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Urodził się we Florencji, około roku 985 w rodzinie arystokratycznej. Święty katolicki z rodziny 
florenckich patrycjuszy, założyciel zakonu walombrozjanów. Otrzymał staranne wychowanie, i już 
od młodu przeznaczony został do służby wojskowej. Ojciec jego, żołnierz duszą i ciałem, kształcił 
go w naukach i starał się wszczepić mu uczucie honoru i chęć sławy. Przez pewien czas Jan prowa-
dził hulaszcze życie. Podczas wojny między miastami został zabity jego brat Ugo. Jego młodość 
przypadała na ciężki czas bratobójczych wojen między miastami i rodami. Szybko sam rycerz Jan 
został wplątany w splot tragicznych wydarzeń. Jeden z jego krewnych, a nawet według niektórych 
źródeł brat Hugo, został zamordowany w takim konflikcie i Jan, według prawa zwyczajowego, 
był zobowiązany do krwawej wendetty. Dramatyczne spotkanie z nieprzyjacielem miało miejsce 
w samej Florencji, blisko Bramy św. Miniato w Wielki Piątek. Naprzeciw Jana wyszedł skruszony 
zabójca krewnego, drżąc i składając ręce w formie krzyża. Na ten widok Jan odrzucił miecz, zsiadł 
z konia i przebaczył mu po chrześcijańsku. Później Jan modląc się w pobliskiej bazylice, doznał 
cudu objawienia Pana Jezusa, który z krzyża skinieniem głowy zaaprobował jego heroiczny czyn. 
Stąd w tradycji św. Jan Gwalbert nosi imię ,,Bohatera przebaczenia”. Po tym wydarzeniu, pomi-
mo sprzeciwu ojca, Jan wstępuje do klasztoru benedyktyńskiego, usytuowanego blisko bazyliki 
św. Miniato. Rycerski duch Jana nie opuszczał go, gdy bronił prawowiernej doktryny Kościoła 
przed ówczesnymi zagrożeniami: symonią i nikolaizmem. Jego gorliwość apostolska zwróciła 
się czasem przeciwko uwikłanym w symonię opatowi klasztoru Hubertowi i biskupowi Florencji 
Piotrowi Mezzabarba. Jan nie mogąc iść na kompromis ze złem, dla dobra Kościoła, oddalił się 
na pustkowie. Trafia wtedy do Vallombrosy, gdzie rozpoczyna życie monastyczne (cenobityzm 
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– wspólnota życia) razem z Pawłem i Guntelmem. Nową fundację zakonną Jan opiera na regule 
św. Benedykta, podkreślając rolę rad ewangelicznych: ubóstwa, modlitwy, wspólnoty braterskiej, 
gościnności i pracy. Z czasem jego towarzysze tworzą tzw. ,,szkołę służby Bożej”, która wchodziła 
w skład znanej ,,reformy gregoriańskiej” – odnowy Kościoła, która wzięła swą nazwę od papieża 
Grzegorza VII.  Jan Gwalbert umarł – narodził się dla nieba 12 lipca 1073 r. w klasztorze Badia a 
Passignano w Val di Pesa, w okolicach Florencji, gdzie do dziś przechowywane są jego relikwie. 
Został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1193 r., 120 lat po swojej śmierci. Papież Pius 
XII, wkrótce po ogłoszeniu kościoła w Vallombrosa bazyliką mniejszą 29 listopada 1950 r., 12 
stycznia 1951 r. ogłosił św. Jana Gwalberta patronem włoskich leśników.  Święty Jan Gwalbert 
odznaczał się taką pokorą, że nie chciał zajmować kierowniczych stanowisk w zakonie. Wielkie 
było też jego miłosierdzie dla biednych, troszczył się zawsze o to, by żaden ubogi nie został ode-
słany bez jałmużny. (tłum. Z włoskiego opracowania Abbazia di Vallombrosa)Zawołaniem św. 
Jana Gwalberta było słowo PAX – POKÓJ, do którego żyjący w XII w. wielki reformator życia 
zakonnego i założyciel zgromadzenia św. Franciszek z Asyżu dodał BONUM – DOBRO i tak po-
wstało zawołanie PAX et Bonum. Wspólnota monastyczna benedyktynów, założona przez Jana 
Gwalberta i zatwierdzona przez papieża Wiktora II w roku 1055, była wierna zawołaniu „Módl 
się i pracuj”. Bracia poświęcali się modlitwie i sadzeniu lasów. Wykonując swą pracę poznawali 
prawa rządzące życiem i wzrostem lasu, odnajdując równocześnie właściwe metody pomnażania 
leśnych bogactw. Zgromadzenie liczy dzisiaj ok. stu mnichów, którzy żyją w ośmiu klasztorach 
we Włoszech, Brazylii i w Indiach.Papież Jan Paweł II w 1987 roku przypomniał postać Św. Jana 
Gwalberta podczas wygłoszonej homilii dla leśników, a 23 marca 1999 r. z okazji 1000-lecia jego 
urodzin skierował do mnichów z Vallombrosa specjalny list. Kult św. Jana Gwalberta najbardziej 
rozwija się w Parafii Stany i sięga jej początków, a inicjatorem jego był ks. Jan Gwalbert Przemy-
kalski. Jego staraniem została ustanowiona sama Parafia po wezwaniem tego Patrona. W roku 
2007 podczas uroczystości odpustowych 15 lipca, zostały wprowadzone do kościoła relikwie 
świętego, przywiezione z Opactwa Vallombrosa. Na ręce proboszcza Parafii Stany przekazał je 
w Vallomrosa opat generalny Lorenzo Russo, a samej uroczystości ku czci św. Jana Gwalber-
ta przewodniczył Biskup Marian Zimałek, sufragan sandomierski. W uroczystości wzięło udział 
liczne grono braci leśnej z dyrektorem lasów państwowych z Lublina p. dr inż. Markiem Kamolą. 
Najważniejsze zabytki opactwa Vallombrosa to: budynek klasztoru z pięknym refektarzem, mo-
numentalnym korytarzem i kuchnią; kościół z 40 – metrową wieżą z 1230 r.; kaplica św. Pawła; 
kaplica Najświętszego Sakramentu; kaplica św. Jana Gwalberta (ozdobiona marmurami i stiukami 
powstała w latach 1695 – 1700, jej centralnym elementem jest obraz Świętego podczas modlitwy, 
autorstwa Aleksandra Franchi oraz relikwiarz św. Jana Gwalberta z 1500 r.); zabytkowa zakrystia z 
cennymi malowidłami. Pierwsza wzmianka historyczna o konwencie w Vallombrosa pochodzi już 
z 27 stycznia 1037 r., a 20 lat później, 9 lipca 1058 r., kardynał Umberto di Silva Candida poświęcił 
kamienny kościół, który istniał przy małym klasztorze. Szczególny rozwój opactwa następuje w 
drugiej połowie XV w., gdy opatem był Franciszek Altroviti. Kolejny opat Błażej Milanesi, na-
stępca Altrovitiego, promotor nauki i sztuki, zakłada klasztorną bibliotekę, troszczy się o wystrój i 
wyposażenie klasztoru. Pomimo pożarów i innych burz dziejowych każda epoka zostawia w opac-
twie swój doniosły ślad. W latach pięćdziesiątych XX w. rozpoczęły się w Vallombrosie gruntow-
ne prace konserwatorskie. Dziś Vallombrosa to wspólnota benedyktynów licząca obecnie około 15 
zakonników, którzy realizują wezwanie św. Benedykta ORA ET LABORA. Mnisi zajmują się nie 
tylko pracą duszpasterską, ale również posługują w wytwórni leków ziołowych, pasiece, drukarni, 
przygotowują również nowych kandydatów do zakonu. 



Św. Jan Gwalbert (985-1073)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

OD REDAKCJI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Ojciec Święty Franciszek - Przemówienie Franciszka na pierwszej sesji Synodu  . . . . . . . . . . 11

Ojciec Święty Franciszek - Homilia Papieża Franciszka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Św. Jan Paweł II – Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

ARTYKUŁY

ks. prof. dr hab. Jan Zimny - Rola autorytetu w zarządzaniu jako procesie kształtowania
osobowości człowieka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

ThLic. phd. Nikol Volková - Komunikácia a jej význam v rodine. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

prof. dr hab. Jurij Szczerbiak  - Основні компоненти формування інклюзивної 
компетентності педагога  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

ks. dr hab.  prof. Stanisław Gulak, ks. dr Jerzy Zając - Salezjański „Posłaniec z Jasnej Góry
Czerwińskiej”. Historia i przesłanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

prof. dr hab. Zbigniew Narecki - Święty Jan Paweł II wobec kwestii <ubóstwa>.  . . . . . . . 65

dr Magdalena Parzyszek - O konieczności redukcji lęków dzieci z niepełnosprawnością w klasie 
integracyjnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

mgr Marcelina Puk - Sakrament Pierwszej Komunii Świętej spotkaniem dziecka z Jezusem
Chrystusem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Spis treści / Table of contents

 



mgr Małgorzata Penińska  - „[…] ona może upaść niżej od najniższych […]”. Żyd – handlarzem a 
Żydówka – nierządnicą. Żyd J.I. Kraszewskiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103 

mgr Łukasz Lewkut - Dopuszczalność krytyki nauczyciela w kontekście ochrony jego dóbr osobi-
stych w orzecznictwie sądów powszechnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

mgr Daniel Biskup - Timesharing jako prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym 
czasie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

mgr Agata Jakieła - Prawne aspekty ojcostwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

mgr Beata Kuźniarowska - Senior wczoraj, dziś i jutro, czyli o przemianach w postrzeganiu 
starości  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155

mgr Agata Majewska - Znaczenie ojcostwa w procesie kształtowania się tożsamości osobowej 
dziecka z rodziny dys-funkcyjnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

mgr Renata Wawerska - Systemowe możliwości pomocy rodzinom obciążonym sieroctwem  . 181

mgr Martyna Włodkowska - Dopuszczalność skargi wrongful life w polskim systemie prawnym 
- uwagi de lege lata i de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

OJCOWIE KOŚCIOŁA

Święty Hieronim (ur. 345 – zm. 420) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205

NASI OJCOWIE

Ojciec Św. Leon XII – Encyklika Ojca Św. Leona XIII „GRANDE MUNUS” . . . . . . . . . . . . . . . 207

Z TECZKI REDAKCYJNEJ

Przykazania dojrzałego ojcostwa. Commandments of mature parentage . . . . . . . . . . 213



PEDAGOGIA OJCOSTWA

7

 
Od redakcji / From The Editorial Office

 

Szanowni Państwo,

Przeżywany obecnie rok 2018, który jest czasem wielu rocznic, wspomnień, jubile-
uszy. Nie sposób nie przywołać 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na 
nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich po-
wstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Odzyskanie niepodległości doko-
nało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i 
w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej 
oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Wzorem Ojców Niepodległości - Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Woj-
ciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy winni porzucić spory, by wspólnie 
świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu. 

W chwili, gdy jest przygotowywany do druku niniejszy numer periodyku w Rzymie 03 
października rozpoczął się Synod o młodzieży. Obrady jego potrwają do 28 października 
2018 roku. Pracom zgromadzenia w imieniu papieża na zmianę przewodniczą: patriarcha 
Babilonu i zwierzchnik Kościoła katolicko-chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Rapha-
ël Sako; arcybiskup Toamasiny na Madagaskarze, kard. Désiré Tsarahazana, arcybiskup 
Yangonu w Mjanmie, kard. Charles Maung Bo oraz arcybiskup Port Moresby w Papui 
Nowej Gwinei, kard. John Ribat. Z kolei relatorem generalnym (który przedstawił relację 
wprowadzającą w tematykę obrad, a na ich zakończenie je podsumuje oraz sformułuje 
propozycje synodu dla papieża) Ojciec Święty Franciszek mianował przewodniczącego 
episkopatu Brazylii, kard. Sérgio da Rochę. Dwóch włoskich teologów – ks. Giacomo 
Costa SJ i ks. Rossano Sala SDB zostało sekretarzami specjalnymi zgromadzenia. Ich 
rolą jest współpraca z relatorem generalnym, a także koordynacja pracy ekspertów.

W 2018 r. przypada także 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybisku-
pa Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego obrońcy praw wiernych Kościoła katolickiego 
i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepod-
ległość Ojczyzny. „W latach 70. XX wieku kuria biskupia w Przemyślu była miejscem 
spotkań opozycji demokratycznej i niepodległościowej, w tym szczególnie niezależnego 
ruchu chłopskiego. W latach stanu wojennego pomagała rodzinom internowanych i była 
enklawą niepodległej Polski, kultury niezależnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków za-
angażowanych w działalność antykomunistyczną” - podkreślono w uchwale, ustanawia-
jącej Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

Patronem 2018 roku Sejm ustanowił również Zbigniewa Herberta. W uchwale zapisa-
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no m.in.: „28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych poetów 
polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu 
ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd”. Dodano również, że Zbigniew 
Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: 
w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno 
rozróżniających pojęcia dobra i zła. „Był uosobieniem wierności. Samemu sobie i sło-
wu. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i 
cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” - zaznaczyli 
posłowie.

Rok 2018 jest również Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm 
podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919 stała się wielkim triumfem Polaków, 
dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. Sejm ustanowił także 2018 rok - rokiem 
Jubileuszu Konfederacji Barskiej. W 2018 roku przypada 250. rocznica zawiązania Kon-
federacji, czyli zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 
lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie przypomnieli, że ce-
lem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzecz-
pospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych - przez sterroryzowany 
przez rosyjskie wojska Sejm - ustaw, które dawały równouprawnienie innowiercom.

Spotkania grup modlitewnych, czuwania, kongresy oraz pielgrzymki - to tylko nie-
które wydarzenia Roku Jubileuszowego 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. 
Pio oraz 50-lecia jego śmierci. Wydarzenia Roku Jubileuszowego mają być okazją do 
świętowania dla osób, które zetknęły się już z postacią św. o. Pio, ale również wyjściem 
do tych, którzy stygmatyka nie znają. Ogólnopolskie obchody 100-lecia otrzymania styg-
matów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają do 8 grudnia. W tym czasie 
odbędzie się m.in. czuwanie z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach, które zaplanowano na 16 i 17 czerwca. Podczas czuwania wierni będą 
mogli zobaczyć relikwie związane ze stygmatykiem. Od 20 do 22 września na Jasnej 
Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Na spotkanie 
- będzie ono miało charakter formacyjny - zaproszeni są przede wszystkim liderzy grup. 
Podobny kongres, pod koniec września, odbędzie się także w Gdańsku. W kolejne dni (do 
23 września) na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie z Maryją i o. Pio. W dniach od 10 do 
13 października odbędzie się pielgrzymka do San Giovanni Rotondo - miejsca, w którym 
posługiwał o. Pio. Rozpocznie się ona od spotkania z papieżem Franciszkiem w Rzymie 
podczas środowej audiencji ogólnej. Organizatorzy zarezerwowali ok. 5 tys. wejściówek. 
W San Giovanni Rotondo sprawowane będą Msze św. w języku polskim, odbędzie się 
konferencja związana z o. Pio, sprawowane będzie również nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej. O. Pio został beatyfikowany w 1999 roku, a kanonizowany w roku 2002. Obie 
uroczystości odbyły się pod przewodnictwem św. Jana Pawła II.

Wspomniane wyżej wydarzenia jakie mają miejsce w bieżącym roku – to główne 
wyzwania Kościoła katolickiego nie tylko w Polsce w 2018 roku. Polskim biskupom 
zależy, by w nowym roku szczególny nacisk położyć na sprawy młodzieży w perspek-
tywie zwołanego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów poświęconego młodzieży 
i rozeznawaniu powołania. Biskupi chcą być blisko młodych, towarzyszyć im, poznać 
ich problemy i wyzwania. Dlatego rok 2018 będzie szczególnie poświęcony młodzieży, 
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również poprzez przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 
2019 roku. Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem Świętego Stanisła-
wa Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz patronem Polski. Okazją do tego 
jest przypadająca w 2018 r. 450 rocznica jego śmierci. Specjalny list o św. Stanisławie 
Kostce, przygotowany przez biskupów, będzie odczytany w kościołach, w niedzielę 14 
stycznia. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla polskiego Kościoła w 2017 r. było pod-
pisanie przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót sługi bożego prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego. W 2018 r. Kościół w Polsce będzie się modlił o rychłą beatyfikację 
Prymasa Tysiąclecia.

W takim klimacie wielu narodowych, ogólnopolskich, światowych, kościelnych uro-
czystości i jubileuszy przekazujemy Państwu kolejny, to jest siedemnasty numer pół-
rocznika, czasopisma w całości poświęconego sprawom związanym z ojcostwem. Jest to 
więc kolejny numer, w którym autorzy tekstów podejmują wiele ważnych i aktualnych 
zagadnień głównie społeczno-prawno-pedagogicznych. Ponadto znajduje się wiele in-
nych cennych materiałów z nauczania Kościoła, czy ważnych dokumentów lub informa-
cji związanych z szeroko pojętą tematyką ojcostwa. Jest to zapewne istotny i pomocny 
materiał dla rodziców, nauczycieli, katechetów, pedagogów, studentów czy w ogóle osób 
w jakimś stopniu związanych z działalnością i odpowiedzialnością za wychowanie kato-
lickie dzieci i młodzieży.

A skoro jesteśmy przy problematyce ojcostwa, warto pamiętać, iż powinniśmy roz-
mawiać z dziećmi także na trudne, ale jakże ważne tematy. Ojciec naturalny winien w 
tym pełnić istotną rolę. Jeśli dzieci czy młodzież zadają pytania dotyczące życia, śmierci, 
Boga czy cierpienia, ojciec swoim autorytetem winien podejmować dialog w trosce o 
wychowanie młodego pokolenia. Należy używać jasnych argumentów, cierpliwie i do-
kładnie tłumaczyć, albo odsyłać siebie do cennych źródeł dotyczących danego tematu. 
Niniejsze czasopismo zawiera wiele materiału dającego odpowiedź na wiele różnych py-
tań. Stąd mówienie dziecku, np. że eutanazja czy aborcja są grzechem bo tak mówi ksiądz 
w kościele, zapewne nie przyniesie w przyszłości dobrych owoców. Należy tłumaczyć 
kompleksowo całe zagadnienie etyczne ukazując, jaki wpływ mają zarówno na psychikę 
jak i zdrowie fizyczne człowieka. Uczy to, że etyka katolicka nie jest wyłącznie zbiorem 
bezsensownych zakazów uprzykrzających życie, lecz zasadami broniącymi praw i god-
ności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ważnym jest, aby wszyscy wierzący byli świadomi swej misji dotyczącej wychowania 
katolickiego młodego pokolenia. A wiemy, że celem wychowania katolickiego nie jest 
narzucenie ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazanie wartości ogólnych, 
stanowiących wspólne dobro ludzkości, wartości, którymi dzieci będą mogły się kiero-
wać w samodzielnym postępowaniu. Tak więc celem wychowania nie może być urabia-
nie dzieci według jakiegoś konkretnego narzuconego wzoru, ale pomoc w tym, by stawa-
ły się one coraz lepsze; innymi słowy, by były coraz bardziej dojrzałe, twórcze, życzliwe 
i szlachetne i by kierowały się takimi wartościami, jak prawda, dobro i piękno. Rodzice 
winni wychowywać swoje dzieci nie tylko poprzez słowo, ale i poprzez przykład. Wy-
chowuje się człowieka sobą. Prawdziwy trud wychowania nie polega na formułowaniu 
moralnych rad, tylko na tym, że wychowując innego, trzeba najpierw zacząć od siebie i 
trzeba nieustannie siebie kształtować.
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W tym szerokim działaniu pedagogii i pedagogiki ważną jest pomoc młodzieży w po-
znawaniu siebie poprzez personalistyczne podejście przejawiające się w indywidualnym 
podejściu do każdego wychowanka i jego problemów a zarazem ukazaniu mu pomocy w 
rozumieniu innych w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia i otwarcia na bliźniego. To 
wszystko prowadzi i jest oparte na naśladowaniu Chrystusa, czerpaniu z Tego wzorca – 
wychowawcy konkretnych wzorców osobowych do przeniesienia w świat rzeczywisty. 
Czymś nieodzownym jest poszanowanie świata, dorobku kultury i dzięki niej kształtowa-
nie postaw altruistycznych i empatycznych.

Niejednokrotnie trzeba będzie też okazywać pomoc młodym ludziom w budowaniu 
ładu aksjologicznego i własnego systemu wartości oraz pomoc w obronie wyznawanych 
wartości, które coraz częściej są zagrożone, wyśmiewane, pomijane. Nie możemy przy 
tym zapomnieć o naszym zakorzenieniu w tradycji i kulturze katolickiej. Cennym też 
będzie w dobie zniewolenia mass mediami ukazywanie prawdziwej wolności nie jako 
przyzwolenia na popełnianie zła, lecz jako prawa do wyrzeczenia się go i przeciwstawia-
nia się mu, a z drugiej strony uświadamianie młodym, że punktem wyjścia pracy nad po-
prawą rzeczywistości społecznej jest twórcza i doskonaląca praca nad sobą, że zmieniając 
siebie, możemy zmienić innych. 

Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. W dobie współczesności musiało 
ono ulec pewnym modyfikacjom, przekształceniom z powodu odmiennych warunków 
panujących w obecnych czasach. Jego wartość się zmienia. Współczesna rodzina wydaje 
się być odwrotnością rodziny tradycyjnej. Ojciec nie posiada nadanego z góry autoryte-
tu. Musi go zdobyć poprzez okazywaną miłość i odpowiedzialne zachowanie. Wszelkie 
decyzje nie są już podejmowane w sposób autorytarny, a pojęcie ojcostwa zostało zde-
finiowane na nowo. Współcześnie rola ojca nie ogranicza się tylko do zarabiania na byt 
rodziny, ale współuczestniczy on też w wychowywaniu dzieci. Poziom kultury pedago-
gicznej ojców ma wpływ na siłę, zakres, charakter oraz emocjonalny wydźwięk relacji 
pomiędzy ojcem a dzieckiem w procesie wychowania, które są niezwykle istotne dla 
rozwoju dziecka. Główne rodzaje wychowawczych oddziaływań na dziecko.

Szanowni Państwo, niech zatem kolejny numer czasopisma będzie miejscem przeni-
kania się wielu refleksji z różnych dziedzin nauki: pedagogiki, socjologii kultury, teolo-
gii, antropologii itp. Niech treść zawarta w tym periodyku wzbogaca każdego czytelnika. 
Wielu niech odnajdzie pomoc, wsparcie, rozwiązanie i nadzieję na lepsze jutro. Niech 
Wszystkich nas prowadzi swymi drogami najważniejszy Pedagog, Wychowawca, Mistrz, 
Nauczyciel i Przyjaciel – Jezus Chrystus. 

Ks. Jan Zimny

„Każdy może być ojcem, 
ale trzeba być wyjątkowym,

żeby być tatą”. 

(Anne Geddes)

Ojciec Święty Franciszek
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PRZEMÓWIENIE FRANCISZKA NA 
PIERWSZEJ SESJI SYNODU

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario 
– imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. 
Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, 
w 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego ( jezuici), podejmując normalną formację zakonną 
i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires 
(licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), 
w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., 
profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu 
(w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty prowincji zakonnej w 
tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez pewien czas pracował 
w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym 
Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej 
został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Argentyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął 
imię Franciszek.

Ojciec Święty Franciszek

 

Niech Synod przebudzi nasze serca! - wezwał papież Franciszek.ojców synodalnych 
w swoim przemówieniu na rozpoczęcie pierwszej sesji Zgromadzenia Biskupów. Rozpo-
częty 3 października Synod poświęcony jest młodzieży.

Wasze Świątobliwości, Eminencje, Ekscelencje,
Drodzy bracia i siostry, umiłowani młodzi!
Wchodząc do tej auli, by mówić o młodych, już odczuwa się siłę ich obecności, która 

emanuje uczuciami pozytywnymi i entuzjazmem zdolnym, aby wtargnąć i rozradować nie 
tylko tę aulę, ale cały Kościół i cały świat. Dlatego nie mogę zacząć bez powiedzenia wam 
dziękuję! Dziękuję wam obecnym, dziękuję wielu osobom, które podczas dwuletniego pro-
cesu przygotowawczego – tutaj, w Kościele rzymskim i we wszystkich Kościołach świata 
– pracowały z poświęceniem i pasją, abyśmy dotarli do tej chwili. Serdeczne podziękowa-
nia dla kardynała Lorenzo Baldisseriego, Sekretarza Generalnego Synodu, dla przewodni-
czących delegowanych, dziękuję kardynałowi Sérgio da Rocha, relatorowi generalnemu, 
biskupowi Fabio Fabene, podsekretarzowi; pracownikom Sekretariatu Generalnego i oso-
bom pomagającym. Dziękuję wam wszystkim ojcowie synodalni, audytorom i audytor-
kom, ekspertom i konsultorom, delegatom bratnich Kościołów, tłumaczom, śpiewającym, 
dziennikarzom. Serdecznie dziękuję wszystkim za wasze czynne i owocne uczestnictwo!

Na szczególnie serdeczne podziękowania zasługują dwaj sekretarze specjalni, ks. Gia-
como Costa, jezuita i salezjanin ks. Rossano Sala, którzy pracowali wielkodusznie z za-
angażowaniem i poświęceniem.
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Chciałbym również serdecznie podziękować ludziom młodym łączącym się z nami w 
tej chwili oraz wszystkim młodym, którzy na wiele sposobów pozwolili usłyszeć swój 
głos. Dziękuję im za to, że zechcieli postawić na to, iż warto poczuć się częścią Kościoła 
lub nawiązać z nim dialog. Warto mieć Kościół za matkę, za nauczyciela, za dom, za 
rodzinę, zdolną, pomimo ludzkich słabości i trudności, by jaśnieć i przekazywać ponad-
czasowe orędzie Chrystusa. Warto uchwycić się łodzi Kościoła, który pomimo bezlito-
snych sztormów świata oferuje wszystkim schronienie i gościnność. Warto słuchać siebie 
nawzajem. Warto płynąć pod prąd i wiązać się ze wzniosłymi wartościami: rodziną, wier-
nością, miłością, wiarą, ofiarą, służbą, życiem wiecznym. Naszym obowiązkiem tutaj 
na Synodzie jest to, by ich nie zawieść, a wręcz wykazać im, że mają rację stawiając na 
Kościół: naprawdę warto, to naprawdę nie jest strata czasu! Szczególnie dziękuję wam, 
drodzy obecni tutaj młodzi! Proces przygotowania do Synodu nauczył nas, że świat mło-
dzieży jest tak różnorodny, że nie może być w pełni reprezentowany, ale z pewnością je-
steście jego ważnym znakiem. Wasz udział napełnia nas radością i nadzieją. Przeżywamy 
przez nas Synod jest wydarzeniem dzielenia się. Dlatego pragnę na początku zgromadze-
nia synodalnego zaprosić wszystkich do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy włącza-
jąc wolność, prawdę i miłość. Tylko dialog może spowodować nasz rozwój. Szczera i 
przejrzysta krytyka jest konstruktywna i pomaga, natomiast nie czynią tego bezużyteczne 
plotki, gadanina, domysły lub uprzedzenia.

Odwadze mówienia powinna odpowiadać pokora słuchania. Powiedziałem do mło-
dych ludzi na spotkaniu przed synodalnym: „Jeśli mówi ten, kto mi się nie podoba, muszę 
go słuchać bardziej, bo każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, jak każdy ma prawo do 
wypowiadania się”. To otwarte słuchanie wymaga odwagi w zabieraniu głosu i wypowia-
daniu się w imieniu wielu młodych na świecie, którzy nie są obecni. To właśnie słuchanie 
otwiera przestrzeń dla dialogu. Synod musi być realizowaniem dialogu, przede wszyst-
kim wśród tych, którzy w nim uczestniczą. A pierwszym owocem tego dialogu jest to, iż 
każdy otwiera się na nowości, zmienia zdanie dzięki temu, co usłyszał od innych. Jest to 
ważne dla Synodu. Wielu z was przygotowało już swoje wystąpienie przed przybyciem 
– i dziękuję wam za tę pracę – ale zachęcam was, byście czuli, że swobodnie możecie 
uważać to, co przygotowaliście za projekt tymczasowy otwarty na ewentualne uzupeł-
nienia lub zmiany, które mógłby każdemu podpowiedzieć proces synodalny. Czujmy się 
wolni, aby zaakceptować i zrozumieć innych, a tym samym zmienić nasze przekonania i 
stanowiska: jest to znak wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej.

Synod jest kościelnym realizowaniem rozeznania. Szczerość w mówieniu i otwartość 
w słuchaniu mają podstawowe znaczenie, aby synod był procesem rozeznania. Rozezna-
nie nie jest sloganem reklamowym, nie jest techniką organizacyjną ani modą tego pon-
tyfikatu, ale postawą wewnętrzną zakorzenioną w akcie wiary. Rozeznanie jest metodą a 
jednocześnie celem, jaki sobie stawiamy: opiera się na przekonaniu, że Bóg działa w hi-
storii świata, w wydarzeniach życia, w ludziach, których spotykamy i którzy do nas mó-
wią. Z tego powodu jesteśmy wezwani do słuchania tego, co podpowiada nam Duch, w 
sposób i w kierunkach często nieprzewidywalnych. Rozeznanie potrzebuje przestrzeni i 
czasów. Dlatego zarządzam, aby podczas dyskusji na posiedzeniu plenarnym oraz w gru-
pach, po każdych 5 wystąpieniach zachowywać chwilę milczenia – około trzech minut – 
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aby umożliwić każdemu zwrócenie uwagi na rezonans, jaki usłyszane kwestie wzbudzają 
w jego sercu, aby przejść głębiej i uchwycić to, co uderza najbardziej. Ta wrażliwość na 
wnętrze jest kluczem, by dokonać drogi rozpoznania, interpretacji i wyboru.

Jesteśmy znakiem Kościoła, który słucha i jest w drodze. Postawa słuchania nie może 
ograniczać się do słów, które wymienimy w pracach synodalnych. Proces przygotowania 
do tego wydarzenia uwydatnił Kościół „potrzebujący słuchania” również wobec ludzi 
młodych, którzy często czują się niezrozumiani przez Kościół w swojej oryginalności i 
dlatego nie akceptowani z powodu tego, czym są naprawdę, a czasem nawet odrzuceni. 
Ten Synod ma szansę, zadanie i obowiązek być znakiem Kościoła, który naprawdę słu-
cha, który pozwala stawiać sobie pytania przez postulaty tych, których spotyka, że nie 
ma zawsze już gotowej przygotowanej wcześniej odpowiedzi. Kościół, który nie słucha, 
okazuje się zamknięty dla nowości, zamknięty na niespodzianki Boga i nie może być 
wiarygodny, szczególnie dla młodych, którzy nieuchronnie odwracają się, zamiast się 
przybliżać.

Porzućmy uprzedzenia i stereotypy. Pierwszym krokiem w kierunku słuchania jest 
uwolnienie naszych umysłów i serc od uprzedzeń i stereotypów: kiedy myślimy, że już 
wiemy kim jest inny, czego chce, wtedy trudno nam naprawdę wysłuchać go poważnie. 
Relacje międzypokoleniowe są terenem, w którym uprzedzenia i stereotypy zakorzenia-
ją się z przysłowiową łatwością tak bardzo, że często nawet nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Młodzi ludzie mają pokusę, aby uważać dorosłych za anachronicznych. Dorośli 
mają pokusę, by uważać młodych za niedoświadczonych, sądzić że wiedzą, jacy są, a 
zwłaszcza, jacy powinni być i jak powinni się zachowywać. Wszystko to może być po-
tężną przeszkodą w dialogu i spotkaniu między pokoleniami. Większość tu obecnych nie 
należy do pokolenia ludzi młodych, a więc jest jasne, że musimy zwracać uwagę przede 
wszystkim na zagrożenie mówienia o młodych, wychodząc ze zdezaktualizowanych już 
kategorii i schematów mentalnych. Jeśli uda nam się uniknąć tego ryzyka, to przyczyni-
my się do umożliwienia przymierza między pokoleniami. Dorośli powinni przezwycię-
żyć pokusę niedoceniania umiejętności ludzi młodych i osądzania ich negatywnie. Czy-
tałem kiedyś, że pierwsza wzmianka o tym fakcie sięga 3000 przed Chrystusem i została 
znaleziona na glinianym garnku ze starożytnego Babilonu, gdzie napisano, że młodzież 
jest niemoralna, i że młodzi ludzie nie są w stanie ocalić kultury narodu. To stara tradycja 
nas starych. Natomiast młodzi powinni przezwyciężyć pokusę nie słuchania dorosłych 
i uważania starszych za „starocie, minione i nudne”, zapominając, że chęć zaczynania 
zawsze od zera jest głupotą, tak jakby życie zaczęło się dopiero wraz z każdym z nich. 
W istocie osoby starsze, pomimo swojej kruchości fizycznej pozostają zawsze pamięcią 
naszego człowieczeństwa, korzeniami naszego społeczeństwa, „pulsem” naszej cywili-
zacji. Pogardzanie nimi, wyrzucanie ich, zamykanie w odosobnionych rezerwatach lub 
lekceważenie ich jest oznaką poddania się mentalności świata, który pożera nasze domy 
od środka. Lekceważenie skarbu doświadczeń, które każde pokolenie dziedziczy i prze-
kazuje następnemu jest aktem samozniszczenia.

Trzeba zatem z jednej strony, zdecydowane przezwyciężyć plagę klerykalizmu. Rze-
czywiście słuchanie i porzucenie stereotypów jest również potężnym antidotum na nie-
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bezpieczeństwo klerykalizmu, na które nieuchronnie narażone jest takie zgromadzenie 
jak to, niezależnie od intencji każdego z nas. Rodzi się on z elitarnej i wykluczającej 
wizji powołania, rozumiejącej otrzymaną posługę jako władzę, którą należy wypełniać, 
a nie bezinteresowną i wielkoduszną posługą którą należy oferować. A to prowadzi nas 
do przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi i nie musi już 
niczego słuchać i niczego się uczyć. Udawania, że słuchamy. Klerykalizm jest perwersją 
i źródłem wielkiego zła w Kościele: musimy za nie pokornie prosić o przebaczenie, a 
przede wszystkim stworzyć warunki, aby się nie powtórzyło.

Z drugiej jednak strony konieczne jest leczenie wirusa samowystarczalności i pochop-
nych wniosków wielu młodych ludzi. Pewne egipskie przysłowie mówi: „Jeśli w twoim 
domu nie ma starca, postaraj się o niego, kup go, bo to ci pomoże”. Wyrzeczenie się i 
odrzucenie wszystkiego, co zostało przekazane przez wieki, prowadzi tylko do niebez-
piecznej straty, która niestety zagraża naszemu człowieczeństwu. Prowadzi do stanu roz-
czarowania, który ogarnął serca całych pokoleń. Nagromadzenie ludzkich doświadczeń 
na przestrzeni całych dziejów jest najcenniejszym i najbardziej niezawodnym skarbem, 
który pokolenia dziedziczą jedno po drugim. Nigdy nie można jednak zapominać o Bo-
żym objawieniu, które rozjaśnia i nadaje sens historii i naszemu istnieniu.

Niech Synod przebudzi nasze serca! Obecny czas, także czas Kościoła wydaje się 
być pełen znoju, problemów i ciężarów. Ale wiara mówi nam, że jest to również ka-
iros, w którym Pan wychodzi nam na spotkanie, aby nas miłować i wzywać do pełni 
życia. Przyszłość nie jest zagrożeniem, którego należy się obawiać, ale czasem, który 
obiecuje nam Pan, abyśmy mogli doświadczyć komunii z Nim, z naszymi braćmi i z 
całym stworzeniem. Musimy odnaleźć na nowo motywy naszej nadziei, a przede wszyst-
kim przekazać je młodym, którzy są spragnieni nadziei, jak to dobrze stwierdził Sobór 
Watykański II: „Słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości spoczywa w rękach 
tych, którzy zdolni są przekazać przyszłym pokoleniom motywację do życia i do nadziei” 
(Konst. duszp. Gaudium et spes, 31). Spotkanie między pokoleniami może być niezwy-
kle owocne w odniesieniu do rodzenia nadziei. Uczy nas już tego prorok Joel w tym, co 
jak przypominałem młodym uczestniczącym w spotkaniu przed synodalnym, uważam 
za proroctwo naszych czasów „wasi starcy będą śnić po nocach, młodzieńcy zaś będą 
miewali widzenia” (3,1).

Nie potrzeba wyrafinowanych argumentów teologicznych, aby ukazać nasz obowią-
zek dopomożenia współczesnemu światu w podążaniu ku królestwu Bożemu, bez fałszy-
wych nadziei i nie widząc jedynie ruin i problemów. Jan XXIII, mówiąc bowiem o lu-
dziach, którzy oceniają fakty bez dostatecznego obiektywizmu ani też roztropnego osądu 
stwierdził: „W obecnych warunkach ludzkiego społeczeństwa nie są w stanie zobaczyć 
nic prócz ruin i problemów; mówią, że nasze czasy, jeśli je się porównuje z minionymi 
wiekami, okazują się pod każdym względem gorsze; i w końcu zachowują się tak, jakby 
nie mogli niczego się nauczyć z historii, która jest nauczycielką życia” (Przemówienie 
na otwarcie II Powszechnego Soboru Watykańskiego II – 11 października 1962). Nie 
wolno zatem ulec pokusom „proroctw nieszczęść”, ani marnować energii na „rozliczanie 
porażek i wypominanie goryczy”. Trzeba skoncentrować się na dobru, które „często nie 
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czyni zgiełku, nie jest tematem blogów ani też nie dociera na pierwsze strony”, nie lękać 
się „w obliczu ran na ciele Chrystusa, zawsze zadawanych przez grzech […] przez synów 
Kościoła” (por. Przemówienie do biskupów niedawno mianowanych uczestniczących w 
kursie przygotowanym przez Kongregację ds. Biskupów i dla Kościołów Wschodnich, 
14 września 2018).

Zaangażujmy się zatem w „spotkanie się z przyszłością” oraz sprawienie, aby z tego 
Synodu wyszedł nie tylko dokument, który zazwyczaj czytany jest przez nielicznych, ale 
krytykowany przez wielu – ale przede wszystkim konkretne propozycje duszpasterskie, 
zdolne do zrealizowania zadania tego Synodu, to znaczy, by zrodziły się marzenia, wzbu-
dziły proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, rozbudziło zaufanie, opatrzono rany, nawią-
zano relacje, rozbudzono jutrzenkę nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i tworzono 
pozytywną wyobraźnię, która oświeciłaby umysły, rozpaliła serca, przywróciła rękom 
siły i natchnęła by młodych – wszystkich ludzi młodych, nikogo nie wykluczając – wizją 
przyszłości przepełnionej radością Ewangelii.

4 października 2018 Watykan

Członkowie Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu podczas pobytu
koncertowego w Szczecinie –

22.08.2018
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HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA
3 PAŹDZIERNIKA 2018

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario 
– imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. 
Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, 
w 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego ( jezuici), podejmując normalną formację zakonną 
i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires 
(licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), 
w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., 
profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu 
(w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty prowincji zakonnej w 
tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez pewien czas pracował 
w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym 
Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej 
został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Argentyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął 
imię Franciszek.

 

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26).

W ten tak prosty sposób, Jezus zapewnia swoich uczniów, że będzie wspierał całe 
dzieło misyjne, jakie zostanie im powierzone: Duch Święty jako pierwszy będzie strzegł 
i podtrzymywał nieustannie żywą i aktualną pamięć Nauczyciela w sercach uczniów. To 
On sprawi, że bogactwo i piękno Ewangelii będzie źródłem nieustannej radości i nowo-
ści. Na początku tego wydarzenia łaski dla całego Kościoła, współbrzmiąc ze Słowem 
Bożym, usilnie przyzywamy Parakleta, aby nam pomógł pamiętać i ożywiać słowa Pana, 
które sprawiły, że nasze serca pałały (por. Łk 24, 32). Zapał i ewangeliczny entuzjazm 
rodzący żarliwość i entuzjazm dla Jezusa. Pamięć, która mogłaby rozbudzić i odnowić w 
nas zdolność do marzeń i nadziei. Wiemy bowiem, że nasi młodzi będą zdolni do proro-
kowania i wizji w zależności od tego, na ile my, obecnie dorośli czy seniorzy, jesteśmy w 
stanie marzyć i w ten sposób zarazić i dzielić się marzeniami i nadziejami, które nosimy 
w naszych sercach (por. Jl 3,1).

Niech Duch daje nam łaskę, abyśmy byli ojcami synodalnymi namaszczonymi darem 
marzeń i nadziei, abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem pro-
roctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, 
która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść 
i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć 

 Ojciec Święty Franciszek
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przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego na-
słuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata. Dzisiaj po raz pierw-
szy są tutaj z nami także dwaj bracia biskupi z Chin kontynentalnych – powitajmy ich 
serdecznie!. Dzięki ich obecności jeszcze bardziej widoczna jest jedność kolegium bisku-
pów z Następcą Piotra. Namaszczeni nadzieją rozpoczynamy nowe spotkanie kościelne, 
zdolne do powiększenia horyzontów, poszerzenia serca i przekształcenia tych struktur, 
które nas dziś paraliżują, dzielą od młodych, zostawiając ich narażonych na niepogody, 
pozbawionych wspierającej ich wspólnoty wiary, perspektywy sensu i życia (por. Adhort. 
ap. Evangelii gaudium, 49). Nadzieja rzuca nam wyzwanie, porusza i przełamuje konfor-
mizm stwierdzeń: „zawsze tak się robiło”, i żąda od nas, byśmy powstali i spojrzeli prosto 
w twarze ludzi młodych i naprzeciw sytuacjom, w których się znajdują. Ta sama nadzieja 
każe nam pracować nad obaleniem sytuacji braku perspektyw, wykluczenia i przemocy, 
na które narażeni są nasi młodzi. Młodzi, owoc wielu decyzji podjętych w przeszłości, 
wzywają nas, abyśmy razem z nimi wzięli na siebie teraźniejszość z większym zaangażo-
waniem i walczyli z tym, co na wszelki sposób przeszkadza, aby ich życie rozwijało się w 
sposób godny. Żądają i wymagają od nas twórczego poświęcenia, dynamiki inteligentnej, 
entuzjastycznej i pełnej nadziei oraz, byśmy nie pozostawiali ich samych w rękach wielu 
handlarzy śmierci, którzy uciskają ich życie i przysłaniają ich wizję.

Ta zdolność wspólnego marzenia, którą Pan obdarowuje nas dzisiaj jako Kościół, do-
maga się – jak powiedział św. Paweł w pierwszym czytaniu – rozwijania między nami 
bardzo specyficznej postawy: „Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech 
myśli o sprawach innych” (Flp 2, 4). Jednocześnie wskazuje znacznie wyżej, prosząc, 
abyśmy z pokorą uważali innych za lepszych od nas samych (por. w. 3). W tym du-
chu spróbujemy słuchać siebie nawzajem, aby wspólnie rozeznać to, czego Pan żąda 
od swojego Kościoła. A to wymaga od nas, abyśmy byli czujni i dobrze pilnowali, żeby 
nie przeważała logika samozachowania i samoodniesienia, doprowadzająca do tego, że 
ważne staje się to, co drugorzędne a drugorzędnym to, co ważne. Umiłowanie Ewangelii 
oraz powierzonego nam ludu wymaga od nas poszerzenia spojrzenia i nie zatracania z 
pola widzenia misji, do której nas wzywa, aby wskazać większe dobro, które przyniesie 
korzyści nam wszystkim. Bez tej postawy wszystkie nasze wysiłki pójdą na marne.

Dar szczerego słuchania, modlitewnego i – na ile to możliwe – wolnego od uprze-
dzeń oraz bezwarunkowego pozwoli nam wejść w komunię z różnymi sytuacjami, któ-
re przeżywa lud Boży. Słuchać Boga, aż po usłyszenie z Nim krzyku ludu; słuchanie 
ludu, żeby wraz z nim oddychać wolą do której wypełnienia wzywa nas Bóg (por. Prze-
mówienie podczas czuwania modlitewnego przygotowującego do Synodu o rodzinie, 4 
października 2014). Taka postawa broni nas od pokusy popadnięcia w stanowisko mo-
ralizatorskie lub elitarystyczne, a także powabu ideologii abstrakcyjnych, które nigdy 
nie odpowiadają rzeczy-wistości naszych ludzi (por. J. M. BERGOLIO, Meditaciones 
para religiosos, 45-46).

Bracia i siostry, złóżmy ten czas pod macierzyńską opieką Dziewicy Maryi. Niech 
Ona, Kobieta słuchania i pamięci nam towarzyszy w rozpoznawaniu dróg Ducha (por. 
Łk 1,39), abyśmy z pośpiechem między marzeniami i nadziejami towarzyszyli i pobu-
dzali naszych młodych, by nie rezygnowali z prorokowania.
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Ojcowie synodalni,
Wielu z nas było młodymi lub stawiało pierwsze kroki w życiu religijnym, gdy do-

biegał końca Sobór Watykański II. Do ówczesnej młodzieży skierowane było ostat-
nie orędzie Ojców Soborowych. Warto, abyśmy to, co usłyszeliśmy od młodych ludzi, 
przemyśleli na nowo sercem, pamiętając słowa poety: „Niech człowiek dochowuje 
tego, co obiecał jako dziecko” (F. HÖLDERLIN). Ojcowie soborowi zwrócili się do 
nas w następujących słowach: „W ciągu czterech lat Kościół pracował nad odmłodze-
niem własnego obliczy, aby być bardziej podobnym do zamysłu swojego Założyciela, 
wielkiego Żyjącego, Chrystusa wiecznie młodego. I na zakończenie tej imponującej 
rewizji życia, zwraca się do was młodzi, gdyż to przede wszystkim dla was, przez So-
bór, zapalił on światło, które oświeca przyszłość, waszą przyszłość. Kościół pragnie, 
aby społeczność, do której zbudowania przygotowujecie się, respektowała godność, 
wolność, prawa osób: a tymi osobami jesteście wy. […] Kościół ufa, […] że potraficie 
potwierdzić waszą wiarę w życiu i na ile nadaje ona sens życiu: pewność istnienia Boga 
sprawiedliwego i dobrego.

W imieniu tego Boga i Jego Syna Jezusa zachęcamy was do rozszerzania waszych 
serc na miarę świata, aby zrozumieć wołanie waszych braci i odważnie zaangażować 
swoje młode siły w służbę dla nich. Zwalczajcie każdą formę egoizmu. Nie pozwól-
cie, by zwyciężyły w was uczucia gwałtu i nienawiści, które leżą u źródeł wojen i ich 
smutnych następstw. Bądźcie szczodrzy, czyści, pełni szacunku, szczerzy. Budujcie z 
entuzjazmem świat lepszy od obecnego!” (PAWEŁ VI, Orędzie do młodzieży na za-
kończenie II Soboru Watykańskiego, 8 grudnia 1965 r.).

Ojcowie synodalni, Kościół patrzy na was z ufnością i miłością.

„Ojciec powinien zdawać sobie sprawę z tego,
że pewnego dnia dziecko podąży za jego przykładem,

a nie za jego radami”. 

(Autor nieznany)
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RÓŻANIEC TO MODLITWA, KTÓRĄ 
BARDZO UKOCHAŁEM

(Łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 02 kwietnia 
2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny 
katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku papież nie Włoch (po raz pierwszy 
od 456 lat!). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof – fenomenolog, przedstawiciel 
personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po likwidacji Wydziału Teologicznego UJ – rozpoczął wykłady 
z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym Karol Wojtyła pracował do 1978 r.; był tam m.in. 
kierownikiem Katedry Etyki. Jego najważniejsze publikacje to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i 
czyn”. Karol Wojtyła pisał także wiersze i dramaty, m.in. dramat „Brat naszego Boga”.

 

 Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca. 
W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec �to modlitwa, którą 
bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 
[...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma 
naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same 
dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na 
życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych 
bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się trosz-
czymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. W 
dniu 16 października 2002 roku, ogłaszając Rok Różańca św. Jan Paweł II wystosował 
do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym właśnie doku-
mentem papież wprowadził do różańca nowe tajemnice – światła, ale także szczegółowo 
wyjaśnił jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa i krok po kroku objaśnił jak ją prak-
tykować. Jak zatem dobrze modlić się na różańcu?

Wskazówek udziela nam św. Jan Paweł II:

1. ROZPOCZĘCIE
„Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej. Może to być wezwanie 

zaczerpnięte z Psalmu 70: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku 
ratunkowi memu”. Wezwanie to, powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, ożywia u modlącego się świadomość własnej nędzy i jest 
prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w 
pokusach. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego. Potem 
odmawia się modlitwę Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo, których intencją jest upro-

 Święty Jan Paweł II    
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szenie trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości, następnie Wyznanie wiary, Credo, 
stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji.

2. ZAPOWIEDŹ TAJEMNICY
Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy z równoczesnym, jeśli to możliwe, ukazaniem 

ikony, która ją przedstawia nazywa odsłonięciem sceny, na której należy skupić uwagę. 
Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia 
Jezusa. Ikona, obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium. Papież uważa, że 
ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. 
Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską 
tajemnicą.

3. SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO
Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię, proponuje nam Jan Pa-

weł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma 
Świętego, ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Za-
wsze należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj 
i �dla mnie�. W ten sposób słuchając, pozwalamy Bogu mówić do nas, co chroni nas 
przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami. Podczas pewnych uroczystych okazji 
wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem.

4. MILCZENIE
Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu 

Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. 
Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów 
praktykowania kontemplacji i medytacji.

5. OJCZE NASZ
Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca, pragnie naszej zażyło-

ści z Ojcem, tego, abyśmy mogli razem z Nim wołać: Abba, Ojcze (por. Rz 8,15; Ga 4,6). 
Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą, dając nam Du-
cha, który jest Jego i Ojca. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś 
naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz.

6. DZIESIĘĆ ZDROWAŚ MARYJO
Zdrowaśki są tym elementem, który sprawia, że różaniec jest modlitwą maryjną w 

pełnym tego słowa znaczeniu. Zwróćmy uwagę, że dziesięciokrotne machinalne powta-
rzanie Zdrowaś Maryjo przy każdej tajemnicy może sprawić, że różaniec będzie wydawał 
się praktyką jałową i nużącą. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie, 
gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca 
do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze 
nowe ze względu na przenikającą je czułość. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia aniel-
skiego Zdrowaś Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego w 
najgłębszej istocie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. Elżbiety. Samo powta-
rzanie jest też jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic.
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`
Centrum Zdrowaś Maryjo stanowi imię Jezus. Bardzo często, gdy różaniec odmawia-

my szybko, owo centrum uchodzi uwagi, a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa, 
które kontemplujemy. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odma-
wianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. Jan Paweł II przypomina tutaj również 
metodę odmawiania różańca przez Pawła VI, jest to tzw. różaniec z dopowiedzeniami 
(aby podkreślić imię Jezus, dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważa-
nej tajemnicy). W drugiej część modlitwy Zdrowaś Maryjo powierzamy wstawiennictwu 
Matki Bożej nasze życie i godzinę śmierci.

7. CHWAŁA OJCU
Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. Ta doksologia trynitarna jest 

celem chrześcijańskiej kontemplacji. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób 
Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie. Dlatego bardzo ważne 
jest podkreślenie Chwała Ojcu w modlitwie różańcowej (papież zachęca, żeby przy pu-
blicznym odmawianiu np. je śpiewać).

8. KOŃCOWY AKT STRZELISTY
Przyjęła się powszechna praktyka, że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się 

akt strzelisty (może to być np. modlitwa fatimska). Ojciec Święty podkreśla, że owocność 
kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona, jeśli zadba się o to, by każdą tajemnicę 
zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. Róża-
niec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim. Odmawianie 
różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża. Kieruje to nasze spojrzenie na po-
trzeby całego Kościoła.

9. KORONKA
Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania ko-

ronki. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwiającym odli-
czanie Zdrowaś Maryjo, ale Jan Paweł II przypomina nam, że służy ona także do wyraże-
nia symboliki, która może nadać kontemplacji nową treść.

Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą 
drogę modlitwy. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. Jako pomoc 
w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę kontemplacji i doskonałości 
chrześcijańskiej.

10. ROZŁOŻENIE W CZASIE
Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości, ale rytm dnia codzien-

nego nie zawsze na to pozwala, dlatego wielu wiernych odmawia tylko część różańca. Po 
dodaniu tajemnic światła św. Jan Paweł II zaproponował następujący porządek:

– tajemnice radosne: poniedziałek i sobota
– tajemnice światła: czwartek
– tajemnice bolesne: wtorek i piątek
– tajemnice chwalebne: środa i niedziela
Proponując taki porządek, św. Jan Paweł II nie chciał ograniczać słusznej wolności 

medytacji indywidualnej czy wspólnotowej. Zawsze należy uwzględniać potrzeby du-
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chowe duszpasterskie, a także daty liturgiczne, które mogą sugerować bardziej odpo-
wiednie dostosowanie. Najważniejsze jest, by różaniec był pojmowany jako droga kon-
templacji, uzupełniająca to, co dokonuje się w liturgii. Tydzień chrześcijanina dzięki niej 
staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa, a On objawia się w życiu 
swych uczniów jako Pan czasu i historii.

11. ZAKOŃCZENIE
Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. Do dziś przez modlitwę ró-

żańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje, zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i 
dobro rodziny, wierząc, że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. 
Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł. Bar-
tłomieja Longo:

O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi 
miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny 
porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w go-
dzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych 
warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o 
Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogo-
sławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie”. (RVM)  

Po koncercie Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu w Szczecinie
przyszedł czas na wspólne biesiadowanie.

Szczecin, 22.08.2018

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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ROLA AUTORYTETU W ZARZĄDZANIU 
JAKO PROCESIE KSZTAŁTOWANIA 
OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat z 
teologii zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005 doktorat a w 2006 r. 
habilitacja z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk humanistycznych z zakresu 
pedagogiki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju i za granicą. Organizator ośrodka 
młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji naukowych, kursów i szkoleń. W 2007-2008 pro-
¬dziekan WZNoS KUL, w 2009-2010 dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalo-
wej Woli oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacji Filii KUL w Stalowej Woli. W 1999-2010 Dyrektor Instytutu 
Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu monografii i publikacji zbiorowych, artykułów naukowych opubliko-
wanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika 
Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Promotor wielu prac naukowych, w tym kilku doktoratów.

Wstęp
Ludzie chcą  wierzyć, że osoba, która nimi kieruje wie, co robi, że jej decyzje oparte 

są  na rzetelnej wiedzy i kompetencjach. Można i należy wciąż pytać: co wpływa na to, 
że członkowie zespołu spostrzegają  swojego lidera jako osobę kompetentną? Menedżer, 
kierownik, dyrektor musi mieć coś, co dla wielu stanowić będzie siłę oddziaływania. 
Krótko mówiąc ów lider ma mieć pomysł na trudne rozwiązania, winien wiedzieć, co 
i jak należy robić, aby wykorzystując istniejące w firmie, zakładzie, instytucji zasoby 
(budżet, kontakty, wiedzę i umiejętności pracowników itp.) realizować wyznaczone cele 
i zadania. Innymi słowy zarządzający muszą  widzieć, być świadomi, że ich szef „czuje 
sprawę” i wie co należy robić, aby odnosić sukcesy. Pomocne w tym są zapewne własne 
doświadczenia jako lidera, choć powinien on wtedy uważać, aby nie wpaść w pułapkę 
nadmiernego pouczania i przestać słuchać swoich podwładnych. Na rynku mogły już 
zajść tak istotne zmiany, że dawne metody już nie wystarczają. Lider musi sprawić, aby 
właściwe metody pracy były ciągle odkrywane i powielane w jego zespole. Ważne jest 
wtedy, aby szef potrafił wykorzystać kompetencje swoich ludzi, zwłaszcza jeżeli zarzą-
dzający grupą podwładnych, zamiast narzucać wszystkim swoją „jedynie słuszną” drogę 
Nieuzasadnione i nietrafne decyzje potrafią bezpowrotnie odebrać jemu autorytet.

1. Osobowość jako istotny element w budowaniu autorytetu
Osobowość można najprościej określić jako zestaw elementów (funkcji) naszej psy-

chiki i zachowań, poprzez które każda osoba odróżnia się od innych. Przez osobowość 
należy więc rozumieć przede wszystkim siłę charakteru i zdolność działania, niezależ-
nie od drobnych przeszkód i w sposób przewidujący w dłuższej perspektywie czasowej. 
Przez charyzmę natomiast należy rozumieć zdolność do skupienia wokół swojej osoby 
oraz idei, jaką ta osoba reprezentuje, tłumów lub przynajmniej ich istotnej części (podkre-
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ślenie wynika z powszechnego pomijania tego aspektu - mówi się, że ktoś ma charyzmę 
tylko dla tego, że jest popularny. Posiadanie takiej charyzmy jest konieczne wówczas, 
gdy taka osoba chce działać często „pod prąd”. Przez autorytet rozumie się szacunek po-
party racjonalnym uzasadnieniem, dotyczący zarówno osoby, jak i tego, co mówi i czyni1.

Zdarzają się ludzie, za którymi w sposób instynktowny mamy ochotę podążać. Czuje-
my się przy nich bezpiecznie, mamy przestrzeń do własnego rozwoju, a jednocześnie wy-
znaczony kierunek: dokąd zmierzamy i po co. Utożsamiamy się i ufamy, że zmierzamy 
we właściwą stronę. Zarządzanie realizowane w praktyce dotyczy działań profesjonal-
nych, to znaczy opartych na rzetelnej wiedzy, fachowych umiejętnościach, racjonalnych 
metodach, sprawnych i skutecznych sposobach i technikach postępowania. Tak więc 
można powiedzieć, że zarządzanie jest profesją, i to profesją łączącą wizję artysty, szacu-
nek dla społecznych wartości, znajomość rzemiosła i umiejętność komunikowania się2. 

Last but not least – dla pracowników osobowość szefa jest ucieleśnieniem celu firmy. 
Decyduje, czy pracownik będzie się z owym celem identyfikował, a więc czy dostrzeże 
sens wykonywanych zadań. To od szefa zależy, czy uda mu się odpowiednio komuniko-
wać z pracownikiem, zainteresować, zmotywować i zachwycić wspólnym zadaniem. Z 
drugiej strony to menedżer powinien cały czas pamiętać, że osiągnięcia podwładnych 
prowadzą do przyszłego sukcesu jego samego. Według badań amerykańskich najbar-
dziej pożądanymi u szefów cechami są: uczciwość, dalekowzroczność, sprawiedliwość, 
inteligencja, bycie inspirującym i kompetentnym. Podziwiany przełożony jest pomocny 
i warty zaufania,  ale i odważny i mówiący wprost. A jaki być nie powinien idealny me-
nedżer? Idealny właśnie!3.

Nie bez znaczenia więc pozostaje związek osobowości lidera z jego autorytetem. Są to 
dwa elementy ze sobą hermetycznie powiązane. 

2. Autorytet jako wartość formacyjna człowieka
Problem autorytetu jest aktualny z perspektywy filozoficznej, psychologicznej i socjo-

logicznej. W nauce funkcjonują różne koncepcje wyjaśniania tego terminu, który jak za-
znacza Mieczysław Łobocki należy do pojęć nie dających się łatwo zdefiniować. Wpraw-
dzie jego wartość semantyczna jest na ogół bez trudu intuicyjnie wyczuwalna, jednak 
najczęściej bywa niejednoznacznie rozumiana4. Pojęcie „autorytet” ma swój starożytny 
rodowód powstało, bowiem w republikańskim Rzymie. Łacińskie „auctoritas” oznaczało 
radę doświadczonych mężczyzn; był to rodzaj „pośredniej władzy” wzmacniającej pod-
jętą przez senat rzymski decyzję i zwiększającej zaufanie do jej słuszności5.

Z czasem pojęcie „autorytet” ulegało społeczno-historycznym zmianom, zachowując 
jednak swoje rdzenne, starożytne znaczenie obejmujące wpływ, wzór, zaufanie, godność 
i szacunek dla posiadanych przez kogoś walorów osobowych lub/i osobowościowych6.

W Polsce wyrażenie to przyjęło się za pośrednictwem niemieckiej formy „Autoritat”, 
co odpowiada naszemu wyrazowi „powaga”. Z tym, że jak podaje Wielka Encyklopedia 

1  Por. G. Hofstede., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000 
2  Por. L. J. Krzyżanowski., O podstawach kierowania organizacjami, PWN, Warszawa 1999. 
3  J. Kouzes, B. Posner, Wiarygodność. Dlaczego przywódcy ją zdobywają i tracą? Dlaczego żądają jej ludzie?, 

Skierniewice 1995
4  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002. s. 105.
5  B. Marcińczyk, Z badań nad autorytetem osobowym, [w:] Ruch Pedagogiczny 1990. nr 1-2. s. 51.
6  Tamże.
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z 1891 roku:„autorytet nie da się zastąpić słowem „powaga” z powodu różnych znaczeń, 
jakie w naszym języku mu nadajemy”7.

Autorytet wydaje się być warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie każdego spo-
łeczeństwa. Każde społeczeństwo posiada pewne wartości, które uważa za szczególnie 
cenne, wartości te zmieniają się wraz ze zmianą społeczeństwa. Tak, więc to społeczeń-
stwo jest zawsze czynnikiem kreującym i kształtującym autorytet, gdyż to ono wyznacza 
hierarchie wartości, ich zakres, ważność i powagę tak, więc i powagę ludzi, którzy repre-
zentują owe cenione wartości8. Społeczeństwo bez autorytetów jak pisze Marek Piechota 
staje się tłumem, motłochem, gawiedzią niewiedzącą, w którą stronę się obrócić. Lekarz 
staje się niebezpiecznym dla zdrowia konowałem, sędzia-podejrzanym o przekupność 
bezprawnikiem, strażnik porządku stróżem własnego interesu, ksiądz-bezdusznym sza-
manem, sprawujący władzę polityczną-uzurpatorem, nauczyciel-błaznem9.

Coraz częściej zanik bądź kryzys autorytetów uważa się za jedną z charakterystycz-
nych cech współczesnej kultury. Jest on cechą czasu, w którym dominuje relatywizm 
norm moralnych, zacieranie granic pomiędzy dobrem i złem, prawdą i fałszem, prawo-
ścią i nieuczciwością10. W sytuacji kulturowej próżni w sferze uznawanych autorytetów 
w to miejsce - korzystając z naturalnych potrzeb i mechanizmów osobowościowych czło-
wieka – wkracza propaganda i reklama. W szczególny sposób zainteresowane młodzieżą 
jako aktualnym i przyszłym klientem rynkowym, kreują sztuczne autorytety, manipulując 
podatną w tym okresie świadomością, głównie przez media. Efektem są takie wycho-
wawcze paradoksy, jak budowanie przez wielu młodych ludzi własnej filozofii życiowej 
w oparciu o poglądy idoli muzyki młodzieżowej, a tą drogą szukanie sensu życia w agre-
sji wobec świata, poniżaniu drugiego, w zachowaniach przestępczych11.

Żyjemy w epoce, w której upadek autorytetu dotyczy nie tylko jakiejś jednej profesji 
czy jednej dziedziny życia społecznego. Podważeniu lub przewartościowaniu ulega wie-
le tradycyjnych wartości. Alicja Kotusiewicz stawia pytanie o źródła ludzkiej potrzeby 
autorytetu. Czy wynika ona z niezbędności posiadania określonego układu odniesienia 
jako podstawy oceny i wartościowania, czy też jest próbą ucieczki przed ciężarem odpo-
wiedzialności?12. Pisząc słowami Hannah Arendt: „autorytet daje człowiekowi i całemu 
światu trwałość i stabilność, których ludzie potrzebują właśnie, dlatego, że są istotami 
śmiertelnymi, najbardziej niestałymi i kruchymi ze wszystkich”13.

Problematyka autorytetu jako przedmiot zainteresowania badawczego znajduje się 
na obszarze interdyscyplinarnym, a w szczególności na terenie wspólnym pedagogice, 
psychologii i socjologii. Każda z tych dyscyplin przyjmuje odmienny punkt widzenia i 
inaczej akcentuje problemy, tworząc własne terminy i ujęcie teoretyczne. W pedagogice 
wskazuje się na znaczenie autorytetu nauczyciela, rodziców, w socjologii – autorytetu 
przywódców, zwierzchników, w psychologii – autorytetu osób znaczących14.

7  O rozumieniu pojęć „autorytet” i „autorytet w pracy”. [w:] SS. 1988. nr 1. s. 301.
8  http://www.wsp.krakow.pl/Pl-asc/biblio/pliki/aleksander-panek-topa_01.pdf. (03.10.2018)
9  M. Piechota, Kryzys autorytetów, w: Śląsk 1997. nr 1. s. 38-39.
10  W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] Ethos 1997. nr 37. s. 69.
11  K. Olbrycht, Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze. [w:] 

Ethos. 1997. nr 37. s 104.
12  A. Kotusiewicz, Autorytet nie spada z nieba, [w:] Głos Nauczycielski 1997. nr 44. s. 4.
13  H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994. s. 117-119.
14  I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Kraków 1999. s.14.
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Zagadnienie autorytetu było i jest również przedmiotem licznych rozważań teore-
tycznych w pedagogice, ekonomii, psychologii, socjologii i filozofii, teologii do których 
można by zaliczyć liczne prace autorstwa Bożeny Marcińczyk, J. M. Bocheńskiego, 
czy J. Dominiana, którzy bardzo wnikliwie przeanalizowali temat autorytetu w licznych 
artykułach i książkach.

Często podejmowanym tematem przy omawianiu pojęcia autorytet jest jego związek 
z takimi pojęciami jak władza, wpływ, wywieranie przymusu. Już jedna z pierwszych 
definicji autorytetu, opracowana przez R. Michelsa ujmowała go jako zdolność (wro-
dzoną lub nabytą) wywierania przewagi wobec grupy. Uważał on, ze autorytet jest 
manifestacją władzy15.

Ujmowanie autorytetu z władzą, siłą i przymusem ma swoje źródło w średniowiecz-
nym kontekście tego pojęcia. Dominujący wówczas autorytet religijny, nakazywał bez-
względne posłuszeństwo, uległość i pokorę, połączone z biernością umysłową. Negatyw-
ne znaczenie autorytetu zostało związane ze słowami ”autorytarny” i „autokratyczny”. 
Wyrażają one narzucanie swojej woli bez liczenia się ze zdaniem innych16.

Osobowość autorytarna nie oznacza kogoś, kto ma autorytet, lecz osobę, która w 
szczególny sposób podchodzi do posiadanej przez siebie oraz innych władzy. Jest to oso-
ba nieustępliwa i zamknięta. Tymczasem im większy jest autorytet osoby, tym rzadziej 
musi ona odwoływać się do autorytaryzmu lub autokratyzmu17.

Władza i autorytet nie są tym samym, chociaż mają ze sobą coś wspólnego. Na ogół 
przyjmuje się, że władza jest możliwa bez autorytetu, natomiast autorytet nie jest możli-
wy bez władzy18. Jak twierdzi A. Valisova autorytet zawiera określoną proporcjonalność 
władzy i odpowiedzialności19. Niektórzy autorzy podkreślając bliskoznaczność pojęć 
„władza” i „autorytet” wskazują na różnice zachodzące pomiędzy nimi. Mają one pole-
gać na tym, iż pojęcie „władza” wskazuje na zakres możliwości, gdy pojęcie „autorytet” 
winno koniecznie wiązać się z odcieniem znaczeniowym oddziaływania moralnego, któ-
re ze swej strony nie jest niezbędne dla pojęcia „władza”20. 

Autorytet to nie tylko samo podporządkowanie, ale i uznanie w kimś jego wyższości, a 
więc taki stosunek pomiędzy podmiotem i przedmiotem, u podstaw, którego legło upraw-
nienie pierwszego z nich do sytuacji uprzywilejowanej, gdy drugi podporządkowuje się 
dobrowolnie pierwszemu na mocy wewnętrznego przekonania o nieodzowności owego 
podporządkowania21.

S. M. Brajowicz pisze, że pojęciem „autorytetu” posługujemy się w dwóch podstawo-
wych znaczeniach: po pierwsze, w znaczeniu władzy, woli stanowienia. Francuzi mówią 
o autorite supreme – władzy zwierzchniej, stąd wyrażenia: d’autorite – pod przymusem, 
par autorite de justice – decyzją sądu. Rzymianie nazywali „autorytetem” władzę przy-
znawaną poza granicami ich miasta. Zarówno władza jak i autorytet występują jako siły 
społeczne, którymi posługuje się podmiot zarządzania celem oddziaływania na przedmiot 

15  B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, UŚ. Katowice 1991. s. 14.
16  Jazukiewicz, Autorytet., jw. s. 14.
17  Tamże.
18  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 22.
19  A. Valisowa, Autorytet a manipulacja – Problem kierowania rozwojem, [w:] Pedagogika autokratywna  – dylematy 

teorii. (red). B. Śliwerski. Łódź – Kraków 1995. s. 323.
20  S. M. Brajowicz, Analiza filozoficzna pojęcia „autorytet”, [w:] Człowiek i Światopogląd 1974. nr 6. s. 178.
21  Tamże, s. 179.
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i osiąga podporządkowanie sobie owego przedmiotu. W znaczeniu drugim natomiast au-
torytet oznacza wpływ, wysoką godność, powszechne uznane znaczenie; po francusku 
autorite to nie kwestionowana pozycja moralna, faire autorite – mieć wpływ decydujący; 
mówi się, więc że ktoś posiada autorytet, że cieszy się autorytetem itd. Niektórzy autorzy 
posługują się terminem „autorytet” jedynie w pierwszym z podanych tu znaczeń i utożsa-
miają go z pojęciem uznając je oba za synonimy22.

Podobne rozumienie terminu „autorytet” spotykamy u Maxa Webera. Rozumie on mia-
nowicie przezeń „...wszelką szansę wewnątrz pewnego stosunku społecznego dla przepro-
wadzenia swej własnej woli, niezależnie od tego na czym by owa szansa miała polegać”23.

Analiza związku autorytetu z władzą pozwala uzasadnić pisząc za B. Marcińczyk od-
działywanie na inne osoby ( celem jest służenie dobru innych). Inaczej w przypadku 
drugiego z pojęć, a mianowicie przywództwa, którego związek z autorytetem B. Mar-
cińczyk, określa jako umiejętność oddziaływania (tak by ukształtować posłuszeństwo, 
rozumiane jako dobrowolne podporządkowanie, współpraca)24.

W koncepcjach wskazujących związek autorytetu z przywództwem podkreśla się, iż 
jest on cechą osoby będącej przywódcą, wskazuje się wychowawczą, integrującą i regu-
lującą funkcję autorytetu, podkreśla się również, iż autorytet przywódcy jest najodpo-
wiedniejszym sposobem kierowania, gdyż wzbudza u innych osób pozytywne emocje i 
motywacje do działania oraz prowadzi do pożądanego zachowania25. 

Zdaniem Jana Szczepańskiego autorytet jest koniecznym warunkiem każdego przy-
wództwa, natomiast zdaniem Romualda Holly autorytet może mieć związek wyłącznie 
z określonym rodzajem przywództwa. Wyróżnia on dwa jego rodzaje: 1) nieformalne – 
posiada je osoba, która dzięki swoim cechom osobowości zajmuje w grupie centralną po-
zycję pod względem sympatii, prestiżu itp.; 2) formalne – można je otrzymać z zewnątrz. 
W ustaleniach teoretycznych Holly przyjął, że autorytet jest przejawem przywództwa 
nieformalnego26.

Relacje autorytetu z przywództwem Bożena Marcińczyk określa następująco: „…
autorytet może, ale nie musi być atrybutem przywódcy. Osoba zajmująca w grupie cen-
tralną pozycję może, więc cieszyć się autorytetem, natomiast osoba uznana za autorytet 
nie musi być przywódcą”27.

Jakkolwiek powiązania autorytetu z władzą i przymusem są różnie interpretowane przez 
naukowców to nie budzi wątpliwości wśród autorów związek autorytetu z wpływem. W 
świecie pluralistycznych poglądów i orientacji nie tylko filozoficznych, ale także nauko-
wych, zwłaszcza w humanistyce, nie sposób dostrzec jednomyślności w odniesieniu do 
autorytetu, jego rozumienia, jak i roli oraz znaczenia w życiu pojedynczego człowieka i 
rożnych wspólnot oraz zbiorowości. Autorytet jest takim mechanizmem, którego elementa-
mi są wartości i budowane na nich normy oraz postawy ukazujące cele wskazujące na sens 
ludzkiego życia. I tak jak zegar, który chociaż jako taki samodzielnie nie przemieszcza się 
fizycznie w przestrzeni i czasie, autorytet posiada swoją, nie do końca jasną i dynamikę28.

22  Tamże, s. 177.
23  Tamże, s. 178.
24  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 29.
25  Jazukiewicz, Autorytet., jw. s. 17.
26  Tamże.
27  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 24.
28  R. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
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Zarządzanie z autorytetem
Kierownictwo grupą jest naczelną częścią pracy osoby zarządzającej, które wyma-

ga współdziałania z ludźmi oraz ich motywowania. Z kierownictwem łączy się również 
przywództwo i autorytet. Przywódca „porywa” – swoją postawą okazuje entuzjazm, pa-
sję, w ten sposób inspiruje podwładnych, aby zwiększyć ich efektywność. Kierownictwo 
natomiast nie wymaga takiego „uzewnętrznienia” uczuć, lecz jedynie konsekwentnego 
postępowania przy realizacji zadań. Istotną rolę w obu przypadkach odgrywał będzie 
autorytet, który nadaje „smak” i moc działaniu w obu przypadkach. 

Autorytet podobnie jak władza jest także ważnym czynnikiem wpływającym na efek-
tywność działania menedżera w organizacji. Istota autorytetu sprowadza się do tego, że 
kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu kierującego i w skutek tego z 
góry są nastawieni na posłuszeństwo – nie z obawy przed represjami, lecz z przekonania 
o słuszności i trafności otrzymywanych poleceń. Autorytet oparty jest zawsze na prze-
świadczeniu podwładnych, że menedżer jest wobec nich lojalny i umiejętnie nimi kieruje. 
Zatem zdobycie autorytetu przez kierującego jest koniecznym warunkiem jego akceptacji 
i współpracy z podległym personelem. Istotny wpływ na tworzenie autorytetu ma rów-
nież etyka i system wartości, który uznaje i reprezentuje przełożony, albowiem zgodność 
słów z czynami jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym szacunek wobec niego. O 
autorytecie menedżera można mówić wówczas, kiedy szanuje się go nie ze względu na 
stanowisko, lecz za to co sam ze sobą reprezentuje. Autentyczny autorytet jest wynikiem 
podporządkowania swego postępowania głoszonym zasadom. Zatem „prawdziwy auto-
rytet” to taki, który wyszedł zwycięsko z różnych prób, z sytuacji trudnego wyboru, który 
sprawdził się w różnych warunkach. Toteż tylko taki menedżer ma prawdziwy autorytet, 
który będąc wybitnym w jednej czy kilku dziedzinach utrzymuje się na wysokim pozio-
mie we wszystkich pozostałych.

Aby mieć autorytet, należy wykształcić w sobie określone (pozytywne) cechy osobowo-
ści, posiąść umiejętność współpracy z ludźmi a nawet służenia im. Należy odznaczać się 
inteligencją i jasnym formułowaniem myśli, być energicznym, odważnym i odpowiedzial-
nym, posiadać umiejętność przewodzenia, być wrażliwym na sprawy ludzkie, umieć stwa-
rzać atmosferę szczerości, otwarcia i zaufania, wykazywać inicjatywę i zachęcać innych do 
jej przejawiania, umieć forsować swoje pomysły i mieć siłę przekonywania do słuszności 
własnych idei  i koncepcji. Dla menedżera oznacza to, że jeśli chce mieć autorytet, musi 
posiadać osobowość wartą tego by go słuchać i obdarzać zaufaniem. W budowie autorytetu 
menedżera oprócz tych cech osobowościowych niezwykle ważny jest również czynniki 
dojrzałości emocjonalnej, który warunkuje zachowanie zdrowia psychicznego menedżera, 
rozumianego nie tylko jako zdolność do działań produktywnych i efektywnych, ale także 
do harmonijnego współżycia z otoczeniem i do przekształcania tego otoczenia.

Menedżer potrzebuje tego autorytetu, aby zobowiązywać do posłuszeństwa i reali-
zacji podejmowanych decyzji oraz egzekwowania ich wykonawstwa. Autorytet spełnia 
więc bardzo ważną rolę w kierowaniu ludźmi. Należy go zatem umacniać i chronić a 
kiedy już dojdzie do jego osłabienia bądź utraty trzeba starać się szybko go  odzyskać 
na nowo, pamiętając, że autorytet trudno się zdobywa i trudno utrzymuje, ale za to łatwo 
traci. Obecnie, tj. w  czasach współczesnych autorytet zwierzchnika musi opierać się na 
„władzy intelektu”, na obiektywnych podstawach umiejętności fachowych, wartościach 
moralnych i asertywności, a nie na „władzy fotela”. Dla menedżera oznacza to, że jeśli 
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chce mieć autorytet i być osobą poważaną, musi posiadać osobowość wartą tego, by go 
słuchać i obdarzać zaufaniem.

Ku zakończeniu
Oddziaływanie autorytetu na ludzkie myśli i zachowanie było, jest i prawdopodobnie 

będzie bardzo duże. Jest on elementem życia społecznego. Człowiek podejmując różno-
rodne działania człowieka są efektem nieskończonej gamy przyczyn. Determinowany 
może być konsekwencją, bo inna postać zachowania byłaby niezgodna z wcześniejszym, 
sytuacyjnym obrazem siebie samego, wyznawanymi normami osobistej odpowiedzial-
ności czy sugestią autorytetu. O trwałości, sile i skali jego oddziaływania decyduje ze-
staw wpisanych weń podstawowych przymiotów jako jego cech konstytutywnych. Są to 
zarówno właściwości samego autorytetu (wiedza, kompetencja), układu relacyjnego z 
odbiorcą (wiarygodność) jak i społecznego kontekstu jego przejawiania się (posłuszeń-
stwo). W procesie funkcjonowania autorytetu tworzą one szereg czynników wiążących, 
które w konkretnych praktycznie odniesieniach z jednej strony pobudzają do działania 
celowego, z drugiej tworzą psychospołeczną barierę dla ewentualnych prób jego unika-
nia. Z punktu widzenia autorytetu jest to zawsze intencyjna modyfikacja myślenia czy 
zachowania, mimo że na poziomie odbioru już jako uznanie i posłuch może się on ujaw-
niać wręcz nieświadomie (zwierzęta stadne tylko i raczej bezwiednie naśladują autorytet 
przywódcy grupy), i zawsze w ramach hierarchicznego układu społecznego jego przeja-
wiania się.

Streszczenie:
Kształtowanie osobowości człowieka odbywa się od chwili jego poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. Proces ten dokonuje się poprzez różne czynniki wewnętrzne i ze-
wnętrzne, zależne i niezależne od danej osoby. Istotną rolę w tym procesie odgrywają 
osoby najbliższe, a więc rodzice, znajomi, krewni, przełożeni. Na każdym etapie na-
szego życia mamy wokół siebie osoby, które w jakimś stopniu oddziaływają na nas, a 
tym samym mają wpływ na nasze życie w szerokim tego słowa znaczeniu. Wartością 
wzmacniającą ów proces kształtowania osobowości jest autorytet. To jego siła, pre-
sja powoduje, że to kim jesteśmy, czym dysponujemy staje się mocniejszym, bardziej 
wpływowym i skuteczniejszym. 

Słowa kluczowe: autorytet, osobowość, wpływ, zarządzanie, 

Summary:
Shaping a person’s personality takes place from the moment of his conception to na-

tural death. This process is carried out through various internal and external factors, de-
pendent and independent of a given person. An important role in this process is played 
by the closest people, that is parents, acquaintances, relatives, superiors. At every stage 
of our lives, we have people around us who affect us to some degree and thus affect our 
lives in the broad sense of the word. The value that strengthens this process of shaping 
personality is authority. It’s his strength, the pressure makes us who we are, what we have 
at our disposal become stronger, more influential and more effective.

Keyword: authority, personality, influence, management,
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Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina.

Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta,

którą sam stworzyłeś.



ARTYKUŁYARTICLES

31

KOMUNIKÁCIA A JEJ VÝZNAM V 
RODINE 

Narodila sa v roku 1974 v Prešove. Autorka je absolventka Prešovskej univerzity v Prešove, Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty, ktorú ukončila v roku 2010 v magisterskom študijnom programe 
Probačná a mediačná práca. V roku 2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V 
roku 2012 ukončila na Katedre filozofie a religionistiky rigorózne konanie v študijnom programe 
Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publikuje príspevky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a 
Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pracuje na Mestskom úrade v Prešov konkrétne na 
Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy energetiky a životného prostredia, ako od-
borná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
na Katedre aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.

ThLic. PhDr. Nikol Volková - Prešovská univerzita v Prešove  

 

Úvod
Súčasná moderná epocha ovplyvnená prudkým rozvojom informačných technológii 

a technologických postupov, masovokomunikačných prostriedkov, vedy a techniky sa 
dotýka jednotlivca i celej rodiny. Postavenie človeka a rodiny v tejto dobe je spájané 
s postmodernizmom. Postmoderná spoločnosť vyhlasuje kultúrnu pluralitu, slobodu a 
rovnoprávnosť všetkých názorov i prístupov. Je to doba dynamiky, ale aj individualizmu, 
ktorá prináša nové pohľady na každodenný život, na jeho usporiadanie, na hodnoty a 
princípy. Táto doba však začína spochybňovať univerzálnosť všeľudských hodnôt1. Do-
týka sa to hlavne rodiny, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu v spoločnosti. Rodina a 
spoločnosť sa teda navzájom ovplyvňujú a doplňujú. Rodina prináša potomstvo, stará sa 
o jeho duševný a telesný vývin, o jeho zdravie a pôsobí výchovne na svojich členov. Mo-
nogamnú rodinu štát aj spoločnosť pokladajú za jedinú inštitúciu, v ktorej sa uskutočňuje 
reprodukcia obyvateľstva2. 

