychowawczym, które tworzą oddziaływania zamierzone i
samorzutne o charakterze pozytywnym prowadzące do rozwoju
dziecka2. Jednak mimo aspektu socjologicznego rodziny warto zwró-
cić uwagę na jej aspekt prawny. Ustawa z dnia dwudziestego piątego
lutego tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego czwartego roku – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy jest podstawowym aktem normatywnym
określającym w kompleksowy sposób stosunki rodzinne, w tym mał-
żeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo oraz opiekę i kuratelę.
Niezwykle ważnym względem odnoszącym się do rodziny jest wła-
dza rodzicielska, jako instytucja prawna regulująca sytuację dziecka
w rodzinie oraz jako obraz sytuacji ojcostwa w prawie polskim.

Status prawny rodziców na podstawie Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego

Sytuacja prawna rodziny posiadającej dziecko rozpoczyna się
z momentem określenia, kto jest matką i ojcem owego dziecka. Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy w artykule sześćdziesiątym pierwszym
ze znaczkiem dziewiątym określa, że matką dziecka jest kobieta,

1 T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka
a polityka socjalna państwa, PAN, Wrocław 1978, s. 12

2 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny przewodnik do ćwiczeń,
Trans Humana, Białystok 2007, s. 9
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która dziecko urodziła. Jest to oczywiste stwierdzenie, jednak w
niektórych przypadkach mogłoby się wydawać mylne. Na przykład
istnienie tak zwanych surogatek (kobiet, które zawierają umowę z
matką biologiczną lub matką adopcyjną dotyczącą przyjęcia roli
matki biologicznej, noszącej ciążę i rodzącej dziecko, w celu przeka-
zania go bezzwłocznie po urodzeniu matce genetycznej)3 lub kobiet
adoptujących dzieci. W świetle prawa określenie matką osoby innej
niż ta, która urodziła dziecko byłoby zaprzeczenie rzymskiej zasady
określonej w paremii: mater semper certa est, co oznacza macierzyń-
stwo kobiety, która urodziła dziecko. Przechodząc do zagadnienia
ojcostwa należy przytoczyć domniemanie pochodzenia dziecka od
męża matki. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa
albo przed upływem trzynastu dni od jego ustania lub unieważnienia,
domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzydzie-
stu dni od orzeczenia separacji4. Natomiast w przypadku, gdy dziec-
ko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważ-
nienia małżeństwa zachodzi zbieg dwóch domniemań prawnych,
polegających na rozstrzygnięciu na korzyść domniemania ojcostwa
drugiego męża matki. W przypadku obalenia domniemania pocho-
dzenia dziecka od drugiego męża matki nie znajdzie zastosowania
domniemanie pochodzenia dziecka pierwszego męża wskazanej ko-
biety5. Do ciekawostek w tym temacie należy to, że w przypadku
dziecka rodziców, którzy nie są małżeństwem i w stosunku do któ-
rych nie ma zastosowania domniemanie a artykułu sześćdziesiąty
drugi paragraf drugi kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustalenie
osoby ojca małoletniego możliwe jest przez uznanie dziecka lub
sądowe ustalenie ojcostwa na podstawie treści artykułów siedem-
dziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery wyżej wymienionego kodeksu.

3 M. A. Lebensztejn, Macierzyństwo zastępcze, problemy etyczne i
prawne, MISCELLANEA HISTORICO-IURIDICA TOM XIII, z. 2, rok
2014, s. 300

4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964 nr 9 poz. 59, art. 62

5 P. Gluza, Z. Kołakowska-Helbersztadt, M. Tański, Dziecko w rozsta-
niu rodziców, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 19
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Władza rodzicielska
Źródłem władzy rodzicielskiej jest to, że dziecko, zwłaszcza w

pierwszym okresie rozwoju, wymaga pomocy i ochrony ze strony
osób dorosłych. Systematyka kodeksowa władzy rodzicielskiej zo-
stała ujęta w ramy praw i obowiązków rodzicielskich, które można
określić jako koncepcję kumulatywną tej władzy, czyli przyznanie
rodzicom równocześnie praw i obowiązków względem dziecka6.
Należy pamiętać, że władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw
dziecka i pieczę nad jego osobą oraz zarząd jego majątkiem a także
jego reprezentowanie. Głównym obowiązkiem rodziców jest nada-
wanie zasadniczego kierunku wychowania dziecka. Nieprawidłowo-
ści związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej można postrze-
gać w trzech płaszczyznach, a mianowicie:

1. Przekroczenie uprawnień wynikających z reprezentacji
dziecka lub dopuszczenia się zaniedbań wyrządzających szkodę na
osobie dziecka.

2. Wyrządzenie dziecku szkody czynem niedozwolonym.
3. Dopuszczenie swym działaniem lub zaniechaniem do wy-

rządzenia przez dziecko szkody osobom trzecim7.
Ustawodawca uregulował tematykę władzy rodzicielskiej w

artykułach od dziewięćdziesiąt dwa do dziewięćdziesiąt pięć kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego. Pierwszy z tych przepisów stanowi,
że dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską,
co oznacza, że do ukończenia osiemnastego roku życia lub zawarcia
małżeństwa przed ukończeniem pełnoletniości, co gwarantuje ją
nawet w razie orzeczenia rozwodu przed osiągnięciem wyżej przed-
stawionego wieku, prawnie decydują za niego rodzice. Przesłankami
ustania władzy rodzicielskiej są: śmierć rodzica, utrata przez rodzica
zdolności do czynności prawnych, pozbawienie lub zawieszenie
władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, unie-
ważnienie uznania dziecka, uchylenie prawomocnego wyroku ustala-
jącego ojcostwo, przysposobienie dziecka, rozwiązanie przysposo-

6 K. Gromek, Władza rodzicielska komentarz, C. H. Beck, Warszawa
2008, s. 61

7 Tamże; s. 70
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bienia8. Następnie władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom.
Jest to generalna zasada, od której wyróżnia się wyjątek. Otóż, w
razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje
ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją są w wyroku ustalającym ojco-
stwo. Sąd opiekuńczy może również przyznać władzę rodzicielską
po ustaleniu ojcostwa. Uregulowanie to oznacza, że dopóki ojcostwo
dziecka nie zostało ustalone, dopóty władza rodzicielska nad dziec-
kiem przysługuje wyłącznie matce9. Ważnym aspektem jest roz-
strzyganie kwestii związanej z przyznaniem władzy rodzicielskiej
ojcu przez sąd. Bierze on pod uwagę stosunek ojca do dziecka, wza-
jemne stosunki między rodzicami oraz kwalifikacje moralne ojca.
Artykuł dziewięćdziesiąty czwarty kodeksu stanowi, iż w przypadku,
gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodzi-
ców. Natomiast jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone albo gdy zostało
ustalone sądownie bez przyznania ojcu władzy rodzicielskiej, przy-
sługuje ona jedynie matce. Ważnym stwierdzeniem jest powinność
dziecka do bycia posłusznym rodzicom, a władza rodzicielska po-
winna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i inte-
res społeczny. Mimo iż te dwa ostatnie stwierdzenia są ogólnie przy-
toczone, sądy ustalają w konkretnych przypadkach ich treść10.

Warto zwrócić uwagę także na zasadę pomocy świadczonej ro-
dzinie przez aparat państwa. Zasada ta widnieje w artykule setnym ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi ona, że sąd opiekuńczy i
inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzi-
com, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy ro-
dzicielskiej. Oznacza to również to, że każdy z rodziców może zwrócić
się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej
oraz do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy pu-
blicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.

Sytuacja rozwodu jest zawsze dla rodziny ogromnym przeży-
ciem, ponieważ wiąże się z trwałymi zmianami, zwłaszcza w stosun-

8 Tamże; s. 105
9 Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo, Wolters Kluwer, Kantor Wydaw-

niczy Zakamycze 2006, s. 101
10 Tamże; s. 102
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ku do dziecka. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i orzeka,
w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do pono-
szenia kosztów utrzymania i wychowywania dziecka. Uwzględnia
także porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka11.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej jest jedną z form

ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodziciel-
skiej12. Niestety w niektórych rodzinach właściwa staranność w wy-
chowywaniu dzieci nie jest zachowana. Zachodzi to najczęściej ze
strony ojców z różnych przyczyn, do których można z pewnością
zaliczyć nałogi typu alkoholizm lub narkomania, porzucenie rodziny,
założenie nowej. Przepis artykułu sto jedenastego kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego przewiduje przyczyny pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej. Należą do nich:

1. Niemożność wykonywania tej władzy z powodu trwałej
przeszkody. Ową przeszkodę należy rozumieć jako układ stosunków,
który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na
stałe tak, że według rozsądnego przewidywania nie można ustalić
jego czasu trwania lub że będzie on istniał przez długi czas. Można
tu wymienić także rozwój patologicznego modelu rodziny opartego
na brutalności, despotyzmie, niemoralności, w której nie było posza-
nowania i godności13. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia jede-
nastego stycznia dwutysięcznego roku uznał, że trwała przeszkoda
może mieć charakter subiektywny. Oznacza to, że jest ona wynikiem
fałszywego systemu wartości w odniesieniu do osoby ludzkiej.

2. Nadużywanie władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w po-
stanowieniu z siedemnastego listopada tysiąc dziewięćset dziewięć-

11 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964 nr 9 poz. 59, art. 58

12 J. Strzebińczyk, Pozbawienie władzy rodzicielskiej, Prawo CCCVIII,
nr 3161, Wrocław 2009, s. 475

13 I. Ignaczewski, R. Zagadło, Władza rodzicielska i kontakty z dziec-
kiem, C.H. Beck, Warszawa 2010, s.169
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dziesiąt ósmego roku stwierdził, iż nadużywanie władzy rodziciel-
skiej i rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka należy
rozpatrywać przy uwzględnieniu obowiązków ciążących na rodzi-
cach, zapisanych w prawie pozytywnych i na tle znaczenia rodziny
dla jednostki ludzkiej i społeczeństwa14. Najczęstszym nadużywa-
niem władzy rodzicielskiej jest karcenie cielesne dziecka, wykorzy-
stywanie dziecka do celów nierządnych, wychowywanie dziecka w
atmosferze wrogości, pogardy do drugiego rodzica, rozpijaniu mało-
letniego oraz skłanianiu dziecka do żebrania. Działanie rodziców w
ramach wykonywania przysługującej im władzy rodzicielskiej po-
winno być zgodne z dobrem dziecka.

3. Rażące zaniedbywanie przez rodzica obowiązków względem
dziecka. Jednak nie każde zaniedbywanie skutkuje pozbawieniem wła-
dzy rodzicielskiej. Musi być ono rażące i poważnej wagi, zagrażające
prawidłowemu rozwojowi dziecka. Oznacza to, że zaniedbywanie za-
graża prawidłowemu rozwojowi dziecka i wskazanie, iż dalsze sprawo-
wanie władzy rodzicielskiej nie rokuje pozytywnej prognozy do zapew-
nienia dziecku należytej troski i opieki. Najczęstszym powodem wnio-
sków o pozbawieni władzy rodzicielskiej jest długotrwały brak jakiego-
kolwiek zainteresowania dzieckiem przez jedno z rodziców. Szczegól-
nie poprzez brak kontaktu, nie wywiązywanie się z obowiązku alimen-
tacyjnego, nieuczestniczenie w ważnych wydarzeniach dziecka. Rodzi-
cem, którego najczęściej dotyczy taki wniosek jest ojciec. Zwłaszcza
taki, który reprezentuje stanowisko bierności w relacji z dzieckiem.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy to drugi rodzic, w tym przy-
padku matka, nie ogranicza kontaktu z dzieckiem. Dodatkowo naduży-
wanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu są wystarczający-
mi powodami do pozbawienia władzy rodzicielskiej na podstawie arty-
kułu sto jedenastego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego15. Mimo tego,
iż kontakty z dzieckiem są dobre, dopuszczenie się przestępstwa w sto-
sunku do matki, nie stoi na przeszkodzie w pozbawieniu władzy rodzi-
cielskiej. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia siedemnastego listo-
pada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku nawiązał do

14 II CKN 893/97, OSP 2001, nr 3, poz. 46
15 I. Ignaczewski, R. Zagadło, Władza rodzicielska i kontakty z dziec-

kiem, C.H. Beck, Warszawa 2010, s.172
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takiej sytuacji stwierdzając, że zabójstwo matki dziecka przez ojca nisz-
czy jego naturalne środowisko rodzinne i stanowi rażące zaniedbywanie
obowiązków rodzica względem dziecka16. Może to mieć zastosowanie
do wszelkich przestępstw względem drugiego rodzica. Innymi przykła-
dami rażącego niedopełnienia obowiązków co do dziecka mogą być:
pozostawienie dziecka bez opieki, szczególnie w sytuacji zagrażającej
jego zdrowiu lub życiu, tolerowanie u dziecka pijaństwa, narkomanii,
rozwiązłego trybu życia, czy przestępczej działalności, brak troski o
edukację dziecka, niezapewnienie dziecku podstawowych potrzeb w
zakresie wyżywienia, higieny, odzieży, wychowanie dziecka w warun-
kach urągającym wszelkim standardom mieszkaniowym, a także nie-
podejmowanie leczenia dziecka, szczególnie gdy może to prowadzić do
poważnych powikłań zdrowotnych.

Jeżeli chodzi o konsekwencje pozbawienia władzy rodziciel-
skiej, należy do nich przede wszystkim utrata wszystkich jej atrybu-
tów. Gdy ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, opiekę nad
dzieckiem sprawuje matka. W przypadku pozbawienia obu rodzi-
ców, ustanawiana jest opieka przez sąd. Rodzice są wtedy także zo-
bowiązani do wydania majątku dziecka jego nowemu przedstawicie-
lowi ustawowemu na jego żądanie, w terminie zawitym – rok od
ustania zarządu majątkiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie
znosi jednak innych stosunków między rodzicami a dziećmi. Chodzi
tu przede wszystkim o obowiązek alimentacyjny i uprawnienia do
dziedziczenia na podstawie powołania ustawowego17. Oprócz konse-
kwencji przewidzianych w przepisach o władzy rodzicielskiej w
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ustawa ta przewiduje również
utratę możliwości wyrażenia zgody na adopcję własnego dziecka
oraz utratę możliwości skutecznego wskazania kandydata na opieku-
na dziecka18.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje instytucję przywró-
cenia władzy rodzicielskiej. Uregulowana jest ona w artykule sto

16 II CKN 893/97, OSP 2001, nr 3, poz. 46
17 J. Strzebińczyk, Pozbawienie władzy rodzicielskiej, Prawo CCCVIII,

nr 3161, Wrocław 2009, s. 491
18 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.

U. 1964 nr 9 poz. 59, art. 119, 149
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jedenastym w paragrafie drugim. Przepis ten stanowi, że w razie
ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzi-
cielskiej sąd może ją przywrócić. Fakultatywność nie oznacza tutaj
dowolności swobody sądu. Rodzice muszą wyrazić wolę i chęć w
zakresie przywrócenia oraz ustanie jednej z przyczyn nie oznacza, że
w okresie pozbawienia władzy rodzicielskiej nie pojawiły się nowe
przeszkody w sprawowaniu tej władzy. O możliwości przywrócenia
sąd dowiaduje się poprzez sprawowany nadzór nad opiekunem
prawnym dziecka, albo rodziną zastępczą lub placówką opiekuńczo-
wychowawczą lub z informacji uzyskanych w trybie artykułu pięćset
siedemdziesiąt dwa kodeksu postępowania cywilnego, nakładającego
na każdego obowiązek zawiadomienia sadu opiekuńczego o zdarze-
niu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu, albo z wy-
wiadu środowiskowego19.

Modyfikacje władzy rodzicielskiej
Odbiegając od tematu pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd

ma również możliwość powierzenia władzy jednemu z rodziców lub
ograniczenia władzy co do określonych uprawnień i obowiązków.
Na podstawie artykułu sto siódmego kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, nie ma jednak
uprawnień do orzeczenia, na podstawie tego przepisu, o zarządzie
majątkiem. Kwestię tę reguluje artykuł sto dziewiąty. Nie jest wyłą-
czone powierzenie zarządu majątkiem rodzicowi, którego władze
rodzicielska została ograniczona do określonych uprawnień i obo-
wiązków. Orzekając ograniczenie sąd może ustanowić nakaz wyda-
nia dziecka, ponieważ samo ograniczenie władzy nie stanowi pod-
stawy do żądania wydania małoletniego. Jeżeli zaistnieje koniecz-
ność zmiany orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej tylko
sąd opiekuńczy ma do tego prawo. Sąd Najwyższy w postanowieniu
z dnia trzydziestego kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego
ósmego roku stwierdził, że zgodnie z treścią artykułu pięćset sześć-
dziesiąt osiem paragrafu pierwszego kodeksu postępowania cywilne-
go, sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy i tylko ten sąd może

19 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz. U. 1964 poz. 43 nr 296, art. 572
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zmienić swoje postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga
tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy20. Oznacza to, że
takiego orzeczenia z urzędu nie może wydać sąd odwoławczy, po-
nieważ zarezerwowane jest ono tylko dla uprawnień sadu opie-
kuńczego. Sąd pierwszej instancji nie może jednak zmienić swojego
postanowienia jeżeli zostało ono zaskarżone apelacją.

Wzajemna relacja między instytucją pozbawienia i ogranicze-
nia władzy rodzicielskiej jest ściśle związana z charakterem i stop-
niem naruszeń związanych z nieprawidłowym wykonywaniem wła-
dzy rodzicielskiej. Oba artykuły: sto dziewiąty i sto jedenasty odno-
szą się przesłanki zagrożenia dobra dziecka. Jednak przy pozbawie-
niu tej władzy musi zaistnień trwała przeszkoda, nadużywanie wła-
dzy rodzicielskiej i zaniedbywanie obowiązków względem dziecka,
jak wskazano wyżej.

Kolejną instytucją odnoszącą się do władzy rodzicielskiej jest
jej zawieszenie. Uregulowane w artykule sto dziesiątym kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on, że w razie nieprzemijającej
przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy
może orzec jej zawieszenie. Może być ono orzeczone w wyroku
orzekającym rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Za-
wieszenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, któremu władza
ta przysługuje, ustanawia się dla małoletniego opiekę. Podobnie przy
zawieszeniu władzy obojga rodziców. W przypadku, gdy przyczyna
zawieszenia ustanie, sąd powinien je uchylić. Różnica między po-
zbawieniem a zawieszeniem władzy rodzicielskiej jest zasadnicza,
ponieważ chodzi tu o charakter przeszkody, której występowanie
uzasadnia te instytucje. Przy pozbawieniu przesłanką będzie trwała
przeszkoda w wykonywaniu tejże władzy, a przy zawieszeniu prze-
szkoda będzie przemijająca, co oznacza, że można przewidzieć, iż w
nieodległym czasie przestanie ona istnieć. Istnieje jednak sytuacja, w
której przeszkoda zmieni swój charakter z przemijającej na trwałą.
Wtedy sąd opiekuńczy powinien uchylić wydane przez siebie posta-
nowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej i wydać orzeczenie o
pozbawieniu tej władzy.

20 III CKN 148/98 OSCN 1998, nr 12, poz. 217
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Postępowania o ograniczenie, pozbawienie oraz zawiesze-
nie władzy rodzicielskiej

Postępowania o ograniczenie, pozbawienie oraz zawieszenie
władzy rodzicielskiej toczą się w trybie nieprocesowym na wniosek
lub z urzędu. Rodzice małoletniego są uczestnikami postępowania.
Również w postępowaniu mogą brać udział: Rzecznik Praw Obywa-
telskich, prokurator, czy organizacje społeczne21. Ciekawostką jest,
że dziecko nie jest uczestnikiem. Jednak nie jest to przeszkodą w
wysłuchaniu go przez sąd. Na mocy artykułu dwieście szesnastego
ze znaczkiem jeden kodeksu postępowania cywilnego należy stwier-
dzić, że wysłuchanie dziecka w sprawach dotyczących jego osoby
jest obowiązkiem sądu.

Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygnięcia o zawiesze-
niu, ograniczeniu, czy pozbawieniu władzy rodzicielskiej jest sąd
opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma
dotyczyć, a w braku tego miejsca sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.
W przypadku braku miejsca pobytu, sąd rejonowy dla miasta sto-
łecznego Warszawy22. Natomiast w przypadkach nagłych sąd opie-
kuńczy wydaje z urzędu wszystkie zarządzenia, nawet w stosunku do
osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamia-
jąc o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy. Skład orzekający w
sprawach wyżej wymienionych składa się z jednego sędziego zawo-
dowego i dwóch ławników. Wniosek o pozbawienie, ograniczenie,
zawieszenie władzy rodzicielskiej podlega opłacie czterdziestu zło-
tych, na podstawie artykułu dwudziestego trzeciego punktu pierw-
szego ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym.

Podsumowanie
Problematyka prawna odnosząca się do sytuacji w rodzinie

jest niewątpliwie bardzo złożona. Występuje wiele możliwości do
rozwiązywania spraw rodzinnych. W przypadku władzy rodzinnej
istotne jest to, że sprawuje ją oboje rodziców. Również sąd i inne
organizacje wykazują się pomocą w sprawowaniu owej władzy. Jed-

21 P. Gluza, Z. Kołakowska – Helbersztadt, M. Tański, Dziecko w roz-
staniu rodziców, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 45

22 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz.U. 1964 poz. 43 nr 296, art. 569



161

nak w przypadkach wybiegających z ram właściwego zachowania
istnieją instytucje umożliwiające działanie pokrzywdzonej strony.
Obecnie, mimo niezwykle ważnej roli ojca w rodzinie, to on najczę-
ściej przysparza dodatkowych problemów w sprawowaniu we wła-
ściwy sposób władzy rodzicielskiej. W takich przypadkach matka
może ubiegać się o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie wła-
dzy rodzicielskiej. Dzięki rzetelnej pracy sądów rodziny mimo cięż-
kiej drogi w odzyskaniu normalnego życia mogą cieszyć się spokoj-
nym wychowywaniem własnych dzieci.

Streszczenie:
Rodzinę można postrzegać w wymiarze socjologicznym jako

grupę występującą we wszystkich społeczeństwach. Jednak istnieje
także aspekt prawny uregulowany przez kodeks rodzinny i opiekuń-
czy a także postępowanie przed sądem uregulowane w kodeksie
postępowania cywilnego. Ustawa ta określa sytuację prawną rodziny,
jej członków, zwłaszcza stosunku do dzieci. Niezwykle istotnym
zagadnieniem jest władza rodzicielska. Z wyszczególnionych w
przepisach przesłanek może być ona ograniczona lub zawieszona.
Niosącym za sobą najwięcej konsekwencji jest pozbawienie władzy
rodzicielskiej jednego z rodziców lub obojgu. Najczęściej dotyczy to
ojców z powodu zaniedbywania dzieci w tym rażącym zaniedbywa-
niu obowiązków wychowywania dzieci. Sąd opiekuńczy właściwy
miejscowo do orzekania w takich sprawach na posiedzeniu niejaw-
nym wydaje postanowienie odnośnie pozbawienia, ograniczenia lub
zawieszenia władzy rodzicielskiej. Uczestnikami posiedzenia są
rodzice, również mogą wziąć w nim udział Rzecznik Praw Obywa-
telskich, prokurator lub inne organizacje społeczne.

Słowa kluczowe: sąd opiekuńczy, ojciec, władza rodzicielska,
trwała przeszkoda, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie

Summary:
Parental authority - limitation, deprivation, suspension in the

case of a father
The family can be seen in the sociological dimension as a

group occurring in all societies. However, there is also a legal aspect
regulated by the Family and Guardianship Code as well as court
proceedings regulated in the Code of Civil Procedure. This Act
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defines the legal situation of the family, its members, especially the
attitude towards children. Parental responsibility is an extremely
important issue. The conditions specified in the regulations may be
limited or suspended. The most serious consequence is the
deprivation of parental authority of one of the parents or both. Most
often this applies to fathers because of neglecting children in this
gross neglect of the duties of raising children. The court in charge of
locally competent jurisdiction to adjudicate such matters in a secret
session issues a decision regarding the deprivation, limitation or
suspension of parental authority. The participants of the meeting are
parents, also may be attended by the Ombudsman, prosecutor or
other social organizations.

Keyword: guardianship court, father, parental authority, per-
manent obstalce, deprivation, limitation, suspension
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Sylwia Kogut

Ojciec w aspekcie genetycznym

Wstęp- czego dotyczy genetyka?
Genetyka jest więc nauką o dziedziczności i sprzężonej z nią

zmienności organizmów. W uproszczeniu jest to zapis cechy lub
cech organizmów pod postacią genów (odcinków w kwasie deoksy-
rybonukleinowym - DNA). DNA jest dwuniciowym polimerem za-
wierającym nukleotydy, którego funkcją jest przekazywanie infor-
macji genetycznej następnym pokoleniom. Każdy nukleotyd zawiera
cukier pentozę - deoksyrybozę oraz jedną z czterech zasad azoto-
wych (cytozynę, tyminę, adeninę lub guaninę), jak również resztę
fosforanową, które mają za zadanie połączyć dane nukleotydy w
łańcuchu DNA dzięki wiązaniom 3’ 5’-fosfodiestrowym1.

Przekazywanie informacji genetycznej kolejnym pokoleniom
Rozdział genów następuje podczas cyklu życiowego komórki,

w skład którego wchodzi mitoza i mejoza. Mitoza obejmuje cztery
fazy: G1 tzn. przerwa pomitotyczna, dochodzi w niej do syntetyzo-
wania białek i kwasu rybonukleinowego- RNA, fazę S- prowadzi do
replikacji semikonserwatywnej DNA (syntezy), fazę G2 poprzedza-
jąca profazę zbliżającej się mitozy, oraz fazę M w której następuje
uporządkowany rozdział materiału genetycznego pod postacią chro-
mosomów do komórek potomnych. W skład fazy M wchodzi profaza
jako pierwszy etap, kiedy chromosomy skracają się, grubieją, kon-
densują, dzięki czemu zawierają tożsame chromatydy siostrzane
związane centromerem. Następnie występuje metafaza, gdzie skon-
densowane chromosomy organizują się w płaszczyźnie równikowej,
tworząc chromosomy metafazowe, wykorzystywane do analizy cy-
togenetycznej (określenie kariotypu, w celu potwierdzenia lub wy-
kluczenia choroby wywołanej aberracją chromosomową np. gdy
występują cechy fenotypowe specyficzne dla konkretnej jednostki
chorobowej, w przypadku braku cech dojrzewania płciowego, nie-

1 G. Drewa, T. Ferenc, Genetyka medyczna, Elsevier Urban& Partner,
Wrocław 2013, s.29-31
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obecności miesiączki o nieznanej etiologii, urodzeni dzieci z wadami
rozwojowymi również o nieokreślonej przyczynie). Kolejna fazą jest
anafaza prowadzi do rozdziału chromatyd i kierowania ich ku biegu-
nom komórki. Następnie występuje telofaza zaczynająca się w chwili
dotarcia zespołów chromosomów potomnych do wcześniej wspo-
mnianych biegunów komórki, skutkuje to powstaniem dwóch no-
wych jąder komórkowych i podziałem cytoplazmy w konsekwencji
tworzą się dwie nowe komórki potomne2.

Natomiast mejoza obejmuje dwa kolejno występujące po sobie
podziały. Pierwszy z nich, poprzedzony replikacją DNA, obejmuje
profazę I, trwająca w przypadku spermatogenezy 3 tygodnie; meta-
fazę I, biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej, anafazę I
chromosomy homologiczne przemieszczają się do biegunów oraz
telofazę I, w której tworzone są dwie komórki z haploidalną liczbą
chromosomów i diploidalną ilością DNA. Drugi podział mejotyczny
morfologicznie przypomina mitozę, prowadzi do powstania komórek
potomnych z haploidalną liczbą chromosomów. Podczas obu wyżej
wymienionych procesów kreują się cztery haploidalne komórki, do
których należą plemniki i komórki jajowe3.

Spermatogeneza i oogeneza, dzięki którym powstaje zygota
W zależności od genotypu komórki linii płciowej rozpoczynają

określone procesy. Oogeneza zachodzi w wyniku podziału mejotyczne-
go diploidalnych komórek, zwanych oogoniami, które dzielą się mito-
tycznie w jajnikach płodu płci żeńskiej. Część z nich przekształca się w
oocyty I rzędu i rozpoczyna pierwszy podział mejotyczny, który jest
zatrzymywany do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej, i później
prowadzi do powstania oocytu II rzędu oraz polocytu (ciałka kierunko-
wego). Owy oocyt wkracza w drugi podział mejotyczny rezultatem jest
oocyt w metafazie II zwany komórką jajową uwalnianą do jajowodu, w
którym może dojść do zapłodnienia4.

2 Tamże, s. 156-158
3 Tamże, s.158-161
4 G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia Tom1, PZWL, Warszawa

2016, s.1-2
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Natomiast spermatogeneza prowadzi do powstanie plemników
w podziale mejotycznym spermatogoniów, które zawierają się w
kanalikach nasiennych jąder. W czasie dojrzałości płciowej dochodzi
do mitozy tworzącej spermatocyty I rzędu, które z kolei dzielą się
mejotycznie i generują spermatydy. Plemniki powstają w efekcie
przekształceń spermatyd, które oddają cytoplazmę5.