Význam rodiny 
Rodina je jednoznačne užitočná a základná spoločenská jednotka. Život jestvuje len v 

organizovanej forme ako organizmus. Takým živým organizmom je rodina3. Dôležitá je 
stabilná rodina, ktorá je nevyhnutná pre dobro spoločnosti4. Zároveň je prvým prirodzeným 
výchovným prostredím, kde je potrebné budovanie pevných vzťahov5. V rodine sa vštepujú 
morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo nábožen-

1  Porov. LACA, S.: Výchova – Rodina – Hodnoty. Brno : Institut mezioborových studií, 2013. s. 5.
2  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 13.
3  Porov. FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a ľudských spoločenstiev. s. 57.
4  Porov. PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 428.
5  Porov. BOTIKOVÁ, M.: K antropológii životného cyklu. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. s. 35. 
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ského spoločenstva i kultúra národa. Tu je tiež veľmi dôležitý a podstatný vzťah ako k osobe6.
V odborných publikáciách nachádzame rôzne definície rodiny. Veľmi stručne definuje ro-

dinu Nakonečný, ktorý ju považuje za primárnu, malú sociálnu skupinu. Reichel túto definíciu 
rozširuje a chápe rodinu ako najpôvodnejšiu, najprirodzenejšiu, najdôležitejšiu ľudskú skupinu 
a inštitúciu, ktorá je súčasne ekonomikou jednotkou a základným stavebným prvkom sociál-
nych štruktúr. V celku môžeme konštatovať, že rodina je univerzálna, prirodzená sociálna sku-
pina, ktorá umožňuje vytvoriť pevné sociálne väzby, silne emocionálne vzťahy, vytvára základ 
ďalšieho psychosociálneho vývoja človeka. Je tým miestom, kde prichádza k dôležitému pro-
cesu identifikácie a socializácie. Práve v nukleárnej rodine sa formujú modely správania. Ro-
dina je dôležitou súčasťou životnej cesty človeka až do obdobia osamostatnenia a založenia 
vlastnej aktuálnej rodiny. Rodina nepredstavuje statický sociálny útvar, pretože sa vyvíja v čase 
a v rámci životného rodinného cyklu prechádza významnými zmenami7. 

 V súčasnej legislatíve je rodina definovaná ako „jednotka založená na monogamnom 
manželstve, predstavuje základnú bunku spoločnosti a spoločnosť chráni všetky formy 
rodiny, ktoré existujú v súlade s platnou legislatívou“ (Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.). V 
Ústave Slovenskej republiky je tiež zakotvená ochrana rodiny, manželstva a rodičovstva 
(Ústava SR, č. 41). Podľa Modrej knihy OSN o aktivitách pre rodiny, vytvárajú rodiny 
zdravý základ pre starostlivosť, emocionálnu a materiálnu podporu nevyhnutú pre rast a 
blaho členov rodiny. Podľa tohto dokumentu sú rodiny šíriteľmi ľudských hodnôt, kultúr-
nej identity, etiky a zachovávania medzigeneračných vzťahov. Najširšiu inštitucionálnu 
definíciu rodiny formuloval Výbor OSN pre civilné a politické práva, ktorý za rodinu 
považuje skupinu ľudí, ktorá sa stará o dieťa8. 

Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa zvyčajne dostáva. Je to skupina, 
ktorá má najväčší vplyv na vývin a formovanie osobnosti človeka – na jeho socializáciu9. Prvé 
skúsenosti dieťa získava vo vlastnej rodine. Rodičovskú výchovu chápeme, ako takú stimu-
láciu a organizáciu aktivity, ktorá uspôsobí dieťa spoluvytvárať funkčnú rodinu. Cieľom tejto 
výchovy je prispieť k tomu, aby každý jednotlivec mohol, chcel i vedel, čo najefektívnejšie 
spoluvytvárať funkčnú rodinu10. Mať funkčnú rodinu je vysoko cenená hodnota vo všetkých 
vrstvách spoločnosti na celom svete. Funkčná rodina je dôležitým predpokladom normálneho 
fungovania spoločnosti a znakom individuálnej úspešnosti v živote11. 

Rodina je inštitúcia, kde dôležitú úlohu má žena a jej poslanie v nej, hlavne v terajšej 
postmodernej dobe12. Žena v spoločnosti má poslanie, ktoré jej umožňuje byť aj manželkou, 
matkou a pracujúcou ženou, pretože dnešná spoločnosť jej ponúka aj dôležité funkcie, v 
ktorých sa žena môže uplatniť13. „Aj keď žena sa uplatňuje v spoločnosti ako pracujúca 

6  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. s. 129.
7  Porov. GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína 

filozofa, 2016. s. 9 – 11.
8  GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 8.
9  PRIBULA, M.: Stručná introdukcia do katolíckej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Gréckoka-

tolícka teologická fakulta, 2005. s. 45.
10  Porov. KAČÁNI, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – 

Mladé letá, s. r. o., 2004. s. 190.
11  Porov. KRIŽANOVÁ, A.: Nové stratégie v rodinnom a pracovnom živote. In: ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Rodina 

v novom miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 100.
12  Porov. KUNA, M.: Matthew Fforde a výzva desocializácie pre Slovensko. In: KUNA, M.: Slovensko, materiali-

zmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 29. 
13  Porov. CROISSANT, J.: Žena neboli kněžství srdce. Praha : Paulínky, 2005. s. 6.
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žena, vždy zastáva svoj status v manželstve, v rodine a hlavne pri výchove detí“14. 
Rodina, založená na láske a ňou oživovaná, je spoločenstvom osôb muža a ženy 

spojených manželstvom, rodičov a detí, ako aj príbuzných. Jej prvou úlohou je verne pre-
žívať skutočnosť tohto spoločenstva v ustavičnom úsilí o rozvoj pravdivého spoločenstva 
osôb. „Vnútorným princípom, stálou hranicou, silou a najvyšším cieľom tejto úlohy je 
láska. Rodina bez lásky nie je spoločenstvom osôb, rovnako bez lásky nemôže rodina ani 
žiť, ani rásť a zdokonaľovať sa ako spoločenstvo osôb“15.

Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie manželstva a rodiny, je každá oso-
ba, muž i žena, uznaná, prijatá a rešpektovaná vo svojej dôstojnosti. Z lásky sa rodia 
vzťahy prežívané v znamení nezištnosti, ktorá rešpektuje a podporuje vo všetkých i v 
každom osobitne osobnú dôstojnosť ako jedinú cennú hodnotu, robí pohostinnosť, stret-
nutia a rozhovory srdečnými, ochotu nezištnou, službu veľkodušnou a duchovné vzťahy 
hlbokými. Existencia rodín, ktoré žijú v tomto duchu, odhaľuje nedostatky a protirečenia 
spoločnosti, ktorá je prevažne, ak nie výlučne, orientovaná na kritériá účinnosti a fun-
kčnosti. Rodina žijúca každodenným vytváraním siete vzájomných vzťahov, vnútorných 
i vonkajších, sa stáva prvou a nenahraditeľnou školou zmyslu pre spoločnosť, príkladom 
a podnetom pre širšie spoločenské vzťahy na základe vzájomného rešpektovania, spra-
vodlivosti, dialógu a lásky16. Rodinná láska je prototypom akejkoľvek lásky ako spolo-
čenského životného postoja. Preto je potrebné rodinu ako inštitúciu chrániť a udržiavať. 

Dopad krízy na rodinu
Frekventované a hlboké konflikty môžu vyústiť v manželstve, či v rodine až do krízy. 

Tranzitórne krízy vyplývajú zo zákonitostí vo vývoji rodinných vzťahov v určitej etape ro-
dinného cyklu (adaptačná kríza, kríza vyplývajúca zo stereotypu atď.) Katastrofické krízy 
bývajú zvyčajne neočakávané, systém rodiny na ne nebýva pripravený (strata člena rodiny, 
rýchle rozvodové rozhodnutie jedného partnera, finančný krach rodiny, strata bývania, závi-
slosť atď.). Rodinná kríza môže pre rodinu na jednej strane predstavovať riziko, ale pri jej 
efektívnom zvládaní (niekedy aj s pomocou odborníkov) aj príležitosť na pozitívnu zmenu. 
Podľa Kastovej kríza predstavuje aj príležitosť na efektívnejšie fungovanie rodiny a zvýše-
nie kvality života rodiny. Krízu rodiny by sme nemali zamieňať s núdzou. Núdza môže 
mobilizovať vnútorne zdroje rodiny, ale podmienkou jej zvládnutia nemusí byť zmena. 
Riešenie rodinnej krízy však býva podmienené zmenou. Kríza v rodine blokuje schopnosť 
rodiny spolupracovať ako celok, môže sa navonok prejavovať kompetíciou alebo apatiou, 
nezáujmom či ľahostajnosťou. Konflikty identít a hodnôt môžu rodinu fragmentovať, vy-
tvoriť aliancie bojujúce proti sebe. Ackerman identifikoval štyri prístupy rodiny k zvládaniu 
kríz. Kríza je rodinou presne vnímaná, „diagnostikovaná“, a preto rodina pomerne rýchlo 
nachádza jej riešenie. Kríza je rodinou presne vnímaná skreslene a rodina iba s ťažkosťami 
hľadá riešenie. Kríza nie je pod kontrolou a rodine hrozí dezorganizácia. Krízy a konflikty 
môže rodina zvládnuť prostredníctvom vlastného pozitívneho potenciálu17. 

Dnešnú krízu rodiny môžeme do istej miery vnímať v súvislosti so vzostupom maso-
vej spoločnosti. Preto množstvo rôznych faktorov odvádza ľudí od rodinného prostredia, 

14  BOTIKOVÁ, M.: K antropológii životného cyklu. s. 115. 
15  JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio, 17. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1993. s. 37.
16  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 221. s. 134.
17  Porov. GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 64.
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ktoré majú veľký vplyv na rodinu18. Štandardom sa v postmodernej dobe začala stávať 
efektívnosť. Začalo sa rozpadať rodičovstvo, jadro rodinného života. Rodinu poznači-
la rozvodovosť, skepticizmus voči tradíciám a kríza rodiny spôsobila aj následnú krízu 
zdrojov psychickej podpory19. „Základná inštitúcia rodiny v súčasnosti prechádza hlbo-
kou krízou, čo predstavuje časť krízy hlavne vo vzťahu medzi mužmi a ženami“20. 

V minulosti bola rodina v bezprecedentnej stabilite, no v súčasnosti stále častejšie 
vzniká rozvodovosť, nemanželské spolužitia, narodenie detí mimo manželstva, podiel 
detí žijúcich len s jedným rodičom, podiel jednočlenných domácností. Tieto zlomy vzťa-
hov spôsobené rozvodmi a odlukou sa odrážajú hlavne na vývoji a psychike detí. „Pre 
spoločnosť sú to veľké straty spoločenských väzieb“21. Sekundárne to naznačuje nesta-
bilnosť vzťahov biologických rodičov. Stabilita partnerských manželských vzťahov je 
rovnako jeden z dôležitých ukazovateľov sociálnosti a socioadaptability jednotlivcov22. 
Stále viac pozorujeme, že príťažlivosť manželstva naďalej klesá. Vplyv stratilo i manžel-
stvo ako všeobecne schvaľovaný kontext plodenia detí23. 

Keďže rozpad, ku ktorému dochádza na mnohých úrovniach, poukazuje aj na nárast 
počtu osamelo žijúcich ľudí. Narastajúci počet takzvaných rodín s jedným rodičom, ktorý 
v sebe zahŕňa desocializáciu detí tým, že sú zbavené druhého rodiča a jeho príbuzenstvá. 
Sú to veľmi hmatateľné prvky charakterizujúce rozpad rodiny. Dochádza k nemu však i 
na hlbšej a ťažšie merateľnej úrovni, ktorou je skutočná textúra vzťahov medzi mužmi 
a ženami a medzi rodičmi a deťmi. Potom chýba láska medzi manželskými partnermi a 
medzi mužmi a ženami, ktorí žijú spolu v kohabitácii (táto skutočnosť nám jasne potvr-
dzuje úroveň rozvodovosti, rozchodov a rozpadov) je jadrom tohto šíriaceho sa rozkladu 
rodiny. Taktiež sa zvyšuje miera násilia v rodinách, je to spôsobené hlavne nedostatkom 
lásky a dôstojnosti voči druhému človeku. Tieto všetky vplyvy v dnešnej spoločnosti 
majú veľký dopad hlavne na jednotlivca, ktorý potom upadá do krízy temnoty24. 

Domnievame sa, že dnes je už skoro výnimkou, keď sa používa slovné spojenie „nu-
kleárna rodina“. Nukleárna rodina nie je spoločensky izolovaná, ale práve naopak, je po-
važovaná za miesto stretávania, vytvára akýsi styčný bod v príbuzenskej sieti. Keďže ma-
nžel a manželka vyrástli v odlišných rodinách, ako v antropológii je definované, že začali 
vytvárať svoju vlastnú „prokreačnú rodinu“ (funkčná, plodivá, rozmnožujúca sa rodina), 
ktorá bude zasa orientačnou rodinou ich detí. V takejto rodine má človek status rodiča25. 
Dnes nám chýba zdroj podpory rodiny, ktorý bol kedysi silný, činorodý a vplyvný. „Preto 
je potrebné, aby si ľudia začali ceniť rodinu vo viere, úcte a láske, aby sa udržal jej status 
v spoločnosti, a tým by sa docielilo aj fungovanie a rozvoj celej spoločnosti“26. 

18  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 230. 
19  Porov. HREHOVÁ, H.: Motívy pre pochopenie potreby reálnej jednoty v súčasnom svete. In: KUNA, M.: Sloven-

sko, materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 186. 
20  FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 226. 
21  FFORDE, M.: Západný materializmus a vyvážanie desocializácie. In: KUNA, M.: Slovensko, materializmus a 

desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 3. 
22  Porov. HRKÚT, J.: Desocializácia na Slovensku: symptómy a poznámky k riešeniu. In: KUNA, M.: Slovensko, 

materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 106. 
23  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 228. 
24  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 229. 
25  Porov. MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999. s. 86.
26  FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 239. 
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Význam komunikácie
Zo širšieho hľadiska je komunikácia taký mechanizmus, ktorý formuje kultúru, kto-

rou sú ovplyvňované kultúrne hodnoty, normy, spoločenská organizácia. Bez komuni-
kácie by nebola organizácia spoločnosti a paradoxne, komunikácia je formovaná kultúrou 
spoločnosti. Ide teda o dialektický proces vzájomného ovplyvňovania sa komunikácie a 
štruktúry spoločnosti. Na užšej individuálnej úrovni je komunikácia prostriedkom, pro-
stredníctvom ktorého jednotlivci realizujú svoje ciele a zámery vo vzťahu k iným ľuďom 
a spoločenským skupinám. V tomto ohľade komunikačné funkcie fungujú tým istým 
spôsobom, ako na úrovni celej spoločnosti27.

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie formy správania, ktorými reagujeme, hodnotíme 
svet okolo nás ako jednotlivec alebo skupina. Komunikáciou formujeme svoje chápanie sveta, 
vnímame, čo je akceptovateľné a čo nie v ľudskom správaní. Celkove môžeme povedať, že 
komunikácia je alfou a omegou celého diania a existencie. Mnohí autori zdôrazňujú humán-
nosť komunikačného procesu, teda to, čo nás odlišuje od živočíšnej ríše (slová a neverbálna 
komunikácia). Všetko to sa šíri z generácie na generáciu a odráža kultúrne dedičstvo komuni-
kátorov. Existuje veľa modelov a definícií komunikačných procesov, zdôrazňujúcich jednotlivé 
aspekty a hľadiska. Na prvý pohľad to vyznie komplikovane, ale v podstate ide o súhrn fakto-
rov operujúcich v komunikačnej interakcii, ktorá nesie v sebe prvky psychológie, sociológie, 
lingvistiky a pod. Každá však akceptuje iný uhol pohľadu na tento proces. Viacerí odborníci 
poukazujú na päť základných stupňov, ktorými komunikátor prechádza od odosielateľa, vysie-
lajúceho informáciu, po príjemcu: Informácia odoslaná príjemcovi (s určitým cieľom). Iden-
tifikovanie symbolov, verbálnych a neverbálnych výrazov (identifikácia významov). Prenos 
informácie (zvukom alebo iným prostriedkom). Prijatie informácie (pochopenie mieneného 
významu). Dekódovanie a interpretovanie informácie (porovnanie s existujúcim poznaním)28.

Komunikácia predstavuje rôzne prístupy, typy a druhy. Komunikácia disponuje pre-
menlivou podobou, širokou variabilitou, ktorú môže komunikátor využívať a ľubovoľne 
meniť. Najužívanejšie druhý komunikácie sú: zámerná, nezámerná, vedomá, nevedomá, 
racionálna, emocionálna, pozitívna, negatívna, agresívna, manipulatívna, pasívna, aser-
tívna, interpersonálna, intrapersonálna, skupinová, jednosmerná, obojsmerná, asyme-
trická, symetrická, komplementárna29.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu komunikácie 
Kvalita komunikácie ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré sú zoradené do nasledujúce-

ho poradia: osobnosti komunikujúcich osôb, kvalita vnímania, typ prostredia, účasť iných 
ľudí, vonkajší vzhľad hovoriaceho i počúvajúceho, vzťah k adresátovi správy, vzájomný 
vzťah komunikujúcich, kultúrny kontext, časový kontext, motivácia ku komunikácii, nor-
mové regulatívy komunikácie, aktuálna atmosféra, média prenosu. Komunikácia taktiež 
predpokladá určité kognitívne, behaviorálne a emocionálne zručnosti, ktorých využitie je 
priamo úmerné efektivite komunikácie.

Zručnosti efektívnej komunikácie sú kognitívne zručnosti: sebapoznanie, sebauve-
domenie, poznávanie iných, konštruktívny prístup, efektívne riadenie konfliktov, ak-
ceptácia. Behaviorálne zručnosti – práca s rozprávaním, práca s počúvaním, otvorené 
vyjadrovanie názorov a pocitov, empatia, práca s otázkami, zvládanie kritiky, asertivita, 

27  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. s. 11.
28  KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. s. 9.
29  GABURA, J.: Komunikácia pre pomáhajúce profesie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. s. 16 – 19.
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štruktúra komunikácie. Emocionálne zručnosti – prejavovanie emócií, kontrola emócií, 
účinné využívanie emócií. Rozdeľujú sa predpoklady efektívnej komunikácie, ktoré 
významne ovplyvňujú kvalitu komunikácie, na receptívne a expresívne zručnosti. Recep-
tívne zručnosti sa týkajú príjmu informácií, pozorovania, vnímania, počúvania a empatie. 
Expresívne zručnosti sú orientované na vysielanie, opisovanie, pýtanie sa, presviedčanie 
a získavanie si poslucháčov30.

Komunikátor okrem komunikačných zručností potrebných na komunikáciu má aj 
vlastné nástroje a skúsenosti a mentálne schopnosti, ktorými verbálne alebo neverbálne, 
prostredníctvom formálneho alebo neformálneho komunikačného kanála odovzdáva in-
formáciu prijímateľovi. 

Komunikant je prijímateľ, ktorý má tiež isté komunikačné zručnosti, postoje, skúseno-
sti a mentálne schopnosti pre prijímanie informácií a na tomto základe ich vracia formou 
tzv. spätnej väzby, resp. reakciou na daný komunikačný podnet a to, buď vo verbálnej 
alebo neverbálnej podobe.

Navyše, istú rolu v komunikačnom procese zohrávajú aj iné faktory, ako aj vzťah 
medzi komunikátormi, postoje, hodnoty a presvedčenie, ale aj komunikačné očakávania. 
Aby bol komunikačný proces úspešný, je potrebné aj pre komunikátora a aj pre prijíma-
teľa, zdieľať rovnaký význam. Prijímateľ si tak vo verbálnej alebo neverbálnej podobe 
interpretuje význam v zhode s vysielanou informáciou. Pokiaľ to tak nie je, dochádza k 
informačnému šumu, resp. informačným nedorozumeniam. Odlišnosti sa v jednotlivých 
skupinách prejavujú vo vnímaní vysielaných signálov. Potenciál nedorozumení vzrastá, 
keď obaja z komunikátorov – prijímateľ a odosielateľ nemajú rovnaké vnímanie. Rôzno-
rodosť oboch komunikátorov prechádza celým radom možných bariér, ako sú: jazyk, ste-
reotypy, predpoklady, náhle posudzovanie, miesto, čas, gestá, status, téma, štýl a pod. 

Napriek tomu, že komunikácia sa riadi viacerými pravidlami, mnohí autori uvádzajú, 
že neexistuje jednoznačné správny alebo nesprávny spôsob komunikácie, pretože komu-
nikácia je subjektívne podmienená. Je však potrebné hovoriť o jej primeranosti a vhod-
nosti v danej situácii a prostredí. Existuje však celá škála komunikačných znakov, ktoré 
ju charakterizujú, z ktorých pomenujeme iba niektoré zásadné31. 

Medzi zásadné komunikačné znaky, ktoré komunikáciu charakterizujú je umenie, kto-
rým dokážeme pôsobiť na iných, je prejavom komunikačných schopností človeka. Ko-
munikácia si vyžaduje aktívne počúvanie, je interaktívna, je kľúčom ku vzájomnému po-
rozumeniu. Existuje viac úrovní komunikácie, ktoré sa realizujú na viacerých úrovniach 
verbálnej a neverbálnej, lexikálnej a metajazykovej. Kvalitu komunikácie ovplyvňuje 
rozsah komunikačnej pozornosti, ktorý je ovplyvnený jej obsahom a subjektmi32. 

Tam, kde nie je dostatočná a správna komunikácia, je málo porozumenia. Kde je málo 
porozumenia, tam je málo lásky. Preto je veľmi dôležité správne komunikovať. Z nezna-
losti rozdielov vo vyjadrovaní mužov a žien vzniká veľa nedorozumení33.

V rodinách prebieha dôležitá komunikácia. Následne jej úroveň je úzko napojená na 
atmosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej at-
mosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Kde niet kriku, hrozieb a ironických po-
známok, tam sa rozvíja šťastie a dôvera. V napätom prostredí, kde prevládajú zlé vzťahy a 

30  GABURA, J.: Komunikácia pre pomáhajúce profesie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. s. 35 – 36.
31  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. s. 14.
32  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. s. 15.
33  Porov. GÉCIOVÁ, V.: Nájdime seba! Nitra : REA tlačiareň, 2015. s. 27. 
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panuje nedôvera, je komunikácia sťažená a nabitá agresiou. Ľahká, priateľská a úprimná 
komunikácia vytvára nielen výborné rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj psy-
chosomatický vývin detí. Dôležité je tiež si uvedomiť, že pri výchove detí musíme dbať 
nielen na komunikáciu s nimi, ale aj komunikáciu s manželom, príbuznými a priateľmi. 
Deti sa učia pozorovaním dospelých. No dospelí často na to zabúdajú. Správajme sa preto 
k deťom tak, ako chceme, aby sa raz správali ony. Buďme im príkladom. 

Znaky ideálnej komunikácie v rodine
Komunikácia má byť presvedčivá a nie autoritatívna – každý vzájomný kontakt by 

mal byť pozitívny a priateľský. Hádkam a sporom by sme sa mali vedieť vyhýbať. Čo 
najmenej kritizujme, obviňujme a podozrievajme. Snažme sa všetko pokojne vysvetliť. 
Počúvajme sa navzájom – počúvanie je základom komunikácie. Zvlášť to platí vtedy, keď 
druhá osoba zastáva opačné názory. Neustále sa treba učiť sebaovládaniu, objektívnosti 
a zdravému úsudku. Naučme sa tiež odolávať panovačnosti, arogancii a agresívnosti. 
Počúvanie je jednou z najťažších úloh vo vzťahoch. Všetky ľudské bytosti majú totiž 
tendenciu k sebeckosti. Správne počúvanie vyžaduje od nás maximálne sústredenie na 
druhého, nevytváranie si na vec okamžitého názoru a sledovanie výrazu tváre partnera v 
komunikácii. Prejavujme láskyplný záujem – nesmieme zabúdať, že každodenná komu-
nikácia si vyžaduje láskyplný záujem. Naše slová by mal sprevádzať úsmev, takt, trpezli-
vosť a zdvorilá vľúdnosť. Tieto prejavy vyvolávajú dôveru, istotu a rešpekt34.

Pre rodinu je potrebná komunikatívnosť rodičov s deťmi, ktorá závisí od vôle vstúpiť do 
vzťahu s nimi ako s bytosťami klímy vzájomného pochopenia, založeného na uskutočnení 
niekoľkých súvisiacich cností. Tieto cnosti sú počúvanie, spolužitie a spolupráca. Počúva-
nie predstavuje radosť z prenikania do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý zväčšuje a 
rozširuje horizont individuality. Úspešne počúvať, znamená odkrývať hodnotu autentického 
dialógu, kde vôľa spolu preniknúť, sa pozorne obracia na iného, prekonávajúc obranné 
mechanizmy alebo vytvorené predsudky. Následná hodnota je dialóg. Zdieľanie predstavuje 
chápanie iného ako neodkladný cieľ správy. Ide o to, aby sme dokázali pozornosť inému ako 
subjektu myšlienok, tvorcu citov, stret vnemov. Následná hodnota je prijatie. Spolupráca 
znamená schopnosť chápať a rozvíjať rodinnú aktivitu ako spoločnú činnosť, ovocie jednoty 
a účasti. Následná hodnota je schopnosť vytvárať komunitu. Výchova je veľmi namáhavá, 
najmä vo vyspelej spoločnosti. Deťom treba dať primerané vzdelanie. Roky výchovy sa pre-
dlžujú. Rodina prekročila prah domácnosti, a tým sa rozmnožili aj ohrozenia35.

Vklad rodičov do utvárania sociálnych a komunikačných vzťahov v rodine
Rodičia sú prvými kontaktnými osobami a súčasne aj nositeľmi a sprostredkovateľmi ko-

munikácie s deťmi. Dieťa sa od nich učí nielen jednotlivé slová a reč, ale automaticky od nich 
preberá aj spôsob vyjadrovania, štýl, formu, celkový výraz hovoru a v neposlednom rade aj roz-
hovorové témy a ich obsah. Rodičia si na jednej strane sťažujú na nedostatok rozhovorov s de-
ťmi, no deti rovnako konštatujú, že s rodičmi hovoria veľmi málo (v mnohých prípadoch im to 
ani nechýba) a na oboch stranách môžeme registrovať akúsi nevypovedanú túžbu po teplejšom, 
otvorenejšom, na rozhovory bohatšom kontakte. Rola rodičov v súčasnosti nie je jednoduchá. V 

34  Porov. KONÍČKOVÁ, J.: Komunikácia v rodine.https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/348/komunika-
cia-v-rodine (24.04.2018).

35  Porov. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome tisícročí. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 20.
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literatúre sa traduje, že v normálnej rodine má matka funkciu emočne integračnú (dáva rodinu 
dohromady) a otec funkciu inštrumentálnu (obstarávaciu). Matoušek dodáva, že roly rodičov 
sa však v súčasnosti musia prekrývať a jeden musí v prípade potreby byť schopný zastupovať 
toho druhého36. Křivohlavý, Matejček, podotýka, že je potrebné prejavenie skutočného záujmu o 
to, čo dieťa hovorí a vzbudenie záujmu dieťaťa o to, čo hovoríme my. Netreba zabúdať, že deti 
veľmi citlivo reagujú v každom veku na prejavy správania sa a komunikovania svojich rodičov. 
Tie sú prakticky vždy veľmi citlivým barometrom aktuálnej sociálnej atmosféry.

Prekážky v rodinnej komunikácii
Život v súčasnosti je mimoriadne hektický, naplnený nekončiacimi povinnosťami 

a často i sprievodným stresom. Množstvo prekážok, ktoré nám bránia s členmi rodiny 
komunikovať, neustále narastá. Dôležité však je, uvedomiť si ich. Medzi tie najčastejšie 
patria: Rýchly životný štýl – množstvo povinností týkajúcich sa práce, vzdelávania, špor-
tových, kultúrnych a iných aktivít nám často bráni v tom, aby sme si našli dostatok času 
a priestoru na komunikáciu vo vlastnej rodine. Dôležité je uvedomiť si túto skutočnosť a 
postupne si vytvárať väčší časový priestor na túto podstatnú skutočnosť v našom živote. 
Profesionálna prestíž – mnohí z nás chcú byť perfektní vo svojej práci, chcú si budovať 
kariéru a často prenášajú povinnosti z práce domov. A takéto nadmerné zaujatie vlastnými 
záležitosťami často oslabuje náš záujem o kontakty s druhými ľuďmi. Nadmerná kritickosť 
– keď deti nadmerne kritizujeme, ponižujeme, má to veľmi negatívny vplyv na ich psychi-
ku. Najhoršie je, keď to robíme ešte v prítomnosti iných ľudí. Nedostatok trpezlivosti – v 
dôsledku časového stresu sa často dopúšťame chyby, pri ktorej siahame po rýchlych rieše-
niach bez nevyhnutnej trpezlivosti a hľadaní čo najlepšej možnosti pri riešení problému. 
Tvrdohlavosť – niekedy sme tak silno zaujatí sami sebou, že naša tvrdohlavosť sťažuje do-
siahnutie kompromisu, a tak sa napätie v rodine ešte viac stupňuje. Tvrdohlavosť spôsobuje 
aj nadradenosť a diktátorstvo, ktoré pre ďalších členov rodine je veľmi nepríjemné. Dobrá 
komunikácia je spontánna, plynulá, úprimná a vyskytuje sa v prostredí, kde prevláda dôvera 
a sloboda. Skutočný rozhovor nie je možný bez otvorenosti, rešpektu a zmysluplnej účasti 
zúčastnených. Srdečná atmosféra domova pomáha vytvárať šťastné chvíle, ktoré si dieťa 
veľmi cení. Vďaka dobrej komunikácii si môže vybudovať potrebnú dôveru k rodičom37.

Význam ženskej komunikácie 
Komunikácia žien je orientovaná na udržiavanie vzťahov s podporným, chápavým a 

empatickým postojom, usilujúc sa o vyrovnané a spravodlivé komunikačné postavenie. 
V rámci komunikácie vyjadrujú ženy svoju účasť, resp. podporu (nie si v tom sám, aj 
ja mám takú skúsenosť, súcitím s tebou a pod.) Typickou črtou ženskej komunikácie je 
udržiavanie konverzácie (Ako bolo dnes? Čo je nové? Porozprávaj mi o tom. a pod.), 
indikujúc záujem a tendenciu širšej komunikácie. Ďalšou charakteristikou je osobný 
štýl, konfrontovanie vlastných skúseností. Pre komunikáciu žien je typická detailnosť, 
osobná účasť a konkrétne zdôvodňovanie. Ženy uplatňujú v konverzácii povzbudivý tón, 
osobnú spoluúčasť na diskutovaných problémoch, prejavujú city a empatiu. Typickou 
črtou ženského prejavu je tiež istá dávka neurčitosti (napr. pravdepodobne nie som najle-
pším radcom, často používajú prívesné otázky typu však? a pod.) Na jednej strane, podľa 

36  Porov. BÚGELOVÁ, T.: Komunikácia v škole a rodine. Prešov : Prešovská univerzita – Filozofická fakulta, 2002. s. 123.
37  Porov. KONÍČKOVÁ, J.: Komunikácia v rodine. https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/348/komunika-

cia-v-rodine (24.04.2018). 
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niektorých autorov R. Lakoff, neurčitosť komunikačného prejavu sa pripisuje neistote a 
ženskej podriadenosti, na strane druhej vytvára priestor pre ďalšie komunikačné témy. 
Domnievame sa, že každý z argumentov predstavuje parciálny prístup k týmto komuni-
kačným špecifikám, ale vcelku dopĺňa charakteristiky ženskej komunikácie38. 

Primárnym cieľom komunikácie žien je vytváranie vzťahov s inými. Podľa F. Johnso-
na sa v komunikácii ženy navzájom učia jedna o druhej a usilujú sa o komunikačné poro-
zumenie. V ich komunikácii prevláda istá dávka rovnováhy, čo často vyjadrujú slovami 
nie si sama, čo sa tak cítiš..., teda vyjadrujú porozumenie, spoluúčasť....viem sa vcítiť do 
tvojej situácie a pod.. Ich druh interakcie nepozná vyjadrenia, ako sú napr. Ty si povedz 
svoj názor a ja potom poviem môj, nakoľko dominantnou charakteristikou je vzájomná 
interakcia a vyjadrenie podpory a porozumenia s inými. 

Podľa J. T. Wood ďalším charakteristickým konverzačným znakom je časté používanie 
otázok napr. ...myslíš, že to bolo správne? ...ako sa cítiš po tom všetkom..? čo potvrdzuje 
neustálu snahu o pochopenie druhého. Súčasťou komunikačnej interakcie žien je ini-
ciovanie ďalších tém prostredníctvom otázok, ako napr. čo si myslíte o...? Ich cieľom 
je udržiavať komunikačnú interakciu a neustále potvrdzovanie záujmu o obsah komu-
nikácie. Komunikácia žien sa tiež vyznačuje osobným a konkrétnym štýlom s prevahou 
detailov. Je poznamenaná vyjadrovaním pocitov, ich identifikáciou. V neposlednom rade 
je to aj istý stupeň neurčitosti (napr. pravdepodobne nie som v pozícii to posúdiť...)39. 

Problém nastáva vtedy, keď žena takýmto spôsobom nielen koná, ale začne sa takto roz-
právať aj so svojím manželom a očakáva, že aj on takto rozmýšľa a vníma svet. Takýto ty-
pický ženský monológ mnoho ráz mužovi nič nepovie. Určite bude z neho zmätený a vôbec 
nepochopí, čo chcela žena povedať. Ak sa takéto jazykové prejavy budú opakovať často, 
môže sa stať, že muž hneď, ako žena otvorí ústa, vypne a prestane ju vnímať. Veď načo sa 
namáhať, keď aj tak ničomu nerozumie. Ak žena chce, aby ju muž počúval a rozumel jej, 
musí vyjsť v ústrety mužskému vnímaniu a prispôsobiť tomu tvorbu viet. Musí hovoriť 
štruktúrovane, vždy sa najprv venovať jednej téme a až po jej uzatvorení prejsť na druhú. V 
rozhovore nesmie počítať s tým, že muž je jasnovidec a domyslí si, na čo žena myslí. Viac 
ako pravdepodobné je, že si niečo domyslí, ale s veľkou pravdepodobnosťou to nebude 
to, na čo myslí žena. Preto je vždy lepšie všetko si vyjasniť. Najlepšie je, najmä ak ide o 
dôležité veci, pýtať si spätnú väzbu, aby muž zopakoval, na čom sa dohodli. Ak má žena do-
siahnuť vzájomné porozumenie s mužom, či už v zamestnaní vo veciach pracovných alebo 
doma vo veciach rodinných, musí brať žena do úvahy prirodzený spôsob vnímania muža40. 

Žena sa mu môže pri dobrej vôli prispôsobiť a komunikovať s ním tak, aby jej rozumel. 
Muž však nemôže zmeniť svoj spôsob vnímania. Dobré je, ak sa žena s mužom dohodne, 
aby ju upozornil, ak skĺzne do ženského štýlu a začne rozprávať o všetkom naraz. Samo-
zrejme, že manželka má právo vyrozprávať sa aj svojím ženským spôsobom a hovoriť o 
všetkom naraz, ale nie hocikedy. Určite nie niekde na nákupoch. Ak má muž urobiť roz-
hodnutie, musí byť obom jasné, či ide o reč, ktorá má slúžiť na ventiláciu napätia, alebo má 
viesť k správnemu rozhodnutiu41. 

38  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2015. s. 182 – 183.

39  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2015. s. 188 – 189.

40  Porov. GÉCIOVÁ, V.: Nájdime seba! Nitra : REA tlačiareň, 2015. s. 27. 
41  Porov. GÉCIOVÁ, V.: Nájdime seba! Nitra : REA tlačiareň, 2015. s. 28. 
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Význam mužskej komunikácie
Za charakteristickú tendenciu mužskej komunikácie je považovaná slovná dominan-

cia, vyjadrená vlastného statusu a prestíže, čo vedie k dvom základným komunikačným 
štýlom: muži prostredníctvom komunikácie prezentujú idey na potvrdenie svojho posta-
venia a autority, resp. vyzývajú na debatu, či už vtipom alebo priamym vyjadrením. Na 
druhej strane, viac ako ženy, prejavujú rešpekt k názorom druhých a viac sa vyhýbajú 
komunikáciám, ktoré pokladajú za zbytočné alebo nevhodné.

Muži majú tendenciu preukazovať svoje znalosti a schopnosti viac ako ženy a snažia sa 
neprejavovať svoju slabosť a mať komunikáciu pod kontrolou. Za typickú črtu mužskej ko-
munikácie považujeme jej účelovosť, to znamená jej používanie za určitým cieľom (získa-
nie informácie, návrhy, seba prezentovanie a pod.). V duálnej komunikácií medzi mužmi 
ide o výmenu informácie s uplatnením komunikačnej účelovosti. V komunikácii muž – žena 
sa komunikácia premieta do inej roviny. Muž sa zameriava na objasnenie problému, žena 
komunikáciu sprevádza a umocňuje pocitmi. Nezriedka dochádza z tohto hľadiska k nedo-
rozumeniam typu, že muž nechápe a nedbá na jej city a pod. Mužská tendencia je skôr hľa-
dať riešenie a východisko z problému, ako sa orientovať na citovú stránku komunikačného 
prejavu. Napriek stereotypu, podľa ktorého ženy viac rozprávajú, muži sa viac prejavujú 
na verejnosti a vo väčšom rozsahu. Niektoré výskumy potvrdzujú, že aj keď obe pohlavia 
majú tendenciu prerušovať konverzáciu (tzv. skákaním do reči), muži to viac uplatňujú, ako 
aj častejšie upriamujú témy podľa svojho záujmu. Každý to však robí, ako sme už uviedli, 
z iných dôvodov. Mužská komunikácia v porovnaní so ženskou je priama a asertívnejšia. 
Jazyk je autoritatívnejší a necháva menej priestoru pre opačný názor, čo sa často rieši uza-
vretím diskusie. Vo všeobecnosti muži komunikujú abstraktnejšie, používajú všeobecnejšie 
výrazy a nezdôrazňujú osobné skúsenosti a pocity. Tento všeobecný štýl odráža spoločen-
ský kontext, v ktorom muži pôsobia. Používaný stupeň abstrakcie, na druhej strane, často 
vytvára bariéry na spoznávanie iných komunikátorov. Spoluúčasť komunikátora je v mu-
žskej komunikácii výrazne nižšia (napr. pritakávaním alebo vyjadrovaním súhlasu)42. 

Komunikačná interakcia mužov sa vyznačuje vyššou dávkou nezávislosti, snahou 
ovládať komunikáciu, potvrdzovať svoje postavenie, prestíž, ale aj úsilím zabávať. Muži 
vo svojej komunikácii majú väčšiu tendenciu prejavovať rešpekt pre nezávislosť iných 
komunikátorov. V ich komunikácii prevláda potvrdzovanie vlastných schopností a vedo-
mostí, tendencia vyhýbať sa informáciám osobnostného charakteru. Často poskytujú rady 
typu: Viem, čo by ste mali urobiť a pod. Výraznou črtou mužskej interakcie nie je samo-
účelnosť komunikácie, ale jej využívanie na dosiahnutie určitých cieľov, napr. získanie 
informácií, objavovanie faktorov, návrh riešení a pod. Tu treba poznamenať, že komuni-
kácia medzi mužmi je z toho hľadiska bezproblémová, nakoľko muži zdieľajú rovnaké 
hodnoty komunikačnej interakcie. Ale komunikácia mužov a žien z hľadiska informa-
čných cieľov sa často stáva problémovou, nakoľko vecnosť komunikačných prejavov, ich 
inštrumentálny charakter je v inej rovine, ako komunikácia žien. Z toho pre ženy vyplýva, 
že muži v komunikácii nedbajú o ich pocity žien, u ktorých prevláda emocionálnosť v 
prejave. Na druhej strane sa muži usilujú chápať komunikáciu žien vlastným spôsobom, 
a to, hľadaním vecného riešenia, v ktorom prevláda komunikačná racionálnosť. 

Čo sa týka konverzačného štýlu mužov a žien, viaceré výskumy potvrdzujú, že muži v 

42  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2015. s. 183 – 184.
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komunikácii berú menší ohľad na iných a prejavujú tým svoju snahu o vyšší stupeň kontroly 
konverzácie. Zatiaľ, čo ženy v podobnej situácii, zasahovaním a prerušovaním konverzácie, 
vyjadrujú svoj záujem a spolupatričnosť. U žien sa tento prejav skákania do reč považuje za 
nezdvorilý, u mužov za niečo prirodzené a komunikačne akceptovateľné. V štýle a výbere 
jazykových prostriedkov v mužskej komunikácii prevláda naliehavosť, autoritatívnosť a aser-
tivita. Stupeň abstrakcie je u mužov vo všeobecnosti omnoho vyšší, čo môže byť podmienené 
aj tým, že sa v komunikácii vyhýbajú osobnému kontextu a osobným vzťahom. Muži, omnoho 
menej ako ženy, poskytujú podporné verbalizačné techniky typu hej, hm, chápem a pod. Ča-
ste komunikačné nedorozumenia vznikajú nie z toho, čo muži a ženy povedia, ale z toho, čo 
nepovedia. To, ako interpretujú komunikáciu toho druhého. Presnejšie, ako ju dezinterpretujú, 
pretože každý sa opiera o pravidlá sebe vlastné, o to, ako bol vychovávaný a z toho hľadiska 
dochádza k nedorozumeniu. Vo verbálnej komunikácii existuje celý rad prienikov a odlišno-
stí, často vedúcich k nedorozumeniu a nepochopeniu. Muži a ženy vyjadrujú svoju identitu 
rôznymi štýlmi a majú odlišné pravidlá a ciele komunikácie. Pochopenie a uznanie týchto roz-
dielov tvorí základ efektívnej interakcie a vzájomného porozumenia43. 

Muž viac poznáva v pojmoch, s ktorými narába logicky. Aby mohol na nich stavať, mu-
sia byť jasné, presné a ohraničené, aby sa mohol o ne opierať pri svojich úvahách. Myslenie 
muža je viac logické. Kým dospeje k nejakému rozhodnutiu, musí nájsť potrebné argumen-
ty. To trvá určitý čas. Žena poznáva viac intuíciou. Jej poznanie je rýchle. V momente do-
káže pochopiť situáciu, hneď ju aj zhodnotiť a urobiť rozhodnutie. Čo sa týka mužského a 
ženského spôsobu poznávania, oba sú rovnako kvalitné. Oboma spôsobmi možno dospieť k 
pravde a k poznaniu reality. Tu však vzniká veľmi veľa nedorozumení. Intuitívne spoznáva-
nie reality je skutočnosť, ktorú muži nepoznajú a takémuto ženskému mysleniu nedôverujú. 
Žena má zasa problém, aby to, čo intuitívne pozná, zoštylizovala jasne do slov, respektíve 
do pojmov, ktoré muž k uvažovaniu potrebuje. Na intuitívne poznanie nie je naša reč vyba-
vená dostatočnými slovami a muž môže nadobudnúť pri nepozornom počúvaní dojem, že 
žena si „šliape po jazyku“. Ale ak začne na muža útočiť s nejakou témou, muž to vníma tak, 
že sú to len jej pocity. Muž si nevšimol, že slovo pocit je použité v úplne inom význame, 
vo význame intuitívneho poznania, ktoré je pre ženu také jasné a reálne, ako pre muža to, 
že 1+1=2. Vidíme, že bez poznania odlišnosti v procese poznávania a vyjadrovania medzi 
mužom a ženou si môžu ľudia nechtiac veľmi ubližovať44. 

Podstatou chápania odlišnej neverbálnej rodovej komunikácie je poznať odlišnosti a ich 
akceptovať. Rešpektovanie odlišností znižuje riziko odcudzovania inakosti a vedie k vzájom-
nému pozorovaniu a eliminácii nedorozumení. Potreba poznania rodovej neverbálnej komuni-
kácie umocňuje efektívnosť osobného správania, v súlade s požadovanými normami spoločno-
sti a posilňovanie vlastnej identity. Poznanie komunikačného verbálneho a neverbálneho štýlu 
umožňuje pochopenie sociálnych významov odlišných kultúr, reflektovať vlastnú identitu a 
porozumieť mužskej a ženskej forme komunikácie45. 

Komunikácia medzi rodičmi a deťmi
Prvým a základným komunikačným priestorom pre človeka je jeho primárne sociálne pro-

43  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2015. s. 190.

44  Porov. GÉCIOVÁ, V.: Nájdime seba! Nitra : REA tlačiareň, 2015. s. 28. 
45  Porov. KOMINAREC, I. – KOMINARECOVÁ, E.: Základy multikultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. s. 194.
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stredie, spravidla rodina. V nej si človek osvojuje nielen reč ako takú, ale aj spôsob komuni-
kácie, výraz, obsah, komunikačný štýl a formy verbálneho správania sa. V tesnej vzájomnosti 
na reči jedinec v priebehu svojho vývinu nadobúda primárne socializačné návyky, osvojuje 
si základné kultúrne vzorce správania sa, učí sa kontaktu s okolitým spoločenským prostre-
dím. Niet pochybnosti o tom, že prvé dotyky s primárnym sociálnym prostredím a prvotne 
nadobudnuté sociálne skúsenosti poznamenávajú človeka aj v dospelosti a vplietajú sa do celej 
šírky jeho ďalších nadobudnutých sociálnych zručností, prebratých kultúrnych vzorov a aj do 
jeho komunikačných schém46. Rodičia si na jednej strane sťažujú na nedostatok rozhovorov s 
deťmi, no deti rovnako konštatujú, že s rodičmi hovoria veľmi málo (v mnohých prípadoch im 
to ani nechýba) a na oboch stranách môžeme registrovať akúsi nevypovedanú túžbu po teple-
jšom, otvorenejšom, na rozhovory bohatšom kontakte. Vklad rodičov do rodinnej komunikácie 
je veľmi potrebný, pretože vonkajšie, spoločenské determinanty najviac ovplyvňujú sociálnu 
atmosféru, ktorá sa prenáša aj do rodiny. Rola rodičov v súčasnosti nie je jednoduchá. V lite-
ratúre sa traduje, že v normálnej rodine má matka funkciu emočne integračnú (dáva rodinu 
dohromady) a otec funkciu inštrumentálnu (obstarávaciu). Matoušek dodáva, že roly rodičov 
sa však v súčasnosti musia prekrývať a jeden musí v prípade potreby byť schopný zastupovať 
toho druhého. V modernej industriálnej spoločnosti sa mužské a ženské roly prelínajú. Od 
mužov sa očakáva viac záujmu o deti47. 

Záver
Naším zámerom bolo poukázať na význam a status rodiny v spoločnosti. V rodine sa 

zachytávajú a rozvíjajú tradície ako pevné hodnoty minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 
Rodina predstavuje biosociálny systém, ktorý neustále hľadá a nachádza svoje miesto v 
spoločnosti. Rodina je spoločnosťou ovplyvňovaná a formovaná. Rodina je najvýznam-
nejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza človeka vo všetkých 
fázach jeho života. Z tohto hľadiska možno chápať rodinu ako malú primárnu spoločen-
skú skupinu, ktorá si v interakcii so širšími spoločenskými inštitúciami formuje svojskú 
charakteristickú štruktúru. Rodina plní základné úlohy a funkcie, ktoré zabezpečujú ži-
vot človeka v spoločnosti. Je to útvar, kde sa na základe príbuzenských, emocionálnych 
vzťahov medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, resp. medzi ostatným príbuzenstvom utvárajú 
osobitné svojrázne vzťahy. V prostredí rodiny dieťa najvýraznejšie prežíva a uvedomuje 
si svoje miesto v nej, ako člen dôveryhodného kolektívu a viac-menej spoločnej hodno-
tovej orientácie. Rodinné spoločenstvo je v živote dieťaťa určitým vzorom pre riešenie 
mnohých životných situácií a modelom rozhodovania sa v nich. Rodina dáva dieťaťu 
vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.

Rodina je prostredím, v ktorom si ľudia vytvárajú vzájomné vzťahy, pričom komuni-
kácia je ideálnym prostriedkom k tomu, aby sa rodina pre nich stala domovom. Rodina 
totiž môže byť miestom šťastia a spokojnosti, alebo naopak aj miestom bolesti a utrpenia. 
Kvalita vzájomnej komunikácie v rodine závisí od jej členov. Každý svojím spôsobom 
prispieva k úrovni komunikácie, či už vedome alebo nevedome. V podstate všetko, čo 
ľudia robia, sa týka komunikácie. Aj člen rodiny, ktorý sa doma zdržuje minimálne a 
pokiaľ tam je, komunikuje len v najnutnejších situáciách, vysiela tým jasný a dôrazný 
signál. Nie je možné nekomunikovať. V tejto súvislosti je zrejmé, že je v našom záujme 

46  Porov. BÚGELOVÁ, T.: Komunikácia v škole a rodine. Prešov : Prešovská univerzita – Filozofická fakulta, 2002. s. 111.
47  Porov. BÚGELOVÁ, T.: Komunikácia v škole a rodine. Prešov : Prešovská univerzita – Filozofická fakulta, 2002. s. 123.
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naučiť sa efektívne komunikovať. Komunikácia vplýva na utváranie osobnosti človeka. 
Význam komunikácie v rodine chápeme ako prenos myšlienok a informácií, ktorého cie-
ľom je vytvoriť porozumenie v mysliach iných a tým podporiť akciu. 

Zámerom bolo zdôrazniť kompletnejší pohľad dôležitosti a významu komunikácie v 
rodinnom prostredí, hlavne medzi mužom a ženou. Jej úroveň je úzko napojená na at-
mosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej at-
mosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Kde niet kriku, hrozieb a ironických po-
známok, tam sa rozvíja šťastie a dôvera. V napätom prostredí, kde prevládajú zlé vzťahy a 
panuje nedôvera, je komunikácia sťažená a nabitá agresiou. Ľahká, priateľská a úprimná 
komunikácia vytvára nielen výborné rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj 
psychosomatický vývin detí, čo je veľmi v dôležité. 

Summary: 
Komunikácia a jej význam v rodine.
Family is generally considered to be the primary social group that fulfills many bio-

logical, economic, social and psychological functions in human society. Of all social 
groups, it is the most important and the most significant for an individual with the most 
essential forms of influence on creation of all the dimensions of a human being. The paper 
emphasizes that the importance of a functioning family as a primary institution is very 
important for society. Because of the crisis of families, the intention is to point out the 
essence of mutual communication, which influences the family environment in which the 
individual grows.

Key words: Society. Family. A child. Education. Communication.

Abstrakt: 
Rodina je všeobecne považovaná za základnú primárnu sociálnu skupinu, ktorá plní v 

ľudskej spoločnosti mnoho biologických, ekonomických, sociálnych a psychologických 
funkcií. Zo všetkých sociálnych skupín predstavuje skupinu pre jednotlivca ako najdôle-
žitejšiu a s najvýznamnejšími formami vplyvov na utváranie všetkých dimenzií osobnosti 
ľudského jedinca. Príspevok zdôrazňuje, že význam funkčnej rodiny ako primárnej inšti-
túcie je pre spoločnosť veľmi dôležitý. Z dôvodu krízy rodín je našim zámerom poukázať 
na podstatu vzájomnej komunikácie, ktorá vplýva na rodinné prostredie v ktorom jedno-
tlivec vyrastá. 

Kľúčové slová: Spoločnosť. Rodina. Dieťa. Výchova. Komunikácia. 
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Постановка проблеми. 
Розбудова України в сучасних соціально-економічних умовах з урахуванням 

кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів ХХІ 
століття, вимагає перетворень та критичного переосмислення гострих проблем, 
які нададуть можливість особам з інвалідністю відчувати себе повноцінним 
громадянином правової держави. Значним досягненням і кроком вперед можна 
вважати прийняття і затвердження Україною ряду важливих документів, а саме 
Конвенцію про права інвалідів (2009); Концепцію розвитку інклюзивної освіти 
в Україні (2010); прийняття розпорядження «Про затвердження плану заходів 
щодо запровадження інклюзивного й інтегрованого навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2012 року»; для громадського обговорення 
прийнято «Порядок організації інклюзивного навчання дітей із особливими 
освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах» (2011). Наявна 
нормативно-правова база в Україні дає всі підстави людям з особливими 
потребами не лише навчатися разом із здоровими однолітками та іншими 
особами, але й співіснувати в одному середовищі й на одних умовах. Насамперед, 
запровадження інтегрованого (спеціальні класи у загальноосвітніх навчальних 
закладах) та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, створення 
загальноосвітнього навчального закладу нового типу – навчально-реабілітаційного 
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центру (для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
вадами розвитку). Це зумовило зміни в стратегічних напрямах діяльності 
Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення прав дітей з особливими 
потребами на якісну освіту, всебічний розвиток та активну участь у житті 
суспільства. У такому контексті набуває актуальності питання підтримки осіб 
з особливими потребами, пошуки шляхів створення оптимальних умов для їх 
активної життєдіяльності, максимальної інтеграції у соціум, задоволення потреб 
та інтересів усіх громадян держави. 

Інклюзивна освіта як педагогічна інновація переживає на шляху становлення 
чимало труднощів, до яких належать професійна непідготовленість педагогічних 
кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку у 
загальноосвітній школі, матеріально-технічна непристосованість споруд, 
недостатній ступінь розвитку нормативно-правої бази, неналежне додаткове 
фінансування інклюзивних закладів, академічна перевантаженість навчальних 
програм, які важко адаптувати до освітніх потреб зазначеної категорії дітей, низький 
рівень методичного забезпечення, негативне ставлення батьків повносправних 
дітей до інклюзивного навчання. Продовжує залишатися актуальним формування 
толерантного ставлення членів громади до потреб дітей та дорослих з 
інвалідністю, забезпечення їм необхідної суспільної допомоги. Таким чином, 
успішність створення інклюзивного освітнього середовища прямо пропорційна до 
рівня професійної готовності педагогів, тому постає нагальна потреба з’ясувати 
особливості та основні складники професійної компетентності, дослідити місце 
інклюзивної компетентності в системі професійної  компетентності.

Проблемам підготовки і перепідготовки сучасного педагога, різноманітним 
аспектам формування професійної компетентності вчителя присвячено багато 
досліджень українських та зарубіжних науковців, зокрема І. Беха, О. Гаврилова, 
О. Дубасенюк, І. Зимньої, О. Семеног, С. Сисоєвої, С. Тищенко, Т. Лапанік, А. 
Маркової, В. Сластьоніна, І. Хафізулліної, В. Хитрюк та ін. Підготовку вчителя 
до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання викладено в працях учених 
(Т.Арчакова, Ю.Загородній, Л.Савчук, А.Колупаєва, С.Єфімова, С.Мартиненко, 
Д.Пащенко, Г.Тарасенко, М.Фіцула, Л.Хомич). Важливі різноаспектні проблеми 
навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних 
закладах висвітлювалася у працях як зарубіжних (А. Гартнер, Дж. Деппелер, Т. 
Лорман, Дж. Лупарт, Л. Флоріан та ін.), так і вітчизняних авторів (Е. Данілавічютє, 
Л. Коваль, С. Кульбіда, С. Литовченко, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко, А. 
Шевцов та ін.). 

Аналіз наукових праць, психолого-педагогічної та методичної літератури 
засвідчує, що, незважаючи на наявність широкого кола наукових досліджень у цій 
галузі, залишаються нерозкритими питання щодо інклюзивної компетентності 
педагога як важливої складової соціально-педагогічної роботи з дітьми та 
молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору, 
що зумовлюють актуальність проблеми. 

Отже, мета статті полягає в обґрунтуванні сутності та основних компонентів 
інклюзивної компетентності педагога в умовах інклюзивного освітнього простору.
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Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. 

Для успішного впровадження інклюзивної освіти на тлі інноваційних змін у 
різних сферах суспільного життя, вища освіта України повинна оптимізувати перехід 
до нової парадигми освіти – інноваційної, згідно з якою підготовка педагогів до 
реалізації завдань інклюзивного навчання ґрунтована на компетентнісних засадах. 
В умовах перебудови сучасної освіти компетентнісний підхід вважають найбільш 
раціональним, оскільки він акцентує практичну спрямованість професійної освіти, 
її прагматичний, предметно-професійний аспект. Сутність компетентнісного 
підходу передбачає насамперед зміни у формулюванні мети навчання, окреслення 
очікуваних результатів у вигляді сукупності компетентностей, що відображають 
різні рівні професійних завдань. Широке впровадження інклюзивного навчання 
вмотивовує необхідність у переосмисленні структури професійної компетентності 
для оновлення її складників [3, с. 154]. На думку М. Чайковського, компетентнісно-
орієнтований підхід до формування змісту освіти сьогодні є концептуальною 
основою навчального процесу і полягає у його спрямуванні на формування та 
розвиток ключових і предметних компетентностей фахівців [13, с. 17]. 

Як і будь-який складний феномен, поняття «компетентність» має широкий спектр 
інтерпретацій, значну кількість диференційних ознак, виокремлених вітчизняними 
і зарубіжними науковцями. Однак Законом «Про вищу освіту» чітко визначено, 
що компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 
та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти [9]. А відтак, при розробці нормативних документів, які регламентують 
освітню діяльність вищого навчального закладу, необхідно дотримуватись 
законодавчо визначених категорій. У цьому контексті заслуговує на розгляд роль 
головних компетенцій та професійної компетентності учасників навчально-
виховного процесу ВНЗ як важливого внутрішнього ресурсу забезпечення якісної 
освіти і соціалізації молоді з особливими потребами. 

З огляду на різні наукові позиції, учені сформулювали такі ключові компетентності: 
ціннісно-смислова (компетентність у сфері світогляду); загальнокультурна 
(особливості національної й загальнолюдської культури, духовно-моральні основи 
життя людини та людства); навчально-пізнавальна (сукупність компетентностей 
у царині самостійної пізнавальної діяльності); інформаційна (уміння самостійно 
шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, організовувати, 
перетворювати, зберігати й передавати її); комунікативна (знання необхідних 
мов, способів взаємодії з оточенням та окремими людьми й подіями, навички 
роботи в групі тощо); соціально-трудова (володіння знаннями та досвідом у сфері 
громадянсько-суспільної діяльності, родинних взаємин та обов’язків, у соціально-
трудовій галузі тощо); компетентність особистісного самовдосконалення (засвоєння 
способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 
саморегуляції та самопідтримки) [5]. 

Багатозначність дефініцій поняття «професійна компетентність» засвідчує існування 
різних наукових підходів. Зокрема, Н.Ничкало наголошує, що професійна компетентність 



ARTICLES

48

– це сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння 
аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію 
[7, с. 78]. У свою чергу, І. Бех і І. Зязюн основними складниками компетентності 
майбутнього вчителя називають мотиваційний, аксіологічний, гностичний, практичний, 
особистісний та творчий компоненти [6, с. 9]. 

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості 
вчителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізувати цілі педагогічного 
процесу. Бути компетентним - означає уміти мобілізувати у певній ситуації набуті 
знання і досвід. Компетентність не може бути ізольованою від конкретних умов її 
реалізації. Вона органічно пов’язує одночасну мобілізацію знань, умінь і способів 
поведінки, спрямованих на умови конкретної діяльності [4]. 

Сутність поняття «інклюзивна компетентність» витлумачена в працях С. 
Максимюк, Н. Мойсеюк, Т. П’ятакової, І. Хафізулліної, М. Чайковського. 
Інклюзивну компетентність розглядають як складову більш широкого поняття 
професійної компетентності педагога і виділяють в її структурі такі змістовні 
ключові функціональні компетентності, як усвідомлену, закріплену суб’єктивним 
досвідом, систему знань, умінь і навичок, що використовуються в процесі діяльності 
для вирішення різних професійних завдань. Особистісну сутність ключових 
компетентностей розглянуто як системоутворюючий компонент, що визначає та 
інтегрує всі інші складові компетентності (знання, уміння, досвід). Зокрема, до 
структури інклюзивної компетентності вчителів інтегрованих загальноосвітніх 
закладів відносять ключові змістовні компоненти інклюзивної компетентності: 
мотиваційний, когнітивний, рефлексивний і операційний. Ці компоненти 
трактуються як здатність до усвідомлення змісту професійної діяльності в умовах 
інклюзивного навчання [11, с. 15-17]. 

На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців 
до роботи в інклюзивних закладах освіти Т. П’ятакова визначає інклюзивну 
компетентність майбутніх вчителів як інтегративне особистісне утворення, яке 
зумовлює здатність здійснювати професійні функції в процесі інклюзивного 
навчання, враховуючи різноманітні освітні потреби учнів і забезпечуючи, по-перше, 
включення дитини з особливими потребами в середовище загальноосвітнього 
закладу і, по-друге, створення умов для її розвитку і саморозвитку [8, с. 94-95]. 

Інформаційна обізнаність учителя щодо основних положень інклюзивної 
освіти має бути основою для його професійної позиції. Практика свідчить, що 
педагогічний працівник, який володіє професійною майстерністю в обраній 
сфері діяльності, не може ефективно проводити роботу з молоддю з особливими 
потребами в умовах інклюзивного навчання, не маючи відповідної підготовки і 
досвіду роботи. Інклюзивне навчання зумовлює особливі вимоги до професійної 
і особистісної підготовки педагогічних працівників, які, крім базового рівня 
знань, повинні мати уявлення і розуміння суті інклюзивного навчання, володіти 
знаннями про психологічні закономірності і ознаки особистісного розвитку молоді 
з особливими потребами та методами психологічного і дидактичного проектування 
навчального процесу в проведенні інклюзивного навчання. 

Для впровадження інклюзії у шкільну практику вчителі мають переосмислити 
свою професійну діяльність. Вони мають прийняти й усвідомити нову 
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освітню парадигму, нові способи організації навчально‐виховного процесу, 
розробки навчально‐методичного забезпечення, опанувати сучасні методики 
диференційованого й особистісно орієнтованого викладання (залежно від 
індивідуальних потреб учня). Вчителі мають спілкуватися один з одним, працювати 
в команді з іншими педагогами та фахівцями, батьками, учнями, представниками 
громади, щоб визначити, які зміни необхідні для впровадження інклюзивної 
практики безпосередньо в їхньому навчальному закладі [2].

 Для підвищення професійної компетентності педагогів загальноосвітніх шкіл 
у галузі інклюзивної освіти недостатнім буде інструменту проходження курсів 
підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти, хоча 
варто визнати їх роль у вирішенні проблем впровадження інклюзивної освіти 
як одну з ключових. Постає питання про пошук додаткових форм співпраці з 
учителями шкіл з метою підвищення їх компетентності у галузі спеціальних знань 
та реалізації інклюзивного підходу.

Важливими умовами забезпечення доступу до освіти учнівської молоді з 
особливими потребами є використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів учасників 
навчально-виховного процесу і місцевих громад для подолання існуючих бар’єрів. 
Ю. Богінська виділяє п’ять видів ресурсів, достатніх для соціально-педагогічної 
підтримки учнів з особливими потребами: нормативно-методичні, матеріальні, 
організаційно-функціональні, ідивідуально-особистісне забезпечення (орієнтація на 
психологічні та мотиваційні особливості студентів), інформаційно-просвітницькі [1]. 

У дослідженні Х. Турецької  приділяється увага розвитку психологічної готовності 
до роботи вчителів в інклюзивній школі, зокрема, рівню емпатії, самоактуалізації, 
гнучкості в спілкуванні, здатності до саморозкриття, які вчені об’єднають у групу 
внутрішніх чинників ставлення педагогів до впровадження інклюзивної освіти [10, 
с. 669-675]. 

Дослідниця В. Хитрюк, дотримуючись компетентнісного підходу як 
методологічної основи підготовки майбутніх фахівців до роботи з дітьми з 
особливими потребами та враховуючи багатоаспектність роботи в умовах 
інклюзії, виділяє педагогічну, психологічну та соціальну готовність до виконання 
професійної діяльності педагога в умовах інклюзивної освіти, пропонує ввести в 
практику і педагогічну лексику поняття „інклюзивна готовність” та визначає її як 
складну інтегральну суб’єктивну якість особистості, що опирається на комплекс 
компетенцій і можливість ефективної професійно-педагогічної діяльності в 
актуальних умовах [12, с. 103-109]. 

У свою чергу Ю. Богінська серед психолого-педагогічних умов соціально-
педагогічної підтримки студентів-інвалідів визначає необхідність підвищення 
професіоналізму викладацького і обслуговуючого персоналу та пропонує 
розробку програми підготовки професорсько-викладацького складу до роботи в 
Регіональному центрі вищої освіти інвалідів [1]. 

Таким чином, можемо розглянути  інклюзивну компетентність педагогічного 
працівника як інтегративне особистісне утворення, що обумовлює здатність 
здійснювати освітні функції в процесі інклюзивного навчання, враховуючи освітні 
потреби дітей та молоді з особливими потребами, забезпечувати їхню соціально-
педагогічну адаптацію в інклюзивному середовищі, створювати всі умови для 
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їхнього повноцінного розвитку та саморозвитку.
Розкриваючи зміст і структуру інклюзивної компетентності педагога, ми 

підтримуємо думку дослідників (Ю. Бойчук, С. Максимюк, Н. Мойсеюк, Т. 
П’ятакової, І. Хафізулліної, М. Чайковського)   і виділяємо в її структурі три 
основних компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний та 
рефлексивно-оцінний. Розглянемо більш детально наведені вище компоненти 
структури інклюзивної компетентності педагога, акцентуючи увагу на його 
діяльність як суб’єкта соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю з 
особливими потребами.

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає наявність сукупності соціальних 
мотивів, установок, потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, сформованість 
психологічних властивостей особистості педагога навчального закладу, які йому 
є необхідними для вирішення як освітніх, так і соціально-педагогічних завдань, які 
обумовлені характером його професійної діяльності. Найважливішою складовою 
мотиваційно-ціннісного компонента інклюзивної компетентності педагога є 
професійно-особистісні якості. При цьому під базовими якостями названі вище 
вчені розуміють не всю сукупність професійних властивостей педагога, а лише ті, 
які максимально відповідають вимогам інклюзивної освіти, специфіці діяльності 
педагога зі складним об’єктом взаємодії, яким є учень з особливими потребами.

Наступний - когнітивно-операційний - компонент інклюзивної компетентності 
педагога, що містить систему психолого-педагогічних та інклюзивних знань та спе-
ціальних умінь, володіння якими є необхідним для виконання інклюзивної діяль-
ності, успішного та адекватного вирішення різноманітних педагогічних ситуацій в 
інклюзивному освітньому просторі. 

Третім компонентом інклюзивної компетентності педагога виступає рефлексив-
но-оціночний компонент, який проявляється у здатності до аналізу та самоаналізу 
власної професійної діяльності, яка пов’язана із завданнями інклюзивного навчан-
ня та соціальної адаптації дітей та молоді з особливими потребами [2]. 

Таким чином, формування інклюзивної компетентності педагога полягає в забез-
печенні належного рівня готовності всіх учасників навчально-виховного процесу 
(педагогічний колектив, адміністративний персонал, студентів (учнів) та обслуго-
вуючий персонал) до провадження професійної діяльності в умовах інклюзивного 
освітнього середовища. 

Висновки дослідження й перспективи подальших наукових розвідок. 
Інклюзивна компетентність педагога - це відносно самостійна частина загальної 

професійної компетентності; інтегративне особистісне утворення, що обумовлює 
здатність здійснювати освітні функції в процесі інклюзивного навчання, зокрема 
забезпечувати освітні потреби дітей та молоді з особливими потребами, їхню соці-
ально-педагогічну адаптацію у навчально-виховному середовищі, створювати всі 
умови для їхнього повноцінного розвитку та саморозвитку.

Інклюзивна компетентність педагога містить три основні компоненти: мотива-
ційно-ціннісний, когнітивно-операційний та рефлексивно-оціночний.

Особливість мотиваційно-ціннісного компонента полягає у виділенні групи спе-
ціальних мотивів, які стосуються виключно інклюзивної освіти та виділення тих 
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цінностей - якостей особистості, які максимально відповідають вимогами інклю-
зивної освіти (гуманізм, емпатія, спостережливість).

Зміст когнітивно-операційного компонента складається зі спеціальних інклю-
зивних знань як сформованих у педагога уявлень, понять та принципів педагогічної 
взаємодії з молоддю з особливими потребами. При цьому базовими соціально-педа-
гогічними знаннями виступає знання основ педагогічного спілкування, форм та ме-
тодів соціально-педагогічної роботи, особливостей застосування особистісно орієн-
тованого підходу в інклюзивній освіті. Окрім цього, інклюзивне уміння - це виробле-
на педагогом здатність педагогічного впливу на учнів з особливими потребами, яка 
ґрунтується на актуалізації спеціальних і психолого-педагогічних знань та навичок, 
на творчому використанні технологій соціально-педагогічної роботи, що застосову-
ються в умовах системи настанов, які відповідають завданням інклюзивної освіти. 

Рефлексивно-оціночний компонент інклюзивної компетентності містить розви-
ток і удосконалення особистісних характеристик, які виникають у педагога у про-
цесі взаємодії з учнями, студентами з особливими потребами завдяки головній ролі 
таких рефлексивних процесів, як: самоаналіз, прогнозування ефективності власної 
інклюзивної діяльності. 

Отже, інклюзивна компетентність, як складова фахової компетентності педагога, 
забезпечує його здатність до виконання професійних функцій в умовах інклюзив-
ного середовища. Швидке реагування на запити суспільства як на рівні створення 
освітніх програм на компетентнісній основі, так і шляхом внесення суттєвих змін у 
зміст, методи, форми професійної підготовки вчителів до роботи в умовах інклюзії, 
сприятиме процесу створення інклюзивного освітнього середовища. 

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у дослідженні шляхів 
і змісту професійної перепідготовки вчителів для досягнення ефективності 
впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітнє середовище.

Анотація:
У статті схарактеризовано сутність понять «компетентність», «професійна ком-

петентність», «інклюзивна компетентність» як складника професійної компетент-
ності вчителя. Виокремлено компоненти професійної компетентності, що співвід-
носяться з елементами професійної компетентності (мотиваційно-ціннісний, когні-
тивно-операційний та рефлексивно-оцінний). 

З’ясовано сутність кожного з компонентів інклюзивної компетентності. Визна-
чено, що інклюзивна компетентність це складова більш широкого поняття профе-
сійної компетентності педагога, в структурі якій  виділяють такі змістовні ключові 
функціональні компетентності, як система знань, умінь і навичок, що використову-
ються в процесі діяльності для вирішення різних професійних завдань. 

Акцентовано увагу, що формування інклюзивної компетентності педагога поля-
гає в забезпеченні належного рівня готовності всіх учасників навчально-виховного 
процесу (педагогічний колектив, адміністративний персонал, студентів (учнів) та 
обслуговуючий персонал) до провадження професійної діяльності в умовах інклю-
зивного освітнього середовища.

Ключові слова: інклюзія, професійна компетентність, інклюзивна компетент-
ність, соціально-педагогічна робота, діти з особливими потребами.
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Streszczenie:
Podstawowe elementy ksztalcenia inkluzywnych kompetencji pedagoga
 Artykuł opisuje istotę pojęć „kompetencja”, „kompetencje zawodowe”, „kompetencja 

włączająca” jako składnik kompetencji zawodowych nauczyciela. Przedstawiono kom-
ponenty kompetencji zawodowych, które korelują z elementami kompetencji zawodo-
wych (wartość motywacyjna, ocena poznawczo-operacyjna i refleksyjna).

Podkreślono istotę każdego z elementów kompetencji integracyjnej. Stwierdzono, że 
kompetencja integracyjna jest składową szerszej koncepcji kompetencji zawodowych 
nauczyciela, którego struktura odróżnia takie treści od kluczowych kompetencji funkcjo-
nalnych jako systemu wiedzy, umiejętności i umiejętności wykorzystywanych w procesie 
pracy do rozwiązywania różnych zadań zawodowych. 

Nacisk kładziony jest na fakt, że kształtowanie kompetencyjnych umiejętności na-
uczyciela ma zapewnić odpowiedni poziom gotowości wszystkich uczestników procesu 
edukacyjnego (kadry pedagogicznej, personelu administracyjnego, studentów (studen-
tów) i personelu obsługi) do prowadzenia działalności zawodowej w integracyjnym śro-
dowisku edukacyjnym.

Słowa kluczowe: inkluzja, kompetencje zawodowe, kompetencja włączająca, praca 
społeczno-pedagogiczna, dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Summary:
The main components of the formation of the inclusive competence of the teacher
The article clarifies the essence of the concepts of «competence», «professional com-

petence», «inclusive competence» as a component of teacher’s professional competence. 
The components of professional competence, which correlate with the elements of pro-
fessional competence (motivational-value, cognitive-operational and reflexive-estima-
tion) are singled out. The essence of each of the components of inclusive competence is 
revealed. It has been determined that inclusive competence is a component of a broader 
concept of professional competence of a teacher, in the structure of which distinguish 
such key functional competencies as meaningful, subjective experience, a system of 
knowledge, skills and abilities used in the process of work for solving various professio-
nal tasks. It is emphasized that the formation of the inclusive competence of the teacher 
is to ensure the proper level of readiness of all participants in the educational process (pe-
dagogical staff, administrative staff, students (students) and service personnel) to conduct 
their professional activities in an inclusive educational environment.

Key words: inclusive, professional competence, inclusive competence, social-peda-
gogical work, children with special needs, pedagogue.
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nych i Turystyki w PPWSZ w Nowym Targu i profesorem tejże Uczelni. Dnia 9 maja 2016 r. wybrano go na stano-
wisko rektora PPWSZ.

Ks. dr Jerzy Zając – socjolog, absolwent Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie im. Jana Pawła II. Członek Stowa-
rzyszenia Naukowego Francis de Seles. Obszary zainteresowania naukowego – seminaryjne periodyki, regiona-
lizm, nauki o zdrowiu, nauki społeczne, nauczanie Katolickiej Nauki Społecznej, dialog międzykulturowy 
i międzyreligijny. Codzienna współpraca w Centrum Dialogu UKSW w Warszawie. 

  Ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ w Nowym Targu 
  Ks. dr Jerzy Zając - Centrum Dialogu UKSW w Warszawie  

Wstęp
W 2023 roku minie 100 lat od sprowadzenia do Czerwińska - przez ówczesnego bi-

skupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego - księży salezjanów. Błogosławiony 
dziś arcybiskup z Tumskiego Wzgórza powierzył w 1923 r. nowym gospodarzom opiekę 
nad sławnym w Polsce sanktuarium maryjnym, nad wiekowym kościołem i równie stary-
mi zabudowaniami klasztornymi, oddając w ich opiekę całą tamtejszą społeczność para-
fialną. Księża salezjanie, przejmując pieczę nad średniowieczną świątynią z cudownym 
obrazem Matki Bożej Czerwińskiej, równie starym i podupadłym klasztorem - pokłada-
nych nadziei nie zawiedli. Wzorem swego założyciela Jana Bosko, salezjanie czerwińscy 
w Matce Bożej postrzegali Patronkę dla wszelkich własnych przedsięwzięć; przekaza-
ne im pokanonickie zabudowania zakonne przejęli dla zorganizowania w nich nowego 
dom dla nowicjuszy wszystkich polskich zakładów salezjańskich; zaś parafię czerwińską 
uznali za pierwszorzędne zadanie kapłańskie, sprowadzające się do odpowiedzialności za 
życie duchowe i szczęśliwość wieczną jej mieszkańców.

Realizację niewielkiego, ale niezwykle ważnego fragmentu tych przedsięwzięć, za lata 
1926-1930, zapisali - dokładnie i ciekawie - salezjańscy redaktorzy wydawanego wówczas 
czasopisma pt. „Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej”. Można tam spotkać opis dziejów świą-
tyni i klasztoru, genezę obecności braci św. Franciszka Salezego w Czerwińsku, duże grono ich 
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wspomożycieli, publikacje prezentujące postać beatyfikowanego wówczas ks. Jana Bosko. czy 
wreszcie kronikę parafii i zorganizowanego tutaj zakładu salezjańskiego. W sumie jedno z sze-
ściu pism parafialnych diecezji płockiej czasów II Rzeczypospolitej (z Baboszewa, Czermna, 
Przasnysza i Winnicy) czerwiński „Posłaniec” jest bogatym, ciekawym i niewykorzystanym 
dotąd źródłem wiedzy historycznej tak dla diecezji płockiej jak i Zgromadzenia Księży Sale-
zjanów; jest również przesłaniem dla współczesności, widocznym m. in. w prezentowanym 
tam nauczeniu św. Jana Bosko i bł. arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

1. Krótka charakterystyka „Posłańca z Jasnej Góry Czerwińskiej”
Pierwszy jego numer ukazał się w styczniu 1926 r., jako pismo Zakładu Salezjańskie-

go w Czerwińsku n. Wisłą. Ks. Stanisław Łukaszewski - proboszcz parafii czerwińskiej, a 
zarazem dyrektor zakładu i redaktor odpowiedzialny „Posłańca”, zwracając się w słowie 
wstępnym „Do Parafian i Przyjaciół naszych”, nakreślił charakter i zadania nowego cza-
sopisma: „Opatrzność Boska uczyniła nas Salezjanów stróżami świątyni Matki Boskiej i 
murów klasztornych - tych pamiątek narodowych w Czerwińsku. Dążymy do tego, żeby 
ta świątynia, która od wieków głosi chwałę Maryi na Jasnej Górze Czerwińskiej, stała 
się jak najgodniejszym przybytkiem Niebios królowej, żeby ten prastary klasztor dźwi-
gnięty z ruin stał się wkrótce ogniskiem oświaty i cywilizacji. I oto dziś idzie do Was 
„Posłaniec” z tej Jasnej Góry Czerwińskiej, który Was ma powiadomić o tym, co się u nas 
dzieje, jak pracujemy, co zrobiliśmy, a co nam jeszcze do zrobienia zostaje. Pisemko to 
skromne co miesiąc zawita do Waszego domu, ale niejedną piękną wieść Wam przyniesie 
czy to z dawnych czy obecnych dziejów Czerwińska” (Łukaszewski 1926, 1).

„Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” pod redakcją ks. Stanisława Łukaszewskiego, 
a potem kolejno pod redakcją księży Józefa Liszki, Jana Rzepki, Jana Wosia i Sylwestra 
Króla zasadniczo ukazywał się co miesiąc przez 5 lat, do 1930 r., zazwyczaj w 4-stronico-
wej objętości, drukowany w Salezjańskiej Szkole Graficznej przy ul. Siemca 6 w Warsza-
wie. Redaktorzy tytułu nie szczędzili starań o jego formę i treści. Spotyka się tam wiele 
ilustracji, poezji, a poza wymienionymi już cyklami publikacji, także wiele ciekawostek. 
Jedna z nich, otwierając drugi numer „Posłańca”, próbuje odpowiedzieć dociekliwym 
Czytelnikom na pytanie „Skąd pochodzi w jego tytule napis: z Jasnej Góry Czerwińskiej? 
wszak jedna tylko jest w Polsce Jasna Góra Częstochowska, sławna na całą Ojczyznę 
naszą, jak Loreto we Włoszech, Lourdes we Francji? Tak jednak nie jest! Naród polski 
już od zarania swych dziejów w sposób szczególny ukochał Maryję, Jej ofiarował co 
miał najgodniejszego, a najpiękniejsze zakątki naszej ziemi ojczystej wybrał na miejsca 
wspaniałych świątyń swojej Królowej. Wyniosłe wzgórza wśród monotonnych równin 
Sarmackich, w obfitszych promieniach słońca jaśniejące, nazwał Jasnymi Górami Mat-
ki Boskiej. Najbardziej znana spomiędzy nich jest Częstochowska, ale starszą, a także 
bardzo sławną jest nasza Czerwińska na Mazowszu […]. Miejsce to wybrali praojcowie 
nasi dla Maryi, tu wystawili Jej świątynię i nazywali ja przez wieki długie Jasną Górą 
Czerwińską. Częstochowa wsławiła się dopiero za wojen szwedzkich w XVII w., gdy 
tymczasem na Jasną Górę Czerwińską udawał się już król Jagiełło w roku 1410, aby bła-
gać Maryję o zwycięstwo dla polskiego oręża pod Grunwaldem. Lud okoliczny i dalszy 
znał Maryję Czerwińską i do Niej się garnął; tu także doznawał niezliczonych łask, czego 
świadectwem te wota, na których często widnieje napis: za łaskę odebraną od Maryi na 
Jasnej Górze Czerwińskiej. Nazwę te postanowili także uwiecznić Kanonicy Regularni; 
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kiedy bowiem w roku 1672 wykonano na blasze srebrnej podobiznę starożytnego obrazu 
Matki Boskiej Czerwińskiej, wtedy u góry umieścili na nim taki napis: Obraz cudami 
wielkimi słynący Panny Maryi Matki Jezusa na Jasnej Górze Czerwińskiej w kościele 
Canonicorum Regul. Lateran.(„Skąd Jasna Góra”? 1926, 2).