Plemnik składa się z główki zawierającej akrosom z enzyma-
mi hydrolitycznymi, pozwalające na dostanie się materiału genetycz-
nego do wnętrza komórki jajowej przez jej komórki wieńca promie-
nistego oraz wić z mikrotubulami i wstawkę z mitochondriami, która
wytwarza energie potrzebna do poruszania wici, co skutkuje ruchem
plemnika6. Do zapłodnienia dochodzi w momencie połączenia gamet
(komórki jajowej z plemnikiem) następstwem jest zygota zawierają-
ca genotypy rodzicielskie7. W wyniku bruzdkowania powstaje wie-
lokomórkowy zarodek, który przechodzi gastrulację (wytworzenie
listków zarodkowych), histogenezę, organogenezę (tworzenie okre-
ślonych tkanek i narządów) i w konsekwencji rozwój postembrional-
ny (pozazarodkowy)8.

Genetyczna determinacja płci
Rozwój człowieka zaczyna się od momentu poczęcia, również

w tej chwili jest determinowana płeć. U człowieka zależy od chro-
mosomów X i Y. Płeć żeńska jest homogametyczna, gdyż posiada
zestaw XX, natomiast płeć męska heterogametyczna, dwa typy
plemników X, Y, dlatego to gamety ojca determinują płeć dziecka9.
Na chromosomie X umiejscowione jest wiele genów, ale nie są to
geny wpływające na płeć. Z kolei chromosom Y, mimo że jest nie-
wielkim chromosomem akrocentrycznym ( centromer znajduje się
bardzo blisko jednego z ramion, wskutek czego jedno ramię jest

5 B. Rodkiewicz, Zarys biologii rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s.73-76

6 Tamże, s.76-77
7 G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia Tom1, PZWL, Warszawa

2016, s.1
8 Tamże, s.5-7
9 Drewa, Ferenc, jw. s.191
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bardzo krótkie, a drugie długie. Charakteryzuje się nieobecnością
nitek satelitonośnych i satelitów10.

Pod kątem cytogenetycznym chromosom Y posiada region eu-
chromatyczny i heterochromatyczny. Region euchromatyczny doty-
czy ramienia krótkiego, okolicy przycentromerowej i części proksy-
malnej ramienia długiego. Zawiera poznane geny, w tym gen SRY,
odpowiedzialny za tworzenie jąder, czyli determinuje płeć męską.
Jest więc specyficznym genem chromosomu Y11.

Region heterochromatyczny można uwidocznić poprzez odcinki
dystalne długich ramion chromosomu Y w prążkach Q (w technice
wybarwiania chromosomów- silnie fluorescencyjna grudka), tak zwana
chromatyna Y, (ciałko Y)12. W przypadku małego chromosomu bądź
wystąpiła delecja danego regionu, nie można stwierdzić owego ciałka
Y. Metoda ta pomaga w diagnostyce aberracji chromosomowych, jak
również w określaniu płci chromatynowej. Stosowana jest też technika
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)13.

Badania genetyczne a ustalanie ojcostwa
Badania takie mają na celu wskazać prawdopodobieństwo, czy

badane osoby są biologicznie spokrewnione. Możliwe jest to, dzięki
interpretacji wyników badań DNA, wiedząc że połowa materiału
genetycznego pochodzi od ojca, a połowa od matki. W taki oto spo-
sób każdy badany chromosom pochodzący od dziecka również po-
chodzi od jednego z rodziców. W zestawieniu profili genetycznych
(traktowanych jako źródło informacji o pochodzeniu fragmentów
chromosomów) dwóch osób o domniemanym pokrewieństwie szuka
się wspólnych fragmentów, jeśli takowe nie występują to można
wykluczyć pokrewieństwo w pierwszej linii (rodzic-dziecko). W
momencie wykrycia wspólnych alleli w ocenianych układach po-
trzeba wykonać obliczenia statystyczne mające na celu określenie
zbieżności profili genetycznych tych osób. W tym celu układa się
dwie hipotezy w których jedna głosi pokrewieństwo między bada-

10 Tamże, s. 459
11 Tamże
12 Tamże
13 Tamże, s.465- 466
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nymi, a druga, że nie są ze sobą spokrewnione. Dokonuje się oceny
szans wystąpienia hipotez oraz oblicza stosunek ich otrzymania. Jest
to wskaźnik ojcostwa (PI), jeśli wartość jest wyższa od 1, zwiększa
to prawdopodobieństwo, że badane osoby są spokrewnione. W przy-
padku wartości PI w zakresie 0-1 może wskazywać na brak pokre-
wieństwa. Wartość wyżej omawianego wskaźnika wyznaczana w
przypadku spornego ojcostwa zależy w dużej mierze od informacji
odnośnie profilu genetycznego obojga rodziców. Dzięki znajomości
profilu genetycznego matki możliwa jest identyfikacja alleli u dziec-
ka oraz pominięcie ich podczas obliczania wartości wskaźnika,
zwiększając go14. Po uzyskaniu wskaźnika ojcostwa można obliczyć
łączny wskaźnik szansy ojcostwa CPI (ang. combined pater nity
index, łączne PI) dla wszystkich badanych układów DNA. Dzięki tak
wyznaczonego wskaźnika łącznej szansy ojcostwa można określić,
ile razy bardziej prawdopodobne jest, że badany jest ojcem badanego
dziecka, niż nim nie jest, gdyż ojcem tegoż dziecka jest inny męż-
czyzna z populacji15.

Analiza wyników opiera się na wysokości wskaźnika CPI, im
jest on wyższy tym prawdopodobieństwo ojcostwa jest większe,
wykluczenie ojcostwa następuje, gdy parametr CPI równy jest zero.
W przypadku, gdy wynosi jeden jest to wartość nieinformatywna,
czyli nie można jednoznacznie stwierdzić, że badany jest ojcem, jak i
że nim nie jest. Natomiast, gdy wskaźnik CPI jest większy niż jeden,
wzmacnia to postawioną na początku badań hipotezę dotyczącą, że
badany jest ojcem dziecka16.

Do procedur używanych w badaniu spornego ojcostwa należy
najpierw pobrać materiał np. wymazy z ust dziecka, matki oraz do-
mniemanego ojca (próbka śliny) po uprzednim wypełnieniu protoko-
łu. Do następnego etapu zalicza się wyizolowanie materiału gene-
tycznego z pobranych wcześniej próbek, aby przygotować je do am-
plifikacji i elektroforezy. W celu skończenia badania dokonuje się
analizy wyników i obliczeń statystycznych oraz formułuje się opinię,

14 Tamże, s 779-780
15 W. Stojanowska, Dowody z badań DNA a inne dowody w procesach o

ustalenie ojcostwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s.93
16 Tamże
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zawierającą dokładną interpretację sporządzonych wyników. Przy
potwierdzeniu ojcostwa określa się, że badany osobnik jest ojcem
dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, nie
można określić jej 100 procentowo, gdyż zależy to od specyficznego
modelu dziedziczenia. Natomiast wykluczenie ojcostwa stwierdza
się jednoznacznie. Badanie zwykle trwa od jednego do dwóch tygo-
dni17. Badania analizy DNA używamy nie tylko do potwierdzenia,
czy wykluczenia ojcostwa lecz również do ustalenia ojcostwa nieży-
jącego mężczyzny.

Metody analizy DNA, używane w badaniach o ustalenie
ojcostwa

Do pierwszych metod analizy DNA należą metoda RFLP, ge-
netyczny odcisk palca (DNA fingerprints) oraz analiza wielopunk-
towa (wielolokusowa), sekwencjonowanie DNA18. Najczęściej sto-
sowaną metodą jest metoda PCR (ang. polymerase chain reaction).

Reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR) odzwierciedla natu-
ralny proces replikacji prowadzący do powielenia wybranych odcin-
ków kwasu deoksyrybonukleinowego19. W celu wykonania tegoż
badania niezbędne są: polimeraza Taq, blok grzejny w termocykle-
rze, oligonukleotydy, których funkcją jest starter reakcji oraz zestaw
specjalistycznych odczynników. Na skuteczność wyżej wymienionej
metody mają wpływ, np. aktywność polimerazy Taq, zmiana stęże-
nia jonów magnezowych, profil temperaturowy cyklu -temperatura
substratów20. Obejmuje trzy etapy. Pierwszym z nich jest termiczna
denaturacja powielanego DNA, kolejnym asocjacja starterów z ma-
trycą w temperaturze 40-60° C oraz polimeryzacja DNA w 72° C.
Na początku cyklu powstają rozmaite fragmenty DNA pod wzglę-
dem długości, sukcesywnie tworzą się odcinki powielanego DNA,
przedzielone starterami, natomiast finalny produkt jest niemalże
monolityczny. Ten cykl jest powtarzany kilka razy w celu uzyskania

17 Drewa, Ferenc, jw. s.780
18 Stojanowska, jw. s.68
19 P. Węgleński, Genetyka molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2015, s.132
20 Drewa, Ferenc, jw. s.723
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jak największej ilości powielonego DNA21. Wyróżnia się wiele ro-
dzajów reakcji PCR, które zostaną pokrótce omówione poniżej.

Multipleks PCR to amplifikacja równoczesna, która redukuje
czas trwania badania znacznych fragmentów DNA, natomiast w
przypadku znikomej ilości DNA wykorzystuje się PCR gniazdową
lub wewnętrzną (nested-PCR). Przed metodą RT-PCR (reverse
transcriptase PCR) następuje skopiowanie sekwencji jedynie z doj-
rzałego matrycowego RNA, pozwala to na wykrycie konkretnych
transkryptów genu, jego ekspresję oraz ilość. Kolejnym rodzajem
jest STS-PCR (sequence tagged site), dzięki któremu możliwa jest
identyfikacja loci (określony obszar chromosomu zajmowany przez
gen) przy pomocy amplifikacji wyznaczonego odcinka DNA przez
parę starterów. Wykorzystywana jest również RACE-POR (rapid
amplification of cDNA ends PCR)- szybka amplifikacja końców cD-
NA, aby odkryć wnikliwą sekwencję jednego z końców RNA. Wy-
stępuje też amplifikacja allelo-specyficzna-ASA (allele-specific am-
plification), zwana PASA (PCR amplification of specific allele),
ARMS (amplification refractory mutation system), ASP (allele spe-
cific PCR), wykorzystywana do lokalizowania mutacji punktowych.
Następną odmianą jest metoda stosująca startery komplementarne do
sekwencji repetytywnych w genomie nazywana REP-PCR (repetitive
sequence- based PCR). W przypadku opracowania DNA jednoni-
ciowego do sekwencjonowania, stosowany jest asymetryczny PCR-
AS-PCR (assymetric PCR). Podczas odwróconej PCR – I- PCR
(inverse PCR) analizowany fragment kwasu deoksyrybonukleinowe-
go może zostać wklonowany w wektor. Kolejnym wariantem PCR
jest PCR in situ ze znakowanymi nukleotydami, dzięki tej metodzie
jest możliwe odnalezienie niewielkiej liczby kopii DNA np. poje-
dynczą kopię genu wirusowego. W celu równoczesnej detekcji poli-
morfizmu wielu loci w genomie stosuje się technikę losowej ampli-
fikacji polimorficznego kwasu deoksyrybonukleinowego – RAPD-
PCR (randomly amplified polymorphic DNA- PCR). Metoda PCR
jest fundamentem techniki RFLP22. Reakcja łańcuchowa polimerazy
posiada wiele zalet do których zalicza się między innymi możliwość

21 Węgleński, jw. s.132-133
22 Drewa, Ferenc, jw. s.724-726
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pobrania próbki materiału do analizy z bardzo małą ilością DNA
(wymaz z wewnętrznej strony policzka), możliwość typowania nie-
wielkich ilości kwasu deoksyrybonukleionowego oraz perspektywa
porównania wyników między laboratoriami, niskie koszty przepro-
wadzania i szybkie oznaczenia, jak również wysokie prawdopodo-
bieństwo ojcostwa 99,999 procentowe, natomiast w przypadku wy-
kluczenia ojcostwa stu procentowe. Zwykle używana w celu ustale-
nia ojcostwa, gdy domniemany rodzic nie żyje, przy ustalaniu ojco-
stwa dzieci ze związków kazirodczych, w sytuacji znalezienia zwłok
niezidentyfikowanego dziecka, w przypadku ustalania ojcostwa z
ciąży będącej wynikiem gwałtu, jak również przy wykrywaniu po-
krewieństwa nieznanych osób oraz ludzkich szczątków23.

Technika RFLP- analiza długości fragmentów restrykcyjnych,
zwana również genetycznym odciskiem palców, wykorzystuje sondy
wielopunktowe (ang. multilocus probe - MLP), pozwala na analizę
wielu loci kwasu deoksyrybonukleinowego na chromosomach, bądź
sondy jednolukusowe (ang. single locus probe – SLP) tylko jednego
locus na chromosomie. Pozwala ona na przebadanie wielu fragmen-
tów DNA u badanych (matka- dziecko-ojciec) i porównanie ich wy-
stępowania u każdej z osób24. Metoda ta składa się z kilku etapów:
pierwszym z nich jest wyizolowanie kwasu deoksyrybonukleinowe-
go z leukocytów krwi pobranej od badanych, następnie jest pocięcie
DNA przez enzymy restrykcyjne oraz rozdział elektroforetyczny
odcinków DNA, aby uporządkować je pod względem rozmiarów od
największych fragmentów do najmniejszych. Kolejnym etapem jest
tak zwany blotting, czyli przeniesienie uzyskanych odcinków DNA
na folię nylonową i hybrydyzacja (połączenie fragmentów DNA z
sondą molekularną MLP bądź SLP), prowadząca do uwidocznienia
wyników25.

Główną zaletą tej techniki jest wysoka wartość dowodowa, na-
tomiast posiada też wady między innymi kosztowność oraz czaso-
chłonność, do przeprowadzenia analizy potrzeba dużej ilości krwi

23 [Brak autora], Historia ustalania ojcostwa, s.6
24 Stojanowska, jw. s.69
25 Tamże, s. 69-70
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oraz nie można porównać wyników między laboratoriami, co jest
możliwe w reakcji łańcuchowej polimerazy.26

Kolejną metodą analizy kwasu deoksyrybonukleinowego jest
sekwencjonowanie DNA. Możliwe jest przeprowadzenie jej na dwa
sposoby, pierwszym jest użycie szkodliwych związków chemicznych
(starsza metoda), drugim wykorzystanie enzymów i zestawów w
przystępnych cenach. Do przeprowadzenia owej analizy potrzeba
fragmentu DNA, który ma zostać poddany badaniu i w konsekwencji
prowadzi do powstania heterogennej populacji cząsteczek zakończo-
nych określonym nukleotydem27.

Wyróżnia się sekwencjonowanie Sangera, zwane inaczej enzy-
matyczną metodą sekwencjonowania, w której korzysta się z dideoksy-
nukleotydów (ddNTPs), których wydłużanie nie może następować z
zastosowaniem polimerazy DNA, następnie należy porozdzelac uzyska-
ne cząsteczki na denaturującym żelu poliakrylamidowym28.

Występuje również sekwencjonowanie Maxama – Gilberta, w
którym nie potrzeba tworzyć enzymatycznej kopii DNA, tylko uzy-
skuje się sekwencję bezpośrednio z DNA. Prowadzi się znakowanie
jednej ze stron poprzez działanie na nią związków chemicznych,
które niwelują jeden bądź dwa nukleotydy. Ważne jest, aby reakcja
nie przebiegła całkowicie, gdyż doprowadziło by to do powstania
najkrótszego produktu, którego nie można by było wykorzystać do
ustalenia wyników. Do celów analizy używana jest termostabilna
polimeraza, podobna do tej wykorzystywanej w reakcji łańcuchowej
polimerazy, oraz powtarzające się etapy hybrydyzacji, denaturacji i
topnienia, ale owa metoda nie należy do analiz łańcuchowych, po-
nieważ produkt nie jest matrycą w następnym cyklu. Podczas jedne-
go z etapów – wydłużania łańcucha poprzez zmianę temperatury na
wyższą można zmniejszyć zakłócenia dotyczące występowania
struktur drugorzędowych matrycy, dzięki czemu sekwencjonowanie
dwuniciowego DNA staje się łatwiejsze29.

26 [Brak autora], Historia ustalania ojcostwa, s.6
27 T. Mazurczak, Genetyka medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2006, s. 46
28 Tamże
29 Tamże, s. 47
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Interpretacje wyników tych analiz opiera się na wskaźniku oj-
costwa opisanym wyżej.

Badania serologiczne mające podłoże genetyczne
Badanie grupowe krwi w niektórych przypadkach pozwala wy-

kluczyć ojcostwo. Artykuł 305 Kodeksu Postępowania Cywilnego sta-
nowi, że „ sąd może dopuścić dowód z grupowego badania krwi”.
Orzecznictwo sądowe podkreśla, że wynik tegoż badania jest potrzebny
w wypadku, gdy pozwany zaprzecza, że utrzymywał stosunki cielesne z
matką dziecka. Wyniki tej analizy nie pozwalają na ustalenie ojcostwa,
ale ze względu na zasady dziedziczenia cech krwi (prawa Mendla) po-
zwalają na wydanie opinii o wyłączeniu ojcostwa30. Badanie to jest
możliwe, dzięki pracy polskiego uczonego L. Hirszfelda, który wykrył
zasady dziedziczenia w zakresie układu ABO.

Na podstawie praw Mendla oraz zgodnie z zasadą kodomina-
cji alleli A i B (występowanie alleli A, B jednocześnie i niezależnie,
każdy z nich ma odbicie w fenotypie) oraz recesywnego allelu 0
wyróżnia się takie oto zależności: w przypadku gdy matka dziecka
ma grupę krwi A, a dziecko ma grupę krwi B, bądź AB, to można
wykluczyć ojcostwo mężczyzny o grupie krwi A i 0, natomiast, gdy
matka i jej dziecko mają grupę krwi AB, to można wykluczyć ojco-
stwo mężczyzny z grupą krwi 0 31, jest to możliwe, gdyż zostały
dokładnie poznane modele dziedziczenia grup krwi, pod względem
częstości występowania alleli, ich rzadkich form alleli, jak również
pojawianiu się, tak zwanych genów niemych. Ojcostwo wyklucza się
w sytuacji, gdy u dziecka istnieje allel nieobecny u matki dziecka,
jak i u domniemanego ojca oraz jeżeli u dziecka nie pojawia się ża-
den z dwóch alleli locus (miejsc na chromosomie), które są u do-
mniemanego ojca32.

Badanie grupowe krwi jest stosowane ze względu na jego
koszt oraz krótki czas oczekiwania na wyniki - od pobrania krwi
około tygodnia. Używane w tym celu są testy serologiczne oraz elek-

30 Z. Krzemiński, Ojcostwo i alimenty, Wydawnictwo i Kolportaż DHW
„KAMINO”, Warszawa 1993, s. 45-46

31 Drewa, Ferenc, jw. s.301
32 Stojanowska, jw. s.61
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troforeza w żelach, która pozwala określić fenotyp bez ingerencji w
pierwotną strukturę kwasu deoksyrybonukleinowego. Jednakowoż ze
względu na pracochłonność procesu, albowiem każdy układ grupowy
( układ krwinek czerwonych – ABO, MN, Rh, Kell, białka surowicy,
enzymy czerwonokrwinkowe - ACP, PGM, ESD, GLO I, PGP) musi
być badany osobno, co prowadzi do stosowania osobnych zestawów
surowic diagnostycznych oraz odczynników, jak również używanie
różnych procedur badawczych, dlatego często zastępowane jest wy-
żej wymienionym metodami analizy DNA, gdyż są one bardziej
przydatne, ponieważ pozwalają wyznaczyć prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością ojcostwa, a nie tylko wykluczenia domnie-
manego ojca33.

W badaniach serologicznych wykorzystywane jest też badanie
układu HLA ( ludzkiego antygenu leukocytów) ze względu na nie-
zwykle wysoki polimorfizm ( tak zwane zróżnicowanie genetycz-
ne)34. Geny kodujące ten układ są zawarte na szóstym chromosomie
w loci : HLA A, HLA B, HLA C, HLA E, które należą do klasy I
oraz HLA DR, HLA DQ, HLA DP- klasa II. W każdym z loci istnie-
je wiele alleli, kodujących antygeny, które mogą być rozróżniane
przez limfocyty po zastosowaniu określonych surowic. Geny układu
ludzkiego antygenu leukocytów dziedziczą się zestawami, tak zwa-
nymi haplotypami, każdy osobnik ma dwa haplotypy ( jeden po mat-
ce, drugi od ojca)35.

Podczas analizy wyników w sprawach spornego ojcostwa
można wykluczyć ojcostwo w przypadkach, gdy u dziecka nie wy-
stępuje żaden antygen, który jest wykryty u domniemanego ojca,
będącego heterozygotą w zakresie HLA – ABC, oraz w wypadku,
gdy u dziecka nie może wystąpić antygen, nie pojawiający się u mat-
ki dziecka, jak i u domniemanego ojca36.

33 Tamże, s.62-63
34 Tamże, s.63
35 Tamże, s.64
36 Tamże
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Obecnie ze względów na rozwój nauki i przeprowadzanie ba-
dań analizy DNA wykorzystanie tegoż badania praktycznie zostało
przez nie wyparte w sprawach o ustalenie ojcostwa37.

Podsumowanie
Genetyka odgrywa ogromna rolę w rozwoju człowieka. Każdy

człowiek ma prawo znać własne pochodzenie, a nic lepiej nie wskaże
go, niż właśnie genetyka poprzez DNA i wszelakie stosowane do
tego celu badania.

Dzięki postępowi nauki, istnieje możliwość korzystania z do-
skonałych technik analizy polimorfizmu DNA, które pozwalają ze
stu procentową pewnością wykluczyć bądź potwierdzić z prawdopo-
dobieństwem graniczącym z pewnością, możliwe jest to nawet w
sytuacji, gdy domniemany ojciec nie żyje. Przed wykryciem badań
materiału genetycznego stosowano badania serologiczne do których
zalicza się badanie grupowe krwi oraz badanie układu HLA, dzięki
którym możliwe jest tylko wykluczenie ojcostwa, bez możliwości
potwierdzenia ojcostwa.

Badania genetyczne mogą być wykorzystywane do celów
prywatnych lub w postępowaniu sądowym o ustalanie ojcostwa.
Sądowe ustalenie ojcostwa prowadzi do stwierdzenia pokrewieństwa
między dzieckiem i ojcem. Kwestie prawne są regulowane poprzez
przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Wraz z osiągnięciem
wysokiego poziomu technicznego analiz w oparciu o stosowane
techniki reakcji łańcuchowej polimerazy, genetyczne ekspertyzy są
obecnie szybkie i stanowią ważny dowód w postępowaniu sądowym.

Streszczenie:
Ojciec odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, pod względem

genetycznym jak i emocjonalnym. Pokrewieństwo może skupiać się
na dwóch aspektach, gdzie jednym z nich jest aspekt genetyczny
oparty na przekazaniu materiału genetycznego w postaci kwasu de-
oksyrybonukleinowego – DNA, co prowadzi do zapłodnienia i po-
wstania nowego pokolenia. Rozwój nauki spowodował postęp w
genetyce i wynalezienie badań genetycznych. Dzięki temu możliwe

37 Tamże, s 66
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jest ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa z wysokim prawdopodobień-
stwem, w tym ustalenie spornego ojcostwa za pomocą poznanych
analiz polimorfizmu DNA, takich jak: reakcja łańcuchowa polimera-
zy – PCR, analiza długości fragmentów restrykcyjnych – RFLP oraz
sekwencjonowanie DNA. Do tych badań wystarczy niewielka ilość
materiału genetycznego, na przykład wymaz z wewnętrznej strony
policzka. W przypadku wykluczenia ojcostwa można stosować ba-
dania serologiczne takie jak: badanie grupy krwi dziecka, matki i
domniemanego ojca oraz badanie ludzkiego antygenu leukocytów
(układ HLA), które jednak zostały wyparte przez badania DNA.

Słowa kluczowe: ojciec, zapłodnienie, materiał genetyczny,
DNA, badanie genetyczne, PCR

Summary:
The father in the genetic aspect
The father plays a prominent part in human’s life, both genetic

and emotional. Kinship can focus on two aspects, where one of them is
the genetic aspect based on the transfer of genetic material in the form of
deoxyribonucleic acid - DNA, which leads to conception and the origin
of a new generation. The development of science has led to progress in
genetics and the invention of genetic testing. Thanks to this, it is possi-
ble to determine paternity and kinship with high probability, including
determination of paternity by means of known analysis of DNA poly-
morphism, such as: polymerase chain reaction – PCR, restriction frag-
ment length polymorphism – RFLP and DNA sequencing. A small
amount of genetic material, for example a swab from the inside of the
cheek, is sufficient for these tests. In case of exclusion of paternity, sero-
logical tests we can use tests, such as: testing the blood group of a child,
a mother, an alleged father and a human leukocyte antigen (HLA sys-
tem), which have been replaced by DNA analysis.

Keyword: father, conception, genetic material, DNA, genetic
reseach, PCR
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Diana Niebieszczańska

Ojcostwo przez pryzmat urlopów i przywilejów
z tytułu opieki nad dzieckiem

Wstęp
Na przestrzeni czasu obraz ojca i ojcostwa bardzo się zmienił.

Przeobrażeniom uległa jego rola w życiu dziecka oraz znaczenie w
procesie jego wychowywania. Współcześnie dla ojców duże znaczenie
ma pełnienie roli rodzica niż kiedyś. Przyczyn, które do tego dopro-
wadziły jest wiele. Jednak najważniejsze dotyczą rodziny i zmiany
postaw samych mężczyzn. W związku z tym państwo ma na celu po-
magać rodzicom w angażowanie się w wychowanie dzieci poprzez
oferowanie różnego rodzaju praw dla ojców. Głównym celem artyku-
łujest zobrazowanie tych praw. Dokładnie przedstawia on z jakich
urlopów oraz przywilejów mogą skorzystać polscy ojcowie. Pokazuje
również jak w Polsce wygląda korzystanie z takich urlopów oraz jakie
warunki należy spełniać w celu skorzystania z danego urlopu.

Przeobrażania wizerunku ojca i ojcostwa
Ojciec to „mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci”1.

Ojcostwo to „bycie ojcem”2. Wizerunek ojca uległ przeobrażeniomw
wynikuzmian we współczesnych rodzinach oraz wyborem przez sa-
mych mężczyzn nowej drogi do spełnienia i samorealizacji. W dzisiej-
szych czasach coraz większe znaczenie dla nich ma „pełnienie roli
troskliwego rodzica, pełnoprawnego opiekuna, ojca zaangażowanego
w życie rodzinne, wychowanie dziecka oraz działalność na rzecz po-
prawy sytuacji społeczno-prawnej innych mężczyzn – ojców”3.

1 Ojciec, Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ojciec;2494522.html, [do-
stęp: grudzień 2018].

2 Ojcostwo, Słownik PWN,
https://sjp.pwn.pl/sjp/ojcostwo;2494536.html, [dostęp: grudzień 2018].

3 A. Dudak, Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
„Pedagogika Społeczna”, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
2017, s. 117.
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Tradycyjne ujęcie ojcostwa charakteryzuje się ujmowaniem
męskości jako dominacji i specjalizacji w określonych dziedzinach.
Jest oparte na podziale ról płciowych oraz asymetryczności cech
męskich i kobiecych. Ujęcie to „bazuje na stereotypowej ocenie ról
rodzinnych i zawodowych ze względu na płeć, ról typowych dla
rodziny patriarchalnej, wyznaczanych przesłankami religii katolic-
kiej”4. Rola ojca w życiu dziecka ma mniejsze znaczenie niż rola
matki. Ma on za to inne istotne zadania do wykonania. Ojciec jest
uważany za głowę rodziny, żywiciela, surowego wychowawcę. W
tradycyjnym ujęciu ojcostwa pojawia się obraz ojca nieobecnego w
samym życiu dziecka, ponieważ dzieje się tak z powodu zaangażo-
wania w ich pracę zawodową oraz z braku wzorca funkcjonowania
mężczyzn w relacjach z dzieckiem. W niektórych przypadkach wy-
nika to także z braku zainteresowania dzieckiem.

Nowoczesne ujęcie ojcostwa odnosi się do nowego ujęcia mę-
skości, którego głównym założeniem jest przekonanie, że każdy
człowiek posiada zdolności twórczego rozwoju, a partnerstwo i rów-
ność kobiet i mężczyzn są podstawą do tworzenia nowego społe-
czeństwa. Ojcowie mogą realizować się w rolach dotychczas reali-
zowanych dla matek, wyrażać swoje emocje i pragnienia5.

Współcześnie rola i znaczenie ojca uległo zmianie, „od moral-
nego wychowawcy w XVIII wieku, poprzez nieobecnego żywiciela
rodziny w wieku XIX i pierwszej połowie XX, aż po dzisiejszego
partnerskiego ojca”6. Nowy obraz ojca wynika ze zmiany wizerunku
mężczyzny, a także z nowego podejścia samych ojców do oceny
swoich oczekiwań, zainteresowań i dążeń7.

Urlopy dla ojców z tytułu opieki nad dzieckiem
W Polsce ojcowie mogą korzystać z różnych form urlopów

związanych z narodzinami dziecka. W celu skorzystania z nich mu-
szą być spełnione określone warunki. Urlopy zależą od tego, czy

4 Tamże, s. 118.
5 Dudak, jw. s. 119-120.
6 S. Cieniuch, Kryzys męskości jako zmiana tradycyjnego paradygmatu,

„Męskość w kulturze Współczesnej”, (red.) A. Radomski, B. Truchlińska,
Lublin: UMCS 2018, s. 70.

7 Dudak, jw. s.120.
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ojciec (lub para) pracuje i odprowadza składki na ubezpieczenie cho-
robowe. W przypadku urlopu ojcowskiego na podstawie umowy o
pracę mężczyzna musi odprowadzać składki na to ubezpieczenie.
Nie jest brane pod uwagę to, czy jego partnerka (matka dziecka)
odprowadza w tym czasie jakiekolwiek składki. Pozostałe rodzaje
urlopów przysługują ojcu, gdy składki na ubezpieczenie chorobowe
są odprowadzane jednocześnie przez rodziców. „Składki te mogą
być odprowadzane z tytułu umowy o pracę albo z kilku innych źró-
deł”. Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie mają prawa do urlo-
pów związanych z rodzicielstwem. Przysługuje tylko zasiłek macie-
rzyński (dla ojca będącego na urlopie tacierzyńskim) w takiej samej
wysokości jak w wypadku umowy o pracę, jeśli w czasie urodzenia
dziecka matka jest ubezpieczona chorobowo. W takim przypadku
zasiłek ten jest obligatoryjny (trzeba tylko wystąpić z pismem do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Natomiast urlop rodzicielski
jest przyznawany na wniosek. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło
nie mogą korzystać z urlopów, zasiłków związanych z rodziciel-
stwem, ponieważ taka umowa nie podlega ubezpieczeniu chorobo-
wemu. W takiej sytuacji dla rodziców bardzo korzystne jest przejście
na działalność gospodarczą, ponieważ umożliwia to opłacanie skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne8. Ojcowie-
mają prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego, tacierzyńskiego,
rodzicielskiego oraz wychowawczego9.

Pierwszy rodzaj urlopu to urlop ojcowski. Jest on przyznawa-
ny tylko ojcom i nie mogą się nim dzielić ani się go zrzec na rzecz
matki dziecka10. Wynosi dwa tygodnie, nie dłużej niż „do ukończe-
nia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od
dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposo-
bienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. a w

8 A. Chełstowska, A. Zarzynska, Urlopy dla ojców w kontekście różnych
modeli polityki rodzinnej w Europie, Warszawa: Instytut Spraw Publicz-
nych 2014, s. 11.

9 Polscy ojcowie biorą urlopy na dziecko, ale te najkrótsze. W domu z
dziećmi zostają matki, Business Insider,
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/dzien-ojca-urlopy-
ojcowskie-i-rodzicielskie-w-polsce/plr3ddt [dostęp: grudzień 2018].

10 Chełstowska, Zarzynska, jw. s. 9.
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przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10
roku życia”11. Można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch
częściach, przy czym nie mogą one być krótsze niż tydzień. Urlop
jest udzielany na podstawie pisemnego wniosku oraz dołączonych do
niego odpowiednich dokumentów. Wniosek trzeba złożyć nie póź-
niej niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu12. Dokumen-
ty, które trzeba dołączyć to:

• „skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zagra-
niczny akt urodzenia dziecka/dzieci,

• kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu
dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcow-
skiego bądź jego części na dziecko przysposobione,

• oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy
korzystał już z urlopu lub jego części,

• kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkol-
nego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego
wydano taką decyzję”13.

Ojcu przysługuje w czasie trwania urlopu ojcowskiego pełne
wynagrodzenie czyli 100% średniej pensji z ostatnich dwunastu mie-
sięcy pracy14.

Drugi rodzaj urlopu to tzw. „urlop tacierzyński”w ramach urlopu
macierzyńskiego. Jednak pojęcie „urlopu tacierzyńskiego” nie występu-
je w przepisach kodeksu pracy, ponieważ uprawnienie do skorzystania z
takiego urlopu zależy od decyzji matki dziecka, tj. czy zrezygnuje w
części z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego15. „Oznacza to, że
jeśli matka dziecka postanowi wykorzystać urlop macierzyński w peł-
nym wymiarze, ojciec dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu ta-

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r. , poz. 108 z późn. zm., art. 1823.

12 Tamże.
13 Urlop ojcowski 2018, Infor, https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-

ojcowski/764469,Urlop-ojcowski-2018.html [dostęp: grudzień 2018].
14 Chełstowska, Zarzynska, jw. s. 10.
15 Urlop tacierzyński w 2018r., Infor,

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzic
ielskie/775485,Urlop-tacierzynski-w-2018-r.html, [dostęp: grudzień 2018].
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cierzyńskiego”16. Wymiar urlop macierzyńskiego zależy od liczby dzie-
ci. W przypadku urodzenia jednego dziecka trwa dwadzieścia tygodni.
Natomiast jeśli kobieta urodzi więcej dzieci wymiar urlopu kształtuje się
od 31 do 37 tygodni. Pierwszych czternaście tygodni urlopu jest zare-
zerwowane tylko dla kobiety. Po wykorzystaniu 14 tygodni może zre-
zygnować ona z pozostałej części urlopu na rzecz ojca dziecka. Ojciec
wtedy ma prawo do części urlopu macierzyńskiego czyli tacierzyńskie-
go, która przypada po dniu rezygnacji przez matkę dziecka. Jeśli kobieta
posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji to z
urlopu może zrezygnować po 8 tygodniach na rzecz ojca dziecka. W
przypadku rezygnacji matki dziecka z dalszej części urlopu kobieta musi
złożyć pracodawcy wniosek oraz dołączyć odpowiednie dokumenty nie
później niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Ojciec dziecka w celu
skorzystania z pozostałej części urlopu składa wniosek oraz dokumenty
pracodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem
korzystania z części urlopu17. Wniosek o udzielenie tzw. urlopu tacie-
rzyńskiego wychowującemu dziecko powinien zawierać:

• „imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko;
• imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na któ-

re ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego;
• oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego

albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpo-
wiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych
przed porodem;

• wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała
część urlopu macierzyńskiego”18.

Do wniosku należy dołączyć również następujące dokumenty:
• „skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagra-

niczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
• oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej

części urlopu macierzyńskiego albo oświadczenie ubezpieczonej-
matki dziecka o zamiarzerezygnacji z pobierania zasiłku macierzyń-

16 Tamże.
17 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy…, art. 180.
18 Urlop macierzyński., jw.
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skiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu
macierzyńskiego”19.

Matka dziecka przebywająca w szpitalu lub innym zakładzie
leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający sprawo-
wanie jej opieki nad dzieckiem po 8 tygodniach od trwania urlopu
może go przerwać na rzecz ojca dziecka do momentu pobytu w tym
szpitalu lub zakładzie leczniczym. W przypadku śmierci matki
dziecka w czasie trwania urlopu ojciec dziecka ma prawo do pozo-
stałej części tego urlopu po dniu śmierci. Jeśli matka dziecka porzuci
je, wtedy ojciec dziecka ma prawo do części tego urlopu po dniu
porzucenia dziecka, jednak nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez
matkę dziecka 8 tygodni urlopu. W tych przypadkach ojciec dziecka
też musi złożyć wniosek oraz odpowiednie dokumenty w celu sko-
rzystania z pozostałej części urlopu. Jeżeli matka dziecka, która nie
posiada tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie cho-
roby i macierzyństwa podejmie zatrudnienie w wymiarze nie niż-
szym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy to ojcu dziecka rów-
nież przysługuje pozostała część urlopu”20. Na tzw. urlopie tacie-
rzyńskim zasiłek wynosi 100%. pensji21. Pracownikowi w trakcie
takiego urlopu nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o
pracę. Wyjątkiem są uzasadnione przyczyny rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia z winy pracownika za zgodą zakładowej organizacji
związkowej. Ten przepis nie jest stosowany w przypadku, gdy pra-
cownik jest w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesią-
ca. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy w trakcie
trwania urlopu tacierzyńskiego można rozwiązać umowę o pracę za
wypowiedzeniem. Pracownik ma wtedy prawo do świadczeń, ale
określonych w innych przepisach22.

Po wykorzystaniu urlopu tacierzyńskiego (macierzyńskiego)
rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Na jedno dziecko
przysługuje on w wymiarze do 32 tygodni. Natomiast w przypadku

19 Tamże
20 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy…, art. 180.
21 Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Wydawnictwo ZUS, Warszawa

2016, s. 84.
22 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy…, art. 177.
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narodzin więcej niż jednego dziecka wynosi 34 tygodni. Rodzice
mogą dzielić się tym urlopem, a także oboje rodzice mogą z niego
korzystać jednocześnie.Trzeba pamiętać o tym, że nie może on prze-
kroczyć określonych wymiarów. Może być wykorzystany jednora-
zowo lub w częściach, ale nie później niż do zakończenia roku ka-
lendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia23. Urlop rodzi-
cielski może zostać podzielony maksymalnie na cztery części, które
co do zasady powinny być udzielane jedna po drugiej. Jednak żadna
z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni24. „Wyjątkiem są sytuacje,
jeżeli: przy porodzie urodzone zostało jedno dziecka, to pierwsza
część urlopu może trwać do 6 tygodni oraz do wykorzystania pozo-
stałej części urlopu zostało mniej niż 8 tygodni”25.Aby skorzystać z
takiego urlopu należy złożyć wniosek oraz odpowiednie dokumenty.
Wniosek może zostać złożony na dwa sposoby. Pierwszy to wniosek
o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, który składa pracownica –
nie później niż 21 dni po porodzie. Przysługuje wtedy zasiłek w wy-
sokości 80% za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskie-
go. Drugi to wniosek o udzielnie urlopu rodzicielskiego lub jego
części, który składa pracownica lub pracownik – nie później niż 21
dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu bądź jego części.
W tym przypadku, zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku
za okres urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) za 20 tygodni,
100% za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz 60% podstawy wy-
miaru zasiłku za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, tj. za 26
tygodni26.

W każdym czasie pracownik może za zgodą pracodawcy zre-
zygnować z urlopu i powrócić do pracy. Korzystanie z urlopu rodzi-
cielskiego może być łączone z wykonywaniem pracy u pracodawcy,
który udziela tego urlopu. Pracownik może pracować w wymiarze
nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W tym
przypadku wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu propor-

23 Tamże, art. 1821a-1c.
24 Urlop rodzicielski w 2018r., Infor, https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-

rodzicielski/2701472,Urlop-rodzicielski-w-2018-r-podstawowe-informacje-
wzor-wniosku.html [dostęp: grudzień 2018].

25 Tamże
26 Tamże
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cjonalnie do wymiaru czasu pracy. Na jedno dziecko wynosi nie
dłużej niż do 64 tygodni, a na więcej niż jedno dziecko nie dłużej niż
do 68 tygodni27.

Ojciec dziecka ma również prawo do urlopu wychowawczego,
którego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jest
to urlop bezpłatny. Można z niego skorzystać, gdy pracownik jest
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tych 6 miesięcy wliczają się
również poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy wy-
nosi do 36 miesięcy. Można z niego skorzystać do momentu uzyska-
nia przez dziecko 6 roku życia. Wyjątkiem jest skorzystanie do mo-
mentu uzyskania 18 roku życia, co jest spowodowane stanem zdro-
wia dziecka orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności. Do urlopu wychowawczego mają prawo obydwoje ro-
dziców. Każde z rodziców ma prawo do jednego miesiąca takiego
urlopu. Jedno drugiemu nie może przenieść tego prawa. Z takiego
urlopu mogą korzystać oboje rodzice jednocześnie. Aby skorzystać z
urlopu trzeba złożyć pisemny wniosek oraz odpowiednie dokumenty
do 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu28. „Wniosek o
urlop wychowawczy powinien zawierać:

• imię i nazwisko pracownika,
• imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop

wychowawczy albo jego część,
• wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wycho-

wawczy albo jego część na dane dziecko,
• wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas

został wykorzystany na dane dziecko,
• określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których

dotychczas skorzystano na dane dziecko”29.
Wniosek o urlop może zostać wycofany poprzez złożenie od-

powiedniego oświadczenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
korzystania z tego urlopu. Urlop może zostać wykorzystany w czę-

27 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy…, art. 1821d-1f.
28 Tamże, art. 186.
29 Urlop wychowawczy w 2018r., Infor,

https://kadry.infor.pl/urlopy/wychowawczy/771246,2,Urlop-wychowawczy-w-
2018-r-ile-trwa-wniosekwzor.html [dostęp: grudzień 2018].
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ściach. Jednak nie więcej niż w 5. Liczba części jest ustalana na pod-
stawie liczby złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Z 36 miesię-
cy urlopu wychowawczego dany rodzic może skorzystać, gdy: drugi
nie żyje, nie ma władzy rodzicielskiej, został pozbawiony władzy
rodzicielskiej albo taka władza została ograniczona lub zawieszona.
Pod warunkiem realizacji celu urlop pracownik może pracować,
podjąć inną działalność, naukę lub szkolenie. Za zgodą pracodawcy
można w każdym czasie lub po wcześniejszym jego zawiadomieniu
– najpóźniej na 30 dni przed terminem planowanego podjęcia pracy
zrezygnować z urlopu wychowawczego. Okres urlopu wycho-
wawczego jest wliczany do okresu zatrudnienia, ale w dniu zakoń-
czenia tego urlopu.Pracownikowi pracodawca nie może wypowie-
dzieć, ani rozwiązać umowy o pracę. Wyjątkiem jest upadłość bądź
likwidacja firmy, a także z powodu uzasadnionych przyczyn z winy
pracownika30.

Korzystanie z urlopów dla ojców
W 2018r. od stycznia do maja 2018 roku z urlopu ojcowskiego

skorzystało ponad 71,5 tys. ojców. Większa część mężczyzn korzysta
z urlopów krótszych. Współcześnie przede wszystkim to kobiety zaj-
mują się wychowywaniem dzieci. Wynika to z danych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS), że o 100 razy więcej matek korzysta z
dłuższych urlopów niż ojcowie. Według danych ZUS w tych miesią-
cach ponad 445 tys. osób skorzystało z zasiłku macierzyńskiego.
Przeważnie były to kobiety, ponieważ po urodzeniu dziecka muszą
one być przez minimum 14 tygodni na urlopie macierzyńskim. W
2017 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 174 tys. mężczyzn.
Ojcowie obawiają się korzystać z dłuższych urlopów z powodu:

• funkcjonujących stereotypów dotyczących roli ojca,
• braku zachęt czy strategii promowania i wspierania ojców w

korzystaniu z urlopów,
• nieopłacalności korzystania z urlopów, wynikającej ze staty-

stycznie wyższych zarobków mężczyzn,
• lęku przed utratą pracy lub zahamowaniem kariery zawodowej,

30 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy…, art. 186.
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• braku wiedzy ojców na temat przysługujących w tym zakre-
sie praw.

Eksperci uważają, że ojcowie powinni o wiele bardziej anga-
żować się w wychowanie dzieci, a w tym celu powinno pomagać
państwo31.

Przywileje dla ojców z tytułu opieki nad dzieckiem
Przywilej to „prawo do korzystania ze szczególnych wzglę-

dów w jakimś zakresie”32. W Polsce ojcowie mają prawo do wielu
przywilejów z tytułu opieki nad dzieckiem. Zaliczamy do nich:

• wolne w pracy - przysługuje pracownikowi wychowującemu
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat; może zostać wyko-
rzystane w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 16 godzin albo 2
dni rocznie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przywilej ten
rodzice dziecka mogą podzielić między sobą;

• obniżenie wymiaru czasu pracy – przysługujepracownikowi
uprawnionemu do urlopu wychowawczego; wymiar ten można obni-
żyć do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu
pracy, w okresie, w którym mógłby on korzystać z takiego urlopu;

• pracownik może za zgodą, ale nie musi pracować w godzinach
nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy
oraz nie musi być delegowanypoza stałe miejsce pracy; jest to przywi-
lejdla pracownika opiekującego się dzieckiem do lat czterech33;

• zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka - ojcom przy-
sługują dwa dni takiego zwolnienia; z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia34;

31 Polscy ojcowie biorą urlopy na dziecko, ale te najkrótsze. W domu z
dziećmi zostają matki, Business Insider https://businessinsider.com.pl/twoje-
pieniadze/dzien-ojca-urlopy-ojcowskie-i-rodzicielskie-w-polsce/plr3ddt [do-
stęp: grudzień 2018].

32 Przywilej, Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/przywilej;2572891
[dostęp: grudzień 2018].

33 Polscy ojcowie., jw.
34 Uprawnienia pracownika-ojca po urodzeniu dziecka 2018/2019, Infor,

https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-ojcowski/786698,Uprawnienia-
pracownikaojca-po-urodzeniu-dziecka-20182019.html [dostęp: grudzień 2018].
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• zwolnienie na czas choroby dziecka- zwolnienie lekarskie na
dziecko przysługuje każdemu rodzicowi zatrudnionemu na umowę o
pracę; jeżeli dziecko ma poniżej 14 lat, może wykorzystać 60 dni w
roku; natomiast na starsze dziecko przysługuje maksymalnie 14 dni,
w tym czasie pracownik ma zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 %
wynagrodzenia35.

Zakończenie
Podsumowując uważam, że każdy mężczyzna, który pragnie

zaangażować się w wychowanie dziecka powinien wiedzieć jakie ma
prawa z tego tytułu. Może on w tym celu w swojej pracy zawodowej
skorzystać z urlopów takich jak: urlop ojcowski, tzw. „urlop tacie-
rzyński” w ramach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski oraz
urlop wychowawczy. Oczywiście, aby mógł skorzystać z danego
urlopu musi spełniać określone warunki. W Polsce ojcowie przeważ-
nie korzystają z urlopów krótkich. Natomiast z długich głównie ko-
biety, ponieważ wielu mężczyzn obawia się ich. Jest wiele przyczyn,
które to powodują. Jedną z nich jest brak wiedzy na temat przysłu-
chujących w zakresie opieki nad dzieckiem praw ojców. Dlatego
celem artykułu było zobrazowanie wszystkich praw ojców. Każdy
ojciec oprócz urlopów ma również prawo do różnych przywilejów.
Udział ojca w życiu dziecka jest bardzo ważny. W związku z tym
państwo powinno bardziej pomagać ojcom pracującym w wychowa-
niu dzieci poprzez tworzenie wielu praw z których będą oni mogli
skorzystać.

Streszczenie:
Na przestrzeni czasu wizerunek ojca i ojcostwa uległ znacz-

nym przeobrażeniom. Współcześnie dla mężczyzn coraz większe
znaczenie ma pełnienie roli ojca. Głównym celem artykułu jest
przedstawienie praw ojców z tytułu sprawowania opieki nad dzieć-
mi. Na początku artykuł dokładnie przedstawiawizerunek ojca daw-
niej i dziś oraz co spowodowało jego przemiany. Druga część wyja-

35 Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje?, Poradnik
przedsiębiorcy, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwolnienie-lekarskie-na-
chore-dziecko [dostęp: grudzień 2018].
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śnia, jakie trzeba spełniać warunki, aby skorzystać z urlopów dla
ojców oraz ich rodzaje. Kolejna część pokazuje jak wygląda w Pol-
sce korzystanie z takich urlopów. Ostatnia część czyli czwarta przed-
stawia różne przywileje, jakie przysługują ojcom.

Summary:
Fatherhood through the prism of vacations and privileges for

childcare
Over time, the image of father and fatherhood has changed si-

gnificant. Recently, for men, it is more and more important to play
the role of a father. The main purpose of the article is to present the
rights of fathers from the title for taking care of children.At the be-
ginning of the article accurately represents the image of the father in
the past and today and what caused its changes.The second piece
explains what conditions must be complete to take advantage of le-
ave for fathers and their types.Next part shows how the use of such
leave looks like in Poland. The last or fourth part presents the various
privileges are entitled that fathers have.
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Anna Wojtas

Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Wstęp
Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest

instytucją, której celem jest przerwanie więzi rodzicielskiej między
dzieckiem a mężczyzną, który uznał ojcostwa. Trzeba pamiętać, że
ciężar dowodowy spoczywa na osobie, która wniosła pozew o usta-
lenie bezskuteczności uznania ojcostwa i to ona musi dowieść, że
dziecko uznane przez mężczyznę nie pochodzi od niego. „Ustalenie
bezskuteczności uznania jest możliwe po wykazaniu faktu, że uzna-
jący nie jest biologicznym ojcem dziecka. Obecnie nauka pozwala na
ustalenie w toku postępowania dowodowego, że dany mężczyzna
jest ojcem dziecka. Poszukiwany „dowód pozytywny” zawiera w
sobie jako konieczny element wynik badań DNA, stanowiąc spójny
logicznie łańcuch przesłanek, pozwalający w sposób pewny wyeli-
minować możliwość, że ojcem jest być może jakiś inny mężczy-
zna”1. W polskim prawie rodzinnym jedyną i najważniejszą prze-
słanką tego roszczenia jest artykuł 78 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. Właściwym Sądem do wytoczenia powództwa o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa jest Sąd Rejonowy właściwy dla
miejsca pobytu lub miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy nie jeste-
śmy w stanie określić tego miejsca, powództwo takie możemy
wnieść do Sądu, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania powód.

1. Przesłanki kodeksowe powództwa
Art. 78. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wyto-

czyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie
sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od
niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się
dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się

1 H. Dolecki (red), Komentarz do art. 85 Kodeksu Rodzinnego i Opie-
kuńczego, LEX 86609.
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przed urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się
odpowiednio”2.

Na gruncie art. 78 § 1 k. r. o., możemy stwierdzić, że każdy
mężczyzna po uznaniu przez niego ojcostwa może wytoczyć po-
wództwo o ustalenie bezskuteczności uznania, w określonym przez
ustawę terminie. Ustawodawca aby chronić interes mężczyzny usta-
nawia dla niego termin 6 miesięcy od kiedy dowiedział się, że dziec-
ko przez niego uznane nie pochodzi od niego. W sytuacji gdy uzna-
nie nastąpiło przed urodzeniem dziecka jednakże już dziecka poczę-
tego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed jego urodze-
niem. „Taka bowiem wykładnia art. 78 § 1 kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, akcentująca w głównej mierze zasadę ochrony stabil-
ności stanu cywilnego dziecka poprzez uznanie, że mężczyzna po-
siadający wiedzę o braku istnienia więzi biologicznej (genetycznej) z
dzieckiem w chwili składania oświadczenia o uznaniu dziecka po-
zbawiony jest możliwości późniejszego powoływania się na bezsku-
teczność złożonego oświadczenia (wystąpienia z powództwem o
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa), pozostaje w sprzeczno-
ści z wynikami wykładni językowej, celowościowej i historycznej
przywołanego przepisu. Ten bowiem w swoim brzmieniu, poza bra-
kiem przesłanki istnienia więzi genetycznej ojca z dzieckiem i wy-
mogiem wytoczenia powództwa we właściwym terminie, w żaden
inny sposób nie ogranicza mężczyźnie uprawnienia do wytoczenia
powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa"3. W para-
grafie 2 przewidziano możliwość wytoczenie takiego powództwa
przez przedstawiciela ustawowego męża matki. W prawie przewi-
dziano ochronę męża, który jest chory psychicznie i to właśnie w
takiej sytuacji jest możliwe reprezentowanie przez przedstawiciela
ustawowego.

W praktyce orzeczniczej pojawił się problem, interpretacji ar-
tykułu 78 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd Najwyższy w
jednym ze swoich orzeczeniach, wyjaśniał różnice pomiędzy uzna-

2 Art. 78 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59.

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Sygn. akt IV
CSK 459/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 122, LEX nr 1168733.
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niem bezskuteczności uznania ojcostwa a unieważnienie ojcostwa.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 maja 2017 r., sygn. akt III
CSK 196/16 stwierdził, że „Unormowanie w art. 78 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa nie oznacza jednak, podobnie jak unormowanie w dawnym
stanie prawnym powództwa o unieważnienie uznania dziecka, że w
przypadku kwestionowania prawnej więzi ojcostwa wykluczone jest
sięgnięcie do powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa,
którego podstawę stanowi art. 189 k.p.c. Przepis ten nie zawiera
obostrzeń, które eliminowały by jego zastosowanie do prawno ro-
dzinnych stosunków prawnych (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z
dnia 5 lipca 1955 r., II CZ 96/55, Nowe Prawo 1956, nr 11- 12, s.
154) podstawy do takiego wyłączenia nie dają także przepisy kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza, jeżeli zważyć, że sposób
zredagowania art. 78 § 1 i 82 § 1 k. r. o. wskazuje, iż oba te przepisy
dotyczą sytuacji, w której doszło do aktu uznania ojcostwa. W obec-
nym stanie prawnym jedyną i zasadną przesłanką ustalenia bezsku-
teczności uznania ojcostwa jest art. 78 k. r. o.4”.

2. Przyczyny powodujące bezwzględną nieważność uzna-
nia ojcostwa.

Sąd Najwyższy w swoich licznych orzeczeniach do przyczyn,
które powodują bezwzględną nieważność tego powództwa zaliczył
m.in. :

1. Brak zdolności do czynności prawnej uznającego - według
artykułu 14 kodeksu cywilnego, który stanowi, że czynność prawna,
która dokonana jest przez osobę nieposiadającą zdolności do czynno-
ści prawnej jest nieważna;

2. Ustalenie ojcostwa innego mężczyzny;
3. Brak koniecznej formy uznania ojcostwa – aby uznanie oj-

costwa było ważne m.in. musi być złożone w formie protokołu ;
4. Brak legitymacji procesowej zarówno powoda jak i pozwa-

nego – legitymacja procesowa dzieli się na czynną i bierną. Brak
legitymacji procesowej czynnej dotyczy powoda i oznacza brak moż-

4 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2017r., sygn. akt III
CSK 196/16, OSNC 2018/2/23, Biul.SN 2017/9/12.
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liwości wszczęcia procesu oraz jego prowadzenia, zaś brak legity-
macji procesowej biernej obejmuje powoda i wiąże się z tym, że
osoba nie ma może brać udziału w procesie jako strona powodowa;

5. W razie groźby, która skierowana jest pod adres mężczyzny
mającego złożyć oświadczenie, że w sytuacji gdy nie złoży on danego
oświadczenie jemu lub komuś innemu grozi niebezpieczeństwo;

6. Złożenie uznania ojcostwa przed nieodpowiednim podmio-
tem – uznanie ojcostwa powinno zostać dokonane przed kierowni-
kiem urzędu stanu cywilnego, a w nadzwyczajnych sytuacjach przed
konsulem lub Sądem Opiekuńczym.

Sąd Najwyższy wskazał też, że ani z przepisów kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, ani z przepisów ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym
dziecka pozamałżeńskiego5, nie wynika uzależnienie legitymacji do
wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojco-
stwa od stanu wiedzy uznającego co do istnienia biologicznej więzi z
dzieckiem w chwili składania stosownego oświadczenia o uznaniu.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 maja 2017 roku, sygn. akt
III CSK 196/17, wskazał iż, Unormowanie w art. 78 k. r. o. powódz-
twa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie oznacza, po-
dobnie jak unormowanie w dawnym stanie prawnym powództwa o
unieważnienie uznania dziecka, że w przypadku kwestionowania
prawnej więzi ojcostwa a priori wykluczone jest sięgnięcie do po-
wództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, którego podsta-
wę stanowi art. 189 k.p.c. Sąd w tym postanowieniu rozwiązał wąt-
pliwości co do możliwości wytoczenia powództwa zaraz, po ustale-
niu nieistnienia uznania ojcostwa. Prawomocny wyrok oddalający
powództwo o ustalenie nieważności oświadczenia o uznaniu ojco-
stwa powoduje - ze względu na powagę rzeczy osądzonej - niedo-
puszczalność powództwa o ustalenie nieistnienia uznania ojcostwa
między tymi samymi stronami, jeżeli podstawa faktyczna obu po-
wództw była taka sama. Przedstawione wyżej i zaakceptowane tu
stanowisko co do niemożności żądania ze strony uznającego unie-

5 Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego,
sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r., Dz. U. 1999 nr 79
poz. 888.
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ważnienia uznania na podstawie samego tylko twierdzenia, że nie
jest on biologicznym ojcem uznanego, będzie też rzutowało na ocenę
znaczenia błędu jako wady oświadczenia o uznaniu, jeżeli uznający
sprowadza błąd wyłącznie do pochodzenia dziecka, które uznał.
Okoliczność ta bowiem w procesie wytoczonym przez uznającego
opartym na przepisie art. 80 § 1 k. r. o. jest zupełnie obojętna i nie
podlega w ogóle badaniu, skoro wyłączną przesłanką jego żądania
może być tylko wada oświadczenia woli6.

Bardzo istotne jest również wskazanie jednolitej linii orzecz-
niczej w kwestii ochrony praw dziecka Sądu Najwyższego, że:
"Funkcja ochrony dziecka, ujmowana w ramy zasady stabilności
jego stanu cywilnego, na tle art. 78 § 1 k. r. o. nie jest realizowana na
płaszczyźnie przesłanek warunkujących istnienie legitymacji do wy-
toczenia przez mężczyznę, który nie jest ojcem dziecka, powództwa
o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, lecz w drodze tempo-
ralnego ograniczenia możliwości wystąpienia z przedmiotowym
powództwem, poprzez wprowadzenie relatywnie krótkiego, bo sze-
ściomiesięcznego, terminu na jego wytoczenie, którego bieg rozpo-
czyna się w dniu uzyskania przez mężczyznę wiedzy o braku pocho-
dzenia dziecka od niego". Powyższe jest zgodne z założeniami usta-
wodawcy, którym dał wyraz, akceptując propozycję nowelizacji art.
78 k. r. o., a tym samym jej motywy przedstawione w projekcie
ustawy (druk nr 888, Sejm VI kadencji).