2. Cześć i chwała Matki Bożej Czerwińskiej
Zapewne nie przypadkiem, w pierwszym dwuzdaniowym akapicie cytowanego wy-

żej w skrócie słowa wstępnego, otwierającego pierwszy numer „Posłańca” trzykrotnie 
wzmiankowana jest Matka Boża, Maryja z Jasnej Góry Czerwińskiej, Niebios Królowa. 
Zgłębiając treści poszczególnych numerów czasopisma nie trudno tam zauważyć - po-
dobnie jak i w życiu świętych ojców i przewodników salezjańskich: Franciszka Salezego 
oraz Jana Bosko - wszechobecność Maryi Wspomożycielki. Poza drukowanym w „Po-
słańcu” wieloodcinkowym artykułem poświęconym dziejom świątyni i klasztoru w Czer-
wińsku, gdzie liczne passusy poświęcone są znajdującym się tam kilkunastu obrazom 
Matki Bożej, zamieszczono również wiele publikacji Jej niepodzielnie zaadresowanych. 
Oto tytuły niektórych spośród nich: „Jak Maryja wspomaga Pomocników Salezjańskich”, 
„W miesiącu Maryi Wspomożycielki” (wiersz), „Królowa Korony Polskiej”, „Odpust 
Narodzenia Najśw. Maryi Panny”, „Królowa Różańca św.”, „Zwiastowanie Najśw. M. 
Panny”, „Witaj majowa jutrzenko”!, „Jak powstała świątynia Wspom. w Turynie”, „W 
hołdzie Matce Bożej”, „Królowa różańca świętego”, „Niepokalana”, „Maryja w życiu 
księdza Bosko”, „Matka Boska Czerwińska”, „Wspomożenie Wiernych”, „Medalik Ma-
ryi Wspomożycielki”, „Wniebowzięta”, „Święte Imię Maryi”, „O nabożeństwie różań-
cowym”, „Miesiąc Maryi”, „Łaska Najśw. Maryi Panny”, „Poświęcenie sztandaru M. 
Boskiej Wspomożenia Wiernych i Błogosławionego Ks. Bosko”, „Z myśli o Różańcu 
św.”, „Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny”, „Udajmy się do Matki Najświętszej”. 

Ten krótki przegląd świadectw kultu maryjnego w Czerwińsku wypada uzupełnić sa-
lezjańską wersją historii cudownego obrazu Matki Bożej Czerwińskiej drukowanego w 
„Posłańcu” w dłuższym i interesującym cyklu poświęconym dziejom świątyni i klasztoru 
w Czerwińsku. Wersja godna uwagi chociażby na liczne szczegóły nie cytowane w innych 
znanych i popularnych opisach tego obrazu. Oto fragmenty tego opracowania zawarte w 
podtytule „Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej”: „W ołtarzu głównym, 
w ramach bogato złoconych, znajduje się obraz Najśw. Maryi Panny, rozlicznymi łaska-
mi wsławiony. Obraz ten malowany jest w XVI wieku przez polskiego malarza Łukasza 
z Łowicza na wzór rzymskiej Matki Boskiej Większej. Łukasz wykonywał jakieś prace 
w kościele i nim odjechał, zamknąwszy się w pokojach opackich, na cześć Matki Bożej 
wymalował obraz wielki na cienkim płótnie do deski przyklejonym. Przez długi czas był 
ten obraz porzucony w skarbcu, a gdy sprowadzono z Krakowa wielki ołtarz bez obrazu, 
został on przeniesiony do tego ołtarza. Obraz ozdobiono srebrnymi sukienkami, bogato 
złoconymi. Od 1647 r. zasłynął licznymi cudami. Lud ze wszystkich stron garnął się w 
swych potrzebach do Najśw. Panny w czerwińskim kościele i doznawał nadzwyczajnych 
łask i cudów. Uwiadomiony o tym opat Karol Ferdynand Królewicz, biskup Płocki, wysłał 
w r. 1648 komisję, aby sprawdziła cuda. Komisja przesłuchała wiarogodnych świadków, 
którzy albo sami doznali od Matki Boskiej Czerwińskiej cudów, albo byli ich naocznymi 
świadkami, i wydała dekret orzekający o cudowności obrazu. Dekret ten zatwierdził biskup 
tego samego roku i ogłosił obraz Matki Boskiej Czerwińskiej cudownym. Obraz przedsta-
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wia Najśw. Bogarodzicę w postaci stojącej, z Panem Jezusem na ręku […]. Długość jego 
wynosi 2.75 m., a szerokość mniej więcej 1.25 m. […]. Matka Boska ma twarz opaloną i 
poważną, szczelnie owiniętą opaską, jakich używają zakonnice, dłonie ma spuszczone na 
dół i długie palce złożone na krzyż. Dziecię Jezus spoczywa w ramionach Matki, ma cerę 
o wiele świeższą od Niej, bujny włos, prawą rękę z palcami do błogosławieństwa trzyma 
wzniesioną, ku górze, ku prawemu ramieniu Matki, lewa opada w dół” („Dzieje świątyni i 
klasztoru w Czerwińsku. Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej” 1929, 4-5).

W innym miejscu „Posłaniec” przytoczył krótką historię cudownego obrazu Matki 
Bożej Czerwińskiej, opracowaną i wydawaną przez żyjących tam przez osiem wieków 
Księży Kanoników Regularnych, gdzie m. in. informowano, że „do tego obrazu ucieka-
jący się wielkie w potrzebach swoich skutki odbierają. Zmarli żywot, paraliżem rusze-
ni, powietrzem morowym i różnymi ciężkimi chorobami złożeni zdrowie, ślepi wzrok, 
głuszy słuch, niemówiący mowę, chromi chód, tonący ratunek, więźniowie, pożarem i 
ogniem nawiedzeni ratunek obrony biorą” („Dzieje świątyni i klasztoru w Czerwińsku. 
Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej” 1929, 5). Dalej jest mowa o licz-
nych i cennych wotach oraz modłach i dziękczynieniach ludu, prałatów, senatorów i kró-
lów polskich: „Władysław Jagiełło, idąc na wojnę przeciwko Krzyżakom w r. 1410 prosił 
Maryję na Jasnej Górze Czerwińskiej o zwycięstwo dla oręża polskiego, a po odniesio-
nym zwycięstwie przybywszy powtórnie, złożył na podziękowanie za wybawienie Polski 
hełm i wotum srebrne na ołtarzu czerwińskim. Zygmunt III udając się do Szwecji Wisłą 
roku 1593 modlił się tutaj. Przed tym obrazem Władysław IV o zdrowie błagał Maryję, 
a odzyskawszy je wotum srebrne zawiesił. Jan Kazimierz starając się o koronę nawiedził 
kilkakrotnie to miejsce w 1648 r. oddając losy elekcji i życia swego opiece cudownej 
Matki Bożej. Po koronacji dwa razy przed Jej obrazem dziękczynne modły składał i cho-
rągwie w 1649 r. na nieprzyjaciołach zdobyte, zawiesił w kościele” („Dzieje świątyni i 
klasztoru w Czerwińsku. Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej” 1929, 6).

3. „Posłaniec” przyczynkiem do obrazu życia salezjańskiego w Polsce
Wydawany przez Zakład Salezjański z Czerwińska n. Wisłą w latach 1926-1930 „Posła-

niec z Jasnej Góry Czerwińskiej” - miesięcznik adresowany do wszystkich parafian, obok 
informacji o porządku nabożeństw, ćwiczeniach rekolekcyjnych, świętach i innych uroczy-
stościach kościelnych w parafii; obok przypomnienia bogatej historii miejscowego klaszto-
ru, świątyni z cudownym obrazem Matki Bożej - miał też zawiadamiać swoich czytelników 
o tym, co dzieje się w czerwińskim świecie salezjańskim, jak tam pracują, co już zrobili i 
co jeszcze oczekuje na realizację. W ten sposób pismo parafialne stało się przyczynkiem do 
obrazu życia salezjańskiego w Polsce, przyczynkiem mało znanym i najprawdopodobniej 
w ogóle dotąd niewykorzystanym. Na jego stronicach w okolicznościowych publikacjach, 
w licznych odcinkach „Kroniki” i w odcinkach „Z życia Zakładu” upamiętnione zostały 
historyczne i piękne karty międzywojennych dziejów salezjańskich na ziemi czerwińskiej, 
od dnia przybycia w 1923 r. i pierwszego roku pracy po rok 1930 - ostatni rok „Posłańca”. 

Obraz ten najlepiej przedstawią przytoczone fragmenty ciekawszych zdarzeń, oddając 
przy tym ich tło i klimat. Wszystko zaczęło się 11 listopada 1923 r., kiedy to salezjanie 
przybyli do Czerwińska, a jeden spośród nich - ks. Stanisław Łukaszewski objął stano-
wisko proboszcza tej parafii. „Z ich przybyciem - jak w 1926 r. wspominał ten czas „Po-
słaniec” - zaczęło wstępować życie w puste i zniszczone mury klasztorne, odtąd dzieło 
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odbudowy ruszyło z miejsca i szybko posuwało się naprzód tak, że już w listopadzie 1924 
r. można było pomieścić w części odrestaurowanej 50-ciu młodzieńców-nowicjuszów. 
Zaludniły się znowu te od lat dziesiątek opustoszałe mury, przybyło rąk do pracy - to też 
tym raźniej jeszcze odtąd posuwana się prace odbudowy i ludzie ujrzeli coś niezwykłego: 
patrzyli na ten zastęp młodych kleryków, jak w chwilach wolnych od nauki i ćwiczeń 
pobożnych brali za łopaty, motyki, taczki itp. i ochoczo pomagali murarzom, cieślom, 
stolarzom i innym robotnikom, aby tylko praca posuwała się naprzód i zaoszczędziło się 
kosztów. A były one ogromne! Ileż to materiału budowlanego nie sprowadzono! Wago-
nami nadchodziło wapno, cement, cegły, deski, żelazo itd. Dwie pary koni od świtu do 
nocy były wciąż w ruchu, a nie mogły podołać i często trzeba było prosić o furmanki 
miejscowych gospodarzy” („Salezjanie w Czerwińsku” 1926, 2). 

Tymczasem zamieszczane w „Posłańcu” kroniki informowały o wspaniałych ceremo-
niach przywdziewania przez nowicjuszy sukni duchownych, świętowaniu uroczystości 
św. Stanisława Kostki, głębokim przeżywaniu święta Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, o dorocznym przemiłym spotkaniu ze św. Mikołajem, czy radosnym 
przeżywaniu Wigilii i świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli. Pisano 
tam jeszcze o wystawianiu przez nowicjuszy Jasełek (najczęściej według układu Rydla), 
o tzw. domowej uroczystości św. Franciszka Salezego - patrona dzieł salezjańskich, która 
w Czerwińsku osiągnęła wymiar uroczystości odpustowej, gromadząc najpierw w ko-
ściele na sumie, a wieczorem w klasztorze na akademie rzesze wiernych; o uroczystości 
Maryi Wspomożenia Wiernych - największego święta rodziny salezjańskiej, o pełnym 
rozmodlenia i zamyślenia Wielkim Tygodniu i o najradośniejszym święcie Zmartwych-
wstania Pańskiego. Z wymienionych wyżej uroczystości najczęściej powracano do przy-
jazdu kolejnych nowicjuszy, ich obłóczyn, ślubów i pożegnań przed wyjazdem na studia, 
bądź na pierwsze placówki, czasami nawet daleko poza Polskę. Interesująco pisano o tym 
w Kronice drukowanej w jednym z numerów „Posłańca” z 1927 roku: „Rok rocznie prze-
suwa się przez zakład czerwiński zastęp młodzieńców, którzy kierując się szlachetnymi 
pobudkami, pragną poświecić Panu Bogu młode lata w Zgromadzeniu Salezjańskim. Do 
niedawna tryb życia w naszym nowicjacie był nacechowany poważną jednostajnością, 
dziś - odmienny jego wygląd. Dnia 15 lipca wstąpiło w mury starożytnego klasztoru sie-
demdziesięciu czterech zuchów, by złożyć Bogu ofiarę z lat najpiękniejszych. Dziarska ta 
drużyna zjechała się z najdalszych zakątków Ojczyzny do warszawskiego zakładu, jako 
punktu zbornego, a stamtąd wyruszyła statkiem z radością w sercu i z pieśnią na ustach. 
Bo i czemuż się nie cieszyć? Jedzie się przecież do nowicjatu, o którym każdy z dawna 
śnił!... Powitanie było serdeczne. Koledzy otoczyli zewsząd, pytaniom nie było końca, 
lecz późna pora kazała odłożyć dalsze objawy radości na dzień następny. We wtorek 
rozpoczęły się rekolekcje, które zakończyły się ślubami zakonnymi 39 zeszłorocznych 
nowicjuszów” („Kronika” 1927, 4). Ciekawą relację na ten temat przyniósł także nr 12 
„Posłańca” z 1927 r., który „był w Czerwińsku i widział na własne oczy, jak w „katedrze” 
50 studentów zrzuciło świeckie marynarki, by przywdziać na się długą, czarną sutannę, 
a na głowę, zamiast pstrej czapki gimnazjalnej, w kąt rzuconej, włożyć birety, aby, zmie-
niając swój wygląd zewnętrzny, okazać publicznie swoje dążenia i ideały, mając jedynie 
Boga na celu. Widział on jakąś specjalna radość na twarzach tych szczęśliwych, tak pod-
czas uroczystej sumy, jak i przez dzień cały i na zaimprowizowanym wieczorku, uroz-
maiconym śpiewami chóralnymi” („Kronika” 1927, 2-3). Do tego tematu powrócono też 
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w 1928 r. podkreślając jak to „niepostrzeżenie przyszły egzaminy roczne, coraz większy 
ruch w zakładzie, bo 14 lipca mieli zjechać nowi nowicjusze. Pięknie iluminowany klasz-
tor i kościół już na kilka kilometrów świecił nowo przybywającym jak gwiazda morska 
płynącym do niej żeglarzom, i przyjął ich w swe gościnne mury, by znowu rok cały żyć 
ich życiem młodzieńczym i świętym. Wionął po zakładzie jakiś duch nieznany, jakby 
świecki, lecz tylko na chwilę, bo już nazajutrz, 15 lipca wieczorem skupienie rekolekcyj-
ne rozpostarło skrzydła nad zakładem” („Kronika” 1928, 4). 

Fragmenty kronik skupiały uwagę na bardziej powołaniowych stronach życia klery-
ków-nowicjuszy w Czerwińsku oraz na podejmowanych w zakładzie gościach. Przykła-
dem pierwszych wzmianek jest sprawa misji prowadzonych niemal na całym świecie i 
stanowiących ważną domenę pracy kapłańskiej środowiska salezjańskiego; przykładem 
drugich - odwiedziny takich osobistości jak np. Filipa Rinaldiego - Generała Zgromadze-
nia Salezjańskiego, biskupów: Anatola Nowaka z Przemyśla, Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego z Płocka, sufragana łódzkiego Kazimierza Tomczaka, sufragana płockiego 
Leona Wetmańskiego, księży z Holandii, Rzymu i Turynu, a także osób świeckich: Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych, gen. F. Sławoj-Składkowskiego, Wojewody Warszawskiego 
Sołtana z żoną, Wice-Wojewody Warszawskiego i Starosty Płońskiego. 

Gośćmi czerwińskich nowicjuszy bywali też salezjańscy misjonarze, m. in. z Brazylii, 
Chin i Ziemi Ognistej. O jednym z takich spotkań odnotowano: „Miłe i rzewne wrażenie 
pozostawił po sobie dzień 1 października. W dniu tym bowiem żegnaliśmy odjeżdżają-
cych w dalekie zamorskie krainy, na połów dusz nieśmiertelnych - dziewięciu nowych 
misjonarzy. Ośmiu z nich to byli nowicjusz czerwińscy - przybyli pożegnać dom nowi-
cjatu, w którym spędzili najpiękniejszy rok swego życia, gdzie hartowali się na przyszłe 
trudy i znoje i marzyli o tej chwili rozłąki, w której z miłości dla Chrystusa opuszczą kraj, 
rodzinę, współbraci i udadzą się do Indii, Chin, Peru, Chile na trudy i znoje - nieść światło 
Chrystusowe” („Z życia zakładowego” 1929, 6-7).

4. „Posłaniec” źródłem do historii Kościoła Płockiego
Wiele informacji z „Posłańca z Jasnej Góry Czerwińskiej” stanowi bogaty materiał 

źródłowy do historii parafii w Czerwińsku, która od 1923 r. pozostaje pod kuratela du-
chową księży salezjanów. Ponieważ historycy diecezji płockiej w opracowaniach swoich 
czasopisma tego nie cytują, można przypuszczać, że źródło to nie jest im bliżej znane, 
kiedy porówna się literaturę dotyczącą historii Kościoła Płockiego z treściami zawartymi 
w „Posłańcu”, a zwłaszcza w poszczególnych odcinkach jego „Kroniki”. Naturalnie, nie 
ma sensu relacjonować wszystkich przedstawionych tam zdarzeń, które zostały odnoto-
wane w tak popularnych tytułach jak np. „Miesięcznik Pasterski Płocki”, „Kalendarium 
życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941”, „Arcybiskup 
Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci” 
czy w biogramach biskupów i księży w wielotomowym dziele pt. „Duchowieństwo die-
cezji płockiej”. Są w „Posłańcu” informacje, które przekazy historyczne wymienionych 
publikacji dopełniają, rozszerzają, bądź wyjaśniają. I takie tylko informacje „Posłańca” 
zostaną przytoczone na potrzeby artykułu.

Wypada zacząć od genezy księży salezjanów w Czerwińsku, tj. od opinii, że ich sprowa-
dzenie do Czerwińska nastąpiło w 1923 r. za sprawą biskupa A. J. Nowowiejskiego. Tymcza-
sem „Posłaniec” za współautora tego faktu wymienia również ks. Eugeniusza Gruberskiego, 
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który w latach 1907-1923 był proboszczem par. czerwińskiej i wielkim restauratorem tam-
tejszego dziedzictwa kościelnego. Okazuje się, że „ks. prałat Eugeniusz Gruberski czynił co 
tylko mógł, by te zabytki od zupełnego zniszczenia ratować i możliwie przywrócić im dawne 
znaczenie. Wiedział jednak dobrze, że on jako jednostka jest śmiertelny i tak ogromnej pracy 
nie podoła - dlatego przemyśliwał i marzył ciągle o sprowadzeniu do Czerwińska jakiegoś 
zakonu, który by prowadził dalej przez niego zapoczątkowane dzieło odbudowy. Znając zaś 
od wielu lat zbożną działalność synów ks. Bosko starał się, by oni objęli te zabytki, odbudo-
wali je i uczynili z nich ognisko ducha religijnego i chwały Bożej. Nie doczekał się tej chwili, 
bo przedwcześnie śmierć przecięła pasmo jego dni dnia 12 września 1923 r., jednak teren był 
już przez niego przygotowany i teraz spełniło się jego życzenie. Ordynariusz miejscowy J. E. 
ks. bisk. Nowowiejski oddał klasztor i parafię Czerwińską Księżom Salezjanom, którzy dnia 
11 listopada 1923 obejmowali parafię czerwińską w osobie ks. Stanisława Łukaszewskiego 
jako proboszcza” („Salezjanie w Czerwińsku” 1926, 2). 

„Posłaniec” w kilku odcinkach przypomniał parafianom szczegóły z dziejów XI-
-wiecznego klasztoru i kościoła czasów Kanoników Regularnych, Panien Norbertanek 
i księży diecezjalnych; historię królowania na Jasnej Górze Czerwińskiej Matki Bożej 
- Pani Mazowsza wraz z przejawami zainteresowania okazywanego temu miejscu przez 
królów polskich, jak równie przez prymasów, kardynałów i biskupów Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Czytelnik „Posłańca” był na bieżąco informowany o ważnych wydarze-
niach w parafii i zapraszany do udziału w nich. Proszono go więc na uroczystości Pańskie 
(Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, uroczysto-
ści maryjne, odpustowe i wewnętrzne zgromadzenia wychodzące często poza salezjań-
skie mury. Przykładem może być tutaj uroczystość św. Franciszka Salezego, awansująca 
w 1926 r. do rozmiarów uroczystości odpustowej w całej parafii: „O godz. 10-ej zaczęła 
się suma; choć to dzień powszedni, świątynia była pełna ludu. Klerycy wykonali cztero-
głosową Mszę Grubera z towarzyszeniem organu. Ześpiewany męski chór dodawał całej 
uroczystości podniosłego nastroju. Okolicznościowe kazanie o św. Franciszku wygłosił 
ks. Ign. Hlond. Na tę naszą uroczystość przybył z Warszawy czcig. ks. Inspektor dr. Ant. 
Hlond i wziął czynny udział w naszym święcie, szczególnie zaś w wieczornej akademii 
ku czci św. Franciszka Salezego, która wypadła bardzo pięknie. Szczupłość salki teatral-
nej nie pozwala nam na zaproszenie wielu gości na podobne akademie, chcielibyśmy to 
uczynić koniecznie. Mamy jednak nadzieję, że z nadchodzącą wiosną będziemy mogli 
przystąpić do dalszego restaurowania ruin klasztoru i wybudować nowa salę teatralną, 
przystosowaną do potrzeb miejscowych, a wtedy ludność czerwińska częściowej będzie 
mogła zabawić się i rozweselić w godziwy i przyjemny sposób” („Kronika” 1926, 4).

Swoisty, czerwiński koloryt - godny podkreślenia - miała tamtejsza Wielkanoc: „Wielki 
tydzień poprzedzający święta Zmartwychwstania Pańskiego zgromadził do kościoła wielu 
wiernych parafian. Ceremonie bowiem tego tygodnia, odprawiane zwyczajem katedr bisku-
pich i wielkich świątyń, także u nas z całą okazałością i ścisłością, mają w sobie piękno nie-
zwykłe. Jutrznie śpiewane przez kleryków wieczorami w środę, czwartek i piątek odznaczają 
się szczególniejszym urokiem […]. Na uwagę zasługują te prześliczne pieśni śpiewane dłu-
gimi godzinami przy grobie Zbawiciela. Rezurekcję poprzedziły symboliczne grzmoty bęb-
na, wiernie udające trzęsienie ziemi przy zmartwychwstaniu Chrystusa. Zaledwie pierwsze 
brzaski zorzy wynurzyły się z nocnych mroków, Wisła zaroiła się stadem drobnych łódek, 
na których lud spoza Wisły pospieszał do Czerwińska, a drogami i polnymi ścieżkami ze 
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wszystkich stron napływali parafianie z okolicznych wiosek. To też sama rezurekcja przed-
stawiała imponujący widok. Tysiączne tłumy rozśpiewane otaczały rzędy kleryków wśród 
których szedł Chrystus Zmartwychwstały i błogosławiący dookoła; na wieży grały dzwony, 
a za murami rozlegały się potężne huki moździerzy. Wschodzące słońce radośnie przyświe-
cało z góry triumfalnemu pochodowi Zwycięzcy śmierci i piekła”. („Kronika” 1926, 3).

W źródłach płockich skrzętnie odnotowywano każdy krok i każde słowo A. J. Nowo-
wiejskiego, także jego turyńskie spotkanie z ks. Bosko, okazjonalnie podkreślone przez 
„Posłańca”; zabrakło jednak w „Kalendarium” i w biogramach Arcybiskupowi poświęco-
nych wiadomości o jego szczególnych, starych związkach z Czerwińskiem - tego - że po 
śmierci proboszcza czerwińskiego ks. kan. Jana Żórawskiego „w r. 1897 otrzymał zarząd 
parafii ks. Antoni Julian Nowowiejski obecny ordynariusz płocki, podówczas wiceregens 
i profesor seminarium diecezjalnego. Ponieważ wspomniany Dostojnik Kościoła zatrzy-
mał urząd, jaki dotąd w Płocku piastował, dlatego bezpośredni zarząd parafii oddano w 
ręce administratorów: najprzód na okres 4 lat - ks. St. Pujdzie, obecnemu dziekanowi 
nasielskiemu, a potem na prawie 5 lat ks. Wincentemu Chabowskiemu, obecnie prałatowi 
i dziekanowi w Sierpcu. Mimo tak rozbieżnych zajęć dokonał osobiście nowy ks. Pro-
boszcz [Nowowiejski] rozszerzenia cmentarza i poświecił go 22. 8. 1897 r. przy współ-
udziale licznego tłumu wiernych, jak wspominają akta parafialne. Jest Jego również nie-
małą zasługą, że uratował klasztor przed chciwą ręką grabieżcy rosyjskiego […]. Gdy 
następnie przeniesiono teraźniejszego ks. Biskupa na probostwo w Sochocinie, objął w r. 
1906 rządy parafią ks. Paweł Rozpędowski” („Dzieje świątyni i klasztoru w Czerwińsku 
n. W. Księża proboszczowie Parafii Czerwińskiej” 1927, 3).

Nie ma nigdzie w czasopiśmiennictwie płockim tylu interesujących wiadomości i ilu-
stracji o kapłanie z Turynu, Janie Bosko, co właśnie w czerwińskim „Posłańcu” - polskim i 
mazowieckim świadku jego beatyfikacji, a następnie „reporterze” ze szlaku relikwii Błogo-
sławionego do świątyni czerwińskiej. Długi cykl publikacji postaci tej poświęconych otwie-
ra tam informacja pt. „W trzydziestą dziewiątą rocznicę zgonu księdza Bosko” (R. 2: 1927 
nr 1 s. 3-4). Potem, w następnych numerach „Posłańca” spotykamy „Testament ks. Bosko 
do Pomocników Salezjańskich”, artykuły pt. „Metoda Księdza Bosko”, „Ks. Bosko wśród 
młodzieży”, „Ks. Bosko a odmawianie Różańca św.”, „Maryja w życiu księdza Bosko”, „Ks. 
Bosko na zamku hr. Chambord”, „Wstawiennictwo Ks. Bosko”, „W przededniu gloryfikacji 
ks. Bosko”, „Z życia ks. Bosko”, „Ks. Bosko - błogosławionym” i „Łaski Bł. ks. Bosko”. 

Z okazji beatyfikacji Wielkiego Turyńczyka w 1929 r. ukazał się numer „Posłańca” 
w całości poświęcony tej Postaci. Otwiera go wiersz zatytułowany „Ojcze, łzą szczęścia 
witamy dzień” i zdjęcie Świętego Bohatera ze statuetką Matki Bożej. Dalej następują 
publikacje z życia i z nauczania Jana Bosko, o cudach zdziałanych za jego wstawiennic-
twem, o podróży jego relikwii do Czerwińska i o programie czerwińskich uroczystości 
ku czci Błogosławionego. Z kolei ostatni w 1929 r., grudniowy „Posłaniec z Jasnej Góry 
Czerwińskiej”, obok życzeń Bożonarodzeniowych i noworocznych zamieszcza sprawoz-
danie z tych uroczystości, które w dniach 21-24 listopada 1929 r. przykuły uwagę całej 
diecezji płockiej. Jest to bodaj najobszerniejsza z opublikowanych na ten temat relacji, 
której najważniejsze fragmenty tutaj przytaczamy:

Dnia 21 […] ks. Piotr Wiertelak […] dokonał pięknej ceremonii poświęcenia i odsło-
nięcia obrazu Bł. Jana Bosko, umieszczonego w bocznym ołtarzu światyni Matki Boskiej 
Czerwińskiej […]. Z piersi młodzieży wyrywa się potężne „Ojcze, łzą szczęścia…” […]. 
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Po serdecznym przemówieniu ks. Wiertelaka […] nastąpiła msza święta […]. W drugi 
dzień triduum nabożeństwa odbyły się jak w dniu pierwszym […]. W sobotę o godz. 
9 wyruszyła ze świątyni procesja na rynek, gdzie wzniesiono prowizoryczny ołtarz z 
wizerunkiem Błogosławionego. O godz. 9.15 Przewielebny Ks. Inspektor A. Hlond w 
towarzystwie ks. Prob. M. Kaźmierczaka przywiózł autem z Warszawy upragnione świę-
te szczątki” („Uroczystości ku czci Błogosławionego Jana Bosko w Czerwińsku” 1929, 
12). Dzieci szkolne odśpiewały hymn ku czci Błogosławionego, ks. proboszcz wygłosił 
przemówienie sławiące życie i cnoty ks. Bosko, potem - już w starożytnej świątyni - od-
prawiono uroczyste nabożeństwo z kazaniem. Szczególnie bogaty program uroczystości 
przewidziano na ostatni dzień triduum - niedzielę z udziałem biskupa A. J. Nowowiej-
skiego z Płocka. „Po krótkiej modlitwie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Czer-
wińskiej, udzielił J. E. sakramentu bierzmowania sześciu nowicjuszom, a po serdecznej 
przemowie, przepojonej miłością ojcowską, dopełnił pięknej ceremonii obłóczyn, przy-
bierając w sukienkę duchowną 25 młodzieńców, zaś 10 zawiesił medalik św. Franciszka 
Salezego - oznakę braci Towarzystwa Salezjańskiego. Wręczywszy świece nowicjuszom 
J. E., choć pracą i wiekiem stargany, po raz drugi zabrał głos wypowiadając podniosłą 
mowę, pełną werwy i pasterskiej troskliwości, zachęcając by przez zaparcie samych sie-
bie na ciernistej drodze krzyża, ochoczo, z weselem znosili ciężar obowiązków, jakie 
teraz i w przyszłości przełożeni na nich włożą. Płonące światło ma przypominać pole-
cenie Boskiego Mistrza, aby się stać prawdziwym światłem i zachowawczą solą ziemi” 
(„Uroczystości ku czci Błogosławionego Jana Bosko w Czerwińsku” 1929, 12). 

Po pontyfikalnej sumie celebrowanej przez płockiego Arcypasterza i kazaniu głoszonym 
przez ks. W. Balawajdra, i po uroczystym obiedzie program uroczystości dopełniła akade-
mia ku czci Błogosławionego z referatem jemu poświeconym i bogatą częścią artystyczną.

5. Ewangeliczne via Czerwińsk przesłanie o wychowaniu
„Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” ostatnich lat dwudziestych XX wieku - źródło 

wiedzy historycznej o salezjanach na Mazowszu, o jednej z parafii diecezji płockiej oraz 
o jej wielkim, błogosławionym arcybiskupie A. J. Nowowiejskim – zawiera także ważne, 
również na dzisiaj, przesłanie. Dotyczy ono wychowania, a trafiło do „Posłańca” przy 
okazji prezentacji postaci ks. Jana Bosko oraz zamieszczonej tam części listu Biskupa 
Płockiego z 5 dnia marca 1930 r., poświęconego wychowaniu młodzieży. W sumie są tam 
trzy znamienne teksty: „Jak Małgorzata Bosko wychowywała swoje dzieci”, „Kim był bł. 
Ksiądz Jan Bosko” i wspomniany już fragment listu pasterskiego. Z racji aktualności ich 
treści, świadczą one o dodatkowym walorze analizowanego „Posłańca” i w pełni zasłu-
gują na miano ewangelicznego przesłania. 

Oto reminiscencje syna o metodach wychowawczych dzieci, praktykowanych przez 
Małgorzatę Bosko: „Starała się wychowywać swe dzieci po chrześcijańsku. Z każdej 
okoliczności umiała skorzystać, by jakąś dobrą myśl, jakieś szlachetne uczucie zaszcze-
pić w najdroższych swoich skarbach. Z widoku firmamentu usianego gwiazdami prze-
nosiła ich myśli do tej niebieskiej nagrody, jaką Bóg zgotował tym, którzy Go miłują. 
Spoglądając na falujące łany, na łąki pokryte wzorzystym kobiercem, mówiła dzieciom 
o dobroci Boskiej i o obowiązku okazywania mu za nią wdzięczności. Nawet klęski, jak 
gradobicia, powodzie itp. napełniały ją uwielbieniem sprawiedliwości Bożej i ze łzami 
w oczach zdawała się na wolę Bożą, mówiąc: Bóg karze za grzechy, z Panem Bogiem 
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się nie żartuje. Chociaż Małgorzata sama nawet pisać nie umiała, lecz obdarzona nie-
zwykłym rozumem od najwcześniejszych lat uczyła swe dzieci, jak mają służyć Bogu. 
Oprócz modlitw, które zwykle odmawiała z nimi wspólnie, uczyła je katechizmu i sama 
przygotowywała do spowiedzi i Komunii św., tym sposobem znacznie ułatwiając pracę 
kapłanowi” („Jak Małgorzata Bosko wychowywała swoje dzieci” 1930, 3).

O samym ks. Janie Bosko, jako wychowawcy „Posłaniec” pisał: „Był wzorem wy-
chowawcy. Celem pozyskania serc wychowanków i skierowania ich ku Bogu, używał 
wszelkich zabiegów, jakie mu wskazywała miłość. Wesołość, zaufanie, swoboda, duch 
rodzinny, łagodność w obejściu, nieustanna czujność i uprzedzająca wyrozumiałość w 
upominaniu i kierowaniu indywidualnym błądzących, jednym słowem cała pedagogia 
wypływająca z Ewangelii Chrystusowej - oto cechy charakterystyczne metody, która 
dziś powszechnie nosi nazwę systemu wychowawczego księdza Bosko, a zastosowana w 
setkach Zakładów Salezjańskich i Córek Maryi Wspomożycielki, przynosi zadziwiające 
owoce wychowania” („Kim był bł. Ksiądz Jan Bosko”? 1929, 3).

List pasterski Nowowiejskiego o wychowaniu młodzieży, oparty o encyklikę Piusa XI 
temu samemu tematowi poświęconą, przypomina zasady chrześcijańskiego wychowa-
nia przede wszystkim podkreślając, że efektem wychowania powinny być dobre dzieci, 
uczciwi mężowie, wierne żony, zacni obywatele, sumienni urzędnicy, odważni żołnierze, 
ludzie charakteru i obowiązku. Dalej płocki pasterz za Ojcem św. przypomina, że wycho-
wanie zależy od wychowawców, a wychowawcze posłannictwo jest przede wszystkim i 
nade wszystko w pierwszym rzędzie rzeczą Kościoła i rodziny, państwo zaś ma usuwać 
przeszkody wrogie moralnemu i religijnemu wychowaniu, budować szkoły, organizować 
nauczanie, popierać wychowawcze wysiłki rodziny i Kościoła. Z kolei rodzice, świadomi 
odpowiedzialności przed Bogiem za religijne wychowanie dzieci, powinni strzec dziecko 
przed złem, usuwając okazje do grzechu, a także dając mu dobry przykład.

„W wychowaniu młodzieży - czytamy w dalszej części cytowanego listu - dopomaga 
rodzicom szkoła. Troska więc o dobrą szkołę powinna rodzicom głęboko leżeć na sercu… 
Trzeba to wiedzieć i głosić, że katolicy starając się o katolicka szkołę, nie uprawiają jakiejś 
partyjnej polityki, ale prowadzą dzieło religijne z nakazu sumienia. W szkole katolickiej 
- mówi w encyklice Ojciec św. - potrzeba, żeby całe nauczanie i całe urządzenie szkoły, 
nauczyciele, programy, książki wszystkich przedmiotów były owiane chrześcijańskim du-
chem […]. Prawdziwego postępu droga jest nam podana przez naszego Odkupiciela: Bądź-
cie wy tedy doskonali, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Po tej drodze prowadzić 
należy wychowanie młodzieży polskiej” („Rodzicom ku rozwadze” 1930, 2-3).

„Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej”, był modelowym pismem parafialnym. Poza bieżą-
cymi zagadnieniami duszpasterskimi wynikającymi m. in. z kalendarza liturgicznego, prowa-
dził on kronikę, przypominał dzieje parafii i jej zabytki oraz postaci zasłużone dla lokalnego 
Kościoła. Poza tym redakcja zainteresowana była ubogacaniem pisma o treści etyczno-moral-
nej i tematykę społeczną. Tego rodzaju „Posłaniec” stał się nie tylko wartościowym źródłem 
wiedzy historycznej o Kościele katolickim na Mazowszu lat dwudziestych minionego stulecia, 
ale po dziś dzień emanuje przesłaniem o nieprzemijających wartościach.

Streszczenie:
Czasopismo „Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” wydawany przez Księży Salezja-

nów w Czerwińsku, był modelowym pismem parafialnym. Poza bieżącymi zagadnienia-
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mi duszpasterskimi, prowadził kronikę, przypominał historię parafii i jej zabytki oraz lu-
dzi zasłużonych dla lokalnego Kościoła. Redakcja ubogacała pismo o treści etyczno-mo-
ralne i tematykę społeczną. „Posłaniec” stał się nie tylko wartościowym źródłem wiedzy 
historycznej o Kościele katolickim na Mazowszu lat dwudziestych minionego stulecia, 
ale po dziś dzień emanuje przesłaniem o nieprzemijających wartościach.

Słowa kluczowe: salezjanie, Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej, czasopisma para-
fialne, św. Jan Bosko, bł. abp Antonii Julian Nowowiejski, Czerwińsk

Summary:
The Salesian “Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej”. History and message
The magazine “Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” (lit. “Messenger of Jasna Góra 

Czerwińska”) published by the Salesians in Czerwińsk, was a model parish journal. Apart 
from current pastoral issues, it kept a chronicle, brought back the history of the parish 
and its monuments as well as of the people who greatly contributed to the local church. 
The editors enriched the magazine with articles raising ethical, moral and social issues. 
“Posłaniec” became not only a valuable source of historical knowledge about the Catho-
lic Church in Mazovia in the twenties of the last century, but it, even today, conveys a 
message of everlasting values.

Keywords: Salesians, “Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” (lit. “Messenger of Ja-
sna Góra Czerwińska”), parish magazines, St. John Bosco, Bl. Archbishop Antoni Julian 
Nowowiejski, Czerwińsk
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WOBEC 
KWESTII <UBÓSTWA>

Ur. 4 lipca 1948 roku w Gołębiu koło Puław /woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedago-giczne w 
Lublinie oraz podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później - na specjali-zacji socjologicznej 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Dalszą naukę kontynuował w l. 1972-1975 w Instytucie Teologii 
Pastoralnej KUL, gdzie napisał pracę dyplomową pt.: „Rola i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby 
chrześcijanina. Opracowanie w świetle Vaticanum II” oraz uzyskał licencjat z teologii. W roku 1975 podjąłem 
pracę zawodową w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na etacie staży-sty-bibliotekarza i rozpocząłem studia 
doktoranckie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny 
wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium 
Bibliotekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyjna stanowi podsumowanie dotychczasowej 
działalności naukowo--publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych 
tematów ewangelizacji parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym 
KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne bibliografie.

  Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL JPII w Lublinie 

/Wstęp/. 1. Kwestie współczesnego <ubóstwa> w interpretacji Papieża: ogólne spoj-
rzenie na <ubóstwo>; problem <ubóstwa> według Świętego (dwa nurty troski o ludzi 
ubogich). 2. Papieska propozycja walki z <ubóstwem> (<opcja preferencyjna na rzecz 
ubogich>: 1-4). 3. Papieski projekt <ekonomii komunii> (trzy rzeczy; dygresje końco-
we). Podsumowanie /pol-ang/. Przypisy.

*********

Istniejący od zarania dziejów ludzkości problem ubóstwa jest dziś znany dość pobież-
nie i jednostronnie, najczęściej w socjalno- ekonomicznym aspekcie. Na co zwraca uwa-
gę nauka Kościoła, zresztą zgodnie z osobową naturą człowieka, nie dostrzega się jego 
szerszego wymiaru społeczno-kulturowego, a tym bardziej moralno-religijnego. Zaryso-
wał się szczególnie wyraźnie niepokojąco, zarówno w związku z zachodzącymi w świe-
cie współczesnym przemianami, jak i w kontekście rozwijających się badań naukowych 
o człowieku, które wskazują na potęgujące się dziś wyraźnie w życiu ludzi i społeczności 
znamiona <cywilizacji śmierci>. Tendencje takie potwierdza jednoznacznie zwykła co-
dzienność, jaką znaczona jest egzystencja zwyczajnych ludzi oraz wciąż rozwijające się 
i specjalizujące dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, politycznej, kulturowej, 
technologicznej, edukacyjnej, itp. Zdawałoby się, iż te innowacyjne postępy w sferach 
doczesności XXI wieku winny skutecznie rozwiązywać wszelką ludzką niedolę, ale 
rzeczywistość wskazuje na coś wręcz odwrotnego, na nowe obszary i rodzaje pojawiają-
cego się w różnych postaciach ubóstwa, które niebezpiecznie eskaluje się. Zjawisko ubó-
stwa, szczególnie duchowego, panoszy się niespodziewanie groźnie w społecznościach 
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dobrobytu, tj. szczególnie tam, gdzie ludzie żyją ponad stan. Gdzie panuje i postępu-
je dobrobyt materialny, wysoki poziom konsumpcji, itp., tam istnieją najpoważniejsze 
symptomy moralno-duchowego ubóstwa w postaci ludzkiego nieszczęścia i beznadziei. 

Problem ubóstwa sięga swoimi korzeniami o wiele głębiej w naturę ludzkiego jestestwa. 
Dlatego niezmiernie cennym byłoby sięgnąć po wiekopomne nauczanie Kościoła, którego 
niezrównanym orędownikiem był Święty Jan Paweł II. Być może znajdziemy w Jego na-
uczaniu odpowiedzi na wciąż nierozwiązane problemy ludzkiego ubóstwa, które tkwi czę-
sto w zdechrystianizowanej, przesiąkniętej konsumpcjonizmem i relatywizmem moralnym 
epoce. Być może, iż ów dramat szalejącego ubóstwa - w erze wielkich postępów człowieka 
zwanej „ponowoczesnością” - kryje się w braku pokory, w postawie buntu wobec Boga. 
Przyjrzyjmy się więc dokładniej wykładni Świętego, która podobnie - jak w wielu innych 
kwestiach życia i ludzkiej aktywności - może przynieść nieoczekiwaną odpowiedź !

1. Kwestia współczesnego <ubóstwa> w interpretacji Świętego Jana Pawła II
Ogólne spojrzenie na <ubóstwo>. <Ubóstwo> - od łac. potrzeba, brak, powód nędzy 

czy biedy - to najogólniej rozumiany stan niemożności zaspokojenia pewnych, często 
podstawowych potrzeb człowieka, bez których nie może on normalnie egzystować i roz-
wijać się. Popularnie oznacza <ubóstwo> trwały brak środków socjalno-materialnych 
do realizacji elementarnych potrzeb człowieka, jak i całych grup, na poziomie godnym 
osobowego bytowania. Wraz z zewnętrznym niedoborem materialnych warunków w eg-
zystencji człowieka, nierozdzielnie wiąże się z nim dezaprobata lub niezadowolenie z 
życia, które mogą wynikać z kilku przyczyn zubożenia: 1 - tkwiącego w jego psychice 
(charakter, postawa, zdolności, zachowania…); 2 - z zewnętrznych czynników człowieka 
(pochodzenie, miejsce zamieszkania, bezrobocie, recesja…); 3 - jako efekt braku wspar-
cia ze strony państwa i jego polityki socjalnej oraz instancji pomocowych tzw. trzeciego 
sektora w: wychodzeniu z biedy, organizowaniu resocjalizacji, likwidowaniu korupcji…; 
4 - pomocy ze strony religijno-kościelnych struktur, które zwalczałyby obezwładniające 
postawy ludzi powodowane nadmierną konsumpcją, znieczulicą moralną, zanikiem więzi 
społecznych, postępującą dechrystianizacją, itd. 

Zawsze stanowiło <ubóstwo> jeden z naczelnych tematów w nauczaniu i praktyce 
Kościoła. To brak dóbr materialnych i wartości duchowych, które służą człowiekowi 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, ale także dają gwarancję zachowa-
nia przez niego praw do życia godnego „na miarę człowieka”. Od początku istnienia 
zajmował się Kościół ludźmi ubogimi w sposób szczególny. W celu likwidacji biedy, 
znana była w chrześcijańskich wspólnotach pierwotnych „komunia dóbr”. W później-
szych wiekach był Kościół inicjatorem i sponsorem pierwszych w historii sierocińców, 
ochronek, domów starców, hospicjów, szkolnictwa i wychowania oraz idei szpitalnictwa 
czy pomocy socjalnej. Inicjatywy takie podejmowały Kościoły lokalne, szczególnie po-
wstające wspólnoty zakonne i świeckie, itp. Ileż to znanych jest w dzisiejszej hagiogra-
fii licznych przykładów świętych - działaczy charytatywnych, apostolskich, itd., którzy 
bezprzykładnie szerzyli ideały Bożego miłosierdzia na niezmierzonych polach walki z 
ludzkim nieszczęściem i biedą. Było to <ubóstwo> powodowane przez liczne epidemie, 
wojny, kataklizmy, rewolucje i wrogie chrześcijaństwu ideologie. Spośród pomagających 
wywodziła się olbrzymia rzesza ludzi wierzących wszystkich epok Kościoła, zarówno 
świeckich i duchownych. Nie brakuje ich także dzisiaj, gdzie całe zastępy apostołów 
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Kościoła i ludzi „dobrej woli” niosą pomoc potrzebującym na wszystkich kontynentach. 
Codziennie takich faktów pomocy w postaci zdeterminowanej woli i bezpardonowej 
walki z rzeczywistością <cywilizacji śmierci> dostarczają informacje medialne. Przy-
wołując z zapomnienia - to przede wszystkim Kościół otaczał zawsze opieką ludzi bied-
nych, samotnych, chorych, opuszczonych, uchodźców, wykluczonych i więzionych… 
Był ich inicjatorem i mecenasem przez wiele stuleci. I takim pozostaje także do dziś - o 
czym przekonują liczne dzieła, które prowadzi lub im patronuje. Za czynami miłosier-
dzia chrześcijan postępowało społeczno-moralne nauczanie Kościoła, w którym usilnie 
propagowano - oparte na „wspólnej gramatyce etycznej” - zasady społecznej sprawiedli-
wości i miłości. Niepomiernie wzbogaciła się obecnie ta nauka o nowe idee teologicz-
no-społeczne i zasady realizacyjne, które ukazują główne przyczyny, negatywne skutki 
oraz środki zaradcze, jakie pozwalałyby ograniczać lub likwidować w świecie ubóstwo. 
Czego nie wolno pominąć - wyjątkowo ogromny i godny podkreślenia wkład do tego 
problemu wniósł Święty Jan Paweł II (1).

 Problem <ubóstwa> według Papieża. To jeden z problemów najczęściej poru-
szanych w nauce Świętego, który zwracał uwagę na zasięg globalny ubóstwa wiążący się 
z: narastającą dysproporcją ekonomiczną pomiędzy Północą i Południem oraz Wscho-
dem i Zachodem, wyścigiem zbrojeń, zadłużeniem międzynarodowym, wzrostem bez-
robocia, różnorakimi patologiami społecznymi, itp. Jego skutkami najczęściej stają się: 
marginalizacja społeczna i samotność, powód do emigrowania oraz rozkładu więzi, np. 
rodzinnych. Wskazywał też Papież na powiązanie, aczkolwiek nie zawsze, ubóstwa ma-
terialnego z duchowym, objawiające się w zanikaniu u ludzi wyższych wartości, zwłasz-
cza - w niebezpiecznym zobojętnieniu religijno-moralnym lub zaniku ducha. Zauważał 
Święty, że zjawisko ubóstwa duchowego wciąż eskaluje się wraz z postępem symptomów 
<cywilizacji śmierci>, a to z powodu szeregu czynników zewnętrznych, m. in.: braku 
możliwości dostępu wielu społeczeństw do oświaty, zdobyczy naukowo-technicznych, 
usług zdrowotnych i socjalnych oraz pracy. Wiąże się z nim często: wyzysk ekonomicz-
ny, nowe formy neokolonializmu lub nawet niewolnictwa, dyskryminacja rasowa, płcio-
wa, religijna, itp. Szczególnie ubóstwo duchowe niszczy człowieczeństwo, tj. twórczą 
podmiotowość człowieka; prowadzi często do moralnej dekadencji, dehumanizacji i la-
icyzacji całych społeczności (2). 

Analizując wypowiedzi i dokumenty Świętego Jana Pawła II, dostrzec można dwa prze-
wodnie nurty troski o ludzi ubogich. Pierwszym nurtem jest - akcentowana od sławetnej 
encykliki Redemptor hominis - fundamentalna sprawa w rozwiązaniu wszelkiego ubóstwa, 
którym jest poszanowanie człowieka w jego podstawowej godności osobowej. Odwołując 
się do antropologii teologicznej, nauczanie Papieża należałoby streścić w kilku istotnych 
sformułowaniach. 1 - Przede wszystkim - kluczem do zrozumienia godności osobowej czło-
wieka jest wizja chrystologiczna: zarówno samego człowieka, jak i zakodowana w samym 
człowieku, że „nie można zrozumieć siebie bez Chrystusa”. Tylko przez tajemnicę Odkupi-
ciela można pojąć siebie samego, powołanie i godność oraz - wynikające zeń prawa i zobo-
wiązania. W tym celu musi każdy człowiek uwierzyć w synostwo Chrystusowe, które jest 
w stanie przemieniać w sposób diametralny jego spojrzenie na własny byt i przeznaczenie. 
Najgroźniejsze źródło-przyczyna ubóstwa duchowego współczesnego człowieka wynika z 
braku świadomości o posiadanej od Boga godności. Pozbawiony świadomości i rzeczywi-
stego, aczkolwiek przybranego uczestnictwa w synostwie Bożym, wyzbywa się człowiek 
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najważniejszej, bowiem nadprzyrodzonej godności, którą czerpie jako chrześcijanin dzięki 
żywej łączności z Bogiem. W czym przejawia się ta wyjątkowość godności wierzącego ? 
Tkwi głównie w szczególnej wartości człowieka jako istoty wolnej i odkupionej przez Chry-
stusa, mogącej rozwijać własną osobowość na <Boży wzór i podobieństwo>. Fakt ten ozna-
cza, że człowiek jest panem i zarazem stróżem wszelkiego stworzenia, którym ma rządzić 
i posługiwać się. Poza tym, posiada duszę nieśmiertelną oraz rozum, którym poznaje Bożą 
prawdę i mądrość. Już dzięki tym boskim atrybutom nie jest on przedmiotem, lecz podmio-
tem działania; staje się uczestnikiem w życiu Bożym na zasadzie partnera, tj. może dzięki 
Łasce świadomie i dobrowolnie zbawiać świat oraz siebie samego. Owo uznanie własnej 
godności, bez jakichkolwiek czynników i posiadanych przymiotów, ma być traktowane jako 
szczególnie realna i głęboka prawda oraz niezamienialna i niepodważalna wartość. 2 - Praw-
da o godności każdego człowieka odznacza się bezwzględną powszechnością, tj. nie może 
omijać nikogo. Winna obejmować każdy ludzki byt i obowiązywać do tworzenia bardziej 
ludzkich, godnych osobie warunków życia i aktywności. Wartości godności osobowej mają 
być krzewione obowiązkowo bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania oraz rozwijane 
na sposób ludzki i chrześcijański. W każdym kontekście społecznym ma być osoba trakto-
wana jako samorealizujący siebie oraz innych podmiot o własnej tożsamości i opartej na 
wolnej woli sprawczości działania. 3 - Najpełniejsze uzasadnienie godności człowieka daje 
ujęcie teologiczne. Człowiek pochodzi od Boga, ma spełniać swoje zaistnienie w świecie 
na <Boży wzór i podobieństwo> w fakcie wcielenia i odkupieńczego usynowienia przez 
samego Chrystusa. Stąd płynie transcendentna godność ludzka, przynależna i niezbywalna 
w żaden sposób przez czynniki zewnętrzne, ani przez sam podmiot. Ze stwórczo-odkupień-
czego faktu wypływa równość wszystkich ludzi i fundamentalne prawo do jej zachowania. 
Tylko w pryzmacie podobieństwa i usynowienia odczytuje się w pełni jedyną i niepowta-
rzalną wartość-godność osoby, która ma funkcjonować jako fundamentalna prawda wizji 
chrześcijańskiej człowieka. Tutaj wartość osoby ludzkiej znajduje się na linii przyrodzoności 
i nadprzyrodzoności; z tej najgłębszej prawdy widać, co najbardziej zagraża człowiekowi i 
czyni go ubogim. Z tej racji głosi Kościół orędzie likwidowania od podstaw istoty ubóstwa 
czyli jego skutków wedle zasad-reguł chrześcijańskiej sprawiedliwości i miłości. Warun-
kiem wstępnym tegoż dzieła będzie kształtowanie w wierzących silnej świadomości o tej 
prawdzie, która ma wypływać z pogłębiania wiary i prowadzić ku pełni dojrzałości (3). 

Drugim nurtem przewodnim papieskiej troski nad ludźmi ubogimi jest biblijna nauka 
nt. odkupieńczej miłości Chrystusa do ludzi. Można wyodrębnić tutaj kilka wątków nauki 
Papieża. 1 - Cały przekaz Ewangelii jest zapisem troski Chrystusa o wszelkiego rodzaju 
ludzi ubogich. Nie spotkamy rozdziału w Ewangeliach, w których nie niósłby Jezus pomocy 
potrzebującym w najprzeróżniejszej postaci. Obfitują one w przykłady: uzdrowień na ciele i 
duchu, karmienia głodnych, służenia pouczeniami i wyjaśnieniami, zwalczania wielu błędów 
w myśleniu oraz głupoty umysłu i trwania w egoizmie, umacniania w jedności i przykazaniu 
miłości, pomagania w niedostatkach codzienności, wskrzeszania z martwych, wzbudzania 
wiary, itd. Dawał Jezus żywe świadectwo posługi bliźnim w najważniejszym przykazaniu 
miłości bez względu na jakiekolwiek względy, wskazując na istotną wagę czynu w wierze, 
a nie tylko słów. Takież wymagania stawiał przed swoimi uczniami i wyznawcami - aż do 
granic heroizmu cnót i męczeństwa. 2 - W nauczaniu Świętego zawarta jest bogata analiza: 
zjawisk, przyczyn, form i dróg zapobiegania ubóstwu współczesnego świata; jego braków 
i ograniczeń oraz zagrożeń pośrednich i bezpośrednich dla człowieka i jego społeczności. 
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Wymieniając różne formy ubóstwa, podaje jednocześnie ich przyczyny w postaci: naru-
szania praw do życia, wolności sumienia, uczestnictwa w życiu obywatelskim, wolności 
słowa, zrzeszania się w związkach zawodowych; ograniczania inicjatyw ekonomicznych; 
pozbawiania dóbr kulturowych i materialnych oraz słusznej i rzeczowej informacji; moż-
liwości wykorzystania nabytych zasobów i talentów jednostek, itd. Ubóstwo to nic innego 
jak dotkliwy stan czy niedobór różnorakich dóbr i wartości, które utrudniają zaspokojenie 
podstawowych potrzeb egzystencjalnych i możliwości rozwojowych człowieka. Brak dóbr 
materialnych tamuje realizację tych duchowych, zarówno w przekroju jednostek, wspólnot 
i całych narodów, powoduje ich niezadowolenie i niedorozwój, rodzi niepokoje i przemoc. 
Wymieniając dysproporcje globalistyczne między Północą a Południem w wielu kwestiach 
niedoborów materialno-socjalnych, kryzysów ekonomicznych i wyzysku słabszych, bezro-
bocia i zadłużenia, wzrostu migracji i patologii społecznych, przestępczości zorganizowa-
nej…. wskazuje Święty na symptomy zjawiska w wymiarach lokalnych oraz jednostkowego 
życia człowieka w postaci: rozrostu samotności, zjawiska psychoz i patologii społecznych, 
rozpadu rodzin i więzi ludzkich, postępującej marginalizacji wielu grup… Rodzą one u lu-
dzi frustracje, rozgoryczenia, utratę celów, zanik ducha wzajemności, patriotyzmu i innych 
wyższych uczuć oraz wartości. Skala tychże sfer ubóstwa jest niezmiernie wielka i wręcz 
porażająca; nie może być z racji na dobro wspólne pozostawiona sobie samej lub lekce-
ważona (4). 3 - W powyższym świetle, ubóstwo duchowe będzie pozbawieniem ludzkiego 
życia z wartości wyższych. Najwyraźniej przejawia się ono w sferze kulturowej w postaci 
braku wykształcenia zwanego analfabetyzmem, który zamyka człowiekowi drogę rozwoju 
osobowego, dyskryminowanym w ten sposób społecznościom uniemożliwia samostano-
wienie i postęp. Kończy się to często wyzyskiem ekonomicznym, społeczno-politycznym 
i kulturowym zacofaniem, słowem - upokarzającą marginalizacją a nawet wykluczeniem 
całych społeczności. Wtedy już prosta droga pozbawiania ludzi praw obywatelskich oraz 
możliwości walki o nie, zwłaszcza w wymienianych przez Świętego prawach do: godnego 
życia, wolności wyznania, zakładania rodziny oraz wszelkiej inicjatywy zawodowej i zrze-
szeniowej w celu obrony swoich racji. Jest to ubóstwo szczególnie zabójcze, gdyż degraduje 
ludzką podmiotowość w formie upokarzającej dyskryminacji lub zniewolenia; w efekcie 
rozsiewa krzywdę, nienawiść i społeczno-moralną przemoc (5). 4 - Stając wobec wskaza-
nej charakterystyki zjawiska, zwracał się Święty na przestrzeni całego Pontyfikatu z wielką 
wrażliwością oraz zaangażowaniem - zarówno w swoich dokumentach oraz podczas licz-
nych pielgrzymek - do różnych dysponentów władzy, organizacji państwowych i między-
narodowych, stowarzyszeń i wspólnot konfesyjnych oraz do ludzi „dobrej woli” na całym 
świecie o wspomaganie biednych i ubogich. Przy każdej nadarzającej się okazji propagował 
religijno-kościelny „kapitał” nauk i metod walki z ludzkim ubóstwem w postaci zasad spo-
łeczno-moralnych, wypracowanych przez wieki form i metod praktycznych, które winny 
Kościoły lokalne realizować w ewangelizacyjnym dziele duszpasterstwa i apostolatu. Zwra-
cał szczególną uwagę na palące kwestie współczesnego <ubóstwa>, które dla dobra wspól-
nego wszystkich ludzi należy pilnie i uwiarygodniająco dla chrześcijaństwa podejmować. 
Nagli do tych dzieł przykazanie miłości, które winien Kościół przez swoich wyznawców 
- poczynając już od parafii i ich wspólnot - bezwzględnie urzeczywistniać. Nie ma lepszej na 
dziś, egzemplifikującej chrześcijańskie postawy wyznawców Chrystusa, metody jak okazy-
wać swoje świadectwo wobec świata wielkim rzeszom potrzebujących, ubogim w duchowo-
ści i materii, co umożliwiałaby im realizować własne potrzeby, nade wszystko - powołanie 
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do życia z Bogiem poprzez własne uświęcanie się i zbawienie. W tym celu podawał Święty 
ogólny program zapobiegawczy: najpierw poprzez konkretne decyzje państw i społeczności 
ludzkich, w tym - wierzących, wyrażany w pomocy ubogim na drodze osiągania i realizacji 
przynależnych im praw; następnie - zwracał się do swojego Kościoła o organizowanie struk-
tur i akcji dobroczynnych na rzecz ubogich; podkreślał niezbywalną w tym dziele integra-
cyjno-zbawczą rolę środków nadprzyrodzonych, zwłaszcza Eucharystii; akcentował misję 
środowisk żywej wiary, tj. rodzin, wspólnot i stosownych akcji oświatowych, wychowaw-
czo-formacyjnych dla duchownych i laikatu; na końcu - podał swoją propozycję uniwersalną 
w postaci <opcji preferencyjnej na rzecz ubogich>, która mobilizowałaby do walki z ludzką 
nędzą m. in. w akcjach charytatywnych dotyczących sfer biznesu, handlu i finansów, polityki 
i kultury, nowych technologii. Rzecz paradoksalna - o czym pamiętać należy - iż obecne zja-
wisko <ubóstwa> dotyka silnie krajów oraz społeczeństw bogatych, tzw. Pierwszego Świata. 
Istnieje tam wielki teren niedostatku i biedy ludzkiej w wymiarach duchowych, zwłaszcza 
w środowiskach silnie zlaicyzowanych i zmaterializowanych, tj. oddalonych od Boga (6).

2. Papieska propozycja walki z <ubóstwem>
Propozycję Papieża stanowi <opcja preferencyjna na rzecz ubogich>. Jest to opcja 

społecznej nauki Kościoła sprzeciwiająca się radykalnych rozwiązaniom na drodze re-
wolucji, które powstały na gruncie marksistowskich ideologii i skrajnych nurtów teologii 
wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Wskazuje na szczególne miejsce i troskę o ludzi 
ubogich w oparciu o zasady-metody miłości i sprawiedliwości społecznej. W progra-
mie swoim zakłada takie zastosowanie zasad <wspólnej gramatyki etycznej>, zwłaszcza 
solidarności i pomocniczości oraz w duchu personalizmu i poszanowania dobra wspól-
nego, aby osoby i grupy dotknięte ubóstwem mogły przy wsparciu z zewnątrz podjąć 
same odpowiedzialność za los swój i najbliższych wspólnot. Stanowi pewien rodzaj, 
poświadczonej przez całą Tradycję Kościoła, specjalnej formy pierwszeństwa w prak-
tykowaniu miłości chrześcijańskiej. Opcja ta dotyczy życia każdego chrześcijanina jako 
naśladowcy Chrystusa, który podejmuje odpowiedzialne decyzje na co dzień odnośnie 
własności i użytkowania dóbr (7). Podkreśla realizację zasad prymatu osoby i zarazem 
dobra wspólnego w społeczności, w której dana osoba żyje i użytkuje dobra materialne. 
Dopiero na drugim miejscu znajdują się jej przymioty stanu posiadania czy pojmowana 
utylitarnie aktualna przydatność dla społeczeństwa (8). Cenną w tejże propozycji jest 
prezentacja istniejącego w ludzkim świecie ubóstwa, które sprowadza Papież do dwóch 
wzajemnie przeplatających się i uzupełniających wymiarów: materialnego oraz nowych 
postaci ubóstwa duchowego, które marginalizują całe społeczności, a nawet kontynenty. 
Z tego względu walka w jego pokonywaniu jest trudna, bowiem obejmuje wielkie połacie 
świata, osiąga rozmiary makrostrukturalne. Stan ten oznacza konieczność działań sys-
temowych w skali całego świata, które dotyczą szerokich gremiów wierzących oraz lu-
dzi „dobrej woli” w postaciach dobrze zorganizowanych i wyspecjalizowanych struktur, 
bowiem obraz i skala mechanizmów ubóstwa jest wielka, zaś procesy funkcjonowania 
wyzysku i dysproporcji w koncentracji posiadania dóbr przez mniejszości bogatych - we 
współczesnych koniunkturalnych machinach ekonomicznych i kulturowych - są tak silne 
i złożone, iż tworzą one mocno kontrastujące ze sobą obszary bogatej Północy oraz bied-
nego Południa. Zniwelowanie tychże różnic to sprawa tworzenia nowego porządku-ładu 
społeczno-gospodarczego w świecie, wobec którego walki muszą stanąć szerokie gremia 
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społeczeństw i organizacji światowych. Musi zatem nastąpić odrodzenie ludzkości w ska-
li globalnej, bowiem dotychczasowe formy jego likwidacji okazują się niewystarczające, 
zaś skala ubóstwa stale wzrasta i dotyka sfery ludzkiego ducha coraz szerzej i głębiej. I 
co paradoksalne, zjawiska takie dzieją się to coraz częściej w krajach bogatych. Właśnie 
tam świat zaczyna coraz bardziej pogrążać się w odmętach <cywilizacji śmierci> (9).

Stajemy bezpośrednio przed propozycją Świętego, która dotyczy przezwyciężania zja-
wiska współczesnego ubóstwa; jest nią <opcją na rzecz ubogich>, zwana też <miłością 
preferencyjną na rzecz ubogich>. Ich nazwy każą akcentować wymiar moralny zjawiska, 
także jego drogi i sposoby rozwiązywania, zwłaszcza dokonujące się poprzez moralną 
odnowę życia społecznego, jego praw i struktur, począwszy od wymiaru lokalnego - aż 
po globalny. Pierwszy raz propozycję taką złożył Papież w encyklice Sollicitudo rei so-
cialis, rozwinął zaś w formie radykalnej miłości społecznej w encyklice Centesimus an-
nus oraz w liście apostolskim Tertio millenio adveniente. To właśnie zasady solidarności 
i pomocniczości nakazują - szczególnie w porządku miłości - pomagać wszystkim tym, 
którzy stają się w jakiejkolwiek biedzie niesamodzielni, tj. potrzebują stosownego do 
sytuacji wsparcia. Stawia Papież na czele tej pomocy porządek miłości, a dopiero potem 
- komplementarną dlań sprawiedliwość w tym celu, aby cały pomocowy proces potrze-
bującym nie doznał załamania. Tylko sprawiedliwe działania wobec ubogich w porządku 
bezinteresownej miłości mogą gwarantować pozytywny rezultat rozwoju społeczności, 
w których występują rzesze głodujących, żebrzących, bez pomocy socjalnej i medycznej, 
zwłaszcza ludzi pozbawionych nadziei na lepszą przyszłość (10).

Jak zatem prezentuje się papieska strategia walki z <ubóstwem>. Można wymienić w 
niej kilka ważkich wątków-elementów. 1/ Przede wszystkim zakłada ją - wedle „wspól-
nego ogrodu świata” jako pierwotnego zamysłu Boga - zasada powszechności dóbr, do 
którego korzystania mają prawo wszyscy ludzie. Z tego biblijnego argumentu płyną wy-
raźnie papieskie wzmianki dotyczące równości praw wszystkich ludzi w dostępie do bo-
gactw, głównie poprzez obowiązek dzielenia się bogatych z biednymi wypracowanymi 
dobrami wedle mechanizmów gospodarki rynkowej zwanej społeczną. Nie obce są tej 
gospodarce reformy społeczno-gospodarcze oparte na zasadach społecznej nauki Kościo-
ła - co winno przekładać się na wszystkie poziomy produkcji i dystrybucji wytworzonymi 
dobrami oraz dokonywać na wielu szczeblach: poczynając od lokalnego - kończąc na 
globalnym (11). 2/ Następny element programu Świętego wobec < ubóstwa> stanowi 
podejmowanie problemu ubóstwa przez samych zainteresowanych z krajów ubogich 
wspólnie ze społecznościami z krajów wspomagających, zarówno w płaszczyźnie ze-
wnętrznych kooperacji, zwłaszcza współpracy typu ad extra. Winna to być współpraca w 
formie obustronnych inicjatyw i zaangażowań oraz wedle stosownej dla każdej ze stron 
odpowiedzialności. Znaczy to, iż każdy kraj winien odkrywać i jak najlepiej wykorzy-
stywać swoją przestrzeń życia, działać optymalnie dla własnego społeczeństwa, a przede 
wszystkim angażować się na rzecz dobra własnego, ale w kooperacji z innymi krajami, 
które odpowiedzą pozytywnie na inicjatywy ubogich, tzn. nie naruszą w niczym autono-
mii i wolności potrzebujących. Są sposoby i przykłady, kiedy takie działania pomocowe 
upowszechniają się i przynoszą realnie wymierne efekty (12). 3/ W dziele wychodzenia 
z ubóstwa akcentuje Papież odrodzenie się samych społeczności ubogich w płaszczyźnie 
wewnętrznej, na sposób ad intra, tj. stawia na ich społeczną aktywność i zaangażowanie 
na rzecz poprawy własnego bytu i losu czyli uczynienia się podmiotem działań. Sprawa 
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dotyczy obudzenia postaw zaangażowania i odpowiedzialności w samych społeczno-
ściach ubogich, a wraz z tym dawania istotnego świadectwa przez ludzi pomagających, 
tzn. wzajemnego budzenia u obu stron wartości ludzkich i ewangelicznych na polach spo-
łeczno- gospodarczych i politycznych, które propagowałyby wolność, sprawiedliwość, 
solidarność, bezinteresowność, poświęcenie się. Wartości takie są „zaraźliwe”, można 
nimi zaświadczać najskuteczniej w apostolskim przykładzie. Antywartości zrodzą tylko 
bierną apatię, skłonność do akceptacji własnego ubóstwa, nienawiść a nawet przemoc 
wobec bogatych. Dlatego ogromną w tym dzielę rolę przypisuje Papież autentycznym 
świadkom i wspólnotom chrześcijańskim, którzy swoje postawy pomocy winni wspierać 
odpowiednimi katechezami, akcjami duszpasterzy, zwłaszcza dziełami charytatywnymi 
ludzi świeckich (13). 4/ Nierozłączną w ubogacaniu tej koncepcji stanowi idea miłosier-
dzia, którą w nowym tysiącleciu ukazuje Kościół w sposób szczególnie istotny i pilny. 
W erze kolosalnych postępów współczesnej cywilizacji nie winno być miejsca na taki 
ogrom ludzkiej nędzy. Wielkim nieporozumieniem i zarazem wyrzutem dla ludzkości jest 
obecna skala istniejącego ubóstwa, które należy ograniczać, jeśli nie zlikwidować. Papież 
mówi tutaj o skandalu epoki, która chlubi się wspaniałymi zdobyczami gospodarczymi, 
kulturowymi, medycznymi, edukacyjnymi, itp. a jednocześnie doświadcza dramatów i 
kataklizmów w wielu przekrojach ludzkiego życia i działalności. Ciężkie rany ludzkości 
winny być wyrzutem sumienia dla tych wszystkich, którzy żyją w dostatku i chlubią się 
nieogarnionym postępem. Stanowią więc najbardziej wstydliwy i palący do rozwiązania 
problem współczesności, zwłaszcza dla wspólnot wiary (14).

 
3. Papieski projekt <ekonomii komunii>
Nawiązując do przebogatej spuścizny Kościoła dotyczącej nauki i troski duszpaster-

skiej o ubogich, którą można przytoczyć z licznych przekazów Biblii i Tradycji (15), nie-
pokoi Świętego - szczególnie z ewangelizacyjnego punktu widzenia - ubóstwo duchowe, 
które jest pozbawieniem człowieka przez innych lub przez siebie samego wartości wyż-
szych, zwłaszcza w postaci braku sensu życia i miłości. Jego formą klasyczną jest nędza 
w sferze kultury w formie skrajnej, tj. analfabetyzmu, który prowadzi do wszelkiego 
typu wyzysku, dyskryminacji, pozbawiania praw podstawowych, które niszczą podmio-
towość, dehumanizują i moralnie degradują człowieka. Ważnym przeciwdziałaniem tym 
destrukcjom byłoby motywowanie ludzi do ubóstwa chrześcijańskiego, zwłaszcza do 
kształtowania wewnętrznej wolności wobec materialnych dóbr, które jako konieczne dla 
godziwego życia człowieka zajmowałoby w hierarchii ludzkich potrzeb podrzędną pozy-
cję. Jest to zmiana mentalności człowieka, która nie mami wierzących brakującymi do-
brami materialnymi, lecz otwiera się szczególnie na dary Boga w ufnej wierze i cierpliwej 
pokorze oraz każe stawiać w ich życiu dobra duchowe jako priorytetowe. Chociaż pragną 
na bieżąco podstawowych do swej egzystencji środków, to nie mogą one po zaspokoje-
niu potrzeb przysłaniać naczelnych, moralno-duchowych wartości, które są człowiekowi 
konieczne do uświęcenia i zbawienia. Tak więc sprawa dotyczy odpowiedniej formacji 
i zmiany postaw ludzi ubogich, nie tylko wobec dóbr materialnych, ale wielkich rzesz 
tych, którzy żyją dziś w dostatku, lecz wyzbyli się wartości ducha, szczególnie - Boga. 

Najbardziej stosownym byłoby przypomnienie wypowiedzianych przez Papieża słów, 
który poszedł za konstruktywnym głosem niektórych ruchów religijno-kościelnych, gdzie 
wypracowano drogę duchowości ludzi świeckich. Stanowi ją <ekonomia komunii>, 
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zwana też <ekonomią dóbr>. Ta wielce przykładna i zmieniająca dzisiejsze <struktury 
grzechu> idea ekonomii odnosi się nie tylko do życia indywidualnych wierzących, lecz 
także do ich wspólnot oraz wytwarzanych przezeń dóbr w działalności zorganizowanych 
struktur m. in. rodzinnych, małych i średnich firm produkcyjnych. Obok klasycznych 
działań gospodarczych - ich funkcjonowanie rozwijałoby i promowało więzi międzyoso-
bowe, słowem - łączyłoby ekonomię i komunię w ubogacającą, piękną jednię, gdyż jak 
uważają inicjatorzy idei, „komunia serc” jest jeszcze pełniejsza, kiedy staje się komunią 
dóbr, talentów i zysków. Przypadła wielce do gustu Papieżowi ta z gruntu prosta w reali-
zacji chrześcijańska koncepcja gospodarcza i zarazem społeczno-moralna, która jest dziś 
już w niejednej części świata z powodzeniem propagowana. 

W celu wyjaśnienia tejże propozycji należy wspomnieć o trzech rzeczach. Pierwsza 
dotyczy środków finansowych czerpanych ze wspomnianych struktur. Pieniądz jest ele-
mentem bardzo istotnym, aby zyski były wspólne, stanowiły „komunię życia” a nie eks-
ponowały utylitarnego bożka, który w konsekwencji najczęściej ludzi dzieli i wytwarza 
wielkie obszary ubóstwa. Pieniądz jako jedna z najpotężniejszych idolatrii, „twórca” nę-
dzy materialnej wielkich rzesz ludzkich i obszarów świata, zarazem niezbywalny element 
gospodarki i rozwoju oraz konieczny do tego, aby człowiek żył i rozwijał się, musi sta-
wać się w takiej ekonomii nie celem, lecz środkiem jego działalności. O czym uczy 
Ewangelia - człowiek nie może być „panem” wszelkiego stworzenia, zaś w swym działa-
niu nie wolno służyć „dwom panom”. Dla wierzących Panem jest tylko Bóg, zaś w dzi-
siejszych systemach społeczno-politycznych oraz układach gospodarczych (16), zyski 
stawiane za cel tworzą - znane z rzeczywistości kapitalistycznej lub liberalnej - bałwo-
chwalcze formy kultu, fortuny określonych grup finansowych oraz cały system hazardu 
nielicznych elit posiadaczy, które w rezultacie „wprowadzają” miliony ludzi w nędzę 
materialną i duchową. Owa doczesna „idolatria wieczności” tworzy przez dobra pozory 
nieprzemijalności, które się nabywa i zużywa dzięki walutom i kredytom, kiedy powstaje 
ułuda pokonywania barier niedostatku i śmierci przez bogatych materialnie i mamionych 
mirażami lub namiastkami bogactwa biednych. Wartość wyboru koncepcji <ekonomii 
dóbr> by dzielić zyski wspólnie z bliźnimi, a nie dawać tylko ich nadwyżki, to sprawdzo-
ny i zarazem prastary dla chrześcijan sposób, ażeby pieniądz nie stawał się bożkiem, ale 
podzielony z ubogimi dawał im dostęp do kultury i oświaty, tj. do godnego bytowania, 
podmiotowego życia. Wtenczas zarówno dający i otrzymujący wzrastają w duchowości 
służby Bogu i bliźnim. Druga rzecz dotyczy dwóch stron-podmiotów bezpośrednio zain-
teresowanych kwestią <ubóstwa>, tj. żyjących w niedostatku i pomagających. Papież 
mówi o dwóch podmiotach jednego procesu: pierwszym - wspomagającym; drugim - 
wspomaganym. Historia zna wiele sposobów zapobiegania ludzkiej biedzie, aczkolwiek 
do tej pory nie znaleziono skutecznego sposobu na rozwiązanie problemu. Dzisiaj bied-
nych i ubogich wciąż przybywa, pomimo faktu, iż roi się od różnych, określanych jako 
bardzo skuteczne, struktur pomocowych. W Encyklikach Świętego można znaleźć pewne 
sugestie na rozwiązanie dylematu współczesności, nie tylko zawartej w propozycji <opcji 
preferencyjnej> jako składowej <cywilizacji miłości>. Zasadniczym problemem etycz-
nym obecnych systemów społeczno-politycznych i gospodarczych, ogólnie określanych 
mianem kapitalistyczno-liberalnych, jest wyodrębnienie licznej kategorii ubogich okre-
ślanych niezbyt chlubnym terminem „ludzi-odpadów”, aby następnie po tzw. akcjach 
pomocowych ich ukryć lub zadbać o to, ażeby nie byli widoczni. <Grzechem struktural-
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nym>, który znamionuje <cywilizację śmierci>, występuje ubóstwo w chorobliwej posta-
ci jako dążenie do niewidzenia swoich biednych, którzy wpierw wyodrębnieni, zostają 
następnie odrzuceni, a potem ukryci. Ileż to obecnie inicjatyw społeczno-ekonomicznych 
na świecie „grzeszy”, iż najpierw poprzez swoje struktury-systemy stwarzają obszary 
ubóstwa poprzez wysoko technologiczne produkcje, projekty i kooperacje handlowo-
-bankowe, systemy ekologiczne, obronne, medyczne, socjalne, itd…, czyli najpierw le-
czą objawy bezrobocia, nędzy i wszelkiej patologii społecznej, zwiększają bezpieczeń-
stwo i komfort życia społeczności, lecz jednocześnie i jakby mimowolnie wytwarzają 
jeszcze większe i groźniejsze połacie ludzkiego ubóstwa. Powstają całe przestrzenie hi-
pokryzji, tj. strefy nędzy materialnej i ubóstwa duchowego. Podstawowym programem-
-zadaniem odnowy byłoby nie tylko stałe rozbudowywanie form troski lub akcji pomocy 
socjalnej wobec ofiar, ale budowanie całych naprawczych systemów, które skutecznie 
zmniejszą lub zlikwidują sfery ubóstwa. Wszelkie ekonomie lokalizujące ofiary ubóstwa, 
a następnie dla „usprawiedliwienia własnych sumień”, marginalizujące lub skrywające 
je, należałoby realizować wedle papieskiej <opcji preferencyjnej>, jaka znajduje się w 
ramach <cywilizacji miłości>. Jest to projekt <ekonomii komunii> oparty na ewangelicz-
nej ekonomii braterstwa i solidarności. Papież przewiduje w tym celu konieczność zmia-
ny reguł gry systemu ekonomiczno-społecznego wedle zasad miłości i sprawiedliwości. 
Najlepiej byłoby od razu przeciwstawiać się regułom powstawania stref ubóstwa poprzez 
zapobieganie im, aniżeli tylko istniejące struktury naprawiać. Dzisiejsi pomagający, tj. 
bogaci, przedsiębiorcy, działacze, politycy…, muszą być więcej niż miłosierni Samaryta-
nie, stawać się raczej naśladowcami miłosiernego Boga w rozumianych szeroko <komu-
niach ekonomii>. To logia Ojca „marnotrawnego syna” dokona więcej wszędzie tam, że 
ci którzy są ubodzy duchem i biedni materialnie, kiedy opuścili nie zawsze ze swej winy 
„własny dom”, będą mieć perspektywę na pracę i godną zapłatę, nadzieję na godziwe 
życie i własną podmiotowość. Tą ideę-projekt Świętego dotyczącą <komunii dóbr> roz-
winęli: Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est i Franciszek w dokumencie Miseri-
cordiae vultus (17). Trzecia rzecz dotyczy komunii i przedsiębiorstw, które mogą razem 
być i wzrastać. Aczkolwiek jest to zaczątek bardzo cennego doświadczenia, jednakże 
może ono jak zakwas rozrosnąć się do wielkich rozmiarów i przemieniać mentalność 
ludzką w sposób nieprzewidywalny, zarówno tych dających oraz obdarowywanych. 
Ewangelia w wielu miejscach wskazuje na małe trzody, ogniska lub źródła przemian, 
które początkowały nową epokę z warunkiem, iż nie traciły nic ze swej „zasady działa-
nia”, która je ożywiała. Zasada oddziaływania zakwasu nie oznacza od razu wielkiej ilo-
ści, której nadmiar może nazbyt zakwasić, lecz przede wszystkim zachowania swej jako-
ści, ducha na rzecz wszelkiego ubóstwa, który zawsze trapił ludzkość, zaś dziś domaga 
się od chrześcijan nie tyle zaimponowania liczbą w postaci struktur pomocowych, orga-
nizowanych frontów i akcji apostolstwa…, lecz bardziej pozostawania „solą, zaczynem”. 
Jest to dzieło trudne i wymagające zaufania logii ewangelicznej: troskliwej czujności i 
zarazem nadziej, aby nie zagubić zasady działania w postaci „enzymu” komunii i nie 
przejść w złudną wiarę w liczby, która wytwarza struktury władzy a zapomina o bied-
nych. Logia Ewangelii rządzi się obcymi dzisiejszej ekonomii zasadami, jakie streszczają 
się w <ekonomii dóbr>, w których komunia i przedsiębiorstwa mogą być i razem wzra-
stać. Czyniąc krytyczny wgląd w papieską propozycję zawartą w Centesimus annus (18). 
dostrzec można, że nie chodzi tam o polemikę dotyczącą współczesnej gospodarki okre-



ARTYKUŁYARTICLES

75

ślanej mianem wolnorynkowej lub kapitalistycznej ze wszelkimi jego odmianami /man-
chesterski, monopolistyczny, konsumpcjonistyczny, akcyjny, industrializacyjny bądź 
postindustrialny „system” produkcji, itp./, lecz o społeczeństwo wolnej pracy, przedsię-
biorczości i uczestnictwa we „współczesnej ekonomii przedsiębiorstwa”, aby we wza-
jemności dzielenia się dobrami w <ekonomii komunii> mogła wspólnota nie tylko dzielić 
się, lecz pomnażać, tzn. tworzyć nowe dobra przy wzajemnym współudziale przedsię-
biorców i ubogich. <Ekonomia komunii> będzie miała przyszłość, jeśli nastąpi w niej 
wzajemne obdarowywanie się dobrami na zewnątrz w postaci daru, szczególnie wobec 
tych, którzy potrzebują. Wtedy tylko ów dar zaowocuje, kiedy nauczy dawać: nie tylko 
zyski z przedsiębiorstw, ale siebie samych. Pierwszym więc darem przedsiębiorcy wobec 
ubogich jest on sam, a pieniądze, choć ważne, to za mało. Bez bezinteresownego daru 
osoby nie ocalą i nie wyzwolą bliźniego. Dzisiejsza <ekonomia komunii> potrzebuje 
głównie duszy, braterstwa pełnego szacunku i pokory, woli życia, a potem pieniędzy; 
wówczas będzie skuteczna na wszelkie ubóstwo. W przekazie Encykliki można odczyty-
wać między wierszami prawdę: kapitalizm, wolna gospodarka znają filantropię, lecz nie 
znają komunii. Można darować część zysków bez ludzkich odruchów, a tego ubogim być 
może najbardziej potrzeba. I co rzeczywiście pomoże w walce z ubóstwem - tworzenie 
struktur dawania na kształt zaczynu zdaje się pozostawać najważniejszym zadaniem 
chrześcijan i ich wspólnot, które wytworzą struktury <ekonomii obdarowywania się>. 
Najtrafniej tę myśl ujął Werner Kustenmacher: pomagajmy jako woluntariusze w różnych 
instytucjach, zajmujących się opieką nad potrzebującymi, które z pewnością mieszczą się 
w pobliżu naszego miejsca zamieszkania - ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach 
charytatywnych, parafiach czy Caritas. Dzięki temu będziemy orientować się w tym, jakie 
są możliwości pomocy dla potrzebujących. Jeśli kiedyś sami będziemy jej potrzebować, 
szybko dotrzemy do odpowiednich osób i w nagłej, trudnej sytuacji nie będziemy czuć się 
samotni. Dobre kontakty są w takich przypadkach zwykle ważniejsze niż pieniądze. Jakże 
Jezus dzielił się swymi talentami z innymi - swą niepowtarzalną więzią z Bogiem, swą 
żarliwą miłością do Królestwa Bożego, swym Bogactwem Ducha Świętego. Ze swego 
luksusu zawsze dawał innym. Ci, którzy go otaczali, doświadczali niezwykłego duchowe-
go dobrobytu, prawdziwej eksplozji miłości do Boga i ludzi. I jak podkreślił Benedykt 
XVI: nawet najlepiej zorganizowana pomoc w doskonale funkcjonującej biurokracji pań-
stwa nigdy nie dorówna i nie zapewni tego, czego człowiek w potrzebie oczekuje - pełne-
go miłości osobistego oddania. Przede wszystkim o taki plan-strategię ewangelizacyjną 
- wedle zasad wskazanej <ekonomii dóbr> - chodziło Świętemu Janowi Pawłowi II (19). 