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ustawodawca wskazał
osoby, którym przysługuje prawo do wytoczenia tego pozwu, oraz
ograniczył je odpowiednimi terminami. Jedną z osób uprawnionych
jest mężczyzna, który uznał ojcostwo. Bieg terminu jest liczony od
momentu gdy ojciec dowiedział, się że dziecko przez niego uznane
nie pochodzi od niego i wynosi sześć miesięcy. Prawo to przysługuje
także mężczyźnie, który uznał dziecko wiedząc, że nie jest jego bio-
logicznym ojcem. Taka wykładnia uwzględnia również preferencję
opierania stosunków prawno rodzinnych pomiędzy rodzicami a
dzieckiem na rzeczywistej, tj. zgodnej z prawdą genetyczną więzi z
dzieckiem”. W przypadku częściowego lub całkowitego ubezwła-

6 Uchwała Sądu Najwyższego (7 sędziów) z dnia 6 października 1969 r.,
III CZP 25/69 LEX nr OSNC 1970/5/75.
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snowolnienia męża matki w jego imieniu powództwo o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa może wnieść przedstawiciel usta-
wowy. Jeśli w ciągu biegu terminu mężczyzna zapadnie na zaburze-
nia psychiczne lub chorobę psychiczną może on wytoczyć pozew w
terminie 6 miesięcy od dnia ustania choroby. „Trzeba zgodzić się z
wywodami autora kasacji, że stan zdrowia psychicznego powoda
należy do kategorii faktów, o których mowa w art. 227 k.p.c., stan
ten może bowiem mieć znaczenie z punktu widzenia art. 65 k. r. o.

Według powołanego przepisu, jeżeli mąż matki zapadł na cho-
robę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu
terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo
istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został
ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sze-
ściu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wia-
domość o urodzeniu się dziecka dopiero później - w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. W przepisie tym
jest wprawdzie mowa o chorobie psychicznej lub innego rodzaju
zaburzeniach psychicznych, które wystąpiły w ciągu terminu do
wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jednak ma on za-
stosowanie także wtedy, gdy mąż matki znalazł się w sytuacji zdro-
wotnej, uzasadniającej jego całkowite ubezwłasnowolnienie przed
urodzeniem się dziecka, zanim sześciomiesięczny termin rozpoczął
bieg. Sąd Najwyższy zajął takie stanowisko w powołanym w uza-
sadnieniu wyroku z dnia 13 marca 1969 r., II CR 550/68 (nie publ.)7,
podkreślając, że przemawia za nim wnioskowanie a friori. Stanowi-
sko to - wbrew odmiennym zapatrywaniom skarżącego - nie pozosta-
je w sprzeczności z poglądem, który legł u podstaw wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 13 stycznia 1975 r., I CR 759/748. Skarżący
dopatrzył się sprzeczności, porównując jedynie pojedyncze zdania,
będące fragmentem uzasadnień powołanych wyroków, tymczasem
wyrok z dnia 13 stycznia 1975 r., I CR 759/74, zapadł w odmiennym
- od występującego w sprawie II CR 550/68 - stanie faktycznym, gdy
u męża matki dziecka nie stwierdzono choroby psychicznej czy in-

7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1969 r., II CR 550/68 niepubl.
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1975 r., I CR 759/ 74

LEX nr 7643.
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nego rodzaju zaburzeń psychicznych, lecz występujący od urodzenia
niedorozwój umysłowy. Trzeba dodać, że i w nauce prawa przyjmuje
się, iż przepis art. 65 k. r. o. należy stosować również w sytuacji, w
której mąż matki dziecka zapadł na chorobę psychiczną lub innego
rodzaju zaburzenia psychiczne, uzasadniające jego ubezwłasnowol-
nienie, przed urodzeniem się dziecka objętego domniemaniem po-
chodzenia z małżeństwa. Skład orzekający Sądu Najwyższego po-
dziela to stanowisko”9.

„Skoro dziecko jest już pełnoletnie i, jak przewiduje ustawo-
dawca, świadome swojej sytuacji prawnej, od niego tylko powinno
zależeć, czy chce zmiany dotychczasowego statusu czy nie. Celem
tego unormowania jest uchronienie dziecka, mającego status osoby
dorosłej - w założeniu zdolnej do samodzielnego realizowania i
strzeżenia swoich praw - przed ustaleniem ojcostwa wbrew jej woli i
wbrew jej interesom - chodzi o problem obowiązku alimentacyjnego
dziecka na rzecz ojca, gdy ten ostatni nie uczestniczył w zaspokaja-
niu potrzeb dziecka (gdyż jego ojcostwo nie było ustalone). Również
została zrealizowana przesłanka równego traktowania matki i ojca
dziecka, gdyż żadne z nich nie może dochodzić ustalenia ojcostwa
po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości”10. Żądanie ustalenia bez-
skuteczności uznania ojcostwa może być wniesione przez dziecko,
jeśli dowiedziało, się że mężczyzna, który uznał dziecko nie jest jego
biologicznym ojcem11. Bieg tego terminu jest liczony od momenty
uzyskania przez niego 18 roku życia i trwa 3 lata. Powództwo takie
musi być wytoczone przeciwko obojgu rodzicom w przypadku
śmierci matki tylko przeciwko ojcu. W sytuacji gdy ojciec dziecka
zmarł przeciwko kuratorowi ustawowemu. Ustalenie bezskuteczno-
ści uznania jest możliwe po wykazaniu faktu, że uznający nie jest
biologicznym ojcem dziecka.

9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r. II CK 419/04, LEX
nr 603754.

10 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do zmian wprowadzonych
ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV
CSK 459/11, LEX nr 450211.
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3. Wytoczenie powództwa przez matkę
Ustawodawca przewidział możliwość wytoczenia powództwa

o uznania bezskuteczności uznania ojcostwa przez matkę, która po-
twierdziła ojcostwo. Kobieta związana jest terminem ustawowym
wynoszącym 6 miesięcy, początek tego terminu zaczyna się z chwilą
gdy kobieta dowiedziała, się że mężczyzna który uznał dziecko nie
jest jego ojcem. Jest to termin zawity co oznacza, że nie może być
ani przywrócony, ani nie podlega przedłużeniu. Wniesienie pozwu o
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po terminie jest niedo-
puszczalne a gdy to nastąpi powództwo zostaje oddalane. W przy-
padku ubezwłasnowolnienia matki powództwo może wytoczyć jej
przedstawiciel ustawowy, jeśli zaś kobieta zapadła na chorobę psy-
chiczną dopiero po jej ustaniu. Pozew ten matka musi wnieść prze-
ciwko dziecku jak i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, podczas gdy
ojciec dziecka nie żyje tylko przeciwko dziecku.

Należy pamiętać, że prawodawca uprawnił również prokurato-
ra do wytoczenia powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa. Prokurator nie jest związany żadnymi terminami i może
wytoczyć takie powództwo nie tylko wtedy gdy wymaga tego ochro-
na interesu społecznego lub dobro dziecka lecz również w sytuacji
gdy ojciec uznał dziecko dopiero po jego śmierci. Kolejnym podmio-
tem mającym prawo wniesienia powództwa jest Rzecznik Praw
Dziecka który może „żądać wszczęcia postępowania w sprawach
cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na
prawach przysługujących prokuratorowi”12 oraz Rzecznik Praw
Obywatelskich, który również posiada prawo udziału lub wszczęcia
postępowania dotyczącego spraw cywilnych. Jego uprawnienia wy-
nikają z art. 14 pkt. 4 z ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich13.

Oprócz ograniczenia czasowego istnieją również inne czynniki
powodujące bezskuteczność wytoczenia powództwa o ustalenie bez-
skuteczności uznania ojcostwa. Jedną z najważniejszych przesłanek

12 Art. 10 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka, Dz. U. 2000 nr 6 poz. 69

13 Art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r., o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich, Dz. U. 1987, nr 21. poz. 123.
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przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które zakazu-
ją wniesienia takiego pozwu do Sądu jest sytuacja, w której powódz-
two zostało wniesione dopiero po śmierci dziecka. Dodatkowo nale-
ży uwzględnić art. 811 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepis
ten odnosi się do pary, która poddała się procedurze medycznej
wspomaganej prokreacji z użyciem komórki rozrodczej pochodzącej
od anonimowego dawcy. Gdy kobieta i mężczyzna przed zabiegiem
są w nieformalnym związku niezbędne jest aby partner uznał ojco-
stwo, pomimo, że każdy ma świadomość iż mężczyzna uznający
dziecko nie jest jego biologicznym ojcem. Jeśli w skutek zabiegu
medycznego dziecko się urodzi, partner matki, który je uznał przed
urodzeniem nie może wystąpić do Sądu z powództwem o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa. Omawiając sytuacje, w których
podmiot nie ma prawa ubiegać się o to roszczenie trzeba wspomnieć
o art. 1241 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że
„W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem
opiekuńczym zgodę na jego Przysposobienie bez wskazania osoby
przysposabiającego, nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia
przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie lub
zaprzeczenie jego pochodzenia, ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa”14.

Zakończenie
Niniejszy artykuł przedstawia przesłanki powództwa o ustale-

nie bezskuteczności uznania ojcostwa, a także czym jest to roszcze-
nie. Dlatego, bez zastosowania metod przyrodniczych wskazujących
osobę ojca, tylko oni oboje mogą stwierdzić, że dziecko od nich po-
chodzi i fakt ten ujawnić. Aby ujawnienie tej wiedzy rodziców na-
brało cechy zdarzenia prawnego, muszą oni informację o pochodze-
niu dziecka od nich przekazać w sposób spełniający określone w
ustawie przesłanki uznania ojcostwa. Zwykle motywem działania
rodziców jest osiągnięcie skutku prawnego, którym jest ustalenie
ojcostwa. Czynnikiem "sprawczym", przesądzającym o nabyciu
przez mężczyznę prawnego statusu ojca dziecka jest, wykazany w

14Art. 124 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuń-
czy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59.
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formie oświadczeń koniecznych dla uznania ojcostwa, fakt, że dziec-
ko genetycznie od niego pochodzi. Gdy tak nie jest w rzeczywistości
- uznanie ojcostwa jest bezskuteczne.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł zawiera wszelkie regulację dot. powództwo

o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Wszelkie regulacje
zawiera kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kodeksem postępowa-
nia cywilnego jeśli chodzi o kwestie procedowania. Istotą tego po-
wództwa jest przede wszystkim dobro dziecka jak i również liczne
orzecznictwo Sądów Powszechnych, Sadów Administracyjnych i
Sądu Najwyższego tylko to potwierdza. Przedstawione wszelkie
przesłanki w niniejszym artykule, wyjaśniają jasno wszelkie kwestie
związane tym powództwem.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, ojcostwo, rodzina, uznanie
ojcostwa, bezskuteczność ojcostwa,

Summary:
An action to determine ineffectiveness of paternity recognition
This article contains all regulations regarding an action to es-

tablish ineffectiveness of recognition of paternity. All regulations
contain a family and guardianship code together with the code of
civil procedure as far as the proceedings are concerned. The essence
of this action is first and foremost the good of the child as well as
numerous case-law of the Common Courts, Administrative Courts
and the Supreme Court only confirms this. All the premises set forth
in this article explain clearly all issues related to this action.
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Dominika Wojtas

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym

Wstęp
Tematem, który jest przedmiotem niniejszego artykułu jest

przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym. Analizując
orzecznictwo Sądów Powszechnych a także Sądu Najwyższego,
przestępstwo to jest jednym z najczęściej popełnianych z kategorii
przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. W zdecydowanej większo-
ści przypadków, przestępstwo to jest następstwem złej sytuacji ro-
dzinnej sprawcy przestępstwa. Sprawy rodzinne, które kończą się w
ten sposób, iż powstaje zobowiązanie alimentacyjne, są głównym
źródłem powstania możliwości popełnienia tego przestępstwa. Spe-
cyfika niealimentacji polega na tym, iż musi istnieć zobowiązanie
alimentacyjne, żeby mogło być popełnione to przestępstwo. W dzi-
siejszej praktyce orzeczniczej, ma ono ogromne znaczenie z punktu
widzenia spraw rodzinnych dotyczących zobowiązań alimentacyj-
nych. Profesjonalni pełnomocnicy, często wykorzystują możliwość
złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
niealimentacji, żeby w ten sposób dyscyplinować osobę która jest
zobowiązana, natomiast nie wywiązuje się ze swojego obowiązku.

1. Znamiona przestępstwa z art. 209 k.k.
Przestępstwo nie alimentacji zostało skodyfikowane w art. 209

k.k., zgodnie z którym „Kto uchyla się od wykonania obowiązku
alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądo-
wym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną
umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości
stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo
jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi
co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku,

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę
uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
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życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje
na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu
podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świad-
czenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa okre-
ślonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §
1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego
przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe
alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż
przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakte-
rze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w
całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość
czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary1”.

Aktualne brzmienie przepisów art. 209 nadane zostało ustawą
z dnia 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952). Jak
wynika z uzasadnienia projektu ustawy (nr 1193), wprowadzone
zmiany „skutkują nowym brzmieniem przepisu, oderwanym od do-
tychczasowych znamion w postaci uporczywości uchylania się od
obowiązku alimentacyjnego i skutku w postaci narażenia osoby
uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych. Znamiona te rodzą wiele kontrowersji zarówno w dok-
trynie, jak i w orzecznictwie, nie sprzyjając stabilności judykatów i
nie przyczyniając się do pełnej karnoprawnej ochrony osób po-
krzywdzonych2. Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 209 k.k. są
rodzina oraz instytucja opieki, która jest uregulowana w kodeksie

1 Art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny, Dz. U. 2018.
1600, j.t.

2 M. Mozgawa, Komentarz aktualizowany do art. 209 k.k., LEX nr
578899.
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rodzinnym i opiekuńczym3. Czynność sprawcza przestępstwa nie-
alimentacji z art. 209 § 1 k.k. polega na uchylaniu się od wykonania
obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzecze-
niem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem
albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego
zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okreso-
wych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okre-
sowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Samo zachowanie zawierające
się w pojęciu „uchylanie się” polega na niewypełnieniu ciążącego na
sprawcy obowiązku, takiego jednak, który jest w ogóle możliwy do
wykonania (wyr. SN z 9.5.1995 r., III KRN 29/95, OSNKW 1995,
Nr 9–10, poz. 644). Należy pamiętać iż przestępstwo to jest przestęp-
stwem skutkowym, oraz może je popełnić, każda osoba na którą
został nałożony obowiązek alimentacyjny. Obowiązek alimentacyjny
może zostać nałożony na osobę na skutek wydanego orzeczenia są-
dowego lub umowy zawartej między uprawnionym a zobowiązanym.
Mając na myśli orzeczenie sądowe, należy także wskazać ugodę
zawartą przed Sądem lub mediatorem. Każda ta okoliczność skutkuje
tym, iż może powstać obowiązek alimentacyjny, a zarazem w razie
wypełnienia podstawowych znamion z 209 k.k., może dojść do prze-
stępstwa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 209 § 1 k.k. nie
chodzi o obowiązek alimentacyjny w możliwie najszerszym tego
słowa znaczeniu, ale tylko w takim zakresie, w jakim został on
wskazany w kodeksie karnym. Nie dopuszczalne jest rozszerzanie
definicji obowiązku alimentacyjnego na gruncie art. 209 § 1 k.k.,
mającej na celu przez to rozumieć obecnie również renty, o której
mowa np. na gruncie art. 903 k.c., czy też w art. 913 k.c., czy w in-
nych przepisach kodeksu cywilnego. Analizowane przestępstwo
niealimentacji, wyraźnie nawiązuje do art. 128 k. r. o. i obecnie nie
stanowi o ciążącym na sprawcy obowiązku opieki polegającym na
łożeniu na utrzymanie innej osoby, który jest pojęciem znacznie

3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Dz.U.2017.682 j.t.

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 1995 r., III KRN 29/95,
OSNKW 1995, Nr 9 – 10, poz. 64.
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szerszym od obowiązku alimentacyjnego. Jak słusznie zauważył Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW
1976/7–8, poz. 86: „Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzy-
manie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobo-
wiązany mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku,
nie dopełnia go ze złej woli”5.

2. Linia orzecznictwa przestępstwa niealimentacji
Sądy Powszechne jak również Sąd Najwyższy mają przyjętą

jednolitą linie orzeczniczą, dot. niealimentacji. Należy pamiętać, że
każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie, zgodnie z
zasadami procesu karnego, i nie powinno się przyjmować ogólnej
oceny dla tego czynu. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywi-
dualnego zbadania okoliczności, faktów a także czynników, które
przemawiają na korzyść jak i niekorzyść obu stron. Zgodnie z posta-
nowieniem Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2017 roku, sygn.
akt II KK 211/17, „Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzyma-
nie osoby uprawnionej do alimentacji - w ujęciu art. 209 § 1 k.k. -
zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość
wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. W pojęciu
„uchyla się” zawarty jest zawsze negatywny stosunek psychiczny
osoby zobowiązanej do świadczenia - sprawca obowiązku tego nie
wypełnia, gdyż go wypełnić nie chce lub lekceważy ten obowiązek.
Musi to więc być zachowanie umyślne, w którym wyraża się szcze-
gólne nastawienie psychiczne sprawcy (element subiektywny), a z
drugiej strony - stan uchylania się trwający przez określony dłuższy
czas (element obiektywny).

Znamię uporczywości łączy w sobie dwa elementy. Jeden z
nich charakteryzuje postępowanie sprawcy od strony podmiotowej, a
polega na szczególnym nastawieniu psychicznym wyrażającym się w
nieustępliwości, chęci postawienia na swoim (obojętne, z jakich po-
budek), podtrzymywaniu własnego stanowiska na przekór ewentual-
nym próbom jego zmiany (np. mimo wszczęcia egzekucji cywilnej,
przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych itp.). Przejawem takiego

5 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75,
OSNKW 1976/7–8, poz. 86.
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nastawienia psychicznego bywa porzucenie pracy lub jej zmiana na
gorzej płatną. Drugi element, obiektywny, polega na trwaniu takiego
stanu rzeczy przez pewien dłuższy czas (np. na wstrzymywaniu się z
zapłatą kolejnych rat alimentacyjnych co najmniej przez 3 miesiące
lub płaceniu ich nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od
należnych). Uporczywe uchylanie się" w rozumieniu art. 209 § 1 k.k.
może być zarówno całkowite, jak i częściowe. W konsekwencji
oznacza to, że omawiane znamię wyczerpuje nie tylko całkowite
zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych przez okres co najmniej 3
miesięcy, ale także płacenie alimentów nieregularnie albo w kwotach
znacznie niższych od określonych stosownym orzeczeniem”6. Sąd w
tym postanowieniu rozwiał wszelkie wątpliwości co do znamion tego
przestępstwa. Jest to niezwykle istotne, z punktu widzenia noweliza-
cji przepisu art. 209 k.k.

Sąd Rejonowy w Mrągowie rozpatrując sprawę dot. art. 209
k.k., spotkał się z trudnym kazusem prawnym, albowiem oskarżony
o niealimentację podnosił iż, toczy się odrębna sprawa o zaprzecze-
nie ojcostwa, i dlatego obowiązek alimentacyjny powinien zostać
uchylony, postępowanie karne w tej sprawie powinno zostać umo-
rzone. Jednak Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem, wskazując, że
Zaprzeczenie ojcostwa oskarżonego w aktualnym stanie sprawy kar-
nej nie ma znaczenia prawnego . Obowiązek alimentacyjny jest
obowiązkiem prawnym i na tej drodze może on być zniesiony7. Jest
to trudny do oceny przypadek, natomiast nie sposób zgodzić się ze
zdaniem Sądu Rejonowego, ponieważ znamiona oraz wszelkie prze-
słanki z art. 209 k.k., zostały w niniejszej sprawie spełnione, stąd
trudno było by postępowanie umorzyć bądź oskarżonego uniewinnić,
z uwagi na inne okoliczności.

Analizując orzeczenia Sądów Powszechnych, można dojść do
wniosku, iż jednolitość orzecznicza polega na tym, że w przypadku
spełnienia przesłanek w art. 209 k.k., nawet jeżeli uprawniony w
sposób zawiniony przez siebie, utracił by zdolność realizacji obo-

6 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2017 roku, sygn.
akt II KK 211/17, LEX nr 2417590.

7 Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 26 czerwca 2018 roku,
sygn akt. IIK 139/18, Portal orzeczeń SR Mrągów II K 139/18.
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wiązku alimentacyjnego, wypełnia w ten sposób znamiona przestęp-
stwa i Sądy są bardziej skłonne ku karaniu sprawcy przestępstwa
niealimentacji, aniżeli stosowaniu jakichkolwiek możliwych i praw-
nie dopuszczalnych łagodniejszych środków. Często również zdarza
się tak, iż osoby zobowiązane, celowo ukrywają bądź pozbywają się
majątku z którego mogli by realizować obowiązek alimentacyjny
względem uprawnionego. Jednak wspomniana na początku okolicz-
ność, iż przepis ten został znowelizowany, skutecznie zobowiązuje
dłużników alimentacyjnych do wypełniania swoich obowiązków.
Obecnie narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych po-
trzeb życiowych traktowane jest jako okoliczność kwalifikująca. Do
podstawowych potrzeb życiowych należy zaliczyć takie potrzeby,
które przy uwzględnieniu właściwości i warunków osobistych
uprawnionego ma ten uprawniony8.

Charakter omawianego przestępstwa niealimentacji świadczy
o tym, iż może być ono popełnione zarówno bezpośrednio tzn. że
sprawca chce to przestępstwo popełnić i taki ma zamiar, jak również
ewentualnie, co świadczy także o możliwości popełnienia tego prze-
stępstwa również nieumyślnie. Nie stanowi to przestępstwo także
charakteru chuligańskiego. Świadczy o tym wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 21 października 1987 r., sygn. akt V KRN 271/879 – „Upo-
rczywe uchylanie się od wykonania obowiązku łożenia na utrzyma-
nie dziecka nie ma charakteru chuligańskiego. Przestępstwo z art.
186 § 1 nie należy też do czynów popełnionych „z chęci osiągnięcia
korzyści majątkowej”, zwłaszcza, że oskarżony nie pracował i nie
posiadał żadnego majątku. Wprawdzie w niektórych przypadkach
czyny te mogą skutkować przysporzenie sprawcy przestępstwa ko-
rzyści majątkowej na określony czas lecz nie oznacza to jeszcze, że
sprawca działał z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej”.

Pozbawienie uprawnionego do miesięcznych świadczeń ali-
mentacyjnych może narazić uprawnionego na niemożność zaspoko-
jenia jego podstawowych potrzeb życiowych, bowiem zaspakajanie

8 S. Hypś, Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, red. M. Królikowski, R.
Zawłocki, 2017, str. 860.

9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1987 r., sygn. akt V
KRN 271/87, OSNPG 1988/7/67.
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jego potrzeb kosztem znacznego wysiłku osoby współzobowiązanej
do alimentacji (np. matki dziecka), albo przez inne osoby niezobo-
wiązane nie wyłącza ustawowego znamienia narażenia na niemoż-
ność zaspokojenia tych potrzeb. Spełnione zatem przesłanki określo-
ne w przepisie art. 209§1a k.k. pozwalają na przypisanie oskarżone-
mu winy za popełnienie stypizowanego w tym przepisie czynu. Nie-
trafny jest wyrażony w doktrynie pogląd, że chodzi tutaj o znaczne
prawdopodobieństwo niezaspokojenia tych potrzeb10. Polski ustawo-
dawca przyjmuje ,że nawet jeśli potrzeby takie zostały zaspokojone
przez inny podmiot który jest uprawniony do alimentów, nie powo-
duje to wyłączenie zobowiązanego do łożenia alimentów od odpo-
wiedzialności karnej. Taka odpowiedzialność będzie tym bardziej
uzasadniona, gdy zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej odbywa
się kosztem znacznego wysiłku innych osób zobowiązanych do do-
starczania środków utrzymania. Ten znaczny trud musi być jednak
wykazany w toczącym się postępowaniu karnym w danej konkretnej
sprawie o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. Głównym jego źródłem
jest przede wszystkim podejmowanie zatrudnienia w godzinach nad-
liczbowych przez osobę zobowiązaną do alimentacji wspólnie ze
sprawcą po to, aby te potrzeby zaspokoić, podjęcie dodatkowego
zatrudnienia (bez względu na podstawę prawną), rozpoczęcie dodat-
kowej działalności gospodarczej w celu pozyskania środków, wy-
przedawanie majątku, podjęcie się uprawiania prostytucji, podjęcie
się jakiegokolwiek innego zatrudnienia poniżej swoich kwalifikacji
po to, aby pozyskać dodatkowe środki11.

3. Ochrona przed niealimentacją
W art. 209 § 4 została wprowadzona instytucja, która w efek-

cie ma zapewnić sprawcy tego przestępstwa, niepodlegania karze
przestępstwa niealimentacji w typie podstawowym (§ 1), zgodnie z
którym, jeżeli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w cało-

10 Z. Siwik, Przestępstwo niealimentacji ze stanowiska polityki krymi-
nalnej, Wrocław 1974, s. 108.

11 J. Lachowski, Komentarz aktualizowany do art. 209 § 1 k.k., LEX nr
571125.
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ści zaległe alimenty. Przepis ten dopuszcza sytuację w której już
sprawca po wszczęciu postępowania karnego, może w ten sposób
zwolnić się z odpowiedzialności karnej, za opisywane przestępstwo,
w efekcie czego dochodzi do umorzenia postępowania karnego. Z
kolei zgodnie z art. 209 § 5 ustawodawca wskazał, że sąd odstępuje
od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od
dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca
przestępstwa niealimentacji w typie kwalifikowanym (określonym w
§ 1a) uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna
szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymie-
rzenia kary. Proponowane rozwiązania uprzywilejowania sprawcy w
przypadkach wskazanych w § 4 i 5 (obejmujących elementy tzw.
czynnego żalu) zdają się przemawiać względy kryminalno-
polityczne12.

Jak wskazano w uzasadnieniu projekt sejmowego (druk nr
1193): „W opinii projektodawcy, z uwagi na charakter przestępstwa
niealimentacji, rodzaj naruszonego nim dobra prawnego oraz powo-
dy penalizacji niealimentacji jest zasadne przyjęcie rozwiązania,
zgodnie z którym sprawca, w określonych warunkach, będzie mógł
liczyć na niepodleganie karze lub odstąpienie od wymierzenia kary
w przypadku uiszczenia w całości zaległych alimentów. Warunkiem
takiego rozwiązania jest, co oczywiste, to, aby sprawca uiścił
wszystkie zaległe alimenty w całości i dokonał tego w określonym
terminie13”. W ten sposób ustawodawca dał możliwość sprawcy tego
przestępstwa zwolnić się z odpowiedzialności karnej, a zarazem
korzysta na tym pokrzywdzony, który ma zapłacone zaległe alimen-
ty. Jest to rozwiązanie skuteczne, ponieważ sprawca przestępstwa
zwalnia się z odpowiedzialności karnej, unikając w ten sposób karno
prawnych konsekwencji, natomiast budżet pokrzywdzonego zacho-
wuje w ten sposób ciągłość.

W praktyce pojawił się problem, iż co w przypadku jak zobo-
wiązany do płacenia alimentów zostanie skazany na karę pozbawie-
nia wolności, chociażby za inne przestępstwo, tracąc w ten sposób

12 M. Mozgawa, Komentarz aktualizowany do art. 209 k.k., LEX nr
578899.

13 www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1193, (08.01.2019).
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możliwość zarobkowania. Oskarżyciel w tej sprawie, domagał się,
ukarania sprawcy pozbawionego wolności, ponieważ zdaniem jego
fakt, nie zwalnia od odpowiedzialności karnej zobowiązanego do
łożenia alimentów. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 października
2017 roku sygn. akt III KK 422/17 stwierdził że „Do okoliczności,
które wyłączają umyślność w zakresie zaniechania wykonywania
obowiązku alimentacyjnego, bez wątpienia należy pozbawienie wol-
ności osoby, na której obowiązek tego rodzaju spoczywa, o ile w tym
okresie nie ma ona możliwości zarobkowania lub innych źródeł ma-
jątkowych, z których możliwa byłaby realizacja należności alimenta-
cyjnych”14.

Ł. Buczek, napisał glosę co do tego wyroku twierdząc że
„Obiektywny brak możności wykonania czynu polegającego na wy-
konywaniu obowiązku alimentacyjnego, bez cienia wątpliwości,
może być spowodowany pozbawieniem wolności podmiotu, na któ-
rym obowiązek tego rodzaju spoczywa, o ile w okresie tym podmiot
ten nie ma możliwości zarobkowania lub innych źródeł majątko-
wych, z których możliwa byłaby realizacja należności alimentacyj-
nych. Już samo to ustalenie uprawnia do wskazania, że dany podmiot
w osądzanym okresie nie popełnił przestępstwa, gdyż jego zachowa-
nia nie sposób uznawać za zaniechanie”15. Jednolitość orzecznicza co
do tego, iż sprawca przestępstwa niealimenacji, odbywając karę po-
zbawienia wolności, nie ponosi bezpośrednio odpowiedzialności za
to przestępstwo potwierdza, chociażby wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 13 października 2004 roku, sygn. akt V KK 229/04, „w dyspo-
zytywnej części wyroku skazanemu przypiasno uchylanie się od
łożenia na utrzymanie syna w okresie od sierpnia 2000 r. do dnia 24
stycznia 2003 r., w zakres którego wchodzi m.in. okres, w którym
skazany nie miał obiektywnej możliwości wywiązywania się z obo-
wiązku alimentacyjnego z uwagi na pobyt w zakładzie karnym,
związany z zastosowanym tymczasowym aresztowaniem. Zaistniała

14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2017 roku sygn. akt
III KK 422/17, LEX nr 2390674.

15 O obiektywnej niemożliwości działania jako okoliczności wyłączają-
cej umyślność. Glosa do wyroku SN z dnia 18 października 2017 r., III KK
422/17, Palestra 2018/5/76 – 80.

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/
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sytuacja jest następstwem rażącego naruszenia przez przewodniczą-
cego składu orzekającego, a w istocie przez działający jednoosobo-
wo sąd, przepisu art. 366 § 1 k.p.k., formułującego obowiązek czu-
wania nad prawidłowym przebiegiem rozprawy i baczenia, aby wy-
jaśnione zostały wszystkie istotne okoliczności sprawy, co doprowa-
dziło również do obrazy art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.16”.

Analizując liczne orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu
Najwyższego, można wywnioskować, iż omawiane przestępstwo jest
niezwykle wymagające do interpretacji z punktu widzenia określenia
czasu i miejsca popełnienia przestępstwa. Rolą przewodniczącego roz-
patrującego daną sprawę, jest określenie dokładne czasu popełnienia
przestępstwa, co wynika z charakterystyki tego przestępstwa. Tym rów-
nież zajął się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 20 listopada 2012
roku, sygn. akt II K 281/12, stwierdził że „konieczne jest zachowanie
przez przewodniczącego szczególnej staranności przy rozpoznawaniu
spraw o przestępstwa niealimentacji w celu ustalenia prawidłowego
okresu popełnienia czynu z art. 209 § 1 k.k”17.

Zakończenie
Przestępstwo niealimentacji które jest przedmiotem niniejsze-

go artykułu, w dzisiejszej praktyce orzeczniczej jest niezwykle czę-
stym przypadkiem. Analizując sprawy które spływają do Sądów
Rejonowych w małych miejscowościach, można bez wątpienia
stwierdzić, iż w wydziałach karnych stanowią one znaczny procent
spraw. Dzieje się tak, od momentu wprowadzenia nowelizacji tego
przepisu, jak już wyżej zostało wskazane. Po przeanalizowaniu kilku
spraw sprzed nowelizacji, jak i po, można dojść do wniosku, iż ta
zmiana w przepisach, skutecznie nakłania dłużników alimentacyj-
nych do regulowania swoich zobowiązań, co w gruncie rzeczy było
celem ustawodawcy.

16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 roku, sygn.
akt V KK 229/04, OSNwSK 2004/1/1810.

17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2012 roku, sygn. akt II
K 281/12, LEX nr 1228540.
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia przestępstwo niealimentacji,

umiejscowione w art. 209 k.k. W tym artykule, są głównie podane
konkretne przypadki, które były rozpatrywane przez sądy powszech-
ne i Sąd Najwyższy. Praktyczne opisanie tego przestępstwa, wraz z
wskazaniami praktycznymi, a także wskazanie konkretnych przy-
padków, pozwoli wyraźnie i jasno wskazać problem niealimentacji,
zarówno z punktu widzenia sprawcy, sądu jak i pokrzywdzonego.
Wiele w tym zakresie zmieniła wspomniana już wcześniej noweliza-
cja, która zmobilizowała zobowiązanych do regulowania zaległych i
prawomocnie zasądzonych alimentów.

Słowa kluczowe: prawo karne, alimenty, zaległości, zobowią-
zania, kara

Summary:
Crime of non-alienation in Polish criminal law
This article presents a crime of non-alimony, placed in art. 209

k.k. In this article, there are mainly given specific cases that were
considered by common courts and the Supreme Court. Practical de-
scription of this crime, along with practical indications, as well as
indication of specific cases, will clearly and clearly indicate the pro-
blem of non-alienation, both from the point of view of the perpetra-
tor, the court and the aggrieved party. Much has been changed in this
respect by the aforementioned amendment, which mobilized those
obliged to regulate overdue and legally validated alimonies.

Keyword: criminal law, alimony, arrears, obligations, pu-
nishment
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Natalia Habik-Tatarowska1

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych

Wstęp
W amerykańskiej pedagogice od kilkunastu lat funkcjonuje

termin "Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć" (SNO) oznaczający
specyficzny rodzaj niepowodzenia szkolnego dosięgającego uczniów
zdolnych, którego podłoże i główna przyczyna tkwią nie w braku
możliwości dziecka, lecz w ich nie wykorzystywaniu. Syndrom Nie-
adekwatnych Osiągnięć dotyczy dzieci, które osiągają zaniżone wy-
niki w porównaniu do swych możliwości i nie można wyjaśnić tego
czynnikami neurologicznymi czy biologicznymi, ani przyczynami
instytucjonalnymi. Charakterystyczne są dla nich zdezorganizowane
działania, zapominanie o pracy domowej bądź jej treści, zamyślenie,
rozmarzenie podczas lekcji, czasem rozgadanie, brak umiejętności
uczenia się, koncentracji. Dzieci te często cierpią na samotność, po-
nieważ rówieśników drażni ich niekonwencjonalne zachowanie –
płaczliwe, a czasem agresywne, chęć manipulowania ludźmi. „Leżą-
ce u podstaw braku sukcesów: nieumiejętność uczenia się, złe nawy-
ki i dezorganizacja powodują brak poczucia kontroli nad własnymi
osiągnięciami” pisze Sylwia Rimm. Syndrom nieadekwatnych osią-
gnięć ma charakter epidemiczny. Dotyczy każdej klasy i większości
domów. Tylko dzięki pomocy wielu rodziców i nauczycieli możemy
mieć wpływ na tę „chorobę”, która niszczy życie rodziny, obniża
efektywność pracy w szkole, okrada dzieci z ich motywacji do nauki
i poczucia wpływu na sytuację szkolną.

Każde dziecko rozpoczyna naukę szkolną z ochotą, a nawet z
entuzjazmem, dlatego niezrozumiała jest dla rodziców i nauczycieli
pojawiająca się u niektórych uczniów niechęć do szkoły. Za każdym
objawem unikania, a nawet negacji szkoły kryje się brak sukcesów, z
którego często nawet samo dziecko nie zdaje sobie sprawy. W wyniku
badań stwierdzono, że chęć dziecka do nauki jest proporcjonalna do
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sukcesów w niej osiąganych, a te z kolei są proporcjonalne do stopnia
rozumienia przez niego materiału nauczania1.

Zjawisko nieadekwatnych osiągnięć dotyczy dzieci przecięt-
nie, a nawet wybitnie uzdolnionych, które w czasie nauki szkolnej
nie wykorzystują swego potencjału umysłowego, nie osiągają pełni
swoich możliwości, czyli nie rozwijają się tak, jakby mogły. Zjawi-
sko to bywa często niedostrzegane w polskiej szkole, ponieważ
dziecko przejawiające SNO w zasadzie spełnia wymagania progra-
mowe stosowne dla jego wieku. Nie jest więc klasycznym przykła-
dem niepowodzenia szkolnego. Dzieci takie mogą być bardzo twór-
cze, werbalnie lub matematycznie przedwcześnie rozwinięte, a mimo
swych uzdolnień nie radzą sobie dobrze w szkole.

W literaturze psychologicznej spotyka się z pojęciem „niewy-
starczających osiągnięć w nauce”, które oznacza „znaczną i utrzymu-
jącą się przez dłuższy czas rozbieżność między możliwościami i
osiągnięciami dzieci, stwierdzoną na podstawie porównania wyni-
ków badania inteligencji ze sprawdzianami szkolnymi, testami osią-
gnięć i opiniami nauczycieli”. Jest to pojęcie odpowiadające zakre-
sowi treściowemu SNO. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć nie ma
żadnych wyjaśnień w ewentualnych wrodzonych czynnikach neuro-
logicznych lub biologicznych. Przyczyny powstawania SNO można
znaleźć w środowisku rodzinnym i szkolnym, w których występują
sytuacje sprzyjające pojawieniu się tego zjawiska2.

Sytuacje rodzinne sprzyjające syndromowi nieadekwat-
nych osiągnięć

Większość zachowań sprzyjających pojawieniu się SNO
kształtuje się jeszcze w pierwszych latach życia dziecka w jego śro-
dowisku rodzinnym. S. Rimm przedstawia wiele sytuacji istnieją-
cych w rodzinie, które mogą, choć nie muszą, wpływać na później-
sze pojawienie się syndromu u dziecka. Autorka ujmuje warunki
sprzyjające powstaniu SNO w następujące kategorie: upragnione

1 S. B. Rimm, Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają
słabe stopnie? WSiP, Warszawa 1994.

2 B. Dyrda, Syndrom nieadekwatnych osiągnięć, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2000.
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dziecko - sytuacja, w której długo oczekiwane dziecko staje się dla
rodziców „pępkiem świata", więc angażują się w spełnianie bez-
względnie wszystkich jego zachcianek. Są przez to nadmiernie po-
błażliwi i nadopiekuńczy. Dziecko nie musi podejmować żadnych
wysiłków w celu osiągnięcia tego, czego pragnie. Rodzice składają
całą władzę w ręce dziecka, pozwalają mu manipulować światem
dorosłych; - dziecko chorowite - sytuacja, w której dziecko, z powo-
du częstego zapadania na różne dolegliwości, staje się całkowicie
zależne od rodziców lub opiekunów, co wpływa ujemnie na rozwój
jego samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych; -rywalizujące rodzeństwo - sytuacja, w której rodzeństwo ry-
walizuje ze sobą o względy rodziców; -samotne rodzicielstwo - sytu-
acja, w której samotna matka „przelewa” całą swoją miłość na
dziecko, obdarzając je zbyt dużą władzą i widzi w nim jedyny cel
swego życia; -dziecko zdolne - sytuacja, w której dziecko rozpozna-
ne już we wczesnym dzieciństwie jako bardzo zdolne, było pod spe-
cjalną opieką jednego z rodziców, który wspomagał jego rozwój.
Prowadzi to do zbytniej zależności dziecka od dorosłych. Rozpoczy-
nając naukę w szkole dziecko bardzo zdolne nie potrzebuje się
uczyć, gdyż wymagania szkolne są dla niego za niskie, a to prowadzi
do wytworzenia się u niego przekonania o łatwym osiągnięciu celu
bez wysiłku.

Sytuację sprzyjającą powstawaniu syndromu stanowi zdezor-
ganizowany dom, w którym brakuje jasno ustalonych reguł i zasad
postępowania, gdzie wszyscy są zagonieni, zapracowani, nawet
dziecko obarczona jest zbyt dużą ilością obowiązków i zajęć poza-
lekcyjnych, których nie jest w stanie pogodzić ze szkołą. Bardzo
niekorzystną sytuacją dla dziecka jest preferowanie odmiennych
metod wychowania przez rodziców, ponieważ wówczas dociera do
niego wiele sprzecznych informacji i komunikatów. Również rodzi-
ce, którzy uważają, że w swoim dzieciństwie mieli za mało swobody,
wyrządzają szkodę dziecku, pozwalając mu na zbyt wiele3.

Uczniowie mogą nauczyć się osiągania wyników niższych niż
ich możliwości poprzez naśladowanie swoich rodziców w wyniku

3 S. B. Rimm, Dlaczego dzieci zdolne nie radzą sobie w szkole. Wyd.
Moderski i S-ka, Poznań 2000.
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tzw. procesu identyfikacji. Identyfikacja z rodzicami stanowi ważny
czynnik modelujący wzorce zachowań dziecka. Brak możliwości
identyfikacji z rodzicami lub utożsamianie się z rodzicem stanowią-
cym niekorzystny model znacznie obniża szanse dziecka na osiąga-
nie sukcesów w szkole. Rodzice zadowoleni ze swoich osiągnięć,
ceniący sobie pracę i wykształcenie, są dla dziecka pozytywnymi
modelami. Gdy jednak przekazują mu negatywne komunikaty, oka-
zując głośno niezadowolenie ze swojej pracy, małżeństwa, życia,
wówczas stają się modelami negatywnymi. Stwierdzenie rodzica
typu: „Ja też nie lubiłem szkoły” - dziecko tłumaczy sobie tak: „Sko-
ro tato nie lubił szkoły, to i ja jej nie lubię".

Sytuacje predysponujące do wystąpienia syndromu nie-
adekwatnych osiągnięć

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć ma swój początek w sytu-
acji domowej. Jednak szkoła i nauczyciele mogą wiele zmienić.
Przyczynami predysponującymi do powstania SNO są starcia na polu
szkoła - rodzice, gdy przekonani o wyjątkowości swojego dziecka
rodzice widząc, że nie osiąga ono oczekiwanych sukcesów, wyciąga-
ją wniosek, że to szkoła potrzeb dziecka i wobec tego dają mu do
zrozumienia, że nie musi się zbytnio przejmować wymaganiami
szkoły. Nauczyciele często informują takich uczniów, że skoro nie
osiągają oni wysokich wyników, tzn. iż ich zdolności są tylko wy-
tworem wyobraźni.

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć nie jest wrodzony. Są sy-
tuacje, które sprzyjają jego występowaniu: Dziecko upragnione lub
dziecko chorowite, któremu rodzice poświęcają zbyt wiele uwagi,
przejawiają postawę nadopiekuńczą i nadmiernie pobłażliwą, nie
musi podejmować żadnych wysiłków, aby osiągnąć to, czego pra-
gnie. Nie ma okazji, by przejawiać inicjatywę i budować pewność
siebie. Często bardzo wcześnie uczy się manipulować otoczeniem.

Samotne rodzicielstwo - taka sytuacja często rodzi postawy
nadopiekuńcze, co uniemożliwia przejęcie przez dziecko inicjatywy.
Staje się ono jedynym celem w życiu lub jest traktowane jak partner
– przekazuje mu się zbyt wiele władzy. Uczy się być władcze i trud-
no mu się dostosować do wymagań w szkole. Dzieci wychowane w
otoczeniu dorosłych (np. przez dziadków), mają tendencję do szyb-
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szego rozwoju mowy, wyrażania swych uczuć i życzeń w sposób
naśladujący starszych. Mogą też poszukiwać pomocy dorosłych w
każdej sytuacji wymagającej wysiłku. Małżeństwo skłócone lub
rozwiedzione również może być powodem syndromu nieadekwat-
nych osiągnięć. Nawet w szkole średniej, bardzo dobrzy uczniowie
mogą się znacznie pogorszyć, widząc, że nie są w stanie zadowolić
obojga rodziców.

Rywalizacja rodzeństwa - jeżeli pierwsze dziecko wykazuje
niezwykłe talenty, jest prawdopodobne, że zyska ono specjalne
względy u rodziców czy nauczycieli. Ustala standardy dla rodzeń-
stwa. Młodsze dzieci są przekonane, że aby uzyskać podobne wzglę-
dy u rodziców, muszą osiągać podobne sukcesy. Jeżeli wydaje im się
to niemożliwe, mogą wybrać całkiem różne, czy nawet wręcz od-
wrotne sposoby zwrócenia na siebie uwagi, np. przez brak osiągnięć.
Pozycja ulubieńca rodziny także prowadzi do nieadekwatnych osią-
gnięć. Najmłodsze dziecko prawie zawsze wykazuje takie cechy. Nie
musi się starać, by osiągnąć cele. Wszyscy mu pomagają, wyręczają
w zadaniach, chronią przed niepowodzeniem. Strach przed porażką i
nawyk osiągania wszystkiego najmniejszym kosztem, powoduje, że
w klasie szkolnej nie dążą do tego, by być najlepszymi.

Zdezorganizowany dom - dzieci często uczą się nieporządku
od swoich rodziców. Rodzice bywają zbyt zapracowani i nie nadąża-
ją za wszystkimi obowiązkami. Niekiedy dzieci są obciążone mnó-
stwem dodatkowych zajęć: balet, pianino, siatkówka, harcerstwo (
trudno jasno określić obowiązki i zakres odpowiedzialności dziecka).
Maluchy muszą mieć zorganizowany tryb życia. Potrzebują pewnej
rutyny, która pozwala na zrozumienie ograniczeń i robienie tego, co
wolno. Muszą się przyzwyczaić zorganizowanego stylu życia narzu-
conego przez szkołę. Wymaga to uporządkowanego biurka, schlud-
nych prac domowych, dotrzymania terminów i zdyscyplinowania.

Dziecko zdolne - szeroki zakres słownictwa, zabawne powie-
dzonka, dorosłe rozumowanie, talent muzyczny lub inny – to
wszystko zwraca uwagę otaczającego je grona dorosłych. Dziecko
żyje wśród nieustannego aplauzu z ich strony. W pierwszych klasach
szkoły podstawowej wcale nie potrzebuje się uczyć – nie wymaga się
od niego wysiłku i szkoła je nudzi. Zastosowanie indywidualnych
metod nauczania powoduje z kolei, że młody człowiek nabiera prze-
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konania o swych nadzwyczajnych talentach i możliwości wprowa-
dzenia zmian w świecie dorosłych. Pasywno – agresywne wychowa-
nie- zdarza się, że dzieci na pytania nauczyciela odpowiadają po-
ważnie: „zapomniałem”, „nie wiem”, „ nie mam zadania”, jakby to
była najnaturalniejsza rzecz na świecie. Nie poczuwają się przy tym
do winy. Jest to zachowanie wynikające często z zaobserwowanej
przez dziecko sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków przyjmuje
bierną postawę w wykonaniu obowiązków domowych, co z pewno-
ścią jest przyczyną konfliktów, ale poza tym nie powoduje dla „win-
nego” żadnych konsekwencji. Rodzinne wzorce postępowania - już
dwu lub trzyletnie dziecko identyfikuje się z rodzicami, przejawiając
zachowania naśladowcze. Rodzice, którzy własne życie postrzegają
jako interesujące i pełne sukcesów i którzy stosunki wzajemne ukła-
dają się na zasadzie szacunku i równości, dostarczają prawidłowych
wzorców roli męża (żony) dla dzieci obojga płci i zwiększają ich
szanse na sukcesy.

Skrzyżowana identyfikacja - występuje wtedy, gdy chłopiec utoż-
samia się z matką, a dziewczynka z ojcem. Zachowania dzieci nie są
wtedy zgodne ze stereotypami mężczyzny lub kobiety. Mogą mieć po-
czucie odmienności, czuć się nieakceptowane, ich samoocena jest niska.
Nasze społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne wobec apodyktycznych
kobiet, niż wobec zniewieściałych mężczyzn, dlatego dziewczynki iden-
tyfikujące się z ojcami przeważnie nie mają takich problemów w szkole,
jak chłopcy o skrzyżowanej identyfikacji.

Przepracowani rodzice - przepracowana matka lub ojciec, któ-
rzy przychodzą do domu wyczerpani, narzekają na stresy w pracy,
niskie pensje i niesprawiedliwość szefów, modelują nieświadomie
negatywne postawy wobec pracy. W szkole podstawowej dzieci
narzekają na ogrom pracy, jaki zlecają im nauczyciele, a gdy dorasta-
ją często nie chcą się uczyć, oświadczając, że nie będą prowadzić
takiego stylu życia jak dorośli.

Zdominowanie przez dziecko - gdy rodzice uważają, że w
dzieciństwie mieli zbyt mało swobody, czasem popełniają błąd pole-
gający na tym, że pozwalają swemu dziecku na zbyt wiele. Naiwnie
wierzą, że dziecko jest na tyle mądre, by mogło z tej wolności korzy-
stać. Dziecko, chcąc wiedzieć, co mu wolno, a co nie, nie napotyka
wyraźnych granic. Przekonuje się, że to, co może zrobić zależy od
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tego, jak rodzice pozwolą sobą manipulować. W warunkach szkol-
nych takie dzieci nie uważają za konieczne spełnianie wymagań na-
uczycieli.

Rytuały sabotażowe - tak nazwała autorka sytuacje wynikające
z niezdrowej rywalizacji między rodzicami. Przegrany rodzic traci
wpływ w możliwości oddziaływania na dziecko. Jeżeli ojciec jest
zbyt rygorystyczny, a matka – zbyt łagodna lub odwrotnie, ojciec-
„świetny facet”, a matka usiłuje narzucić reguły, przegranym staje
się ten z rodziców, który ogranicza swobodę. Takie zachowania ro-
dziców są jednocześnie zaleceniem dla dziecka, by ignorować matkę
lub ojca, nauczycieli i reguły postępowania.

Szkolne przyczyny nieadekwatnych osiągnięć uczniów - nie-
powodzeniom szkolnym sprzyja tutaj przede wszystkim niezdyscy-
plinowana klasa. Ważne są ścisłe reguły postępowania zwłaszcza
wobec dzieci, które nie potrafią narzucić sobie dyscypliny i regular-
nie łamią wszelkie zakazy. W niezdyscyplinowanej klasie, w której
liberalny lub rygorystyczny nauczyciel mimowolnie wzmacnia bier-
ność uczniów uległych i "zachowania agresywno-zaczepne" dzieci
dominujących. Powodem utrwalania się takich zachowań jest także
klasa, w której panuje klimat tzw. „niezdrowej rywalizacji". W takiej
klasie uczniowie nie uczą się zasad zdrowego współzawodnictwa,
gdyż stale są albo zwycięzcami albo pokonanymi. Klasa, w której
panuje atmosfera rywalizacji, potwierdza porażki „dzieci bez sukce-
sów”. Im częściej widzą siebie jako przegranych, tym mniej się sta-
rają. Słabsi uczniowie szybko dochodzą do wniosku, że nie lubią
swojej klasy i kolegów, za którymi zostają w tyle. Nauczyciel nasta-
wiony na pobudzanie współzawodnictwa nie nauczy dzieci prawi-
dłowego postępowania. Ciągłe sukcesy bądź ciągłe porażki nie są
pouczające. Niektóre klasy szkolne stwarzają sytuacje utrwalające
lub nawet pogłębiające ten syndrom, a inne pomagają mu przeciw-
działać. Zdarza się również, że to szkoła jest główną przyczyną po-
jawienia się tego zjawiska. Brak odpowiedniej stymulacji ze strony
nauczyciela bywa często przyczyną zaniżonych osiągnięć, utrwala je,
nawet jeśli nie występują żadne problemy w środowisku domowym
ucznia. Nauczyciele, którzy odpowiednio wcześnie nie rozpoznają
ukrytych symptomów SNO, mogą nieświadomie umacniać uległe lub
dominujące zachowania uczniów.
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Dziecko z syndromem osiąga zaniżone wyniki, co automa-
tycznie powoduje zaniżone wobec niego wymagania nauczycieli.
Przypisuje się mu etykietę ucznia „trudnego” „niezdolnego”, co
utrudnia mu rozwój i powodzenie w nauce. Fakt ten potwierdzają
badania nad mechanizmem samospełniającego się proroctwa zwa-
nym „efektem Pigmaliona” „przeprowadzone przez R. Rosenthal i L.
Jacobson. Dowiodły one, że oczekiwania nauczycieli dotyczące suk-
cesów szkolnych uczniów mają wpływ na te sukcesy i są z nimi
zgodne, tzn. jeżeli nauczyciel oczekuje sukcesów, to dziecko rze-
czywiście je osiąga i odwrotnie. Wynika to stąd, iż nauczyciele, któ-
rzy oczekują od niektórych uczniów bardzo dobrych wyników, trak-
tują ich inaczej poprzez: stworzenie „specjalnym uczniom” cieplej-
szego klimatu społeczno-emocjonalnego; stosowanie bardziej zróż-
nicowanych wzmocnień pozytywnych; uczenie "specjalnych
uczniów” większej ilości i trudniejszego materiału oraz dawanie im
więcej okazji do wypowiadania się.

Podsumowując, sytuacje szkolne będące przyczynami SNO
obejmują następujące przypadki: zbyt surowe lub zbyt swobodne
kierowanie klasą przez nauczyciela; za wysoki poziom rywalizacji;
„etykietowanie” uczniów; koncentrowanie się na okazywaniu
uczniom uwagi głównie w sytuacjach trudnych oraz rozbieżność
pomiędzy poziomem umiejętności a programem nauczania45.

Przeciwdziałanie występowaniu syndromu nieadekwat-
nych osiągnięć

Wg S. Rimm wszystkie przedstawione przypadki SNO można
sprowadzić do starego pedagogicznego sporu, do podstawowego
pytania: „Czy nauczanie ma być nastawione na indywidualizację czy
na ujednolicanie?”. Indywidualizacji przypisuje się wartości pozy-
tywne, ujednolicaniu zaś - negatywne. Z badań S. Rimm nad SNO
wynika, że „przesada w każdym z tych kierunków jest szkodliwa”.
Przesadne realizowanie zasady ujednolicania może doprowadzić do

4 D. Ekiert-Grabowska, Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych –
stare czy nowe zjawisko pedagogiczne? „Życie Szkoły” 1994, nr 3.

5 A. Murawska, Dyscyplina w klasie szkolnej – temat niepopularny.
„Nowa szkoła” 1998, nr 2.
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zaniku twórczości i niezależności oraz do nie ujawnienia się zdolno-
ści u dzieci, ponieważ na ogół materiał nauczania jest dostosowany
do uczniów przeciętnych. Przesadne zaś akcentowanie zasady indy-
widualizacji jest, zdaniem autorki, nauczaniem nieodpowiedzialnym,
gdyż dzieci różnią się pod względem uzdolnień i zainteresowań, ale
muszą być kierowane tak, by osiągnęły określone standardy eduka-
cyjne. Dobrym rozwiązaniem w nauczaniu jest stanowcze kierowa-
nie połączone z rozsądną elastycznością, które dobrze służy wszyst-
kim uczniom6.

Poziom rozwoju zdolności twórczych i wykorzystywanie ich
przez uczniów w dużej mierze zależy od nauczyciela, metod i form
pracy oraz środków dydaktycznych, jakie stosuje on w pracy z
dziećmi. Monotonne i nudne lekcje nie tylko nie rozwijają zdolności
twórczych uczniów, ale przyczyniają się do ich marnowania oraz
budzą u dzieci niechęć do szkoły. Okres wczesnoszkolny to najwła-
ściwszy czas, by podejmować wszelkie możliwe kroki w celu prze-
ciwdziałania powstawaniu, a także utrwalaniu się zachowań świad-
czących o istnieniu SNO. Szczególna w tym rola nauczycieli, którzy
jako osoby cieszące się ogromnym autorytetem u dzieci w tym wieku
mogą zrobić wiele, aby uczniowie zdolni i twórczy wykorzystywali
w pełni swoje możliwości.

Miliony dzieci zdolnych do uczenia się – przeciętnie, ponad-
przeciętnie czy nawet wybitnie uzdolnionych, nie osiąga wyników
odpowiednich do swoich możliwości. Ich prawdziwe możliwości zna-
ne są ich rodzicom i nauczycielom. Dzieci mogą być bardzo twórcze,
werbalnie lub matematycznie przedwcześnie rozwinięte, a pomimo
swych uzdolnień nie radzą sobie w szkole. Takie dzieci można spotkać
w każdej klasie i w wielu rodzinach. Najczęściej rozpoczynają szkołę
jako nadzwyczaj rozgarnięte i wygadane pierwszaki, ale od pewnego
momentu ich satysfakcjonujące osiągnięcia szkolne ulegają zmianie, u
niektórych stopniowo, a u innych nagle, wręcz dramatycznie. Dzie-
ciom tym brak umiejętności uczenia się. Uważają, że się uczą, a tylko
pobieżnie przeglądają materiał. Mają tendencje do działań zdezorgani-

6 W. Muzyka, D. Nowicki, B. Krzywosz-Rynkiewicz, M. Sakowcz, Na-
uczyciele a dyscyplina w szkole. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Olsz-
tyn 1996.
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zowanych, zapominają odrobić lekcje, nie pamiętają, co było zadane,
gubią swoje zeszyty i książki, marzą na jawie lub nie słuchają, zbyt
wiele gadają na lekcji. Ich wypracowania są pełne błędów, chaotycz-
ne, napisane bez zastanowienia. Innym dzieciom, perfekcjonistom,
zaczyna stale brakować czasu na wykonanie zadania, ze względu na
zbyt wolne tempo pracy. „Dzieci bez sukcesu”, jak nazywa je autorka,
potrafią manipulować otoczeniem. Mogą nastawić jednego z rodziców
przeciwko drugiemu, rodziców przeciwko nauczycielowi, nauczyciela
przeciwko rodzicom. Potrafią tak pokierować rodzicami, że ci będą
odrabiać za nich lekcje, a nauczycielami tak, że poświęcą im więcej
uwagi lub będą dawać łatwiejsze zadania. Na swe niepowodzenia mają
wiele tłumaczeń: szkoła jest nudna, nauczyciele są okropni, testy są źle
skonstruowane, nie są wystarczająco zdolni, za dużo się od nich ocze-
kuje, narażeni są na zbyt duży stres itp. Leżące u podstaw braku suk-
cesu nieumiejętność uczenia się, złe nawyki i dezorganizacja powodu-
ją, że dzieciom brak kontroli nad własnymi osiągnięciami. Nie zdają
sobie sprawy z tego, iż do osiągnięcia celu potrzebny jest wysiłek.
Tym dzieciom trudno uwierzyć w siebie, bo nie stawiają sobie wy-
zwań, nie pokonują trudności, nie mają satysfakcji ze zwycięstwa. Nie
potrafią również radzić sobie z niepowodzeniami, porażką.