Dygresje końcowe: Po pierwsze - w przełożeniu na język społecznej nauki Świętego, 
koniecznie potrzebnym w walce ze współczesnym ubóstwem będzie, aby kształtujące się 
na świecie doświadczenie współzależności ekonomicznej, politycznej i społecznej przekła-
dało się na przeżywaną solidarność. Taki jest w zasadzie sens „propozycji” Kościoła wo-
bec radykalnych przemian gospodarczych, których celem jest integralny rozwój człowieka, 
jakiego nie rozwiązuje - w przypadku likwidowania zjawiska ubóstwa - tylko rozsądne 
rozporządzanie rynkami produkcyjnymi i zasobami finansowymi. O czym już była mowa, 
to one z reguły reprodukują biednych, a potem ich ukrywają. Zdaniem Papieża koniecznym 
jest, aby w gospodarce światowej rozprzestrzeniać etykę solidarności po to, żeby przy-
szłość ludzkości formował powszechny udział w sprawowaniu władzy, wzrost ekonomicz-
ny i sprawiedliwy podział „dóbr”. W rozkrzewianiu tej idei potrzebny jest wspomniany za-
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kwas wspólnot <ekonomii komunii> (20). Dlatego Papież wyszczególnia: owa niezbędna 
współpraca, która skutecznie wyeliminuje istniejące i wciąż eskalujące się strefy ubóstwa, 
nie może być tylko doraźną pomocą lub tylko sposobem na uzyskanie korzyści czy nawet 
satysfakcji moralnej w zamian za dostarczane dobra. W sytuacji, kiedy cierpią nędzę ma-
terialną miliony ludzi w postaci głodu, chorób, analfabetyzmu, zacofania, należy pamiętać 
o prawie tych rzesz do własnej godności, a nie wyzysku z racji ich położenia. Głównie na-
leży okazywać konsekwentną postawę solidarności poprzez pomocniczość w stosownych 
formach umożliwiającym w konkretnych kontekstach społeczno-gospodarczych i politycz-
nych wykorzystywać w ubogich zdolności twórczego działania i aktywizować ich własną 
podmiotowość, które są cechą wyróżniającą ludzką osobę i źródłem bogactwa narodów. A 
więc problem zasadniczy tkwi w takim funkcjonowaniu zasady pomocniczości w różnych 
systemach gospodarki, nawet tych najsilniejszych i najbiedniejszych, aby nie powstawały 
tam żadne dominacje czy dyskryminacje, ale szczera chęć pomocy i dążność do wzajemne-
go rozwoju. Zawsze obie strony mają sobie coś do zaoferowania i wzajemnego ubogacenia 
się, zarówno w sensie materialnym i duchowym. To społeczności obywatelskie - w kon-
tekście dojrzałej demokracji, solidarności i skuteczności - winny organizować i nadawać 
kierunek rynkowi, bo tylko tak można określić jemu słuszną wartość. To w obrębie warto-
ści, wzajemnych zobowiązań oraz granic wyznaczanych przez obywatelskie społeczeństwa 
i ich dojrzałe instytucje można szerzyć skuteczną pomoc ubogim, która zrodzi owoce wza-
jemnego wzrostu osobowego obywateli i materialno-duchowe bogactwo narodu. Impulsem 
dlań będą inicjowane na gruncie chrześcijańskim <ekonomie komunii> (21). 

Po drugie - w związku z powyższym należy przypomnieć, iż najbardziej aktualnym 
i oczywistym wobec kwestii <ubóstwa> we współczesnym świecie pozostaje posłan-
nictwo Kościoła wyrażające się w: posłudze zwyczajnej Słowa, Kultu i Sakramentów 
oraz Wspólnoty Miłości; stosownych służbach nadzwyczajnych duszpasterstwa i aposto-
latu. Zresztą całe posłannictwo ewangelizacyjne Kościoła skierowane jest do wszystkich 
wiernych, którzy w jakimś sensie i stopniu pozostają w duchowym ubóstwie jako w „sta-
nie grzechu” człowieka wobec Boga i bliźniego (22).

Podsumowanie
Problem niezwykle aktualny i palący stanowi <ubóstwo>, które dotyka w swej zróż-

nicowanej postaci wielkie demograficzno-geograficzne obszary świata współczesnego. 
Zdawałoby się, iż przy obecnym rozwoju myśli naukowo-technicznej i postępie w 
dziedzinach społeczno-gospodarczych ludzkiej działalności zostanie to zjawisko 
ograniczone, jeśli nie zlikwidowane. Na co już zwracał szczególną uwagę w swoim 
nauczaniu Święty Jan Paweł II /CA, SRS…/, świat dzisiejszy przedstawia dotąd niespo-
tykane i wręcz śmiertelne kontrasty w ludzkiej egzystencji w różnych częściach globu 
ziemskiego, zarówno w standardzie materialnym, jak i w kondycji kulturowo-moral-
nej.”Wspólny ogród Boży”, jaki winien stanowić świat stworzony i ofiarowany do za-
gospodarowania ludziom przez Boga, cierpi ewidentny i istotny dla jego rozwoju oraz 
przyszłości problem <ubóstwa>. Z tego powodu wisi nad nim ciągłe widmo wielu po-
działów, nieszczęść i wojen. Jest to świat szalejącego ubóstwa w erze niebywałych po-
stępów określanych mianem „ponowoczesności”, ale jakże obcych Bożemu zamysłowi i 
porządkowi, przez co grozi jemu samozagłada. Materialnego postępu i konsumpcyjnego 
luksusu w krajach bogatych nie można porównywać z samobójczą skłonnością ludzkości, 



ARTYKUŁYARTICLES

77

jaka przejawia się w nonszalancji braku pokory oraz w postawie buntu wobec Boga. To 
wciąż eskalujące się w <cywilizacji śmierci> ubóstwo ducha traktuje Papież za największe 
zagrożenie dla obecnie żyjących i przyszłych pokoleń. 

Patrząc na <ubóstwo> poprzez pryzmat nauczania Świętego, nie sposób nie dostrzec 
Jego wielkiego zatroskania o losy współczesnego świata, gdzie w świetle wiekopomnie 
niezmiennej ewangelicznej opcji żywić należy realną nadzieję na jego rozwiązanie. Z niej 
wyłaniają się dwa nurty troski: pierwszy - odwołujący się do poszanowania człowieka 
w jego podstawowej godności zawartej w kapitalnym wykładzie papieskiej antropolo-
gii teologicznej; drugi - przypominający światu biblijną prawdę o odkupieńczej miłości 
Chrystusa do ludzi. W tym podwójnym kanale nauki Objawienia - jaką reinterpretuje w 
społeczno-moralnych Encyklikach /CA, DM, SRS/ - zawiera się klucz do rozwiązania pra-
starej kwestii ludzkiego <ubóstwa>, przede wszystkim tego duchowego, z którego wy-
pływa wszelkie ubóstwo materialne /p. 1/. Na powyżej zarysowanych podstawach Prze-
kaźników Objawienia oraz swojej oficjalnej nauki społecznej, zakreśla Papież własną 
propozycję walki pod nazwą <opcji preferencyjnej na rzecz ubogich> ze współczesnymi 
postaciami ubóstwa, która podjęli Jego Następcy /p. 2/, aby na końcu zaprezentować 
sprawdzony w ruchach odrodzeniowych Kościoła, a jednocześnie bardzo konkretny pro-
jekt ewangeliczny <ekonomii komunii> /p. 3/. Reasumując - pozostawił Święty Kościo-
łowi wielce interesującą i zarazem konstruktywną propozycję teoretyczno-praktyczną dla 
skutecznej walki ze współczesnym <ubóstwem> pod postacią <Opcji preferencyjnej…> 
i <ekonomii komunii>, przekazując rozwój swoich idei i postaci realizacyjnych Następ-
com /DCE, MV../. Zatem od współczesnego Kościoła i ludzi „dobrej woli” będzie zależał 
los <ubóstwa>, jakie będzie można skutecznie eliminować tylko pod jednym, zakreślo-
nym przez Papieża, warunkiem ewangelicznego radykalizmu. 

Summary:
Saint John Paul II on <poverty>
<Poverty> is an extremely up-to-date and urgent problem, which affects in its diverse 

forms the great demographic and geographical areas of the modern world. It would seem 
that with the current development of scientific and technical thought and progress in the 
socio-economic fields of human activity, this phenomenon would be limited, if not elimi-
nated. Saint John Paul II paid special attention to the following in his teaching /CA, SRS... 
/: today’s world presents unprecedented and even deadly contrasts in human existence in 
various parts of the globe, both in the material standard and in the cultural and moral con-
dition. The “common garden of God”, which should be the world created and offered for 
humans by God, suffers from the problem of <poverty> which is evident and important 
for its development and future. For this reason, a continuous specter of many divisions, 
woes and wars is hanging over the world. It is a world of raging poverty in the era of 
unprecedented progress known as “post-modernity”, but very foreign to God’s plan and 
order, and threatened with self-destruction. Material progress and consumer luxury in rich 
countries can not be compared with the suicidal tendency of humanity, which manifests 
itself in the nonchalance, the lack of humility and in the attitude of rebellion against God. 
This is still the biggest threat to current and future generations.

Looking at <poverty> in the context of Saint’s teaching, it is impossible not to notice 
His great concern for the fate of the modern world, where in the light of the constant evan-
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gelical option one can hope for real solution to poverty. Two trends of concern emerge: 
the first - referring to respect for man in his basic dignity included in the Pope’s famous 
lecture on theological anthropology; the second - reminding the world of the biblical truth 
about Christ’s redeeming love for people. This dual channel of the teaching of Revelation 
- which the Pope reinterprets in his socio-moral Encyclicals /CA, DM, SRS/ - contains the 
key to solve the ancient issue of human poverty, above all the spiritual one, from which 
all material poverty stems /p. 1/. On the above-outlined foundations of the Sources of 
Revelation and his official social science, the Pope puts forward his own proposal to fight 
poverty called <preferential option for the poor> with the contemporary forms of poverty 
that his Successors continued /p. 2/. He finally presents <economics of communion>: a 
proven concept in the Church’s revival movements, and at the same time a very concrete 
evangelical project /p. 3/. To sum up, the Saint gave the Church a very interesting and at 
the same time constructive theoretical and practical proposal for an effective fight against 
contemporary <poverty> in the form of<Preferential option...> and <economics of com-
munion>, passing the development of his ideas and implementation forms to his Succes-
sors /DCE, MV.../. Therefore, the fate of <poverty> will depend on today’s Church and 
people of “good will”. Poverty can be effectively eliminated only under one condition of 
evangelical radicalism, as outlined by the Pope.

Przypisy:
Por. J. Boczoń, W. Toczyński, Natura i kwestia ubóstwa, Gdańsk 1991; Kościół w Polsce wo-

bec potrzebujących. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa 
i Świeckich. KUL 30-31 sierpnia 1993 roku. Red. M. Chmielewski, Lublin 1994; H. Skorowski, 
Wokół współczesnych form ubóstwa, Roczniki Naukowe Caritas: Ubóstwo 1998, nr 2…

Zob. SRS 15, 42 /Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis - 1987/.
Zob. Jan Paweł II, Homilia z 2 VI 1979, Warszawa 1979; tenże, Homilia do robotników 

z 15. V. 1982, Porto 1982; por. J. Koral, Ubóstwo, W: Jan Paweł II, Encyklopedia naucza-
nia społecznego. Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 548-549; P. Kieniewicz, Opcja na 
rzecz ubogich, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, 
K. Jeżyna, Radom 2005, s. 378 i n; L. Łysień, Osoba, W: Jan Paweł II, Encyklopedia 
nauczania społecznego, s. 331; Z. Narecki, Człowiek <ponowoczesności> w pryzmacie 
antropologii teologicznej Świętego Jana Pawła II, W: Samotności jakaś ty przeludniona. 
Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 13 i n.

Zob. SRS 15; tenże, Orędzie na Wielki Post 1998; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kom-
pedium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, nr 5; por. T. Sikorski, Ubóstwo, W: Słow-
nik teologiczny. T. 2, Katowice 1989, s. 330-332.

Zob. syntetyczny wykład na temat <ubóstwa>, jego przyczyn, form i skutków w róż-
nej skali i treści w: SRS 13-15, 42, 48; CA 33 /Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus - 
1991/; zob. też przekrojowe ujęcie kwestii <ubóstwa> w Encyklopedii Katolickiej. T. 19, 
Lublin 2013, k. 1268-1271; bogatą bibliografię wypowiedzi z lat 1978-1987 podaje Ethos 
1987, z. 6-7; obszerne opracowania podające szczegółową analizę grup społecznych z ka-
tegorii <ubóstwa> określanych mianem potrzebujących, wykluczonych, niepełnospraw-
nych… W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne. Red. T. Zbyrad, B. Krempa, Lublin 
2012; Skazani na wykluczenie !? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją 
społeczną. Red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Lublin 2010…
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Zob. EAm 18 /Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in America - 1999/; SRS 15, 48; por. 
J. Koral, dz. cyt., s. 551-552.

Zob. SRS 42.
Zob. LE 11 i n /Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens - 1981/.
Zob. SRS 14, 42-43; EAf 44 / Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa - 1995/; ŚDP 1986, 

1997 / Jan Paweł II, Orędzia z okazji Światowego Dnia Pokoju/; TMA 38 / Jan Paweł II, List 
Tertio millenio adveniente - 1994/; tenże, List „Jubilee 2000 Debt Campaign” z 23. 09. 1999, 
Rzym 1999; wymownie wypowiada się na temat takiej pomocy, zapewniającej najistotniejszą 
rzecz, której człowiek potrzebuje, tj. pełnego miłości osobistego oddania - Benedykt XVI w 
DCE nr 28 b /Encyklika Deus caritas est - 2008/; por. P. Kieniewicz, dz. cyt., s. 378; por. Z. Na-
recki, Religijność Polaków wobec wyzwań współczesności. Refleksja socjologiczno-pastoral-
na, W: Aksjologia fundamentem życia człowieka. Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 12-14.

Zob. CA 57; SRS 42, 48; TMA 51; por. P. Kieniewicz, dz. cyt., s. 379. Dokładniej problem 
Opcji omawia: Przygoda, Ubóstwo, W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, Lu-
blin 2006, s. 874-875; tenże, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004, s. 173 i n.

Zob. CA 19; ChL 43 / Jan Paweł II, Adhortacja Christifidelis laici - 1988/; SRS 42-43; 
por. P. Kieniewicz, dz. cyt., s. 379-380.

Zob. SRS 44-45.
Zob. ChL 42; PDV 49 /Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis - 1992/; por. P. 

Kieniewicz, dz. cyt., s. 381; W. Przygoda, Ubóstwo, s. 875.
Zob. NMI 49-50; por. List apostolski do zakonników i zakonnic Nowego Świata „Los 

casinos del Evangelio” z 29. 06. 1990, Rzym 1990; Duszpasterstwo specjalne. Red. R. 
Kamiński, Lublin 1998.

Zob. A Pietrzak, Ubóstwo: aspekt teologiczny, W: Encyklopedia Katolicka. T. 19, Lu-
blin 2013, k. 1268; W. Przygoda, dz. cyt., s. 871-872.

Zob. zwłaszcza encykliki społeczne Świętego: CA i SRS.
Zob. CA 19; LE 11-15; NMI 49-50; PDV 49; SRS 42-44; TMA 38. Zwracają tutaj 

uwagę encykliki: Jana Pawła II - Dives in misericordia; Benedykta XVI - Deus caritas 
est; dokument Franciszka - Misericordiae vultus. Zob. papieską panoramę przyczyn i 
sposób walki z <ubóstwem> świata współczesnego W: Kard. S. Dziwisz, U boku Święte-
go. Rozmowa z Gian Franco Svidercoschim, Kraków 2013, s.102-117.

 CA 19, 32-36, 42; zob. też SRS 9…
W. Kustenmacher, Luksus według Jezusa. Sztuka prawdziwie rozrzutnego życia, Po-

znań 2009, s. 174; zob. DCE 28 b /Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est - 2008/; 
CA 15, 32, 40; por. B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do 
cywilizacji miłości, Kraków 2001, s. 155 i n.

Zob. CA 40.
Zob. CA 58; tenże, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 5 X 1995, OR 

(pol) 1995 (6 X), nr 13; por. Z. Narecki, Trzeci sektor w perspektywie katolickiej nauki spo-
łecznej, W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne, s. 61 i n; B. Sorge, dz. cyt., s. 173-177.

Por. T. Borutka, Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996; Duszpasterstwo spe-
cjalne /zob. duszpasterstwo: ludzi starych, hospicyjne, niepełnosprawnych, chorych, wię-
zienne, trzeźwości…/; Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnia-
nie Kościoła, Lublin 2001; W. Przygoda, Ubogich duszpasterstwo, W: Leksykon teologii 
pastoralnej, s.871-875. 
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Wstęp
Problematyka związana z lękami, a szczególnie z lękami występującymi wśród osób 

z niepełnosprawnością, była i jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin nauko-
wych oraz specjalistów głównie psychologów, pedagogów, terapeutów czy lekarzy spe-
cjalistów. W literaturze przedmiotu są one łączone z emocjami, które definiowane są jako 
„stan organizmu wywołany zakłóceniem jego równowagi w stosunkach z otoczeniem 
o wartości dodatniej lub ujemnej, korzystnej lub niekorzystnej dlaorganizmu, odzwier-
ciedlający stosunek danego osobnika do działających bodźców; w skład stanu emocji 
wchodzą specyficzne doznania podmiotowe, związane nierozerwalnie ze zmianami czyn-
nościowymi (układ krążenia, wydzielania, oddechowy, mięśniowy)”1.

Niepełnosprawność – rozumienie pojęcia
Zagadnieniem niepełnosprawności zajmują się różne dyscypliny naukowe i różni spe-

cjaliści. Życie pokazuje, że jest ono obecne w przestrzeni życia społecznego, ale ciągle 
budzi wiele emocji. Począwszy od tego, czy należy pozwolić na to, aby osoby z niepeł-
nosprawnością rodziły się? jak im pomóc w codziennym funkcjonowaniu? jak wreszcie 
docenić wartość każdego życia? po dyskusje o możliwości budowania relacji interper-
sonalnych z nimi, ukazanie ich miejsca w przestrzeni życia społecznego czy możliwości 
pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. 

O osobach z niepełnosprawnością wypowiadał się już John Locke w XVII wieku na-
wołując do takiego ich traktowania jak reszty społeczeństwa, bez patrzenia, jak na po-
tępieńców ukaranych przez Boga, ale na ludzi, którzy ze wskazań medycznych, z racji 
choroby są skazani na inne życie2.

Czym zatem jest niepełnosprawność? Jak ją definiować?

1  W. Szewczuk, Słownik Psychologiczny, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 76.
2  M. Gazdulska, Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych w ujęciu historycznym i współczesnym, 

Seminare 25/2008, s. 283.
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Światowa Organizacja Zdrowia w 1980 roku nakreśliła definicję wskazując, że 
„niepełnosprawność to proces dynamiczny składający się z czterech stopni: patologii, 
uszkodzenia, ograniczenia funkcjonowania oraz niesprawności”3 . Natomiast WHO usta-
liło wyznaczniki na podstawie których klasyfikowano osoby niepełnosprawne: 

impairment (uszkodzenie), które może być czasowe lub trwałe powstałe np. w trak-
cie zabiegów chirurgicznych lub urazów mechanicznych z zastrzeżeniem, że za trwałe 
uszkodzenie uznaje się takie, które w wyniku rehabilitacji nie dało satysfakcjonujących 
rezultatów związanych z powrotem do zdrowia;

disability (niepełnosprawność) biologiczna lub funkcjonalna organizmu związana z 
uszkodzeniem, które wpływa na zdolność do wykonywania czynności w zakresie uzna-
wanym za normalny;

handicap (upośledzenie) utrudniające, ograniczające lub uniemożliwiające zakres spo-
łecznej aktywności4.

Przedstawiony podział jest na tyle zawężony, że nie uwzględnia możliwości i zdolno-
ści osób z niepełnosprawnością. W związku z tym, zmieniono definicję WHO dając jej 
nazwę International Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Niepełno-
prawność została określona jako „wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem”5.

Tworzenie warunków pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w spra-

wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i od-
działach ogólnodostępnych lub integracyjnych wymienia niepełnosprawności kwalifiku-
jące ucznia do uzyskania orzeczenia. Do niepełnosprawności zalicza dzieci niesłyszą-
ce, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z 
afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi6.

Dzieci z wymienionymi niepełnosprawnościami wymagają specjalnej organizacji nauki 
oraz doboru odpowiednich metod pracy. Z taką pomocą spieszą m.in. szkoły specjalne, 
klasy specjalne, szkoły ogólnodostępne w których organizuje się nauczanie indywidualne 
oraz szkoły, które mają zgodę na tworzenie klas integracyjnych. Charakteryzują się one:

ograniczoną ilością osób w klasie;
pracą nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego;
doborem odpowiednich form i metod pracy dostoswanym do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi7.
Integracyjny system kształcenia polega na włączaniu dzieci i młodzieży z niepełno-

3  J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza, Lublin 2006, s. 117.
4  Tamże, s. 18.
5  E. Wapiennik, R. Piotrowicz,Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel Europy,Urząd Komitetu Integracji Euro-

pejskiej, Warszaw 2002, s. 22-23.
6  A. Dudzińska, Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego, Projekt realizowany w ramach programu Obywatele 

dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, Warszawa 2011, s. 6.
7  A. Zamkowska, Wybrane problemy integracyjnego systemu kształcenia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 

im. K. Pułaskiego,Radom 2000, s. 24.
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sprawnością do grona zdrowych rówieśników. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, w 
klasie szkolnej czyli wśród „populacji, w której istnieje duży wpływ na cechy osobowo-
ściowe ucznia”8jest miejscem nabywania kompetencji społecznych, kształtowania oso-
bowości, nauki tolerancji, akceptacji, współpracy, rywalizacji, dostosowania się do wy-
mogów i zasad. Jest także miejscem zdobywania nowej wiedzy, poszerzania już nabytej, 
kształtowania kompetencji naukowych. Tak szeroki zakres różnorodnych kompetencji 
wskazuje na cel klas integracyjnych którym jest nie tylko realizacja treści edukacyjnych, 
ale również integracja społeczna, wspólne bycie razem, odkrywanie i poznawania wła-
snych słabych i mocnych stron, poznawanie cech charakteru. Dla dzieci z niepełnospraw-
nością taka klasa jest naturalnym środowiskiem, gdzie są akceptowane, a nie izolowane9.

W literaturze przedmiotu widnieje szereg zalet kształcenia integracyjnego. Można do 
nich zaliczyć:

poznanie nowych kolegów i akceptację innych;
budowanie poczucia własnej wartości;
uczenie się tolerancji i empatii;
walka z własnymi słabościami i ograniczeniami;
nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych potrzebnych w codziennym życiu 

(jak asertywność, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, budowanie wiary w siebie);
budowanie poczucia odpowiedzialności za innych oraz siebie;
pozyskiwanie wsparcia ze strony innych w klasie w trudnych sytuacjach;
możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak: akceptacji, 

uznania, poczucia bezpieczeństwa, poczucia bycia częścią grupy.

Dla dzieci kształcenie integracyjne niesie ze sobą również:
możliwość nauki dla dzieci niepełnosprawnych społecznego sposobu bycia, identyfi-

kacji z grupą oraz kształtowanie świadomości przynależności do społeczeństwa;
pozytywny wpływ na zachowania dzieci niepełnosprawnych, na ich osobowość: czują się 

kochane i akceptowane, odnoszą sukcesy i aktywnie uczestniczą w zabawach i zajęciach;
nabywanie przez dzieci pełnosprawne umiejętności akceptacji odmienności  

i specyfiki dzieci upośledzonych, pozbywanie się strachu i obcości przed dziećmi niepeł-
nosprawnymi;

poprawę sprawności ruchowej dzieci niepełnosprawnych, poszerzanie zainteresowań 
oraz rozwijanie mowy i wyobraźni.

Niemniej zdarza się, że osoby z niepełnosprawnościami często są odrzucane, margina-
lizowane, niechętnie chodzą do szkoły. Co jest trudne? 

uświadamianie sobie przez dziecko niepełnosprawne swojej inności, co może budo-
wać poczucie niższej wartości i wycofywanie się z kontaktu i aktywności

specjalistyczne zajęcia organizowane dla dzieci niepełnosprawnych mogą pogłębiać 
poczucie inności, ponieważ pełnosprawne dzieci nie biorą w nich udziału

negatywne lub niejednoznaczne nastawienie społeczne wobec kształcenia integracyjne-
googranicza i utrudnia efektywną integrację, co prowadzi do problemów w interakcjach

8  K. Gruca, Kapik – Gruca K., Koteja P., Koteja A., Juszkiewicz M., Charakterystyka nieformalnej struktury klasy szkolnej 
jako przyczynek do kształtowania bezpieczeństwa uczniów,„Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr 19, 2015, s. 96-97.

9  M. Weiner, Pozycja socjometryczna uczniów z zaburzeniami rozwojowymi w klasie szkolnej, Szkoła Specjalna, 
1998, nr. 3, s. 14.
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ograniczone możliwości kontaktu między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnospraw-
nymi poza placówką (np. ze względu na odległość, czy nastawienie społeczne)

czasem integracja może dostarczać dzieciom z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 
wręcz negatywnych wzorców zaspokajania potrzeb, co prowadzi np. do zachowań prze-
stępczych. 

Skutki mogą być tragiczne dlatego też trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuszczać 
sytuacji lękowych10.

Lęki – ich rodzaje, przyczyny występowania, objawy i formy, sposoby obrony
W literaturze przedmiotu widnieją cztery grupy lęków: lęk biologiczny, społeczny, 

moralny i dezintegracyjny. Lęk biologiczny związany jest z ryzykiem utraty życia lub 
zdrowia. Pochodzi z zewnątrz, z otaczającej rzeczywistości oraz z wnętrza osoby. W 
pierwszym przypadku znany jest czynnik zagrażający, w związku z czym lęk ma cha-
rakter przedmiotowy. W drugim natomiast, lęk jest generowany przez wnętrze, bez okre-
ślonego czynnika. Mamy tu do czynienia z lękiem bezprzedmiotowym. Przeżywając lęk 
o charakterze przedmiotowym, organizm ma możliwość podjęcia decyzji czy ma uciec 
przed zagrożeniem czy stawić mu czoła. Natomiast w przypadku lęku bezprzedmiotowe-
go, osoba nie uświadamia sobie istoty niebezpieczeństwa. Bodziec zewnętrzny wywołu-
jący reakcję lękową dociera do świadomości, zaś bodziec wewnętrzny nie dociera. 

Innym rodzajem lęku jest lęk społeczny czyli lęk przed separacją od otoczenia i izo-
lacją. Proces socjalizacji dziecka dokonuje się najpierw w rodzinie. W niej zaspokajane 
winny być pierwsze potrzeby, kształtowane wzorce postępowania, kreowane elementy 
osobowości. Tymi, którzy jako pierwsi tworzą środowisko wychowawcze są rodzice. To 
właśnie od nich zależy funkcjonowanie dziecka, a nerwice wynikające z lęków mają 
swoje początki we wczesnym dzieciństwie. Znaczący wpływ na tworzenie się lęków 
społecznych ma matka charakteryzująca się osobowością autokratyczną, pedantyczną, 
lękliwą, nieszczęśliwą, niezrównoważoną czy niekochającą, która negatywnie wpływa 
na funkcjonowanie emocjonalne dziecka i generuje u niego reakcje lękowe11.

Z lękiem społecznym związany jest lęk moralny. Występuje on wówczas, gdy czło-
wiek jest w stanie sam dokonać oceny własnych zachowań. Oparty jest na samoocenie 
jednostki i kształtowaniu obrazu własnej osoby. Częścią najważniejszą wydaje się być 
świat otaczający, który „znajduje się stale w nas i nas stale krytykuje. Niebezpieczeń-
stwo nie jest już na zewnątrz, ale wewnątrz, w nas samych. (…). Porządek moralny jest 
najwyższą formą integracji aktywności ludzkiej i dlatego jej zakłócenie równa się naru-
szeniu integracji na najwyższym poziomie”12. W wyniku naśladowania osób dorosłych, 
znaczących, cieszących się autorytetem, u młodego człowieka dochodzi do internalizacji 
czyli akceptacji lub przyjęcia pewnych wartości, przekonań czy poglądów za własne13. 
Znaczący jest tu obraz samego siebie i samoocena, która może być adekwatna czyli zgod-
na z rzeczywistymi osiągnięciami jednostki lub nieadekwatna. Osoba o niskiej samooce-
nie „odczuwa często smutek i przygnębienie; często martwi się o przyszłość; uważa się za 
człowieka niewydolnego, który wszystko robi źle; nic mu nie daje prawdziwego zadowo-

10  M. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008, s. 69.
11  I. Obuchowska, Dynamika nerwic, PWN, Warszawa 1981, s. 148.
12  A. Kepiński, Lęk, PZWL, Warszawa 1987, s. 266.
13  A. S. Reber, Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 276.
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lenia; często przeżywa wyrzuty sumienia i czuje się winny; uważa, że zasługuje na karę 
i spodziewa się ukarania; odczuwa do siebie niechęć; stale potępia siebie za popełnione 
błędy; myśli o samobójstwie; uważa się za nerwowego i rozdrażnionego; nie interesuje 
się innymi ludźmi; ma duże trudności z podjęciem decyzji; martwi się, że wygląda coraz 
gorzej i odpychająco; z wielkim wysiłkiem zmusza się do robienia czegokolwiek lub nie 
jest w stanie nic zrobić; często martwi się stanem swego zdrowia”14. 

Ostatnim rodzajem lęku występującym w literaturze przedmiotu jest lęk dezintegra-
cyjny, który wpływa niekorzystnie na czynności psychiczne. Może być on „bardzo sub-
telny i prawie niedostrzegalny, jak np. w wypadku odruchu orientacyjnego, ale może też 
narastać aż do paniki, jak w przypadku kataklizmu czy katastrofy, i przybierać formy 
zgoła koszmarne, jak w schizofrenii. Nasilenie lęku w znacznej mierze zależy od prawdo-
podobieństwa danej zmiany. Cechą życia jest zmienność i każdy ustrój musi się liczyć, że 
wciąż w nim i w jego relacjach z otoczeniem zachodzić będą różnorodne zmiany. Każda 
zmiana narusza istniejący stan równowagi, pewnego rodzaju spokoju, wprowadza nas w 
nową sytuację, w której nie wiadomo co nas czeka”15. Ten rodzaj lęku broni jednostkę 
przed zmiennością życia, a także przed jej brakiem bowiem brak jakiejkolwiek zmiany 
prowadzi do większego niepokoju. 

Inne są lęki dorosłych, a inne lęki dzieci. Mogą one być związane ze strachem, z 
niezaspokojonymi potrzebami fizjologicznymi lub psychicznymi, z realizacją własnych 
pragnień. Lęki typowe dla każdego etapu rozwoju przedstawia poniższa tabela. 

Wiek 
dziecka

Występujące lęki

0-2 W tym wieku zaznaczają się lęki słuchowe ( szum odkurzacza, grzmot 
pioruna, pociągi, spłuczka w toalecie). Innymi są lęki wizualne (duże 
przedmioty, wymyślne czapki i kapelusze, ciemne kolory), lęki przestrzenne 
(przestawianie przedmiotów, przeprowadzka, głębokie wykopy), leki 
związane z ludźmi (nieobecność matki, obce osoby), lęk przed przyrodą 
(deszcz, wiatr, zwierzęta)

2,5 Występujące lęki związane są z przestrzenią (obawa przed ruchem albo 
przesuwaniem przedmiotów, zbliżającą się ciężarówką, ruchome zabawki 
na baterie).

3 Leki wizualne (pomarszczenie i starzy ludzie, maski, św. Mikołaj, 
czarownice), dzieci obawiają się zwierząt, ciemności, wieczornych wyjść 
rodziców, którzy mogą nie wrócić.

4 Powracają lęki słuchowe (odgłosu maszyn, silników). Trwają lęki przed 
zwierzętami i ciemnością

5 Leki są złagodzone, a widoczne są obawy (o potłuczenie się spadając z 
roweru, pogryzienie przez psa). Największe natężenie mają lęki nocne, 
pojawiają się koszmary i złe sny.

14  S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych, obrazu siebie, Krajowa Agencja Wydawnicza-
,Warszawa 1987, s. 278. 

15  A. Kepiński, Lęk, PZWL, Warszawa 1987, s. 266.
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6 Leki związane z bodźcami dźwiękowymi (telefon, domofon, dzwonek 
do drzwi, ton głosu, odgłosy zwierząt). Pojawia się lęk przed światem 
nadprzyrodzonym (duchy, wiedźmy), leki spowodowane wyobraźnią 
(że w piwnicy straszy), obawa przed żywiołami (woda, ogień), nagłymi 
zmianami atmosferycznymi (grzmot, błyskawica).

7 Lek bywa stymulowany przez środki masowego przekazu (agresywne 
filmy, gry) i lekturę (bajki).

8-9 Wyciszenie stanów lękowych.
10 Dziecko potrafi mówić czego się boi, a towarzyszący lęk występuje u dzieci 

słabszych psychicznie. 
Źródło: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Frances L. Ilg, Louise Bates Ames

Lękowi można przypisać pewne charakterystyczne objawy psychiczne i fizyczne. M. 
Molicka wymienia cztery sfery w których występują objawy lęku. Pierwszą jest sfera we-
getatywna, która dotyczy funkcjonowania całego organizmu we wszystkich układach. W 
układzie motorycznym (zwiększone napięcie mięśniowe), w układzie nerwowym (rozsze-
rzone źrenice, drżenie rąk, niekontrolowane reakcje organizmu), w układzie hormonalnym 
(zwiększona potliwość), w układzie pokarmowym i moczowo-płciowym (nadmierne śli-
nienie się, suchość w jamie ustnej, brak apetytu, biegunka, parcie na kał i mocz), w ukła-
dzie oddechowym i układzie krążenia (przyspieszone bicie serca, zwiększony puls, szybki 
oddech, zaczerwienienie lub nadmierna bladość skóry). Druga to sfera poznawcza, która 
odnosi się do zdolności myślenia i reakcji. Występują w niej takie objawy jak: problemy z 
pamięcią i koncentracją, chaos i natłok myśli. Trzecia – to sfera emocji związana z napię-
ciem, drażliwością, złością, napadami płaczu czy przygnębieniem. I ostatnia sfera to sfera 
zachowań w której dominują problemy z wypowiadaniem się, drżenie ciała, nerwicowy 
śmiech, zaburzona koordynacja ruchowa, ssanie kciuka, obgryzanie paznokci16. 

Lęku nie można wykluczyć z życia, ale można zastosować pewne mechanizmy, które 
zniwelują jego objawy lub zmniejszą ryzyko jego wystąpienia. Wśród wielu mogą być te 
mechanizmy działające pozytywnie, ale też te, które nazywamy patologicznymi strategiami 
stosowanymi przez dzieci w celu redukcji stanów lękowych. Literatura przedmiotu wska-
zuje na następujące: wegetatywna ucieczka w chorobę, nawyki ruchowe, strategie emocjo-
nalne, zmiana percepcji czyli strategia poznawcza oraz ucieczka w wybrane zachowania17. 

Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystywane  
w ramach kształcenia integracyjnego

U dzieci czy młodzieży z niepełnosprawnością mamy do czynienia z licznymi nieprawi-
dłowościami i zaburzeniami o różnym wymiarze i różnym nasileniu. Może to dotyczyć per-
cepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo – słuchowej czy słuchowo – rucho-
wej, nieprawidłowości w zakresie rozwoju mowy czy w ogólnym rozwoju motorycznym18.

Aby dziecko miało szansę na rozwój w różnych zakresach swojego funkcjonowania, 
powinno się korzystać z wielu technik, koncepcji i metod nauczania w trakcie procesu 

16  M. Molicka, Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Wydawnictwo Media Rodzina,Poznań 2002, s. 15.
17  Tamże, s. 28-41.
18  J. Mielniczek – Boszkiewicz,„13 metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo  

w stopniu umiarkowanym i znacznym ”http://www.publikacje.edu.pl/pdf/7851.pdf (stan na 27.11.2014r.)
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kształcenia integracyjnego. W procesie kształcenia integracyjnego można skorzystać z 
zaprezentowanych poniżej metod:

Metoda G. Domana
Na drodze rozwoju dziecka pojawia się 6 obszarów, najważniejszych z punktu wi-

dzenia jego rozwoju, które służą do pełnego funkcjonowania człowieka i wskazują na: 
wzrok, dotyk, słuch, mowę, ruch i sprawność rąk. Jednocześnie przyjmuje się, iż dziecko 
powinno być usprawnianie jak najwcześniej, aby nieuszkodzona część mózgu mogła jak 
najszybciej przejąć zadania z tej części uszkodzonej. Jest to możliwe dzięki wzrostowi 
mózgu w okresie rozwoju, ale odbywa się przy ogromnym udziale odpowiednich 
warunków zewnętrznych.

W metodzie Domana wskazuje się 4 główne bloki rozwojowe, w których następuje 
rozwój i zalicza się do nich:

blok rozwoju fizjologicznego (proponuje się tutaj spożywanie dużej ilości witamin);
blok rozwoju intelektualnego (ciągłe doskonalenie intelektu dziecka poprzez dostar-

czanie mu tzw. „Bitów inteligencji”);
blok rozwoju społecznego (przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie poprzez 

podawanie zasad i norm współżycia oraz troszczy się o rozwój emocjonalny);
blok rozwoju fizycznego (zwiększa doskonałość fizyczną poprzez ćwiczenia typu peł-

zanie, raczkowanie, poprawne chodzenie czy ćwiczenia gimnastyczne).

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Celem tej metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka oraz korekcja 

jego zaburzeń poprzez wielozmysłową stymulację psychomotoryczną i społeczną opartą 
na czynniku wspomagającym – ruchu.

W ramach Metody Ruchu Rozwijającego zaproponowano system ćwiczeń terapeu-
tycznych, oparty na doświadczeniach z wczesnego dzieciństwa, tzw. „baraszkowaniu”, 
gdyż zawiera ono w sobie duże pokłady bliskości emocjonalnej i fizycznej, a dziecko 
wykazuje naturalną potrzebę zaspokajania tychże potrzeb, szczególnie przez kontakt z 
osobami dorosłymi. Proponowane ćwiczenia mają na celu wywołanie doznań wypływa-
jących z własnego ciała i odczuwanie go w określonym kontekście z elementami otocze-
nia, przez co dają dziecku poczucie jego własnej indywidualności. Tym samym dzięki 
tej metodzie u dzieci rozwija się świadomość własnego ciała, usprawnianie ruchowe, 
świadomość przestrzeni, świadomość działania w przestrzeni oraz dzielenie się w niej z 
innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktów.

W metodzie ruchu Rozwijającego W. Sherborne wyróżnia się 4 grupy ćwiczeń:
ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała;
ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie;
ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi w grupie;
ćwiczenia twórcze.
Ćwiczenia w ramach metody Ruchu Rozwijającego szczególnie polecane są 

dzieciom, które mają zaburzony schemat własnego ciała. Proponowane zajęcia mają 
na celu doprowadzić do integracji własnego ciała u dzieci i poznania własnego ciała, a 
szczególnie wyczucie Jego centralnej części. Bliskość, która wytwarza się podczas ćwi-
czeń, umożliwia samoakceptację, daje poczucie bezpieczeństwa oraz buduje zaufanie nie 
tylko do innych, ale i do siebie. Jednocześnie, praca w grupie pozwala zbudować więzi 
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grupowe i interpersonalne. Cała metoda i jej ćwiczenia prowadzone są w formie swo-
bodnej zabawy, mają relaksować jej uczestników i wprowadzać w dobry nastrój19.

Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
Metoda ta jest polską adaptacją Metody Bon Depart, metody wzrokowo – słuchowo – 

motorycznej, w której występują trzy podstawowe elementy:
element wzrokowy (wzory graficzne);
element słuchowy (piosenka);
element motoryczny (wykonywanie ruchów).
Wykonywanie ruchów musi być zsynchronizowane z rytmem piosenki i przedstawiać 

figury, które są zawarte we wzorach graficznych. Zestaw wzorów uszeregowany jest 
zgodnie ze stopniowaniem trudności i wymaga coraz to większej precyzji ruchów pod-
czas odtwarzania. W trakcie ćwiczeń wyróżnia się następujące części:

część wprowadzająca, która służy celom korygującym postawę ciała, ma też kształcić 
orientację po lewej i prawej stronie. W tej części dzieci słuchają piosenki, która związana 
jest ze znakiem graficznym

część właściwa, czyli konkretne ćwiczenia ruchowe, ruchowo – słuchowe oraz rucho-
wo – słuchowo – wzrokowe

część końcowa, w której dzieciom proponuje się zabawy o charakterze muzyczno – 
ruchowym, zazwyczaj powiązane z piosenką.

Sama Metoda Dobrego Startu ma służyć nauce pisania i czytania, dlatego przede 
wszystkim zwraca się uwagę na poprawne ułożenie ręki dziecka, na rytm i tempo śpie-
wanych piosenek oraz poprawność artykulacji. Jednocześnie ćwiczenia mają rozwijać 
koordynację wzrokowo – ruchową oraz pamięć słuchowo – wzrokową. Atmosfera pro-
wadzenia zajęć daje dzieciom pełną akceptację, jest dla nich zabawą i stwarza możliwo-
ści do odreagowania napięć i wspólnego spędzania czasu20. 

Muzykoterapia
Jest to metoda, która posługuje się muzyką (bądź jej elementami), aby przywracać 

zdrowie lub poprawiać funkcjonowanie osób z różnymi problemami emocjonalny, fi-
zycznymi lub umysłowymi. Wykorzystuje się tutaj wpływ muzyki na rozwój psycho-
fizyczny dziecka i łączy się bodźce dźwiękowe z aktywnością ruchową. Jednocześnie 
stwarza się w niej możliwości zaspokajania potrzeb psychicznych i fizycznych dziecka, a 
w ramach ćwiczeń grupowych, również potrzeb społecznych. Metoda ta zwiększa wraż-
liwość dzieci na odbiór bodźców z otoczenia, wpływa na rozwój świadomości swojego 
ciała, rozwija koncentrację uwagi, pamięć oraz wyobraźnię21.

 Wskazuje się na występowanie w muzykoterapii 4 podstawowych sytuacji tera-
peutycznych, w których dzieci mają możliwość:

odreagowania (uwalnia napięcia i emocje);
rytmizacji (wspomaga uważne słuchanie i wyrabia poczucie rytmu)
relaksacji (wspomaga odprężenie, wycisza i koi)
aktywizacji (daje poczucie sprawstwa oraz wprowadza ożywienie)22.

19  Tamże. 
20  Tamże. 
21  Tamże. 
22  K. Stachyra, Podstawy muzykoterapii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
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Metoda Pedagogiki Zabawy
Jest to metoda pracy z grupą, która angażuje emocjonalnie wszystkich jej uczestni-

ków, pobudzając ich do twórczego działania, do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie 
poprzez takie środki jak: gest, słowo, ruch, malowanie, dotyk, dźwięk czy taniec. Jej 
zadaniem jest inspirowanie do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, naby-
wania własnych doświadczeń oraz lepszego poznawania siebie. Zabawy aktywizujące, 
wykorzystywane w tej metodzie są przede wszystkim zachętą, wzmocnieniem motywacji 
i pobudzeniem zainteresowania. 

Zakończenie
Skala zjawiska niepełnosprawności w Polsce jest bardzo duża. Obliguje nas do tego, 

aby podejmowane działania mające na celu polepszenie warunków i komfortu życia osób 
z niepełnosprawnością odpowiadały na ich potrzeby. Aby miały one szansę na rozwój w 
różnych zakresach swojego funkcjonowania, powinno się korzystać z wielu technik, kon-
cepcji i metod nauczania w trakcie procesu kształcenia integracyjnego, które mają na celu 
redukcję lęków. Do takiej pracy winni być zaangażowani specjaliści, którzy z wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami będą realizować powierzone im zadania. 

Streszczenie:
Niepełnosprawność dzieci związana jest z szeroko rozumianymi ograniczeniami. 

Mogą one dotyczyćnp. funkcjonowania w otaczającym świecie, trudności w nauce, 
rozumienia siebie oraz radzenia sobie z emocjami. Dlatego też kształcenie dzieciz nie-
pełnosprawnością winno opierać się tak na działaniach edukacyjnych, jak również na 
działaniach wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, często stosowanych i 
wykorzystywanych w ramach kształcenia integracyjnego. Dla podejmowanych rozważań 
szczególnie ważnym wydaje się być rozumienie lęku jako wewnętrznej emocji związanej 
z pobudzeniem, specyficznym stanem psychicznym oraz konieczność podejmowania ta-
kich działań, które mają na celu ich redukcję. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, lęk, klasa integracyjna 

Abstract:
Aboutnecessity to reducechildren’sanxiety with disabilities in anintegrativeclass
Children’sdisabilitiesareconnected in a the broadsenseencumbrances. Thosedisabili-

tiesconcern for examplefunctioning in the surroundingworld, difficulties with learning, 
understandingthemselves and dealing with emotions. Thereforeteachingchildren with 
disabilitiesshould be based on educationalactivities, pedagogicalactivities, therapeutic, 
revalidation, oftenused in intergrativeeducating. The most importantthingisunderstand-
ingfear as aninternalemotionconnected with arousal, a specificmentalstate and necessity 
to takeactionswhicharesupposed to reduce the fear.

Keywords: handicap, fear, integrativeclass
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SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII 
ŚWIĘTEJ SPOTKANIEM DZIECKA Z 

JEZUSEM CHRYSTUSEM

Ur. 30.09.1993 r. w Kolbuszowej. Absolwentka pedagogiki i pracy socjalnej na WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie nauczyciel, logopeda w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 
Doktorantka KU w Ružomberku na kierunku praca socjalna. Zainteresowania: oligofrenopedagogika, korekcja 
wad mowy.

mgr Marcelina Puk - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku   

Wstęp
Zgodnie z definicją Encyklopedii Katolickiej Pierwsza Komunia Święta jest przyję-

ciem Chrystusa eucharystycznego po raz pierwszy, przeżywanym we wspólnocie kościel-
nej podczas uroczystej celebracji mszy. Jest stałym elementem inicjacji chrześcijańskiej, 
poprzedza ją odpowiednia formacja eucharystyczna, dokonująca się w ramach religij-
nego wychowania rodzinnego oraz szkolnej i parafialnej katechezy, powiązanej z przy-
gotowaniem do sakramentu pokuty i pojednania1. W bardzo podobny sposób Pierwszą 
Komunię Świętą określa Leksykon Teologii Pastoralnej. Zakłada on, że jest to pierwsze 
spotkanie z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, zwykle w czasie uroczystej 
Mszy Świętej w kościele parafialnym2. Zatem można powiedzieć, że Pierwsza Komunia 
Święta jest przede wszystkim wydarzeniem duchowym, które daje początek systematycz-
nemu uczestnictwu w niedzielnej Mszy Świętej oraz przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii. 

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wiel-
kiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwy-
kłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia 
doczesnego. Jest to wydarzenie, które sprawia, że Jezus Chrystus zamieszkuje w sercach 
dzieci. Od tej pory mogą one regularnie karmić się Jego „Ciałem”. Bowiem pokarm dla 
duszy jest tak samo ważny i potrzebny, jak pokarm dla ciała. 

Podejmując problematykę Pierwszej Komunii Świętej autor pragnie zwrócić uwagę, 
że przyjęcie po raz pierwszy Jezusa w Eucharystii jest nie tylko wyjątkowym momentem 
w życiu samego dziecka, ale jest to błogosławiony czas i szansa dla całej jego rodziny na 
przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka.

1  Pierwsza Komunia Święta, [w:] A. Szostek (red.), Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 502.
2  Pierwsza Komunia Święta, [w:] M. Fiałkowski, R. Kamiński, W. Przygoda (red.), Leksykon teologii pastoralnej, 

Lublin 2006, s. 605.
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1. Gotowość dziecka do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 
Mówiąc o gotowości dziecka do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 

należy uwzględnić przede wszystkim jego wiek rozeznania czyli używania rozumu i etap 
rozwoju na jakim się znajduje. 8 sierpnia 1910 roku Papież św. Pius X wydał dekret 
Quam singularis, w którym nakazał, aby dzieci były dopuszczane do Stołu Pańskiego 
mniej więcej w siódmym roku życia, niekiedy nieco później, a niekiedy nawet wcześniej. 
W dekrecie wskazywał, że Komunia Święta nie jest nagrodą za cnotę, lecz lekarstwem dla 
uleczenia błędów i słabości człowieka, szczególnie w przypadku dzieci, które są zupełnie 
bezbronne wobec zła3. Wielu duszpasterzy i rodziców nie zadowoliło to postanowienie. 
Obawiali się oni bowiem, że po przystąpieniu do Komunii Świętej dziecko przestanie 
uczęszczać na katechezę. W takich przypadkach wcześniejsza Komunia Święta mogłaby 
przynieść odwrotny skutek i zamiast błogosławionych owoców wyrządzić szkodę4.

Obecnie minęło ponad 100 lat od wydania dekretu. W Polsce, w związku z uchwaloną 
przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku 
szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego podjęła 
decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii Świętej, do 
której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego 
samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w tym samym roku 
niezależnie od wieku5. Wyróżnić zatem można:

dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują dwuletni program 
katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich I Komunia Święta powinna być w klasie II;

dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowa-
nia i przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III;

w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę 
w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystą-
pią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć 
w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III6.

Współczesne prawodawstwo Kościoła rzymskokatolickiego wymaga od dziecka przy-
stępującego do Komunii wystarczającego rozeznania i odpowiedniego przygotowania7. 
Aby to osiągnąć dziecko musi przyswoić następujące zagadnienia:

pojęcie Boga Stworzyciela, który za dobre wynagradza, a za złe karze,
tajemnice Boga w Trójcy Jedynego,
tajemnice wcielenia i śmierci Zbawiciela,
odróżnienie Chleba Eucharystycznego i chleba materialnego.
Wszystko to na miarę zdolności pojmowania jego umysłu8.
Do pierwszej spowiedzi i do Pierwszej Komunii Świętej dziecku nie jest konieczna 

pełna i doskonała znajomość nauki chrześcijańskiej. Powinno ono uczyć się całego Ka-

3  G. Antonucci, Dokumenty Kościoła Katolickiego o wieku dzieci pierwszokomunijnych, przeł. W. Kapica, Warszawa 2007, s. 7.
4  Tamże, s. 7-8.
5  Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii św. oraz Programu Nauczania Religii, https://opoka.org.pl/-biblioteka-

/W/WE/komisje/kwk/komunikat20120314.html (25.06.2018).
6  Tamże.
7  M. Blaza, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, Kraków 2005, s. 63
8  G. Antonucci, Dokumenty Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., s. 48.
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techizmu stopniowo, odpowiednio do swej pojętności9. Oznacza to, że dziecko nie musi 
znać na pamięć treści zawartych w Katechizmie, najważniejsze jest to, żeby je zrozumiało.

2. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej
Dziecko w młodszym wieku szkolnym jest na etapie religijności autorytarno-moralnej. 

Przejawy religijne wykazują silne uzależnienie od autorytetu i wzorców, jakimi są osoby 
znaczące w życiu dziecka, w pierwszej kolejności są to rodzice, wychowawcy i Kościół10. 
Obraz Boga w oczach dziecka kształtowany jest przede wszystkim w domu rodzinnym. 
Często dziecko utożsamia Boga-Ojca ze swoim ziemskim ojcem, jako że jest on głową 
rodziny i charakteryzuje go siła i męstwo. Obserwując stosunek rodziców do modlitwy, 
Kościoła dziecko powoli uczy się przekonań i praktyk religijnych. Niezbędnym warun-
kiem rodziców jest przekazanie dziecku takiego wizerunku Boga, który będzie zachęcał 
je do osobowej relacji z Nim, a nie wyzwalał w dziecku lęk przed Jego karą11. Dziecko 
musi wiedzieć, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy, kocha każdego człowieka i czuwa nad 
nim. Jeżeli w wychowaniu religijnym przeważa lęk przed Bogiem to trudno będzie rodzi-
com wychować dziecko do radości z pełnienia dobra12.

Okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej zaczyna się w rodzinie, w któ-
rej dziecko przyszło na świat, a jego przebieg zależy od tego jaka to jest rodzina i jak 
kształtuje swoje życie13. Ważna jest zatem atmosfera domu rodzinnego, która powinna 
opierać się na wartościach chrześcijańskich, których przestrzegają rodzice i tego samego 
wymagają od swoich dzieci. Bowiem najskuteczniejszym sposobem przekazania dziecku 
zasad, reguł, wymagań jest dawanie świadectwa własnym życia.

Pierwsza Komunia Święta dziecka i przygotowanie do tego wydarzenia stanowią dla 
rodziców doskonałą okazję do refleksji nad tym, jakie życie prowadzą, jak realizują Boże 
przykazania, jakie wzory chrześcijańskiej postawy przekazują dzieciom, jak je wycho-
wują14. Rodzice nie powinni przeoczyć tego błogosławionego czasu, w którym są nie-
zwykle potrzebni swoim dzieciom, gdyż mogą zdziałać więcej niż księża czy kateche-
ci mający jedynie epizodyczny kontakt z dzieckiem. Jednocześnie poprzez pogłębianie 
wiary dziecka ożywiają i doskonalą także swoją15. Trzeba zatem podkreślić, że w przygo-
towaniu do tej jakże ważnej uroczystości nikt nie jest w stanie rodzica zastąpić.

Czas przygotowań dziecka do spotkania z Jezusem Chrystusem nie jest łatwy, ponie-
waż musi ono poradzić sobie zarówno z nauką w szkole jak i przygotowaniem się do sa-
kramentów, uczęszczaniem na dodatkowe spotkania i podejmowaniem nowych obowiąz-
ków16. Wsparcie rodziców w tym okresie jest niezwykle potrzebne. Ważne jest, aby ojciec 
i matka rozmawiali ze swoim dzieckiem o Kościele, Mszy Świętej, sakramentach, a także 
o ich znaczeniu w życiu. Warto zabierać dziecko na Msze Świętą już dużo wcześniej niż w 
wieku 9 lat. Kilkulatek nie zrozumie jeszcze istoty tego wydarzenia, ale będzie mógł zaob-

9  Tamże, s. 26.
10  S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1993, s. 72.
11  J. Bagrowicz, Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Toruń 2008, s. 104.
12  Tamże.
13  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice?, Warszawa 1996, s. 17.
14  Tamże, s. 25.
15  E. Rozkrut, Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii Świętej, Szczecin 2003, s. 8.
16  Tamże, s. 16.
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serwować jak przeżywają liturgię jego rodzice. Widok rodzica przyjmującego Eucharystię 
czy klęczącego przy konfesjonale jest dla dziecka najlepszym przykładem i świadectwem 
wiary. Po powrocie z Kościoła matka czy ojciec może poprosić dziecko, aby opowiedziało 
treść Ewangelii czy homilii. Będzie to dobra zachęta dla niego, aby podczas kolejnej Mszy 
Świętej jeszcze bardziej się skupić. Istotne znaczenie ma także wspólna modlitwa w domu. 
Warto, aby głowa rodziny, najczęściej jest nią ojciec wprowadziła zwyczaj codziennej 
rozmowy z Bogiem, kiedy to wszyscy, chociaż na kilka minut gromadzą się i razem odma-
wiają pacierz. Modlitwa ta, pomoże dziecku lepiej utrwalić modlitwy zadane do nauczenia 
się. Sprawi, że ich wymiar będzie mu bliższy i bardziej znany17.

Zdarza się, że dziecko czuje się zagubione, gdy rok katechizacji przed Pierw-
szą Komunią Świętą przerodzi się w rok strofowania, kiedy to rodzice będą bez przerwy 
zwracać dziecku uwagę. „Pamiętaj, że idziesz do Komunii Świętej…, tego Ci nie wolno, 
tak musisz postępować…”18. Taka postawa może zniechęcić dziecko i sprawić, że bę-
dzie ono miało negatywny stosunek do sakramentów świętych. Rodzic powinien starać 
się znaleźć dla dziecka czas i traktować jego problemy poważnie. Ma ono prawo pytać 
o wiele spraw dotyczących Komunii Świętej, odpuszczenia grzechów, a nawet spraw 
zewnętrznych, związanych z uroczystością domową. Ważne jest, aby cierpliwie słuchać 
dziecko, starać się złagodzić jego lęk i rozwiać wszelkie wątpliwości. W takich sytu-
acjach z pomocą przychodzi Ewangelia. Przypowieść o Dobrym Pasterzu, o Zagubionej 
Drachmie, o Synu Marnotrawnym - doskonale pozwalają wsączyć w serce dziecka pew-
ność, że jest kochane przede wszystkim przez Boga19. W całym przygotowaniu dziecka 
najważniejsze jest to, aby rodzice poświęcali mu jak najwięcej czasu. Wtedy czuje się 
ono potrzebne, ufa swoim rodzicom i chętnie powierza im swoje sekrety.

W okresie przygotowawczym dziecka do spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii 
duże znaczenie odgrywa współpraca rodziców z katechetami i księżmi. Duszpasterz zawsze 
wzywa matki do współdziałania, bo sam za mało obcuje z dziećmi, za mało czasu może im 
poświęcić, by całą odpowiedzialność za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej wziąć 
na siebie. W domu dziecko uczy się jak kochać Jezusa praktycznie20. Rodzice muszą sami 
wyjść z inicjatywą zaangażowania się w sprawy katechizacji dziecka. Ważne jest, aby nadzo-
rowali treści i zagadnienia, które dziecko przyswaja. Często zdarza się, że nie wszystko jest 
dla niego jasne, zrozumiałe, potrzebuje ono wtedy dodatkowych wyjaśnień. Matka czy ojciec 
powinni powtarzać z dzieckiem materiał zadany do nauczenia, dziecko musi czuć, że jego 
przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej jest wydarzeniem rodzinnym, w które zaanga-
żowani są wszyscy domownicy. Chrześcijańskiego życia nie może nauczyć rodzina, która 
nie realizuje nauki Chrystusa w codziennym życiu i praktycznym postępowaniu21. Bowiem 
teoretyczne stwierdzenia i wnioski nie przygotują odpowiednio dziecka do spotkania z Jezu-
sem. Droga do uformowania postaw eucharystycznych jest długa i trudna. Jednakże wspólny 
wysiłek rodziców i wychowawców – katechetów, wspierany przede wszystkim działaniem 
Ducha Świętego napawa optymizmem. I właśnie tego optymizmu płynącego z przekonania 
o pomocy „z góry” nie może zabraknąć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych22. 

17  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 61.
18  E. Materski, Razem z dzieckiem przeżywamy rok Pierwszej Komunii Świętej, Sandomierz 1994, s. 60.
19  Tamże, s. 62.
20  W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, Warszawa-Poznań 1988, s. 213.
21  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice…, dz. cyt., s. 21.
22  W. Kubik, Formacja postaw eucharystycznych u dzieci, w: A. E. Klich (red.), Odkryć Eucharystię – żyć Euchary-
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O istocie rodzicielstwa i zadaniach rodziców wielokrotnie mówił Jan Paweł II. Pod-
czas swojej pielgrzymki do Polski, odwiedził Zakopane i tam wygłosił przemówienie do 
dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Zwrócił się on do zgromadzonych matek i 
ojców tymi słowami: ”Proszę Was nigdy nie rezygnujcie z zobowiązania wychowania 
Waszych dzieci w wierze Kościoła i miłości do Boga. (…) Nie dajcie się zwieść pokusie 
zapewnienia potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę Waszego czasu 
i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u 
ludzi”23. Papież kierując swoją prośbę do rodziców, pragnął uwidocznić ich misję rodzi-
cielską, do której zostali powołani.

 
3. Rola katechety w przygotowaniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej
Podstawową wiedzę o praktykach religijnych dzieci i młodzież szkolna uzyskują na 

katechezie szkolnej i parafialnej. Formacja dzieci z okazji Pierwszej Komunii Świę-
tej trwa przez cały rok szkolny i obejmuje, poza wiedzą teoretyczną kształtowanie ich 
pobożności, nastawienia emocjonalnego, ćwiczenia praktyczne w kościele i sali szkol-
nej. Katecheci starają się przygotować dzieci do spełnienia praktyki religijnej zgodnie 
ze wskazaniami liturgicznymi i nauczaniem doktrynalnym Kościoła24. W okresie przy-
gotowawczym do spotkania z Jezusem Chrystusem rodzice dziecka i katecheci muszą 
współpracować, a ich działania powinny się wzajemnie uzupełniać. 

O dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej decyduje katecheta i proboszcz 
na podstawie systematycznej całorocznej katechizacji, uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
Świętej oraz odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dziecko nieuczęszczające na ka-
techizację nie może być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci zaniedbane 
religijnie katecheci winni odwiedzać w domu, by poznać lepiej ich sytuację i w miarę 
możności udzielić im pomocy25. Katecheta musi być przewodnikiem dziecka w zdoby-
waniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do praktykowania wiary.

Głównym zadaniem katechety jest uświadomienie dziecku czym jest sakrament 
Eucharystii. Ogólnie mówi się, że biała hostia, którą przyjmują wierni podczas Mszy 
Świętej to Pan Jezus26. Katecheta powinien uświadomić dziecku głębszy sens obecno-
ści Chrystusa w chlebie eucharystycznym. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego w 
Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substan-
cjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały 
Chrystus, Bóg i człowiek27. Dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej musi 
zrozumieć przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Często 9-latkowi trudno 
jest to pojąć, dlatego potrzebuje systematycznych wyjaśnień ze strony swojego katechety, 
który powinien wzbudzić w dziecku pragnienie zaproszenia Jezusa do swojej duszy. 

Zgodnie z programem nauczania religii katecheci realizują proces przygotowujący 
dziecko do sakramentu Eucharystii. W Polsce w zależności od diecezji dzieci przyjmują 
po raz pierwszy Chrystusa w klasie drugiej lub trzeciej, przyswajając materiał z działu 

stią, Kraków 2005, s. 90.
23  Jan Paweł II, Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców, [w:] J. Poniewierski (red.), Jan Paweł 

II w Polsce, 31 maja 1997 – 10 czerwca 1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 150.
24  J. Baniak, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium Socjologiczne, Kraków 2007, s. 169.
25  J. Szczepański, Praktyka Pierwszej Komunii dzieci w Kościele na zachodzie i w Polsce, Warszawa 1999, s. 177.
26  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 59.
27 KKK, nr 1374.
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„Przyjmujemy Pana Jezusa”. W nim zawarte są zagadnienia, które dziecko musi przy-
swoić, zaś katecheta ma określone cele katechetyczne, które winien zrealizować. Za-
poznaje on ucznia m.in. z treścią przykazań Bożych, obrzędami Mszy Świętej, różnymi 
formami modlitwy, Pismem Świętym oraz postawami eucharystycznymi28. Dziecko z po-
mocą katechety pogłębia swoją wiedzę religijną przez cały rok szkolny.

W okresie przygotowującym do Pierwszej Komunii Świętej organizowane są dodatko-
we katechezy dla dzieci i rodziców. Mają one miejsce zazwyczaj w Kościele. Dzieci nie 
tylko słuchają opowieści księdza, ale także śpiewają piosenki, układają własne modlitwy i 
głośno je wypowiadają29. Dzięki tego typu spotkaniom dzieci przyzwyczajają się do prze-
bywania w świątyni. Często w jednej parafii do Komunii przystępują uczniowie z różnych 
szkół. Nie znają się, więc zamiast słuchać nauk przyglądają się sobie nawzajem, nie czują 
się bezpiecznie, są rozkojarzeni. Cykl spotkań ma im umożliwić lepsze poznanie siebie i 
całej grupy przygotowujących się dzieci30. W katechezach biorą udział również rodzice. 
Matki i ojcowie wraz ze swoimi dziećmi spotykają się systematycznie, wspólnie uczą się i 
modlą, razem przygotowują się do przyjęcia Chrystusa. Tworząc w ten sposób wspólnotę31. 

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej jest ogromną odpowiedzialno-
ścią, która spoczywa na wszystkich katechetach. Dlatego istotne jest, aby mieli oni od-
powiednie podejście do swojej posługi, muszą postarać się odpowiednio zmotywować 
i zachęcić dzieci do pogłębiania wiedzy religijnej. Dziecko komunijne musi widzieć w 
katechecie wzór godny naśladowania. Tylko wtedy będzie ono w stanie zrozumieć istotę, 
sens i cel praktyk sakramentalnych32.

4. Sakrament Pokuty i Pojednania - pierwsza spowiedź dziecka
Początkowo w tradycji polskiej nie utożsamiano „pokuty” i „spowiedzi”. Toteż sakramen-

tem była spowiedź przed kapłanem, a pokutą wszelkie inne formy uznania swojej grzeszności, 
ponoszenia kar za grzechy, podjęcie odpowiedzialności za nie i dążenie do naprawy całego 
stanu rzeczy. Dzisiaj jednak w ślad za teologią zachodnią „spowiedź” jest lokowana w samym 
centrum „pokuty” i całość jest nazywana coraz częściej „sakramentem Pokuty”33. A więc spo-
wiedź czyli sakrament Pokuty ściśle wiąże się z sakramentem Eucharystii. Dziecko pierwszo-
komunijne musi być odpowiednio przygotowane do obu tych sakramentów. 

Pierwsza Komunia Święta jest poprzedzona spowiedzią dziecka. W niektórych para-
fiach spowiedź odbywa się na miesiąc przed przyjęciem Chrystusa, a w innych – dzień 
wcześniej. Przygotowania jednak są takie same, najistotniejsze, aby dziecko miało czyste 
serce34. W sakramencie Pokuty najważniejsze jest zrozumienie istoty grzechu. Ułatwi 
to dziecku odkrycie różnicy między dobrem, a złem. Im wcześniej dziecko będzie uczu-
lane na problematykę dobra i zła tym lepiej35. I spowiedź jest dla 9-latka nie lada wy-
zwaniem. Rozmowy o niej najlepiej rozpocząć wówczas, gdy dziecko zaczyna samo się 

28  Komisja wychowania katolickiego konferencji episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w 
przedszkolach i szkołach, Kraków 2010, s. 52.

29  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 63.
30  Tamże, s. 63-64.
31  Tamże, s. 65.
32  J. Baniak, Desakralizacja kultu…, dz. cyt., s. 171.
33  Cz. S. Bartnik, Sakramentologia społeczna, Lublin 2000, s. 302.
34  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 52.
35  Tamże, s. 30.
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tym interesować. Jeżeli nie przejawia zainteresowania, to warto, aby rodzice podjęli ten 
temat na początku drugiej lub trzeciej klasy36. Duże znaczenie odgrywa to, w jaki sposób 
rodzice i katecheci wyjaśniają dziecku istotę spowiedzi. Ważne, aby zwrócić uwagę na 
dwa podstawowe zagadnienia: Dlaczego trzeba chodzić do spowiedzi?, Kto wymyślił 
spowiedź? Gdy dziecko dowie się, że spowiedź podarował Pan Jezus i że jest potrzebna 
każdemu człowiekowi, gdyż wszyscy popełniają grzechy, łatwiej będzie mu pojąć, że 
życie z obciążonym występkami sumieniem nie jest łatwe i nie zadowala Chrystusa37.

Każde dziecko będzie inaczej przeżywać swoją spowiedź. Często zdarza się, że dziecko 
boi się lękliwie spowiedzi, uczy się na pamięć grzechów, wcześniej spisanych na kartce 
przez rodziców lub przez katechetów. Stanowi to wzorzec, który trzeba odtworzyć przed 
księdzem w konfesjonale38. Dzieci muszą zrozumieć, że nie wyznają grzechów kapłanowi, 
tylko Panu Jezusowi, który za pomocą księdza odpuszcza im popełnione winy. Mówiąc o 
grzechach trzeba także zwrócić uwagę na ich podział. Wyróżniamy grzechy lekkie i cięż-
kie. Dziecko przystępujące do spowiedzi musi zdawać sobie sprawę, do jakiej kategorii 
grzechów można jego przewinienie przydzielić. Często zdarza się, że dziecko martwiąc 
się o to, czy Pan Jezus wybaczy mu grzechy i czy nie będzie się gniewał jest zmartwione, 
zestresowane i przerażone swoją pierwszą spowiedzią. Dlatego rodzice i katecheci muszą 
wypracować u dzieci odpowiedni obraz sakramentu Pokuty39. Ważne, żeby zdawały sobie 
sprawę, jaki wymiar ma spowiedź, ale żeby nie były zanadto nią przestraszone. 

Sakrament Pojednania obejmuje pięć elementów: rachunek sumienia, żal za grze-
chy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów czyli szczerą spowiedź i za-
dośćuczynienie40.

Pierwszy warunek czyli rachunek sumienia jest dla dziecka niezwykle trudny. Musi 
bowiem ono podsumować całe swoje życie – wszystkie myśli, czyny, słowa. Pamięć 
9-latka jest krótka, szybko zapomina o doznanych przykrościach, łatwo przechodzi od 
smutku do radości, od radości do płaczu. Żyje tym, co dzieje się teraz, rzadko cofając się 
myślą w przeszłość i rzadko wybiegając w przyszłość41. Dziecko musi uświadomić sobie 
jakie przewinienia popełniło. Aby mu w tym pomóc rodzice oraz katecheci mogą popro-
sić je o prześledzenie dotychczasowej relacji z Bogiem, a także o zastanowienie się nad 
kontaktami z innymi osobami – najpierw w rodzinie, potem w szkole, wśród kolegów42.

Żal za grzechy należy interpretować jako uznanie winy za popełnione zło. Dzieci nie 
chcą ranić Jezusa ani nikogo, kogo kochają – a więc ten warunek z reguły jest spełniany43. 
W tym okresie są one bowiem bardzo wrażliwe i często jest im przykro z powodu doko-
nanych przewinień.

Mocne postanowienie poprawy zobowiązuje dziecko do próby zerwania z grzechem 
oraz do podjęcia działań mających na celu zmianę dotychczasowego zachowania na lep-
sze. Musi ono chcieć naprawić popełnione zło.

Szczera spowiedź jest kolejnym warunkiem, któremu dziecko musi sprostać. Ważne 

36  Tamże, s. 34.
37  Tamże, s. 35.
38  J. Baniak, Desakralizacja kultu…, dz. cyt., s. 162.
39  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 39.
40  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice…, dz. cyt., s. 57.
41  Tamże.
42  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 46
43  Tamże, s. 49.
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jest, aby uświadomiło ono sobie, że o popełnionych winach musi mówić w sposób pre-
cyzyjny, niczego nie pomijając i nie zatajając. Pan Bóg wie o wszystkim i tylko wtedy 
wybacza popełnione zło, jeżeli dziecko jest z nim szczere. 

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, jest warunkiem, z którym dziecko często 
sobie nie radzi. Zdarza się, że nie chce ono naprawić wyrządzonego zła, ponieważ odczu-
wa wstyd lub strach44. W procesie wychowawczym powinno się cenić chwile, w których 
dziecko przeprasza za wyrządzoną przykrość matce czy ojcu. Przygotowanie dziecka do 
spowiedzi stwarza szczególną okazję, by mogło doświadczyć, że nie ma jedności z Bo-
giem, bez zgody z ludźmi. Nie ma również przebaczenia win tam, gdzie wymagają one 
naszego zaangażowania w wyrównaniu konkretnej krzywdy45.

Wszystkie wymienione warunki spowiedzi dziecko musi odpowiednio przemyśleć oraz 
zrozumieć, że jego spowiedź będzie tylko wtedy prawdziwa i ważna, jeżeli je wypełni. Ele-
menty zrealizowane poprawnie sprawią, że spowiedź nie będzie trudna, będzie ona piękna46. 
Najlepszą motywacją dla dziecka przystępującego do pierwszej spowiedzi będzie widok ro-
dzica klęczącego przy kratkach konfesjonału. Pierwsza Komunia Święta jest uroczystością 
całej rodziny, dlatego nie tylko dzieci powinny przystąpić do Ołtarza Pańskiego z czystym 
sercem, ale także ich rodzeństwo, rodzice, dziadkowie oraz rodzice chrzestni. Warto, aby 
po spowiedzi rodzina uklęknęła przed Najświętszym Sakramentem i trwała przez jakiś czas 
przed Jezusem. Wtedy dziecko spokojnie odmówi zadaną mu pokutę47. Ta chwila ciszy jest 
potrzebna do zastanowienia się, jak teraz można zmienić swoje życie na lepsze.

Wychowując do rozumienia sakramentu Pokuty można zauważyć różne formy reakcji 
na zaistniałą winę: przeproszenie, stłumienie jej poczucia w sobie albo jej uznanie. Kate-
cheza ma uczyć, która z tych reakcji jest najbardziej słuszna i przyczynia się do prowa-
dzenia godnego życia48. Bowiem godne życie to życie z Jezusem Chrystusem w sercu. 

5. Dzień uroczystości - rytuał pierwszokomunijny w rodzinach
Jan Paweł II w Liście do Dzieci pisał, że Pierwsza Komunia Święta to „dzień, który 

wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu”49. Warto więc, odpowiednio zorgani-
zować ten dzień, aby każde dziecko mogło przeżyć go w sposób wyjątkowy. Istotę Pierw-
szej Komunii Świętej doskonale obrazują inne słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, 
podczas przemówienia do dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców w Zakopanem. Pa-
pież powiedział, że „Pan Jezus ofiaruje dzieciom coś największego – daję im samego siebie. 
Odtąd przyjmując Najświętszy Sakrament będą stale z Chrystusem. On bowiem zamieszka 
w ich sercach i napełni je świętością, aby mogły być coraz bardziej podobne do Niego”50. 

Rodzinny rytuał pierwszokomunijny jest oprawą wydarzenia religijnego - pierwszego 
pełnego uczestnictwa dziecka w Eucharystii. Z tego powodu nie może on pozostawać w 
oderwaniu od treści tego wydarzenia, a tym bardziej je zaprzeczać51. Z przykrością trzeba 
stwierdzić, że w tym niezwykle ważnym dniu zbyt dużą rolę odgrywają sprawy drugo-

44  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 51.
45  E. Materski, Razem z dzieckiem…, dz. cyt., s. 76.
46  P. Pawlukiewicz, Dzieciom o sakramencie pojednania w domu, w kościele, na katechezie, Warszawa 1996, s. 67.
47  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 54.
48  W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 135-136.
49  Jan Paweł II, List Ojca Świętego do dzieci w roku rodziny, Poznań 1994, s. 10.
50  Jan Paweł II, Przemówienie do dzieci…, dz. cyt., s. 149.
51  W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny…, dz. cyt., s. 203.
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rzędne. A mianowicie są to: pamiątki religijne, strój, prezenty, zdjęcia oraz przyjęcia or-
ganizowane w domach, a czasem nawet w wynajętych lokalach52. Wszystkie te elementy 
sprawiają, że dziecko może poczuć się zdezorientowane i zapomnieć co w tym dniu jest 
najważniejsze. Strona zewnętrzna, organizacyjna, materialna jest istotna, ale nie może 
ona przytłoczyć tej wewnętrznej, duchowej53.

Jak wcześniej zostało wspomniane z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej łączy 
się bardzo drażliwy temat dotyczący strojów dzieci. Rodzice, a zwłaszcza mamy dążą 
do tego, aby ich dziecko wyglądało najładniej. Miało najbogatszy i najmodniejszy ubiór. 
Występuje to głównie w odniesieniu do dziewczynek54. Najlepszym rozwiązaniem będzie, 
jeżeli podczas uroczystości wszystkie dzieci założą takie same stroje, nazywane liturgicz-
nymi55. Dzięki temu żadne dziecko nie poczuje się gorsze, a co więcej nie będzie musiało 
uważać, aby nie zniszczyć falbanek, koronek czy innych ozdób56. Zdarza się także, że 
matki zabierają swoje córki do fryzjera, aby zadbać o włosy, które mają wyglądać modnie 
i przyciągać uwagę. Jest to zupełnie niepotrzebne. Lepiej byłoby, gdyby rano dziecko za-
miast wizyty u fryzjera mogło w spokoju i ciszy przygotować się do uroczystości. 

Kolejnym zwyczajem, który upowszechnił się w polskich domach jest obdarowywa-
nie dzieci prezentami. Dawniej były one tylko symboliczne, natomiast teraz są wystawne, 
często bardzo drogie. Dziecko nie jest zadowolone, gdy otrzyma złoty łańcuszek, książkę 
lub zegarek. Większą atrakcyjnością cieszą się kosztowne sprzęty lub gotówka, za którą 
dziecko będzie mogło kupić sobie wymarzoną rzecz. Dla dziecka największym prezen-
tem powinna być możliwość spotkania Jezusa podczas przyjmowania Eucharystii, a także 
obecność najbliższych osób czyli rodziny. Aktualnie jednak obdarowywanie upominkami 
stało się na tyle powszechne i naturalne, że trudno jest uniknąć tego rytuału. Warto chociaż 
pamiętać, aby nie dawać prezentów dziecku przed Mszą Świętą, a zrobić to po uroczystości.

Następną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę są przyjęcia pierwszokomunijne. 
Ten aspekt uroczystości jest coraz częściej udoskonalany. Uczestnikami przyjęcia są nie 
tylko najbliżsi, ale również bardzo dalecy krewni oraz przyjaciele, zjeżdżający niejed-
nokrotnie z odległych zakątków świata. Odwiedziny zaproszonych gości traktowane są 
jako doskonała okazja do rozmów, które zostają wyeksponowane i przesłaniają przeżycia 
dziecka związane z Pierwszą Komunią Świętą57. Zjazd ten połączony jest z ucztą, którą 
nierzadko cechuje przesadna wystawność. Zdarza się, że oprócz rozmaitych potraw po-
dawane są także napoje alkoholowe58. Jest to niedopuszczalne, gdyż dzieci podczas Mszy 
Świętej składają obietnice trzeźwości. Dlatego Kościół zaleca, aby w tym dniu na stole 
pojawiły się jedynie napoje bezalkoholowe.

Często zdarza się, że na zorganizowanie przyjęcia rodzice wynajmują specjalne lokale, 
gdyż dom rodzinny może nie pomieścić aż tak dużej liczby gości. Słuszniej byłoby zapro-

52  J. Szczepański, Pierwsza Komunia dzieci w Kościele rzymskokatolickim w Europie Zachodniej i w Polsce, Kraków 
2003, s. 199.

53  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice…, dz. cyt., s. 71.
54  J. Szczepański, Pierwsza Komunia…, dz. cyt., s. 199-200.
55  Tamże, s. 200.
56  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice…, dz. cyt., s. 75.
57  W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny…, dz. cyt., s. 201-202.
58  Tamże.
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sić osoby najbliższe, a znajomych i przyjaciół poprosić o modlitwę w intencji dziecka59. 
Do końca lat 50., dla dzieci pierwszokomunijnych urządzano jedynie wspólne, skromne 
śniadania w salach przykościelnych60. Było to bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ 
dzieci czuły, że tworzą jedność i w ten sam sposób świętują ważny dla nich dzień.

Mówiąc o elementach tworzących oprawę uroczystości, nie sposób jest pominąć pamiątko-
wych fotografii oraz filmów, które są nagrywane podczas Mszy Świętej. Fotografowie i kame-
rzyści mogą bardzo utrudniać dzieciom skupienie. Nie może być tak, że do ołtarza dopuszczeni 
są wszyscy chętni do robienia zdjęć. Najlepiej, jeśli będą to tylko osoby uprawnione do tego61. 
Pamiątka z uroczystości jest bardzo ważna, ale nie aż tak, jak sama uroczystość.

Dzień Pierwszej Komunii Świętej ma być przepełniony radością i miłością, a dziecko 
powinno odczuwać szczęście, że spotkało się z Jezusem Chrystusem, który od tej pory 
zamieszkał w jego sercu. Pozostałe elementy związane z uroczystością są ważne, ale 
tylko wtedy, gdy nie przysłaniają dziecku istoty sakramentu Eucharystii.