W szkole nie da się uniknąć rywalizacji, zresztą dzieci muszą
się jej nauczyć, bo będzie im potrzebna w dorosłym życiu. Te dzieci,
które nauczą się przegrywać bez poczucia totalnej klęski i wykorzy-
stywać porażkę dla własnego rozwoju, osiągną sukces w szkole i
społeczeństwie. Rodzice nie tylko stwarzają swym dzieciom sytuacje
sprzyjające rozwojowi SNO, ale często sami zostają wzorami nie-
adekwatnych osiągnięć. Już między drugim a trzecim rokiem życia
dziecko nieświadomie naśladuje rodziców. Idealny do naśladowania
model to rodzina solidarna, wspierająca się, ceniąca wykształcenie.
Częstsze są jednak szkodliwe scenariusze, jak np. ten, w którym
rodzic przypomina negatywne wspomnienia związane ze szkołą, tym
samym budząc niechęć swej latorośli względem tej instytucji. Zły
wpływ na dziecko ma też nieuporządkowany, pełen chaosu dom,
który uczy dziecko dezorganizacji. Szkolne przyczyny nieadekwat-
nych osiągnięć związane są najczęściej ze złym stylem nauczania.
Przyczyną rozwoju SNO w szkole jest przesadna indywidualizacja
lub odwrotnie – ujednolicenie wymagań edukacyjnych. W tym wy-
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padku Sylwia Rimm doradza zastosowanie metody „złotego środka”.
Przeciwdziałać SNO można, wychowując dzieci do sukcesów.
„Osiągnięcia w szkole, sukcesy w życiu i – jako rezultaty – wiara w
siebie, a także umiejętność radzenia sobie samodzielnie w życiu to
wyniki, o jakich marzą rodzice” – pisze Sylwia Rimm i udziela
wskazówek jak do takiego stanu doprowadzić. Przede wszystkim
sami rodzice powinni stanowić dla swoich dzieci wzór i pokazywać
relację między wysiłkiem w dążeniu do sukcesu a wysiłkiem. Muszą
też udowadniać, że nawet po klęsce można się podnieść.

Dzieci powinny zauważać obydwie strony, a więc to, że trzeba
być twórczym, i to, że trzeba umieć się przystosować, a także zda-
wać sobie sprawę z zewnętrznych i wewnętrznych nagród, jakie uzy-
skuje się za wysiłek. Sylwia Rimm twierdzi również, że bardzo istot-
ne jest wyznaczenie już małym dzieciom konkretnych reguł. Taki
model wychowania nazywa się literą „V”. Zakres swobody u małych
dzieci powinien przypominać podstawę litery i wraz z ich wiekiem
oraz rozwojem poczucia odpowiedzialności dopiero się rozrastać.
Bardzo ryzykownym modelem wychowania jest z kolei model typu
„A”, gdzie już od najmłodszych lat dzieci pozbawione są wszelkich
ograniczeń, przez co nie nauczą się odpowiedzialności. Równie waż-
ne jest wychowanie latorośli w atmosferze pozytywnych oczekiwań.
Kiedy dziecko wie, że rodzice oczekują od niego np. dobrej nauki,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że owe zasady uzna za własne.
Jeśli jednak nie uda się zapobiec rozwojowi SNO, autorka proponuje
model terapii, w której muszą uczestniczyć zarówno psychologowie
jak i rodzice oraz nauczyciele. Model terapii składa się z sześciu
kroków:

1. Diagnoza, czyli określenie stopnia zaawansowania i typu
SNO (szczegółowe kryteria scharakteryzowane w przywoływanej
książce).

2. Komunikacja, ponieważ skuteczność terapii uzależniona
jest od klarownych zasad porozumiewania się i kontaktu między
rodzicami, nauczycielami i samym uczniem.

3. Zmiana oczekiwań, a więc umiejętność dostrzegania i doce-
niania nawet najdrobniejszych objawów poprawy przez osoby z naj-
bliższego otoczenia dziecka.
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4. Identyfikacja, czyli naśladowanie przez dziecko prawidło-
wych modelów.

5. Wyrównywanie braków w elementarnych umiejętnościach
uczenia się.

6. Modyfikowanie zachowań, zarówno dzieci jak i rodziców
oraz nauczycieli, które utrwalają SNO. Coraz więcej nauczycieli
zastanawia się nad tym, dlaczego tak wiele dzieci nie wykorzystuje
w pełni swych możliwości w nauce i nie wykazuje postępów w edu-
kacji, chociaż w innych klasach ten sam uczeń odnosi sukcesy. Tak
naprawdę jedynie współpraca nauczyciela z rodzicami oraz wprowa-
dzenie w domu i szkole zmian obniżających negatywne wpływy
może odpowiednio rozwijać potrzebę osiągnięć u dzieci. Książka
Sylwia Rimm nie jest lekarstwem na SNO, ale podaje wiele cennych
wskazówek jak zapobiegać SNO, ewentualnie jak rozpoznać SNO u
własnego dziecka lub ucznia oraz jak z nim walczyć.

Wiele dzieci zdolnych do uczenia się – przeciętnie, ponad-
przeciętnie czy wybitnie uzdolnionych – nie osiąga wyników odpo-
wiednich do swoich możliwości. Nie można znaleźć żadnych przy-
czyn neurologicznych, biologicznych czy instytucjonalnych wyja-
śniających, dlaczego niektórzy uczniowie osiągają zaniżone wyniki,
podczas gdy inni o podobnych uzdolnieniach dobrze radzą sobie w
tych samych klasach. Niektórzy nauczyciele stwarzają sytuacje
utrwalające lub nawet pogłębiające ten syndrom, bywa też tak, że
szkoła jest główną przyczyną jego pojawienia się. Zbadanie obszaru
szkolnych przyczyn nieadekwatnych osiągnięć uczniów wydaje się
więc być ważnym i wymagającym wnikliwego zdiagnozowania pro-
blemem. Jego konsekwencje są długofalowe, wpływają bowiem nie
tylko na przebieg uczenia się, ale także na jego ostateczny efekt mie-
rzony podczas egzaminów zewnętrznych7.

Streszczenie:
Zjawisko nieadekwatnych osiągnięć dotyczy dzieci przecięt-

nie, a nawet wybitnie uzdolnionych, które w czasie nauki szkolnej
nie wykorzystują swego potencjału umysłowego, nie osiągają pełni
swoich możliwości, czyli nie rozwijają się tak, jakby mogły. Zjawi-

7 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, PAN, Warszawa 1999.
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sko to bywa często niedostrzegane w polskiej szkole. Syndrom Nie-
adekwatnych Osiągnięć dotyczy dzieci, które osiągają zaniżone wy-
niki w porównaniu do swych możliwości i nie można wyjaśnić tego
czynnikami neurologicznymi czy biologicznymi, ani przyczynami
instytucjonalnymi. Charakterystyczne są dla nich zdezorganizowane
działania, zapominanie o pracy domowej bądź jej treści, zamyślenie,
rozmarzenie podczas lekcji, czasem rozgadanie, brak umiejętności
uczenia się oraz osłabiona koncentracja. Celem artykułu jest szcze-
gółowe omówienie syndromu nieadekwatnych osiągnięć występują-
cych w grupie dzieci. W artykule przeanalizowano przyczyny jego
występowania oraz przykłady jego minimalizowania.

Słowa kluczowe: syndrom nieadekwatnych osiągnięć, eduka-
cja, uczniowie, szkoła

Summary:
Syndrome of inadequate school achievements
The phenomen on of inadequate achievements applies to chil-

dren on average, and even extremely talented, who Turing their
schooling do not use their mental potential, do not achieve their full
potential, i.e. they do not develop as if they could. This phenomenon
is of ten overlooked in a Polish school. The Inappropriate Achieve-
ment Syndrom econcerns children who achievelower results compa-
red to their abilities and can not be explained by neurological or bio-
logical factors Or institutional causes. They are characterized by
disorganized activities, forgetting about Home work orits content,
thought fulness, dreaming Turing classes, sometimes chattering, lack
of learning skills and weakened concentration. The aim of the article-
is to discuss in detail the syndrome of inadequate achievements in
the group of children. The article analyzes the reasons for its occur-
rence and examples of its minimization.

Keywords: syndrome of inadequate achievements, education,
students, school
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Jowita Berdzik

Wpływ ojcostwa na rozwój emocjonalny dziecka

Wstęp
Współczesny świat to czas pogoni za dobrami materialnymi,

czas przeobrażeń prawdziwego życiowego celu, czas nowych wy-
zwań stawianych społeczeństwu. To także czas zamętu w świecie
wartości i związanej z nim komplikacji warunków życia i pracy
człowieka. Realia, które nas otaczają, niejednokrotnie odzwierciedla-
ją się we frustracji i rozczarowaniu otoczenia. Świat oferuje coraz
więcej, jednakże coraz trudniej jest znaleźć właściwą drogę. Rola
ojca we współczesnym świecie ulega ciągłym przeobrażeniom. Nie-
ustannie zmieniająca się współczesność sprzyja refleksjom nad ojco-
stwem i jego przekształceniami.

Jak podaje Z. Tyszka: „Rodzina jest najważniejszym elementem
więzi społecznych dziecka. Stworzenie atmosfery szczęścia, miłości i
zrozumienia przez zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie jest warun-
kiem prawidłowego rozwoju. Szczęśliwe dzieciństwo nie gwarantuje
powodzenia w wieku dojrzałym ale kładzie podwaliny pod osiąganie
sukcesów. Rodzina to instytucja, która zachowuje zawsze swoją wartość
dla człowieka, jej aktualność jest nieprzemijającą. Wynikiem tego
faktu jest to, że ona to poprzez właściwe stosunki wewnątrz rodzinne
tworzy więzi społeczne i emocjonalne i najskuteczniej uczy jednostkę
ich budowania także poza rodziną ale także i tego, że pełnienie przez nią
tej roli jest możliwe dzięki jej zdolności do stałego przystosowania się
do otaczającej rzeczywistości”1.

Ojcowie i mężczyźni w nauczaniu kar. Wyszyńskiego
Kardynał Stefan Wyszyński charakteryzował się stawianiem

trafnych diagnoz społecznych. Wiele z nich, pomimo nastających
przemian społecznych, pod koniec ubiegłego wieku, są nadal aktual-
ne.Kardynał Stefan Wyszyński, w liście do duchownych z 1960 roku
na Wielki Post pisał: „Mężom Katolickim mówcie o tym, że nie ma

1 Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 2000, s. 34.
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dla nich przywilejów od przykazań Bożych i służby Bożej. Mówcie
im o miłości do rodzin, o pracy na utrzymanie rodziny, o rzetelności
i uczciwości w pracy zawodowej, o oszczędności i przeznaczaniu
całych zarobków jedynie na utrzymanie rodziny i poprawianie wa-
runków jej bytowania. Wezwijcie wszystkich mężów do poszanowa-
nia kobiet, do unikania kłótni domowych; przestrzegajcie ich przed
bijatykami, domowymi samosądami i okrucieństwem. Domagajcie
się wstrzemięźliwości od napojów wyskokowych, zwłaszcza w okre-
sie Wielkiego Postu i świąt katolickich”2.

Kardynał Wyszyński twierdził, że takie wartości jak: „troskli-
wość, oszczędność, trzeźwość, pracowitość, to cnoty wybitnie na
czasie, rodzinne cnoty. Wszczepiajcie je ojcowie duchowni i ojcowie
rodzin obok czystości i skromności, w codzienne życie rodzinne”3.

Według Kardynała Wyszyńskiego, najważniejszym zadaniem
każdego mężczyzny jest „obrona wiary – obrona waszych najbar-
dziej drogich i cennych uczuć wewnętrznych. To obrona dziedzictwa
jedynego może do przekazania waszym dzieciom. To obrona Boga
dla waszych dzieci i dla waszej rodziny. Trzeba tu toczyć bój najbar-
dziej zdecydowany! Trzeba tu heroizmu i bezwzględności! Chociaż
czynić to będziecie z miłością dla tych, którzy będą wam chcieli
odebrać wiarę, to jednak będąc pełni miłości dla ludzi nieszczęśli-
wych, będziecie równocześnie nieustępliwi w obronie wiary”4.

By mężczyzna mógł właściwie pełnić swe obowiązki „w du-
szy męskiej muszą być wartości męskie, które stanowią o szybkiej
decyzji i wyrazistej woli, w procesie dociekań umysłowych i wiel-

2 S. Wyszyński, Wezwanie do kapłanów na wielki Post 1960 [w:] W.
Chrostowski (red.), Stefan Kard. Wyszyński Prymas Polski. Dzieła Zebra-
ne, tom VI , Warszawa 2007, s. 87-88.

3 S. Wyszyński, Przemówienie do kapłanów i mężów katolickich, Jasna Gó-
ra 26.08.1959 [w:] Kazania i przemówienia autoryzowane Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 5, s. 363; Uświęcenie pracy zawodowej, Paryż 1963, s. 78

4 S. Wyszyński, Mężowie katoliccy na bastionach wiary Narodu!, Jasna
Góra 14.06.1964 [w:] Kazania i przemówienia autoryzowane Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego 117, s. 464
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kich osiągnięciach. Biada jednak mężczyźnie o wspaniałym umyśle i
potężnej woli, gdyby nie miał serca!”5.

Prymas Tysiąclecia uważał ojcostwo za wielki zaszczyt „za
wielki dowód zaufania Boga. Wszelkie bowiem ojcostwo na ziemi
pochodzi z ojcostwa Bożego, a pełnienie obowiązków ojca tak bar-
dzo upodabnia się do ojcostwa Bożego, że jesteśmy przekonani, iż
rodzice są dla nas wyrazicielami woli Bożej”6.

Uznając powołanie mężczyzny wyłącznie jako życie kapłań-
skie lub małżeńskie, Kardynał Stefan Wyszyński bardzo często po-
dejmował tematykę roli mężczyzny w rodzinie i małżeństwie. Pry-
mas często porównywał miłość mężów i ojców do miłości jaką
Chrystus darzy Kościół. Mówił: „aby miłość męża ku żonie była
podobna do Chrystusowej miłości ku Kościołowi, mąż o jednym
pamiętać powinien, że Chrystus umarł za Kościół, uświęcał go i
umywał. Kto chce, aby żona słuchała męża, jak Kościół słucha Chry-
stusa, niech troszczy się o nią, jak Chrystus o Kościół, niech ją ota-
cza troskliwą opieką, wyrozumiałością, dobrocią, czcią, pomocą.
Choćby przyszło życie dać za nią, wiele ucierpieć, wyzbyć się wła-
snych upodobań i skłonności, nie można się cofnąć. Duch wyrzecze-
nia zwalczy samolubstwo i umocni więź małżeńską”7.

Wyraźnie i zdecydowanie podnosił tematykę słabości męż-
czyzn ostrzegając ich: „Pamiętajcie ojcowie: ilekroć opuszczacie
swoje małżonki, jesteście niewierni Ewangelii. Pamiętajcie ojcowie:
ilekroć wy zapomnicie o waszych obowiązkach głowy rodziny, która
ma być zawsze trzeźwą, gdy wy zatracacie tę trzeźwość codziennego
życia, już nie jesteście wierni Ewangelii”8.

Prymas Tysiąclecia stanowczo wskazywał na równość kobiet i
mężczyzn w godności bycia Dzieckiem Bożym. Zdecydowanie mó-

5 S. Wyszyński, Związek Jezusa i Maryi w naszej Ojczyźnie i Kościele,
Szamotuły, kolegiata, 20.09.1970, [w:] Kazania i przemówienia autoryzo-
wane Stefana Kardynała Wyszyńskiego 35, s. 65

6 S. Wyszyński, List pasterski „o katolickiej woli życia”, Lublin Wielkanoc
1947, [w:] Listy Pasterskie Prymasa Polski 1946- 1974, Paryż 1975, s. 61

7 S. Wyszyński, Dwoje w jednym ciele – w Chrystusie i w Kościele, Ład
Boży, R.1 (1945), nr 15, s. 3

8 S. Wyszyński, Musimy uwierzyć w ojcostwo Boże, Przemówienie do
pielgrzymów na Jasnej Górze 26 sierpnia 1957
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wił o obowiązku mężczyzny do obrony czci kobiety: „Każdy z was
myśli o przyszłej swej żonie, pomocnicy i towarzyszce własnego
życia, jak najbardziej idealnie, szlachetne. W ten sam sposób myślcie
o wszystkich innych kobietach. Czyż wierzycie w obecnych czasach
demokracji w tak zwane prawa mocnej płci? Nie ma takich praw! Są
prawa ludzkie: dla mocnej i dla słabej płci. Jeden pozostaje więc
obowiązek – bronić czci kobiety, wszystko jedno gdziekolwiek się
znajdziecie, wszędzie. To wasz obowiązek”9.

Pojmując rolę mężczyzny jako tego, który powinien zapewnić
bezpieczeństwo i dostatek rodzinie Kardynał Wyszyński mówił „Oj-
ciec ma pamiętać, że wszystkie jego siły fizyczne i duchowe, cały
owoc pracy rąk i myśli należy się dzieciom. Bo Bóg żywi dzieci
ludzkie z pracy rąk ojców ziemskich, jak żywił Syna Swego z pracy
rąk Świętego Józefa. Nie będzie się oglądał na pomoc z zewnątrz,
ufając raczej pomocy ojca swych dzieci. Będzie czuwał, by nie ni-
weczyć owoców swej pracy na rzeczy zbędne, zwłaszcza pijaństwo i
marnotrawstwo. W zapłacie pracownika mieści się bowiem chleb dla
jego dzieci”10.

Nauczanie Prymasa ukierunkowane jest na zdecydowanie kla-
syczny podział ról społecznych na męskie oraz kobiece. Wynikające
z tego różnice pozwalały na upatrywanie komplementarności męż-
czyzny i kobiety w myśl zamysłu Bożego. „Mężczyzna i kobieta
mają wspólnie czynić sobie ziemię poddaną, wspólnie za nią odpo-
wiadają, wspólnie stają z sumieniem swoim przed prawem Bożym, i
wspólnie będą kiedyś sądzeni i nagradzani”11.

Wizerunek współczesnego ojca w polskich mediach
Przeobrażeniaspołecznego systemu normatywnego, postępują-

cy proces laicyzacji, odstąpienie od tradycyjnego modelu rodziny
wpływają na przekształcenia roli ojca. Warto w tej kwestii odnieść

9 S. Wyszyński, Nie ku grobom, ale ku wrotom życia Narodu [w:] Wiel-
ka Nowenna Tysiąclecia, Paryż 1962, s. 100

10 S. Wyszyński, Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu, czytania na
maj, Jasna Góra 1957

11 S. Wyszyński, Królowa Jasnogórska – Dziewica Wspomożycielka Ko-
ścioła i Narodu. Do pielgrzymów na Jasnej Górze podczas I Ogólnopol-
skiego Kongresu Królowej Polski, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, 1960,
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się także do wizerunku ojca, kreowanego przez mass-media. Medial-
ny obraz ojca ukazuje jego antagonistyczny charakter. Z jednej stro-
ny postuluje się propagowanie tradycyjnych form wychowania, a
tym samym postrzeganie ojca jako głowy rodziny. Z drugiej strony
natomiast, lansuje się model „nowego ojcostwa”. Wielorakość prze-
kazów medialnych warunkuje ich charakter. Polskie seriale i teleno-
wele dostarczają wzorców tradycyjnego spojrzenia na wychowawczą
rolę ojca. Ukazują go jako żywiciela rodziny, zazwyczaj dobrze sy-
tuowanego, dbającego o odpowiednie warunki życia swoich bliskich.
Takowe wyidealizowanie mężczyzny na polu zawodowym i rodzin-
nym sprzyja kryzysowi poczucia własnej wartości wielu polskich
ojców, którzy nie zawsze są w stanie zapewnić swoim rodzinom
dobrobyt. Niejednokrotnie dostrzega się w polskich mediach, szcze-
gólnie podczas emisji seriali, spłycanie modelu ojcostwa. Efektem
tego jest odwrócenie uwagi od istotnych aspektów bycia ojcem, w
tym od jego wychowawczej roli. Nadmierne skupianie się na zaspo-
kajaniu potrzeb materialnych wyzwala w widzu negatywne emocje.
Niejednokrotnie jest to zazdrość, wzrost oczekiwań wobec współ-
małżonka czy rodzica. Może stać się to przyczyną zaburzonych rela-
cji wewnątrzrodzinnych. Lansowany przez media wzór ojca-
dyktatora, podejmującego decyzje za wszystkich członków rodziny
w negatywnym świetle stawia jego rolę. Brak więzi emocjonalnej,
zaufania i wielostronnego porozumienia kreuje patologiczny obraz
polskiej rodziny.

Wychowawcza rola ojca, zsuwana na drugi plan, nierzadko
jest przedstawiana w sposób kontrowersyjny, odbiegający od przyję-
tych zasad i norm wychowania. Jednakże ukazywane przez media
wzorce tradycyjnego modelu rodziny mogą przybierać także pozy-
tywne brzmienie. Zauważa się wiele przykładów pozytywnych rela-
cji wewnątrzrodzinnych, opierających się na miłości, szacunku i
zrozumieniu. Seriale telewizyjne ukazują również model „nowego
ojcostwa”, definiowanego w sposób różnorodny. W pierwszym uję-
ciu przedstawia się następująco: „Nowi ojcowie to ci, którzy angażu-
ją się w opiekę nad dziećmi, zajmują się nimi znacznie dłużej i mają
na dzieci znacznie większy wpływ niż ojcowie tradycyjni, pozostają-
cy w stosunku do dziecka w pewnym oddaleniu. Ów bardziej zdecy-
dowany wpływ nowych ojców na dzieci nie ma specjalnego związku
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z jakimś bezpośrednim oddziaływaniem samego ojca, lecz z pozy-
tywnym kontekstem występującym w takich rodzinach, gdzie oboje
rodzice zarabiają i dzielą między siebie opiekę”12. Inne definicje
ukazują wymiar „nowego ojcostwa”, który jest „łączony z postacia-
mi młodych mężczyzn, żyjącychzazwyczaj w związkach nieformal-
nych, rzadziej małżeńskich. Nie zawsze są biologicznymi ojcami, ale
nie przeszkadza im to w nawiązaniu silnej więzi emocjonalnej z
dzieckiem”13.

Rola ojca w relacji z synem
Każdy ojciec odgrywa istotną rolę w wychowaniu dziecka.

Jednakże warto podkreślić, iż inne znaczenie ma udział ojca w wy-
chowaniu córek, a inne synów. Dziecko już od najmłodszych lat
„koduje” wszystko, co dzieje się w jego otoczeniu. Chłopiec, mający
kontakt z własnym ojcem w sposób nieświadomy przejmuje sposób
jego bycia, reagowania czy też spojrzenia na świat. Pozytywne cechy
emocjonalne, moralne czy też społeczne, którymi charakteryzuje się
ojciec często przejmuje syn. Mimo, że na pewnych etapach swojego
życia młody człowiek od nich odchodzi od tego modelu będzie umiał
wrócić do niego i poradzić sobie z trudnościami. Niestety,tak samo
jest z cechami negatywnymi, które na podobnej zasadzie jak pozy-
tywne są przejmowane przez dorastających synów.

Współcześnie można zaobserwować „łańcuch” nieszczęśli-
wych małżeństw, w których mężczyźni z pokolenia na pokolenie
powielają wciąż te same błędy, utrudniające utrzymanie związku. W
sposób niewłaściwy dzielą obowiązki domowe czy niewłaściwie
traktują swoje żony, co w negatywny sposób wpływa na dzieci i ich
funkcjonowanie w przyszłości. Oczywiście zawsze istnieje możli-
wość przełamania takiego schematu i podjęcie działań, by takich
błędów nie popełniać ponownie. Kluczowym elementem w budowa-
niu więzi między ojcem a synem są ich wzajemne oczekiwania.

12 K. Głowiak [w:]
http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/poslaniec/art,94,nowe-
ojcostwo.html, z dnia 02.01.2019r.

13 K. Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach,
Warszawa 2013, s. 333.

http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/poslaniec/art
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Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym chcą, by ich tata
był w domu, by towarzyszył im w codziennych czynnościach, pod-
czas uroczystości szkolnych czy wyjazdów rodzinnych. One po pro-
stu potrzebują bezpośredniego kontaktu z ojcem. To ona pozwala na
naturalną naukę męskości, wytrwałości, odwagi. Syn oczekuje od
ojca potwierdzenia swojej wartości nie tylko w sytuacji osiągania
sukcesów, ale także w przypadku porażek. Wraz z wiekiem oczeki-
wania synów wobec ojców zmieniają się. Dorastający chłopiec po-
trzebuje konstruktywnych rozwiązań nurtujących problemów,
wspólnego analizowania. Fundamentalnym zadaniem ojca jest wy-
chowanie młodego człowieka na dojrzałego i odpowiedzialnego
mężczyznę. Jednakże nie może to nastąpić, gdy dzieci fizycznie i
psychicznie nie odczuwają więzi z rodzicem, ponieważ opuścił on
granice kraju. Ważne jest, by ojciec był blisko swojego syna, by
potrafił mu pomóc, a także podnieść na duchu. Brak jego obecności
zawsze skutkuje poważnymi następstwami w rozwoju emocjonalnym
dziecka14.

Rola ojca w relacji z córką
Dziewczynkazazwyczaj cechuje się wrażliwością,bardzo emo-

cjonalnie podchodzi do świata, co sprawia, iż w szczególny sposób
oczekuje miłości i zainteresowania ze strony ojca. Ważne jest, aby
więź pomiędzy córką, a ojcem była bliska. Istotne jest, by dziecko
miało zawsze poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Przypatrując
się kontaktom rodziców dorastająca dziewczyna uczy się zachowań i
postaw w relacjach damsko-męskich. Odgrywa to znaczną rolę
szczególnie w dorosłym życiu, w którym buduje związki w oparciu o
zaobserwowane relacje łączące rodziców. Dziewczynki nie zaznają-
ce czułości ze strony ojca w dzieciństwie mają często w okresie do-
rastania znaczne problemy z właściwym podejściem do mężczyzn.
Córka nie mająca na co dzień kontaktu z ojcem, który przykładowo
przebywa poza granicamikraju, często szuka miłości u starszych
mężczyzn, którzy niestety bardzo często to wykorzystują. Dziew-
czynka, czując się bezwartościowa, gorsza od innych popada w

14 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarob-
kowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa 2010, s. 130-135.
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kompleksy.Wartość relacji ojca z córkąuwydatnia się zazwyczaj
wówczas, gdy przestaje on wypełniać swoją rolę w rodzinie. Konse-
kwencje opuszczenia rodziny przez ojca są tak samo dramatyczne
zarówno dla córek jak i dla synów. Zaburzona relacja, trudności w
kontaktach damsko-męskich w dorosłym życiu oraz brak autorytetu
ukazującego pełnienie roli ojca to tylko kilka skutki braku obecności
ojca w życiu młodego człowieka15.

Ojciec w SOS Wioskach Dziecięcych
Po II wojnie światowej,pomysłodawcą zorganizowania za-

stępczej formy opieki o charakterze rodzinnym, był pochodzący z
Austrii- Herman Gmeiner. Mężczyzna ów założył wraz z przyja-
ciółmi pierwszą na świecie wioskę dziecięcą w miejscowości Imst w
Austrii. Fundamentalnym założeniem Hermanowskiej koncepcji było
ułatwienie osieroconemu dziecku powrotu do normalnego życia,
zastępując utraconą rodzinę biologiczną powołaną do tego celu inną
rodziną. Zdaniem Hermanna Gmeinera niemożliwym jest przywró-
cenie dzieciom wszystkich utraconych wartości. Uważał także, że
należy dążyć do tego, by przynajmniej stworzyć dzieciom dom ro-
dzinny, prowadzony przez oddaną matkę. Jednakże nie negował
wychowania dziecka w rodzinie tworzonej przez matkę i ojca, a
wręcz uznawał owy model za najkorzystniejszy, zdawał sobie jednak
sprawę z trudności znalezienie tak wielu małżeństw gotowych do
poświecenia się wyłącznie opiece nad dziećmi. Na podstawie posia-
danych doświadczeń dowodził, iż wiele samotnych kobiet jest w
stanie poświęcić swoje prywatne życie w imię opieki nad dziećmi. W
ten sposób owe kobiety zyskują możliwość realizacji niespełnionych
potrzeb macierzyństwa i opiekuńczości. Nawiązując do przyjętych
założeń dom rodzinny miała tworzyć matka oraz około ośmioro
dzieci oddanych pod jej opiekę. Dzieci miały być różnej płci i w
różnorodnym wieku, by dom jak najbardziej odzwierciedlał obraz
prawdziwej rodziny. Według założeń wioska dziecięca miała składać

15 S. Kozak, Patologia…, op.cit., s. 133-136.
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się z zespołu 14 takich domów, jednego wspólnego domu dla
wszystkich mieszkańców oraz przedszkola16.

Dzieci zamieszkujące wioski pochodzą z rodzin niewydolnych
wychowawczo, gdzie nieustannie brakowało środków na zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb ich członków. Niepoprawna sytuacja
występująca w tych rodzinach związana jest nie tylko z osiąganymi
przez nie niskimi dochodami, ale w szczególności z występowaniem
zjawisk patologicznych, takich jak alkoholizm czy narkomania. SOS
Wioska Dziecięca jest w szczególności przeznaczona dla liczniej-
szych rodzeństw, pozbawionych szans na adopcję lub znalezienie
rodziny zastępczej17.

W Polsce usytuowane jest pięć SOS Wiosek Dziecięcych.
Pierwsza z wiosek została oficjalnie otwarta 31 maja 1984 roku w
Biłgoraju, kolejna 19 września 1992 roku w Kraśniku, następna 10
czerwca 20 roku w Siedlcach, a ostatnia 16 września 2006 roku w
Karlinie. Oprócz Wiosek SOS od 1998 roku Stowarzyszenie prowa-
dzi także Dom Młodzieży SOS w Lublinie.Wśród prac odnośnie
Wiosek dziecięcych nie odnajduje się dyskusji o wadach tej formy
opieki nad dzieckiem osieroconym. Profesjonalna literatura nie mie-
ści w sobie także wyrażonych wątpliwości odnoszących się do klasy-
fikacji form opieki: na rodzinne i instytucjonalne. Zaznaczając, iż
rodzina stanowi naturalne środowisko wychowawcze, należy pod-
kreślić również znaczącą rolę ojca w procesie wychowawczym
dziecka. Z pewnością można stwierdzić, iż Wioski to forma opieki
rodzinnej, Skoro ojciec nie uczestniczy w procesie wychowawczym-
ma się do czynienia z półsieroctwem. Mówienie o tym, że ojciec w
Wiosce jest systematycznie zastępowany przez mężczyzn pracują-
cych na stanowiskach robotniczych jest mało wiarygodne. Nieobec-
ność ojca w analizowanych placówkach podkreślatakże autor dosko-
nałego dzieła, podejmując w nim tematykę wioskową: W. Kowalski.
Rozdział dotyczący badań, publikacji i opinii odnośnie SOS Wiosek
Dziecięcych w Polsce mieści w sobie między innymi następujący

16 J., Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.) Formy
pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997. s. 185-186.

17 M. Łobocki, O SOS Wioskach Dziecięcych, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2011, s. 20 - 28
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tekst: „Wioska Dziecięca jako jedna z form wzbogacających system
opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi w swoich założe-
niach nie dąży do tego, by stworzyć mu warunki życia jak najbar-
dziej zbliżone do warunków panujących w rodzinie. Nie jest to insty-
tucja idealna, bo takich nie ma i obok swoich zalet posiada również
wady”18 Ponadto autor za fundamentalne wady działalności Wiosek
uważa:

a) zbyt szybkie usamodzielnienie się dzieci, czyli przenosze-
nie ich po ukończeniu szkoły podstawowej do Domu Młodzieży
SOS, co może wpływać negatywnie na ich poczucie bezpieczeństwa;

b) brak lub niski poziom współpracy niektórych matek z pra-
cownikami pedagogicznymi, co utrudnia realizację wspólnych celów
(jest to również najczęstszym zarzutem stawianym tej instytucji);

c) brak ojca w rodzinie wioskowej, a co za tym idzie brak
możliwości ( w procesie resocjalizacyjnym) czerpania przez dzieci
wzoru mężczyzny, ojca i małżonka, co w znacznym stopniu sprzyja
zaburzeniom rozwojowym. Do nielicznych głosów krytycznych na-
leży także wypowiedź M. Łobockiego, który stwierdził, że podda-
wana analizie forma opieki na dzieckiem osieroconym, jaką stanowią
SOS Wioski Dziecięce oprócz tego, że ma niewątpliwie wiele zalet
posiada też i wady. Jej szczególnym błędem jest nieobecność ojca,
co już jest w znacznym stopniu nieporozumieniem, ponieważ rodzi-
na powinna składać się z obojga rodziców. Brak ojca z góry skazuje
dzieci na półsieroctwo.

d) Wiele wątpliwości odnośnie SOS Wiosek Dziecięcych wy-
rażały także osoby, od których zależne były decyzje o organizacji
wiosek. Jeną z nich był J. Kuberski, który w latach siedemdziesią-
tych sprawował funkcje ministra oświaty w Polsce. Jak pisał w. Ko-
walski, władze państwowe tzw. Bloku wschodniego wahały się nad
wprowadzeniem eksperymentu na własnym gruncie. Pierwszym
krajem zdecydowanym na wprowadzenie eksperymentu była Polska.
J. Kuberski- polski minister do spraw oświaty- trzykrotnie odwiedzał
Wioskę Dziecięcą SOS w Hinterbruhl. Idea zainteresowała go, po-
mimo, że początkowo bardzo zwracał jego uwagę fakt braku ojca w
tym systemie. Kuberski wielokrotnie powtarzał: „Byłbym gotowy

18 Z. Węgierski, Opieka.. Ibidem, Toruń 2006, s. 100.
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dać zielone światło przedsięwzięciu, jeśli zamiast matek zatrudnicie
pary rodziców”. Brak ojca w powyższych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wywołał refleksje i wątpliwości autora, był niejed-
nokrotnie przedmiotem dyskusji i kontrowersji w gronie pedagogów
teoretyków w okresie pobytów studyjnych w Austrii. Miało to miej-
sce w szczególności w czasie obserwacji funkcjonowania Wiosek w
Imst, Salzburgu, Insbrucku i innych. Ponadto stanowiło temat dysku-
sji w okresie pobytów studyjnych w Republice Federacji Niemiec-
kiej. Biorąc pod uwagę wszystkie zastrzeżenia należy podkreślić, iż
wioski w Trogen, gdzie dziećmi zajmują się przybrani rodzice, czy
też np. w Trenczynie na Słowacji stwarzają lepsze warunki do peł-
nienia roli zbliżonej do rodziny naturalnej niż SOS Wioski Dziecięce
w Polsce19.

Zakończenie
Najważniejszymi osobami w życiu dorastających ludzi są ro-

dzice, czyli mama i tata. Właściwy relacja emocjonalna, łącząca
dzieci z rodzicami jest budulcem prawdziwych relacji pomiędzy
kochającymi się ludźmi. Współczesne warunki życia społecznego
kreują dewiacyjne zachowania wśród rodzin. Ponadto powodują
liczne przeobrażenia w tradycjach obyczajowych. Nieustanna pogoń
za dobrami materialnymi powoduje niejednokrotnie u rodziców zja-
wiskozapominania o obowiązku moralnego wychowania swoich
pociech. Skutkuje także zapominaniem o konieczności umożliwienia
im naśladowania odpowiednich wzorców osobowych. Współczesna
rodzina powinna pamiętać, iż wzajemny szacunek oraz troska o dru-
giego człowieka jest kluczowym elementem do szczęścia. Prawdo-
mówność i zaufanie sprzyjają respektowaniu aktualnych praw i
norm. Pozwalają zrozumieć sens życia i odnalezienie się w zmienia-
jącej się w zawrotnym tempie rzeczywistości20.

19 Tamże, s. 100-101
20 B. Zięba, Rola domu rodzinnego w kształtowaniu prawidłowych po-

staw wobec norm społecznych u dzieci [w:] B. Suchacka, K. Kraszewski
(red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2008, s.122-123.
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Streszczenie:
Świat oferuje coraz więcej, jednakże coraz trudniej jest zna-

leźć właściwą drogę. Rola ojca we współczesnym świecie ulega cią-
głym przeobrażeniom. Nieustannie zmieniająca się współczesność
sprzyja refleksjom nad ojcostwem i jego przekształceniami. Funda-
mentalnym zadaniem ojca jest wychowanie młodego człowieka na
dojrzałego i odpowiedzialnego mężczyznę. Jednakże nie może to
nastąpić, gdy dzieci fizycznie i psychicznie nie odczuwają więzi z
rodzicem, ponieważ opuścił on granice kraju. Ważne jest, aby ojciec
był blisko swojego dziecka, by potrafił mu pomóc, a także stanowić
autorytet i życiowy drogowskaz.. Brak jego obecności zawsze skut-
kuje poważnymi następstwami w rozwoju emocjonalnym dziecka.
Współczesna rodzina musi pamiętać, iż wzajemny szacunek oraz
troska o drugiego człowieka jest kluczowym elementem do szczę-
ścia. Prawdomówność i zaufanie sprzyjają respektowaniu obowiązu-
jących praw i norm. Ułatwiają zrozumienie sensu życia i odnalezie-
nie się w zmieniającej się w zawrotnym tempie rzeczywistości.

Słowa kluczowe: ojcostwo, ojciec, dziecko, rodzina, rozwój

Summary:
Influence of fatherhood on the child's emotional development
The world offers more and more, but it is increasingly difficult

to find the right way. The father's role in the modern world is con-
stantly changing. The ever-changing present day is conducive to
reflections on fatherhood and its transformations. The father's fun-
damental task is to bring up a young man to a mature and responsible
man. However, this can not happen when the children do not physi-
cally or mentally bond with the parent, because he has left the coun-
try. It is important that the father is close to his child to help him, and
also to be an authority and life signpost. Lack of his presence always
results in serious consequences in the child's emotional development.
The modern family must remember that mutual respect and caring
for another person is a key element to happiness. Truthfulness and
trust are conducive to respect of applicable laws and norms. They
make it easier to understand the meaning of life and find yourself in
a dizzying reality.

Keywords: fatherhood, father, child, family, development
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Dorota Kozioł

Świadczenia wychowawcze dla obcokrajowców.
Przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych

Wstęp
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. program „Ro-

dzina 500 plus” – to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde
drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Wsparcie na
pierwsze dziecko otrzymują rodziny o niskich dochodach. Świadcze-
nie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Program „Rodzina 500
plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego1.

Kwestie związane z rzeczonymi świadczeniami rodzinnymi ure-
gulowano w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1851). Zatem celem omawia-
nej regulacji prawnej jest udzielenie przez państwo rodzicom (opieku-
nom) dzieci pomocy w wychowaniu dzieci w formie częściowego po-
krycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z
opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Podstawa prawna świadczenia „Rodzina 500 plus”
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie rodzinne
przysługuje cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego,

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwu-
stronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z
okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grud-

1 Rodzina 500 plus, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
[dostęp 01.12.2018].

www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
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nia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz
z 2018 r. poz. 107, 138, 771 i 1669), jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pra-
cy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy
uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trze-
cich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz
obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pra-
cy na podstawie wizy,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie:

- zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a
ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach, lub

- dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), z
adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kie-
rowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt
13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres
nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej
wskazanym osobom:

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolo-
no na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej,
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- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej2.

Przywołane powyżej zapisy ustawy niejednokrotnie prowadzi-
ły do rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie wyciągania
diametralnie różnych wniosków. Najczęściej rozbieżności interpreta-
cyjne występowały gdy:

- nie wszyscy członkowie rodziny obcokrajowca zamieszkiwa-
li na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jeden z rodziców był cudzoziemcem,
- obcokrajowiec posiadał obywatelstwo UE,
- cudzoziemiec posiadał Kartę Polaka,
- obcokrajowiec posiadał kartę pobytu czasowego,
- cudzoziemiec nie posiadał karty pobytu z adnotacją „dostęp

do rynku pracy”.

Przebywanie jednego z członków rodziny obcokrajowca
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
odmowa prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci (tzw.
program „Rodzina 500 plus”) ukraińskiej obywatelce przebywającej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dziećmi z uwagi na fakt,
iż mąż pracuje i przebywa na Ukrainie jest niezasadne3.

W myśl definicji ustawowej „rodzina” oznacza bowiem od-
powiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców
dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzyma-
niu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko,
które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepeł-

2 Art. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1851).

3 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – wyrok z dnia 12 październi-
ka 2017 r. w sprawie sygn. akt II SA /Łd 563/17. Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C72303FDB2 [do-
stęp 01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C72303FDB2
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nosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. 2014, poz. 567)4. W tym miejscu należy zwrócić
uwagę, iż ustawodawca definiując pojęcie „rodziny” posłużył się
zwrotem "odpowiednio", wskazując na różnych członków rodziny.
Zatem intencją ustawodawcy nie było obligatoryjne zaliczenie do
rodziny wszystkich wymienionych w wyżej przywołanej definicji
osób, co sugerują częstokroć organy administracji publicznej. Nadto
z treści tego przepisu nie można wyprowadzić „sztywnej” zasady,
która określałaby w konkretnej sytuacji życiowej, które osoby należy
zaliczyć do rodziny, a które nie. W związku z tym ustawodawca
zobowiązał organy administracji publicznej do analizy tej kwestii
indywidualnie w odniesieniu do każdej konkretnej sprawy, na co
wskazuje użycie słowa „odpowiednio”. Świadome zastosowanie ów
terminu przez prawodawcę i nadanie mu znaczenia prawnego mają-
cego za zadanie ułatwienie odkodowania zawartej w tym przepisie
normy prawnej5.

Zdaniem rzeczonego sądu prawidłowa wykładnia art. 1 ust. 2
pkt 2d ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci nie może
prowadzić do wniosku, iż świadczenie wychowawcze przysługuje
wyłącznie w sytuacji wspólnego zamieszkiwania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wszystkich członków rodziny wnioskodawcy,
będącego cudzoziemcem. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że
intencją ustawodawcy było wyeliminowanie przypadków pobierania
świadczenia przez uprawnionych nie zamieszkujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestię zamieszkiwania reguluje art. 25
k.c., jako miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Zatem „miejsce zamieszkania” jest konstrukcją prawną,
składającą się z dwóch elementów, które muszą występować łącznie:
fizyczne przebywanie w danej miejscowości (corpus) i zamiar, wola
stałego pobytu (animus). O miejscu zamieszkania rozstrzyga zawsze

4 Art. 3 pkt.16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa…, op. cit.
5 Naczelny Sąd Administracyjny – wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w

sprawie sygn. akt I OSK 1709/11 ( LEX nr 1136646 ).
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całokształt okoliczności wskazujących na zejście się stanu faktycz-
nego przebywania z zamiarem takiego przebywania6.

Jednakże tezy powyższej nie podzielił Naczelny Sąd Admini-
stracyjny. Jego zdaniem bowiem odmowa prawa do świadczenia
wychowawczego na dzieci (tzw. program „Rodzina 500 plus”) ukra-
ińskiej obywatelce, przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej wraz z dziećmi z uwagi na fakt, iż mąż pracuje i przebywa na
Ukrainie jest zasadne. W przedmiotowym wyroku NSA zarzucił
WSA w Łodzi pominięcie prawnie uzasadnionych celów ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i przyjęciu, że zawarte w
przepisie określenie „jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej” nie oznacza konieczność pobytu
w Polsce wszystkich członków rodziny cudzoziemca ubiegającego
się o świadczenia wychowawcze. W konsekwencji prowadzi to do
uznania, iż skarżącej przysługują świadczenia, pomimo niespełnienia
przez nią wskazanego w rzeczonej ustawie obowiązku. Zgodnie bo-
wiem z definicją słownikową, „członek” to „osoba lub jednostka
prawna należące do jakiejś grupy, organizacji”.

Prawidłowe odkodowanie normatywnego sensu słowa „odpo-
wiednio”, zawartego w art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci, zakłada właściwe do okoliczności danej
sprawy zaliczenie konkretnych podmiotów do składu rodziny w tym
sensie, że jeśli dana (wymieniona w definicji) osoba istnieje, to au-
tomatycznie staje się członkiem rodziny wnioskodawcy7. Zatem
oznacza to, że jeżeli istnieją osoby wskazane w art. 2 pkt 16 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, to należy wliczyć je do
grona rodziny8.

6 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – wyrok z dnia 12 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie sygn. akt II SA /Łd 563/17, op. cit..

7 por. M.P. Gapski, Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2012 r., sygn.
akt I OSK 1709/11, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 12, s. 90-94.

8 Naczelny Sąd Administracyjny – wyrok z dnia 3 lutego 2017 r. sygn.
akt I OSK 2430/16. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7BE91D2F4A [dostęp 01.12.2018].
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Jeden z rodziców jest cudzoziemcem
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białym-

stoku odmowa prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci
(tzw. program „Rodzina 500 plus”) polskiej obywatelce przebywają-
cej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dzieckiem posiadają-
cym polskie obywatelstwo z uwagi na fakt, iż ojciec tegoż małolet-
niego jest cudzoziemcem jest bezzasadne. Pozbawienie przewidzia-
nej w ustawie pomocy finansowej zdaniem sądu stoi w sprzeczności
z elementarnym poczucia sprawiedliwości, gdyż jednym z kryteriów
przyznania przedmiotowego zasiłku uczyniono brak obywatelstwa
polskiego rodzica ubiegającego się o wsparcie, w sytuacji gdy jego
dziecko posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje w kraju. For-
malne zatem wyłączenie całej rodziny z systemu zasiłkowego tylko z
uwagi na fakt, iż jeden z jej członków jest cudzoziemcem, nieposia-
dającym dostępu do rynku pracy, nie może w istocie być przyczyną
odebrania stosownych praw obywatelom polskim9.

Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych wielo-
krotnie zwracano uwagę, że interpretacja przepisów ustawy pomija-
jąca fakt polskiego obywatelstwa dzieci, których jeden z rodziców
(opiekunów) jest cudzoziemcem, stawia je w gorszej sytuacji niż ich
rówieśników z polskim obywatelstwem, których oboje rodzice
(opiekunowie) posiadają obywatelstwo polskie. Nadto należy pod-
kreślić, iż takowa interpretacja naruszałaby art. 32 ust. 1 i 2 Konsty-
tucji RP, który to przepis gwarantuje wszystkim równość wobec
prawa oraz równe traktowanie przez władze publiczne, a także zaka-
zuje dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodar-
czym z jakiejkolwiek przyczyny. Interpretacja komentowanych
przepisów ustawy, która pozbawia dziecko pomocy z uwagi na brak
posiadania przez jednego z rodziców (opiekunów) karty pobytu ze
stosowną adnotacją, nie świadczy o realizacji art. 26 ust. 1 Konwen-

9 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – wyrok z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt II SA/Bk 942/17. Centralna Baza Orze-
czeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/171A71E096
[dostęp 01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7BE91D2F4A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/171A71E096
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cji o prawach dziecka, statuującego prawo każdego dziecka do ko-
rzystania z systemu zabezpieczenia społecznego10.

Posiadanie karty pobytu czasowego
Organy administracji publicznej, stosując błędną wykładnie

art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d p.p.w.d uznając, że przebywający czasowo w
Polsce cudzoziemcy, którzy zgodę na pobyt uzyskali na innej pod-
stawie prawnej, w tym wypadku na podstawie art. 114 ustawy o cu-
dzoziemcach nie podlegają przepisom ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci. Tego stanowiska nie podziela Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie, który ten sposób interpretacji poczy-
tuje jako wprowadzenie dodatkowych kryteriów nabycia prawa do
świadczeń nieprzewidzianych przez ustawodawcę. W istocie bowiem
to na jakiej podstawie udzielone zostało cudzoziemcowi przebywają-
cemu w Polsce dłużej niż pół roku zezwolenie na pobyt i pracę, w
świetle brzmienia wyżej wskazanego przepisu jest prawnie obojętne.
Podobnie nieistotne jest, czy dostęp do rynku pracy oznacza w kon-
kretnym wypadku pracę u ściśle oznaczonego przez okres pobytu
polskiego pracodawcy, czy też jest on pod tym względem nieograni-
czony. Istotne jedynie jest by cudzoziemiec mógł w sposób legalny
podjąć zatrudnienie w Polsce i zamieszkiwał na ternie kraju wraz
rodziną, z wyłączeniem przypadków w tym przepisie explicite wy-
mienionych. Ustalenie zakresu podmiotowego ustawy w art. 1 ust. 2
pkt 2 lit. d p.p.w.d należy zatem dokonywać w sposób odrębny dla
każdej z tych grup, a nie poprzez rekonstruowania cech charaktery-
stycznych dla danej grupy przez pryzmat cech właściwych dla grupy
cudzoziemców ujętych w innej jednostce redakcyjnej przepisu.

Zaznaczyć należy również, że to kryterium dostępu cudzo-
ziemca do rynku pracy (a nie sposób jego dokumentowania) uznawał
ustawodawca za okoliczność relewantną z punktu widzenia przyzna-
nia cudzoziemcom przebywającym legalnie w Polsce wraz z rodziną,
prawa do świadczenia wychowawczego. Dostęp ten przysługuje zaś
zarówno tym cudzoziemcom, którzy zezwolenie na pobyt czasowy
uzyskali na podstawie art. 114 jak i tym, których zezwolenie oparto
na art. 127 ustawy o cudzoziemcach (por. art. 87 ust. 1 pkt 11a usta-

10 Tamże.
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wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy - Dz.U. z 2017 r., poz. 1065)11.

Posiadanie Karty Polaka
W przypadku posiadania przez cudzoziemca i jego członków

rodziny Karty Polaka oraz numeru PESEL i zamieszkiwania na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej, organ administracji publicznej nie-
słusznie odmówił świadczenia wychowawczego. Odmowa była ar-
gumentowana brakiem przedłożenia karty pobytu z adnotacją „do-
stęp do rynku pracy”. W ocenie sądu tego rodzaju wykładnia doko-
nana przez organ administracji publicznej, opierająca się wyłącznie
na wynikach wykładni językowej sprzeciwia się wykładni systemo-
wej jak i celowościowej, co prowadzi w konsekwencji do niedopusz-
czalnego z punktu widzenia Konstytucji jak również ustawy o pomo-
cy państwa w wychowaniu dzieci nierównego traktowania cudzo-
ziemców, znajdujących się w takich samych okolicznościach fak-
tycznych. Nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia uzależ-
nienie przyznania świadczenia wychowawczego od zamieszczenia na
karcie pobytu adnotacji „dostęp do rynku pracy” w sytuacji, gdy z
innych dokumentów niezbicie wynika, iż cudzoziemiec jest upraw-
niony do wykonywania pracy, na równi z obywatelami polskimi lub
gdy w stanie prawnym obwiązującym w dacie wydania karty pobytu
nie było wymogu zamieszczania adnotacji „dostęp do rynku pracy”.
Jednocześnie należy również zwrócić uwagę na pewne nieścisłości
pomiędzy treścią ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a
aktem wykonawczym do niej tj. rozporządzeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie spo-
sobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
(Dz.U. z 2016 r., poz. 214). O ile ustawa uzależnia przyznanie
świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi od legitymowania się
w każdym przypadku kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku

11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – wyrok z dnia 3 sier-
pień 2017 w sprawie sygn. akt I SA/Wa 273/17. Centralna Baza Orzeczeń Są-
dów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7803F10FC5 [dostęp
01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7803F10FC5
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pracy”, o tyle rozporządzenie obowiązek ten ogranicza do ściśle
wymienionych przypadków, każdy dotyczy pobytu czasowego12.

Posiadanie obywatelstwa UE
Odmowa udzielenia świadczenia wychowawczego cudzo-

ziemcowi będącemu obywatelem UE, który zarejestrował swój pobyt
na terenie Rzeczypospolitej polskiej było bezzasadne i wymagało
ustalenia faktów istotnych dla sprawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE
L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) jego postanowienia mają zastosowa-
nie między innymi w stosunku do obywateli państw członkowskich.
Uregulowanie normatywne zawarte w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy
o świadczeniach rodzinnych, w którym jest mowa o cudzoziemcach
„do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego” należy rozumieć w kontekście zakresu podmio-
towego. Zatem przewidziane w nim świadczenie przysługuje między
innymi również cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa
członkowskiego Unii Europejskiej. Potwierdza to także uzasadnienie
do projektu rzeczonej ustawy, w którym wskazano, iż świadczenie
wychowawcze, podobnie jak inne świadczenia o charakterze spo-
łecznym, przysługiwać będzie obywatelom Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólno-
towych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogicz-
ne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń
społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo do świadczenia
wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu

12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie – wyrok z dnia 27
kwiecień 2017 r. sygn. akt II SA/Rz 1783/16. Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B34D609F1
[dostęp 01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B34D609F1
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społecznym stanowią inaczej. Koordynacja systemów zabezpiecze-
nia społecznego pozwala na wyeliminowanie skutków podlegania
różnym systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw,
przede wszystkim w związku ze zmianami miejsca pobytu lub za-
mieszkania13.

Brak karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego cudzo-

ziemcowi z uwagi na brak adnotacji: „dostęp do rynku pracy” w
karcie pobytu przez organ administracji publicznej jest bezpodstaw-
ny. Błędem organu wydającego decyzję było nie zwrócenie uwagi na
datę wydania karty pobytu (9 września 2008 r.), co oznacza, iż cu-
dzoziemiec uzyskał tę kartę na podstawie poprzednio obowiązującej
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z
2006 r. nr 234, poz. 1694, dalej jako: ustawa z 2003 r.) w ramach
zezwolenia na osiedlenie się (art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2003 r.). Z
treści przepisów wówczas obowiązujących wynika, iż w dacie uzy-
skania przez cudzoziemca karty pobytu po pierwsze nie wpisywano
adnotacji „dostęp do rynku pracy”, a po drugie obcokrajowiec i tak
mógł pracować bez zezwolenia wojewody. Nadto wykładnia syste-
mowa art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d nie upoważnia zróżnicowania cudzo-
ziemców i do wykluczenia tych osób z kręgu uprawnionych do uzy-
skania świadczenia wychowawczego. Osoby te bowiem nie mają w
praktyce żadnego wpływu na treść wydawanych im dokumentów, a
ich uprawnienie do wykonywania pracy wynika wprost z przepisu
rangi ustawowej, a więc z przepisu prawa powszechnie obowiązują-
cego. Podobne stanowisko zajmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej zawarte w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw
Dziecka w przedmiocie problemów w stosowaniu art. 1 ust. 2 pkt 2
lit. d ustawy. Jak bowiem wynika z odpowiedzi Ministerstwa, o
świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się również cudzoziemcy,
którzy na posiadanych kartach pobytu (niezależnie od rodzaju/nazwy

13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – wyrok z dnia 21
marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wr 395/18 Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A6A58B8A6 [dostęp
01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A6A58B8A6


252

tytułu pobytowego) nie mają umieszczonej takiej adnotacji, lecz
mają prawo dostępu do polskiego rynku pracy14.

Odmowa świadczenia „Rodzina 500 plus” cudzoziemcowi le-
gitymującemu się kartą pobytu rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej i nie posiadającemu adnotacji: „dostęp do rynku pracy”
przez organy administracji publicznej, które zastosowały wykładnię
gramatyczną normy o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.
Sąd orzekający w niniejszej sprawie uwzględnił w tym przedmiocie
wykładnię pozajęzykową, zatem wykładnię celowościową, syste-
mową oraz funkcjonalną. Zawężenie bowiem wykładni wyłącznie do
wykładni gramatycznej pozostaje w sprzeczności zarówno z celem
ustawy, jak i jej funkcją, a także z systemem prawa, w którym pry-
mat wiedzie Konstytucja. Nadto treść art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje na posia-
danie przez cudzoziemca uprawnienia do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Z przytoczonego powyżej przepisu wynika wprost,
że cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
(bez względu na posiadanie w karcie zapisu o dostępie do rynku
pracy), ma prawo do wykonywania pracy na terenie kraju, co z kolei
implikuje spełnienie warunku koniecznego do uzyskania świadczenia
wychowawczego15.

Kolejną kwestią sporną była odmowa cudzoziemcowi wnio-
skowanego świadczenia z uwagi na brak w przedłożonej karcie po-
bytu adnotacji "dostęp do rynku pracy" wskazując jednocześnie, że
rodzaj udzielonego zezwolenia na pobyt, czyli "zezwolenie na osie-
dlenie się" nie uprawnia do otrzymywania świadczeń wychowaw-

14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – wyrok z dnia 21
marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wr 404/16 Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ACBA0A8B6A [dostęp
01.12.2018].

15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – wyrok z dnia 21
marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wr 498/16 Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C86098B367 [dostęp
01.12.2018]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ACBA0A8B6A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C86098B367


253

czych. Z literalnego zatem brzmienia przywołanego art. 1 ust. 2 pkt 2
lit. d ustawy wynika, że świadczenie, o którym mowa w tej ustawie,
przysługuje wyłącznie cudzoziemcowi, który posiada kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Literalne zinterpretowanie wska-
zanego przepisu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
powodować będzie dyskryminację jak i zróżnicowanie traktowania
tych cudzoziemców, którzy mimo gwarantowanego im w art. 87 ust.
1 pkt 3 uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, nie posiadają w karcie pobytu adnotacji o treści
„dostęp do rynku pracy” i z uwagi na to wykluczeni są z kręgu bene-
ficjentów tzw. programu „Rodzina 500plus” na podstawie art. 1 ust.
2 pkt 2 lit. d przedmiotowej ustawy. Adnotacja, brak której stał się
przyczyną odmowy wnioskowanego świadczenia, jest zapisem tech-
nicznym i jej niewpisanie w rzeczonej dokumencie nie może skut-
kować różnicowaniem cudzoziemców w dostępie do świadczeń gwa-
rantowanych przez państwo z uwagi na to, czy wspomniany zapis
znajdzie się w posiadanej przez nich karcie, czy też nie16.

Wnioski
Analiza orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje na to, że

istnieje trudność w prawidłowej interpretacji art. 1 ust. 2 ustawy o
świadczeniach rodzinnych, wynikająca częstokroć z zastosowania
nieprawidłowej wykładni bądź też nieustalenia wszystkich istotnych
okoliczności faktycznych w danej sprawie.