6. Rola oktawy pierwszokomunijnej – Biały Tydzień 
Czasem, który przedłuża uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest oktawa pierw-

szokomunijna. Według J. Szczepańskiego Biały Tydzień jest nawiązaniem do tradycji ka-
techumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez cały tydzień 
po Chrzcie Świętym nosili białe szaty62. Dzieci komunijne spotyka podobny zaszczyt. Po 
przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej przez kolejne 7 dni uczestniczą we Mszy 
Świętej i przyjmują „Ciało Chrystusa”. Ubrane są wtedy tak, jak podczas pierwszego 
spotkania z Panem Jezusem czyli w białe, uroczyste stroje. Biały Tydzień to doskonała 
okazja na przyzwyczajenie dzieci do należytego uczestnictwa w Eucharystii. Jeżeli w 
tym czasie odbywają się w parafii procesje teoforyczne, to dzieci biorą w nich udział63. 
Swoją czystością serca jeszcze bardziej je uświetniają.

Biały Tydzień jest przedłużeniem święta spotkania Jezusa po raz pierwszy w 
Eucharystii64. Umacnia sens Pierwszej Komunii Świętej, pozwala na refleksję oraz 
ugruntowuje przemiany, jakie dokonały się podczas przyjęcia Chrystusa. Jest także 
okazją do rozpoczęcia regularnych wizyt w Kościele. Warto, aby w tym okresie dziecku 
nadal towarzyszyła rodzina, zwłaszcza rodzice, ale także rodzeństwo, dziadkowie, 
rodzice chrzestni, przyjaciele. Zdarza się, że rodzice dziecka komunijnego zapraszają 
gości na każdy dzień, najpierw na Mszę, a później do domu. W ten sposób wizyty 
„rozkładają się” na kilka dni, a goście nie przybywają jednocześnie65. Dziecko trwa-
jąc w oktawie komunijnej czuje się w domu wyjątkowe i ważne. Cieszy się, gdy cała 
rodzina jest wraz z nim na Mszy Świętej, a także podczas późniejszego spotkania 
rodzinnego.

59  H. Filipczuk, Dlaczego rodzice…, dz. cyt., s. 72.
60  J. Szczepański, Pierwsza Komunia…, dz. cyt., s. 201.
61  Tamże.
62  J. Szczepański, Praktyka Pierwszej Komunii…, dz. cyt., s. 188.
63  Tamże. 
64  E. Rozkrut, Jak dobrze…, dz. cyt., s. 75.
65  Tamże.
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Zakończenie
Reasumując rozważania na temat Pierwszej Komunii Świętej należy podkreślić, że 

jest to przede wszystkim wydarzenie całej rodziny, a nie tylko dziecka. Nikt lepiej niż 
rodzice nie przygotuje dziecka na przyjęcie Pana Jezusa w Eucharystii. Ani katecheci, ani 
żadne instytucje nie są w stanie zastąpić dziecku matki i ojca. Rodzina chrześcijańska jest 
zobowiązana do wychowywania dziecka w wierze i towarzyszenia mu podczas wędrówki 
na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tylko wsparcie najbliższych daje dziecku poczucie 
bezpieczeństwa i miłości. Nie wystarczy, że w przygotowanie do sakramentu Eucharystii 
zaangażuje się tylko jeden rodzic. Rola ojca jest tak samo istotna jak rola matki, muszą 
się one nawzajem przenikać i uzupełniać. 

Pierwsza Komunia Święta dziecka jest doniosłym i wyjątkowym wydarzeniem, ale 
także doskonałą okazją do tego, by w rodzinie wiele zmieniło się na lepsze. Okres przy-
gotowań do spotkania z Jezusem Chrystusem jest czasem błogosławionym, w którym 
pogłębia się życie religijne wszystkich domowników. Jeżeli rodzice będą prowadzić 
dziecko w duchu miłości, to z całą pewnością Pierwsza Komunia Święta będzie dla nie-
go zapoczątkowaniem życia z Chrystusem w sercu. Msza święta pierwszokomunijna to 
wielkie dziękczynienie za łaskę chrztu świętego i Eucharystii. Jest ona ukoronowaniem 
chrześcijańskiego wychowania dziecka w rodzinie.

Streszczenie:
Sakrament Pierwszej Komunii Świętej jest wyjątkowym wydarzeniem religijnym, 

umożliwiającym dziecku regularne przyjmowanie Eucharystii. Uroczystość ta poprze-
dzona jest długim okresem przygotowawczym, w czasie którego dzieci przyswajają pod-
stawowe prawdy wiary, uczestniczą w nabożeństwach oraz w spotkaniach formacyjnych. 
Priorytetową rolę w przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii odgrywają rodzice, któ-
rzy są pierwszymi krzewicielami wiary. Działania rodziców wspierane są przez kateche-
tów i księży, których zadaniem jest uświadomienie dzieciom istoty Eucharystii w sposób 
dla nich przystępny i zrozumiały. Z sakramentem Eucharystii ściśle wiąże się sakrament 
Pokuty, który umożliwia dzieciom przyjęcie Jezusa Chrystusa z czystym sercem.

Współcześnie dzień Pierwszej Komunii Świętej stał się nie tylko wydarzeniem re-
ligijnym, duchowym, ale także ma wymiar świecki. Towarzyszą mu wyszukane stroje, 
prezenty, uroczyste przyjęcia. Anturaż pierwszokomunijny jest elementem podkreślają-
cym doniosłość wydarzenia, ale nie może przysłonić dzieciom istoty przyjmowanego sa-
kramentu. Okresem przedłużającym uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest oktawa 
pierwszokomunijna nazywana Białym Tygodniem. Jest to czas, w którym dzieci przygo-
towują się do regularnego i systematycznego uczestnictwa w Eucharystii.

Słowa kluczowe: Pierwsza Komunia Święta, Eucharystia, spowiedź, Jezus Chrystus, 
sakrament

Summary:
The Sacrament of First Holy Communion to meet the child with Jesus Christ
The Sacrament of First Holy Communion is an exceptional religious event that ena-

bles the child to receive the Eucharist on a regular basis. This ceremony is preceded by a 
long preparatory period during which children learn the basic truths of faith, participate 
in services and in formation meetings. Parents who are the first promoters of faith play a 
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primary role in preparing children for First Communion. Parents’ activities are suppor-
ted by catechists and priests whose task is to make children aware of the essence of the 
Eucharist in an accessible and understandable way for them. The Sacrament of Penance, 
which enables children to receive Jesus Christ with a pure heart, is closely connected with 
the sacrament of the Eucharist.

Today, the day of First Holy Communion has become not only a religious, spiritual 
event, but also has a secular dimension. Accompanied by sophisticated clothes, presents 
and ceremonial parties. The the outside luminaire is important, but it can not obscure the 
essence of the received sacrament to the children. The period extending the First Com-
munion ceremony is the First Communion octave. This is the time when children are 
preparing for regular and systematic participation in the Eucharist.

Key words: First Holy Communion, Eucharist, confession, Jesus Christ, sacrament
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„[…] ONA MOŻE UPAŚĆ NIŻEJ OD NAJNIŻSZYCH 
[…]”. ŻYD – HANDLARZEM A ŻYDÓWKA – 
NIERZĄDNICĄ. ŻYD J.I. KRASZEWSKIEGO

Ur. 8 marca 1990 roku w Starachowicach. Doktorantka Literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: literatura polskiego pozytywizmu (twórczość: Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, Elizy Orzeszkowej, Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Prusa). Autorka licznych artykułów naukowych, w tym: 
„[...] ta ręka pierwsza panią zdradziła”. Dłoń świadectwem życia człowieka w twórczości J.I. Kraszewskiego (2016); 
„Tułaczem jestem, a w dodatku – patrz, kaleką!”. Postać tułacza w wybranych powieściach Józefa Ignacego Kra-
szewskiego (2017); Józef Ignacy Kraszewski jako ojciec czworga dzieci (2017). Uczestniczka kilkudziesięciu ogólno-
polskich konferencji naukowych (Warszawa – UW, UKSW; Katowice – UŚ; Łódź – UŁ; Kraków – UPJPII; Kielce – UJK; 
Siedlce – UPH; Lublin – KUL, UMCS; Bydgoszcz – UKW; Poznań – UAM; Stalowa Wola – KUL, WSE).

 mgr Małgorzata Penińska - KUL JP II w Lublinie   

Wstęp
Izraelici parali się różnymi zawodami. Nie brakowało wśród nich: lichwiarzy, karczma-

rzy, krawców, szewców, kramarzy, tragarzy, a nawet bankierów1. Obok bogactwa izrael-
skiego żyła grupa – największa – średniozamożna2. Należeli do niej zwłaszcza urzędnicy 
pracujący w większych przedsiębiorstwach, pośrednicy handlowi, handlarze nabiału oraz 
produktów rolnych3. Natomiast najbiedniejsza była ludność pracująca na stanowisku: woź-
nicy, subiekta, tragarza, wędrownego handlarza i kramarza4. Oprócz nich istniała – w spo-
łeczności żydowskiej – ogromna grupa biedoty5. Tworzona ona była przez: osoby kalekie 
i chore, żebraków, ludzi bez kwalifikacji zawodowych oraz pozbawionych zatrudnienia6.

Stała obecność Żydów w życiu chrześcijan oddziałała na literaturę7. Przeniknęli do 
niej Izraelici8. Nie brakuje wśród nich: karczmarzy, arendarzy, kramarzy, sklepikarzy, 
rzemieślników9. Żydzi – w tekstach literackich – zostali „[…] sprowadzeni do jego tra-
dycyjnych funkcji na wsi”10. Oprócz powieści żydowskich, w których – co oczywiste 

1  Zob. M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Sorus, Poznań-Drzewice 1992, s. 190-191. 
Żydowscy bankierzy zostali opisani przez badacza także w książce: Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Wydawnictwo 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 23-27.

2  Tenże, Żydzi w Warszawie…, s. 28.
3  Tamże.
4  Tamże, s. 28-29.
5  Tamże, s. 29.
6  Tamże.
7  Zob. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, wstęp Cz. Miłosz, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2003, s. 280.
8  Tamże.
9  Tamże. Szerzej arendarza opisuje: J. Hensel, Żydowski arendarz i jego karczma. Uwagi na marginesie usunięcia 

żydowskich arendarzy ze wsi w Królestwie Polskim w latach 20. XIX wieku, w: Kultura Żydów polskich XIX-XX 
wieku, red. M. Pawlina-Meducka, R. Renz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1992.

10  A. Hertz, dz. cyt., s. 280.
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– występują Izraelici, nie brakuje także ich w prozie literackiej, gdzie „[…] tematyka i 
założenia nic z Żydami wspólnego nie miały”11. Żydzi wiejscy ukazywani są w niej „[…] 
wyłącznie od strony polskiej – obojętnie, szlacheckiej czy chłopskiej, i wszędzie jest 
on tu fragmentem czy uzupełnieniem obrazu spraw społeczności polskiej. Życie Żyda 
wiejskiego w obrębie jego własnej zbiorowości nie jest pokazane. Jest on stale widziany 
na tle życia polskiego, ale nic nie wiemy o jego własnych sprawach, oczekiwaniach czy 
dążeniach”12. Podobnie do Żyda wiejskiego przedstawiana została – w prozie literackiej 
– postać Żyda miejskiego13.

Nieliczni pisarze podejmowali się próby ukazania Izraelity „[…] od strony środowiska 
żydowskiego – dawnego, jeżeli go porzucił, istniejącego, jeżeli wciąż do niego należa-
ł”14. Takie ujęcie Żyda występuje u Prusa w Lalce, w której przedstawiona jest rozmowa 
Szlangbauma z Wokulskim o rozrywkach i grach towarzyskich Żydów:

– Więc i cała pańska rodzina bawi się szaradami? – wtrącił Wokulski.
– Nie tylko moja – odpowiedział Szlangbaum. – U nas, panie, niby u Żydów, jak się 

młodzi zejdą, to oni nie zajmują się, jak u państwo, tańcami, komplementami, ubiora-
mi, głupstwami, ale oni albo robią rachunki, albo oglądają uczone książki, jeden przed 
drugim zdaje egzamin albo rozwiązują sobie: szarady, rebusy, szachowe zadanie. U nas 
ciągle jest zajęty rozum i dlatego Żydzi mają rozum, i dlatego, niech się pan nie obrazi, 
oni cały świat zawojują. U państwa wszystko się robi przez te sercowe gorączke i przez 
wojne, a u nas tylko przez mądrość i cierpliwość15.

Ów fragment stanowi „[…] próbę pokazania Żyda od strony wewnętrznej, od strony 
jego własnego życia rodzinnego czy towarzyskiego”16. Oprócz Prusa także Kraszewski 
w Żydzie (1866) ukazał troski, z którymi musieli zmagać się dziewiętnastowieczni Izra-
elici17. Obok tematyki „[…] polsko-żydowskiego zbratania w 1861 r. oraz uczestnictwa 

11  Tamże.
12  Tamże, s. 281.
13  Tamże.
14  Tamże, s. 283.
15   B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 1, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1991, s. 334. 
16  A. Hertz, dz. cyt., s. 283.
17   Problematyka żydowska w działach Kraszewskiego podejmowana jest w pracach: W. Danek, Józef Ignacy 

Kraszewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 417-418; J. Fiećko, Kwestia żydowska we współczesnych 
powieściach Kraszewskiego. Latarnia czarnoksięska, Powieść bez tytułu, Żyd, w: Europejskość i rodzimość. Hory-
zonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Wydawnictwo Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 233-248; J. Juszkiewicz, Motyw Żyda w twórczości Józefa Ig-
nacego Kraszewskiego. Szkic, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, 
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok 2014-2015, s. 391-401; B. Osmólska-Piskowska, Powstanie 
styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1963, s. 
136-137; M. Penińska, „[…] co by Żyd wart był, żeby nie miał policji”. Żydzi w twórczości literackiej Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, w: Świat fundamentalnych zagrożeń, pod red. J. Zimnego, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2018, s. 232-253, Taż, Obraz Żyda w 
dziełach literackich Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dopowiedzenia, w: Globalne oblicza wolności, pod red. J. 
Zimnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2018, 
s. 248-267; Taż, Żydowskie dziecko w chrześcijańskiej szkole oraz żydowski lichwiarz bankierem. Żyd. Obrazy 
współczesne J.I. Kraszewskiego, „Pedagogia Ojcostwa” 2018, nr 16, s. 155-165; A. Żbikowski, Żydzi, Wydawnic-
two Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 90; A. Żyga, Problem żydowski w twórczości J.I. Kraszewskiego, „Rocznik 
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Żydów w powstaniu styczniowym”18 w powieści przedstawiona została problematyka ży-
dowskiego ubóstwa oraz dramatów rodzinnych powstałych za sprawą asymilacji Żydów. 
Przedmiotem moich rozważań czynię dwie powieściowe kreacje: Żyda – handlarza oraz 
Żydówki – nierządnicy.

Żyd – handlarzem
Izraelici dominowali nie tylko w handlu detalicznym i hurtowym, ale także wędrow-

nym i domokrążnym19. Niektórzy zaopatrywali się – ze względu na cenę produktów – 
wyłącznie u Żydów20. Sklepy prowadzone przez Izraelitów mieściły się „[…] w większo-
ści miasteczek i wsi polskich […]”21. W dziewiętnastym wieku pracowali w nich „[…] 
przyzwoicie ubrani i uczesani subiekci, usłużni, godnie reprezentujący firmę, posiadający 
uprawnienia do pertraktacji z klientami, do udzielania bonifikat, upustów itp.”22. Możli-
wość negocjowania ceny przyciągała klientów – także w wiekach wcześniejszych – do 
żydowskich sklepików umieszczonych przy rynkach bądź słabo oświetlonych uliczkach23.

Kraszewski przedstawia w powieści postać żydowskiego handlarza – Rebego Szmula 
prowadzącego handel wędrowny (uliczny). Mężczyzna sprzedawał używane i odnowio-
ne ubrania. Nie stał z nimi w kramie, lecz obchodził wszystkie ulice Warszawy, nama-
wiając do kupna swego towaru. Nim przystąpił do codziennego obejścia miasta w celu 
znalezienia nabywców, odkupował od niezamożnych osób niepotrzebną im odzież. Nie 
wzbogacał się na handlu starociami. Nie dawał ludziom dużo pieniędzy za odzienia, ale 
sam – co należy powtórzyć – nie dorabiał się ich krzywdą („Szmul należał do tych zna-
nych miejskich włóczęgów, którzy […] spinają się na czwarte piętra i poddasza, skąd na 
nich nędza zawoła, gdzie czeka ich niedostatek – a zarabiają ledwie tyle, by na szabas 
kupić ryby dzwonko i mieć kawałek chleba białego”)24. Zarobek wędrownego handlarza 
nie należał do wielkich. Starczał jedynie na najpierwsze potrzeby („[…] by na szabas 
kupić ryby dzwonko i mieć kawałek chleba białego”)25. Szmul odkupywał ubrania od 
najuboższych ludzi mieszkających na poddaszach oraz czwartych piętrach budynków 
mieszkalnych. Niejednokrotnie zawiódł się na handlu: „[…] ile razy to, na co najwięcej 
rachował, najdłużej mu potem leżało, bo było najdroższe”26. Dobrze zatem schodziły mu 
ubrania najtańsze, z których sklepikarze będący często jego nabywcami mogli – zszywa-
jąc i cerując – zrobić jeszcze przydatne odzienia.

Niewielki zarobek uzyskiwany przez bohatera, na wędrownym handlu ubraniami, stał 
się przyczyną szukania – przez niego – innych możliwości powiększenia dochodu: „Prze-
myślał nieraz nad zmianą handlu, nad założeniem sklepiku, próbował szuwaks, siarnicz-
ki, drobne towary dołączyć do starzyzny, ale się nie wiodło”27. Ludzie nie kupowali u 

Komisji Historyczno-literackiej” 1964, t. 2, s. 139-226.
18  A. Żyga, dz. cyt., s. 193.
19  Zob. E. Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Polskie Towarzystwo 

Ludoznawcze, Wrocław 2007, s. 116-121.
20  Tamże, s. 123.
21  Tamże, s. 117.
22  M. Fuks, Żydzi w Polsce…, s. 210.
23  Zob. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 117.
24  J.I. Kraszewski, Żyd. Obrazy współczesne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1960, s. 485.
25  Tamże.
26  Tamże, s. 486.
27  Tamże, s. 487. Izraelita próbował do handlu dołączyć: szuwaks („czarna pasta do czyszczenia butów; także 
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niego innego towaru. Schodziły mu jedynie ubrania („[…] się nie wiodło”)28. Niepowo-
dzeniem kończyły się wszystkie przedsięwzięcia mające na celu zdobycie większych pie-
niędzy. Wszelako nie wszyscy ludzie uważali Szmula za osobę, której nie wiedzie się w 
handlu. Ponad trzydziestoletnie utrzymanie się w zawodzie wyrobiło mu opinię dobrego 
i zaradnego handlarza. Młodzi ludzie przychodzili do niego po rady odnośnie handlowa-
nia: „[…] młodsi się go radzili, a on sam z ciężkością sobie mógł dać radę”29. Radzenie 
się bohatera pokazuje kilka rzeczy. Po pierwsze: szacunek wobec niego społeczności 
żydowskiej. Po drugie: wyrabianie sobie opinii o zamożności człowieka na podstawie 
utrzymywania interesu handlowego. Nieprzerwane handlowanie odzieżą może dowodzić 
opłacalności prowadzenia takowej działalności gospodarczej. Rozumowanie ludzi moż-
na wyrazić tak: Żydowi wiedzie się w handlu, dlatego nie zmienia profesji. Po trzecie: 
trudność zawodu. Ludzie patrząc na Szmula, widzieli jego powodzenie. Im nie wiodło 
się. Zastanawiali się zatem nad czynnościami Szmula prowadzącymi do sukcesu zawo-
dowego, którym – w przypadku Żyda – było utrzymanie handlu starociami przez lata.

Choć Izraelita nieprzerwanie handlował ubraniami, nie miał pieniędzy. Mieszkał w 
obskurnym budynku, w którym mieścili się ubodzy ludzie. Nie zależało im na czystości 
kamienicy. Na podwórze spływały rynnami różnego rodzaju nieczystości. Nie docierały 
one do studzienki mieszczącej się nieopodal kamienicy. Zazwyczaj „[…] leniwo zatrzy-
mywały się w drodze”30 do rynsztoka. Nie sprzątano ich. Ponadto pompa – znajdująca 
się na podwórzu – nie dawała mieszkańcom zdatnej do picia wody („Posądzano ją nieraz 
o skryte konszachty z rynsztokami”31). Zapach podwórza nie należał do przyjemnych. 
Mieszkańcy kamienicy musieli do niego przywyknąć. Na niego składały się bowiem 
„wyziewy kuchni, pralni, dymy, smażenia […]”32. Podwórze nie tyle służyło ludziom 
do spoczynku (choć tak się zdarzało), co zajęć gospodarskich wymagających znacznego 
miejsca: „Na tym przyciemnionym podwórzu odbywały się gospodarskie roboty, trochę 
szerszego wymagające miejsca lub niosące śmiecie ze sobą; tu skubano drób, tu prano 
bieliznę, tu suszono wilgotne piernaty, tu się dzieci myły i naczynie kuchenne oczysz-
czało; a im wyżej podniosłeś głowę ku górnym piętrom, tym lichsze łachmany strzępiły 
się na poręczach wschodów i poddaszy, na porozciąganych w różnych kierunkach sznu-
rach”33. Podwórza zatem służyły ludziom do rzeczy, których nie mogli robić u siebie w 
domach ze względu na małość pomieszczeń bądź nieczystości pozostawiane po pracach 
gospodarskich (skubaniu kur, praniu, myciu naczyń). Nieczystości po pracach gospodar-
skich – jak zaznaczono wcześniej – nie sprzątano. Gromadziły się one na podwórzach. 
Zostawienie ich niesprzątniętych nie służyło zdrowiu mieszkańcom kamienicy34. Zanie-

czernidło do wąsów) oraz siarniczki („zapałka; Wynalazku zapałek dokonał uczeń szkoły średniej, Węgier, 
Irynyi w r. 1825. Zapałki jego pomysłu, używane stosunkowo do niedawna pod nazwą zapałek siarczanych albo 
siarników, składały się z patyczka zaopatrzonego na jednym końcu w siarkę, na której znajdowało się około 1 mg 
fosforu białego powleczonego warstwą gumy arabskiej”). Wyjaśnienia terminów podaję za: Słownik języka pol-
skiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 8, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966 (hasło: Szuwaks, 
s. 1205); tamże (hasło: Siarnik, s. 190). 

28  J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 487.
29  Tamże.
30  Tamże, s. 488.
31  Tamże.
32  Tamże.
33  Tamże.
34  Zob. M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 211.
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czyszczenia mieszczące się na żydowskich podwórzach oraz przykry zapach unoszący 
się z nich stał się – co ważne – przedmiotem krytyki izraelskich reporterów35. Podwórza 
stawały się bowiem siedliskiem chorób36.

W dziewiętnastym wieku – zauważa Marian Fuks – istniał ogromny przedział między 
żydowskimi bogaczami a biedotą. Zarysowywał się on choćby w miejscach, w których 
mieszkali Izraelici. Zamożni – w miarę możliwości – separowali się bowiem od części 
uboższej społeczności. Kontrast zauważano w wyposażeniu mieszkań żydowskich. W 
domach biedaków znajdowały się połamane meble czy też powybijane okna. Natomiast 
mieszkanie człowieka średniozamożnego chorującego na „uczoność” składało się ze 
zwyczajnych mebli (dwóch szaf, dużego stołu, kanapy, szafy z książkami) oraz przed-
miotów mających dowodzić uczoności Żyda (regału z oprawionymi w skórę książkami, 
kilkunastoma laskami). Kamienice żydowskie najmowane były piętrami przez osoby o 
konkretnym zasobie finansowym. Otóż rodzinom, którym bardziej się powodziło (choć 
nadal biednie) przeznaczano niższe kondygnacje budynku. Biedakom – wyższe37. Ko-
rzysta z tego Kraszewski, który umieszcza bohatera na trzecim piętrze. Pierwszą kon-
dygnacje zajmują osoby bogatsze od mężczyzny: „Arystokratyczniej nieco nosiło się 
pierwsze piętro, zajęte przez kupców, którzy mieli sklepiki na dole, ale począwszy od 
drugiego panowała równość i dosyć dobra harmonia”38. Tradycyjnie parter kamienicy 
i pierwsze piętro „[…] zajęte były pod sklepy, sklepiki, kramy, warsztaty, garkuchnie, 
których zapach rozchodził się dookoła”39. Ponadto w kamienicy Bolesławity stan ubrań 
suszonych przez mieszkańców wskazywał na mniejszą zamożność osób zamieszkałych 
na wyższych piętrach od tych zajmujących niższe kondygnacje budynku („[…] im wyżej 
podniosłeś głowę ku górnym piętrom, tym lichsze łachmany strzępiły się na poręczach 
wschodów i poddaszy, na porozciąganych w różnych kierunkach sznurach […]”40).

Bolesławita nie tworzy postaci bogatego handlarza mieszkającego we wspaniałym 
zbytkowo urządzonym mieszkaniu. Przeciwnie. Tworzy handlarza-biedaka z trudem 
pracującego na utrzymanie pięcioosobowej rodziny („[…] pięcioro gąb do nakarmienia 
[…]”)41. Kraszewski poprzez niedostatek Rebego Szmula pokazuje niezasadność narze-
kań osób sprzedającym Żydom różnego rodzaju produkty. Ich utyskiwania na niską wy-
cenę oraz dorabianie się handlarzy na sprzedawanych im przedmiotach – nie do końca 
– zdają się być uzasadnione42. Życie handlarza nie należy do najprostszych. Doskwiera 
mu bieda. Nie ma bowiem dużego zarobku. Handlarze stanowią grupę uczciwych – „po 
swojemu”43 – Izraelitów. Nie byli zachłannymi osobami. Potrafili dzielić się pieniędzmi z 
uboższymi od siebie: „[…] nieraz gdy [Szmul – MP] łzę zobaczył na oku biedaka, grosz 
mu postąpił, pewien, że mu go Bóg odda”44. Uczciwi, bo nie okradali ludzi. Nieuczciwi, 

35  Tamże.
36  Tamże.
37  Tamże, s. 209-211.
38  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 488.
39  M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 210.
40  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 488.
41  Tamże, s. 485.
42  Na niską – potencjalną – wycenę zegarka narzeka Karol (Noc majowa): „Co począć! mam zegarek – pisze w dzien-

niku – do zastawienia lub sprzedania, ale wart niewiele, a gdy przyjdzie odkryć się z naglącą potrzebą, zechcą mnie 
naturalnie wyzyskać”. Tenże, Noc majowa, wyd. 2, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1991, s. 54.

43  Tenże, Żyd…, s. 486.
44  Tamże.
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bo przerabiali rzeczy stare na nowe. Wszelako nieuczciwość polegająca na chęci zaro-
bienia pieniędzy na nienowym ubraniu oddaje – mimo wszystko – pomysłowość Żyda. 
Potrafili oni znaleźć produkt, który powinien mieć większych (właściciele sklepów) bądź 
mniejszych (indywidualnych) nabywców.

Żydówka – nierządnicą
Domy publiczne działały legalnie – jak pisze Jolanta Sikorska-Kulesza – na ziemiach 

piętnastowiecznej Polski. Duże miasta (Kraków, Warszawa, Lwów) charakteryzowało wy-
stępowanie wszelkich form prostytucji znanych z wieków późniejszych. Obok prawnie 
otwartych domów publicznych „[…] kwitł potajemny nierząd uprawiany przez kobiety na 
własny rachunek lub w nielegalnych domach publicznych, szynkach, karczmach. Płatne 
usługi seksualne świadczono w miastach, na wsi i przy drogach, a obok prostytucji zawo-
dowej wiele kobiet oddawało się temu procederowi doraźnie i okolicznościowo”. Wiek 
dziewiętnasty przyniósł pierwsze regulacje dotyczące prostytucji. Mogła się ona dokony-
wać jedynie w domach publicznych. Na ich otworzenie potrzebna była zgoda odpowied-
nich służb państwowych. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji domów 
publicznych groziło ich właścicielom: więzienie, chłosta lub zakaz prowadzenia domu pu-
blicznego. Różnego rodzaju kary mogły spotkać także prostytutki nielegalnie uprawiające 
nierząd na ulicach miasta. Regulacje prawne ustanowione przez rząd pruski miały na celu 
nie tylko powstrzymanie szerzenia się chorób wenerycznych u pruskich żołnierzy, ale także 
usunięcie działalności prostytutek na mniej uczęszczane tereny przez mieszkańców miast. 
Ponadto ustawa brała pod ochronę kobiety przymuszane do nierządu przez mężczyzn45.

Druga połowa dziewiętnastego stulecia przyniosła rozkwit – zauważa Marian Fuks – 
prostytucji żydowskiej. Prostytutkami zostawały kobiety opuszczające rodzinne strony 
dla ukochanych a następnie porzucone przez nich – bez mariażu – w miastach. Ponadto 
nierządu dopuszczały się Żydówki pozbawione rodziny (dziewczęta-sieroty) oraz po-
rzucone przez żebraków (córki osób chodzących po prośbie)46. Kraszewski przedstawia 
historię Żyda – Jankiela Mewesa, którego młodsza córka (Lija) została uwiedziona a 
następnie porzucona przez sąsiada – Dawida Seebacha. Ojciec musiał wyrzec się dziecka, 
aby „[…] u jednego stołu nie siadało z czystym dzieckiem jego”47. Bohater miał bowiem 
drugą córkę, która nie mogła przebywać – zgodnie z żydowskim prawem – w jednym 
miejscu z niemoralnie prowadzącą się siostrą48. Ojcu nie przyszło łatwo wyrzucenie 
dziecka z domu. Kochał córkę. Starał się pomóc – potajemnie – dziewczynie. Przekazał 
dla niej – Jakubowi Hamonowi – pieniądze: „– Tu – zawołał starzec z wysiłkiem – tu jest, 
ale ani ona o mnie, ani ja o niej wiedzieć nie mogę. Jeśli zostanie opuszczoną… bo ten ją 
niecny porzucił i uciekł, pohańbiwszy dom mój – ona może upaść niżej od najniższych 
i zwala się w prochu ta, która była dzieckiem moim. Poratujcież ją tak, aby się ręki mi-

45  Zob. J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Mada, [Warszawa] 
2004, s. 29-40.

46  Zob. M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 194-195.
47  J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 397.
48  Wyrzucenie przez Jankiela córki z domu nie tyle musi być związane z żydowskim prawem, co nadmiernym 

przestrzeganiem zasad religijnych przez rodzinę bohatera. Do takiego wniosku może prowadzić dyskusja na 
łamach „Izraelity”, w której podjęto się wytłumaczenia przyczyn wysokiego udziału Żydówek w ogólnej prosty-
tucji. O dyspucie i przyczynach jej powstania: J.M. Kamiński, O prostytucji, wyd. 2 znacznie powiększone, 
Nakładem i drukiem Aleksandra Pajewskiego, Warszawa 1875, s. 138.
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łosiernej nie domyślała… od siebie… przez kogoś… […] Oto są pieniądze – jałmużna, 
weźcie z nich, ile chcecie, niech ona się nie tuła – rzekł stary, spiesznie dobywając pugi-
lares, który rozerwał, nie otworzył – niech ma gdzie płakać spokojnie po kryjomu, aby ją 
ludzkie oczy nie paliły, niech ma gdzie złożyć głowę… niech jej nie zbędzie na niczym. 
Ale uczyńcie to jakby od siebie […]”49. Starzec bardzo przeżywał historię porzuconej i 
wykorzystanej przez mężczyznę swojej młodszej córki. Lękał się, żeby nie została ona 
prostytutką („[…] ona może upaść niżej od najniższych i zwala się w prochu ta, która 
była dzieckiem moim”)50. Wiedział nie tylko nazwę miasta, w którym przebywała ona z 
dzieckiem („tu jest”)51, ale także sytuację materialną dziewczyny („[…] niech ma gdzie 
płakać […]”)52. Domyślał się, że nędza może zmusić kobietę do nierządu. Nie chciał, 
żeby córka była prostytutką („Poratujcież ją tak, aby się ręki miłosiernej nie domyśla-
ła”53). Pragnął pomóc materialnie dziewczynie. Nie mógł tego uczynić otwarcie. Musiał 
uciec się do uczciwego człowieka w celu wspomożenia finansowego dziecka. Płakał nad 
upadkiem dziewczyny („zawołał starzec z wysiłkiem”54; „spiesznie dobywając pugilares, 
który rozerwał, nie otworzył”55). Nie chciał, żeby ona ciągle cierpiała za błędy z prze-
szłości. Usiłował zapewnić jej lokum, w którym mogłaby spokojnie – z daleka od ludzi 
– żyć („niech ma gdzie płakać spokojnie po kryjomu, aby ją ludzkie oczy nie paliły”56). 
Nie ograniczał kontaktów córki ze społeczeństwem bezcelowo. Chciał uchronić dziecko 
przed publicznym potępieniem. Ludzie – po długości włosów Liji – mogli się domyśleć 
niechlubnej przeszłości kobiety („[…] zarumieniona matka wstała, poprawiając rozrzu-
cone dziewicze swe włosy, które wedle dawnego obyczaju obcinano zamężnym niewia-
stom… włosy te świadczyły, że nie była poślubioną wedle prawa…”57)58. 

49  J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 397.
50  Tamże.
51  Tamże.
52  Tamże, s. 398.
53  J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 397. 
54  Tamże.
55  Tamże, s. 397-398.
56  Tamże, s. 398.
57  Tamże, s. 416. Obcinania włosów przez zamężne Żydówki potwierdzają prace naukowe poświęcone obyczajom 

ślubnym Izraelitów. Co prawda, większość badaczy nie udziela informacji o takowym żydowskim obrzędzie we-
selnym (E. Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Polskie Towar-
zystwo Ludoznawcze, Wrocław 2007; A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, wstęp Cz. Miłosz, Biblioteka „Więzi”, 
Warszawa 2003; A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, tłum. J. Zabierowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989; A. 
Żbikowski, Żydzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;), ale niektórzy potwierdzają jego istnienie na zi-
emiach polskich (M. Siemieński, Księga świąt i obyczajów żydowskich. Było, minęło…, Wydawnictwo Interpress, 
Warszawa 1993, s. 56). Nie wiadomo na podstawie skąpych wiadomości zawartych w książkach o tym obrzędzie, 
w którym momencie miał on miejsce u Żydów.

58  Obcinanie włosów zamężnej kobiecie żydowskiej przypomina obrzęd odbywający się na polskich wsiach – ocze-
piny, podczas których dokonywało się skrócenie włosów (obcięcie warkoczy) pannie młodej. Władysław Reymont 
w Chłopach ukazał sytuację, podczas której kobieta nie zgodziła się na ścięcie włosów:

„[…] z nagła wspomnienia tego wieczora, kiedy wracali z obierania kapusty od Borynów, buchnęły jej do mózgu i 
zatopiły ją całą w ogniu, i obwinęły jej duszę z taką mocą, a tak wyraziście w niej odżyły, że rady sobie dać nie 
mogła… aż ni stąd, ni zowąd ozwała się do matki:

– Wiecie, a to po ślubie włosów mi nie obcinajcie!
– Hale, co mądrego umyśliła? Słyszano to, żeby dziewce włosów nie ucięto po ślubie?
– A po dworach i miastach nie obcinają!
– Pewnie, juści, bo im tak trzeba do rozpusty, żeby ludzi mogły ocyganiać i za co inszego się wydawać. Ale, będzie 
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Starzec chciał uchronić córkę – co należy powtórzyć – przed szykanami i potencjal-
nym obraniem zawodu prostytutki.

Kobiety pozbawione środków do życia zdobywały pieniądze z nierządu59. Nie broniły 
się nadto z obrania takiej profesji: „[…] dziewczyna, łatwo [podkreśl. – MP] ulegała 
przygodnemu osobnikowi, z którym udawała się na nocleg do zajazdu, a najczęściej do 
»bawarii« czyli piwiarni, gdzie żądny zysku właściciel świadomie wynajmował poko-
ik lub zamaskowany kąt przygodnym kochankom”60. Od połowy dziewiętnastego wieku 
istniały w Warszawie mieszane domy publiczne61. Nierządowi oddawały się – w tychże 
miejscach – Polki oraz Żydówki62. Domy publiczne dzieliły się na luksusowe (elegancko 
urządzone o drogich usługach seksualnych) oraz nędzne, gdzie klienci byli przyjmowani 
w suterenach bądź na poddaszach63. Prostytutek w Warszawie nie brakowało64. W roku 
1841 policja zaaresztowała dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem prostytutek, 
wśród których sześćdziesiąt cztery było wyznania mojżeszowego, a dwa tysiące dzie-
więćset trzy chrześcijańskiego65. Kobiety pozbawione wolności nie miały pozwolenia 
na wykonywanie zawodu66. Ogółem prostytutek działających w Warszawie musiało być 
więcej od zatrzymanych. Niektóre posiadały bowiem dokumenty umożliwiające legalne 
uprawianie nierządu w mieście67. One nie wliczały się w statystyki tworzone przez poli-
cję, co skutkuje podwyższeniem liczby warszawskich prostytutek68.

Kraszewski na przykładzie córki Jankiela ukazuje stosunek społeczności żydowskiej do ko-
biety mającej nieślubne dziecko. Na początku dziewczynie samotnie najmującej mieszkanie w 
domu żydowskim towarzyszyły wścibskie spojrzenia mieszkańców kamienicy. Ludzie musieli 

tu nowe porządki zakładała! Dworskie pannice niechta z siebie cudaki robią i pośmiewisko, niechta z kudłami jak 
Żydowice jakie chodzą – wolno im, kiej głupie, a tyś gospodarska córka z dziada i pradziada, nie żadne miejskie 
pomietło, toś robić winna jak Pan Bóg przykazał, jak zawżdy w naszym gospodarskim stanie się robiło […].

Ale Jagna mądrych przykładów nie słuchała, a o obcięciu i gadać sobie nie dała […]”.
Bohatera próbująca wyperswadować Jagnie decyzję o zachowaniu włosów po zamążpójściu przywołuje Żydówki 

mające długie włosy jako przykład negatywny („z kudłami jak Żydowice jakie chodzą”) do ich zachowania. Włosy 
Izraelitek nazywa – „kudłami”. Nie wolno kobiecie (gospodarskiej córce) naśladować Żydówek. Negatywne zda-
nie kobiety o włosach długich Żydówkach zdaje się dowodzić, iż nie praktykowano u Izraelitów obcinania włosów 
kobietom po zamążpójściu. Być może obcinanie włosów zamężnym Żydówkom odbywało się na niektórych tere-
nach dawnej Polski. Wszystkie słowa z cudzysłowów znajdują się na stronach: 228 i 229 (W.S. Reymont, Chłopi, 
oprac. F. Ziejka, t. 1, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991). 

59  Zob. M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 194-195.
60  Tamże, s. 195.
61  Tamże.
62  Tamże.
63  Tamże. To jeden z możliwych podziałów. Domy publiczne – pisze Kamiński – mogą być zwykłe bądź maison de 

passe. Ostatnie wynajmowano na kilka godzin lub minut każdemu, kto nie mógł przyjąć prostytutki u siebie lub 
prostytutka nie mogła – z jakichś względów – przyjąć klienta u siebie w mieszkaniu. Ponadto istniał także trzeci 
rodzaj domów publicznych nazywany maisons á parties ou maisons de rendez vous. Pod tymi słowami kryły się 
tak zwane domy schadzek, gdzie wydawano przyjęcia, na których znajdowały się prostytutki przeznaczone dla 
wyższych klas społecznych. Zob. J.M. Kamiński, dz. cyt., s. 140-141. 

64  Zob. J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 131-132.
65  Tamże, s. 132.
66  Tamże.
67  Tamże.
68  Tamże. Prostytutki zatrzymywane przez policję trafiały do Domu Wyrobnic. W 1844 roku zatrzymano tysiąc 

trzysta pięćdziesiąt sześć  kobiet za nielegalną prostytucje. Pod nadzór policyjny brane były pokątnie działające 
nierządnice oraz prostytutki okradające klientów i awanturujące się na ulicach miasta. Zob. M. Karpiński, Na-
jstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Iskry, Warszawa 2010, s. 203-204.
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bowiem nawyknąć do widoku kogoś nieopodal ich zamieszkującego, by przestać się nim in-
teresować („[…] teraz… i ludzie do mnie, i ja – przywykłam już”)69. Córka Jankiela wyznała 
Hamonowi: „Bóg jest litościwy […] ale ludzie są źli… Ja nie wiem, czy mi gdzie z nieszczę-
ściem moim lepiej będzie, jak tu, ukrytej wśród ciszy i zapomnienia… Nikt mnie nie widzi, 
nie pyta… tam ciekawi… ja nie chcę…”70. Kobieta nie chciała się przeprowadzać, bo czuła się 
bezpieczna na ostatnim piętrze kamienicy („cisza i zapomnienie”)71. Nie słyszała hałasu („ci-
sza”)72. Mogła pracować. Na strychu próbowała oderwać się od przeszłości („zapomnienie”)73. 
Bezskutecznie. Przeszkodą było dziecko Dawida Seebacha. Ono stanowiło dowód niemoralnej 
przeszłości. Ono wiązało kobietę z nienawistnym człowiekiem, o którym próbowała zapo-
mnieć na strychu. Mimo świadomości, kto jest ojcem niemowlęcia, kochała dziecinę: „[…] 
dziecię się obudziło i rzewnie […] kwilić poczęło wyciągając ku niej ręce. Naówczas zapo-
mniała o wszystkim, o gościu, łzach, bólu i schyliła się co prędzej nad kołyską, w której cały 
jej był świat… zajęta jedynie dziecięciem. Głos niemowlęcia zagłuszał dla niej wszystko”74. 
Żydówka nie chciała przechodzić znowu wprowadzenia się do nowego miejsca. Bała się ludzi. 
Byli oni dla niej okrutni („ludzie są źli”75). Cierpiała z ich powodu. Wołała siedzieć na strychu 
niż przebywać obok nich. Co prawda, wychodziła niekiedy do ogrodu mieszczącego się przed 
budynkiem, lecz nie udawała się ona tam na początku nowego życia (warszawskiego; samo-
dzielnego), a dopiero po przyzwyczajeniu się do niej mieszkańców kamienicy.

Kobieta uwiedziona traktowana była przez mężczyzn niczym prostytutka. Wchodzili 
do niej, kiedy chcieli. Nie pytali się nigdy o pozwolenie. Zachowywali się względem ta-
kowej kobiety niekulturalnie. Córka Jankiela nie była przyzwyczajona do pukania: „[…] 
nie było widać we zwyczaju, żeby się tu ktoś w ten sposób oznajmywał, nie odpowiedzia-
no mu nic […]”76. Spostrzegłszy mężczyznę u siebie, myślała że pomyłkowo wszedł do 
niej. Nie odzywała się. Dopiero wymówienie imienia kobiety, wywołało u niej reakcję. 
Nie była to jednak radość, a zakłopotanie:

– Czego pan chcesz? po co pan przychodzisz? Kto pan? ja, ja.
– Przychodzę od waszych krewnych.
– Ale – ja nie mam żadnych krewnych… ja nie mam… ja jestem sierota… – poczęła 

kobieta zarumieniona z obawą i widocznie rosnącą nieufnością – ja nie mam żadnego 
interesu, żadnych krewnych… nikogo77.

Kobieta nie mogła uwierzyć, że rodzina przysłała do niej kogoś. Wiedziała, że musi w 
życiu sama dać sobie radę. Nie liczyła na bliskich. Próbowała sama utrzymać się: „[…] 
mleka ani posiłku nie było kupić za co, roboty nie mogłam znaleźć, chodzić i szukać nie 
śmiałam […]”78.

69  J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 417.
70  Tamże, s. 418.
71  Tamże.
72  Tamże.
73  Tamże.
74  Tamże, s. 416.
75  Tamże, s. 418.
76  Tamże, s. 414.
77  Tamże, s. 415.
78  Tamże, s. 419.
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Przybyły mężczyzna (Jakub Hamon) przyszedł do niej z pieniędzmi. Pragnął – w imie-
niu ojca i swoim – pomóc kobiecie. Widział w jak tragicznych warunkach żyła kobieta 
na strychu: „Obraz, który mu się przedstawił, był dziwnie przejmujący. Maleńka izde-
beczka uboga, naga, ciasna, jedno w niej okno głęboko oprawne, część tylko jej średnią 
oświecało; łóżeczko z pościelą lichą w jednym kątku, tuż przy nim biedna, stara kolebka, 
od siekiery wyrobiona przed laty”79. Pomoc Hamona w znalezieniu nowego mieszkania 
wydała się bohaterce podejrzana. Bała się, że będzie musiała opłacić finansową pomoc 
ciałem („Lija spojrzała nań nagle znowu przestraszona, chciała coś mówić, na ustach jej 
słowo zamarło; jakaś obawa dziwna zdradzonej niewiasty serce jej ściskała, ale wyjawić 
jej nie śmiała. Jakub odgadł ją łatwo i tym prędzej postanowił odejść”80). Bohaterka nie 
ufała mężczyznom. Zawód miłosny oraz wizyty panów w domu wzbudziły w niej niewia-
rę w bezinteresowność zawiązywania kontaktów przez mężczyzn z kobietami. Zawiodła 
się na nich. Przez jednego została bowiem porzucona i oszukana, a przez innych trakto-
wana jak prostytutka. Nie była nią. Nie upadła tak nisko („upaść niżej od najniższych”81). 
Uchronił ją przed tym losem ojciec. Wyciągnął rękę do dziecięcia. Ta została przyjęta 
dzięki osobie, którą posłużył się rodzic w celu ochrony córki.

Prostytucja w drugiej połowie dziewiętnastego wieku szerzyła się na ogromną ska-
lę wśród żydowskich kobiet82. Liję od tego losu zdołał uchronić rodzic, który nie mógł 
spokojnie patrzeć na cierpienie ukochanego dziecięcia. Sumienie nie pozwalało mu na 
odwrócenie się od dziecka. Choć prawo żydowskie zabraniało nawiązywać kontaktu z 
drugim dzieckiem, zdołał je ominąć, angażując w sprawy domowe osoby trzecie. Za nimi 
kryła się postać uczciwego Izraelity – Jakuba Hamona. Powszechnie uważano, że „[…] 
prostytutki są to niewinne ofiary gwałtu, podstępu i zgorszenia ze strony mężczyzn, ze do 
oddania się rozpuście zmusza je tylko najsroższa nędza, brak zajęcia, choroba rodziców 
potrzebujących wsparcia […] i, że gdyby te warunki usunąć, dać możność uczciwego 
zarobku […], a kobiety wezmą niepowrotnie rozbrat z rozpustą, będą pilnymi pracow-
nicami, wiernymi żonami i przykładnymi matkami”83. Wszelako najważniejszym czyn-
nikiem skłaniającym kobiety do rozpusty nie była – w dziewiętnastym wieku – bieda, a 

79  Tamże, s. 414.
80  Tamże, s. 420.
81  Tamże, s. 397. W Paryżu – podobnie jak w Ameryce – były przeprowadzone badania dotyczące przyczyn 

szerzącego się wśród kobiet nierządu. Do prostytucji 1441 kobiet z 5183 paryskich nierządnic pchnęła: bieda i 
głód, a 1425 prostytutek stanowiło byłe utrzymanki porzucone przez mężczyzn. Kolejno: 1255 kobiet uciekło 
się do prostytucji po utracie rodziców, wygnaniu z domu i samotności, a 404 niewiasty zostały przywiezione i 
porzucone przez żołnierzy, oficerów studentów itp. 289 kobiet to byłe służące zniesławione przez panów, a potem 
wygnane. Natomiast 280 kobiet przybyło do Paryża z prowincji w poszukiwaniach godziwego zarobku. Pozostałe 
prostytutki zostały przymuszone do nierządu przez konieczność żywienia starych rodziców (37) bądź młodszego 
rodzeństwa (29). 23 prostytutki zostały ongiś porzucone z dziećmi przez męża bądź było wdowami. Zob. J.M. 
Kamiński, dz. cyt., s. 132. 

82  Zob. J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 244. Żydówek-prostytutek było bardzo dużo w Warszawie. Wszelako stat-
ystyki wykazują, że w różnych miastach mieszczących się na ziemiach polskich liczba żydowskich prostytutek 
była różna. Otóż najwięcej było ich w Warszawie, gdzie liczba ich  przypominała dane z Wilna, gdzie „[…] na 
150 nierządnic objętych kontrolą w r. 1873 było podług wyznań: Żydówek 71 (a zatem 47,33%), katoliczek 60, 
protestantek 10 i prawosławnych 9. W Żytomierzu, co do 12 tolerowanych nie mamy podziału na wyznania, ale z 
15 mieszkanek publicznych 12 jest Żydówek. W Poznaniu w ogólnej liczbie nierządnic przypada na narodowość 
polską chrześcijańską 5/8. żydowską 1/8, niemiecką 2/8”. Dane o miastach: J.M. Kamiński, dz. cyt., s. 137.

83  F. Giedroyć, Prostytutki jako źródło chorób wenerycznych w Warszawie (w ciągu ostatnich lat kilku), Drukarnia 
Maryi Ziemkiewiczowej, Warszawa 1892, s. 15.
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skłonność niektórych niewiast – rozwinięta różnymi czynnikami – do nierządu84. Kobieta 
sama decydowała niejednokrotnie o staniu się prostytutką85. Poprawa warunków życia 
– co istotne – nie stawała się dla nierządnic powodem porzucenia dotychczasowego roz-
pustnego życia86. 

Kraszewski włączając do powieści historie uwiedzionej dziewczyny, pokazuje trud-
ności, z jakimi musiała się ona zmagać w życiu. Towarzyszyła jej nie tylko osobista 
wzgarda, ale także obcych ludzi. Taka niewiasta nie mogła przeważnie liczyć na pomoc 
– materialną i psychiczną – bliskich. Musiała zapracować na siebie. Cierpiała bowiem 
nędzę. Nieprzygotowana do samodzielnego życia mogła zostać zmuszona niekorzyst-
nymi okolicznościami do oferowania – odpłatnych – usług seksualnych mężczyznom. 
Ochroną przed takowym krokiem może być – co widać na przykładzie rodziny bohaterki 
– omijanie żydowskiego prawa. Ono niejako skazuje żydowskie dziewczęta pozostające 
w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej – na prostytucje. Ponadto okrutne traktowanie 
Izraelitek (niezamężnych i mających dzieci) przez żydowską społeczność skazuje ich na 
przymusowe odosobnienie. Ono może także prowadzić kobiety do szukania znajomości 
w świecie domów publicznych. Szykany oraz pytania o przeszłość powodują oddalenie 
się kobiety od moralnie prowadzących się ludzi a w konsekwencji prowadzą do całko-
witego upadku niewiasty („[…] może upaść niżej od najniższych i zwala się w prochu 
[…]”)87. Kobieta uwierzy ludziom. Przestanie uczciwie pracować. Zacznie szukać zawo-
du odpowiedniego do opinii ludzkiej. Stanie się – prostytutką.

Zakończenie
Kraszewski ukazuje w Żydzie dramat rodziny żydowskiej. Uwiedzenie córki przez 

sąsiada niszczy spokój rodziny. Staje się także początkiem trudnej walki o chleb kobiety 
z niemowlęciem. Pisarz wykorzystuje postać uwiedzionej Żydówki do ukazania strachu 
rodzica o los ukochanego dziecięcia. Na tym tle zarysowuje się – co istotne – problem 
dziewiętnastowiecznej żydowskiej prostytucji. Ojciec chce uchronić dziecko od stania się 
nierządnicą. Bolesławita dołącza tymże utworem do grona twórców opisujących w dzie-
łach literackich problemy dotykające Żydów w odłączeniu od wyznawców innych religii. 
Stara się pokazać Izraelitę jako osobę z trudem dającą sobie radę w życiu, cierpiącą – tak 
samo jak chrześcijanie – głód, ciężko pracującą za małe pieniądze.

84  Tamże, s. 15-17.
85  Tamże, s. 15-16. Na podstawie tychże opinii można powiedzieć, że córka Izraelity nie miała wrodzonych skłonności 

do zostania prostytutką. Bieda nie zmusiła dziewczyny do nierządu. Niemniej mężczyźni nachodzący kobietę w 
domu mogli przypuszczać, że dopuści się ona odpłatnych usług seksulanych.

86  Tamże, s. 16. Nie każdą kobietę oddającą się mężczyźnie za pieniądze można nazwać prostytutką. Kobieta-
prostytutka nie miewała wyrzutów sumienia podobnych kobietom oddającym się – jednorazowo – mężczyzną. 
Prostytutką można nazwać bowiem kobietę spełniającą trzy punkty odnośnie uprawianego przez nią nierządu: 
„[…] sprzedaż swojego ciała codzienna, zawsze, na każde żądanie i nie tylko wtedy, gdy jest poszukiwaną, przeci-
wnie sama usilnie wynajduje kupca na swoje wdzięki, chociażby  w tej chwili czuła już przesycenie i wstręt do 
stosunków płciowych”. Tamże, s. 15.

87  J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 397. „[…] bieda – pisze Jan Maurycy Kamiński – potrafi się jeszcze oprzeć zepsuciu, 
byleby tylko miała jakiekolwiek poparcie moralne, czy to w żyjącej rodzinie, czy w jej uczciwym wspomnieniu, 
czy wreszcie w otoczeniu dobrej woli. Niestety nie zawsze to znajduje. Brak oświaty, spodlenie się pewnych 
klas społecznych sprawiają nieraz, że sami rodzice sprzedają swe córki rozpuście. Autorzy studiujący prostytucję 
przytaczają wiele autentycznych przykładów takiego handlu we Francji, w Anglii, Włoszech, a nawet w mniej 
proletariatom obarczonej Rosji. U nas w Warszawie, widzieliśmy także podobne wypadki […]”. J.M. Kamiński, 
dz. cyt., s. 114.
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Streszczenie:
Niniejszy tekst naukowy poświęcony został dwóm postaciom żydowskim. Po pierw-

sze: handlarzowi warszawskiemu mającemu na utrzymaniu pięcioosobową rodzinę. Po 
drugie: kobiecie wykorzystanej i porzuconej przez mężczyznę. Przy opisie Żydówki 
poruszona została tematyka żydowskiej – dziewiętnastowiecznej – prostytucji. Boha-
terka mogła bowiem zostać – za sprawą złych warunków materialnych – nierządnicą. 
Natomiast osoba handlarza pozwala przyjrzeć się warunkom mieszkalnym dziewiętna-
stowiecznych Izraelitów oraz trudnościom materialnym, z którymi – niektórzy z nich 
– musieli się zmagać.

Słowa klucze: Żyd, prostytucja, handel, ubóstwo, Kraszewski

Summary:
“[...] She may fell lower than the lowest [...]”. The Jew as a tradesman, the Jewish 

woman – as a harlot. The Jew by J. I. Kraszewski
The thesis was devoted to two Jewish characters. First of all: to the Warsaw tradesman, 

supporting his 5-people family. Secondly: to the woman who was abused and abandoned 
by a man. In a description of the Jewish woman a subject of the Jewish, nineteenth cen-
tury prostitution was raised as the main female character could be a harlot due to a bad 
financial situation. On the other hand, in the description of a tradesman, we could have a 
closer look at the living conditions of the nineteenth century Israelites and financial diffi-
culties, which some of them had to deal with.

Key words: Jew, prostitution, trade, poverty, Kraszewski
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DOPUSZCZALNOŚĆ KRYTYKI NAUCZYCIELA 
W KONTEKŚCIE OCHRONY JEGO DÓBR 

OSOBISTYCH W ORZECZNICTWIE SĄDÓW 
POWSZECHNYCH

Ur. 12 lipca 1991 roku w Przemyślu, magister prawa. Obecnie doktorant Instytutu Pedagogiki Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opie-
kuńczej oraz aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

mgr Łukasz Lewkut – KKUL JP II w Lublinie

Wstęp 
Niezależnie od epoki historycznej to zawsze rodzice inicjowali proces, który współ-

czesnym językiem naukowym określilibyśmy mianem wychowawczo-dydaktycznego. 
Po okresie przełomu demokratycznego, jaki miał miejsce w Polsce pod koniec XX wie-
ku, zarówno relacja jak i oczekiwania rodziców wobec szkół i nauczycieli ulegają dyna-
micznym zmianom. Na gruncie nauk pedagogicznych w sposób jednolity podkreśla się 
konieczność współpracy rodziców i szkoły, która oparta na zaufaniu przynosi korzyść 
wszystkim stronom procesu dydaktycznego, a przede wszystkim podopiecznym1.

Z uwagi na to, że nieraz komunikacja na linii rodzic-nauczyciel przebiega konflikto-
wo, zadaniem niniejszej publikacji jest ukazanie granic dozwolonej krytyki nauczycieli 
przez rodziców w kontekście problematyki ochrony dóbr osobistych. Ustalenia w tym 
zakresie zostaną poczynione w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, 
aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawa. Kluczowe znaczenie dla rozwią-
zania przedstawionego problemu jest klarowne określenie granic dozwolonej krytyki w 
ramach swobody wypowiedzi. 

W artykule wyjaśnione zostaną pojęcia i charakter wolności słowa oraz dóbr osobi-
stych, a także poruszona będzie problematyka ich wzajemnych relacji i pozycji w hierar-
chii wartości podlegających ochronie prawnej. Ponadto, wyjaśnione zostaną pojęcia takie 
jak „swoboda wypowiedzi”, „dozwolona krytyka”, „zniesławienie”. Następnie przeana-
lizowane zostaną przepisy kodeksu cywilnego regulujące ochronę dóbr osobistych oraz 
przesłanki odpowiedzialności sprawcy naruszenia tych dóbr.

Z uwagi na temat niniejszego artykułu szczególna uwaga zostanie zwrócona na odpo-
wiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nauczyciela przez rodziców, gdy ci wyrażają 
swoje niezadowolenie z pracy ów pedagoga.

1  Zob. m.in. S. Bobula, Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo czyli co? [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edu-
kacji: różnorodne perspektywy, Kraków 2010, s. 298; A. Hejda, Szkoła współpracy, uczniowie i rodzice kapitałem 
społecznym nowoczesnej szkoły, Warszawa 2014, s. 10 i n.; A. Jankowska, Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla 
nauczyciela, Kielce 2012, s. 4 i n.
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Charakterystyka wolności słowa i dóbr osobistych
Podstawowe pojęcia
Wolność słowa stanowi współcześnie niezbędny przymiot państwa demokratycznego. 

Uznaje się ją za jedną z wolności człowieka gwarantowaną przez akty o randze między-
narodowej, konstytucje państw i ustawy.

Na treść wolności słowa składa się prawo człowieka do posiadania niezależnej opinii 
i poglądów oraz prawo ich rozpowszechniania, a także swoboda poszukiwania, otrzymy-
wania i rozpowszechniania informacji, poglądów i idei wszelkimi środkami bez ingeren-
cji władz publicznych i bez względu na granice państwowe2. W Polsce wolność słowa 
gwarantuje Konstytucja, która stanowi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swo-
ich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”3.

W piśmiennictwie i orzecznictwie spotkać można takie pojęcia jak „swoboda wypowie-
dzi” oraz „dozwolona krytyka”. Oba pojęcia zawierają się w ramach pojęcia wolności sło-
wa, przy czym swoboda wypowiedzi (swoboda ekspresji) to nic innego jak wolność wyra-
żania opinii, która urzeczywistnia się w uzewnętrznieniu poglądów własnych człowieka4.

Natomiast pod pojęciem „krytyki” rozumie się analizę i ocenę wartości czegoś5. W świetle 
aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, dozwolona krytyka, to krytyka społecznie poży-
teczna i pożądana, podjęta w interesie społecznym, jeżeli jej celem nie jest dokuczenie innej 
osobie oraz jeżeli ma cechy rzetelności i rzeczowości6. Przy czym Sąd Najwyższy, uznając iż 
„przekroczenie granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki następuje również 
wtedy, gdy pomimo merytorycznej zasadności krytyki ma ona formę obraźliwą”7. W ramach 
dozwolonej krytyki bezwzględnie należy chronić godność osoby ludzkiej8.

Prawo do wolności słowa, w aspekcie dozwolonej krytyki, nie ma charakteru bez-
względnego i możliwe jest jego ograniczenie. Międzynarodowe standardy dopuszczają 
taką możliwość wyłącznie ustawą, gdy jest to niezbędne w demokratycznym społeczeń-
stwie ze względu na bezpieczeństwo państwa, zachowanie porządku publicznego, ochro-
nę zdrowia i moralności, konieczność zapobieżenia ujawnieniu informacji poufnych lub 
przestępstwu, a także zagwarantowania powagi i bezstronności sądu oraz ochronę dobre-
go imienia i praw innych osób9.

Istota i katalog dóbr osobistych
Źródła dóbr osobistych i ich ochrony zawarte są w konstytucji w art. 47, który stanowi, 

że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imie-
nia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Choć brak jest legalnej definicji dóbr 
osobistych to na podstawie katalogu zawartego w kodeksie cywilnym można je określić, 

2  Zob. art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej dnia 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ oraz art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z roku 1950.

3  Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
4  K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003, s. 136 i n.
5  W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, [online], [dostęp: 19 stycznia2018 r.], dostępny w World Wide 

Web: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/krytyka;5444252.html.
6  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1968 r., II CR 291/68, OSNCP 1969, nr 11, poz. 200.
7  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1987 r., I CR 135/87 (niepubl.).
8  Zob. J. Rupar, Zniesławienie a dozwolona krytyka dziennikarska wobec osób publicznych, Prokuratura i Prawo 

2008, nr. 11, s. 136.
9  Zob. art. 10 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
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jako zespół niematerialnych cech, przymiotów, praw, wolności i właściwości, składających 
się na integralność psychofizyczną, związanych z daną osobą i jej godnością osobistą, a 
także wartości przezeń wyznawanych, które znajdują ochronę w prawie cywilnym. Usta-
wodawca zawarł w ustawie otwarty katalog tych dóbr, gdzie wymienia: zdrowie, wolność, 
cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską10.

Jak orzekł Sąd Najwyższy - cześć, dobre imię, dobra sława człowieka są pojęciami 
obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego11. 
W związku z tym wszelkie pomówienie o niewłaściwe postępowanie w życiu rodzinnym 
jak i zawodowym, które skutkuje uszczerbkiem dla dobrego imienia osoby albo utratą 
zaufania i dobrej reputacji w wykonywanym zawodzie jest naruszeniem dóbr osobistych 
osoby pomówionej12.

Dobra osobiste posiadają nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne (art. 43 kc). 
W tej właśnie kwestii wypowiedział się w jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdza-
jąc, że dobrami osobistymi osoby prawnej są „wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba 
prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań”13. Stosując analogię za 
dobra osobiste osoby prawnej uznać należy firmę, nazwę, renomę czy też jej wizerunek.

Wobec powyższego należy wyróżnić wśród dóbr osobistych nauczyciela przede 
wszystkim cześć, na którą składa się dobre imię oraz godność.

Wzajemna relacja i hierarchia
Jednym z kluczowych problemów dotyczących kolizji dóbr osobistych i wolności słowa 

jest abstrakcyjne ustalenie ich zakresów w taki sposób, by móc określić granicę wolności 
słowa, której przekroczenie powodowałoby uznanie naruszenia dóbr osobistych w konkret-
nym przypadku. Ta problematyka jest nie tylko przedmiotem aktualnego orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, ale również trybunałów międzynarodowych, które badają tę kwestię z punktu 
widzenia naruszenia praw człowieka gwarantowanych umowami międzynarodowymi.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wolność wypowiedzi, 
wyrażająca się w wolności otrzymywania i przekazywania informacji, traktowana jest 
jako ostoja demokratycznego społeczeństwa, ale nie jest to zasada bezwzględna z racji 
dopuszczalności jej ograniczeń, np. z powodu ochrony dóbr osobistych innych osób. Try-
bunał określił przesłanki ograniczenia tej wolności: musi być przewidziane przez prawo, 
służyć ochronie dóbr i wartości z art. 10 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności oraz ograniczenie dokonane przez władze krajowe musi być 
konieczne w społeczeństwie demokratycznym. Co więcej Trybunał podkreślił pierwszo-
rzędne znaczenie wolnej debaty publicznej, jako „nieodzownego warunku” społeczeń-
stwa demokratycznego - stąd powody jej ograniczeń muszą być poważne14.

Ochrona dóbr osobistych jest również przedmiotem licznych umów międzynarodo-
wych, zawarta jest w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawach. W uchwale z dnia 18 lute-
go 2005 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że ranga i poziom udzielanej ochrony wolności 
słowa i dóbr osobistych jest w istocie jednakowy stąd żadnemu z nich nie można przy-
znać absolutnego charakteru i bezwzględnego pierwszeństwa. Sąd podkreślił, że prawo 

10  Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
11  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1971 r., II CR 455/71, OSNC 1972 nr 4, poz. 77.
12  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2017 r., I ACa 161/17 (niepubl.).
13  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1986 r., II CR 295/86, OSNC 1988, nr 2-3, poz. 40.
14  Wyrok ETPC z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 38432/97 Thoma przeciwko Luksemburgowi, LEX nr 76235.
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do wolności wypowiedzi może w niektórych sytuacjach podlegać ograniczeniom przez 
wzgląd na inne prawa. To samo tyczy się ochrony czci, ponieważ w konkretnych okolicz-
nościach może się zdarzyć, że i to prawo będzie musiało ustąpić przed innym prawem. W 
związku z tym „w stanie takiej równowagi kolizja pomiędzy prawem dowolności słowa 
oraz prawem społeczeństwa do informacji, a prawem jednostki do ochrony czci będzie 
zawsze rozwiązywana w okolicznościach konkretnej sprawy”15.

W świetle powyższej tezy Sądu Najwyższego nie można jasno rozgraniczyć zakresu 
obu tych praw i wolości na płaszczyźnie debaty publicznej i prawa do informacji społe-
czeństwa demokratycznego. Te trzy wartości na tym szczególnym polu muszą podlegać 
każdorazowo indywidualnej analizie i ocenie w danym stanie faktycznym.

Zmagania i spory dotyczące granic wolności słowa odbywają się głównie na linii po-
litycy - dziennikarze. Podkreślić należy stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, który w jednym z orzeczeń stwierdził, że w kontekście naruszenia dóbr osobistych 
zbyt daleko idąca ochrona polityków może doprowadzić do ograniczeń wolności prasy, 
prowadzących do zachwiania podstaw systemu demokratycznego16.

Naruszenie dóbr osobistych
W świetle art. 24 § 1 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone 

cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bez-
prawne. Wynika z tego jasno, że ochrona będzie przysługiwała jedynie przed bezpraw-
nym zagrożeniem lub naruszeniem jakiegokolwiek dobra osobistego.

Przy badaniu, czy nastąpiło naruszenie dóbr osobistych czy nie, kluczowe znaczenie 
będzie miała treść wypowiedzi, której zarzuca się to naruszenie. Badanie treści powinno 
nastąpić w świetle ogólnych reguł znaczeniowych języka, przy czym stwierdzenie czy 
naruszenie miało miejsce będzie oceniane z punktu widzenia przeciętnego i rozsądnego 
odbiorcy tych treści, posiadającego przeciętne kompetencje językowe. Konkretne zwroty 
muszą być oceniane w pełnym kontekście całej wypowiedzi i z uwzględnieniem wszyst-
kich okoliczności, które temu towarzyszyły. Z racji tego, że brane są pod uwagę tylko 
obiektywne kryteria oceny, nie będą istotne z perspektywy sądu subiektywne odczucia 
osoby domagającej się ochrony. Zwraca się uwagę także na to, że chwilą naruszenia do-
bra osobistego jest moment opublikowania materiału naruszającego te dobra. Chwila ta 
jest decydująca dla oceny bezprawności naruszenia dóbr osobistych, ponieważ chodzi o 
stan rzeczy jaki można uchwycić w tym czasie17.

W orzecznictwie podkreśla się ponadto, że kryterium oceny, czy doszło do narusze-
nia dobra osobistego stanowią przeciętne opinie ludzi rozsądnie i uczciwie myślących18. 
Abstrahuje się tym samym od subiektywnych odczuć osób nadwrażliwych oraz takich, 
które z różnych względów nie mają zdolności do reagowania emocjonalnego na określo-

15  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 roku, III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.
16  Wyrok ETCP z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie Oberschlick (nr 2) przeciwko Austrii, [online], [dostęp 5.05.2015 

r.], dostępny w World Wide Web: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/ober-
schlick%20v.%20austria%20%28%20no.%202%29.htm.

17  J. Szczechowicz, Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych, [online], [dostęp 5.05.2015], dostępny w World Wide 
Web: http://szczechowicz.com.pl/papers/13.pdf, s. 2.

18  Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., V CSK 19/10 (niepubl.); por. wyrok Sądu 
Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, LEX nr 55098; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 
1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, nr 11, poz. 251.
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ne zachowania innych podmiotów19. Stąd też należy przyjmować koncepcję obiektywną 
naruszenia dobra osobistego w kontekście całokształtu okoliczności sprawy.

W celu stwierdzenia czy doszło do naruszenia dobra osobistego nie jest konieczne 
powoływanie biegłego, w szczególności biegłego językoznawcy, który miałby stwier-
dzić, jakie było znaczenie słów wykorzystanych przez osobę naruszającą te dobra. Sąd 
samodzielnie ocenia czy użyte słowa i sformułowania w odczuciu przeciętnego odbiorcy 
mogły naruszać dobra osobiste20.

Odpowiedzialność niemajątkowa za naruszenie (lub zagrożenie) dóbr osobistych 
oparta jest na zasadzie bezprawności. Za bezprawne uznaje się zachowanie sprzeczne z 
prawem lub zasadami współżycia społecznego21. Zgodnie z ogólnymi zasadami rozkła-
du ciężaru dowodu (art. 6 kc), osoba żądająca udzielenia ochrony udowodnić musi, że 
naruszone zostały jej dobra osobiste. Istniejące w przypadku naruszenia dóbr osobistych 
domniemanie bezprawności powoduje, że pokrzywdzony nie musi udowadniać, że na-
ruszenie było bezprawne - to do pozwanego należy wzruszenie domniemania bezpraw-
ności22. Domniemanie bezprawności oznacza, że np. w przypadku niemożności dowie-
dzenia, czy zniesławiające zarzuty były prawdziwe czy fałszywe, stawiający te zarzuty 
poniesie odpowiedzialność. Skutkiem wprowadzenia tegoż domniemania jest obciążenie 
osoby naruszającej dobra osobiste ryzykiem związanym z niepowodzeniem dowodu na 
okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia23.

Zakres uprawnień przysługujących za naruszenie dóbr osobistych
Osobie, której dobra osobiste zostały zagrożone lub naruszone przysługują środki 

ochrony prawnej takie jak: powództwo o ustalenie, powództwo o zaniechanie naruszeń, 
o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (złożenie oświad-
czenia o odpowiedniej treści, opublikowanie przeprosin, sprostowanie nieprawdziwych 
informacji), Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny oraz odszkodowa-
nie na zasadach ogólnych24.

Z powyższego wynika, że ustawa przyznaje ochronę już osobie, której dobra osobiste 
zostają zagrożone cudzym działaniem i na tym etapie przyznaje uprawnienie do żądania 
zaniechania tego działania. Znacznie szerzej idącą ochronę ustawa przyznaje w przypad-
ku, gdy do naruszenia dóbr osobistych już doszło. Wówczas osoba pokrzywdzona może 
żądać od sprawcy naruszenia by dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków 
tego naruszenia, w szczególności złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowied-
niej formie. W przypadku powstania szkody wskutek naruszenia dóbr osobistych istnieje 
możliwość żądania stosownego odszkodowania, a także zapłaty odpowiedniej sumy pie-
niężnej na wskazany cel społeczny25.

19  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2005 r., I ACa 353/05, LEX nr 175202.
20  P. Sobolewski, Komentarz do art. 24 kc [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, SIP Legalis.
21  Zob. np. M. Sośniak, Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwo-

lone, Kraków 1959, s. 108 i n.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 2004, nr 2, 
poz. 22.

22  P. Sobolewski, Komentarz do art. 24 kc…, SIP Legalis.
23  Tamże.
24  M. Pazdan, Komentarz do art. 24 kc [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, 

SIP Legalis.
25  M. Pazdan, Komentarz do art. 24kc…, SIP Legalis.
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Współcześnie dominujący pogląd w doktrynie dopuszcza wykorzystywanie art. 189 ko-
deksu postępowania cywilnego26, w celu ochrony dóbr osobistych27. Podnosi się, że choć w 
takim postępowaniu osoba, której dobro naruszono nie uzyska kompensaty swoich krzywd, 
to samo stwierdzenie, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych może stanowić wystarczającą 
satysfakcję także w przypadku naruszenia dobra. Bowiem podnosi się, że decyzja co do 
sposobu ochrony powinna należeć do podmiotu, którego dobro osobiste zostało naruszone28.

Kodeks cywilny obok wyżej wymienionych środków ochrony przyznaje możliwość 
żądania zadośćuczynienia pieniężnego zgodnie z art. 448 kc, który stanowi, że sąd może 
przyznać pokrzywdzonemu „odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wska-
zany przez niego cel społeczny”.

Dobór środków ochrony musi być adekwatny do stopnia naruszenia dóbr osobistych 
i uwzględniać wszystkie okoliczności sprawy. Jeśli chodzi o nakazanie złożenia oświad-
czenia o odpowiedniej treści to jego treść, forma i skala powinna odpowiadać dobrze 
rozumianemu kryterium celowości, a samo oświadczenie może polegać między innymi 
na odwołaniu zarzutu, przeproszeniu pokrzywdzonego czy sprostowaniu informacji. Je-
śli chodzi o skalę to oświadczenie może być skierowane tylko do pokrzywdzonego albo 
przekazane wąskiemu gronu odbiorców lub ogłoszone w środkach masowego przekazu. 
Wszystkie te okoliczności mają za zadanie doprowadzić do usunięcia skutków naruszenia 
dóbr osobistych, czego wyznacznikiem jest poziom satysfakcji pokrzywdzonego29.

Ochrona niemajątkowa dóbr osobistych, jako ochrona obiektywna, zostaje przyznana 
w przypadku zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego w wyniku zachowania bez-
prawnego. Natomiast ochrona majątkowa, przyznawana na podstawie art. 448 kc, uza-
leżniona i kierowana jest stopniem winy sprawcy naruszenia. Konieczność istnienia winy 
umyślnej lub nieumyślnej podkreślona została uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego, która stanowiła, że przesłanką dodatkową do zastosowania tego przepisu 
prócz bezprawności jest zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego30.

Dozwolona krytyka nauczyciela
Status prawny nauczyciela przy wykonywaniu obowiązków
W 2007 roku nastąpiła nowelizacja31 Karty Nauczyciela32, na mocy której został zmie-

niony art. 63 w ten sposób, że nauczyciele uzyskali status funkcjonariusza publicznego. 
Skutkiem tego nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbo-
wych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

26  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.), dalej: kpc.
27  Zob. np. E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 

1982, s. 19 i n.; M. Pazdan, Komentarz do art. 24 kc…, SIP Legalis; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 
1995 r., III CZP 118/95, OSN 1996, nr 1, poz. 7.

28  M. Pazdan, Komentarz do art. 24 kc…, SIP Legalis.
29  Zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1969 r., I CR 500/67 (niepubl.), z dnia 8 stycznia 1976 r., I CR 

237/75 (niepubl.) oraz z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 493/06 (niepubl.).
30  Zob. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2008 roku, III CZP 31/08, OSNC 

2009, nr 3, poz. 36.
31  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2007 nr 80 poz. 542).
32  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.), dalej: kn.
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określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny33 (art. 63 ust. 1 kn).Prze-
stępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX 
kk w art. 222-224 § 2 oraz w art. 226 kk. Z prawa do ochrony wynikającej z art. 63 kn 
korzystają wszyscy nauczyciele podlegający przepisom Karty Nauczyciela, co znajduje 
uzasadnienie w treści art. 91a i 91b kn.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie „funkcjonariusza publicznego” jest zna-
czeniowo węższym pojęciem od „osoby pełniącej funkcję publiczną”, ale dystynkcja ta 
nie jest istotna dla przedmiotu rozważań niniejszego artykułu.

Mając na uwadze poruszaną tematykę należy szerzej omówić kwestie odpowiedzial-
ności karnej za zniesławienie nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego. W intere-
sującym nas zakresie przestępstwo zniesławienia nauczyciela polega na pomówieniu go 
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla jego zawodu. Przestępstwo zagrożone jest 
karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (art. 212 § 1 kk).

Mając na uwadze wcześniejsze rozważania odnoszące się do przesłanek ustalenia od-
powiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, należy stwierdzić, iż realizacja znamion 
tego przestępstwa będzie równoznaczna z naruszeniem dóbr osobistych nauczyciela. 
Otwiera to zatem drogę do dochodzenia przez nauczyciela roszczeń cywilnoprawnych 
związanych z tym naruszeniem.

Pomimo zapewnienia prawnokarnej ochrony nauczycieli w piśmiennictwie zwraca się 
uwagę, iż wspomniana zmiana przepisów nie skutkowała wzrostem liczby spraw prowa-
dzonych przez organy ścigania dotyczących ochrony życia, zdrowia i czci nauczycieli, 
pomimo tego, że liczba aktów agresji skierowanych do nauczycieli nie zmalała34. Wśród 
przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje się m.in. niską świadomość prawną pracowników 
oświaty oraz okoliczność, iż nadal w wielu szkołach przemoc jest tematem tabu, a unikanie 
ujawniania takich faktów uwarunkowane jest obawą przed negatywnym rozgłosem i utratą 
wizerunku, przez co rodzice nie będą chcieli, by ich dzieci uczyły się w takim środowisku35.

Podkreślić należy, że zapewnienie nauczycielom ochrony właściwej dla funkcjona-
riuszy publicznych w zakresie prawa karnego, nie poszerza ich uprawnień w zakresie 
prawa cywilnego. Rzecz jasna jeśli w toku postępowania karnego zostanie ustalona odpo-
wiedzialność sprawcy naruszenia, wówczas dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych jest 
ułatwione z uwagi na związanie sądów cywilnych prawomocnym wyrokiem skazującym 
zapadłym w sądzie karnym (art. 11 kpc)36.

Ochrona dóbr osobistych nauczyciela w orzecznictwie sądowym
Pomimo tego, że przypadki wykraczające poza dozwoloną krytykę pracy nauczyciela 

ze strony rodziców są dość częste to jednak wciąż zbyt rzadko są one przedmiotem orzecz-
nictwa sądowego. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w niskiej świadomości 
prawnej nauczycieli i obawie przed negatywnymi konsekwencjami ze strony dyrekcji.

33  Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm., dalej: kk.
34  P. Duksa, M. Tomkiewicz, Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczy-

cieli w polskim prawie karnym, Studia Warmińskie 2011, nr 48, s. 227.
35  Tamże…, s. 228.
36  Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1961 r., CR 1229/60, OSN 1962, nr 3, poz. 118; wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1967 r., III PRN 9/67, OSPiKA 1968, nr 12, poz. 263.
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W 2016 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrywał sprawę z powództwa na-
uczycielki zatrudnionej w miejskim przedszkolu występującej przeciwko matce swojej 
uczennicy37. W przedmiotowej sprawie nauczycielka domagała się zobowiązania pozwa-
nej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych przez opublikowanie oświadczenia 
o treści i w sposób wskazany w pozwie oraz zasądzenia od pozwanej kwoty 10.000 zł 
tytułem zadośćuczynienia. 

Nauczycielka przygotowywała dzieci, w tym córkę pozwanej, do występu z okazji 
Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Występ miał polegać między in-
nymi na tańcu dzieci prawidłowo rozwijających się z dziećmi niepełnosprawnymi. Córka 
pozwanej została przydzielona przez powódkę do tańca z chłopcem obciążonym trisomią 
21 chromosomu, powszechnie zwaną zespołem Downa. Dziewczynka chciała zmienić 
swojego partnera do tańca, o czym poinformowała wychowawczynię, a następnego dnia 
matka uczennicy udała się na rozmowę z nauczycielką w tej kwestii. Rozmowa miała 
miejsce w sali przedszkolnej i była prowadzona w obecności dzieci, pozwana została sta-
nowczym głosem wyproszona z sali przez powódkę. Z zaistniałej sytuacji nauczycielka 
sporządziła notatkę służbową i skierowała ją do dyrektora przedszkola38.

W kilka dni po zajściu matka uczennicy złożyła pismo w przedszkolu, stanowiące skargę 
na naruszenie godności osobistej jej córki. Z treści skargi wynikało, że nauczycielka miała 
zwrócić się do córki pozwanej słowami „zejdź mi z oczu”, „ja ci to załatwię”. Pozwana 
podała także, że powódka podniesionym głosem odpowiadała podczas spotkania, a finalnie 
wyrzuciła pozwaną z sali. W piśmie padły następujące sformułowania: „Jeżeli Pani K. K. 
jednego dnia potrafiła wyżyć się na moim dziecku, następnego poniżyć mnie w oczach mojej 
córki i swoich podopiecznych, to należy zadać sobie pytanie jak traktuje powierzone jej pod 
opiekę dzieci kiedy nikt nie patrzy? Przy czym pytanie to nabiera wagi, gdyż Pani K. jest od-
powiedzialna za dzieci integracyjne. Moim zdaniem Pani K. jest osobą niezrównoważoną 
emocjonalnie, która w żadnym wypadku nie powinna pracować z dziećmi”.

Pomimo spotkania zorganizowanego przez dyrekcję, podczas którego nauczycielka 
przepraszała kilkakrotnie pozwaną za swoje wobec niej zachowanie i podkreśliła, że nie 
miała złych intencji wobec jej córki – matka złożyła skargę tożsamej treści do miejsco-
wego kuratorium oświaty. Przeprowadzona przez kuratorium kontrola nie potwierdziła 
okoliczności, jakoby nauczycielka zwróciła się do córki pozwanej słowami: „zejdź mi 
z oczu”, „ja ci to załatwię”, ani też by nauczycielka mówiła do dziecka podniesionym 
głosem. Potwierdzono jedynie fakt wyproszenia matki z sali. Dyrektor przedszkola – co 
także ustalono w czasie kontroli - przeprowadziła z powódką rozmowę dyscyplinującą, 
upominała ją i zobowiązała do poprawnych kontaktów z rodzicami. Po kontroli zalecono 
m. in. aby kontakty nauczyciela z rodzicami odbywały się w odpowiednich warunkach.

W rozpoznawanej sprawie powódka wskazała na okoliczność naruszenia jej dóbr osobi-
stych – dobrego imienia, godności - przez stawianie nieprawdziwych zarzutów w zakresie 
nieodpowiedniego zwracania się do dzieci (zwłaszcza córki pozwanej – „zejdź mi z oczu”), 
braku odpowiedzialności za dzieci, braku należytej opieki („jest osobą niezrównoważoną 
emocjonalnie, która w żadnym wypadku nie powinna pracować z dziećmi”, „potrafiła wy-
żyć się na moim dziecku (...) to należy zadać sobie pytanie jak traktuje powierzone jej pod 
opiekę dzieci kiedy nikt nie patrzy”). Pozwana broniła się natomiast, iż jej ocena znajdowa-
ła oparcie w zaistniałej sytuacji, że ma prawo jako rodzic do złożenia skargi.

37  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r., II C 492/14 (niepubl.).
38  Tamże.
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Sąd Okręgowy rozstrzygający sprawę w pierwszej instancji przyznając rację nauczy-
cielce podkreślił, iż pozwana, jako rodzic dziecka uczęszczającego do placówki eduka-
cji, miała prawo w przypadkach uzasadnionych złożyć skargę na nauczyciela, jednakże 
forma i treść składanej skargi nie mogą naruszać dóbr osobistych osoby, co do której 
zachowania skarga została złożona.

Sąd uznał, że pozwana naruszyła dobra osobiste powódki w postaci dobrego imienia, 
godności, czci. Zawierając w skardze kierowanej do dyrektora przedszkola i do Kurato-
rium nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego sposobu traktowania córki pozwa-
nej i dzieci przez powódkę oraz zawierające zarzut niezrównoważenia emocjonalnego 
pozwanej. Postawione zarzuty nie znalazły potwierdzenia w toku kontroli przeprowa-
dzonej przez kuratorium, jak również w toku procesu. Potwierdziła się jedynie sytuacja 
odnosząca się do wyproszenia pozwanej z sali, ale tej okoliczności powódka nie zaprze-
czała. Wręcz przeciwnie, powódka w obecności dyrektora przedszkola przepraszała kil-
kakrotnie pozwaną za tę sytuację.

Skoro nie potwierdziły się okoliczności wskazane w pismach do dyrektora przedszko-
la i kuratorium, tym samym działanie pozwanej było zawinione i bezprawne. Bezprawno-
ści nie wyłączyła podnoszona przez pozwaną okoliczność, że jest rodzicem dziecka. Sąd 
przyjął, iż „formułując treść skargi, zawierającej zarzut niezrównoważenia emocjonal-
nego, pozwana winna mieć świadomość, że taki bezzasadny zarzut w przypadku nauczy-
ciela przedszkolnego narusza jego dobre imię, naraża go na utratę zaufania potrzebnego 
w pracy z dziećmi, zwłaszcza w sytuacji dzieci niepełnosprawnych, gdzie cierpliwość, 
opanowanie są czynnikami warunkującymi pomoc dzieciom i możliwość sprawowania 
właściwej opieki i nauczania”39. Sam fakt podniesienia przez powódkę głosu w rozmo-
wie z pozwaną, w sytuacji kiedy miało to miejsce pierwszy raz, nie uzasadnia tak daleko 
idących wniosków, jakie wyciągnęła z tej sytuacji matka uczennicy. Pozwana w toku 
procesu nie zwolniła się z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powódki, 
wykazując brak bezprawności tego naruszenia.

Na skutek stwierdzonego naruszenia dóbr osobistych nauczycielki sąd zasądził od-
powiednią kwotę zadośćuczynienia oraz zobowiązał rodzica do złożenia przeprosin na 
piśmie w stosunku do powódki, dyrektora szkoły oraz kuratorium oświaty, biorąc pod 
uwagę skalę naruszenia dóbr osobistych w tym przypadku40.

Rozpoznający sprawę w drugiej instancji Sąd co do zasady utrzymał w mocy wydane 
orzeczenie stwierdzając, iż w sprawie doszło do naruszenia dobra osobistego powódki 
w postaci czci, a zatem dobrego imienia i godności. Natomiast naruszenie polegało na 
zawarciu przez pozwaną w pismach do dyrektora przedszkola i kuratorium informacji, 
których prawdziwości pozwana nie wykazała (informacji odnoszące się do zachowania 
powódki wobec dzieci) oraz ocen, których nie usprawiedliwiały okoliczności faktyczne41.

Podsumowanie
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki związanej z kolizją wolności sło-

wa z ochroną dóbr osobistych nauczyciela. Poruszone zostały wyłącznie kwestie podsta-
wowe na tle konkretnych stanów faktycznych, które były przedmiotem orzekania sądów 

39  Tamże.
40  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 2016 r., I ACa 1002/15, (niepubl.).
41  Tamże.
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powszechnych. Artykuł stanowi przede wszystkim zaproszenie do dyskusji na temat po-
trzeby wprowadzenia do systemu prawa cywilnego szerszej ochrony nauczycieli, biorąc 
pod uwagę specyfikę i społeczną doniosłość ich pracy.

W przedstawionej w artykule sprawie sąd słusznie uznał, iż zachowanie matki naru-
szało dobra osobiste nauczyciela. Bowiem choć rodzicowi przysługuje prawo do złożenia 
skargi na nauczyciela w uzasadnionych sytuacjach to jej forma i treść nie mogą naruszać 
dóbr osobistych osoby, której zachowania dotyczy. Fakt wykonywania określonych za-
wodów nie powinien prowadzić do ograniczenia ochrony prawnej takich dóbr osobistych 
jak cześć i dobre imię. Są to bowiem podstawowe dobra składające się na godność osoby.

Streszczenie:
W judykaturze prawo dozwolonej krytyki i ochrona dóbr osobistych są uznawane za 

wartości równorzędne. W konsekwencji ocena, która z nich w danym stanie faktycznym 
będzie podlegać ochronie zależy od wszystkich okoliczności sprawy i kontekstu wypo-
wiedzi, będącej źródłem naruszenia dóbr osobistych. Warunkiem koniecznym ustalenia 
odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych jest bezprawność czynu.

Dobra relacja oraz zaufanie rodzica do nauczyciela jest niewątpliwie konieczna dla za-
pewnienia skuteczności procesu dydaktycznego. Problem natury pedagogiczno-prawnej 
pojawia się natomiast w sytuacji deficytu tego zaufania, co w skrajnych sytuacjach może 
prowadzić do konfliktu niweczącego cały proces.

Celem niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o granice dozwolonej kry-
tyki pracy nauczyciela przez rodzica. Odpowiedź na tak postawione pytanie zostanie udzie-
lona w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych w tego typu sprawach.

Summary:
The jurisprudence recognize acceptable criticism and protection of personal rights as 

equal values. In every single case judge must precisely examine all circumstances and 
context of statement to decide to which value protection should be given. The statute 
provide protection only against unlawful act, which was a source of the infringement of 
the personal rights.

A good relationship and parental trust to the teacher work is without doubt necessary 
to ensure the effectiveness of the teaching process. The problem of pedagogical and legal 
nature appears in the situation of a deficit of this trust, which in extreme situations may 
lead to a conflict which destroys the entire process.

The aim of this work is to give an answer for the question about the limits of the au-
thorized criticism of the teacher’s work by the parent. The answer to this question will be 
given based on the latest case law of common courts in such matters.
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TIMESHARING JAKO PRAWO DO 
KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

W OZNACZONYM CZASIE
 mgr Daniel Biskup - KUL JP II w Lublinie

 

Ur. 6 lutego 1990 roku w Bełchatowie. Absolwent KUL (2014) na kierunkach: prawo (studia stacjonarne jednolite 
magisterskie) oraz ekonomia (studia stacjonarne I stopnia). Obecnie asystent sędziego w V Wydziale Gospodar-
czym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykładowca w Prywatnej Szkole Policealnej „Twoja-Szko-
ła” w Pabianicachna kierunku technik administracji. Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane prawo cywilne, 
prawo gospodarcze, prawo materialne Unii Europejskiej.

Wprowadzenie
Turystyka i wypoczynek odgrywają niebagatelną rolę, nie tylko w życiu każdego czło-

wieka, ale również (a może i przede wszystkim) w funkcjonowaniu całych społeczeństw, 
państw i ich gospodarek narodowych.Wszak wypoczynek to stan, w którym nasilają 
się procesy naprawcze, zarówno ciała jak i ducha.Czas wolny może bowiem pełnić w 
zrównoważonym życiu współczesnego obywatela świata, człowieka nowoczesnego i 
świadomego, istotną rolę. Jest synonimemwyzwań, przemian i wyrazem szukania no-
wych dróg. To tematyka o tyle szeroka, co niezmiernie ciekawa. No bo któż z nas nie lubi 
brać udziału w zagranicznych podróżach, podziwiać wspaniałych zabytków czy innych 
cudów tego świata.

Instytucja Timesharingu
Timesharing to termin pochodzący z języka angielskiego, dosłownie tłumaczony jako 

„dzielenie czasu” czy „podział czasu” (angielskie słowo time– to ,,czas”, a sharing– 
,,dzielenie się czymś z kimś”). W terminologii francuskiej funkcjonują odpowiednio po-
jęcia: timepropriété, w niemieckiej zaś – Teilzeitnutzungsrecht oraz Teilzeiteigentum1. W 
doktrynie polskiej brak było do tej pory odpowiednika nazwy timesharing.

Timesharing jest szczególnym rodzajem korzystania z budynków mieszkalnych albo 
ich części dla celów turystycznych. Istotą timesharingu jest uzyskanie prawa do korzy-
stania z nieruchomości (np. ośrodka turystycznego, hotelu, pensjonatu, apartamentu) w 
określonych, regularnie powtarzających się odstępach czasu w każdym roku, przy założe-
niu, że w innych okresach prawo to przysługuje innym podmiotom. Timesharing oznacza 
zatem prawo do korzystania z nieruchomości (obiektu turystycznego) hotelu, ośrodka 
turystycznego, apartamentu, bungalowu itp. w oznaczonym czasie.Wiąże się on z branżą 
turystyczną i jest wykorzystywany do nabywania prawa korzystania z nieruchomości po-
łożonych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.

1  L. Stecki, Timesharing, Toruń 2002, s.17.
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Regulacja prawna
Zgodnie z art. 244 Kodeksu Cywilnego2, ograniczonymi prawami rzeczowymi są: 

użytkowanie, służebności, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka oraz spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu Wspólną cechą tych praw jest to, że są one iura in re aliena3, 
to znaczy, że obciążają rzecz będącą własnością innego podmiotu. Prawa te umożliwiają 
uprawnionemu podmiotowi możliwość korzystania z rzeczy cudzej w pewnym ograni-
czonym zakresie, który jest wyraźnie wskazany w przepisach ustawy.

Jednym z praw rzeczowych ograniczonych jest użytkowanie, obejmujące uprawnienie 
do korzystania z rzeczy i do pobierania pożytków (art. 252KC). Przedmiotem użytkowania 
mogą być rzeczy niezużywalne (łącznie z częściami składowymi i przynależnościami)4, ze-
spół środków produkcji (art. 257 KC), zbywalne prawa majątkowe (265 KC), a także przed-
siębiorstwo (art. 551–552 KC). Do obowiązków użytkownika należy wykonywanie swego 
prawa zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 256 KC), ponoszenie ciężarów, 
które powinny być pokrywane z pożytków z rzeczy (art. 258 KC), jak również dokonywa-
nie napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy.

Ustawodawca odrębnie uregulował użytkowanie ustanawiane na rzecz osób fizycz-
nych (art. 266–270 KC) i rolniczych spółdzielni produkcyjnych (art. 271–279 KC). 
Użytkowanie ustanawiane na rzecz osób fizycznych służy zaspokajaniu ich potrzeb oso-
bistych, głównie ich utrzymaniu, głównie ich utrzymaniu, dlatego wygasa najpóźniej z 
chwilą śmierci osoby fizycznej, o ile nie zostało ograniczone innym terminem.

Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązany jest do nienaruszania substancji rze-
czy oraz jej dotychczasowego przeznaczenia (art. 267 § 1 KC). Naruszeniem substancji 
rzeczy oraz jest np. zburzenie ściany nośnej budynku, usunięcie lub wzniesienie nowego 
budynku. Wiąże się to zazwyczaj ze zmianą przeznaczenia rzeczy (np. ze zmianą charak-
teru lokalu mieszkalnego na użytkowy lub odwrotnie).

Użytkownik może w użytkowanych pomieszczeniach zakładać nowe urządzenia w 
takich granicach jak najemca (art. 268 KC). Jeżeli sposób wykonywania prawa przez 
użytkownika prowadzi do naruszenia interesów właściciela, to właściciel może żądać od 
użytkownika z ważnych powodów dania odpowiedniego zabezpieczenia, wyznaczając 
mu odpowiedni termin. Zabezpieczenie to może polegać m. in. na ustanowieniu zastawu 
lub hipoteki, poręczeniu, złożeniu odpowiedniej sumy do depozytu sądowego.5

Uprzedni porządek prawny
Wieloletnia praktyka stosowania umów timesharingu w Polsce i nadużywanie zasady 

swobody zawierania umów przez przedsiębiorców wykazały konieczność prawnego za-
bezpieczenia pozycji nabywcy. 

Umowę timesharingu w prawie polskim uregulowała dopiero ustawa z dnia 13 lipca 
2000 roku o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia miesz-
kalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, 

2  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16, Poz. 9331) dalej jako KC.
3  prawami na rzeczy cudzej.
4  Jeżeli użytkowanie obejmuje rzeczy zużywalne, zachodzi tzw. użytkowanie nieprawidłowe. Zgodnie z art. 264 KC 

użytkownik staje się właścicielem pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych co do gatunku z chwilą wydania mu 
rzeczy, zaś po wygaśnięciu użytkowania zobowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki, tj. 
takich samych rzeczy.

5  zobacz szerzej: H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.
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Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece6, która weszła w życie 18 
grudnia 2000 roku.

Na podstawie umowy timesharing’owej zawartej co najmniej na 3 lata, nabywca uzy-
skiwał od przedsiębiorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego 
w oznaczonym czasie w każdym roku oraz zobowiązuje się do zapłacenia przedsiębiorcy 
zryczałtowanego wynagrodzenia. Prawo nabywcy mogło mieć postać prawa osobistego, 
w tym wierzytelności albo prawa rzeczowego, w szczególności użytkowania. Umowa 
winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że dla ustanowienia lub 
przeniesienia prawa, z którego wynika uprawnienie do korzystania z budynku lub po-
mieszczenia mieszkalnego, zastrzeżona jest inna forma szczególna.

Szczególnym przypadkiem użytkowania rzeczy jest Timesharing. Strony mogą, ale nie mu-
szą, nadać mu taką postać.7 Jeżeli strony nadają nadają prawu nabywcy postać użytkowania, 
to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W tym wypadku stosowało się 
odpowiednio przepisy Księgi II KC o użytkowaniu, z zastrzeżeniem wyjątków8:

1) art. 254 KC dotyczący niezbywalności użytkowania,
2) art. 255 KC dotyczący wygaśnięcia użytkowania na skutek niewykonywania przez 

10 lat,
3) art. 266 KC dotyczący wygaśnięcia użytkowania najpóźniej z chwilą śmierci 

uprawnionego.
Oznaczało to, że użytkowanie timeshering’owe w poprzednim stanie prawnym było 

prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewykonywanie go prowadziło do jego wygaśnię-
cia, ale dopiero po upływie lat 50 od jego ustanowienia (art. 2701 § 2 KC). Timesharing 
jako prawo rzeczowe podlegało ujawnieniu w księdze wieczystej.9

Obecna ustawa o timeshare
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare10 stanowiąca implementację dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o 
długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany11 zastąpiła usta-
wę z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomiesz-
czenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks 
cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Ustawa o timeshare ma zastosowanie do umów konsumenckich tzn. zawieranych 
między przedsiębiorcą12 a konsumentem13 (we wcześniejszej regulacji posługiwano się 
pojęciami zbywca i nabywca). Umowa timeshare oznacza umowę zawartą na okres dłuż-

6  (Dz. U. Nr 74, poz. 855 ze zm.).
7 zobacz szerzej: W. J. Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2009.
8  art. 2701 KC dodany ustawą z dnia 13.07.2000 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 855), która weszła w życie 9.12.2000r.
9  M. Dyjakowska, Prawo rzeczowe, [w:] Prawo polskie - próba syntezy, pod. red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. R. 

Pałubskiej, Warszawa 2009, s. 470.
10  (Dz. U. Nr 230 poz. 1370).
11  (Dz.Urz. UE L33).
12  Zgodnie z art. 431 KC przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa 

w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
13  Zgodnie z art. 221 KC za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bez-

pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
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szy niż rok, na podstawie której konsument nabywa odpłatnie prawo do korzystania, w 
okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania. Uży-
cie przez ustawodawcę wyrażenia „miejsce zakwaterowania” świadczy o intencji roz-
szerzenia zakresu zastosowania również na pomieszczenia nie będące nieruchomościami 
lokalowymi czy budynkowymi (takie jak miejsca na statkach wycieczkowych). Jednak-
że nie zdecydowano się na rozszerzenie tego zakresu również na ruchomości, co było 
postulowane wielokrotnie w doktrynie. Obecnie wystarczającą przesłanką zastosowania 
przepisów nowej ustawy jest to, iż uprawnienie do korzystania z rzeczy powtórzy się co 
najmniej raz, ale niekoniecznie co roku.

W związku z tym, iż dyrektywa 2008/122 wprowadza szereg nowych pojęć i znacząco 
rozszerza zakres przedmiotowy w porównaniu do poprzedniej regulacji koniecznym stało 
się zdefiniowanie także innych instytucji, których ustawa o timeshare ma dotyczyć. W 
związku z powyższym ustawa wprowadziła przepisy dotyczące nowych rodzajów usług, 
które oprócz umowy o timeshare obejmują:

1) umowę o długoterminowy produkt wakacyjny: tj. umowa, na podstawie której kon-
sument, odpłatnie, nabywa prawo do otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści 
związanych z zakwaterowaniem, zawartą na okres dłuższy niż rok; umowa może także 
przewidywać prawo konsumenta do nabycia usług związanych z podróżą, w szczególno-
ści prawo do skorzystania z miejsca zakwaterowania, prawo do nabycia usług transporto-
wych lub do nabycia innych usług;

2) umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu 
wakacyjnego: tj. umowa, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się, odpłatnie, 
do wykonywania czynności prawnych lub faktycznych, zmierzających do nabycia lub 
zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy pro-
dukt wakacyjny;

3) umowę o uczestnictwo w systemie wymiany: tj. umowa, na podstawie której przed-
siębiorca, odpłatnie, przyznaje konsumentowi dostęp do systemu wymiany, w ramach 
którego konsument zyskuje prawo do korzystania z miejsca zakwaterowania lub prawo 
do nabycia innych usług świadczonych przez przedsiębiorcę, w zamian za umożliwienie 
innym konsumentom korzystania z miejsca zakwaterowania będącego przedmiotem jego 
mowy timeshare.

Reklama i informacje przedkontraktowe
Kwestie reklamy dotyczącej timeshare, długoterminowego produktu wakacyjnego, od-

sprzedaży i wymiany zostały uregulowane w art. 15 ustawy. Na przedsiębiorcę został na-
łożony obowiązek wskazania w każdej reklamie, dotyczącej wyżej wymienionych umów, 
iż konsument może otrzymać informacje przedkontraktowe oraz obowiązek wskazania 
miejsca, gdzie i w jaki sposób może je uzyskać. Dopuszczając możliwość oferowania 
umów timeshare podczas akcji promocyjnych lub akcji sprzedaży ustawodawca jedno-
cześnie nałożył na przedsiębiorcą obowiązek przedstawić handlowy cel i charakter akcji. 
Zarazem przedsiębiorca zapewnia konsumentowi dostęp do informacji przedkontrakto-
wych przez cały czas trwania akcji. Ponadto timesharing jak i długoterminowy produkt 
wakacyjny nie mogą być przedstawiane przez przedsiębiorcę jako inwestycja.

Ustawa wskazuje, iż przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi szczegó-
łowe informacje dotyczące każdej z regulowanych umów, w zakresie określonym w stan-
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dardowych formularzach informacyjnych, których wzory określają załączniki do ustawy. 
Mają być one dostarczone konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały oraz nieodpłatnie, w 
formie pisemnej na trwałym nośniku informacji łatwo dostępnym dla konsumenta. Przed-
siębiorca ma obowiązek przekazać te informacje konsumentowi w odpowiednim czasie, 
który umożliwi mu zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy. Informacje przed-
kontraktowe, o których mowa, sporządzone powinny być w języku lub jednym z języków 
państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania lub którego jest 
obywatelem, o ile jest to język urzędowy Unii Europejskiej, zgodnie z wyborem konsumen-
ta. Ponadto, ustawa zawiera przepisy ustanawiające generalny zakaz zmian ww. informacji. 
Od tego zakazu przewiduje się wyjątki – zmiany będą dozwolone gdy umowa wyraźnie 
wskazuje taką możliwość lub gdy konieczność zmian wynika z siły wyższej.

Zawarcie umowy
Umowa timeshare powinna być zawarta w formie pisemnej w języku lub jednym z 

języków państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania lub 
którego jest obywatelem, o ile jest to język urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w pań-
stwie tym obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, umowę sporządza się w jednym 
z tych języków, wybranym przez konsumenta.

Koniecznymi elementami tej umowy są:
1. imiona, nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby), podpisy stron;
2. prawo i termin odstąpienia od umowy przez konsumenta;
3. zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń;
4. miejsce i data zawarcia umowy;
oraz–jako załącznik do umowy, oddzielny standardowy formularz odstąpienia od 

umowy, w którym przedsiębiorca podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz 
adres jego zamieszkania/siedziby. Przepisy ustawy nakładają na przedsiębiorcę szczegól-
ny obowiązek zwrócenia konsumentowi uwagi w sposób jednoznaczny i zrozumiały na 
prawo odstąpienia od umowy i długość terminu na jaki ono przysługuje. Ponadto powyż-
sze postanowienia umowne muszą zostać przez konsumenta oddzielnie podpisane.

Prawo do odstąpienia od umowy
Inaczej niż do tej pory zostało uregulowane prawo konsumenta do odstąpienia od 

umowy. Zgodnie przepisami ustawy o timeshareczas na odstąpienie bez podania przy-
czyny od umowy o timeshare, został wydłużony z 10 do 14 dni od dnia jej zawarcia bądź 
doręczenia. Ta sama zasada dotyczy kontraktów: o długoterminowy produkt wakacyjny, 
pośrednictwa w odsprzedaży oraz o uczestnictwo w systemie wymiany. Odstąpienie od 
umowy w tym terminie oznacza, że konsument nie ponosi żadnych kosztów.

Ponadto w przypadku umowy o długoterminowy produkt wakacyjny konsument może 
ją wypowiedzieć w trakcie jej obowiązywania – bez płacenia za straty, które z tego po-
wodu poniesie przedsiębiorca. Warunkiem jest złożenie wypowiedzenia w okresie 14 dni 
od otrzymania wezwania do zapłaty drugiej i każdej kolejnej raty płatności za usługę. 
Warto przy tym uwzględnić, że zgodnie z ustawą o timeshare płatność za usługi z tytułu 
umowy o długoterminowy produkt wakacyjny dokonywana jest wyłącznie w równych 
rocznych ratach.
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Obowiązki przedsiębiorcy
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wezwanie konsumenta, który zawarł umowę o 

długotrwały produkt wakacyjny (pisemnie lub na innym trwałym nośniku informacji 
np. pocztą elektroniczną) do zapłacenia każdej kolejnej raty należności za usługę na co 
najmniej 14 dni przed ustalonym terminem płatności. Jeżeli tego nie zrobi, konsument 
będzie mógł korzystać z usługi bezpłatnie aż do chwili otrzymania wezwania. Ponadto 
jeżeli konsument nie otrzyma wezwania do zapłaty po upływie 30 dni od dnia kiedy 
powinno wpłynąć, będzie mógł także odstąpić od umowy nie ponosząc odpowiedzial-
ności odszkodowawczej.

Przewidziano również zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta jakichkolwiek 
świadczeń14określonych w umowie timeshare, umowie o długoterminowy produkt wa-
kacyjny lub umowie o uczestnictwo w systemie wymiany, przed upływem terminu do 
odstąpienia od nich. Zakazane jest również żądanie lub przyjmowanie od konsumenta 
jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie pośrednictwa w odsprzedaży, przed 
doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub 
z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny lub rozwiązaniem umowy. To samo do-
tyczy umowy przedwstępnej poprzedzającej którąkolwiek z przedmiotowych umów. 

Na przedsiębiorcę – stronę umowy timeshare ustawa nakłada ponadto obowiązek 
utrzymywania miejsca zakwaterowania oraz innych obiektów udostępnianych kon-
sumentowi na podstawie tej umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku 
przez cały czas trwania umowy, w tym dokonywania napraw i ponoszenia innych 
nakładów koniecznych. 

Wejście w życie i przepisy końcowe
Ustawa o timeshare zaczęła obowiązywać od 28 kwietnia 2012 r. Tego samego dnia 

utraciła moc ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budyn-
ku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie 
ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Do umów, na podstawie których konsument uzyskuje od przedsiębiorcy prawo do ko-
rzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym 
roku, zawartych przed 28 kwietnia 2012 r., na podstawie uchylanej ustawy, zastosowanie 
znajdują przepisy dotychczasowe. 

Do zawartych po 28 kwietnia 2012 r. umów spełniających cechy umowy pośrednictwa 
w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, mających za przedmiot 
prawa wynikające z zawartych przed tym dniem umów spełniających cechy umowy ti-
meshare lub umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, stosuje się przepisy nowe 
dotyczące odpowiednio umów pośrednictwa w odsprzedaży lub umów o uczestnictwo w 
systemie wymiany.

Podsumowanie
W niniejszym artykule podjęto próbę analizyuregulowań wprowadzonych do polskie-

go porządku prawnego ustawą z 16 września 2011 r. o timeshare, a także poprzedniego 
stanu prawnego dotyczącego umów timesharingowych.

14  Przez żądanie lub przyjmowanie świadczeń rozumie się w szczególności żądanie lub przyjmowanie od konsumen-
ta: zaliczek, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, blokady rachunku bankowego bądź pisemnego oświad-
czenia o uznaniu długu.
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Przy przedstawianiu poszczególnych kwestii wykorzystano niewiele źródeł, nie od-
noszono się do orzecznictwa sądów. Tak ubogą bibliografię spowodowała mała liczba 
dostępnych książek i komentarzy na interesujący temat.

Ustawa o timeshare określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą a kon-
sumentem umów timeshare; umów o długoterminowy produkt wakacyjny; umów po-
średnictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oraz 
umów o uczestnictwo w systemie wymiany. Reguluje także zasady ochrony konsumen-
tów, z którymi przedsiębiorcy zawierają takie umowy, prawa i obowiązki stron oraz skut-
ki odstąpienia przez konsumenta od kontraktu.

Można stwierdzić z całą stanowczością, iż ustawa ta była potrzebna prawu polskiemu, 
ponieważ dostosowała krajowy system prawny do przepisów obowiązujących w Unii 
Europejskiej, a także przeciwdziała praktykom naruszającym interesy konsumenta.

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułujestanaliza uregulowań wprowadzonych do polskiego po-

rządku prawnego ustawą z dnia 16 września 2011 r. o timeshare, (Dz. U. Nr 230 poz. 
1370), która weszła w życie 28 kwietnia 2012 r. oraz przedstawienie poprzedniego stanu 
prawnego dotyczącego umów timesharingowych.

Autor pochylił się nad ogólną problematyką dotyczącą użytkowania i jego specyfikacji 
prawnej oraz wyjaśnił znaczenie wyrazu „timesharing” i zdefiniowane.

W dalszej kolejności omówiono w całości regulację prawną omawianej instytucji, 
przybliżono kwestie związane z poprzednim porządkiem prawnym dotyczącym Time-
sharingu, a także przedstawiono wybrany temat w świetle obecnie obowiązującej ustawy. 
Najwięcej uwagi autor skupił wokół zmian, jakie wprowadziłaustawa z dnia 16 września 
2011 r o timeshare, wchodząc w życie.

Słowa kluczowe: timesharing, użytkowanie, konsument, prawo turystyczne

Summary:
The purpose of this article is to analyze the regulations introduced into the Polish le-

gal order by the Act of 16 September 2011 on Timeshare (Journal of Laws No. 230 item 
1370), which entered into force on April 28, 2012 and the presentation of the previous 
legal status regarding contracts timeshare.

The author bent over the general problems of use and its legal specification and ex-
plained the meaning of the word “timesharing” and defined them. Next, the legal regula-
tion of the institution was discussed in its entirety, issues related to the previous legal 
order regarding Timesharing were discussed, and the selected topic was presented in the 
light of the currently binding act. The author focused the most attention on the changes 
introduced by the Act of 16 September 2011 on Timeshare, entering into force.

Keywords: timesharing, use, consumer, tourist law
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PRAWNE ASPEKTY OJCOSTWA

Adwokat. Ukończone studia wyższe na kierunku prawo, socjologia i pedagogika na Wydziałach KUL w Stalowej 
Woli. Doktorantka  KUL w Lublinie oraz KU w Ružomberku. Zainteresowania: prawo cywilne, prawo rodzinne

Wstęp
Ojciec, można rzec w ujęciu filozoficznym to substrat rodziny. To on obok matki jest 

dawcą życia. Współtworzy wespół z matką, najmniejszą społecznie, ale jakże wielką w 
siłę, grupę w społeczeństwie. Macierzyństwo urzeczywistnia się za sprawą ojcostwa, a rów-
nocześnie ojcostwo za sprawą macierzyństwa jako owoc tej życiodajnej dwoistości, jaką 
Stwórca obdarzył istotę ludzką „od początku”1 – tak pisał św. Jan Paweł II, papież w liście 
do rodzin. Wynika stąd, że nie ma rodzicielstwa bez wspólnego macierzyństwa i ojcostwa. 
Rodzicielstwo rodzi nową odpowiedzialność małżonków, rodziców – odpowiedzialność za 
wspólne dziecko2.

Poczęcie a następnie narodziny dziecka tworzą dla mężczyzny – ojca nową rzeczy-
wistość prawną. Rzeczywistość ta, w sposób abstrakcyjny została wpisana w Polskie 
prawodawstwo, natomiast w sposób realny wpisuje się w życie każdego mężczyzny - 
ojca. Prawa i obowiązki ojca mają swoje źródło w wielu aktach prawnych. Nie mniej 
jednak w sposób zasadniczy zostały wpisane w Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej3 
w art. 18, zgodnie z którym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Konstytucja gwarantuje ochronę prawną i opiekę państwa rodzinie, macierzyństwu 
i rodzicielstwu. Oczywiście formy i rodzaje tej pomocy nie mogą być sprecyzowane w 
ustawie zasadniczej, jest to bowiem zadanie dla bieżącego ustawodawstwa4.

Bieżące ustawodawstwo wpisało prawa i obowiązki ojca, przede wszystkim w Kodeks 
Rodzinny i Opiekuńczy5. Inne akty prawne, mogą zawierać rozwiązania obejmujące tę 
materię. Nie mniej jednak, na potrzeby niniejszego artykułu, za kluczowy przyjęto KRiO, 
a wybiórczo przywołano inne akty prawne.

1  List do rodzin Gratissimam Sane Jana Pawła II, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP /jan_pawel_ii/
listy/-gratissimam.html, (2018-05-01).

2  A. Grześkowiak, Blask ojcostwa, [w:] Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa, Wydanie z okazji Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000, (red.), E. Kowalewska, Gdańsk 2000, s. 32.

3  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
4  W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, LEX 2013.
5  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59, ze zm.), zwany dalej 

KRiO
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1. Prawne ustalenie ojcostwa dziecka
Współcześnie ustawodawstwo polskie pozwala ustalić ojcostwo dziecka urodzonego w 

małżeństwie, jak ojcostwo dzieci urodzonych poza małżeństwem. Przy tym zaznaczyć na-
leży, że nie istnieje żadna gradacja w tym zakresie. Ojcostwo dziecka małżeńskiego, jak i 
pozamałżeńskiego rodzi takie same konsekwencje w zakresie praw i obowiązków z niego 
wynikających. Inna jest natomiast procedura jego ustalenia w zależności od tego czy mamy 
do czynienia z dzieckiem urodzonym w małżeństwie, czy też poza małżeństwem. Prawno-
rodzinna zasada równości wszystkich dzieci stanowi realizację konstytucyjnej normy, w 
myśl której dzieci urodzone poza małżeństwem mają te same prawa co dzieci urodzone w 
małżeństwie (art. 79 ust. 4 Konstytucji). Zasada ta leży u podłoża wszystkich unormowań 
regulujących stosunki między rodzicami a dziećmi. Dotyczy to w szczególności unormo-
wań regulujących stan cywilny dziecka i zasady jego dochodzenia, nazwisko dziecka, wła-
dzę rodzicielską, opiekę, obowiązek alimentacyjny i prawa do spadku po rodzicach6.

Zwrócić uwagę należy również na charakter ojcostwa. Co do zasady, odmiennie nie 
macierzyństwo – polega na genetycznym związku z dzieckiem polegającym na posiada-
niu w połowie genotypu cech pochodzących od określonego mężczyzny, który jest ojcem 
dziecka. Stan ten jest niepodzielny i w świetle prawa każdy człowiek może mieć tylko 
jednego ojca7.

Art. 62 § 1 i 2 KRiO wprowadza domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Z 
jego treści wynika, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu 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 trzystu dni od orzeczenia separacji. Domniemanie małżeńskiego pochodze-
nia dziecka działa zatem od momentu zrealizowania hipotezy art. 1 KRiO (powstanie 
małżeństwa) do upływu wspomnianego trzystudniowego terminu. Sposób zakończenia 
węzła małżeńskiego, od czego zależy uruchomienie trzystudniowego terminu jest przy 
tym obojętny8 Wspomniany trzystudniowy termin, dyktowany jest czasem trwania ciąży, 
który średnio trwa około dwieście osiemdziesiąt dni, czyli dziesięć miesięcy księżyco-
wych. W interesie dziecka ustawodawca przewidział dalsze dwadzieścia dni i objął je 
domniemaniem prawnym. Urodzenie dziecka następuje z chwilą odłączenia dziecka od 
ciała matki, a nie z chwilą rozpoczęcia porodu9.

Domniemaniem pochodzenia dziecka objęty został okres małżeństwa, poszerzony o 
trzystudniowy termin od ustania lub unieważnienia małżeństwa. U podstaw przytaczanego 
przepisu, legło założenie skąd inąd słuszne, że zdecydowana większość urodzonych w tym 
czasie dzieci pochodzi od małżonków. Założenie to miało również swoje umocowanie w 
prawie rzymskim, skąd wywodzi się premia, w myśl której pater est quem nuptiae demon-
strant – ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo10. Ustawodawca przewidział rów-
nież objęcie domniemaniem sytuacji, w której we wspomnianym trzechsetnym terminie od 
dnia ustania lub unieważnienia małżeństwa rodzi się dziecko, ale matka przed tym zawarła 
drugi związek małżeński. Wówczas zgodnie z art. 62 § 2 KRiO domniemywa się, że dziec-

6  Uchwała Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LEX.
7  M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz – Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielo-

nacki, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2010, s. 474.
8  J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 202.
9  A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 169.
10  J. Strzebinczyk, dz. cyt., s. 202.
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ko pochodzi od drugiego męża. Domniemania te są skuteczne przez cały okres formalnego 
trwania związku małżeńskiego, a więc nie tylko w przypadku pozostawiania małżonków 
we wspólnym pożyciu, ale również wówczas, gdy żyją oni w rozłączeniu11.

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki jest domniemaniem wzruszalnym 
(preasumptio iuris tantum), a zatem może zostać obalone12. Domniemanie może zostać 
obalone na skutek powództwa o za-przeczenie ojcostwa. Jego celem jest wykazanie, że 
mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zgodnie z art. 63 KRiO mąż matki może wytoczyć 
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym 
dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez 
dziecko pełnoletniości. Od tego dnia zaczyna biec dla męża sześciomiesięczny termin do 
wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Brak powyższego wydarzenia- tj. powzię-
cia wiadomości o urodzeniu dziecka przez żonę – powoduje, że analizowany termin nie bie-
gnie, w związku z czym mąż matki nie może stracić w wyniku jego upływu uprawnienia do 
wytoczenia przedmiotowego powództwa13. Powództwo powyższe powinno być wytoczone 
przeciwko dziecku i matce, a jeśli matka nie żyje, przeciwko dziecku. Prawo wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa swojego męża ma również matka. Może to uczynnić 
w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Powództwo skierowane jest przeciwko mę-
żowi i dziecku, a jeśli mąż nie żyje – przeciwko dziecku. Dziecko po osiągnięciu pełnolet-
niości może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później 
jednak niż w ciągu trzech lat o osiągnięcia pełnoletniości. Ustawodawca nie przewidział a 
tym zakresie prawa dochodzenia ojcostwa biologicznemu ojcu dziecka, przez przyznanie 
mu legitymacji czynnej. W tym zakresie biologiczny ojciec może wystąpić do prokuratora, 
by ten na podstawie art. 86 KRiO wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Zaprze-
czenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Zgodnie z ogólną regułą znaną prawu rzymskiemu: „Dowód obala domniemanie” pro-
batio vincit praesumptionem, w przepisie art. 67 KRiO chodzi o obalenie domniemania 
kwalifikowanego z art. 62 § 1 KRiO. Postępowanie dowodowe ma udowodnić, że mąż 
matki nie jest ojcem dziecka. Niewystarczające jest zatem uprawdopodobnienie, że mąż 
matki nie jest ojcem dziecka14. Zdaniem Sądu Najwyższego celem procesu o zaprzeczenie 
ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego 
domniemania, że dziecko od niego pochodzi15 Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wcho-
dzi w grę wówczas, gdy obowiązuje domniemanie z art. 62 § 1 KRiO16. Krąg dowodów 
mogących poważyć domniemanie ojcostwa, związane z faktem obcowania w ustawowym 
okresie koncepcyjnym, poszerzył się w miarę rozwoju nauk przyrodniczych. Obecnie zdaje 
się kluczowe znacznie mieć dowód z badań DNA. Badania te, dają prawdopodobieństwo, 
graniczące z pewnością, ustalenia pochodzenia od określonego mężczyzny17 Nie mniej jed-

11  M. Andrzejewski, Prawa ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 47.
12  A. Zieliński, dz. cyt., s. 169.
13  A. Ogrodnik – Kalita, Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki a dobro dziec-

ka, [w:] K. M. Woźniak, A. Jakieła, Ochrona praw dzieci, Lublin 2014, s. 74.
14  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art.61-144, s. 456.
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, LEX nr 46104.
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1971 r., II CR 539/71, LEX nr 7027.
17  A. Jakieła, Niezrealizowany plan. Ustalenie pochodzenia dziecka – domniemanie i zaprzeczenie ojcostwa w świetle 
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nak w praktyce polskich sądów przeprowadza się również dowód na niezdolność zapłod-
nienia na który przypada poczęcie, dowód wyłączający ojcostwo oparty na zestawieniu 
czasu obcowania pozwanego i matki dziecka ze stanem rozwoju dziecka w chwili urodze-
nia oraz dowód z grupowego badania krwi w różnych wariantach18. Zaznaczyć przy tym 
należy, że celem tego postępowania nie jest ustalenie kto jest ojcem dziecka, a odmiennie, 
że mężczyzna, którego ojcostwo „zasugerowało małżeństwo” – zostaje obalone.

Skutki prawne jakie wywołuje prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwo mają szeroki 
zakres. W pierwszej kolejności w rezultacie zaprzeczenia ojcostwa zostają zerwane wszyst-
kie więzy prawne łączące męża matki i dziecko. Łączący dotychczas określonego mężczy-
znę i dziecko stosunek ojcostwa, uchodzi za nieistniejący od chwili urodzenia się dziecka19.

Zaprzeczenie ojcostwa powoduje skutki w zakresie władzy rodzicielskiej, obowiąz-
ku alimentacyjnego oraz dziedziczenia. Bezpośrednim następstwem jest ustanie władzy 
rodzicielskiej. Wygasają wzajemne obowiązki alimentacyjne między osobami, których 
więzy pokrewieństwa zostały wyrokiem zaprzeczającym ojcostwo przerwane. W zakre-
sie dziedziczenia – zaprzeczenie ojcostwa powoduje wyłączenie ze skutkiem tunc dzie-
dziczenie po sobie osób, które do chwili tego zaprzeczenia były uważane za strony sto-
sunku rodzicielskiego. W następstwie zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca, 
a to zostaje ustalone według nazwiska, które miała matka w chwili urodzenia20.

Zgodnie z art. 72 § 1 KRiO jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż 
jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić 
albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Przepis stanowi podstawę prawną 
dla ustalenia pochodzenia dziecka (w aspekcie ustalenia jego ojcostwa) przez określenie do-
puszczalnych sposobów ustalenia ojcostwa21.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi 
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem 
dziecka jest ten mężczyzna (art. 73 § 1 KRiO).

W obecnie obowiązującym stanie prawnym do skutecznego uznania ojcostwa niezbędne 
są dwa oświadczenia: samego mężczyzny, który przyznaje fakt swojego ojcostwa, oraz 
matki dziecka, która potwierdza, że uznający jest biologicznym ojcem dziecka22. Rozwią-
zanie przyjęte w aktualnym porządku prawnym niedwuznacznie sugerują, że ustawodaw-
ca traktuje aktualnie oświadczenie o uznaniu ojcostwa przede wszystkim jako akt wiedzy 
uznającego mężczyzny o tym, że jest on rzeczywiście biologicznym ojcem dziecka23.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązkiem kierownika urzędu stanu cywilnego, przyj-
mującego oświadczenia matki oraz mężczyzny od którego dziecko pochodzi, jest wyja-

KRiO, Pedagogia Ojcostwa, nr 3 (2/2011), s. 99.
18  K. Gromek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1201 i nast.
19  K. Pietrzykowski, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 681 i nast.
20  Tamże, s. 683 – 684.
21  W. Stojanowska (red.), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 

r., Warszawa 2011, s. 137-138.
22  J. Strzebinczyk, Sugestie zmian w obrębie polskiego prawa filiacyjnego (pod rozwagę ustawodawcy), Acta Iuris 

Stetinentis 6, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy po wielu nowelizacjach, Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczeciń-
skiego nr 821, Szczecin 2014, s. 237.

23  J. Strzebinczyk, Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania ojcostwa, http://www.bibliotekacyfrowa.pl / dli-
bra/doccontent?id=42772, (2018-05-03).
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śnienie rodzicom praw wynikających z uznania dziecka. Powinien również pouczyć ich 
o przepisach dotyczących nazwiska dziecka oraz wyjaśnić równicę między uznaniem 
dziecka a jago przysposobieniem. Za K. Pietrzykowskim zauważyć należy, że powstający 
stosunek ojcostwa nie jest wynikiem umowy między ojcem a matką, a rodzi się na skutek 
złożenia przez ojca przed kierownikiem USC, polskim konsulem za granicą albo przed 
sądem opiekuńczym – a wyjątkowo także przed notariuszem lub osobą reprezentującą 
jednostkę samorządu terytorialnego24.

Ustawodawca dał możliwość biologicznemu ojcu uznania dziecka, jeszcze przed 
jego narodzeniem. Podkreślenia wymaga fakt, że uznanie dokonanie przed urodzeniem 
dziecka staje się skuteczne dopiero z chwilą urodzenia dziecka25. Taki sposób uznania 
może pozostać w zbiegu z domniemaniem pochodzenia dziecka od męża matki. Trud-
ności może nastarczać ustalenie ojcostwa, w sytuacji gdy dochodzi do uznania dziecka 
poczętego, przez mężczyznę, który nie jest mężem matki – mężatki. Na tym tle doktryna 
prowadziła spór czy takie uznanie nie jest sprzeczne z prawem. Opowiedzieć można się 
za tezą26. K. Pietrzykowskiego, który komentując art. 62 § 1 KRiO wskazuje pod- stawę 
faktyczną domniemania urodzenie dziecka w małżeństwie, nie zaś jego poczęcie. Z tego 
powodu nie można uznać uznanie nasciturusa mężatki za czynność prawną dokonaną w 
sprzeczności z prawem, a co miałoby skutkować jej nieważnością27.

Zdarzenia życiowe mogą doprowadzić do sytuacji w której, następuje uznanie dziec-
ka, niejako w oderwaniu od „prawdy genetycznej” o pochodzeniu dziecka. Mężczyzna, 
który uznał ojcostwo dziecka, może uchylić się od niniejszego oświadczenia, wytaczając 
powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w terminie sześciu miesięcy 
od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Powództwo to jest 
wyrazem kompromisu między zasadą ustalenia ojcostwa zgodnie z „prawdą genetyczną” 
a zasadą ochrony dobra dziecka przez stabilizację ustalonego stanu cywilnego28.

2. Władza rodzicielska ojca
Kreowanie nowego życia, przekazanie tego bezcennego daru stanowi wystarczającą 

podstawę powierzenia (przekazania) rodzicom władzy rodzicielskiej. Prokreacja – speł-
nienie jednej z ważkich, naturalnych potrzeb dojrzałego człowieka, idąca z nią za-zwy-
czaj w parze intensywność więzi uczuciowych łączących rodziców z ich dziećmi oraz 
świadomość tych pierwszych odpowiedzialności za los potomstwa, stwarzają maksymal-
ne z możliwych gwarancje prawidłowości procesu dbałości o dziecko i jego sprawy29. 
Dziecko ze względu na naturalną niemożliwość sprawowania i prowadzenia własnych 
spraw pozostaje pod opieką i nadzorem rodziców. Ogół związanych z tym praw i upraw-
nień rodziców składa się na szczególny stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami 
a dzieckiem, i jest dość powszechnie nazwany władzą rodzicielską30. 

24  K. Pietrzykowski, dz. cyt., s.736.
25  E. Holewińska-Łapińska, Uznanie dziecka według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1979, s. 70.
26  Odmiennie: J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, SP 1975, nr 4., s. 80. Jego zdaniem uznanie dziec-

ka poczętego przez ojca nie będącego mężem matki – mężatki jest niedopuszczalne, a wynika ona z „pewnej” 
skuteczności domniemania pochodzenia dziecka od męża matki już względem dziecka poczętego.

27  K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 736.
28  K. Gromek, dz. cyt., s. 78.
29  J. Strzebinczyk, dz. cyt., s. 240.
30  J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ko-
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Ustawodawstwo nie wypracowało legalnej definicji władzy rodzicielskiej. Ta zosta-
ła wypracowana przez przedstawicieli doktryny i traktowana jest jako zespół obowiąz-
ków i praw rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie 
mu należytej pieczy i strzeżenia jego interesów31. Tadeusz Smyczyński określa władzę 
rodzicielską jako całokształt obowiązków i uprawnień rodziców względem osoby i ma-
jątku dziecka dla ochrony jego dobra i przygotowania go do samodzielnego życia32. Na-
uka prawa rodzinnego przyjmuje, że na treść władzy rodzicielskiej składają się: piecza 
nad osobą dziecka, zarząd majątkiem dziecka, reprezentacja dziecka33. Władza rodzi-
cielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego 
godności i praw. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłu-
szeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać 
oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla 
jego dobra. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmu-
je się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki 
którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. 
Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zda-rzyć, że 
na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone 
jednemu z nich bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego rodzica34. Przyjmuje się, 
że władza rodzicielska to stosunek prawny łączący bezpośrednio rodziców z małolet-
nim dzieckiem w ten sposób, że przyznaje on rodzicom konglomerat praw i obowiąz-
ków względem dziecka w zakresie pieczy, reprezentacji i zarządu majątkiem dziecka, 
powiązanych funkcjonalnie z procesem jego wychowania oraz łączący pośrednio ro-
dziców i dziecko z innymi podmiotami prawa, usystematyzowany zgodnie z zasadą 
dobra dziecka i interesu społecznego35. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy kwestie władzy 
rodzicielskiej systematyzuje w rozdziale drugim dotyczącym stosunków między rodzi-
cami a dziećmi, obok przepisów ogólnych, pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem i 
przysposobienia. Zgodnie z art. 92 KRiO i nast., dziecko pozostaje aż do pełnoletniości 
pod władzą rodzicielską i przysługuje obydwojgu rodzicom. Pełnoletniość zgodnie z 
Kodeksem Cywilnym36 nabywa się z ukończeniem osiemnastego roku życia. Nadto 
pełnoletniość uzyskuje małoletni poprzez zawarcie związku małżeńskiego i nie traci 
jej w przypadku jego unieważnienia (art. 10 KC). Poza zakresem władzy rodziciel-
skiej pozostaje prawo do kontaktów z dzieckiem (art. 113 § 1 KRiO) oraz obowiązek 
alimentacyjny (art. 128 KRiO), który nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletniości. 
Niezależne od władzy rodzicielskiej – co wynika z systematyki przepisów kodeksu – są 
prawa i obowiązki rodziców i dzieci uregulowane w art. 87 – 91 KRiO. Znaczna część 
powyższych przepisów, jak np. obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzie-

mentarz. Wyd. 3, Warszawa 2012, s. 861.
31  K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. III, s. 101, także: Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykow-

ski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, dz. cyt., s. 861.
32  T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 218.
33  A. Zieliński, dz. cyt., s. 192 i nast.
34  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., II SA/Wa 1475/05, LEX nr 192582, D. Kotłowski, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Warszawa 2014, LEX.
35  K. Gromek, dz. cyt., s. 1385.
36  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 63, ze zm.) zwany dalej KC.
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ci, o którym mowa w art. 87 KRiO, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dziecko 
jest małoletnie37.

Obowiązujący stan prawny pozwala stwierdzić, że władza rodzicielska matki powstaje 
z momentem urodzenia się dziecka, a nie jego poczęcia. Powstanie zaś władzy rodzi-
cielskiej ojca jest zależne od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, czy 
pozamałżeńskiego38. W przypadku dziecka pozamałżeńskiego władza rodzicielska roz-
poczyna się w momencie uznania dziecka. Władza rodzicielska powstaje w razie przy-
sposobienia dziecka w ramach adopcji. Jak już wskazano, powstaje ona także ex lege 
po stronie ojca dziecka, jeżeli uzna on dziecko; natomiast w razie sądowego ustalenia 
ojcostwa sąd może, ale nie musi, przyznać ojcu tę władzę39. Rodzice władzę rodzicielską 
sprawują osobiście. Kodeks rodzinny nie przewiduje pełnomocnictwa do wykonywania 
władzy rodzicielskiej. Ta przysługuje wyłącznie rodzicom, a ich uprawnienia są jedno-
cześnie obowiązkami, których podstawowym celem jest ochrona dziecka40.

Ustawodawca nie przewiduje rozróżnienia władzy rodzicielskiej ojca i matki. Jak zo-
stało wspominane władza ta przysługuje obydwojgu rodzicom. W takim samym zakresie 
przysługuje zarówno ojcu, jak i matce. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom z mocy 
prawa. Taki stan prawny ustabilizował się od 13 czerwca 2009 r. Uprzednio władza rodzi-
cielska ojca dziecka pozamałżeńskiego musiała być przyznana przez sąd. Brak orzecze-
nia o przyznaniu władzy rodzicielskiej powodował, że ojcu dziecka pozamałżeńskiego 
władza rodzicielska nie przysługiwała41. Rozwiązanie to było poddawane powszechnej 
krytyce. Jasne i klarowne stanowisko w tym zakresie prezentowała W. Stojanowska. We-
dle niej przyznanie władzy rodzicielskiej ex lege ojcu, którego ojcostwo zostało ustalone 
wyrokiem sądu, podobnie jak mężczyźnie, który dziecko uznał, stworzyłoby jasną sy-
tuację prawną i zobligowałoby sąd ustalający ojcostwo do wypowiedzenia się w wyro-
ku co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez ojca nad pozamałżeńskim 
dzieckiem. Sąd ustalający ojcostwo miałby takie same możliwości jak sąd rozwodowy, 
tj. pełniłby rolę sądu opiekuńczego. Nieprzyznanie władzy rodzicielskiej ojcu w wyroku 
ustalającym ojcostwo jest zbliżone w skutkach do pozbawienia w trybie art. 111 KRiO. 
Jest to rozstrzygnięcie niekorzystne i niesprawiedliwe zarówno dla dziecka, jak i ojca42.

Władza rodzicielska nie jest absolutnym i nie nienaruszalnym przymiotem rodziciel-
stwa. Jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka 
może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub 
obojga rodziców. W obrębie władzy rodzicielskiej powstają stosunki prawne, które stano-
wią jej atrybuty będąc jednocześnie prawami i obowiązkami rodziców. Władza rodziciel-
ska, ze względu na swój charakter, wykazuje jako prawo podmiotowe szczególne cechy. 
Jej zasadniczą właściwość stanowi to, że jej atrybuty są zarazem obowiązkiem rodziców, 

37  G. Jędrejek, dz. cyt., s. 462.
38  A. Bodnar, A. Gójska, J. Ignaczewski, L. Kuziak, A. Śledzińska – Simon, R. Zegadło, Władza rodzi-cielska i kon-

takty z dzieckiem. Komentarz, Warszawa 2015, s. 3.
39  M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz – Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielo-

nacki, dz. cyt., s. 475.
40  M. Domagalski, Czy ojca może zastąpić pełnomocnik, Rzeczpospolita PCD, 2015.3.5, nr 254011.
41  J. Strzebinczyk, dz. cyt., s. 241.
42  W. Stojanowska, Sposób rozstrzygnięcia sądu co do władzy rodzicielskiej ojca w wyroku ustalającym jego ojcostwo 

a dowód z badań na analizie DNA, PS 1999/11-12/72, s. 450.
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podstawowym zaś celem jest funkcja ochronna względem dziecka43. Stosunek ten powstaje 
pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Pogląd ten znajduje silne oparcie w art. 111 § 1 KRiO, 
skoro jedną z wymienionych w tym przepisie pod-staw pozbawienia władzy rodzicielskiej 
stanowi rażące zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka44.

Władza rodzicielska ma charakter prawa niezbywalnego i niedziedzicznego. Z arty-
kułu 95 § 1 KRiO wynika, że obejmuje ona pieczę nad osobą dziecka, pieczę nad mająt-
kiem dziecka oraz prawo do jego wychowania z poszanowaniem jego godności i praw. 
Prawa te ma zarówno ojciec jak i matka dziecka. Powyższy katalog elementów władzy 
rodzicielskiej nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy zastosowany w przy-
woływanym artykule zwrot „w szczególności”. Piecza nad majątkiem dziecka została 
uregulowana przede wszystkim w art. 101 KRiO45. Istotny z punku widzenia omawia-
nego tematu zdaje się być art. 96 KRiO zgodnie z którym, rodzice wychowują dziecko 
pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o 
fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społe-
czeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Obowiązki ten spoczywa nie tylko na matce, 
ale i w jednakowym stopniu na ojcu dziecka. W związku z tym, że władza rodzicielska 
przysługuje im wspólnie, każdy z nich jest uprawniony i obowiązany do jej wykony-
wania. Na treść władzy rodzicielskiej składa się jej element osobowy, który obejmuje 
działania rodziców czysto faktyczne. W ramach tego wymienia się: różnorakie metody 
wychowania, wpajanie dziecku wzorów postępowania, które mogą dotyczyć różnych sfer 
życia – moralnej, obyczajowej, ale także choćby nawet w zakresie bardzo podstawowym 
np. higieny, zdrowego odżywania. W każdej z tych sfer wychowania i sprawowania wła-
dzy rodzicielskiej rodzice powinni współdziałać. Jednak rola ojca w tym zakresie, jako 
głowy rodzinny powinna mieć kluczowe znaczenie. Ojciec sprawując władzę rodziciel-
ską winien być dla swojego dziecka wzorem, tak by w przyszłości i ono mogło tę władzę 
sprawować w sposób należyty. Do zakresu władzy rodzicielskiej wejdzie również prawo 
rodzica – ojca do decydowania wespół z matką o miejscu jego pobytu, nadzorowanie i 
regulowanie trybu życia, dobór i kontrolę dostępu do informacji uzyskiwanych przez 
dziecko z mass mediów, kontrolę jego rozmów i korespondencji, zabezpieczenie przed 
grożącymi mu niebezpieczeństwami, pielęgnację, domowe leczenie oraz zapewnienie 
opieki lekarskiej46 Nie można tracić również z pola widzenia, jakże ważnego elementu, 
a być może najważniejszego, który sprowadza się do otoczenia dziecka autentycznym, 
prawdziwym uczuciem. Wiąże ono w naturalny sposób dziecko z rodzicami i domem 
rodzinnym, na skutek stworzenia atmosfery rodzinnego ciepła i bezpieczeństwa47.

W ogólnym zarysie władza rodzicielska sprowadza się do pieczy podstawowej nad 
dzieckiem, opieki w sferze jego edukacji, ochrony zdrowia. Ważnym elementem jest pra-
wo nadania dziecku imienia. Brzmienie art. 50 i 51 ustawy prawo o aktach stanu cywil-
nego48 pozwala na stwierdzenie, że kształt pierwszego imienia dziecka, zależy w pierw-

43  Uchwała 7 sędziów SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 98/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 158, LEX nr 172365).
44  J. Strzebinczyk, dz. cyt., s. 245-246.
45  G. Jędrejek, dz. cyt., s. 469.
46  J. Strzebinczyk, dz. cyt., s. 248-249.
47  Tamże, s. 249.
48  Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2004, nr 161, poz. 1688 ze zm.), zwana 

dalej PASC.
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szej kolejności od woli jego rodziców. Mają oni prawo do dokonania wyboru imienia do 
momentu sporządzenia aktu stanu cywilnego. Warto zwrócić uwagę, że jeśli rodzice do 
tego czasu nie dokonają wyboru imienia dla swojego dziecka, to wówczas Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego wpisuje do aktu urodzenia dziecka, jedno z imion zwykle w 
kraju używanych, czyniąc przy tym stosowną wzmiankę. Praktyka życiowa wskazuje, że 
osobą najczęściej zgłaszającą dziecko do Urzędu Stanu Cywilnego jest ojciec. Dzieje się 
to zwykle na kilka dni po urodzeniu, najczęściej wtedy gdy matka z dzieckiem, pozostaje 
jeszcze po opieką szpitalną. Zatem można przypisać ojcu ten życiowy atrybut władzy ro-
dzicielskiej - w postaci zgłoszenia imienia dziecka i rzec by można, że to do niego należy 
ostatnie słowo w tym zakresie.

W ramach władzy rodzicielskiej każdy z rodziców bierze udział w kreowaniu zastęp-
czego środowiska opiekuńczo – wychowawczego dziecka. Rodzice mogą zwrócić się 
do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie 
dziecku zastępczej pieczy. Obok wspomnianych wyżej czynności czysto faktycznych, 
rodzice mają prawo do sformalizowanych decyzji dotyczących dziecka. Podejmowane są 
one w jego interesie i kształtują jego majątkową i niemajątkową pozycję.

Jak zostało podane, władza rodzicielska nie jest bezwzględnym i nie naruszalnym 
przymiotem rodzica. Może zdarzyć się sytuacja, w której nie będzie możliwości by ją 
sprawować, lub dotychczas sprawowana stwarza zagrożenie dla dobra dziecka. Ustawo-
dawca przewidział powyższą okoliczność i w art. 111 § 1 KRiO przyjął, że jeżeli władza 
rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice 
nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki wzglę-
dem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Zasadniczym 
skutkiem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest utrata przez rodziców wszelkich praw i 
obowiązków, które składają się na treść tej władzy49.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z 
rodziców. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji w momencie skonfliktowania rodzi-
ców, jak również w sytuacji, gdy rodzina wchodzi uzależnienia, mające znamiona patolo-
gii. Chodzi tutaj przede wszystkim o alkoholizm, narkotyki, przemoc fizyczną, psychicz-
ną. Nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na wysoce nagannym zachowaniu się ro-
dziców wobec dziecka, np. nadmiernym karceniu, zmuszaniu do nieodpowiedniej pracy, 
nakłanianiu do popełnienia przestępstw, wykorzystywaniu seksualnym50. Zdaniem SN 
nadużywanie władzy rodzicielskiej zachodzi także wówczas, gdy postępowanie rodzica 
obiektywnie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychiczne-
go dziecka, choćby nie było to związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem 
rodzica wobec dziecka51. Pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą również uzasadniać 
nadużycia przy zarządzaniu majątkiem dziecka, grożące znaczna szkodą52. Poza tym 
pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie 
ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt. 5 KRiO., a w szczególności, gdy rodzice 

49  I. Długoszewska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012, s. 262.
50  M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz – Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielo-

nacki, dz. cyt., s. 649.
51  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., I CKN 931/00, LEX nr 1166290.
52  T. Smyczyński, Prawo rodzinne, Warszawa 2003, s. 207.
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trwale nie interesują się dzieckiem. Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest naj-
dalej idącym środkiem ingerencji, którą stosuje sąd opiekuńczy53.

Finalnie należy zauważyć, że władza rodzicielska przysługuje zarówno ojcu jak i 
matce. Każdy z nich zachowuje pełną autonomię w jej sprawowaniu, zarówno wzglę-
dem siebie, jak i osób trzecich. Warto pamiętać, że pozycja ojca w życiu dziecka ma 
szczególne znaczenie. Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że szczególnie dla 
chłopca obecność ojca jest niezbędna dla kształtowania postaw społecznych, budowa-
nia właściwych relacji międzyludzkich, profilowania osobowości. Deficyt braku ojca, 
który to dla młodego chłopca stanowi pierwszy męski wzorzec, może z pewnością za-
ważyć na całym przyszłym życiu. Brak takiego autorytetu może prowadzić nawet do 
nieumiejętności prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, radzenia sobie z 
prostymi problemami. Takim zachwianiom w sferze psychicznej mogą towarzyszyć tak-
że zachwiania emocjonalne związane z poczuciem odrzucenia przez osobę, z którą więź 
powinna być szczególnie bliska. 

3. Prawo do kontaktów ojca z dzieckiem
Ojciec ma prawo do kontaktów i osobistej styczności z własnym dzieckiem. Zgodnie z 

art. 113 KRiO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i 
obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczegól-
ności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce 
jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, 
korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków ko-
munikacji elektronicznej. Przepis art. 113 § 1 KRiO określa trzy sposoby utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem, a mianowicie: prymatu zgodnej woli rodziców nad rozstrzygnię-
ciem sądu opiekuńczego, dobra dziecka oraz uwzględnienia rozsądnych życzeń samego 
dziecka54. Prawo do kontaktów jest konsekwencją istnienia między uprawnionym i dziec-
kiem więzów krwi. Prawo do styczności z dzieckiem, podobnie jak obowiązek alimenta-
cyjny, powstaje z mocy prawa55. Prawo osobistej styczności rodziców z dzieckiem znajduje 
dwa źródła: po pierwsze w więziach emocjonalnych, określanych jako stosunek bliskości 
z dzieckiem i po drugie we władzy rodzicielskiej. Osobista styczność nie stanowi jednak 
elementu władzy rodzicielskiej; jest ona natomiast czynnikiem warunkującym jej prawi-
dłowe wykonywanie. Z tego względu sąd orzekając rozwód, może również uregulować 
prawo rodzica do styczności z dzieckiem, tak aby umożliwić mu wykonywanie władzy 
rodzicielskiej w odpowiedni sposób56. Kontakty z dzieckiem są niewątpliwie niezbędnym 
czynnikiem należytego sprawowania władzy rodzicielskiej57. Osobista styczność z dziec-
kiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, 
gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem 

53  M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz – Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielo-
nacki, dz. cyt., s. 650.

54  J. Ignaczewski, (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2010, s. 205.
55  T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 145.
56  M. Grudzińska, Kontakty z dzieckiem. Sądowe ustalenie. Orzecznictwo, Warszawa 2000, s. 20-29.
57  M. Goettel, Ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej a prawo rodziców do osobistej 

styczności z dzieckiem, NP 1983, nr 9-10, s. 49.
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może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spo-
tkań. Istnieją-ca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem jednego z rodziców nie 
stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii58.

Zagadnienia związane z osobistą stycznością rodzica z dzieckiem zostały uregulowane 
również na płaszczyźnie międzynarodowej. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji 
w sprawach z kontaktów z dziećmi59. Celem niniejszej Konwencji jest określenie ogól-
nych zasad stosowanych przy wydawaniu orzeczeń dotyczących kontaktu, ustanowienie 
zabezpieczeń i gwarancji zapewniających prawidłowe wykonywanie takiego kontaktu i 
bezzwłoczny powrót dzieci po upływie okresu kontaktu. Nadto Konwencja określa na-
wiązanie współpracy z organami centralnymi, władzami sądowymi i innymi organami 
w celu popierania i poprawy kontaktu między dziećmi i ich rodzicami lub innymi oso-
bami mającymi rodzinne związki z dziećmi (art. 1 Konwencji). Ujęcie międzynarodo-
we rozpatruje materię kontaktów z dzieckiem dwojako: z punktu widzenia rodzica, jak 
również z punktu widzenia dziecka. Podkreśla się, że rodzice mają prawo do kontaktu 
z dzieckiem, ale także analogiczne prawo przysługuje dziecku w stosunku do rodziców 
i innych członków rodziny np. dziadków, rodzeństwa60. Ustawodawca w sposób jedno-
znaczny rozstrzygnął, co do tego czy kontakty wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej. 
Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależnym atrybutem rodzicielstwa. Dlatego też, 
zdarzają się sytuacje, że pomimo pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej 
rodzic ma uregulowane kontakty z dzieckiem w sposób nieograniczony. Również możli-
we jest zarówno całkowite, jak i częściowe ograniczenie kontaktów rodzicom mającym 
pełną władzę rodzicielską, bez uprzedniego pozbawiania ich tej władzy, a modyfikacji 
zakresu kontaktów może dokonać także sąd, orzekając w wyroku rozwodowym o wła-
dzy rodzicielskiej61. Oddzielenie władzy rodzicielskiej od kontaktów z dzieckiem wynika 
również z art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka62 zgodnie z którym, Państwa - Stro-
ny będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do 
utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem 
rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem 
dziecka. Na płaszczyźnie międzynarodowej ochronę prawa do kontaktów z rodzicem, 
uzyskuje również dziecko pochodzące ze związku niemałżeńskiego. Konwencja o statu-
sie prawnym dziecka pozamałżeńskiego63 w art. 8 stanowi, że ojciec lub matka dziecka 
pozamałżeńskiego, któremu lub której nie przysługuje władza rodzicielska, względnie 
nie wykonuje tej władzy, może uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych 
przypadkach. Konstrukcja tych przepisów oznacza, że niekwestionowane pierwszeństwo 

58  Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi sporządzona w Strasburgu z dnia 15 maja 2003 r., (Dz. U. 2009, nr 68, 
poz. 576)

59  Tamże.
60  A. Gałkan – Halicka, Kontakty z dzieckiem w świetle nowelizacji k.r.o. z 6 listopada 2008 r., [w:] J. Mazurkiewicz 

(red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, Wrocław 2010, s. 13.
61  M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz – Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielo-

nacki, dz. cyt., s. 657.
62  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
63  Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 paź-

dziernika 1975 r., (Dz. U. 1999, nr 79, poz. 888).
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w zakresie ochrony praw związanych z życiem rodzinnym zostało przyznane dziecku 
oraz, że po stronie rodziców spoczywa obowiązek nieuchylania się od utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem64.

Polskie ustawodawstwo pozostawia prawo dziecka do osobistej styczności z rodzicem 
poza regulacją, wychodząc z założenia, że jego przymusowa regulacja byłaby bezcelowa 
i praktycznie niemożliwa65. Praktyka sądowa wskazuje, że znacznie częściej sąd ustala 
miejsce pobytu dziecka przy matce niż przy ojcu. Wówczas sąd powinien ustalić zakres 
prawa do kontaktu ojca z dzieckiem, które na stałe z nim nie przebywa. Nierzadko zdarza 
się, że konflikt rodziców niekorzystnie wpływa na zakres prawa do osobistej styczności z 
dzieckiem. Rolą sądu orzekającego w tym zakresie, jest takie ustalenie osobistych relacji 
z dzieckiem, by z jednej strony zaspokajało potrzebę bliskości i styczności dziecka z oj-
cem, a z drugiej, by nie marginalizować wychowawczej pozycji ojca – rodzica u którego 
dziecko na stale nie przebywa. W pierwszej kolejności kontakty powinny być regulowane 
przy pomocy wspólnych ustaleń rodziców. Stąd też wielokrotnie w wprawie rozwodowej 
sąd w trybie art. 130 KPC66, wzywa strony do uzupełniania braków, poprzez wskazanie 
sposobu wykonywania kontaktów. W takim wypadku sąd zobowiązuje rodziców do na-
kreślenia sposobu realizacji kontaktów z dzieckiem, jednocześnie mając na względzie 
uwzględnienia rodziców w tym zakresie67. W orzeczeniu kończącym postępowanie roz-
wodowe sąd ustala zakres kontaktów rodziców z dzieckiem. Zaznaczyć przy tym należy, 
że postępowanie może dotyczyć tylko stricte ustalenia kontaktów z dzieckiem, nie mniej 
jednak orzekanie w tym zakresie najczęściej towarzyszy sprawie rozwodowej. Ustawo-
dawca nowelizując art. 58 KRiO uhonorował rodziców, którzy zgodnie wnoszą o nie-
orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzice samodzielnie, bez ingerencji 
sądu dochodzą do porozumienia i zapewniają dzieciom najszerszy i najlepszy dla nich 
zakres prawa do kontaktów.

Sąd opiekuńczy rozstrzygający w sprawie kontaktów z dzieckiem ma kompetencje do 
zobowiązania rodziców, osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której 
pieczą dziecko pozostaje, do odpowiedniego zachowania. Może ono polegać na zobowią-
zaniu do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziec-
ku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu, na zobowiązaniu do złożenia na 
rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia 
wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykona-
nia lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z 
postanowienia o kontaktach nie dotyczy to rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziec-
ka, rodzin pomocowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, na odebra-
niu od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko 
pozostaje, przyrzeczenia określonego zachowania. Regulacja ta jest wynikiem dostosowa-
nia polskiego ustawodawcy do norm międzynarodowych. A jej zasadniczym celem jest pró-
ba egzekwowania prawa do kontaktów. Powyższa regulacja art. 582 § 2 KPC uwzględnia 
postulowany w standardach międzynarodowych wymóg zapewnienia w prawie krajowym 

64  A. Gałkan – Halicka, dz. cyt., s. 15.
65  J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 312.
66  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.) zwany dalej KPC.
67  A. Jakieła, Wykonywanie kontaktów z dzieckiem – zagadnienia wybrane, Pedagogia Ojcostwa 6 (1/2013), s. 242-243.
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zabezpieczeń wykonywania kontaktów z dzieckiem68. Wielokrotnie prawo do kontaktów 
ojca z dzieckiem było utrudniane przez matkę, przy której dziecko stale przebywało. Wspo-
mniana nowelizacja ma zapobiegać sytuacjom, w którym rodzic, częstokroć ojciec jest po-
zbawiony osobistej styczności z dzieckiem. Jej celem jest stworzenie dla rodzica i dziecka 
minimum gwarancji trwałości więzi, styczności i rodzicielskiej miłości.

4. Obowiązek alimentacyjny ojca
Kodeks rodzinny i opiekuńczy zagadnienie obowiązku alimentacyjnego rozpoczyna 

wskazaniem podmiotów zobowiązanych do alimentacji. Zgodnie z art. 128 KRiO obo-
wiązek dostarczania środków utrzymania, a także w miarę potrzeby środków wycho-
wania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Na gruncie polskiego prawa 
rodzinnego obowiązek alimentacyjny stanowi przede wszystkim zobowiązanie prawno-
rodzinne wynikające ex lege z różnych powiązań rodzinnych, stąd też przepis art. 128 
KRO w pierwszej kolejności wskazuje na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, nie 
wyczerpując kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji69. Obowiązek 
alimentacyjny należy za T. Smyczyńskim odróżnić od stosunku alimentacyjnego, który 
powstaje ex lege z chwilą zaistnienia pokrewieństwa. Obowiązek alimentacyjny pojawia 
się po spełnieniu ustawowych przesłanek. Rodzeństwo ojca dziecka nie należy do grona 
osób, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny dziecka pozwanego. Brak jest za-
tem podstaw zarówno do zasądzenia od nich alimentów na rzecz dziecka ich brata, jak i 
do obciążania ich obowiązkiem pokrycia alimentów na innej drodze70.

Źródłem powstania stosunku alimentacyjnego są zdarzenia powodujące powstanie 
stosunku pokrewieństwa, takie jak np. zawarcie małżeństwa czy przysposobienie71. Do-
starczenie środków utrzymania polega na zaspokojeniu bieżących potrzeb konsumpcyj-
nych uprawnionego, takich jak wyżywienie, mieszkanie, odzież, leczenie. W przypadku 
środków wychowania, chodzi w głównej mierze o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 
i kulturowych72. Sąd Najwyższy, wyjaśniając istotę obowiązku alimentacyjne-go, w 
uchwale w składzie 7 sędziów z dnia 24 maja 1990 r., zauważył, że obowiązek alimen-
tacyjny z reguły polega na dostarczaniu wartości majątkowych, ponieważ w pierwszej 
kolejności chodzi o ochronę sfery ekonomicznej uprawnionego poprzez zapewnienie mu 
środków utrzymania. Z drugiej zaś strony chodzi o ochronę samej osoby oraz intere-
sów ściśle osobistych uprawnionego, zapewnienie mu opieki i środków wychowania. W 
świadczeniach tych przeplatają się elementy majątkowe z elementami osobowymi i kon-
sekwencją tego jest przyjęcie, iż prawo do alimentów ma charakter mieszany. Roszcze-
nia, jakie z tego prawa wynikają, mają bądź naturę majątkową, bądź niemajątkową73. Za-
dośćuczynienie obowiązkowi alimentacyjnemu może polegać na świadczeniu w naturze, 
a gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko, spełnienie tego obowiązku nastąpić może w 

68  A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Komentarz aktualizowany 
do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el., 2016.

69  J. Ignaczewski (red.), M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska, Alimenty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 38-39.
70  Tamże, s. 39.
71  T. Smyczyński, dz. cyt., s. 256.
72  M. Bieżuński, P. Bieżuński, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2009, s. 19.
73  Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1990 r., III CZP 21/90, OSNCP 1990, nr 10-11, poz. 128.
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całości lub w części przez zapewnienie mu środków wychowania, poprzez ponoszenie 
osobistych starań o jego osobę. Ta forma obowiązku alimentacyjnego o charakterze ma-
jątkowym może być stosowana tylko wówczas, gdy zobowiązany sprawuje bezpośrednio 
opiekę nad tym uprawnionym74.

Zakres świadczeń alimentacyjnych został uregulowany w art. 135 KRiO, zgodnie z 
którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb upraw-
nionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie 
obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać 
się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w czę-
ści na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim 
wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu 
w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W obowiązku alimentacyjnym mieści się obowiązek zapewnienia podstawowych po-
trzeb życiowych, to można do niego zaliczyć także i drobne prezenty. Jednak nie może on 
objąć obowiązku czynienia darowizn. I choć alimentacja zmierzać ma do zapewnienia np. 
mieszkania, to nie można także przyjąć, że wręczanie systematycznie pewnych kwot, umoż-
liwiających w efekcie sfinansowanie zakupu mieszkania, wyczerpuje znamiona alimentów, 
które powinny być przeznaczane na bieżące potrzeby75. Zasadniczą przesłankę obowiązku 
alimentacyjnego stanowią usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. A contrario należy 
przyjąć, że na wysokość świadczenia nie mogą wpływać potrzeby „nieusprawiedliwione” 
(…). W wyniku wykonania obowiązku alimentacyjnego poziom życia uprawnionego nie 
może być wyższy niż poziom życia zobowiązanego. W przypadku dziecka przy ustaleniu 
alimentów na jego rzecz uwzględnić należy wiek dziecka, jego stan zdrowia, zainteresowa-
nia i zdolności. Decydujące znaczenie mają zatem kryteria subiektywne76.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego traktuje art. 133 § 1 KRiO, stanowiący, 
że rodzice są zobowiązani do alimentowania dziecka do czasu jego usamodzielnienia 
się. Dlatego też, należy wykazać wszystkie elementy, które świadczą o usamodzielnieniu 
dziecka. Przy tym nie są istotne możliwości dochodowe rodziców, gdyż przesłanka sa-
modzielności dziecka ma byt niezależny i samodzielny w tym sensie, że nie jest zależna 
od zamożności rodziców, ale od tego na ile przygotowali dziecko do pracy zawodowej 
dla dobra własnego i społecznego77. Ustawodawca nałożył obowiązek alimentacyjny na 
oboje rodziców: ojca i matkę. Nie można jednak przyjąć, że jest to obowiązek wspólny 
rodziców78. Sąd Najwyższy przyjął, że dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspól-
nym obojga małżonków. Ze względu na zasadę stosunkowego – do możliwości każdego 
z rodziców – należność dziecka z tego tytułu składa się w istocie z dwóch odrębnych 
wierzytelności: względem ojca i względem matki79.

Nie należy do rzadkości sytuacja, w której to na ojcu spoczywa obowiązek alimentacyjny 
traktowany jako świadczenie pieniężne na rzecz dziecka. Jest to wynikiem uprzedniego fak-

74  W. Kowalski, Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, Warszawa 2006, s. 10.
75  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 lutego 2014 r., I SA/Sz 806/13, LEX 

1437154.
76  G. Jędrejek, dz. cyt., 358.
77  H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska – Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012, s. 527.
78  G. Jędrejek, dz. cyt., s. 346.
79  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1986 r., III CZP 65/68, LEX nr 830.
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tycznego lub prawnego rozstrzygnięcia o miejscu pobytu dziecka. Gdy dziecko na stałe prze-
bywa u matki, wówczas sąd, po uprzednim żądaniu matki reprezentującej interesy dziecka, 
zasądza na jego rzecz comiesięczny obowiązek alimentacyjny. W czasie trwania małżeństwa 
sąd taki obowiązek zasądza na podstawie art. 27 KRiO. W tym wypadku małżonek w trybie 
postępowania nieprocesowego może żądać nakazania przez sąd, aby wynagrodzenie za pra-
cę albo inne należności przypadające drugiemu małżonkowi były wypłacane w całości lub 
w części do rąk wnioskodawcy80. W przypadku rozpadu związku małżeńskiego, a co za tym 
idzie wydania wyroku rozwodowego, istotną i obowiązkową kwestią należącą do kognicji 
sądu jest rozstrzygnięcie o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do 
ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców 
jest niezależny od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy też nie. Nie ma również 
znaczenia pozostawianie rodziców w separacji faktycznej81.

Zakres alimentacyjny ojca, nie będącego mężem matki reguluje art. 141 § 1 KRiO. 
Wedle niego ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze 
odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem 
oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów 
matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy 
miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo 
szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część 
tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy 
dziecko urodziło się nieżywe. Orzecznictwo i doktryna przyjmuje, że matka dziecka po-
zamałżeńskiego może dochodzić roszczeń powyższych od momentu ustalenia ojcostwa 
mężczyzny niebędącego jej mężem tj. od chwili uznania przez niego dziecka albo sądo-
wego ustalenia ojcostwa, chyba, że dochodzi tych roszczeń jednocześnie z dochodzeniem 
ustalenia ojcostwa82. Przez pojęcie wydatków związanych z ciążą i porodem rozumie się 
wydatki typowe dla tego specyficznego w życiu kobiety okresu, związane chociażby z ko-
niecznością lepszego odżywania się, zmianą ubioru czy też zakupem środków medycznych. 
Inne niezbędne wydatki mogą wiązać się z trudnym przebiegiem ciąży, który wymaga stałej 
lub okresowej pieczy lekarskiej nad matką i dzieckiem83. Okres porodowy może generować 
szczególne straty majątkowe, które wiążą się z tym zdarzeniem pośrednio i mogą polegać 
np. na zakupie specjalnych leków w razie wystąpienia komplikacji związanych ciążą i po-
rodem84. Wydatki te mają charakter nietypowy. Na ojcu dziecka spoczywa proporcjonalny 
udział w pokryciu powyższych wydatków i strat w zależności od jego możliwości zarob-
kowych i majątkowych85. Warto przy tym zaznaczyć, że nie istnieją żadne względy, które 
uzasadniają zwolnienie ojca dziecka pozamałżeńskiego od partycypowania w wydatkach, 
stratach i kosztach utrzymania matki, związanych z ciążą i porodem86. W teorii sporna jest 
kwestia czy roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego mają alimentacyjny charakter czy 

80  J. Ignaczewski (red.), M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska, dz. cyt., s. 46.
81  G. Jędrejek, dz. cyt., s. 347.
82  K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 1145.
83  J. Strzebinczyk, dz. cyt. 363.
84  J. Majorowicz, Charakter i przesłanki realizacji roszczeń matki dziecka pozamałżeńskiego związanych z ciążą lub 

porodem, NP 1966, nr 5, s. 598.
85  K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 1146.
86  J. Strzebinczyk, dz. cyt. 363.
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jedynie do niego zbliżony. Za dominującym nurtem doktryny można uznać, że świadczenia 
przewidziane w art. 141 § KRiO służą temu samemu celowi co świadczenie alimentacyjne 
w ścisłym tego słowa znaczeniu87. W związku z tym, że strony nie wiąże żadem formalny 
stosunek bliskości, obowiązek ojca dziecka pozamałżeńskiego wobec jego matki można 
uznać najwyżej za podobny do obowiązku alimentacyjnego sensu stricto88.