Reasumując, prawo do świadczenia wychowawczego przysłu-
guje cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp
do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw
trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, oby-
wateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz oby-
wateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na

16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy – wyrok z dnia 14
marca 2017 r. sygn. akt II SA/Bd 1310/16 Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72BACA6942 [dostęp
01.12.2018].

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72BACA6942


254

podstawie wizy17. Prawo to przysługuje również pomimo braku ad-
notacji „dostęp do rynku pracy” w karcie pobytu (czasowego, rezy-
denta UE, etc), przy czym z przepisów prawa musi wynikać, że cu-
dzoziemiec ma uprawnienia do wykonywania pracy na terenie RP.

Streszczenie:
Celem tego tekstu jest przedstawienie problemów prawnych

związanych ze świadczeniami wychowawczymi na dziecko. Program
zwany „Rodzina 500 plus” jest realizowany w Polsce od 1 kwietnia
2016 r. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą otrzymywać świad-
czenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Cudzoziemcy muszą spełnić
kilka warunków aby móc ubiegać się o rzeczone świadczenie. Sąd
administracyjny orzeka w sprawach skarg na decyzje administracyj-
ne dotyczące świadczeń wychowawczych.

Słowa kluczowe: świadczenie wychowawcze, “Rodzina 500
plus”, cudzoziemcy, sądy administracyjne.

Summary:
The child benefit for foreigners – the review of Polish adminis-

trative courts decisions
The aim of this text is to present legal problems regarding the

Polish child benefit. The program called ‘Family 500 plus‘ was
launched in Poland on April 1st, 2016. Parents or child's guardian
can receive benefit in the amount of 500 PLN per month. The fo-
reigners have to fulfil the several conditions to apply for this Polish
family program. Administrative court is to ascertain that official acts
regarding the child benefit are consistent with the law.

Keywords: child benefit, ‘Family 500 plus‘, foreigners, ad-
ministrative courts.
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Marcelina Pustuł

Ogólna charakterystyka małżeńskich ustrojów majątkowych

Wstęp
W polskim prawie rodzinnym zawarcie małżeństwa ma na ce-

lu powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków, która
dotyczy stosunków osobistych oraz majątkowych. Małżeńskie ustro-
je majątkowe dotyczą stosunków majątkowych pomiędzy małżon-
kami w zakresie ich wzajemnej sytuacji finansowej. Oznacza to, że
mamy w tej sytuacji do czynienie z majątkiem każdego małżonka
przed zawarciem małżeństwa oraz majątkiem nabytym w trakcie
trwania związku małżeńskiego. Małżeńskie ustroje majątkowe pełnią
funkcję zapewnienia bazy materialnej dla całej rodziny. Możemy
wyróżnić dwa rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami.
Pierwszy stosunek polega na zawarciu małżeństwa, które zostaje
powiązane z wzajemnymi prawami oraz obowiązkami. Natomiast
drugi stosunek dotyczy wzajemnej sytuacji majątkowej obojga mał-
żonków. Problem odnośnie ustrojów majątkowych dotyczy tylko
drugiej sytuacji.

W polskim prawie rodzinnym możemy wyróżnić ustawowy
ustrój majątkowy małżonków, umowny ustrój majątkowy oraz
przymusowy ustrój majątkowy. Ustrój ustawowy zachodzi wówczas,
gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa ani po nie zawarli
umowy majątkowej tzw. intercyzy. Na podstawie powyższej umowy
małżonkowie mają prawo do wyboru jednej z umowy majątkowej,
która może rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć tą wspól-
ność, ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej oraz ustanowić
ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku. W pol-
skim prawie rodzinnym także został zawarty ustrój rozdzielności
majątkowej, który jest stosowany w przypadku sądowego ustano-
wienia rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia jednego z
małżonków, orzeczenia separacji małżonków oraz ogłoszenia upa-
dłości jednego z małżonków.
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1. Ustrój wspólności ustawowej
Zgodnie z art. 31 KRO ustrój wspólności ustawowej powstaje

między małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa. W tym przy-
padku o zaliczeniu danego przedmiotu do majątku decyduje faktycz-
ny moment jego nabycia1. „Wspólność ustawowa powstaje między
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność usta-
wowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwa-
nia przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek
wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową
należą do majątku osobistego każdego z małżonków”2. W przypadku
nabycia danych składników do majątku wspólnego bez znaczenia
jest to, czy nabycie nastąpiło zgodnie z prawem. Przedmioty mająt-
kowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jednego z
małżonków, uzyskane z przestępstwa, wchodzą w skład majątku
wspólnego na podstawie art. 31 § 1 KRO3.

Zasada, która nam mówi, że wspólność powstaje w chwili
zwarcia małżeństwa nie ma charakteru bezwzględnego, istnieją od niej
wyjątki. Wspólność nie powstaję w chwili zawarcia małżeństwa lub
ustaje w trakcie jego trwania, jeżeli jeden z małżonków jest ubezwła-
snowolniony lub ogłasza swoją upadłość. W tym przypadku należy
wówczas zastosować przepisy odnośnie rozdzielności majątkowej.
Pierwszym wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której
małżonkowie ustalają swoje stosunki majątkowe i działają na podsta-
wie intercyzy, wówczas przysługuje im prawo do łącznej zmiany
ustroju i zastąpienia go jednym z umownych reżimów prawnych.

Na podstawie tych postanowień, małżonkom przysługuje pra-
wo do modyfikacji lub wyłączenia wspólności. Modyfikacja może
mieć charakter ograniczenia wspólności lub jej rozszerzenia. Nato-
miast w przypadku wyłączenia wspólności mamy do czynienie z
rozdzielnością majątkową lub z rozdzielnością majątkową z wyrów-
naniem dorobku. Po drugie niezależnie od decyzji małżonków w
przypadku orzeczenia separacji, ubezwłasnowolnienia małżonka,
ogłoszenia upadłości małżonka lub zastosowania przez sąd powódz-

1 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.28,
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
3 Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 stycznia 2013 r., I ACa 834/12,
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twa o ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie zastosowana
wyłącznie przymusowa rozdzielność majątkowa.

W przypadku ustania lub uchylenia ubezwłasnowolnienia a
także umorzenia postępowania upadłościowego zostaje przywrócony
ustrój wspólności ustawowej. Po trzecie w sytuacji zmiany przez
jednego z małżonków obywatelstwa lub miejsca zamieszkania może
to spowodować zmianę reżimu majątkowego. Wówczas należy sto-
sować przepisy odnośnie stosunków małżonków, które dotyczą ich
prawa ojczystego. W przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają
wspólnego prawa ojczystego należy zastosować prawo państwa, w
którym małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Natomiast w sytu-
acji, gdy małżonkowie nie mieszkają w tym samym miejscu, wła-
ściwe jest praw polskie4.

Wspólność ustawowa dotyczy stosunku majątkowego między
małżonkami, które obejmująich uprawnienia do praw majątkowych.
Powyższe prawa mogą należeć do majątku wspólnego lub osobistego.
Koniecznym elementem w polskim prawie rodzinnym jest odróżnienie
pojęcia wspólności ustawowej a majątkiem wspólnym. W systemie
możemy wyróżnić trzy majątki wspólności ustawowej: majątek
wspólny, majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony5.

2. Majątek wspólny
Zgodnie z art. 31 § 1 KRO wspólność ustawowa zawiera

przedmioty, które się znajdują w majątku podczas trwania małżeń-
stwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. W skład przedmio-
tów majątkowych wchodzą prawa majątkowe oraz składniki, które
mają wartość majątkową6. W art. 31 § 2 KRO mamy zawarte przy-
kładowe przedmioty majątkowe, które należą do majątku wspólnego:
„pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności
zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego,
jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki
zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

4 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.28-29,
5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 82,
6 Tamże, s.82,
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emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewiden-
cjonowanych na subkoncie”7.

Na podstawie powyższego artykułu wyliczenia mają charakter
przykładowy, ustawodawca nie stworzył katalogu zamkniętego.
Wówczas mamy do czynienie z domniemaniem, że to co zostało
nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej należy do majątku
wspólnego małżonków. W przypadku wątpliwości możemy się od-
wołać do art. 33 KRO, gdzie zostały wymienione składniki mająt-
ków osobistych małżonków i sprawdzić, czy dany przedmiot jest
zawarty w tym katalogu.

W przypadku pobierania wynagrodzenia mamy do czynienie z
każdym rodzajem umowy o pracę. Wspólność dotyczy nie tylko
samej pensji pracownika, ale także jego premii, wynagrodzenia, za-
siłku oraz renty. Do wynagrodzenia także jest zaliczana emerytura,
renta inwalidzka oraz świadczenie socjalne i stypendia. Także do
majątku wspólnego małżonków należy zaliczyć dochody z innego
rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności z działalności
gospodarczej i prowadzonego gospodarstwa rolnego. Kolejnym ma-
jątkiem wspólnym małżonków jest dochód np. z tytułu wynajęcia
mieszkania, które bez względu stanowiło majątek wspólny małżon-
ków czy też odrębny.

3. Majątek osobisty
Do majątku osobistego należy zaliczyć przede wszystkim

przedmioty, które zostały nabyte przed powstaniem wspólności
ustawowej. Także do majątku osobistego są zaliczane przedmioty o
charakterze majątkowym, które zostały nabyte na podstawie dziedzi-
czenia, zapisu lub darowizny, chyba że darczyńca lub spadkodawca
ustanowił, żeby należały one do majątku wspólnego. Natomiast
wszelkie mienie jakie małżonek posiadał przed zawarciem małżeń-
stwa nie jest zaliczane do majątku wspólnego. Majątek osobisty mał-
żonków tworzą także prawa majątkowe, które wynikają z wspólności
łącznej i są uregulowane odrębnymi przepisami. W szczególności

7 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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tutaj chodzi o prawa, które wchodzą w skład majątku wspólnego
oraz spółki np. cywilnej lub osobowej8.

Do majątku osobistego są zaliczane, także przedmioty które mają
na celu zaspokojenie osobistych potrzeb małżonków oraz prawa nie-
zbywalne. Także majątek osobisty tworzą wierzytelności, które zostały
uzyskane z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności za-
robkowej oraz przedmioty majątkowe, które zostały utrzymane w po-
staci nagrody za osobiste osiągnięcia9. Do składników majątków osobi-
stych małżonków należy zaliczyć „przedmioty uzyskane z tytułu od-
szkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, natomiast nie doty-
czy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu
całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z
powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powo-
dzenia na przyszłość”10. Na majątek osobisty składają się także prawa
autorskie, pokrewne, własności przemysłowej, inne prawa twórcy oraz
przedmioty, które zostały otrzymane na podstawie zmian za składniki
majątku osobistego.

4. Zarząd majątkiem
Definicja zarządu majątkiem została zawarta w art. 36 § 2

KRO i stanowi , że każdy z małżonków może samodzielnie decydo-
wać o majątku wspólnym. Zarząd majątkiem dotyczy czynności,
które mają charakter majątkowy i są zawarte w majątku wspólnym
małżonków. Ponadto zarząd majątkiem wspólnym obejmuje wszel-
kie czynności oraz zachowania, które prowadzą do zachowania ma-
jątku wspólnego11. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie
tego pojęcia w celu określenia zarządu jako działania w sferze praw-
nej innej osoby. Celem tej sfery jest dokonywanie zarządu do działa-
nia w sferze prawnej innej osoby12.

8 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 74-75,
9 Tamże, s. 75,
10 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
11 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, 2010, s. 157,
12 S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, War-

szawa 1982, s. 12,
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Przez zarząd zgodnie z polskim prawem rodzinnym należy ro-
zumieć, działania faktyczne, które mają na celu wykonywanie praw
objętych wspólnością oraz czynności prawne, które są zawarte w
majątku wspólnym i prowadzą do dokonania czynności tj. nabycie,
rozporządzenie, zaciąganie oraz przeniesienie rzeczy. Do zarządu
także należy zaliczyć czynności, które mają na celu zachowanie
wspólnego prawa oraz czynności procesowe w postępowaniu sądo-
wym i administracyjnym13.

Zgodnie z art. 36 KRO, małżonkowie mają równe prawa oraz
uprawnienia odnośnie wykonywania zarządu. Małżonkowie są zo-
bowiązani do współdziałania w jego zarządzaniu i powinni wzajem-
nie sobie udzielać informacji odnośnie wartości majątku wspólnego
oraz o jego wykonywaniu i obciążeniu na majątku wspólnym. W
przypadku nie udzielenia powyższych informacji drugiemu małżon-
kowi i doprowadzenia do pogorszenia się sytuacji majątkowej wów-
czas, może nastąpić ograniczenia lub pozbawienia samodzielnego
zarządu majątkiem wspólnym. Ponadto małżonkowi przysługuje
możliwość zastosowania prawa sprzeciwu odnośnie dokonywania
czynności majątkowych przez drugiego małżonka. Czynności te nie
mogą obejmować spraw życia codziennego, zaspokajania zwykłych
potrzeb rodziny oraz prowadzenia działalności zarobkowej14.

Istotnym elementem w przypadku zaistnienia zarządu jest
zgoda, która jest potrzebna w celu dokonania czynności prawnych
odnośnie majątku wspólnego małżonków. Zgoda jest konieczna w
przypadku dokonywania czynności przez małżonków w celu zbycia,
obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wie-
czystego. Także powinna być dokonana w przypadku oddania nieru-
chomości lub pobierania z niej pożytków. W tym przypadku mamy
do czynienie z prawami rzeczowymi, które mogą mieć wpływ na
sytuacje materialną rodziny. Zgoda drugiego z małżonków jest ko-
nieczna w przypadku dokonywania zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia prawa rzeczowego budynku lub lokalu. W tym przypadku
możemy wywnioskować, że zgoda nie jest potrzeba do wynajęcia
budynku lub lokalu, ponieważ nie została unormowana w art. 37

13T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 93-94,
14 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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KRO. Zgoda małżonka jest także potrzebna, gdy mamy do czynienie
ze zbyciem, obciążeniem, odpłatnym nabyciem i wydzierżawieniem
gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Ponadto koniecznym
elementem w przypadku dokonania darowizny z majątku wspólnego
małżonków jest zgoda współmałżonka15.

5. Ustanie oraz przekształcenie wspólności majątkowej
Wspólność ustawowa jak i majątkowa jest oparta na podstawie

małżeństwa, a więc ustanie może nastąpić na skutek zakończenia
małżeństwa z powodu śmierci jednego z małżonków, w przypadku
unieważnienie małżeństwa lub gdy nastąpi rozwód między małżon-
kami. Natomiast w trakcie istniejącego małżeństwa, wspólność ma-
jątkowa może ustać, jeżeli małżonkowie na podstawie art. 47 § 1
KRO dokonali zawarcia umowy, a następnie zażądali jej ustania z
własnej woli. Także ustanie z własnej woli małżonków może nastą-
pić przez rozwiązanie umownej wspólności majątkowej, ale z ko-
niecznym ustaleniem ustroju majątkowego.

Ponadto wspólność majątkowa ustaje na żądanie jednego z
małżonków lub wierzyciela małżonka na podstawie wydanego przez
sąd orzeczenia, które ustanawia rozdzielność majątkową między
małżonkami. Ustanie wspólności majątkowej zachodzi z mocy prawa
w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków lub separacji16. Zniesienie wspólności mająt-
kowej następuje w drodze orzeczenia sądu na wniosek jednego z
małżonków. Koniecznym elementem jest ustalenie przez sąd czy
istnieją ważne powody do zniesienia wspólności. Zgodnie z art. 52 §
1a KRO wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia
rozdzielności dla zaspokojenia swojej wierzytelności. Konieczne jest
istnienie tytułu wykonawczego oraz dokonanie podziału majątku.

W przypadku wspólności ustawowej, od czasu jej ustania sto-
suje się przepisy dotyczące współwłasności. Natomiast, gdy mamy
do czynienie z współwłasnością w częściach ułamkowych, która
powstała po ustaniu współwłasności łącznej jest współwłasnością o
charakterze podobnym do współwłasności majątku spadkowego.

15 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 97-98,
16 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.124-125,
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Wówczas następuje przekształcenie wspólności bezudziałowej na
udziałową. Na podstawie przepisów wynika, że małżonkowie po
ustaniu wspólności: „mają prawo do współposiadania przedmiotów
objętych współwłasnością, są uprawnieni do czerpania pożytków z
majątku, mają obowiązek ponoszenia wydatków i ciężarów na mają-
tek, mają prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą
wspólną, mogą wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszel-
kich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa oraz
mogą żądać podziału majątku wspólnego bez czasowych ograniczeń,
gdy żądanie nie ulega przedawnieniu”17.

6.Umowne ustroje majątkowe
Małżonkowie mają prawo do zawarcia umowy, w której za-

wierają swoje stosunki majątkowe, są one wówczas unormowane w
odmienny sposób niż w przypadku zawarcia ustroju ustawowego.
Umowne ustroje majątkowe występują głównie w sytuacji, gdy ma-
my do czynienie z majątkiem przed zawarciem małżeństwa lub gdy
małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą na własny rachu-
nek.Na podstawie prawa rodzinnego umowa majątkowa, czyli inter-
cyza zawarta między małżonkami ma charakter cywilnoprawny.
Intercyza ma na celu kształtowanie wzajemnych stosunków mająt-
kowych. Jej znaczenie jest bardzo istotne, ponieważ ma charakter
aktu o dużej doniosłości dla małżonków oraz dla całego obrotu
prawnego18.

Umowa majątkowa ma charakter tylko organizacyjny, ponieważ
zostaje zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami. Natomiast w
przypadku już zawartego małżeństwa, umowa prowadzi do modyfikacji
istniejącego ustroju wspólności dorobku lub prowadzi do uchylenia
ustroju majątkowego, który już istniał i zamienia go w ustrój ustawowy.
W przypadku rozporządzania poszczególnymi prawami majątkowymi
w literaturze istnieją odmienne stanowiska, jednakże najczęściej spoty-
kaną opinią jest, iż czynności te są zawarte w zakresie zarządu mająt-
kiem wspólnym, natomiast umowa majątkowo-małżeńska, dotyczy

17 Tamże, s.126,
18 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej,

1983, s.115,
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zasad przynależności składników majątkowych do majątku małżon-
ków19. Ponadto małżonkowie mają prawo do zmiany lub rozwiązania
umowy majątkowej. Natomiast, gdy taka sytuacja nastąpi podczas trwa-
nia małżeństwa wówczas między małżonkami powstaje wspólność
ustawowa, chyba że inaczej postanowili20.

7. Forma umowy majątkowej
W polskim prawie bardzo ważną rolę odgrywa swoboda umów

jest ona najważniejszym elementem każdego systemu prawnego. W
umownych ustrojach wolność sporządzenia umowy nie ma charakteru
nieograniczonego. Strony, które zawierają umowę doznają ograniczeń,
na które ma wpływ niezbędna forma podczas kształtowania ustroju. W
polskim prawie rodzinnych głównie przeważa wspólność ustawowa,
która dotyczy większości przeciętnych rodzin. Natomiast w przypad-
ku, gdy małżonkowie posiadają znaczny majątek przed zawarciem
swojego małżeństwa lub prowadzą działalność gospodarczą konieczne
jest odmienne ukształtowanie ich stosunków21. Wówczas na podstawie
art. 47 KRO „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu
notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo
ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wy-
równaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może po-
przedzać zawarcie małżeństwa”22.

Natomiast nie jest możliwe zawarcie takiej umowy, która bę-
dzie prowadziła do wspólności oraz rozłączności majątkowej. Zgod-
nie z polskim prawem rodzinnym po nowelizacji od 2004r. zostało
unormowane stanowisko, iż małżonkowie mogą wybrać nie tylko
rodzaj ustroju wskazanego w art. 47 KRO, ale także przysługuje im
prawo do ustalenia ustroju mieszanego.Umowa majątkowa powinna
być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem ad solemnita-
tem, w przypadku zawarcia powyższej umowy w innej formie jest
ona uznana za nieważną. Zawarcie umowy powinno nastąpić przed

19 B. Dobrzański, I. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komen-
tarz, 1975, s.190-193,

20 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
21 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 111,
22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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lub podczas trwania małżeństwa. W przypadku zawarcia umowy
przed zawarciem małżeństwa, zostaje ona dopiero ważna i skuteczna
dopiero od chwili wstąpienia w związek małżeński.

8. Wspólność majątkowa
Wspólność rozszerzona małżonków zawiera wszelkie prawa

majątkowe, które są zawarte w majątku osobistym. Małżonkowie po-
siadają prawo włączenia do wspólności ustawowej przedmiotów, które
zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty nale-
żące do majątku osobistego na podstawie ustawy. Jednakże kodeks
rodzinny i opiekuńczy zawiera ograniczenia odnośnie wspólności
rozszerzonej, które mają charakter bezwzględny. Na podstawie art. 49
§ 1 KRO wspólności rozszerzonej nie obejmują przedmioty, które
małżonek otrzymał na podstawie dziedziczenia oraz darowizny. Także
nie można rozszerzyć wspólności majątkowej w sytuacji, gdy prawo
majątkowe zostało uregulowane na podstawie odrębnych przepisów
lub ma charakter niezbywalny i dotyczy tylko jednej osoby23. „Ponad-
to wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub
wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności
ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę oraz niewymagalne jeszcze wierzytelności o wyna-
grodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego
z małżonków nie tworzą wspólności rozszerzonej”24.

W przypadku wspólności rozszerzonej mamy do czynnie z
prawami majątkowymi, które są związane z osobą uprawnionego
małżonka i powinny być uznane na podstawie autonomii. Umowa
wspólności rozszerzonej może być zawarta przez małżonków, jeżeli
dokonają nabycia przedmiotów po zawarciu umowy lub dotyczy
przedmiotów, które zostały nabyte wcześniej i tworzą majątek osobi-
sty małżonków. Możemy więc zauważyć, że umowawspólności roz-
szerzonej ma charakter organizacyjny, ale także prowadzi do rozpo-
rządzania mieniem przez przyłączenie go do wspólności25.

23 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 114,
24 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
25 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 115,
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Wspólność ograniczona jest zawierana na podstawie umowy,
która ma charakter wyłączenia z majątku wspólnego określonych
rodzajowo praw majątkowych. Takie wyłączenie może zaistnieć na
przyszłość, ale także może dotyczyć przedmiotów, które już są za-
warta we współwłasności. W tym wypadku każdy z małżonków ma
prawo do udziału we współwłasności ułamkowej tych przedmiotów.
Małżonkowie mogą samodzielnie decydować o podziale części ma-
jątku, która została wyłączona ze wspólności26.

9. Rozdzielność majątkowa
W przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami

mamy do czynienie tylko z majątkiem osobistym, nie ma natomiast
majątku wspólnego. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym możemy
wyróżnić dwa rodzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i
trwała oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W
przypadku zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem mał-
żeństwa, małżonkowie zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek
osobisty, który został później nabyty. Każdemu z małżonków przy-
sługuje prawo do zarządzania i rozporządzania swobodnie swoim
majątkiem. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie dokonali na
podstawie umowy wyłączenia wspólności majątkowej podczas trwa-
nia małżeństwa, wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy.
Wówczas następuje podzielenie prawa majątkowego pomiędzy mał-
żonkami.

Pomimo rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą zostać
współwłaścicielami danej rzeczy na podstawie przepisów prawa
cywilnego. Jeżeli nastąpi ustanie małżeństwa lub zniesienie ustroju
rozdzielności majątkowej, małżonkowie wówczas zachowują swój
majątek. W tym przypadku nie ma potrzeby dokonywania podziału
praw majątkowych, ponieważ małżonkowie nie posiadają majątku
wspólnego. Ewentualnie może być wytoczone roszczenie odnośnie
zwrotu nakładów, które dotyczyły majątku osobistego jednego z
małżonków na majątek drugiego27.

26 Tamże, s.115-116,
27 Tamże, s.116,
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10. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków jest zaliczany

do odmian rozdzielności majątkowej. Polega na tym, że małżonko-
wie podczas trwania małżeństwa posiadają tylko majątek osobisty,
natomiast po ustaniu tego ustroju małżonkowie mają obowiązek
dokonania wyrównania dorobku swojego majątku. Ustrój rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobku ma na celu ochronę ma-
jątku małżonka, którego dorobek jest znacznie mniejszy od dorobku
drugiego małżonka. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku, gdy
żona zajmowała się wychowaniem dzieci i nie mogła podjąć żadnej
zarobkowej pracy28.

Definicja dorobku została uregulowana w art. 51 3§ 1 KRO i
stanowi, że „dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości
jego majątku po zawarciu umowy majątkowej”. W przypadku obli-
czania dorobku należy pominąć przedmioty oraz prawa majątkowe,
które zostały otrzymane przed zawarciem powyższej umowy. Należy
zatem zauważyć, że nawet jeśli majątek osobisty nie powiększy się o
nowe przedmioty, małżonek będzie zobowiązany do wyrównania
dorobku, jeśli zwiększy się wartość dotychczasowych składników
majątku. Ponadto do dorobku zaliczane są: „darowizny dokonane
przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz
wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyję-
tych darowizn na rzecz innych osób,usługi świadczonych osobiście
przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka z majątku drugiego
małżonka”. W przypadku obliczania dorobku małżonkowie biorą
pod uwagę obecny stan majątku z chwili ustania rozdzielności ma-
jątkowej oraz aktualne ceny w chwili dokonywania rozliczania29.

Ponadto wyrównanie dorobku nie może nastąpić w sytuacji,
gdy żądanie nie jest uzasadnione. Może być to spowodowane nie-
chęcią podjęcia przez jednego z małżonków pracy zarobkowej, alko-
holizmem, narkomanią, trwonieniem majątku bądź złym stosunkiem
wobec długiego małżonka. Małżonkom przysługuje prawo do żąda-
nia zmniejszenia obowiązku dorobków z powodu ważnych powo-

28 Tamże, s. 117.
29 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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dów. W razie nieporozumienia między małżonkami odnośnie kwoty
oraz sposobu wyrównania dorobków decyduje sąd. Natomiast w
sytuacji, gdy nastąpi śmierć jednego z małżonków, wyrównanie do-
robku wówczas zachodzi między jego spadkobiercami oraz małżon-
kiem, który nadal pozostaje przy życiu. W przypadku, gdy spadko-
dawca zażądał unieważnienia małżeństwa, rozwodu lub separacji,
wówczas spadkobiercy mają prawo do wystąpienia o zmniejszenie
wyrównania dorobków.

Podsumowanie
W polskim prawie rodzinnym możemy wyróżnić ustawowy

ustrój majątkowy małżonków, umowny ustrój majątkowy oraz
przymusowy ustrój majątkowy. Ustrój ustawowy zachodzi wówczas,
gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa ani po nie zawarli
umowy majątkowej tzw. intercyzy. Wspólność ustawowa wówczas
obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez
oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe
nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każ-
dego z małżonków. Na podstawie powyższej umowy małżonkowie
mają prawo do wyboru jednej z umowy majątkowej, która może
rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć tą wspólność, ustano-
wić ustrój rozdzielności majątkowej oraz ustanowić ustrój rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

W przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami
mamy do czynienie tylko z majątkiem osobistym, nie ma natomiast
majątku wspólnego. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym możemy
wyróżnić dwa rodzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i
trwała oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W
przypadku zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem mał-
żeństwa, małżonkowie zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek
osobisty, który został później nabyty. Każdemu z małżonków przy-
sługuje prawo do zarządzania i rozporządzania swobodnie swoim
majątkiem. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie dokonali na
podstawie umowy wyłączenia wspólności majątkowej podczas trwa-
nia małżeństwa, wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy.
Wówczas następuje podzielenie prawa majątkowego pomiędzy mał-
żonkami.
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Streszczenie:
Ustrój wspólności ustawowej powstaje między małżonkami w

chwili zawarcia małżeństwa. W tym przypadku o zaliczeniu danego
przedmiotu do majątku decyduje faktyczny moment jego nabycia.
Wspólność ustawowa powstaje między małżonkami i obejmuje
przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje mał-
żonków lub przez jednego z nich. Natomiast rozdzielność majątkowa
między małżonkami dotyczy majątku osobistego. Możemy wyróżnić
dwa rodzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i trwała oraz
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W przypadku
zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa,
małżonkowie zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek osobi-
sty, który został później nabyty. Natomiast w przypadku, gdy mał-
żonkowie dokonali wyłączenia wspólności majątkowej podczas
trwania małżeństwa, wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy.
Wówczas następuje podzielenie prawa majątkowego pomiędzy mał-
żonkami.

Słowa kluczowe: małżeństwo, ustrój majątkowy, ustrój usta-
wowy, ustrój umowny, rozdzielność majątkowa, majątek, majątek
wspólny, majątek osobisty, wspólność majątkowa, rozdzielność ma-
jątkowa.

Summary:
The system of statutory unity arises between spouses at the

time of marriage. In this case, the actual moment of its acquisition
determines whether a givenitembelongs to the asset. Statutory com-
munity arises between spouses and includes property items acquired
during its term by both spouses or by one of them. On the other
hand, the property separation between spouses concerns personal
property. We can distinguish two types of separation. It is a full and
permanent separation, as well as property separation with the leve-
ling of achievements. In the event of the separation of property prior
to the marriage, the spouses retain their acquired property and perso-
nal property that was later acquired. However, if the spouses have
turned off the joint property during the marriage, that commonality
ceases when the contractis concluded. Then, the property law is
divided between spouses.
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Keyword: marriage, property regime, statutory system, con-
tractual structure, property separation, property, joint property, per-
sonal property, common property, property separation.
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