Ustawodawstwa przewidział wyjątek od przepisu art. 141 KRiO, w art. 142 KRiO 
w którym dał matce prawo dochodzenia od mężczyzny, którego ojcostwo zostało 
uprawdopodobnione odpowiedniej sumy pieniężnej jeszcze przed urodzeniem dziecka. 
Odpowiednia suma pieniężna ma zabezpieczać koszty trzymiesięcznego dziecka po 
jego urodzeniu oraz samej matki w trzymiesięcznym okresie ciąży i porodu. Warunkiem 
skutecznego dochodzenia powyższej sumy pieniężnej jest uwiarygodnienie ojcostwa 
mężczyzny, przeciwko któremu żądania te są skierowane. Uwiarygodnienie to ma 
sprowadzić się w istocie do uprawdopodobnienia, że mężczyzna jest ojcem dziecka ma-
jącego się wkrótce urodzić89. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w 
znaczeniu ścisłym, nie dającym pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobień-
stwo) twierdzenia o jakimś fakcie90.

Podobnie, jako wyjątek należy traktować art. 143 KRiO zgodnie, z którym jeżeli oj-
costwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziec-
ko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko 
jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy 
dziecko urodziło się nieżywe. Rozwiązanie to sprowadza się do przymusowej kumulacji 
roszczeń. Ma ono na celu uniknięcie sprzecznych rozstrzygnięć w różnych sprawach oraz 
uwzględnia zasady ekonomiki procesowej91.

Można również podnieść pobocznie, że ustawodawca w art. 144 § 1 KRiO reguluje 
obowiązek względem pasierba. Jako podmiot zobowiązany wskazuje ojczyma lub maco-
chę. Ma to istotne znacznie albowiem pokazuje, jak ważną rolę w życiu dziecka spełnia 
ojciec biologiczny, ale też „ojciec” którego z dzieckiem nie łączą więzy krwi.

Zakończenie
W dobie XXI wieku zauważalny jest kryzys ojcostwa, dlatego też istnieje konieczność 

nieustannej analizy tematu, tak by problem ten nie narastał a był niwelowany.
Istotnym elementem pracy była analiza Rocznika Demograficznego Głównego Urzę-

du Statystycznego z 2015 roku, z którego wynika coraz większa liczba rozwodów, a 
co za tym idzie coraz większa liczba samotnych matek i ojców. W tym miejscu należy 
podkreślić, że Sądy powszechne w swoim orzecznictwie, orzekają o ustaleniu i miejsca 
opieki nad dzieckiem przez pryzmat płci, a nie aspektów wychowawczych. Opieka nad 
dzieckiem powierzana jest w zdecydowanej większości matce. Wśród przedstawicieli 
doktryny panuje pogląd ze w obecnym stanie prawnym umniejszono pozycje ojca biolo-
gicznego. Chodzi o sytuacje, w których ojcostwo zostało ustalone na skutek pozostawa-

87  K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 1145.
88  J. Strzebinczyk, dz. cyt. 363 – 364.
89  E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 66.
90  W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 231.
91  G. Jędrejek, dz. cyt., s. 390.
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nia matki w związku małżeńskim. Mężczyzna, który jest związany z dzieckiem węzłem 
krwi ma utrudnione zdolności procesowe w dochodzeniu ojcostwa. Może jedynie liczyć 
na aktywność prokuratora w tym procesie. Ustawodawca nie przyznał mu legitymacji 
czynnej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Współcześnie proces rozpadu rodzin jest 
bardzo trudny do zahamowania, nie ma skutecznej metody która powstrzymywałaby 
wzrost rosnącej liczby rodzin rozbitych. Ciężko jest też przeciwdziałać temu problemowi 
i podjąć jakieś konkretne działania. Dochodzi w związku z tym do urzeczywistnienia ojca 
nieobecnego - jak zauważono w artykule, brak ojca wpływa negatywne na dziecko i jest 
bardzo niebezpieczny dla jego rozwoju. 

Streszczenie:
Problematyka ojcostwa podejmowana była już od najdawniejszych czasów. Na prze-

strzeni dziejów ojcostwo ewaluowało i podlegało zmianom, jednak jego istota zawsze 
pozostała ta sama i sprowadzała się do roli wychowawczej i opiekuńczej. Ojciec „tata” 
odgrywa pierwszoplanową rolę obok matki, stanowi trzon rodziny. Rola ojca w rodzinie 
polega na wnoszeniu w życie dziecka autorytetu, bezpieczeństwa i stabilności. 

W zasadzie każda sfera ojcostwa została prawnie uregulowana, obejmuje ona m.in. 
przepisy prawa dotyczące ustalenia ojcostwa, władzy rodzicielskiej ojca, prawa do kon-
taktów ojca z dzieckiem oraz kwestie związane z obowiązkiem utrzymywania dziecka. 
Nie ulega wątpliwości, że Konstytucja zobowiązuje organy władzy państwowej do oto-
czenia opieką i pomocą rodziny opartej na małżeństwie jako związku kobiety i męż-
czyzny, rodzicielstwa oraz macierzyństwa i ojcostwa. Ten normatywny model rodziny 
znajduje swoje odzwierciedlenie w podstawowym akcie ustawowym regulującym relacje 
rodzinno-opiekuńcze. Mimo iż naczelną zasadą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest 
dobro dziecka, to jego realizacja jest nierozerwalnie związana ze związkiem małżeńskim 
dwóch osób odmiennych płciowo.

Słowa kluczowe: ojciec, dziecko, władza rodzicielska, alimenty, rodzicielstwo

Summary:
The problems of fatherhood were taken from the earliest times. Throughout history, 

fatherhood has evolved and was subject to change, but its essence has always remained 
the same and boiled down to an educational and protective role. Father “father” plays a 
leading role next to his mother, he is the core of the family. The father’s role in the family 
consists in bringing the child’s authority, security and stability into life.

In principle, every sphere of fatherhood has been legally regulated, it includes legal 
provisions regarding the establishment of paternity, parental rights of the father, the right 
to contact father and child and issues related to the obligation to support the child. There 
is no doubt that the Constitution obliges state authority bodies to look after and support 
a family based on marriage as a relationship between a woman and a man, parenthood, 
and motherhood and fatherhood. This normative family model is reflected in the basic 
statutory act regulating family and guardianship relations. Although the guiding principle 
of the Family and Guardianship Code is the well-being of the child, its implementation is 
inseparable from the marital relationship of two sexually different persons

Key words: father, child, parental responsibility, alimony, parenthood
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SENIOR WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO, CZYLI
O PRZEMIANACH W POSTRZEGANIU 
STAROŚCI

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku: 2014 na kierunku socjologia, 2016 na kierun-
ku kulturoznawstwo,2017 na kierunku archeologia. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie 
Socjologii. 

  mgr Beata Kuźniarowska - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 

Wstęp
W XXI wieku często usłyszeć można stwierdzenie, iż społeczeństwo się starzeje. Ro-

dzi się coraz mniej dzieci, długość życia osób starszych się wydłuża co powoduje obawy 
przez przyszłością która często ukazywana jest w czarnych barwach, jako sytuację w 
której nie będzie komu pracować na seniorów. Osoby starsze od zawsze zwracały uwa-
gę reszty społeczeństwa, ceniono je za posiadaną wiedzę i doświadczenie, ale również 
ignorowano je, szydzono z nich i traktowano jak nikomu niepotrzebną rzecz. Pozycja 
seniora wzrosła kiedy zauważono w nim potencjał wynikający z posiadanej wiedzy a 
także doceniono wsparcie i pomoc przy wnukach. Celem artykułu jest ukazanie przemian 
w postrzeganiu osób starszych na przestrzeni lat i obecnie, a także przedstawienie wizji 
własnej starości młodych osób biorących udział w badaniu. 

Periodyzacja starości 
Życie każdego człowieka złożone jest z następujących po sobie faz składających się z 

czynników psychologicznych, wśród których należy wskazać na rozwój społeczny, psy-
chiczny, potrzeby, postawy, zainteresowania i motywy jednostki. Z kolei inne kryterium 
podziału ludzkiego życia podkreśla czynniki pedagogiczne takie jak.: czas żłobkowy, 
przedszkolny, szkolny, czas pracy zawodowej i emerytury. Na końcu każdego kryterium 
występuje starość, która według słownika gerontologii społecznej, stanowi rezultat natu-
ralnego procesu, podczas którego równowaga psychiczna oraz biologiczna zakłócają się1. 

Poddając analizie starość jako zjawisko należy powiązać ją z procesem starzenia się 
zauważając także jej biologiczne aspekty a także ekonomiczne, demograficzne i spo-
łeczne następstwa występujące w starzeniu się społeczeństwa. Terminy te posiadają ce-
chy interdyscyplinarne, powodujące występowanie wielu definicji starości wysuwanych 
przez rozmaitych specjalistów z różnych dziedzin naukowych. Zazwyczaj jednak starość 
definiowana jest jako pewien okres życia jaki występuje po okresie dojrzałym, cechujący 
się zmniejszeniem funkcji życiowych i wieloma zmianami morfologicznymi w różnych 
układach i narządach2.

1  A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 202.
2  K. Wiśniewska-Roszkowska, Gerontologia dla pracowników socjalnych, Warszawa 1982.
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Dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do procesu starzenia się, 
aby przebiegał on w sposób poprawny i jak najmniej uciążliwy. Aby tego dokonać jed-
nostka powinna odpowiednio wcześniej prowadzić zdrowy styl życia, wypełniony racjo-
nalnym odżywianiem, odpowiednią ilością aktywności fizycznej, jak i poprzez wykony-
wanie badań przesiewowych pod kątem chorób przewlekłych. Aby cieszyć się długim 
życiem i dobrym stanem zdrowia konieczna jest także równowaga emocjonalna, zadowo-
lenie z życia, utrzymywanie dobrych kontaktów rodzinnych i przyjacielskich, spełnianie 
marzeń, bądź posiada nie hobby i odpowiednie zachowania prozdrowotne3.

Starzenie jest procesem dynamicznym, który rozwija się stopniowo i długotrwale, w 
efekcie czego wytwarzają się w organizmie, oprócz zmian atroficznych, także całkiem 
nowe mechanizmy umożliwiające utrzymanie człowieka przy życiu w określonych wa-
runkach. Przez co często starość określa się mianem nieuchronnego etapu wżyciu czło-
wieka posiadającego charakter statyczny4.

W piśmiennictwie występują duża liczba różnych definicji starości, jednakże naj-
częściej jest ona ujmowana jako czas w życiu każdego człowieka, w którym występują 
zmiany zachodzące w jego organizmie. Efektem tych zmian jest zmniejszenie funkcji 
życiowych, a także zredukowanie obszaru, w jakim występować może adaptacja do po-
jawiających się przemian. Ma wówczas miejsce degradacja w obszarze osobowości jed-
nostki, co uwidacznia się w wycofaniu z kontaktów społecznych i zwiększającym się 
osamotnieniu. Chociaż występujące zmiany są naturalne, to jednak w znacznie większym 
stopniu regulują funkcjonowanie jednostki aniżeli zmiany jakie zachodzą w organizmie 
w czasie poprzedzającym proces starości.

Człowiek starzeje się w sposób naturalny a proces ten jest rozciągnięty w czasie, od 
ciężkiego w określeniu początku aż do śmierci. Często koniec starości wyznacza śmierć 
fizjologiczna, z kolei jej początek wskazuje się pomiędzy 35 a45 rokiem życia, kiedy 
występować zaczynają tzw. „znamiona starości”, które wpływają negatywnie na pełnione 
przez człowieka role życiowe. W literaturze występuje dużo typologii dzielących życie 
człowieka na różne etapy począwszy od celów, jakim ten podział służył. Gerontolodzy 
zajmujący się procesem starzenia wyróżniają w cyklu życiowym dorosłej osoby kilka 
faz, tj.: fazę opuszczenia rodzinnego domu (ok 18-22 r.ż.); stadium wejścia w dorosły 
świat (pomiędzy 23-28 r.ż.); czas dążenia do życiowej stabilizacji (ok 29-34 r.ż.); etap 
tożsamości osobowościowej (ok. 37-42 r.ż.); czas przełomu (45-55 r.ż.); czas tolerancji 
(ok. 57-64 r. ż.); etap refleksji nad własnym życiem (od ok. 67 lat)5.

Próg starości trudno jest jednoznacznie ustalić, przez co występują niekiedy skrajne 
jego granice, przykładowo według niemieckiego fizjopatologa Aschoffa, starość zaczyna 
się po przekroczenie 45roku życia, a zdaniem gerontologów radzieckich dopiero w wie-
ku 80 lat6. Inny próg podaje także Światowa Organizacja Zdrowia wskazując na 65 lat. 
Według WHO starość dzieli się na trzy podokresy, tj.: starość wczesną pomiędzy 65 a 

3  M. Zadworna-Cieślak, Aktywność prozdrowotna osób starszych, [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu 
wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Łódź 
2016, s.391-399.

4  J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Państwowe Wydawnictwa Naukowe. Poznań 1984.
5  A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice 1999, s. 162.
6  S. Klonowicz, Starzenie się ludności, [w:] F. W. Sawicka (red.), Encyklopedia seniora, Wydawnictwo Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1986.
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74 rokiem życia; wiek starczy pomiędzy 75 a 90 rokiem życia; oraz długowieczność po 
ukończeniu 90 lat. Każdy człowiek starzeje się w sposób indywidualny na co wpływ ma 
zarówno jego styl życia jaki i czynniki genetyczne i warunki środowiskowe. Dlatego też 
wręcz niemożliwe staje się jednoznaczne określenie wieku starzenia się człowieka.

Obraz starości na przestrzeni wieków
Starość jest etapem życia człowieka różnie spostrzeganym przez resztę społeczeństwa, 

co widoczne było już w czasach najdawniejszych. W starożytności osoba stara była uwa-
żana za człowieka honoru i godności. Grecki filozof Pitagoras w swoich rozważaniach 
na temat starości podzielił życie jednostki na cztery etapy, przyrównując je do pór roku. 
Pierwszy etapem było dzieciństwo czyli wiosna (czas do 20 roku życia), następnie wiek 
młodzieńczy (od 20 do 40 roku życia) stanowiło lato, etap pełni człowieka (pomiędzy 40 
a 60 rokiem życia) był jesienią, a zimę stanowił okres po 60 roku życia. Ponadto kluczem 
elitarnego wychowania było pozostawienie młodego chłopaka pod opiekę i wychowanie 
osoby starszej. W Sparcie w czasach starożytnych najważniejszą rolę pełnił organ o na-
zwie rada starszych, do której przynależały osoby po 60 roku życia. Inny wielki filozof, 
Platon nawoływał aby osoby starsze pełniły rządy a osoby młode słuchały i byłe posłusz-
ne starszym, co nie podobało się jego uczniowi Arystotelesowi. Również Cyceron cha-
rakteryzował się indywidualnym podejściem do osób w podeszłym wieku, uważając, iż 
każdy chce dożyć starości, lecz kiedy to marzenie się spełni, wówczas narzekają na bycie 
starym. Wychodził on z założenia, że starość stanowi synonim nieszczęścia gdyż osłabia 
organizm, odbiera zmysłowych przyjemności i świadczy o zbliżającej się śmierci7.

Starość od zawsze była w kręgu zainteresowań badaczy i zwykłych ludzi. Adepci me-
dycyny na obszarze Azji, natomiast w Europie filozofowie podejmowali tą problematykę 
od zarania dziejów. Jednakże zainteresowanie starością nie zawsze posiadało pozytywny 
wydźwięk. W antyku starość była na porządku dziennym, gdyż osoby w podeszłym wie-
ku spędzały czas poza domem i trudno było ich nie zauważyć. Jednakże nie stanowiły 
one problemu dla reszty społeczeństwa, a ich pozycja była zależna zarówno od zasobów 
intelektualnych, ekonomicznych oraz duchowych konkretnych społeczności. Przez co 
sposób odnoszenia się do osób w podeszłym wieku był różny na różnych obszarach. 
Niektóre społeczności wyrażały szacunek i podziw wobec osób starych, inne były do nich 
nastawione bardzo negatywnie. Najczęściej jednak osoby starsze były darzone szacun-
kiem z samego faktu bycia starym, ponieważ liczba osób dożywających starości nie była 
duża. Powodowało to, że „z racji długowieczności spowija ich aura nadprzyrodzonego 
autorytetu, byli otoczeni czcią i szacunkiem, pełnili ważną rolę społeczną”8.

W historii greckiej mitologii starość była postrzegana jako przekleństwo. Zdaniem He-
zjoda „Smutna Starość” jest córką Nocy, czyli bogini ciemności oraz wnuczką Chaosu. 
Rodzeństwem jej natomiast było Przeznaczenie, Nędza, Sen, Pożądliwość i Śmierć. Ponad-
to według mitologicznych wierzeń Zeus, aby zemścić się na ludziach, którym Prometeusz 
wręczył ogień, posłał na nich Pandorę, która wywołała dużą ilość: „chorób bolesnych, co w 
śmierci prowadzą nas progi [...]. Szybko ludzi niedola do granic starości prowadzi”9.

7  G. Miałkowska, Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów, „Prace Nauko-
we Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. XVI, 2014s. 177–185.

8  G. Minos, Historia starości. Od antyku do renesansu, wyd. Marabut, Warszawa 1995, s. 19-22.
9  W. Steffen, Hezjod, Prace i dnie, BN II 71, Wrocław 1952, s. 9.
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W społeczeństwach w których pozycja osoby starszej nie była korzystna, zdarzały się 
sytuacje w których traktowano ją z pogardą, szydzono z niej a także była ona źle trak-
towana10. Filozofowie, którzy doceniali osoby starsze starali się im pomóc i zapewnić 
ochronę. Jednak brak szacunku wobec starszych przejawiał się często ze strony ich dzieci 
które albo porzucały swoich starych rodziców albo się nad nimi znęcały, a nawet niekiedy 
zdarzały się przypadki pozbawienia ich życia11.

Starość była sama w sobie wadą, którą niektórzy wypominali innym, przez co wie-
le osób bało się jej nadejścia. Przykładowo obywatele Keos, którzy mieli około sześć-
dziesięciu lat często popełniali samobójstwo. Jak podaje Ksenofonta jednym z powodów 
jakie nakłoniły Sokratesa do pogodzenia się z karą śmierci, było to, iż śmierć miała go 
wybawić z niekorzystnych skutków, jakie czekały by go na starość: „Obecnie jednak, je-
żeli będę jeszcze żył dłużej, będę musiał doznawać na sobie skutków starości, to znaczy, 
będę coraz słabiej widział, gorzej słyszał”12. Strach przed byciem starym i niedołężnym 
powodował wśród niektórych osób podjęcie decyzji o zakończeniu życia w chwili, kiedy 
jeszcze są w stanie racjonalnie myśleć i samodzielnie zakończyć swoje życie. Każdy 
człowiek w innym wieku zaczyna odczuwać oznaki starości przez to i podjęcie decyzji o 
jego zakończeniu podejmowały osoby w różnym wieku. 

Pełną dojrzałość ciała zdaniem Arystoteles człowiek osiąga pomiędzy 30 a 35 rokiem 
życia, z kolei pełna dojrzałość duszy w wieku 49 lat. Filozof ten utworzył także koncepcję 
podziału ludzkiego życia i za początek starości uznał wiek 63 lat, ponieważ jego zdaniem 
wówczas słabną siły fizyczne. Bycie starym jego zdaniem nie było powiązane jednoznacz-
nie z mądrością ani też z umiejętnością sprawowania funkcji politycznych. Samo doświad-
czenie długiego życia nie stanowiło dla niego dodatniego czynnika, lecz było to tylko na 
zbieranie wielu błędów w umyśle o horyzontach znacznie zwężonych przez wiek. Jego ob-
raz starca jest pełen negatywnych i krytycznych cech13. W odróżnieniu od Platona, zdaniem 
którego władze umysłowe dużo zyskują podczas osłabienia zmysłów, przez co jednostka 
wyzwala się od namiętności, dla Arystoteles związek ciała i duszy był na tyle silny, iż 
osłabienie jednego składnika automatycznie osłabia kolejny. Dla niego, aby móc twórczo 
funkcjonować konieczne jest posiadanie w pełni zdrowego ciała oraz władz fizycznych. W 
związku z czym człowiek osiąga swoje apogeum możliwości około pięćdziesiątego roku 
życia a następnie z każdym rokiem staje się coraz bardziej niedołężny. Arystoteles uważał, 
że zarówno ciało jak i rozum podlegają takim samym prawom starości14.

O postrzeganiu starości przeczytać można także w dziele Teodoreta z Cyru, który 
opisywał zwyczaje plemienia Massagetach mieszkającego w starożytności na terenach 
obecnego Uzbekistanu którzy zjadali zwłoki osób starych, ponieważ sądzili, iż osoby sta-
re, które zmarły w sposób inny aniżeli poprzez zabójstwo byli nieszczęśnikami, dlatego 
utworzyli prawo, zabijania starców i konsumowania ich zwłok15.

Z kolei w starożytnym Rzymie jak podaje Owidiusz dużym szacunkiem otaczano oso-
by stare a ich wiedzę traktowano jako największy skarb. Bycie starym było jednoznaczne 

10  K. Bogucki, Lukian, Dialogi, t. 1, Wrocław 1960, s. 136.
11  M. Maykowska, Platon, Prawa, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1960, s. 518.
12  L. Joachimowicz, [w:] Ksenofont, Pisma sokratyczne, Warszawa 1967, s. 4.
13  H. Podbielski, Arystoteles, Retoryka – Poetyka, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1988, s. 189.
14  L. Piotrowicz, Arystoteles, Polityka, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1964, s. 78.
15  A. Łukaszewicz, Rzymianin i ludożercy [w:] S. Olszaniec, P. Wojciechowski (red)., Społeczeństwo i religia w 

świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń 2010, s. 294-305.
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z byciem mądrym, osoba taka była dla młodych autorytetem i przekaźnikiem tradycji16. 
Starość według Lucjusza Seneki była czasem, w którym powinno się zacząć myśleć o 
sobie samym oraz nad sensownością podejmowanych działań życiowych. Mawiał on aby 
wybrać jedną osobę wśród starców która miałaby przeprowadzić analizę całego swojego 
życia. Osoba taka powinna policzyć wszystkie dni jakie poświeciła dla innych, np. dla 
wierzyciela, kochanki, króla, powinna podliczyć czas jaki poświęciła na kłótnie z naj-
bliższymi, na choroby i czas który był bezużyteczny. Czas ten po podsumowaniu ukaże, 
iż osoba ta ma o wiele mniej lat aniżeli myślała. Podsumowanie życia powinno dotyczyć 
według niego także chwil radosnych, spełnionych jak i tych które osoba poświęciła na 
pogardę i chciwość17. Seneka traktuje osoby stare jako ludzi przepełnionych doświad-
czeniem, jednakże zauważa, że większość czasu w ich życiu było poświęcone na rzeczy 
niepotrzebne, negatywne i bezcelowe a chwil spędzonych według wcześniejszego planu, 
chwil radosnych i pozytywnych było znacznie mniej. Zauważa on marnowanie czasu 
przez całe swoje życie na rzeczy nieistotne. 

W okresie średniowiecza nie nastąpiły znaczące zmiany w postrzeganiu starości. Spo-
łeczeństwo wówczas poświęcało niewiele czasu dla osób starych, co można zauważyć 
chociażby w tym ze rzadko stawali się oni tematem dzieł artystów bądź kronikarzy. Zda-
niem historyków, osoby stare w tym czasie stanowiły rzadkość. Dopiero na przełomie 
XIV i XV wieku starości przyznano osobowość, co było spowodowane tym, iż pozycja 
starszych umocniła się dzięki rosnącej liczbie osób będących w późnej dorosłości a także 
przez zmianę modelu rodziny. Osoby starsze zaczęły pełnić funkcję przekaźnika tradycji 
i nauczycieli w wykonywanych domowych czynnościach. Jeżeli taka osoba umarła bez 
przekazania wiedzy jaką posiadała, wówczas zanikały czynności które były przez poko-
lenia wykonywane18.

Znaczenie osób starszych zwiększyło się także w chwili kiedy społeczeństwo zaczęło 
doceniać potrzebę zdobywania wiedzy. Ponieważ w średniowieczu większość osób była 
analfabetami, wiedza posiadana przez starców stanowiła źródło wiedzy pożądanej przez 
resztę populacji. Znaczenie słowa także nabierało na wartości toteż seniorzy często peł-
nili funkcje zbioru wiedzy dla osób nieumiejących czytać. Również podczas sporów i 
nieporozumień korzystano z wiedzy i doświadczenia ludzi sędziwych19.

Jednakże jak zauważa Jean Pierre Bois w wieku XVII nastał czas niekorzystny dla osób 
starszych, którzy dla reszty społeczeństwa przeżywali swój czas pokuty przygotowujący ich 
na śmierć. Znaczenie seniora straciło na wartości, był on odsunięty na bok, praktycznie nie 
zauważalny dla reszty społeczeństwa a także dla najbliższej rodziny20. Wiek XVIII przyniósł 
dla osób starych kolejne zmiany, zaczęto darzyć je szacunkiem, uważając że posiadają oni coś 
czcigodnego21. Wpływ na to miało wydłużenie się życia jednostki co spowodowało zaintere-
sowanie osobami starszymi. Relacje rodzinne także zmieniły się na korzyść starców, przez co 
zacieśniały się więzi między pokoleniowe i panowała wzajemna bliskość. Odkryto wówczas 
pozytywne znaczenie dziadków i babć dla rozwoju reszty rodziny. Promowano także szacunek 

16  P. Sadowski, Starość w prawie rzymskim, „Studia Prawnoustrojowe” nr 21/2013, s. 59-60.
17  L. Anneusz Seneka, Dialogi, (przełożył, Leon Joachimowicz), Warszawa 1989, s. 137-138.
18  G. Minos, Historia starości. Od antyku… op., cit., s. 130-150.
19  Le Goff J., Człowiek średniowiecza, Warszawa 1996, s.45
20  J. P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen., Warszawa 

1996, s.45.
21  Ibidem.
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do osoby starszej i darzenie jej miłością. Wizerunek osoby starej ukazywany był jako obraz 
mędrca, który przez całe swoje życie nabywa doświadczenia i mądrości a także wiedzy i spo-
koju ducha22. Również komfort życia seniorów uległ poprawie w porównaniu do poprzednich 
wieków. Często dysponowali własnym pokojem w domu co wpłynęło na ich spokój i jakość 
życia. Mniej także izolowali się od reszty osób dzięki czemu zaczęli zajmować coraz większe 
pozycje w państwie. Zmiany nastały także w postrzeganiu kobiet, które najpierw były uważane 
za niegodne i nic nie warte a z chwilą wejścia w okres starości i opieki nad wnukami stawały 
się cenną skarbnicą wiedzy. W bogatych warstwach społecznych najczęściej to babcie uczyły 
wnuków czytania i pisania, gdyż guwernantki uważano za zbyt mało wykształcone23.

Kolejny wiek nie był jednoznaczny dla osób starszych, których pozycja w głów-
nej mierze zależała od sytuacji rodzinnej. Wówczas zaczęły występować zmiany w 
strukturze rodziny, które jak się obawiano mogłyby doprowadzić do zaniku dawnych 
rodzin wielopokoleniowych. Nastąpił zanik znaczenia dziadków jako źródła wiedzy dla 
wnuków, jednakże w dalszym ciągu w większości seniorzy darzeni byli uczuciem oraz 
zainteresowaniem rodziny24. W wieku XX zaczęło się powolne starzenie społeczeństwa 
co przyczyniło się do zainteresowania starością, już nie tylko nauk przyrodniczych, bio-
logicznych bądź medycznych ale również takich dziedzin nauki jak: socjologia, psycho-
logia, polityka społeczna oraz pedagogika25. Zmienił się także sposób w jaki postrzegano 
osobę starszą i jej znaczenie dla młodego pokolenia26. 

W XXI wieku w którym dominuje model rodziny małej, występuje systematyczny zanik 
rodziny wielopokoleniowej, do czego przyczynia się także postęp technologiczny i kryzys 
wartości. Ma to wpływ także na znaczenie i rolę seniora w rodzinie i w społeczeństwie. 
Chociaż młode pokolenie czerpie korzyści od osób starych w życiu codziennym i docenia 
ich wiedzę i doświadczenie to jednak bagatelizuje się wielokrotnie ich znaczenie. Osoby 
stare ponownie są spychane na margines a ich wizerunek często jest negatywny27. Powodem 
takiego stanu rzeczy jest często wzajemne niezrozumienie. Postęp technologiczny i globa-
lizacja przyczyniły się do tego, iż występuje ogromna przepaść pomiędzy osobami starymi 
a resztą społeczeństwa. Seniorzy wychowali się i żyli w świecie znacząco odbiegającym od 
obecnej rzeczywistości. Mieli oni inny styl życia, inne problemy i obowiązki aniżeli aktual-
nie, przez co często pojawiają się nieporozumienia międzypokoleniowe. 

Starość w wybranych badaniach społecznych
Trudno jest ukazać jednoznaczny stosunek społeczeństwa wobec osób w podeszłym wie-

ku. Spowodowane jest to tym, iż występuje dużo czynników mających na to wpływ. Jednak-
że najczęściej wskazuje się znaczenie środowiska, w którym osoba starsza żyje, jej sytuacja 
społeczna, zdrowotna, ekonomiczna, a także religijna i relacje z innymi ludźmi. Istotna jest 
także energia życiowa jaką posiada taka osoba, jej aktywność i sposób myślenia. Osoby star-

22  A. Sidorczuk, Edukacyjna rola ludzi starych w rodzinie – dawniej i dziś, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwo-
ju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2011, s.327.

23  G. Minos, Historia starości. Od antyku… op., cit., s.162.
24  A. Sidorczuk, Edukacyjna rola… o., cit., s. 328.
25  Z. Tyszka, Stan i przeobrażenia rodzin polskich na przełomie wieków XX i XXI. Niedawna przeszłość i teraźniej-

szość, [w:] Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2001, s.17.

26  M. Halicka, Historyczna zmienność traktowania starości, „Gerontologia Polska”, nr 3/4. 1995, s. 44.
27  A. Sidorczuk, Edukacyjna rola…o., cit., s.329.
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sze często nie mają już żadnych aspiracji życiowych, sami schodzą na margines i nie chcą 
udzielać się społecznie. Takie wycofanie osób starszych wpływa często na ich negatywne 
spostrzeganie, jako osób które już mają życie za sobą i nic nowego nie może ich spotkać.

Badania przeprowadzone przez Elżbietę Pakos zrealizowane wśród 51 uczniów wybranej 
klasy szkoły ponadgimnazjalnej w regionie łódzkim, a także pośród 65 studentów wybra-
nego kierunku studiów Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że zdaniem respondentów granica 
starości występuje w przedziale pomiędzy 66 a 75 rokiem życia. Badani wskazali także na 
cechy charakteru, które ich zdaniem posiadają osoby starsze a które nie są w ich mniemaniu 
pozytywne. W dwóch grupach badawczych najczęściej wskazywano na skłonność osób star-
szych do narzekań, odpowiedź taką zaznaczyło 68,63% uczniów i 44,62% studentów. Nato-
miast większa liczba studentów 21,54% aniżeli uczniów 5,88% zauważyła u seniorów zbyt 
duży konserwatyzm. Oprócz cech negatywnych badani zostali poproszeni o wskazanie cech 
pozytywnych charakteryzujących seniorów. Najczęściej młodzież wskazywała w tym przy-
padku na doświadczenie życiowe, które zaznaczyło 69,23% studentów i 58,82% uczniów28. 
Osobom młodym ceniącym doświadczenie i wiedzę seniorów bardzo trudno jest im ich zro-
zumieć, osoby starsze wychowały się w świecie bardzo dobiegającym od ówczesnego, przez 
co rodzić się mogą liczne nieporozumienia i konflikty międzypokoleniowe. Wychowanie 
seniorów i ich przekonania młodzi ludzie odbierają jako narzekanie i konserwatyzm.

Jak wynika z raportu „Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości” opublikowane-
go przez CBOS najczęściej ludzi starszych docenia się za ich opiekę nad wnukami oraz 
za posiadaną przez nich wiedzę i życiowe doświadczenie. Wśród badanych, większość 
(97%) szanuje rolę babć i dziadków w rodzinie, równie dużo osób (95%) jest zdania, że 
warto czerpać wiedzę z ich doświadczenia. Ponadto 92% ankietowanych podkreśla, iż 
starsze osoby są dobrymi sąsiadami ponieważ zwracają dużo uwagę na to, co się dzieje w 
ich najbliższym otoczeniu. Występują także osoby (88%) które cenią osoby w podeszłym 
wieku za to że dzięki dysponowaniu dużej ilości wolnego czasu mają oni możliwość 
brać udział w działalności społecznej, przykładowo w radzie osiedla, bądź w organizacji 
charytatywnej, przez co są potrzebni społeczeństwu. Ponadto osoby starsze są szanowane 
za pomoc materialną jaką obdarzają swoje dorosłe już dzieci i wnuków. Natomiast wśród 
osób, zdaniem których osoby starsze nie są w społeczeństwie potrzebne 94% jest zdanie, 
iż osoby takie są często chore, a ich leczenie jest bardzo kosztowne. Dodatkowo podkre-
ślają oni (79%) ich duże uzależnienie od innych osób i (60%) brak sprawiedliwości przy 
przyznawaniu seniorom wtórnych przywilejów takich jak tańsze przejazdy środkami 
publicznymi za które muszą płacić pozostali obywatele29. Zdecydowana większość osób 
szanuje seniorów z racji posiadanego wieku i doświadczenia jakie nabyli wraz z upływa-
jącymi latami, a także przez to, że w miarę swoich możliwości pomagają w opiece nad 
wnukami i wspierają swoje rodziny finansowo. Jednakże wśród osób, które nie widzą 
pozytywnych ról osób starszych zauważalny jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny 
oraz finansowe i czasowe koszty jakie ponosi społeczeństwo przez osoby starsze. 

Badania postrzegania starości podjęli się również Mariola Świderska i Paweł Kapsze-
wicz, którzy w artykule „Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi starych w opiniach stu-
dentów medycyny” wskazali, iż starość najczęściej kojarzona jest z chorobą (69,7%), oraz 
z bólem (40,4%), i śmiercią (39,3%). Osoby biorące udział w badaniu identyfikują często 

28  E. Pakos, Ludzie starzy w oczach młodzieży – wyniki badań własnych, Acta Universitas Lodzensis, 3/2017, s. 176.
29  Komunikat badań, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, CBOS, Warszawa 2009, s. 2-4.
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także starość z samotnością (42,7%). Ponadto zdaniem studentów (66,3%) osoby starsze 
są utożsamiane z opieką nad wnukami. Innymi skojarzeniami dotyczącymi osób starszych 
była modlitwa na którą wskazał co piąty badany. Zły stan zdrowia jako najczęstszy problem 
ludzi starszych wskazało 86,5% respondentów. Innymi problemami z jakimi kojarzy się 
starość to: samotność (68,5%), problemy finansowe (65,2%) i przeszkody w dostępie do le-
karzy (42,7%). Ponadto studenci zauważali złe warunki mieszkaniowe oraz małą tolerancję 
wobec seniorów. Według studentów osoby starsze najczęściej spędzają wolny czas przed 
telewizorem (67,4%), opiekując się wnukami (64%), pracami w gospodarstwie domowym 
(57,3%), oraz spacerują i odpoczywają (53,9%). Prawie 50% badanych za najczęstsze za-
jęcie osób starszych wskazało praktyki religijne i pomoc pozostałym członkom rodziny 
(46.1%)30. Wizerunek starości jaki wynika z powyższych badań jest negatywny. Respon-
denci przypisali seniorom przede wszystkim problemy związane z ich wiekiem.

Z artykułu „Wizja starości w opiniach Polaków. Studium socjologiczne” wynika iż w 
naturalny sposób zwiększa się zainteresowanie własną starością wraz z wiekiem. O wła-
snej starości często lub bardzo często rozmyśla 52%badanychw przedziale wiekowym 46-
66 lat oraz 21,6% osób mających 67 lat i więcej. Im jednostka jest młodsza, tym o wiele 
mniej myśli o własnej starości. Wśród badanych respondentów w wieku do 45 lat (70,5%) 
myślenie o starości deklarowane było bardzo rzadko bądź wcale. Badani myśląc o swojej 
starości w 50% najbardziej boją się chorób, niedołężności oraz bycia zależnym od innych. 
W 43,2% chcą na starość mieszkać w swoim domu i korzystać z pomocy innych tylko w 
sposób doraźny. Jedynie co czwarty badany rozważana starość zamieszkanie z dziećmi, 
wnukami bądź dalszą rodziną. Tylko 5,5% ankietowanych rozważa mieszkanie z innymi 
osobami starszymi. Prawie 50% badanych lęka się na starość chorób i niedołężności, 25% 
boi się bycia ciężarem dla rodziny oraz niekorzystnych warunków życia31.

Metodyka i wyniki badań
Badanie zostało zrealizowane z użyciem metody ilościowej. Wykorzystano technikę 

kwestionariusza ankiety. Badania zostały przeprowadzone przy pomocy techniki CAWI, 
czyli komputerowo poprzez stronę www. Kwestionariusz ankiety został rozpowszech-
niony przez portale społecznościowego wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat. 
Badanie było zrealizowane przez platformę internetową formularz Google w okresie od 
stycznia do sierpnia 2018 roku. W badaniu wzięło udział 180 respondentów. 

Dobór próby w niniejszych badaniach jest nieprobabilistyczny (nielosowy), ponieważ w 
trakcie realizacji badań brały w nim udział wyłącznie osoby posiadające dostęp do Interne-
tu. W związku z czym pojawiają się ograniczenia dla reprezentatywnego doboru próby. W 
takiej sytuacji reprezentatywność występuje jedynie wtedy, gdy cała interesująca badacza 
zbiorowość posiada dostęp do Internetu. Dlatego też, przedstawione wyniki badań nie są 
reprezentatywne, przez co należy je interpretować z pewną ostrożnością. Odpowiedzi uzy-
skano od 80,8% kobiet i od 19,2% mężczyzn. Wśród ankietowanych przeważał jednopoko-
leniowy model rodziny, który zadeklarowało 68,5% badanych. Model wielopokoleniowy 
wskazało 31,5% osób. 

Starość na przestrzeni wieków była odbierana w bardzo różny sposób. Stanowiła za-

30  M. Świderska, P. Kapszewicz, Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi starych w opiniach studentów medycyny, 
Pedagogika Rodziny 5/4, 2015, s. 190-192.

31  M. Adamczyk, Wizja starości w opiniach Polaków. Studium socjologiczne, Roczniki Nauk Społecznych Tom 
8(44), numer 2 – 2016 s.-258-262.
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równo oznakę mądrości jak i bólu i cierpienia. W badaniach własnych respondenci zazna-
czaliczy wskazane określenia kojarzą im się ze starością czy też nie.

Wykres 1. Skojarzenia respondentów dotyczące starości

Źródło: badanie własne

Starość w odczuciu respondentów kojarzona była najczęściej z opieką nad wnuka-
mi (78,3%) ze spokojem (65,6%), modlitwą (64,4%), a także z chorobą (64,4%) oraz 
śmiercią (63,95). Starość w ich odczuciu to pewna stagnacja życiowa w której jednostka 
prowadzi spokojne życie, ma czas który może poświęcić na wnuki oraz na modlitwę, 
Jednakże do tego spokojnego życia dołączona jest często choroba i nieunikniona śmierć 
stanowiąca w pewnym sensie synonim starości. Badania ukazują także to, iż w odczu-
ciu młodych respondentów starość nie jest przez nich kojarzona ze spełnianiem marzeń 
(78,9%) oraz z byciem szczęśliwym (66,1%) jednakże 57,8% badanych wskazało, że 
mimo wszystko starość nie jest przez nich kojarzona ze smutkiem, ani z bólem (55,5%). 
W kwestii samotności zdania były podzielone i zarówno 50% badanych kojarzy samot-
ność ze starością jak i tyle samo osób wskazało brak takiego skojarzenia. 

Tabela 1. Cechy osób starszych w opinii respondentów
Tak Nie

Agresywność 18,3% 81,7%
Bystrość 46,7% 53,3%
Ciekawość 60,6% 39,4%
Czułość 88,9% 11,1%
Dobroć 90,0% 10,0%
Inteligencja 76,7% 23,3%
Kłótliwość 58,3% 41,7%
Konserwatywność 69,4% 30,6%
Naiwność 41,7% 41,7%
Naprzykrzanie się 43,9% 56,1%
Niedbałość 28,3% 71,7%
Nieprzychylność wobec osób młodych 34,4% 65,6%
Nieufność 36,1% 63,9%
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Obojętność 19,4% 80,6%
Odwaga 29,4% 70,6%
Oschłość 33,3% 66,7%
Pełnia życia 27,2% 72,8%
Plotkarstwo 70,6% 29,4%
Podejrzliwość 56,7% 43,3%
Ponurość 37,8% 62,2%
Samodzielność 51,1% 48,9%
Słaba pamięć 69,4% 30,6%
Snobistyczność 23,9% 76,1%
Uczciwość 82,2% 17,8%
Wielkoduszność 75,0% 25,0%
Zawistność 26,1% 73,9%
Zbytnia religijność 58,9% 41,1%
Zgorzkniałość 50,6% 49,4%

Źródło: badania własne

Badani zostali oproszeni o wskazanie tego czy ich zdaniem osoba starsza (po sześć-
dziesiątym roku życia) posiada wskazane w kwestionariuszu cechy. Dla 81,7% ankie-
towanych osoba starsza nie cechuje się agresywnością, nie jest całkowicie obojętna 
(80,6%) nie jest ona także snobistyczna (76,1%), zawistna (73,9%), nie jest ona pełna ży-
cia (72,8%) ani też niedbała (71,7%) czy odważna (70,6%). Jednakże zdaniem badanych 
taka osoba jest dobra (90%) czuła (88,9%), uczciwa (82,2%), inteligentna (76%), wielko-
duszna (75%), konserwatywna (69,4%) oraz kłótliwa (58,3%) i plotkarska (70,6%). Śred-
nio połowa badanych jest zdania, że osoby starsze są bystre, samodzielne, zgorzkniałe, 
jak i tyle samo że takie nie są. Wizerunek osoby starszej w odczuciu badanych zawiera 
zarówno pozytywne cechy jak i negatywne. Ponadto zauważyć można rozbieżności po-
między niektórymi cechami które według badanych dotyczą osób starszych bądź ich nie 
dotyczą. Wynikać to może z różnych czynników zarówno środowiskowych jak i społecz-
nych i indywidualnych doświadczeń biorących udział w badaniu. 

Wykres 2. Wygląd osoby starszej według respondentów

Źródło: badania własne
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Wizerunek osoby starszej to nie tylko jej sposób bycia i cechy charakteru ale także jej 
wygląd zewnętrzny, który według 93,.3% badanych kojarzy się z pomarszczoną skórą twa-
rzy i rąk a także z noszeniem okularów (84,4%), pochyloną postawą ciała (72,8%), krót-
kimi włosami (73,3%) bądź łysina (68,9%) a także ubieraniem się na „cebulkę” (61,7%). 
Natomiast osoby starsze nie są utożsamiane z posiadaniem długich włosów, z tatuażami 
czy piercingiem. Badani ukazali typowy dla osób starszych wygląd jaki powszechny jest 
w mniemaniu społeczeństwa. Należy jednak pamiętać że wygląd ten jest nie tylko efektem 
podporządkowania się seniorów według norm etykiety dla nich stworzonych, ale także 
rezultatem naturalnych przemian w ich organizmie i posiadanych chorób. 

Tabela 2. Czas wolny seniorów w opinii badanych
Czy twoim zdaniem osoby starsze w wolej 
chwili:

Tak Nie

Czytają książki/czasopisma/gazety 92,2% 7,8%
Oglądają telewizję 98,3% 1,7%
Słuchają radia 96,7% 3,3%
Korzystają z komputera 30,0% 70,0%
Spacerują 88,9% 11,1%
Chodzą do kina, teatru, filharmonii, opery 33,9% 66,1%
Spotykają się ze znajomymi 65,0% 35,0%
Zajmują się ogródkiem/działką 92,2% 7,8%
Podróżują 35,6% 64,4%
Zajmują się wnukami 91,1% 8,9%
Uczą się języków obcych 13,9% 86,1%
Uprawiają sport 20,0% 80,0%
Zajmują się swoim hobby 62,8% 37,2%
Udzielają się w parafii 70,0% 30,0%

Źródło: badania własne

W opinii osób młodych seniorzy najczęściej spędzają czas na oglądaniu telewizji 
(98,3%), słuchaniu radia (96,7%), czytaniu książek/pracy (92,2%) czyli na zajęciach któ-
re nie wymagają dużego wysiłku i są wykonywane najczęściej w domu. Ponadto w dal-
szej kolejności respondenci wskazywali na zajmowanie się działką/ogródkiem (92,2%), 
zajmowanie się wnukami (91,1%), bądź spacery (88,9%). Natomiast mniejszość bada-
nych wskazała na korzystanie przez seniorów z komputera (30%), chodzenie do kina/
teatru itp. (33,9%), podróże (35,6%) czy uprawianie sportu (20%) bądź naukę języków 
obcych (13,9%). Zatem wizerunek osoby starszej postrzegany jest jako osoby statycznej, 
wykonującej czynności niewymagające dużego wysiłku.
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Tabela 3. Wizjacech jakie będą posiadali respondenci po sześćdziesiątym roku życia
Tak Nie

Agresywność 13,3% 86,7%
Bystrość 67,2% 32,8%
Ciekawość 80,0% 20,0%
Czułość 81,1% 18,9%
Dobroć 87,2% 12,8%
Inteligencja 86,7% 13,3%
Kłótliwość 43,9% 56,1%
Konserwatywność 32,8% 67,2%
Naiwność 21,7% 78,3%
Naprzykrzanie się 15,0% 85,0%
Niedbałość 25,6% 74,4%
Nieprzychylność wobec osób młodych 17,8% 82,2%
Nieufność 48,9% 51,1%
Obojętność 25,0% 75,0%
Odwaga 46,7% 53,3%
Oschłość 16,7% 83,3%
Pełnia życia 52,8% 47,2%
Plotkarstwo 40,0% 60,0%
Podejrzliwość 46,1% 53,9%
Ponurość 20,6% 79,4%
Samodzielność 81,7% 18,3%
Słaba pamięć 45,0% 55,0%
Snobistyczność 11,1% 88,9%
Uczciwość 95,6% 4,4%
Wielkoduszność 68,3% 31,7%
Zawistność 9.4% 90,6%
Zbytnia religijność 10,0% 90,0%
Zgorzkniałość 11,7% 88,3%

Źródło: badania własne

Badani respondenci zastali poproszeni o wyobrażenie sobie siebie po sześćdziesiątym roku 
życia a następnie na wskazanie cech jakie ich zdaniem będą wtedy posiadać. Ankietowani 
najczęściej wskazywali na posiadanie takich cech jak uczciwość (95,6%), dobroć (87,2%), 
inteligencję (86,7%), samodzielność (81,7%), czułość (81,1%)i ciekawość (80%). Zatem w 
wyobrażeniu badanych będą oni na starość posiadali przede wszystkim cechy pozytywne. 
Natomiast ich zdaniem zdecydowanie nie będę się oni cechowali zawistnością (90,6%), zbyt-
nią religijnością (90%), zgorzkniałością (88,3%), snobistycznością (88,9%), agresywnością 
(86,7%), naprzykrzaniem się (85%) i nieprzychylnością wobec osób młodych (82,2%) czyli 
negatywnymi cechami jakie często przepisuje się osobom starszym. 
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Wykres 3. Wyobrażenie własnego wyglądu po sześćdziesiątym roku życia w opinii 
badanych

Źródło: badania własne

Badanych poproszono także o wyobrażenie sobie własnego wyglądu w przyszłości 
kiedy będą już w podeszłym wieku. Z analizy badań wynika, iż ich zdaniem będą oni 
posiadali pomarszczoną skórę i dłonie (87,8%), będą nosić okulary (83,3%) oraz będą 
mieć pochyloną postawę ciała (57,8%). Wskazanie tych cech świadczy o tym, iż osoby 
młode bardzo dobrze zdają sobie sprawę iż wraz z wiekiem zmienia się w naturalny sposób 
wygląd człowieka i nie zawsze można mieć na to wpływ. Cechy wyglądu wskazane przez 
badanych są właśnie takimi elementami którą wpisują się w wygląd seniora. Natomiast 
według badanych nie będą oni cechować się łysiną (88,3%), nie będą mieć tatuaży (62%) 
oraz kolczyków (80%), nie będą oni także ubierać się na „cebulkę”. Co do posiadania 
długich lub krótkich włosów na starość zdania są podzielone i średnio połowa badanych 
wskazuje na jeden z rodzajów włosów. 

Tabela 4. Wizja spędzania czasu wolnego na starość w opinii badanych
Tak Nie

Czytać książki/czasopisma/gazety 90,0% 10,0%
Oglądać telewizję 77,2% 22,8%
Słuchać radia 59,4% 40,6%
Korzystać z komputera 96,1% 3,9%
Spacerować 88,3% 11,7%
Chodzić do kina, teatru, filharmonii, opery 80,6% 19,4%
Spotykać się ze znajomymi 83,9% 16,1%
Zajmować się ogródkiem/ działką 51,1% 48,9%
Podróżować 73,9% 26,1%
Zajmować się wnukami 71,1% 28,9%
Uczyć się języków obcych 35,6% 64,4%
Uprawiać sport 51,7% 48,3%
Zajmować się swoim hobby 88,9% 11,1%
Udzielać się w parafii 16,1% 83,9%

Źródło: badania własne
Występuje w społeczeństwie najczęściej przekonanie, iż osoby starsze w sposób bierny 

spędzają wolny czas, najczęściej nie wychodząc z domu. Dlatego też osoby biorące udział 
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w badaniu wskazywały w taki sam sposób swoją wizję spędzania wolnego czasu w przy-
szłości, kiedy ukończą sześćdziesiąty rok życia. Ankietowani najczęściej wskazywali na 
korzystanie z komputera (96,1%), czytanie książek/czasopism/gazety (90%), zajmowanie 
się swoim hobby (88,9%), spacerowanie (88,3%), spotykanie się ze znajomymi (83,9%), 
chodzeniem do kina, teatru, filharmonii, opery (80,6%) oraz oglądaniem telewizji (77,2%) 
i podróżowanie (73,9%). Respondenci czas wolny chcą spędzać pogłębiając swoją wiedzę 
poprzez czytanie, chcą także być aktywni, spełniać w dalszym ciągu marzenia, poznawać 
nowe rzeczy. Nie chcą oni być spychani na margines dlatego też chcą podróżować, obcować 
z kulturą i podtrzymywać kontakty towarzyskie. Zdecydowanie jednak nie planują udzielać 
się w parafii (83,9%) co często jest zajęciem przypisywanym osobom starszym.

Podsumowanie 
Starość jest okresem w życiu człowieka w którym zachodzą liczne zmiany zarówno w 

aspekcie biologicznym jak i społecznym. Na przestrzeni wieków pozycja osób starszych 
byłaróżnoraka. Byli oni traktowani zarówno jako skarbnica wiedzy, którą należy szanować 
i wspierać jak i ciężar społeczny nieprzynoszący żadnych korzyści i całkowicie zbyteczna 
rzecz. Z upływem lat znaczenie seniorów zyskiwało na znaczeniu, zaczęto w nich zauwa-
żać pokłady wiedzy wynikające z doświadczenia życiowego jak i poprzez dysponowanie 
dużą ilością czasu wolnego jako pomoc przy opiece nad wnukami. 

W XXI wieku trudno jest wskazać jednoznacznie na pozycję osób starszych, gdyż 
występują zarówno osoby w podeszłym wieku które są aktywne zawodowo, nieustannie 
poszerzają swoją wiedzę, realizują się i spełniają marzenia, przez co są cenione i podzi-
wiane przez resztę społeczeństwa. Jednakże występują też osoby starsze które poprzez 
swoją bierność są spychane na margines społeczny, ich życie ogranicza się do domu w 
którym mieszkają. Przyczyn różnych stylów życia w wieku starszym jest dużo, lecz naj-
częściej wskazuje się czynniki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne.

Jak wynika z bada własnych starość najczęściej kojarzy się osobom młodym z opieką 
nad wnukami, ze spokojem, modlitwą, chorobą i śmiercią. Osoby starsze zdaniem bada-
nych są dobre, czułe, uczciwe, inteligentne i wielkoduszne. Oprócz cech pozytywnych 
badani wskazali na liczne cechy negatywne jakie posiadają osoby starsze, jednakże w 
pytaniu o cechy jakie będą sami posiadać jako seniorzy cechy negatywne wskazywa-
ne były znacznie rzadziej. Ankietowani w 69,5% wskazywali na konserwatywność osób 
starszych lecz tylko 32,8% wskazała, iż będzie posiadała taką cechę w podeszłym wieku. 
Ponadto zdaniem 43,9% badanych osoby starsze często się naprzykrzają lecz jedynie 
15% badanych zadeklarowało, że również będzie posiadało w przyszłości taką cechę. 
Kolejną negatywną cechą przypisywaną seniorom było plotkarstwo (70,6%) przy czym 
cechę tą u siebie na starość wskazało 40% badanych. Różnice widać także w zbytniej re-
ligijności którą wskazało u osób starszych 58,9% ankietowanych, a tylko 10% wskazało 
że na starość także będzie ją posiadało. 

Różnice są widoczne także w wyglądzie osób starszych które najczęściej zdaniem 
badanych posiadają krótkie włosy 73,3%, łysinę 68,1% a tylko 10,6% seniorów posiada 
tatuaże. Jednakże badani w swojej wizji na starość będą tylko w 43,3% mieć krótkie 
włosy i w 11,7% łysinę. Posiadanie tatuaży wskazało 37,8% badanych. Także w kwestii 
spędzania czasu wolnego występują znaczące różnice. Badani w 30% wskazali, iż osoby 
starsze w wolnej chwili korzystają z komputera jednak oni sami w 96,1% na starość będą 
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z niego korzystać. Jeżeli chodzi o wyjście seniora do kina, teatru itp. to taką czynność 
wskazało 33,9% badanych przy jednoczesnej deklaracji iż 80,6% będzie na starość ko-
rzystać z takiej formy rozrywki. W 35,6% ankietowani wskazywali na podróżowanie 
osób starszych lecz sami na starość w 73,9% planują podróżować. Osoby starsze zdaniem 
62,8% badanych spędzają czas na poświęcaniu się własnemu hobby przy czym 88,9% 
na starość planuje mieć takie zajęcie. Badani również w 70% wskazali, iż osoby starsze 
zajmują się w czasie wolnym sprawami związanymi z własną parafią, lecz w przyszłości 
tylko 16,1% chce mieć takie zajęcie.

Reasumując osoby biorące udział w badaniu mają własną wizję starości odbiegającą 
często w niektórych kwestiach, takich jak cechy charakteru, wyglądu i sposobu spędzania 
wolnego czasu, od tej którą przypisują aktualnie osobom starszym. Powodów takiego 
stanu jest kilka, pierwszym z nich jest to iż człowiek z reguły ma tendencję do idealizacji 
własnych zachowań w porównaniu z innymi i nie jest świadomy tego, iż cechy które 
przeszkadzają mu u innych posiada także on sam. Kolejnym czynnikiem jest to, iż oso-
by w XXI wieku wychowały się w całkiem innej rzeczywistości społecznej, posiadały 
inne problemy, wartości i wizje. Szybkie tempo zmian spowodowało, iż wiele z nich nie 
potrafi odnaleźć się w nowym zglobalizowanym świecie którego nie rozumie i którego 
boi się poznać. Są zatem mniej otwarci na nowości aniżeli współczesne społeczeństwo. 
Osoby które wychowały się wśród najnowszych technologii są przyzwyczajone do zmian 
i bardziej na nie otwarte, przez co ich styl życia za kilkadziesiąt lat będzie całkiem inny 
aniżeli obecnych seniorów. 

Streszczenie:
Starość jest nieuniknionym etapem w życiu człowieka od którego nie jest się w stanie 

uciec. Celem artykułu było przedstawienie przemian jakie na przestrzeni lat zachodziły w 
postrzeganiu osoby starszej a także poznanie opinii młodych osób na temat starości i osób 
starszych i poznanie ich wizji własnej starości. Pozycja społeczna seniora na przestrzeni 
lat ulegała licznym przekształceniom, w zależności od czasu i miejsca osoba starsza była 
zarówno szanowana i ceniona z racji doświadczenia życiowego jak i potępiana i uznawa-
na za zbędną i niepotrzebną. Jak wynika z badań własnych starość najczęściej kojarzona 
jest ze spokojem, modlitwą, opieką nad wnukami, chorobą oraz śmiercią, a osoby starsze 
zazwyczaj w opinii respondentów prowadzą spokojne życie oglądając telewizję, czytając 
gazety i słuchając radia. Rzadko realizują własne pasję i prowadzą aktywny tryb życia, 
a oprócz pozytywnych cech posiadają także negatywne jak plotkarstwo, konserwatyzm 
czy naprzykrzanie się. Wizja własnej starości badanych jest inna niż to jak postrzegają 
oni obecnie seniorów. Chcą oni się realizować, być otwarci na nowości i żyć pełnią życia. 

Słowa kluczowe: starość, senior, pokolenie, śmierć

Summary:
Senior yesterday, today and tomorrow, about the changes in the perception of old age
Old age is an inevitable stage in human life. The purpose of the article was to present 

the changes that have taken place over the years in the perception of an elderly person 
and getting to know the views of young people on old age and older people and getting to 
know their own vision of old age. Senior social position over the years, underwent numer-
ous transformations, depending on time and place, the elderly person was respected and 
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valued because of life experience and condemned and considered unnecessary. According 
to own research, old age is most often associated with calmness, prayer, taking care of 
grandchildren, illness and death, and older people, in the opinion of respondents, usually 
live a quiet life watching television, reading newspapers and listening to the radio. They 
rarely pursue their own passion and lead an active lifestyle, and in addition to positive 
traits they also have negative effects like gossiping, conservatism or bothering. The vision 
of their own old age of respondents is different than how they currently perceive seniors. 
They want to pursue themselves, be open to new things and live a full life.

Keywords: old age, seniority, generation, death
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ZNACZENIE OJCOSTWA W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA SIĘ TOŻSAMOŚCI OSOBOWEJ 

DZIECKA Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ

Doktorantka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie. Zain-
teresowania naukowe autorki skupione są wokół  poszukiwań badawczych z zakresu procesu kształtowania się 
tożsamości osobowej człowieka, rodzinnej transmisji międzypokoleniowej oraz systemowego spojrzenia na mał-
żeństwo i rodzinę. Autorka publikacji naukowych i uczestniczka konferencji o tematyce psychologiczno-społecz-
nej. Zawodowo związana z działalnością w obszarze wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej.  

 mgr Agata Majewska – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w Opolu  

Próba nadania ram definicyjnych tożsamości osobowej
Proces kształtowania się tożsamości osobowej człowieka związany jest z różnorodny-

mi uwarunkowaniami, które najprościej mówiąc, można podzielić na wewnętrzne oraz 
pochodzące z otaczającego środowiska zewnętrznego. Rozumienie tego, czym jest poję-
cie tożsamości, zależy od przyjętych założeń teoretycznych, pewnej koncepcji czy wyni-
ka po prostu z własnych doświadczeń i sposobu rozumienia otaczającego świata. Można 
przyjąć, że problematyka formowania się tożsamości człowieka jest związana z zagad-
nieniem transmisji międzypokoleniowej, a więc pewnych treści przekazywanych sobie 
(świadomie bądź nie) przez generacje1. Miejscem takiego przekazu jest przede wszyst-
kim rodzina. W związku z powyższym, w niniejszych rozważaniach przyjęta zostaje per-
spektywa personalistyczna, integralne rozumienie rozwoju człowieka przy uwzględnie-
niu wszystkich jego aspektów. Istotne jest również spojrzenie na rodzinę, jako na system 
powiązanych ze sobą elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują2. 

Tożsamość osobowa jest tu rozpatrywana przede wszystkim w kontekście dzieciństwa 
oraz uwarunkowań związanych z oddziaływaniami opiekuńczo-wychowawczymi rodzi-
ców, w tym głównie ojca. Próbując określić ramy definicyjne tożsamości, należałoby 
stwierdzić, iż jest ona ściśle związana z pytaniem „Kim jestem?”. Jak wskazuje Ireneusz 
Mroczkowski, odpowiedzi na to pytanie mogą nie do końca być jasne czy zrozumiałe 
lub podobne do treści udzielonych przez innych, gdyż związane są z pewnym subiek-
tywizmem. Odnoszą się do osobistego, podmiotowo konstruowanego świata uczuć czy 
doświadczonych wydarzeń3. Piotr Morciniec zauważa, iż „nie ulega wątpliwości, że wiel-
kość człowieka ujawnia się, m.in. w wielości jego obrazów, w morzu definicji usiłujących 
precyzyjnie określić istotę i status bytu ludzkiego, a także w bogactwie wizji antropolo-

1  Por. M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń, [w:] I. 
Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014; A. Majewska, Rodzinna 
transmisja międzypokoleniowa w świetle teorii transgresji, „Fides et ratio” 2(30)2017.

2  Por. D. Krok, Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków, [w:] tenże, P. Land-
wójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Redakcja Wydawnictw 
Wydziału Teologicznego, Opole 2010.

3  Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2012, s. 54.
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gicznych. Optymistycznie można by zawołać, że człowiek nie jest płaski, wręcz przeciw-
nie, jest nie tylko trójwymiarowy, lecz wielopłaszczyznowy i wieloaspektowy”4. Jednak 
autor dodaje, że owa „różnorodność i wielość prowadzi również do niemałego zamętu, 
zwłaszcza na obszarze normatywnych konsekwencji antropologicznej wielości. Ponadto 
z punktu widzenia konkretnej opcji etycznej, szkodliwe i niepoprawne jest deklarowanie 
fundamentalnej neutralności w kwestii uznawanego obrazu człowieka, gdyż wraz z takim 
zabiegiem podcina się korzenie systemowi moralnemu, który się reprezentuje”5. 

Zapewne z tych, jak i z innych powodów pojawiają się próby łączenia tego, czym w 
swej istocie jest tożsamość człowieka a czym jej tzw. poczucie. O poczuciu tożsamo-
ści, jak i samej tożsamości, pisało wielu znamienitych polskich i zagranicznych autorów. 
Wśród nich można wymienić chociażby: Erika Eriksona, Abrahama Maslowa, Gordona 
Allporta, Margaret Mead, Józefa Kozieleckiego, Marię Straś-Romanowską, Annę Gałdo-
wą, Annę Cierpkę, Elwirę Brygołę, Annę Batory, Piotra Olesia i in. Literatura przedmiotu 
podaje, iż poczucie tożsamości odnosi się do pewnych ugruntowanych fundamentów, na 
nich się opiera i do nich w ostateczności odwołuje6. Proces kształtowania się tożsamości 
osobowej oznacza „najbardziej podstawowe fundamenty bycia sobą, takie jak: biologicz-
ne – ktoś (…); egzystencjalne – ktoś, kto o sobie może powiedzieć: jestem sobą; społecz-
ne – ktoś, kto przynależy do takiej, a takiej grupy, identyfikuje się z nią; administracyjno-
-prawne – ktoś, kogo identyfikuje takie, a takie imię i nazwisko (…). I właśnie być może 
dzięki pierwotnemu znaczeniu tożsamości, tj. A = A7, czyli, że dana rzecz jest sobą, to 
znaczy, że może nią być we wszystkich swoich przejawach, termin ten otwiera się na 
inne konotacje (…)”8. Tożsamość oznacza więc – w świetle teorii osobowości – „pewne 
stałe Ja jednostki”9, które stanowi wymiar obiektywny. Jest to samoświadomość jednostki 
wyrażająca się w niezmiennym – mimo pojawiających się okoliczności – Ja10. Tożsa-
my według Słownika współczesnego języka polskiego oznacza „ten sam lub taki sam; 
identyczny”11. Poczucie tożsamości korespondowałoby z podejściem subiektywnym, i 
tak można byłoby mówić za Piotrem Olesiem o „poczuciu ciągłości, zmiany, odrębności 
lub sprawstwa”12. 

Zaznacza się, że dla procesu kształtowania się tożsamości osobowej ważny jest mecha-

4  P. Morciniec, Wprowadzenie, [w:] tenże (red.), Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności, 
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 5.

5  Tamże.
6  Por. Brygoła E., Podmiotowa i przedmiotowa perspektywa tożsamości osobistej we współczesnym świecie, „Pol-

skie Forum Psychologiczne” t. 18, nr (3)2013, s. 285-288.
7  Słownik filozoficzny podaje następującą definicję tożsamości – „w logice pełna identyczność znaczeniowa pojęć, 

będąca zasadą operacji logicznych. W ontologii podobieństwo rzeczy do siebie samej. Zasada tożsamości, zwykle 
w formie «A jest A», wyraźnie ustala jedność rzeczy jako wynikającą z ich przeciwieństwa (zwłaszcza w odnie-
sieniu do tożsamości samoświadomości); uważa się ją za naczelną zasadę filozofii”. Tożsamość, [w:] A. Aduszkie-
wicz (red.), Słownik filozofii, Świat Książki, Warszawa 2004, s. 514.

8  G. Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Towarzystwo Autorów i 
Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, s. 101-102.

9  Tożsamość, [w:] A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, I. Kurcz, K. Skarżyńska (pol. red.), Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 20053, s. 805.

10  Por. M. Malicka, Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996, s. 128-138.
11  Tożsamy, [w:] A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Wyd. 

Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 1998, s. 433.
12  P. Oleś, O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie, [w:] Tożsamość i jej przemiany a kultura, 

tenże, A. Batory (red.), Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 43.
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nizm identyfikacji, który oznacza upodabnianie się, m.in. do pewnych wartości reprezento-
wanych przez dany wzór – w kontekście niniejszej pracy przez rodzica. Tak więc tożsamość 
odwołuje się do relacji interpersonalnych, doświadczeń, myśli, przekonań, dążeń języka 
czy historii13. Małgorzata Malicka wskazuje na wyznaczniki tożsamości, wśród których 
wskazuje na zawartość tzw. kufra genetycznego, a więc wyposażenia biologicznego, wy-
miaru cielesnego życia człowieka14. Autorka podkreśla, że „od momentu poczęcia, każdy z 
nas jest określoną indywidualnością fizyczną i posiada swą odrębność osobniczą, którą za-
chowuje przez całe życie”15. Wiąże się z tym pojęcie transmisji międzypokoleniowej – tym 
razem w zakresie zagadnień dotyczących pokrewieństwa i dziedziczenia genetycznego. M. 
Malicka wymienia również takie aspekty, jak bagaż doświadczeń, który zbierany jest przez 
całe życie oraz któremu towarzyszą konkretne wydarzenie, spotkania, ludzie. To również 
cierpienie, które wpisane jest w rozwój człowieka i jego osobistą narrację. Nie sposób też 
nie wyróżnić tożsamości społecznej i ciągłości historyczno-kulturowej, które odwołują do 
transmisji między generacjami. Przede wszystkim jednak, mając na uwadze niezwykle 
plastyczny okres dzieciństwa, to także kwestie, jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, 
bliskość, zrozumienie, dowartościowanie dziecka przez rodziców16. Te i inne elementy „de-
cydują o tym, jak dana osoba będzie później spostrzegała samą siebie. Wyznaczają zatem 
swego rodzaju koleiny, którymi może potoczyć się życie późniejsze”17.

 
Współczesny wymiar ojcostwa w świetle transmisji międzypokoleniowej
Wskazuje się, że „«ojciec» jest pojęciem, które bardzo często budzi w świadomości spo-

łecznej ludzi ambiwalentne uczucia. Niektórym kojarzy się z władzą, odwagą, dzielnością, 
troskliwością, zdecydowaniem, wytrwałością, rozwagą, innym zaś ze sprawiedliwością, 
czułością, opiekuńczością, wychowaniem (…). Termin «ojciec» ma także negatywne ko-
notacje. Kojarzyć się bowiem może z człowiekiem, który w systemie rodzinnym stosuje 
agresję i przemoc”18, wykorzystując swoją pozycję (niejednokrotnie ugruntowaną tradycją 
społeczną) i przewagę (np. fizyczną). Przede wszystkim jednak ojciec jest tym, który daje 
życie, a więc owo pojęcie odnosi się również do takich znaczeń jak męskość, siła, przetrwa-
nie. Po ojcu zazwyczaj otrzymuje się nazwisko, które także stanowi istotny element tożsa-
mości człowieka19. Warto również zastanowić się nad siłą określeń, takich jak „moja krew” 
czy „ojcowska krew”, „ojcowizna” lub powiedzeń – „jaki ojciec, taki syn”. Mateusz Cem-
bala dodaje, że „o ojcu mówi się często: «głowa rodziny», «gospodarz» czy «pan domu». 
Te określenia ojca są jakby synonimami pojęcia władzy”20. Rodzaj męski też występuje w 
samej transmisji międzypokoleniowej, gdzie często mówi się o przekazie płynącym „z dzia-
da pradziada”. Wspomniana jednak władza, nie może być rozumiana w negatywnym ujęciu, 

13  Por. A. Batory, E. Brygoła, P. Oleś, Odsłony tożsamości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 348.
14  Por., M. Malicka, Ja to…, s. 143.
15  Tamże.
16  Por. tamże, s. 151.
17  Tamże.
18  M. Z. Stepulak, Ojcowie z osobowością antyspołeczną a agresja i przemoc w rodzinie na podstawie psychologic-

znych ekspertyz sądowych, [w:] M. Chuchra, J. Jęczeń (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wyd. KUL, Lublin 
2012, s. 117.

19  Por. M. Boruta, Nazwisko, tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny, Wyd. Nau-
kowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

20  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Wyd. Norbertinum, Lublin 2014, s. 57.
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powinna odnosić się do oddania, rozumnego towarzyszenia, zapewnienia bezpieczeństwa 
rodzinie, podejmowania właściwych – z perspektywy dobra dziecka i rodziny – decyzji21. 

W związku z powyższym, niewątpliwie ojciec ma szczególne znaczenie dla rozwoju 
osobowego. Można przyjąć, iż współczesna świadomość roli ojca czy też jego udziału w 
życiu rodzinnym jest coraz szersza. Częściej też sami ojcowie domagają się dostrzeże-
nia w społeczeństwie uwzględnienia swoich działań. Nastąpiła więc przemiana sposobu 
postrzegania ojca w perspektywie rodzicielskiej. Wydaje się jednak, że owa transforma-
cja występuje nadal w stopniu niedostatecznym i należy zwracać uwagę na konieczność 
podkreślania wartości ojcostwa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ma to szczególny 
wydźwięk właśnie w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie – jak można zaobserwować – nie-
jednokrotnie zapomina się o niesieniu odpowiedniego wsparcia i pomocy także ojcom.

Współczesny wymiar ojcostwa stanowi przede wszystkim podkreślenie odpowiedzial-
ności w wypełnianiu rodzicielskiej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. To większa samo-
świadomość, skoncentrowanie na znaczeniu podejmowanych działań, dostrzeżenie wpły-
wu swoich postaw, sposobu zachowania i reagowania na proces formowania się tożsamości 
osobowej swojego dziecka. W dzisiejszych czasach nowoczesnych technologii i błyska-
wicznego udostępniania informacji za pośrednictwem mediów, obserwuje się czynny udział 
ojców w wirtualnej przestrzeni. Można odnaleźć szkolenia czy warsztaty przeznaczone 
wyłącznie dla ojców, spotkania mężczyzn razem z dziećmi w plenerze czy dzielenie się 
własnymi spostrzeżeniami na temat ojcostwa za pośrednictwem blogów. O odpowiedzial-
nym ojcostwie mówi się w kontekście przyjmowania dojrzałej postawy w zakresie przeka-
zywania życia czy współtworzenia wspólnoty miłości. Zakłada się konieczność zadbania o 
rozwój wewnętrzny, a więc psychiczny i duchowy22. Niektórzy jednak podkreślają pojawie-
nie się tendencji wychowania idealnego dziecka o nieskazitelnych cechach, z możliwością 
wydobywania wszystkich możliwych zasobów oraz ich doskonalenia23. Wobec tego zrozu-
miały wydaje się zwiększony udział ojców (w tradycyjnym rozumieniu odznaczających się 
tzw. miłością warunkową, a więc wzmacnianą postępami dziecka) w opiece i wychowaniu 
dzieci. Jednocześnie wskazuje się na „odrzucanie założeń o posiadaniu «naturalnych», wro-
dzonych rodzicielskich kompetencji, a także możliwość opierania się na wiedzy potocznej 
własnych rodziców czy innych osób w otoczeniu (jako wiedzy «nierzetelnej»)”24. Wówczas 
pojawia się pytanie o siłę transmisji międzypokoleniowej płynącej ze strony rodziców czy 
dziadków wspomnianych ojców. Przecież – zwłaszcza w rodzinach dysfunkcyjnych – ła-
two zaobserwować powielanie niewłaściwych wzorców. 

Nadal jednak nie wszyscy ojcowie mają dostęp do dobrodziejstw współczesnego 
świata, nie wszystkich też stać finansowo na poświęcanie odpowiedniego czasu i uwagi 
swoim dzieciom. Często na drodze stają inne bariery – np. w postaci uzależnień lub tzw. 
dziedziczonych przekazów, w jaki sposób wypełniać rolę ojca (należy dodać, że mowa 
w tym miejscu o niewłaściwych, lecz mocno utrwalonych przekazach rodzinnych). Nie-
jednokrotnie też silne oddziaływanie ma środowisko społeczne, w którym dana rodzina 
funkcjonuje. Czasem więc jedyną szansą na poprawę sytuacji dziecka, jest zmiana miej-
sca zamieszkania, co oczywiście w przypadku problemów finansowych, jest kolejnym 

21  Por. tamże, s. 57-58.
22  Por. tamże, s. 59.
23  Por. K. Dzwonkowska-Godula, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa  

w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 79-86.
24  Tamże, s. 81.
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utrudnieniem. Zauważa się, że – szczególnie w rodzinach dysfunkcyjnych – niezwykle 
ważnym aspektem jest możliwość utożsamienia się ze swoim rodzicem. W sytuacjach, 
gdy dziecko ma nieuregulowaną sytuację prawną (i przebywa w rodzinnej lub instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej) lub gdy rodzina jest zagrożona ograniczeniem lub odebraniem 
praw rodzicielskich (wówczas najczęściej współpracuje z asystentem rodziny), ma ono 
niezwykle silną potrzebę określenia swojego Ja w odniesieniu do korzeni rodzinnych. 

Takie dzieci – żyjące w nieustannym poczuciu zagrożenia, niewiadomej – czują, że 
ich fundamenty są kruche, lub nie potrafią nawet ich określić. Grozi to kolejnymi pro-
blemami, tym razem przejawiającymi się w tzw. trudnościach wychowawczych czy nie-
dostosowaniu społecznym. Niejednokrotnie porusza się w dyskursie naukowym kwestie 
poczucia bezpieczeństwa, konieczność określonego centrum życiowego dziecka (m.in. 
miejsce zamieszkania, własny pokój, przebywanie pod stałą opieką wskazanych osób). 
Są one niezbędne dla prawidłowego rozwoju tożsamości osobowej, co pokazuje prak-
tyka pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Tak więc, współcześnie można mówić o 
zderzeniu dwóch wymiarów ojcostwa – zaangażowanego i nieobecnego, gdzie ten drugi 
wymaga podejmowania nie tylko analiz empirycznych sytuacji zastanej, ale i działań o 
podłożu szeroko rozumianej profilaktyki, która w przypadku rodzin dysfunkcyjnych jest 
możliwa w pierwszej kolejności przez pomoc społeczną.

Podkreśla się, że „ojciec daje dziecku poczucie tożsamości. W przypadku chłopca pole-
ga ono między innymi na świadomości, że jest kimś zupełnie innym, odrębnym od matki, 
z którą był prawie cały czas od pojawienia się na świecie. Chłopiec wie, czuje, że nie jest 
dziewczynką, że różni się od swojej matki, że jest kimś całkowicie autonomicznym, kimś, 
kto jest odrębną jednostką w społeczności ludzkiej”25. Należałoby skomentować, że dziecko 
nie tylko czuje odrębność, ale i podobieństwo – w tym wypadku – do swojego ojca. Jest on 
dla – zarówno chłopca, jak i dziewczynki – punktem odniesienia (w odmiennych dla nich 
sprawach). Kobieta i mężczyzna mają specyficzne dla swojej różnorodności znaczenie w 
rozwoju tożsamości osobowej własnego dziecka. Nie bez powodu też kobieta i mężczyzna 
stają się rodzicami dziecka. Bez względu na sposób, w jaki dziecko przyszło na świat, czy 
wychowuje się w rodzinie pełnej czy rozbitej, w małżeństwie czy w tzw. związkach part-
nerskich, jego rodzicami biologicznymi zawsze będą – matka i ojciec. 

Niektórzy jednak autorzy wskazują – w świetle prowadzonych analiz badawczych – 
na fakt, że „płeć nie wyznacza jakichś typowych i specyficznych dla kobiet i mężczyzn 
doświadczeń rodzicielstwa”26. Z pewnością jednak można stwierdzić, że odbiór rodziców 
przez dzieci jest odmienny w przypadku matki, jak i ojca. Wobec czego płeć ma znacze-
nie w procesie wychowawczym, zaspokajaniu potrzeb dziecka, oddziaływaniu na jego 
proces kształtowania tożsamości osobowej. Poza tym, jak słusznie zauważa Małgorzata 
Sitarczyk, „doświadczenia wyniesione z dzieciństwa tworzą łącznie z procesem iden-
tyfikacji nieskończoną liczbę konfiguracji właściwych konkretnym osobom, co utrud-
nia poszukiwanie wspólnych determinant”27, co sprawia wysnuwanie często ogólnych 
wniosków na dany temat. Jednak, co warto podkreślić i co wypływa z badań autorki 

25  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo…, s. 41.
26  K. Dzwonkowska-Godula, Tradycyjnie czy…, s. 212.
27  M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 80.
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– „niekorzystna w pełnieniu ról rodzicielskich jest sytuacja, gdy dorośli nie dostrzegają 
podobieństwa do żadnego z rodziców i niejednokrotnie świadomie odrzucają wzory z 
rodziny pochodzenia, podkreślając, że nigdy nie czuli więzi psychicznej z rodzicami”28.

Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości dziecka z rodziny dysfunkcyjnej   
Przez rodzinę dysfunkcyjną rozumie się jej niewydolność w zakresie opiekuńczo-wy-

chowawczym (zamierzoną bądź nie) lub też zupełne niewypełnianie obowiązków wyni-
kających z praw i obowiązków posiadania władzy rodzicielskiej. Z jednej strony można 
myśleć o kwestii problemów z zaspokojeniem podstawowych potrzeb rodziny w wymia-
rze materialno-bytowym, z drugiej strony można mówić o zaniedbywaniu emocjonalnym 
lub fizycznym opuszczeniu (np. w sytuacji emigracji zarobkowej). Dochodzi do wymie-
nionych czynników również perspektywa możliwych uzależnień (głównie od alkoholu) 
lub przemocy domowej. Z pewnością można wymienić wiele innych aspektów wpływa-
jących na określenie danej rodziny mianem dysfunkcyjnej. Przede wszystkim jednak, 
zagrożone jest wówczas dobro dziecka, które stanowi priorytet wszelkich zapisów praw-
nych, mających na celu jego ochronę. Przedstawiana problematyka niniejszego artykułu 
odnosi się do poczynionych obserwacji w zakresie pracy z dziećmi niedostosowanymi lub 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz rodzinami dysfunkcyjnymi korzystają-
cymi z pomocy społecznej. W głównej mierze spotkać się można z problemem przemocy 
lub uzależnienia po stronie obojga rodziców lub ojca. Również literatura przedmiotu, jak 
i badania empiryczne wskazują, że „najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety 
i dzieci”29. Marian Stepulak stwierdza, iż „zjawisko przemocy w rodzinie wiąże się nie-
rozerwalnie z problematyką osobowości zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy. Jedną 
z osobowościowych form obrony przed przemocą jest tworzenie koalicji i przymierza w 
systemach rodzinnych. Takie zachowanie ma charakter przystosowawczy (…)”30, co jest 
niezwykle silnym zjawiskiem w omawianych rodzinach.

Ujmowanie rodziny w kategorii systemu, pozwala ujrzeć szersze tło zachodzących w 
niej interakcji. Umożliwia tym samym dostrzec relacje między ojcem a dzieckiem, gdzie 
jak się wydaje – w większym stopniu uwaga skupiona zazwyczaj jest na relacjach matki i 
dziecka. Można przyjąć, że koniecznym warunkiem dla prawidłowego kształtowania się 
tożsamości osobowej dziecka jest określony system wartości, do którego mogliby odno-
sić się jej członkowie. Przede wszystkim rodzice są przekazicielami wzorów, norm, zasad 
i stawiają określone granice, które mają znaczenie dla przyszłych wyborów życiowych 
ich własnych dzieci. Zatem należy zwrócić się we wszelkich podejmowanych działa-
niach (specjalistycznych i tzw. nieprofesjonalnych) do wymiaru aksjologicznego. Euge-
niusz Bielicki stwierdza, że „w warunkach pluralizmu wartości, a zwłaszcza traktowania 
wartości w zależności od kontekstów sytuacyjnych, tak jak to zakładają przedstawiciele 
relatywizmu, okazuje się przedsięwzięciem trudnym. Wartości akceptowane w pewnych 
zbiorowościach społecznych mogą się okazać niepożądane dla innych grup”31. 

28  Tamże, s. 76.
29  M. Z. Stepulak, Ojcowie z…, s. 125.
30  Tamże, s. 124.
31  E. Bielicki, Aksjologiczne aspekty socjalizacji młodego pokolenia, [w:] W. Budziński (red.), Terapia i resocjalizacja 

dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna i autorzy, Gdańsk 2010, s. 23.
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Warto więc zaznaczyć, że dziecko korzystające z różnych form wsparcia rodzinie 
przez pomoc społeczną czy różnego rodzaju organizacje pozarządowe, jest zanurzone w 
dwóch równoległych rzeczywistościach. Z jednej strony przyszło na świat, wychowało 
się i wzrasta w rodzinie, która boryka się z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, a z drugiej strony ma do czynienia z okazywanym wsparciem po 
stronie dorosłych osób zachowujących się zupełnie inaczej od jego rodziców. Te „inne” 
osoby często okazują się być „znaczącymi” w rozwoju młodej osoby. Jednak częściej 
zdarza się, że dziecko odrzuca ten „dobry” świat reprezentowany przez pedagogów, wy-
chowawców czy innych nauczycieli, gdyż nosi w sobie silną potrzebę zidentyfikowania 
się ze swoją rodziną biologiczną32. Ono nie chce być „inne”, tylko takie samo, tożsame. 
Chce pochodzić skądś, chce mieć to, co mają jego rówieśnicy – rodzinę. Koniecznie na-
leży uwzględniać we wszelkich działaniach aspekt tożsamościowy dziecka oraz rodziny. 
Szczególnie też trzeba przyglądać się funkcjonowaniu ojców w rodzinie, ich zaanga-
żowaniu, relacjom z dziećmi. Jest tak dlatego, że rodzina to wspólnota osób, to pewien 
określony system interakcji, to składowa poczucia Ja.

Zamiast zakończenia – refleksje wychowawcy 
„Być ojcem obecnym w życiu dzieci oznacza stawać się coraz bardziej świadomym 

znaczenia swojej osoby i jej niezastąpionej roli w rodzinie”33. Praca zawodowa w obszarze 
wsparcia rodziny i pomocy społecznej często ukazuje zupełnie odmienny obraz rodziny, 
niż ten, o którym się pisze w artykułach naukowych – „jaki powinien być”, „co ma ozna-
czać”, „jakimi wartościami powinien się charakteryzować”. Niewątpliwie sytuacje pod-
opiecznych systemu opieki społecznej są złożone i nie należy sprowadzać problematyki 
rodzin dysfunkcyjnych wyłącznie do realizacji roli rodzicielskiej przez jednego z rodziców. 
Jednak warto zauważyć, że przy całym wsparciu i pomocy, które są kierowane – w domyśle 
– do rodziny, sprowadzają się do ich udzielania przede wszystkim kobietom-matkom. Wy-
daje się, iż słusznym postulatem jest postrzeganie rodziny w kategoriach systemu, którego 
całościowe funkcjonowanie ma znaczenie dla prawidłowego wzrostu osobowego dziecka. 
Odnosi się tym samym do perspektywy przyszłościowej, gdzie dziecko, jako osoba doro-
sła, sama będzie transmitować na kolejne pokolenia ugruntowane już treści. Oczywiście 
podlegają one pewnej redefinicji w miarę osiągania dojrzałości osobowej, pogłębiania sa-
moświadomości, podejmowania refleksji na temat otaczającego świata, czy w związku z 
napotkanymi tzw. „osobami znaczącymi”34 w swoim życiu. 

Istnieją jednak pewne treści, których nie da się tak łatwo przeformułować czy na-
wet wymazać z pamięci. Nie ze wszystkim też człowiek jest w stanie się pogodzić. Nie 
każdemu dane jest też właściwe przepracowanie pewnych doświadczeń. Warto więc w 
podejmowanych działaniach pomocowych – a być może w pierwszej kolejności profi-

32  Por. A. Majewska, Znaczenie domu rodzinnego w życiu człowieka – dom jako przedmiot refleksji filozoficznej, 
„Silesia Superior” R.5(2016), z. 2, www.silesia.edu.pl, (dostęp: 20-06-2018).

33  A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, D. Chodyniecki (tłum), Wyd. Polskiej Prowincji Dominikanów „W 
drodze”, Poznań 2012, s. 10.

34  Osoba znacząca oznacza „w wychowaniu kogoś, kto pozostaje w szczególnym związku z wychowankiem i ma możliwość 
wywierania na niego istotnego wpływu. W rodzinie dla dziecka takimi osobami są matka i dziecko”. Równie dobrze jednak 
osobami znaczącymi w danym momencie życia może stać się grupa rówieśnicza, mogą być to osoby niespokrewnione, 
będące dla dziecka autorytetem, wzorem do naśladowania (czasem jedynym poznanym). To może być także nauczyciel, 
wychowawca, pedagog czy np. ksiądz. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Wyd. Episteme, Lublin 20162, s. 110.
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laktyce – przyglądać się, analizować i wyciągać wnioski z całościowego obrazu rodziny. 
Mimo ugruntowanej w świadomości społecznej roli matki, próbować dowartościowywać 
też rolę ojca. Jak pokazuje doświadczenie, bez względu na to, jaki by on nie był, zawsze 
będzie najważniejszą osobą – w znaczeniu rodzica – dla dziecka. Zasadne byłoby koń-
cowe porównanie rodzicielstwa (ojcostwa) jako jednego z podstawowych fundamentów 
tożsamości osobowej człowieka. Wszelkie więc odniesienia do własnego Ja, będą korze-
niami sięgać do jej istoty.

Streszczenie:
Niniejsze rozważania ukazują problematykę uwarunkowań formowania się tożsamości oso-

bowej dziecka, pochodzącego z rodziny dysfunkcyjnej. Tożsamość jest rozumiana i definiowa-
na w świetle interdyscyplinarnym. Omawiane zagadnienie szczególnie odnosi się do współ-
czesnego kontekstu rodzicielskiego (nie)obecnych ojców w życiu swoich dzieci. Jednocześnie 
podkreśla się znaczenie prawidłowo realizowanego ojcostwa dla właściwego wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wzrostu osobowego dziecka. Przyjęta perspektywa 
wynika z doświadczeń pracy zawodowej z dziećmi i rodzinami w obszarze pomocy społecz-
nej. Wnioski końcowe skłaniają do podjęcia refleksji z zakresu niesienia wsparcia oraz pomocy 
dziecku i rodzinie, dostrzeżenia udziału ojcostwa dla prawidłowego przebiegu kształtowania 
się tożsamości osobowej w okresie dzieciństwa oraz wskazuje na istotne znaczenie transmisji 
międzypokoleniowej w rodzinach dysfunkcyjnych.

Słowa kluczowe: ojcostwo, tożsamość osobowa, dziecko, rodzina dysfunkcyjna, 
transmisja międzypokoleniowa. 

Summary:  
The importance of fatherhood in the process of shaping the personal identity of a child 

from a dysfunctional family
These considerations show the problem of conditions for the formation of a child’s 

personal identity, coming from a dysfunctional family. Identity is understood and de-
fined in an interdisciplinary light. This issue is particularly relevant to the contemporary 
context of the parent (un) present fathers in the lives of their children. At the same time, 
the importance of correctly implemented paternity for the proper fulfillment of care and 
educational functions and the personal growth of the child is emphasized. The adopted 
perspective results from the experience of working with children and families in the area 
of social welfare. Final conclusions encourage reflection in the area of providing support 
and assistance to children and families, noticing the participation of fatherhood for the 
proper course of shaping personal identity during childhood, and points to the importance 
of intergenerational transmission in dysfunctional families.

Keywords: paternity, personal identity, child, dysfunctional family, intergenerational 
transmission. 
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SYSTEMOWE MOŻLIWOŚCI 
POMOCY RODZINOM OBCIĄŻONYM 
SIEROCTWEM

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II 
w Lublinie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocja-
lizacja. Obecnie doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na 
Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej.

 mgr Renata Wawerska – KUL JP II w Lublinie   

 

Wprowadzenie
Kwestia sieroctwa jest zagadnieniem szczególnie ważnym w obszarze pedagogiki, 

której przedmiotem jest wychowanie człowieka. Głównym zadaniem wspomnianej nauki 
jest osiągnięcie optymalnego rozwoju psychofizycznego osoby. Podobnie jak w przypad-
ku rodziny, modele pieczy zastępczej rozumiane są zarówno w kategorii grupy społecz-
nej, środowiska społecznego i wychowawczego.

Niepodważalnym, jest jednak fakt podkreślany wielokrotnie w związku z definiowa-
niem pojęcia rodziny, iż stanowi ona optymalne środowisko wychowawcze osoby. Za-
kłada się także, iż jest to miejsce zaspokajania podstawowych potrzeb jednostki w tym 
zwłaszcza bezpieczeństwa, potrzeb materialnych i emocjonalnych.

Systemowe oddziaływania w zakresie sieroctwa zarówno naturalnego jak i społecz-
nego stanowią bezpośrednią odpowiedź na rażące godzenie w podstawowe potrzeby 
dziecka. Oddziaływania te mają równoważyć działania determinujące jego dalszy rozwój 
psychiczny, intelektualny, moralny, społeczny i kulturalny. 

Pedagogiczna troska o kondycję współczesnej rodziny
Zgodnie z literaturą przedmiotu, rodzina to „podstawowa komórka społeczna składa-

jąca się z rodziców, ich dzieci oraz najbliższych krewnych. Rodzina jest bardzo ważnym 
środowiskiem wychowawczym i socjalizacyjnym, które w znacznym stopniu wpływa 
na kształtowanie się u dzieci określonych wartości, przekonań i postaw, a także dążeń i 
aspiracji życiowych”1.

Określa się często również, iż rodzina, to „podstawowa i historyczno-socjologiczna 
najstarsza instytucja życia społecznego”2.

Czy też zaznacza się, że rodzina jest „potocznie określana mianem podstawowej ko-

1  C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Rodzina, [w:] Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 155-156.

2  B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Rodzina, [w:] Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2000, s. 192.
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mórki społeczeństwa jako mała grupa społeczna”3.
Inna definicja, zawierająca ujęcie socjologiczne podkreśla, iż rodzina to „mała grupa 

społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeń-
ska, rodziców z dziećmi - więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinne-
go, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”4.

Rodzina dysfunkcjonalna natomiast oznacza rodzinę, która nie może lub nie chce 
sprostać obowiązkom właściwym dla jej funkcji, pełnionym zgodnie z oczekiwaniami 
społeczeństwa. W tej sytuacji można mówić o rodzinie niewydolnej, dysfunkcjonalnej, 
zdezorganizowanej, zaniedbanej, patologicznej czy problemowej. Takie określenia stoso-
wane są zamiennie wobec rodzin o naruszonej lub niepełnej strukturze, osłabionych wię-
ziach czy takich, w których nie są realizowane podstawowe role społeczne. Warto pod-
kreślić, zatem, że wymienione wyżej terminy mogą odnosić się zarówno do rodzin, które 
obciążone są jedną dysfunkcją, jak i tych którym jednocześnie właściwe jest ich kilka5.

Szczególne znaczenie w tym zakresie związane jest z samą typologią współczesnej ro-
dziny, a mianowicie z podziałem w którym rozróżnić można prócz rodziny pełnej także ro-
dzinę niepełną, rodzinę samotnej matki, rodzinę zrekonstruowaną czy rodzinę nieformalną6.

W przeciwieństwie do rodziny pełnej, w której potencjalnie rodzice pozostają formal-
nie w związku małżeńskim, zamieszkują wspólnie i wychowują swoje dzieci w rodzinie 
niepełnej rolę wychowawczą i opiekuńczą sprawuje tylko jeden z rodziców, w tym także 
wymienione samotne matki. Inaczej jest w przypadku rodziny zrekonstruowanej gdzie 
wychowywane są dzieci z kolejnych związków jednego lub obojga rodziców a także w 
przypadku rodzin nieformalnych, które charakteryzuje kohabitacja lub konkubinat.

Każdy z tych typów generuje inne doświadczenia zdobywane w toku aktywności 
rodzinnej, które są tym samym podstawą odmiennych zmian rozwojowych jej człon-
ków. Rodzina inicjuje zatem przekształcenia czynności psychicznych, postaw, wartości, 
zachowań czy struktur osobowości podmiotu. Mimo iż jest to środowisko szczególnie 
sprzyjające indywidualnemu rozwojowi, niepokojącym jest fakt pojawiania się coraz 
większej liczby czynników zagrażających idei życia rodzinnego7.

Podstawą dla całościowej prezentacji powyższego zagadnienia jest odniesienie do 
determinantów funkcjonowania rodziny, które stanowią czynniki biologiczne, socjokul-
turowe, społeczno-ekonomiczne, psychologiczne oraz zdrowotne8. W ich zakresie nato-
miast wymienić można także deficyty, które występują w postaci zaburzeń psychicznych, 
niskiego statusu społecznego i ekonomicznego, braku opieki, rozpadu rodziny, uzależ-
nień czy przedłużających się chorób jednego z członków rodziny.

3  F. Adamski, Rodzina, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V („R”-„St”), Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 306.

4  W. Okoń, Rodzina, [w:] Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 337.
5  A. Kotlarska-Michalska, Dysfunkcje rodziny jako efekt przemian makrostrukturalnych, [w:] D. Trawkowska (red.), 

Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnic-
two Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2011, s. 15-16.

6  T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s. 25-27.

7  H. Liberska, Rodzina jako kontekst rozwoju, [w:] M. Sobczak- Michałowska, A. Kozubska (red.), Budowanie 
systemu wsparcia dla rodziny: możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 35-36.

8  T. E. Olearczyk, Sieroctwo…, s. 146-147.
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W pedagogicznym aspekcie dysfunkcjonalność stanowi skutek współwystępowania 
sytuacji niekorzystnych w zakresie materialnym, wychowawczym, emocjonalnym, opie-
kuńczym i kulturowym.

Można mówić o dysfunkcji rodziny całkowitej lub częściowej. Pierwsza oznacza, iż 
w rodzinie występuje kompletne niepowodzenie w realizacji zadań, które zniwelowane 
zostać muszą poprzez wyspecjalizowane rodziny lub instytucje. Druga natomiast odnosi 
się do pomocy instytucji w przypadku gdy rodzina nie potrafi realizować właściwych 
sobie zadań i podstawowych funkcji9.

Rozwijając tę myśl, warto wskazać dwie tendencje charakteryzujące relacje pomiędzy 
współwystępującymi deficytami. Prawidłowości te noszą nazwę zasad domina i synergii. 
Pierwsza z nich mówi, że problemy w jednej funkcji warunkują problemy w innych funk-
cjach, druga natomiast, iż jedne problemy wzmacniają znaczenie pozostałych10.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, iż dysfunkcja rodziny ujmowana jest 
jako niewłaściwy sposób realizacji danej roli, a nie brak jakiegoś jej elementu. Co więcej 
poza tym, że może występować na skutek ubóstwa, uzależnienia, bezrobocia, migracji za-
robkowej czy orientacji rodziców na sukces materialny, może również być powiązana ze sła-
bą ofertą spędzania czasu wolnego, oddziaływaniem środowiska rówieśniczego, złym wpły-
wem filmów i gier komputerowych czy też propagowaniem konsumpcyjnego stylu życia. 

Nieodzowne jest odwołanie się w tym momencie do priorytetu wychowania. Należy 
pamiętać, że „wychowanek nie jest nigdy przypadkiem standardowym, ale zawsze istotą 
niepowtarzalną, na którą wychowawca nie może odpowiadać inaczej, jak tylko postawą 
miłości wychowawczej, cierpliwości, optymizmu i nadziei”11. Kiedy zaburzone zostaje to 
podstawowe prawo cierpi najbardziej bezbronna istota, którą jest dziecko. Najważniejszą 
rolą pedagoga jest wówczas rozpoznanie symptomów wskazujących na zakłócenia wy-
magające interwencji specjalistycznej.

Jak słusznie definiuje A. Rozłucka: „Trzeba zatem w ramach systemu powszechnego 
kształcenia wyposażać młodych ludzi w mechanizmy radzenia sobie w sposób konstruk-
tywny z problemami krzywdzenia i uczyć wsparcia oraz pomagania innym w sytuacjach 
trudnych, a szczególnie dzieciom, które są bezbronne”12. 

Mimo, iż „wszystkie badania socjologiczne wskazują na fakt trwałego zajmowania 
przez rodzinę, jednej z najwyższych pozycji w uznawanej hierarchii wartości”13, rzeczy-
wistość społeczna odbiega znacznie od jej obrazu życzeniowego.

Zgodnie z powyższym należy przedstawić główne kierunki przemian w rodzinie, do 
których należą pomniejszenie roli norm i wartości rodziny, tendencje do rozpadu rodziny, 

9  L. Klimek, Dysfunkcjonalność rodziny jako główne źródło sieroctwa społecznego we współczesnej Polsce, [w:] S. 
Bębas (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 
142-143.

10  Z. Kawczyńska-Butrym, Rodziny zależne od pomocy- wsparcie z zewnątrz- wykorzystanie zasady domina i syner-
gii (DiS) oraz zasobów rodziny, [w:] D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne 
rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2011, s. 80.

11  M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 308.
12  A. Rozłucka, Pomoc i wsparcie dziecka w sytuacji dezintegracji rodziny, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.), 

Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2014, s. 164.

13  E. Frankowski, Obraz współczesnych zagrożeń wobec rodziny, [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia rodz-
iny, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006, s. 112.
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mniejsza spójność rodzin, niski poziom świadomości ról rodzinnych, wzrost liczby dzieci 
wymagających różnych form zastępczego wychowania, przenoszenie ról rodzicielskich 
na dziadków, poczucie zagubienia wartości, degradacja i deprecjacja wartości roli męż-
czyzny-ojca i rozdzielność pokoleń14.

Zobrazowane przy pomocy przykładów tendencje naznaczają, iż „w sytuacji zagroże-
nia dziecka w rodzinie w środowisku lokalnym pomoc powinna być oparta na wczesnej 
– indywidualnej czy instytucjonalnej- interwencji i środowiskowych formach pomocy i 
terapii. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakazuje rozwiązanie problemów na naj-
niższym poziomie, ze wsparciem władz wyższego szczebla wszędzie tam, gdzie jest to 
konieczne i możliwe”15.

Kryzys dotykający współczesną rodzinę zdeterminowany jest wieloma, często sprzę-
żonymi przyczynami z czego wynika potrzeba podjęcia działań pomocowych o różnora-
kiej specyfice. W ich zakresie szczególnie należy podkreślić pojęcie wsparcia oraz po-
mocy społecznej.

W trosce o kondycję współczesnej rodziny, warto wskazać działania w jakich rodzi-
na może uczestniczyć zapobiegając jednocześnie omówionym już niekorzystnym zjawi-
skom. Można wyróżnić trzy podejścia według których rodzina jest źródłem, narzędziem 
bądź też obiektem działań profilaktycznych16.

Źródłem działań profilaktycznych może być wyłącznie rodzina, która realizuje swoje 
podstawowe funkcje, a dziecko nie przejawia zachowań problemowych wynikłych z dez-
integracji życia domowego.

Rodzina będąca narzędziem działań profilaktycznych okazjonalnie potrzebuje wspar-
cia w sytuacjach trudnych, a zachowanie dziecka wskazuje na konieczność interwencji 
specjalistycznej.

W przypadku rodziny jako obiektu działań profilaktycznych jakość współżycia jest 
destrukcyjna, a rozwój dziecka wskazuje na pilną potrzebę interwencji specjalistycznej. 

Podkreślając znaczenie oraz aktualność problemu dysfunkcji rodziny stanowczo wska-
zać należy, iż „efektywne wsparcie społeczne dziecka i rodziny w wypełnianiu przez nich 
funkcji życiowych jest naszym społecznym obowiązkiem”17.

W zakresie pomocy świadczonej na rzecz rodzin przez różne podmioty, mówić moż-
na o instytucjach rządowych, instytucjach pozarządowych jak też organizacjach kościel-
nych18. Zakres ich działań realizowany jest od uzupełniania funkcji rodziny po formy 
opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi.

Aby właściwie określić rodzaj pomocy należy odwołać się do jej klasyfikacji, w której 
wyróżnić można interweniowanie, wyręczanie, pomaganie przez utrudnianie, tworzenie 
dóbr, redukcje aspiracji, dzielenie się dobrami oraz opiekę19.

14  T. E. Olearczyk, Sieroctwo…, s. 64.
15  A. Rozłucka, Pomoc…, s. 164.
16  Z. B. Gaś, Rodzina a profilaktyka, [w:] G. Soszyńska (red.), Pomagać rodzinie: problemy współczesnej rodziny w 

ujęciu psychologicznym, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, Lublin 2003, s. 34-38.
17  A. Rozłucka, Pomoc…, s. 163.
18  L. Hurło, Proces zmian zachodzących w rodzinie. Przeszłość i teraźniejszość, [w:] I. M. Kijowska, M. Przy-

bysz-Zaremba (red.), Rodzina: przeobrażenia-problemy-pomoc, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej, Elbląg 2013, s. 42-43.

19  B. Hajduk, E. Hajduk, O rodzajach pomocy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 52-68.
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Instytucjonalne działania socjalizacyjne realizowane są w postaci form opieki i pomo-
cy rodzinie. Wśród nich za typologią J. Brągiel, wymienić można jako główne instytucje 
wsparcia powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, poradnie 
rodzinne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne20. Placówki wsparcia dziennego sta-
nowią natomiast świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wycho-
wawcze oraz warsztaty terapii zajęciowej21. 

Skuteczność działań zewnętrznych a tym samym nie pogrążanie się w dalszym kryzy-
sie rodziny zdaniem Mirosława Murata uwarunkowane jest poprzez umiejętność prawi-
dłowego zdiagnozowania problemu i odpowiednie dobranie formy terapii przez pracow-
ników instytucji pomocowych22.

Szczególnie ważnym elementem pomocy rodzinie, sytuującej się w kategorii pracy 
socjalnej są działania ukierunkowane na zasoby jednostek, czyli dostrzeganie mocnych 
stron na rzecz odejścia od poszukiwania deficytów czy patologii. Bazuje więc to podej-
ście na przeświadczeniu o potencjale jednostki i otoczenia, upatrując w indywidualnych 
umiejętnościach podstawową rolę w przezwyciężaniu problemów rodziny.

 Podejście wyżej wymienione akcentuje prawidłowość, według której jednostki są bar-
dziej skłonne do zmiany, gdy są aktywnymi podmiotami procesu, niż przedmiotem zmian 
kreowanych przez innych. Można zatem mówić o takim sposobie pracy z rodziną, który 
jest skoncentrowany na rozwiązaniach. Podstawowe założenia tej konwencji według M. 
Ciczkowskiej - Giedziun obejmują:

brak prostych rozwiązań które pasują do każdego oraz projektowanie takiego podej-
ścia, które będzie pasowało do potrzeb konkretnego klienta;

wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację i wiele różnych rozwiązań;
traktowanie postawy oporu raczej jako swoiste zaproszenie do współpracy w sposób 

respektujący potrzeby klienta;
postawę osoby pomagającej jako podstawowego znaczenia w procesie współpracy i 

zmiany;
przeświadczenie, że małe zmiany prowadzą do dużych zmian;
zasoby i siły potrzebne do pokonania trudności i przeprowadzenia zmian posiadane 

przez ludzi, które należy uruchomić, uwzględniając mocne strony oraz sukcesy;
brak potrzeby znajomości szczegółów problemu dla jego rozwiązania;
koncentrację na przyszłości, a nie przeszłości;
określanie stosownych rozwiązań i celów terapii przez klientów23.
Opisane wyżej zagadnienia, dotyczące instytucjonalnej oferty wsparcia rodziny, sta-

nowią podstawę do sformułowania konkluzji o efektywności podejmowanych działań.
Do największych sukcesów osiąganych przez rodziny w toku pomocy społecznej wg 

I. Krasiejko, można zaliczyć: pozostanie dzieci w rodzinach naturalnych, zmniejszenie 

20  J. Brągiel, S. Badora, Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 125-164.

21  Tamże, s. 219-247.
22  M. Murat, Rodzina w kryzysie i potrzeba pomocniczości, [w:] M. Dudek (red.), Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, 

Mieczysław Dudek, Krasnystaw 2010, s. 57.
23  M. Ciczkowska-Giedziun, Praca socjalna z rodziną opartą na zasobach, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Dys-

funkcje rodziny: Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, t. XXI, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 217-220.
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zależności od świadczeń z pomocy społecznej, dobry poziom wypełniania funkcji rodzi-
cielskich, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej jedną osobę w rodzinie, 
podniesienie wyników szkolnych dzieci czy przełamywanie oporu uczestników do podej-
mowania zmian sytuacji życiowej24.

Rodzinne formy opieki zastępczej
Opisane w kontekście pedagogicznym i społecznym problemy rodzin dysfunkcyjnych 

i patologicznych, mogą w konsekwencji prowadzić do zjawiska sieroctwa społecznego.
Literatura przedmiotu dostarcza wielu definicji tego pojęcia, wśród nich stanowisko 

zgodnie z którym sieroctwo społeczne oznacza „sytuację życiową dziecka, w której zosta-
ło ono pozbawione odpowiedniej opieki rodzicielskiej, podobnie jak to się dzieje w przy-
padku sieroctwa naturalnego, choć oboje rodzice (lub przynajmniej jedno z nich) żyją”25.

Model rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym obejmuje rodziny zastęp-
cze, rodziny adopcyjne, rodzinne domy dziecka oraz wioski dziecięce SOS.

Pierwszą z wymienionych form opieki są rodziny zastępcze, których charakterystyka 
odnosi się bezpośrednio do ich typów. Zgodnie z kryterium więzi prawno-emocjonalnej 
między wychowankami, a rodzicami zastępczymi wyróżnić można rodziny zastępcze spo-
krewnione z dzieckiem i zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych, rodziny spokrewnio-
ne z dzieckiem, ze względu jednak na dalszy stopień pokrewieństwa nie zobowiązane do 
alimentacji oraz rodziny obce, nie pozostające w stosunku pokrewieństwa z dzieckiem26.

Precyzując, można mówić w powyższych przypadkach o rodzinach zastępczych, spo-
krewnionych, niezawodowych oraz zawodowych wielodzietnych, pełniących funkcję po-
gotowia rodzinnego lub specjalistycznych.

Ze względu natomiast na specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem 
można wyodrębnić rodziny terapeutyczne, resocjalizacyjne i preadopcyjne. Podejmują 
one opiekę nad dzieckiem ze względu na stan jego zdrowia wymagający szczególnej tro-
ski, pełnią taką opiekę na dziećmi, które zdradzają przejawy demoralizacji lub przyjmują 
dziecko z zamiarem późniejszej adopcji27.

W ramach rodzinnych form kompensacji sieroctwa społecznego bardzo ważnym ele-
mentem jest fakt tego, komu powierzana jest opieka nad dzieckiem.

Zgodnie z polskim prawodawstwem rodzinę zastępczą może stanowić małżeństwo 
lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, jeśli kandydaci spełniają poniższe 
warunki:

dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
mają obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania w Polsce i korzystają w pełni 

z praw cywilnych i obywatelskich;
nie byli pozbawieni praw rodzicielskich i opiekuńczych;

24  I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji: wstęp do teorii i praktyki nowej profesji 
społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2013, s. 56-57.

25  D. Wosik- Kawala, Zastępcze środowiska rodzinne, [w:] B. Wojciechowska-Charlak (red.), Środowiska opiekuń-
czo-wychowawcze, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 51.

26  Z. Węgierski, Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 
2006, s. 85.

27  J. Matejek, Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] A. Kalus (red.), W świecie dziec-
ka osieroconego i rodziny adopcyjnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 141-142.
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nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało 
stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania28.
 Drugą z przywołanych rodzinnych form opieki są rodziny adopcyjne, które z kolei 

uwzględniają trzy postacie przysposobienia: pełne, niepełne oraz całkowite29.
W świetle prawa przysposobienie pełne dziecka w swych konsekwencjach jest iden-

tyczne jak w przypadku rzeczywistego urodzenia się tego dziecka w tej rodzinie, pomimo 
iż akt urodzenia zawiera adnotację o adopcji.

Przysposobienie niepełne skutkuje powstaniem więzi wyłącznie między stronami 
przysposobienia, dlatego też dziecko nie traci stosunku prawnego z rodziną biologiczną.

Następstwem przypadku przysposobienia całkowitego jest natomiast sporządzenie no-
wego aktu urodzenia dziecka.

Sama procedura powierzania dziecka rodzinie adopcyjnej obejmuje sporządzenie dia-
gnozy stanu zdrowia dziecka i jego sytuacji rodzinnej, rozpoznawanie, przygotowanie i 
kwalifikowanie kandydatów na rodziców przybranych oraz dobór rodziców adopcyjnych 
do konkretnego dziecka30.

Kandydatów zapoznaje się z trudnościami, które mogą powstać w pierwszym okresie 
po przyjęciu dziecka oraz dostarcza się im jak najwięcej informacji dotyczących przy-
sposabianego. Działania te służą zarówno świadomości, jak i odpowiedzialności decyzji 
przyszłych rodziców. Należy pamiętać, iż przysposobienie jest zjawiskiem społecznym w 
związku z czym opiekunowie będą musieli sprostać stosunkowi otoczenia wobec dziec-
ka, problemom wychowawczym a także kwestii tajemnicy adopcji.

Trzecią formę nieinstytucjonalnych form opieki stanowią rodzinne domy dziecka, 
które są placówkami koedukacyjnymi, szczególnie potrzebnymi do zapewnienia opieki 
licznym rodzeństwom, dla których trudno znaleźć rodzinę zastępczą31.

Można wskazać na dwa rodzaje rodzinnych domów dziecka. Pierwszy z nich polega 
na organizowaniu odrębnych domów rodzinnych, znajdujących się wśród innych sąsied-
nich gospodarstw domowych w aglomeracji miejskiej. Drugi natomiast to wspólne osie-
dla mieszkaniowe32.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka powierza się najczęściej małżeństwom, od 
których wymaga się dojrzałości emocjonalnej i społecznej, dobrego stanu zdrowia, pełni 
władz cywilnych i obywatelskich, obywatelstwa polskiego i stałego zamieszkania w kra-
ju, a także odpowiedniego doświadczenia życiowego i średniego wykształcenia 33.

 Ostatnim, czwartym przytoczonym typem rodzinnych form opieki nad dzieckiem 
osieroconym są Wioski dziecięce SOS. 

 Najlepiej zagadnienie tego środka kompensacji ukazuje koncepcja pedagogiczna wio-
sek dziecięcych SOS, której twórcą był Herman Gmeiner. Oparta jest ona na czterech 
podstawach:

28  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 ze zm.).
29  U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wycho-

wania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 50.
30  Tamże, s. 53.
31  D. Wosik-Kawala, Zastępcze…, s. 76.
32  Tamże, s. 77.
33  Z. Węgierski, Opieka…, s. 90.
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Matki - matka jest samotną kobietą wychowującą dzieci. Musi mieć właściwe kom-
petencje do podejmowania zadań związanych z opieką, dlatego uprzednio przechodzi 
odpowiedni kurs obejmujący zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.

Rodzeństwa – rodzeństwo powierzone jest jednej matce. Przyjmowane są głownie 
dzieci do 8 roku życia, ale też starsze przez wzgląd na młodsze rodzeństwo, które nie 
ukończyło jeszcze 8 lat. Przeciętnie w rodzinie jest od 6 do 8 dzieci. 

Domu – dom jest centralnym miejscem wioski. Dzieci przebywają w nim do momentu 
usamodzielnienia się, uczestnicząc w jego prowadzeniu. Pomocą jest także ciocia, która 
opiekuje się dziećmi podczas nieobecności matki. 

Wioski – wioska składa się z 12-15 domków jednorodzinnych, z których każdy ma in-
dywidualny charakter w zależności od potrzeb rodziny. Dzieci uczęszczają do szkół, które 
znajdują się w tej samej miejscowości co wioska 34.

We wioskach przyjęto, że do czasu nauki dziecka w szkole i gimnazjum dominujący 
wpływ na wychowanie ma matka. Element ojcowski natomiast zastępowany jest przez dy-
rektora, pedagoga, psychologa oraz innych mężczyzn będących pracownikami w wiosce35.

Instytucjonalna piecza zastępcza 
Zgodnie z artykułem 93 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki 
opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub inter-
wencyjnego ośrodka preadopcyjnego36.

W artykule 109 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawarta jest 
informacja, iż w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci 
wymagające szczególnej opieki. A zatem te, które ze względu na stan zdrowia wskazujący 
na potrzebę stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą przebywać w rodzin-
nej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Tą forma opieki może 
być objętych łącznie 30 wychowanków37.

Natomiast, artykuł 111 tej samej Ustawy wskazuje, że w interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają wyspecjalizowanej opieki i w okresie 
oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać ulokowane w rodzinnej pieczy zastępczej. 
W tym samym czasie, nie może przebywać w nim więcej niż 20 dzieci, z zastrzeżeniem, 
iż pobyt nie powinien trwać dłużej niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia38.

W przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej ustawodawstwo wskazuje na jej typ 
socjalizacyjny, interwencyjny, specjalistyczno-terapeutyczny oraz rodzinny39.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego wychowuje dzieci w różnym 
wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę 
licznemu rodzeństwu jak też, współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i 

34  U. Kamińska, Zarys…, s. 74-75.
35  J. Leziak, W. Czepczyński, D. Wosik-Kawala, Wioski dziecięce w Polsce, [w:] D. Wosik-Kawala (red.), Rodzinne 

i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2011, s. 251.

36  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 ze zm.).
37  Tamże, art. 109. 
38  Tamże, art. 111.
39  Tamże, art. 101.
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asystentem rodziny40.
Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna 

opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. W sposób szczególny placów-
ka jest zobowiązana przyjąć dziecko w czasie wymagającym natychmiastowego zapewnie-
nia dziecku opieki41.

Typ specjalistyczno-terapeutyczny właściwy jest dla sprawowania opieki nad dzieckiem 
o indywidualnych potrzebach, w szczególności: legitymującym się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym jego stopniu, wymaga-
jącym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii czy też 
wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych42.

Najbardziej tradycyjną formą opieki całkowitej nad dziećmi osieroconymi pozostaje 
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Charakterystykę tej instytucji 
najlepiej określają funkcje, jakie spełnia. W tym funkcja readaptacyjna, kompensacyjna, 
opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna43.

Zasadniczą kwestią jest wyakcentowana zarówno w podjętym temacie opracowania, jak 
również w rozporządzeniu resortu polityki społecznej adnotacja obligująca dom dziecka do 
podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Systemowe ujęcie tego problemu skoncentrowane jest głownie wokół kształtowania 
właściwych stosunków między wychowankiem, a jego rodzicami w celu umożliwienia mu 
powrotu do domu rodzinnego.

W Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wskazuje się, iż placówka opiekuńczo-wychowaw-
cza typu socjalizacyjnego powinna kierować się poszanowaniem praw rodziców zagwaran-
towanych w przepisach prawa rodzinnego, a w szczególności prawa do kontaktowania się 
z dzieckiem. Ma ona za zadanie ponadto utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami 
socjalnymi ośrodka pomocy społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania wychowanka, 
gdyż pracownik socjalny zatrudniony w placówce jest odpowiedzialny za pracę z rodziną 
dziecka. Diagnozuje w tym zakresie sytuację domową, współdziała z instytucjami wspie-
rającymi tę rodzinę w unormowaniu warunków bytowych i przygotowaniu na moment po-
wrotu do niej dziecka.

Praktyka wskazuje na zależność, według której natychmiastowa współpraca z rodzicami 
młodszych dzieci umieszczonych w placówce wzmacnia rodziców, w konsekwencji cze-
go umożliwia wychowankom powrót do rodziny biologicznej w okresie pierwszego roku 
pobytu w domu dziecka. Atutem współpracy stron jest fakt, iż miejsce pobytu dziecka za-
zwyczaj nie jest zbytnio oddalone od domu rodzinnego. W przypadku wychowanków w 
starszym wieku szkolnym zaś, uwidacznia się tendencja niechęci powrotu do rodziny, wy-
nikająca ze świadomości, że placówka stwarza im większe szanse na usamodzielnienie się, 
niż postrzegana poprzez wcześniejsze doświadczenia dysfunkcjonalna rodzina44.

40  Tamże, art. 102.
41  Tamże, art. 103.
42  Tamże, art. 105.
43  A. Dylik, J. Klukow, D. Wosik-Kawala, Placówka socjalizacyjna- dom dziecka, [w:] D. Wosik-Kawala (red.), 

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skło-
dowskiej, Lublin 2011, s. 230-231.

44  U. Kamińska, Zarys…, s. 91.



ARTICLES

190

Podsumowanie
Realizacja modelu organizacji opieki nad rodziną i dzieckiem w sytuacjach problemo-

wych koncentruje się w pierwszej kolejności na wsparciu rodziny poprzez aktywizację 
jej własnego potencjału. Pomoc w tym zakresie ma na celu dostarczenie rodzinie dys-
funkcjonalnej sposobów konstruktywnego korzystania z posiadanych kwalifikacji, celem 
redukowania występujących sytuacji niepożądanych i poprawy jej funkcjonowania.

Problematyka zaspokajania potrzeb dziecka i wspierania jego rodziny w ofercie syste-
mowej natomiast szczególną uwagę kieruje na kontekst współpracy placówek z rodziną 
biologiczną oraz czynienia konkretnych starań na rzecz powrotu dziecka do rodziny bio-
logicznej. W przypadku sieroctwa naturalnego priorytet stanowi kompensacja oraz dzia-
łania sprzyjające znalezieniu rodziny przysposabiającej, bądź też umieszczenie dziecka 
w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Nadrzędną zasadą pozostaje niezmiennie dobro dziecka i to ono wyznacza zarówno 
samo potrzebę ingerowania w jego naturalne środowisko wychowawcze, jak też koniecz-
ność jego zmiany w sytuacjach skrajnych.

Streszczenie:
Artykuł wykazuje, iż kondycja współczesnej rodziny obarczona jest problemem dys-

funkcjonalności. Oprócz sieroctwa naturalnego obecnie istotnym problemem jest także 
sieroctwo społeczne, charakteryzujące się brakiem odpowiedniej opieki rodzicielskiej. 
Starania sytuujące się w obrębie zapewnienia dziecku optymalnych warunków do roz-
woju sprawiają, że system wsparcia rodziny obejmuje zarówno pracę na jej zasobach, 
jak też uwzględnia możliwość kompensacji sieroctwa w rodzinnych i instytucjonalnych 
formach opieki. 

Słowa kluczowe: rodzina, rodzina dysfunkcjonalna, sieroctwo, wspieranie rodziny, 
rodzinne formy opieki zastępczej, instytucjonalna piecza zastępcza

Abstract:
System abilities of the assistance of families burdened with the orphanage
The article is showing that the condition of the contemporary family is burdened with 

the problem of the failure. Apart from the natural orphanage at present an orphanage 
social, being characterized by a lack of the proper parental care is a relevant problem. 
Efforts placing themselves within providing for the child optimal conditions to the devel-
opment cause that the system of supporting the family includes both work on her sources, 
as well as a possibility of the compensation is taking orphanages into account in family 
and institutional forms of the care.

Key words: family, inefficient family, orphanage, supporting the family, family forms 
of the foster care, institutional substitute care
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DOPUSZCZALNOŚĆ SKARGI WRONGFUL LIFE 
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM - UWAGI

DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

W 2018 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Prawo, seminarium Prawo 
Cywilne. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się prawo cywilne w szczególności zobowiązania, 
prawo medyczne oraz prawa człowieka. 

 mgr Martyna Włodkowska - KUL JP II w Lublinie   

 

Wprowadzenie 
Anglojęzyczny termin wrongful life w tłumaczeniu dosłownym oznacza „złe życie”1. 

W literaturze prawniczej oznacza on powództwo, którego treścią jest roszczenie odszko-
dowawcze, wytaczane przez dziecko urodzone z fizycznymi lub psychicznymi wadami, 
przeciwko pozwanemu, który na skutek niedbalstwa lub błędu, uniemożliwił rodzicom 
dziecka podjęcia działań zapobiegających jego urodzeniu się w wyniku czego doszło do 
narodzin dziecka, a następnie jego życia „w stanie pokrzywdzenia zdrowotnego” 2.

Zagadnienie wrongful life jest przedmiotem żywej debaty na gruncie różnych nauk 
przede wszystkim filozofii, bioetyki i prawa. Główny problem sprowadza się do postrze-
gania ludzkiego życia w kategoriach szkody i krzywdy. Na gruncie nauk prawnych w 
sprawach z tytułu wrongful life chodzi przede wszystkim o uzasadnienie, iż samo po-
wołanie człowieka do życia może oznaczać jego skrzywdzenie, zaś z punktu widzenia 
moralnego istotny jest powód, dla którego życie może być uznane za krzywdzące3.

Analiza zagadnienia jest wysoce kontrowersyjna w szczególności mając na względzie 
podstawowe prawo człowieka, mianowicie prawo do życia, które zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym ma charakter powszechny (obowiązuje na całym świecie i przysługuje 
każdemu człowiekowi), przyrodzony (przysługuje każdemu od chwili urodzenia4), nie-
zbywalny (nie można się go zrzec), nienaruszalny (istnieje niezależnie od władzy i nie 
może być przez nią dowolnie regulowane) i naturalny (obowiązuje niezależnie od ich 
potwierdzenia przez władzę państwową).

1  K. Kawecka, Skarga wrongful life – charakter prawny i dopuszczalność, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2013, nr 15, 
z. 2, s. 71.

2  Por. K. Kawecka, Skarga…, s. 71; A. Jacek, Złe urodzenie…, s. 93.
3  B. Chyrowicz, Problem wrongful life [w:] M. Safjan (red.), L. Bosek, Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa 

Medycznego, t. 1, wyd. 1, Warszawa 2018, s. 127.
4  Choć i tu występują spory doktrynalne co do zakresu ochrony prawa do życia już od poczęcia na kanwie art. 6 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 roku.
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Wrongful life a ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza
Na gruncie nauki prawa wyróżnić należy odpowiedzialność z tytułu wrongful life od 

ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym kluczowe znaczenie w ich dys-
tynkcji ma kwestia przyczyny powstania niepełnosprawności lub choroby dziecka. Jeśli 
bowiem rozstrój zdrowia dziecka nastąpił w związku z szeroko rozumianą winą lekarza 
(to jest przez działanie lub zaniechanie lekarza) to mamy do czynienia z odpowiedzialno-
ścią na gruncie art. 4461 kc. Jeśli natomiast choroba lub upośledzenie dziecka wynikało 
z przyczyn obiektywnych i niezawinionych, a wina lekarza sprowadza się do uniemoż-
liwienia rodzicom dziecka podjęcia decyzji o tym czy chcą takie dziecko wychować, 
wówczas możliwe jest powództwo z tytułu wrongful life5. 

Warto przy tym wspomnieć, że pojęcie „życia w stanie pokrzywdzenia” zdaje się su-
gerować stan, który można określić mianem niewartego istnienia, który stanowi lepszą 
alternatywę niż urodzenie się. W sytuacji, gdy życie byłoby złe dla osoby, np. ze względu 
na jego znikomą jakość, uznawane jest za niewarte życia, a wówczas urodzenie się było-
by traktowane jako krzywda6. 

W przypadku wrongful life to nie do osoby doświadczającej „pokrzywdzenia” należy 
wybór o kontynuacji lub nie swojej egzystencji. Za nienarodzonych decydują zawsze 
dorośli dysponujący określoną wiedzą i doświadczeniem, stąd usprawiedliwianie decyzji 
o zakończeniu życia dzieci zdiagnozowanych jako poważnie chore. Teoria ta opiera się 
zatem na dwóch założeniach: 1) chorzy oceniają swoje życie z takiej samej perspektywy 
jak zdrowi, 2) decyzja podejmowana jest nie w imieniu własnym, lecz innej osoby. 

Niewątpliwie życie ludzkie jest wartością podstawową i fundamentalną, a przyzna-
jąc pierwszorzędne znaczenie biologicznej naturze człowieka, której przymiotem jest 
rozumność i wolność, nawet przy braku możliwości ich ekspresji, wówczas brak jest 
podstaw by odmówić danemu człowiekowi statusu osoby ludzkiej, by przez to negować 
jego prawo do życia7.

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej w warunkach skargi wrongful life 
2.1. Bezprawne zachowanie wywołujące szkodę 
W ramach koncepcji wrongful life zdarzeń, które mają mieć charakter bezprawny wo-

bec dziecka i rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą personelu medycznego upatruje 
się m.in. w zmuszeniu dziecka do urodzenia się w stanie upośledzenia8 czy nieoczekiwa-
nym urodzeniu się dziecka9, na skutek niezrealizowania prawa dziecka do dokonania na 
nim aborcji. Ponadto w literaturze za czyn bezprawny uznaje się także: naruszenie przez 
lekarza prawa do podjęcia świadomej decyzji co do dalszej egzystencji płodu (przysłu-
gujące rodzicom)10, niedoinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia, bądź wystą-
pieniu schorzeń lub wad rozwojowych dziecka11, przy założeniu że gdyby rodzice wie-

5  Tak: K. Kawecka, Skarga…, s. 71. 
6  B. Chyrowicz, Problem…, s. 127.
7  B. Chyrowicz, Problem…, s. 129.
8  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, dostęp LEX z dnia 

20.05.2018 r., SIP LEX.
9  M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016, s. 201.
10  Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception 

w prawie USA, Nowa Medycyna 2007, nr 1, s. 100 i n.
11  M. Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, Państwo i Prawo 
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dzieli o obciążeniu zdrowotnym dziecka to podjęliby decyzję o przerwaniu ciąży albo 
zrezygnowali z jego poczęcia. Innym z bezprawnych zachowań personelu medycznego, 
prezentowanego w ramach koncepcji wrongful life to nienależyte wykonanie usługi me-
dycznej12.

Przechodząc do analizy powyższego, na wstępie należy zaznaczyć, iż większość dok-
tryny uznaje, że czyn wyrządzający szkodę musi być bezprawny wobec podmiotu, któ-
ry tej szkody bezpośrednio doznał13. Tym samym należałoby już na wstępie wykluczyć 
z kręgu rozważań takie przyczyny jak uniemożliwienie podjęcia rodzicom świadomej 
decyzji co do dalszej egzystencji płodu, czy ich niedoinformowanie o możliwym obcią-
żeniu zdrowotnym dziecka14. Dodatkowo w tych przypadkach występuje dodatkowe za-
łożenie, które opiera się wyłącznie na ich subiektywnym przekonaniu, iż gdyby wystąpił 
dany stan rzeczy, to zdecydowaliby się oni na przeprowadzenie aborcji. To z kolei ma 
istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności w kontekście związku przyczynowo-
-skutkowego między zdarzeniem a szkodą.

Istotny z punktu widzenia tematu jest fakt, że naruszenie obowiązków lekarza związa-
nych z prawem do aborcji może polegać na niedopuszczalnym opóźnieniu zabiegu, a w 
konsekwencji jego uniemożliwieniu. Zarówno judykatura amerykańska, jak i europejska 
jako przyczynę odpowiedzialności odszkodowawczej w pełni akceptuje udaremnienie 
przez lekarza przeprowadzenia aborcji15.

Odnosząc się do koncepcji naruszenia prawa dziecka do dokonania na nim aborcji, 
tudzież jego prawa do „nieistnienia”, „niebycia”, należy stwierdzić, iż obecnie żaden 
z przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa nie ustanawia takiego prawa 
dla żadnego podmiotu, tym bardziej dla dziecka nienarodzonego (płodu) pozbawionego 
podmiotowości prawnej, stąd rozważania mogą mieć charakter jedynie teoretyczny.

Koncepcja „prawa do nieistnienia” nawiązuje do bezprawnego działania lekarza, przez 
co dziecko musiało przyjść na świat w stanie obciążenia zdrowotnego. Tym samym, przy 
założeniu prawidłowości postępowania lekarza alternatywą dla dziecka nie byłoby uro-
dzenie się (życie) bez upośledzeń, a jedynie brak jego istnienia (a więc nienarodzenie).

Koncepcja stanu „nieistnienia”, „niebytu”, znajduje zastosowanie przy użyciu metody 
dyferencyjnej dla ustalenia rozmiaru szkody w warunkach skargi wrongful life. Nazwy te 
z logicznego punktu widzenia oznaczają, że dany podmiot jest, a zarazem go nie ma co 
stanowi oczywistą sprzeczność, a dodatkowo podnosi się w piśmiennictwie brak przy-
datności tej koncepcji dla metody dyferencyjnej, bowiem nie może być skompensowane 
„nic”, „niebyt”, a jedynie wartość utracona lub niekorzystna zmiana stanu16. 

Tym trudniej, uwzględniając powyższe warunki, uznać życie dziecka, które rodzi się 
w stanie obciążenia zdrowotnego za szkodę w znaczeniu prawnym. Brak jest tu elementu 

1985, nr 10, s. 99; M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądów, Warszawa 2012, s. 
201.

12  W. Lang, M. Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody prenatalne i prekoncepcyjne [w:] W. Lang (red.), Prawne 
problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 385.

13  Tak: T. Dybowski [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. Tom III. Część 1. Prawo zobowiązań - część 
ogólna, Wrocław 1981, s. 214; A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawc-
zej w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 113. 

14  K. Mularski, Próba analizy koncepcji „wrongful life”, STPP 2008, nr 3, s. 102 i n.
15  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, SIP LEX.
16  Zob. K. Mularski, Próba analizy…, s. 95 i n.
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dynamicznego, który powodowałby pogorszenie się stanu zdrowia dziecka, bowiem jego 
stanem wyjściowym jest życie w chorobie lub niepełnosprawności, tzn. brak jest zmiany 
na gorsze.

Koncepcji „prawa do nieistnienia” nie da się rozstrzygnąć bez pogłębienia abstrak-
cyjnych rozważań dotyczących początku podmiotowości prawnej człowieka (tzn. od 
kiedy człowiek istnieje). Obecnie polskie prawo przyznaje podmiotowość prawną do-
piero w chwili żywego urodzenia się, z pewnym odstępstwem dotyczącym nasciturusa. 
Zakładając istnienie regulacji przyznającej podmiotowość prawną dziecku już od chwili 
poczęcia wówczas teoretycznie możliwe byłoby przyznanie mu praw dotyczących woli 
narodzenia się bądź dokonania na nim aborcji. Najeży jednak zauważyć, iż wywołałoby 
to szereg „konfliktów” prawnych począwszy od prawa matki do dokonania aborcji, a 
kończąc na tym w jaki sposób dziecko miałoby wyrażać wolę o tym by się nie narodzić.

Co więcej, nawet przyznając podmiotowość prawną od momentu poczęcia dziecku 
nie może przysługiwać prawo do nieistnienia, bowiem już ono istnieje w znaczeniu on-
tologicznym. Dochodzimy tym samym do wniosku, że „prawo do nieistnienia” nie może 
przysługiwać podmiotowi, którego istnienia dotyczy. Bowiem nie można przyznać czło-
wiekowi praw wcześniej jak tylko w momencie jego powstania (zaistnienia). Tym samym 
nie może ono stanowić dobra osobistego dziecka.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że wątpliwości natury prawnej nie budzi 
różnica czasowa między działaniem personelu medycznego a wystąpieniem szkody, bo-
wiem jak już zostało stwierdzone nie ma konieczności by były to zdarzenia jednoczasowe.

Podsumowując rozważania w tej części należy uznać, iż koncepcja wrongful life w za-
kresie w jakim upatruje zachowania bezprawnego w wyżej wymienionych sytuacjach nie 
znajduje ani podstaw ani uzasadnienia w świetle obowiązującego w Polsce prawa.

2.2.  Szkoda w roszczeniach z tytułu złego życia
2.2.1 Życie jako szkoda 
Na wstępnie należy zaznaczyć, iż rozważania dotyczące roszczenia wrongful life do-

tyczą problemu prawa do nieistnienia i nie urodzenia się, problematyki oceny wartości 
życia ludzkiego, jak również problemu wolności i autonomii prokreacyjnej. Są to zatem 
zagadnienia z zakresu nauk filozoficznych i etyki.

Kategoryzacja wartości ludzkiego życia w warunkach skargi wrongful life wywołuje 
pewne kontrowersje nie tylko z uwagi na pojmowanie życia w sposób odmienny niż naka-
zuje koncepcja chrześcijańska, ale przede wszystkim z uwagi na utożsamianie „wartości” 
życia z jego „jakością”. W literaturze wskazuje się, że „brak możliwości korzystania z 
życia w pełni, który zdrowemu człowiekowi wydaje się koszmarny, nie może być miarodaj-
nym argumentem przemawiającym za wykluczeniem wartości życia osoby upośledzonej, 
ponieważ nie jesteśmy tutaj w stanie ani ustalić obiektywnych kryteriów jakości życia, 
ani też postawić się w sytuacji upośledzonej osoby”17. Wynika z tego, że nie ma prostej 
zależności między byciem niepełnosprawnym, czy upośledzonym, a możliwością bycia 
szczęśliwym człowiekiem. Wszelkie ograniczenia możliwości rozwoju wynikające z ob-
ciążenia chorobowego mogą mieć wpływ na jakość życia, przy czym determinowane jest 

17  J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Kraków 2010, s. 94.
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to głównie przez czynniki środowiskowe, jak i osobiste osoby dotkniętej schorzeniem18. 
Bowiem środowisko może pomóc w zniesieniu architektonicznych i technologicznych 
barier uciążliwych dla niepełnosprawnych, natomiast kwestia preferencji i aspiracji ży-
ciowych osób niepełnosprawnych nie musi odbierać im radości z życia i przeszkadzać 
w osobowym rozwoju19 – wszak nie każdy nawet zdrowy człowiek ma możliwość, czy 
nawet chęci, realizowania się i wszechstronnego rozwoju.

Należy uznać, iż ułomności dotykające osobę nie stanowią dostatecznej racji by okre-
ślić życie drugiego człowieka jako „niewarte przeżycia”. Nie mniej jednak niektórzy ba-
dacze podnoszą, że jeśli z życia nie można odnieść jakichkolwiek korzyści to jest ono 
bezwartościowym20. Na poparcie tezy prezentują stan dzieci, które rodzą się bez mózgu 
lub z jego ciężkim uszkodzeniem, które nie są zdolne do doświadczenia rzeczywistości, 
bądź ciężko chore, co determinuje ich śmierć wkrótce po urodzeniu, bądź wiąże się z 
przeżywaniem ogromnego cierpienia bez szans na poprawę ich stanu. Powstaje zatem py-
tanie, czy można mówić o jakiejkolwiek wartości życia tych dzieci, postrzegając „nieist-
nienie” jako stan neutralny, a przynajmniej z perspektywy oceniającego – lepszy aniżeli 
dramatycznie niska jakość ich życia21.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego przez szkodę należy rozumieć, powstałą wbrew 
woli poszkodowanego różnicę między jego obecnym stanem majątkowym a stanem, jaki 
zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Stosuje się tu tzw. metodę 
dyferencyjną, która ma umożliwić obliczenie wysokości szkody przez porównanie stanu 
istniejącego osoby poszkodowanej ze stanem pożądanym, jaki nastąpiłby, gdyby nie za-
istnienie szkody, wyrządzonej przez zobowiązanego.

Na ogół w literaturze przyjmuje się, iż roszczenie wrongful life ma charakter delik-
towy, gdyż dotyczy szkody na osobie, spowodowanej naruszeniem obowiązków lekar-
skich. Rozważyć należy, czy zachodzi tu okoliczność obowiązku naprawienia szkody o 
charakterze majątkowym oraz czy można mówić w takim przypadku o krzywdzie, zgod-
nie z przepisami ogólnymi kodeksu cywilnego.

Należałoby zatem zbadać, czy fakt urodzenia się poszkodowanej jako upośledzonej po-
woduje dla niej powstanie wbrew jej woli różnicy między jej obecnym stanem majątkowym 
a stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Należy sobie 
uzmysłowić, co w tym momencie jest przedmiotem porównania. Stanem obecnym jest ży-
cie z uszczerbkiem na zdrowiu, które z pewnością może być niezwykle kosztowne. Stanem, 
jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jest stan nie urodzenia 
się (ewentualnie nie poczęcia) dziecka upośledzonego. Oczywisty wniosek jaki się tu nasu-
wa to fakt, iż nie da się porównać, a tym bardziej oszacować, tych dwóch sytuacji22.

Wykazanie szkody dziecka wymagałoby uznania jego prawnie chronionego interesu 
w tym, by się nie narodzić lub nie być poczętym. Nie da się uznać, iż w danych okoliczno-

18  B. Chyrowicz, Problem…, s. 128.
19  Zob. szerz. B. Chyrowicz, Problem…, s. 128.
20  P. Singer, Should All Seriously Disabled Infants Live? [w:] H. Kuhse (red.), Unsanctifying Human Life. Essays on 

Ethics, 2002, s. 233 i n.
21  B. Chyrowicz, Problem…, s. 129.
22  M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia 

wrongful life, Diametros 2009, nr 19, s. 147.
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ściach w interesie dziecka jest się nie narodzić bądź nie zostać poczętym i nie można prze-
konująco uzasadnić podobnych praw. Można natomiast zgodzić się z twierdzeniem, że naru-
szenie obowiązków kontraktowych lekarza bądź personelu medycznego może powodować 
szkodę po stronie rodziców, pozbawionych możliwości podjęcia swobodnych decyzji prokre-
acyjnych w zaistniałej sytuacji. To naruszenie obowiązku udzielenia pełnej i wyczerpującej 
informacji nie powoduje automatycznie powstania podobnej szkody po stronie dziecka. Nie 
da się zatem sensownie uzasadnić, iż urodzenie się w jakichkolwiek warunkach jest szkodą w 
rozumieniu prawa cywilnego ani tym bardziej oszacować takowej szkody23.

2.2.2. Zwykłe i zwiększone koszty utrzymania
Jak już zostało wcześniej stwierdzone na gruncie polskiego prawa cywilnego brak jest 

legalnej definicji szkody. Nie mniej jednak zdaniem doktryny przez szkodę należy rozu-
mieć powstałą wbrew woli poszkodowanego różnicę między jego obecnym stanem ma-
jątkowym a stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, 
stosując metodę dyferencyjną, która ma umożliwić obliczenie wysokości szkody przez 
porównanie stanu istniejącego osoby poszkodowanej ze stanem pożądanym, jaki nastą-
piłby, gdyby nie zaistnienie szkody, wyrządzonej przez zobowiązanego24.

Doktryna przyjęła pogląd nazywany teorią rozdzielności, wyodrębniający dziecko 
jako szczególną wartość z jednej strony oraz koszty utrzymania tego dziecka z drugiej, co 
pozwala na pewniejsze operowanie pojęciem szkody25. Tym samym zakres szkody wy-
znaczają obciążenia finansowe związane z defektem narodzonego dziecka będące szkodą 
majątkową oraz cierpienia psychiczne kwalifikowane jako krzywda26.

Sądy orzekając w sprawach związanych z wrongful birth za szkodę uznają koszty, 
cierpienie i krzywdę poniesione i doznane w wyniku urodzenia chorego dziecka, w od-
niesieniu do kosztów utrzymania dziecka zdrowego. W ślad za orzecznictwem amerykań-
skim, takie ujęcie szkody przyjmują polskie sądy. Przykładowo w uzasadnieniu wyroku z 
dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie o sygnaturze V CK 16/03 Sąd Najwyższy nawiązując 
do dorobku sądownictwa w innych krajach stwierdza: „ostatecznie ukształtowała się tam 
praktyka orzecznicza, poparta stanowiskiem doktryny, odróżniająca osobę dziecka (jako 
dobra) od kosztów związanych z jego urodzeniem (jako szkody)”27. 

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 2005 r. uznał „prawo ro-
dziców do świadomego planowania rodziny”, a w przypadku kobiety także „prawo do 
przerwania ciąży”, za prawa podmiotowe, których naruszenie rodzi odpowiedzialność 
odszkodowawczą. Tym samym osoby te są uprawnione, stosownie do treści art. 448 kc, 
do dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także odszkodowania. Sąd za-
tem konsekwentnie zasądził, zgodnie z treścią art. 444 § 1 kc w zw. z art. 361 § 1-2 kc, od 
pozwanego na rzecz powodów koszty ciąży i porodu, odszkodowanie za utratę możliwo-
ści zarobkowych rodziców po urodzeniu upośledzonego dziecka oraz zwiększone kosz-

23  M. Soniewicka, Regulacje prawne …, s. 147.
24  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, SIP LEX.
25  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, SIP LEX.
26  Sz. Bondaruk, Postulaty de lege ferenda w zakresie skargi wrongful birth [w:] J. Mazurkiewicz, P. Mysiak (red.), 

Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, Wrocław 2017, s. 71.
27  Wyrok z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, OSNC 2004 nr 6, poz. 104.
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ty utrzymania tego dziecka. Za punkt odniesienia przyjęto koszty leczenia i utrzymania 
dziecka zdrowego, będącego rówieśnikiem dziecka powodów28.

Szkoda majątkowa, o czym była mowa wyżej, to koszty związane z urodzeniem dziec-
ka z obciążeniem zdrowotnym. Kontrowersje budzi pytanie, czy należy je szacować w 
odniesieniu do kosztów utrzymania zdrowego dziecka czy porównywać z sytuacją, która 
miałaby miejsce, gdyby dziecko w ogóle nie urodziło się. Przy założeniu, że kobieta, 
która urodziła chore dziecko chciała je mieć jednak zdrowe, wówczas zasadnym byłoby 
ustalenie wysokości szkody jako różnicy między kosztami utrzymania dziecka chorego a 
kosztami utrzymania zdrowego dziecka29.

Doktryna dostrzega również inne rozwiązanie. Wśród podstaw uznania powództwa z 
tytułu wrongful life znajduje się założenie, że gdyby lekarz postąpił zgodnie z prawem, 
ciężarna kobieta zdecydowałaby się na przerwanie ciąży. Tym samym - dziecko w ogóle 
nie urodziłoby się. W świetle tych argumentów bardziej uzasadnione staje się oszacowanie 
wysokości szkody majątkowej jako pełnych kosztów utrzymania chorego dziecka. Pełne 
koszty utrzymania dziecka nie mogą być jednakże zasądzone, kiedy przychodzi ono na 
świat zdrowe. Podstawą roszczenia odszkodowawczego rodziców jest bowiem chęć unik-
nięcia urodzenia dziecka defektywnego a tym samym i kosztów z tym związanych, nie zaś 
kosztów utrzymania dziecka w ogóle. Tym samym koszty utrzymania dziecka jako część 
szkody w sprawach z tytułu wrongful birth oraz wrongful life są uwarunkowane defektyw-
nością dziecka30.

Sąd Najwyższy w Polsce podjął uchwałę, w której za zasadne uznał zasądzenie w ra-
mach odszkodowania sumy odpowiadającej kosztom utrzymania dziecka w zakresie 
w jakim „matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie 
nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka”31.

W uzasadnieniu podniesiono, iż z chwilą urodzenia dziecka koszty „niechciane” przed 
urodzeniem stały się „chcianymi” w tym sensie, że matka podjęła decyzję o zatrzymaniu 
dziecka. Tym samym zgodziła się na ponoszenie części tych kosztów „przez sprawowanie 
osobistych starań o jego wychowanie i utrzymanie w celu zaspokojenia usprawiedliwionych 
potrzeb dziecka”32. Uchwała ta podjęta została na kanwie stanu faktycznego dotyczącego 
skargi wrongful birth, bowiem chodziło o dziecko zdrowe, którego matka zaszła w ciążę 
w następstwie gwałtu. Wybór między zatrzymaniem dziecka a oddaniem go do adopcji ma 
matka w każdym przypadku po urodzeniu dziecka, dlatego wydaje się, że takie rozumo-
wanie można stosować analogicznie przy ustalaniu odszkodowania z tytułu wrongful life.

Przy zasądzaniu kosztów utrzymania dziecka co do zasady powinny wchodzić koszty 
już poniesione. W sprawach roszczeń z tytułu wrongful life znaczna część szkody powsta-
nie jednak w przyszłości (w stosunku do czasu orzekania). Dlatego zasadne wydaje się 
odstępstwo od zasady zaliczania na poczet szkody kosztów już poniesionych i uwzględ-
nienie szkody przyszłej, której powstanie jest pewne33.

28  Wyrok SN z dnia 13 października 2005 roku, IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71.
29  I. Stanek, Wrongful birth – niektóre problemy związane z ustalaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, 

dostępny w WWW: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=171, dostęp z dnia: 20.05.2018 r.
30  Tak: T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka..., s. 215.
31  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006, III CZP 8/06, OSP 2007, z. 2, poz. 16.
32  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006, III CZP 8/06, OSP 2007, z. 2, poz. 16.
33  I. Stanek, Wrongful birth…
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2.2.3. Krzywda
Koncepcja wrongful life niekiedy jest odnoszona nie tylko do szkody majątkowej, ale 

także do krzywdy dziecka. Z racji tego, iż występującym z roszczeniem jest dziecko roz-
ważania zostaną ograniczone wyłącznie do krzywdy dziecka nie zaś krzywdy rodziców, 
co mogłoby być przedmiotem skargi wrongful birth.

Podobnie jak w przypadku szkody majątkowej, w ramach koncepcji wrongful life krzywda 
wiązana jest z życiem lub urodzeniem się dziecka w stanie obciążenia zdrowotnego. Jedno z 
ujęć przyjmuje, że krzywdą dziecka jest „życie w stanie pokrzywdzenia”34. Takie ujęcie krzyw-
dy należy uznać za niefortunne z uwagi na występujący w nim błąd idem per idem, bowiem 
„krzywdą” w tym ujęciu jest „stan pokrzywdzenia”. Ponadto, na gruncie reguł semantycznych 
języka podmiot może doznać pokrzywdzenia bądź przez jakiś zewnętrzny wobec niego byt czy 
zjawisko, bądź też przez jakieś podjęte przez siebie działania. W literaturze wyklucza się moż-
liwość bycia „pokrzywdzonym” przez sam fakt że się żyje35, w szczególności gdy w trakcie 
życia nie następuje jego zmiana jakościowa (na gorsze).

W innym ujęciu za krzywdę dziecka uznaje się jego narodziny w stanie pokrzywdzenia36. 
Krzywdą, czyli zmianą (uszczerbkiem) w czyimś stanie psychicznym lub zdarzeniem wywo-
łującym taką zmianę, uznaje się zatem zdanie orzekające o fakcie cierpienia tego podmiotu. 
Biorąc pod uwagę, że narodziny są czynnością fizjologiczną i naturalną konsekwencją cią-
ży kobiety nie jest możliwym określenie tego zdarzenia jako krzywdzącego dla dziecka. Co 
więcej, fakt obciążenia zdrowotnego dziecka istniał realnie już przed porodem stąd nie jest to 
okoliczność, która w jakikolwiek sposób łączy się z chwilą narodzin.

W języku prawniczym „krzywdą” określa się co do zasady zmianę w stanie psychiki pod-
miotu, stanowiącą konsekwencję naruszenia określonych dóbr osobistych. Urodzenie się, na-
wet dziecka obciążonego zdrowotnie, którego konsekwencją jest powstanie podmiotu prawa 
cywilnego trudno uznać za zmianę, która wywołuje negatywne stany psychiczne dziecka37. 
Na obecnym etapie rozwoju nauk medycznych i psychologicznych nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, czy trauma porodowa dzieci zdrowych istotnie różni od tej u dzieci zdrowych. 
Gdyby nawet przyjąć założenie, iż w istocie tak jest to nadal wątpliwa pozostaje możliwość 
ustalenia związku przyczynowego z bezprawnym działaniem lekarzy gwarantów.

W ramach wrongful life za naruszenie dobra osobistego dziecka wskazuje się bądź nie-
wykonanie na nim aborcji, bądź jego urodzenie się. W świetle obecnie obowiązującego 
w Polsce prawa - niewykonanie aborcji przy założeniu braku podmiotowości prawnej nie-
narodzonego dziecka nie może stanowić naruszenia dobra osobistego skoro brak jest pod-
miotu, któremu te dobra miałyby przysługiwać. Hipotetycznie jednak przyjmując istnienie 
postulatu de lege ferenda przyznania podmiotowości prawnej nienarodzonemu dziecku 
przyjęcie, że niewykonanie aborcji jest naruszeniem dobra osobistego, prowadzi do wnio-
sku, że aborcja stanowi realizację jakiegoś dobra osobistego, a to z kolei wyklucza definicja 
dóbr osobistych rozumianych jako uznane przez system prawny wartości obejmujących 
m.in. integralność człowieka, jego indywidualność, godność i pozycję w społeczeństwie38. 

34  Zob. np. T. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, SIP LEX; D. Tykwińska-Rutkowska, Powództwa wrongful birth i 
wrongful conception w świetle orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi, Prawo i Medycyna 2005, nr 3, s. 16 i n.

35  K. Mularski, Próba analizy…, s. 95.
36  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, SIP LEX
37  Zob. K. Mularski, Próba analizy…, s. 96.
38  K. Mularski, Próba analizy…, s. 95.
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W judykaturze uznano, że do katalogu dóbr osobistych należy m.in. prawo do planowania 
rodziny39, jednak niemożliwym jest teoretyczne odniesienie tego dobra do dziecka jeszcze 
nienarodzonego. Prowadziłoby to do wniosku, że dziecko ma prawo do decydowania o 
swoim życiu bądź śmierci, tak jak jego matka o przeprowadzeniu aborcji.

Niezależnie od powyższego, art. 23 kc zawiera przykładowy zestaw rodzajów dóbr 
osobistych w którym znajduje się m.in. zdrowie. Możliwość odniesienia tego dobra jako 
przysługującego dziecku jeszcze nienarodzonemu, a więc nie będącego podmiotem praw, 
a dodatkowo obciążonemu zdrowotnie wydaje się być bezcelowe. Jedynym wyjątkiem 
byłaby sytuacja gdyby dobro jakim jest zdrowie zostało odniesione do pewnego abstrak-
cyjnego wzorca będącego wyrazem przeciętnego stanu zdrowia, który pozwala dziecku 
realizować się jako człowiekowi i nie powoduje dla niego żadnych ograniczeń. Przyjmu-
jąc, iż to dobro mogłoby przysługiwać dziecku już od chwili poczęcia, wówczas może sta-
nowić źródło odpowiedzialności innego podmiotu. Pojawia się wówczas kolejny problem, 
czyli kwestia jakiemu podmiotowi przypisać odpowiedzialność za naruszenie tego dobra.

Powracając do ujęcia, w którym naruszenie dobra osobistego wiązane jest z urodze-
niem się dziecka wystarczającym będzie powtórzenie, iż przy założeniu braku podmio-
towości cywilnoprawnej nienarodzonego dziecka, urodzenie się nie może jednocześnie 
prowadzić do powstania dóbr osobistych dziecka, a jednocześnie te dobra naruszać40. 
Dodatkowo, jak już wcześniej zostało stwierdzone - proces fizjologiczny nie może stano-
wić naruszenia jakiegokolwiek dobra osobistego, ponieważ jest on determinowany czyn-
nikami biologicznymi, którym nie można przypisać charakteru bezprawnego działania.

Podsumowując należy stwierdzić, iż założenia skargi wrongful life w zakresie w jakim 
przewidują roszczenie zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych nie znajdują 
podstaw ani uzasadnienia w polskim porządku prawnym.

2.3. Adekwatny związek przyczynowy
Istnienie związku przyczynowo-skutkowego między działaniem lub zaniechaniem 

zobowiązanego a powstałym skutkiem w postaci szkody stanowi konieczną przesłankę 
każdej odpowiedzialności cywilnej41. Na gruncie prawa polskiego przyjmuje się teorię 
przyczynowości adekwatnej, co wyrażone jest explicite w treści art. 361 § 1 kc. Geneza 
i funkcja adekwatnej teorii kauzalności znajduje odzwierciedlenie w procesie badania 
istnienia związku przyczynowego w konkretnym stanie faktycznym. Badanie to wymaga 
bowiem przeprowadzenia dwuetapowego postępowania42.

Celem etapu pierwszego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdarzenie mające 
stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej pozostaje w obiektywnej relacji ze zda-
rzeniem kwalifikowanym jako szkoda, tzn. czy doszłoby do jej wystąpienia także gdyby 
element poddany próbie by nie wystąpił. W sytuacji, gdy próbie conditio sine qua non 
poddawane jest zaniechanie, test polega na wstawieniu w jego miejsce działania prze-
ciwnego, do którego podjęcia sprawcy był zobowiązany na mocy ustawy lub czynności 
prawnej43. Jeśli dany skutek nastąpiłby także przy braku badanej przyczyny sprawczej, 

39  Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 roku, III CZP 76/10 (niepubl).
40  K. Mularski, Próba analizy…, s. 96.
41  T. Wiśniewski, Komentarz do art. 353-365, 450-508 Kodeksu Cywilnego [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do 

kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2003, s. 64 i n.
42  A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 86 i n.
43  Zob. A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 74-75; M. Kaliński [w:] A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań - część 
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stanowi to dowód na brak obiektywnej relacji kauzalnej między tymi zdarzeniami44.
W ramach drugiego etapu ustala się, czy wykazana w teście conditio sine qua non za-

leżność między członami relacji przyczynowej spełnia kryterium normalności, tzn. czy 
skutek jaki nastąpił w rozważanej sytuacji faktycznej jest normalnym, czyli adekwatnym, 
zwykłym, zwyczajnym, typowym następstwem zdarzenia sprawczego45. Normalnymi na-
stępstwami zaniechania określonego działania są zdarzenia, których prawdopodobieństwo 
wystąpienia zostaje każdorazowo podwyższone przez fakt niewykonania tego działania.

Jeśli więc za szkodę przyjmie się tu sam fakt urodzenia dziecka, należy wykazać zwią-
zek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem lekarza bądź personelu me-
dycznego a urodzeniem się dziecka upośledzonego. Należy przy tym podkreślić, iż ani 
lekarz, ani personel medyczny nie są podmiotami odpowiedzialnymi za poczęcie czy 
urodzenie dziecka jak też za defekty zdrowotne płodu. Przyjmuje się tu jednak założenie, 
że gdyby lekarz i personel medyczny wypełniali swoje obowiązki kontraktowe w spo-
sób należyty, w ogóle nie doszłoby do poczęcia bądź urodzenia dziecka upośledzonego. 
Naruszenie obowiązku informacji przez lekarza stanowi zatem przyczynę bezpośrednią 
uniemożliwienia rodzicom skorzystania z ich ustawowego prawa decyzji w sprawie pro-
kreacji. Natomiast w stosunku do dziecka upośledzonego, naruszenie obowiązku infor-
macji przez lekarza może stanowić jedynie przyczynę pośrednią powstania szkody46.

Kauzalność przyczyny, jaką jest naruszenie przez lekarza czy personel medyczny obo-
wiązku informacji, jest zapośredniczona we własnej decyzji prokreacyjnej rodziców47. 
Innymi słowy, aby uznać, że brak należytej informacji nie zapobiegł poczęciu czy uro-
dzeniu dziecka upośledzonego, należałoby wpierw udowodnić, że rodzice mając należy-
te informacje powstrzymaliby się od poczęcia dziecka lub, co bardziej kontrowersyjne, 
zdecydowaliby się na usunięcie płodu z wadami genetycznymi48. Można rozpatrywać 
tę kwestię tylko w konkretnych wypadkach i jedynie opierając się na wygłoszonej post 
factum opinii rodziców. Podobne decyzje prokreacyjne, zwłaszcza te dotyczące usunię-
cia ciąży, są decyzjami niezwykle trudnymi przy wystąpieniu których nie da się ustalić 
żadnych obiektywnych kryteriów ich podejmowania. Nie można założyć, że posiadanie 
informacji o zagrożeniu uszkodzenia płodu zawsze pociągałoby za sobą jednoznaczną 
decyzję rodziców o przerwaniu ciąży. Bardziej prawdopodobnym jest, iż posiadając od-
powiednie informacji o zagrożeniu uszkodzenia genetycznego przyszłego dziecka, rodzi-
ce powstrzymaliby się od prokreacji. Zagrożenie jest na ogół oceniane jedynie z pewnym 
prawdopodobieństwem i rodzice u których chęć prokreacji byłaby większa niż obawa 
przed urodzeniem upośledzonego dziecka, mogliby podjąć takie ryzyko49.

W sytuacji, w której kauzalność uzależnia się od subiektywnej i wątpliwej decyzji 
podmiotów bezpośrednio powodujących powstanie rzeczonej szkody, podważona zostaje 
adekwatność związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem podmiotu 

ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 6, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 133.
44  J. Różyńska, Związek przyczynowy w sprawach z tytułu wrongful life, Prawo i medycyna 2014, nr 1, s. 32.
45  Zob. szerz. A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 128 i n.
46  M. Soniewicka, Regulacje prawne…, s. 145; J. Różyńska, Związek przyczynowy…, s. 39.
47  Por. Justyński, Poczęcie i urodzenie…, s. 282.
48  M. Soniewicka, Regulacje prawne…, s. 146.
49  M. Soniewicka, Regulacje prawne…, s. 146.
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pośrednio przyczyniającego się do szkody a samą szkodą50.
Istnieją sytuacje, w których przypisuje się zobowiązanemu odpowiedzialność jeśli po-

między jego działaniem bądź zaniechaniem a szkodą istnieje ustawowo określony zwią-
zek przyczynowo-skutkowy (tzw. związek normatywny, np. art. 422, art. 846 § 1, art. 
876 kc). Jednakże żadna polska ustawa nie przewiduje istnienia związku normatywnego 
między działaniem bądź zaniechaniem lekarza, a urodzeniem się dziecka w stanie po-
krzywdzenia. Aby taki ustawowo przewidziany normatywny związek przyczynowo-skut-
kowy powstał, należałoby stworzyć jakieś obiektywne kryteria dotyczące defektów zdro-
wotnych, zgodnie z którymi przyjęto by, iż świadomość ich zaistnienia zawsze powinna 
skutkować decyzją o powstrzymaniu się od poczęcia bądź usunięcia zagrożonego defek-
tem płodu. Innymi słowy, jak słusznie zauważa Marek Safjan, trzeba by stworzyć stan-
dard „rozsądnych rodziców”, którzy posiadając odpowiednie informacje podejmowaliby 
odpowiednie decyzje, by do urodzenia dziecka upośledzonego nie doszło51. Stworzenie 
takiego standardu jest niemożliwe, gdyż dotyczy indywidualnych wyborów o charakterze 
etycznym. Poza tym wprowadzenie takiego przymusu ustawowego w sferę prokreacji 
byłoby wysoce kontrowersyjne52.

Podsumowanie
Mając na uwadze tempo zmian obserwowanych w polskim społeczeństwie, charak-

teryzujących się przykładaniem zdecydowanie większej wagi na jakość życia, należy 
spodziewać się, że powództwa z tytułu tzw. „złego życia” będą w Polsce coraz bardziej 
powszechne.

Przedmiotowa skarga znajduje uzasadnienie przede wszystkim ze względów społecz-
nych i humanitarnych. Dobrym przykładem jest tutaj doświadczenie Francji, gdzie na 
kanwie dyskusji o dopuszczalności skargi parlament uchwalił w 2002 r. ustawę zaka-
zującą stosowania terminu „złe urodzenie”, ale dostrzegając trudną sytuację rodziców 
dzieci niepełnosprawnych zdecydowano, że to państwo winno ponosić koszty utrzymania 
takiego dziecka, skutkiem tego utworzono fundusz solidarności społecznej. Zadaniem 
tego funduszu jest pokrywanie zwiększonych wydatków związanych z leczeniem i reha-
bilitacją osób niepełnosprawnych.

Wynika z tego, że pomimo przyjęcia wadliwych konstrukcji przesłanek odpowiedzial-
ności przyjętych w ramach prezentowanej skargi, to jest ona uzasadniona w kategoriach 
słuszności. Natomiast otwartym pozostaje pytanie, czy osiągnięcie celów skargi wrongful 
life nie może zostać zrealizowane w ramach innych środków ochrony prawnej obecnie 
lub w ramach postulatu de lege ferenda.

Do urzeczywistnienia skargi wrongful life w polskim prawie niewątpliwie przyczyni-
łaby się zmiana obowiązujących przepisów w kierunku przyznania dziecku poczętemu 
podmiotowości prawnej od momentu poczęcia. Udałoby się w ten sposób uniknąć zarzu-
tu, iż szkoda występuje przed powstaniem podmiotu prawa.

50  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, nr. 6, poz. 71 
uznał, że prawo nie jest wystarczająco jasne w kwestii badania związku przyczynowo-skutkowego i nie może to 
stanowić przeszkody w uznaniu roszczeń typu wrongful life czy wrongful birth.

51  Por. M. Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998, 
s. 221 oraz W. Lang, M. Safjan, Odpowiedzialność prawna…, s. 403.

52  Tak: M. Soniewicka, Regulacje prawne…, s. 147.
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Streszczenie: 
W niniejszym artykule podjęta zostanie próba zdefiniowania skargi wrongful life 

w oparciu o dorobek doktryny prawa w tym zakresie oraz wskazane zostaną przesłan-
ki jej dopuszczalności ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podmiotowości prawnej 
poszkodowanego i legitymacji procesowej stron postępowania w przedmiocie tego rosz-
czenia. Zostanie także ukazana istota skargi oraz jej specyfika w oparciu o cechy konsty-
tutywne na tle zbliżonych środków prawnych dochodzenia roszczeń kompensacyjnych 
jak np. powództwa z tytułu naruszenia dóbr osobistych czy naruszenia praw pacjenta przy 
świadczeniu usług medycznych. Poruszone zostanie także kluczowe zagadnienie poję-
cia szkody w roszczeniach z tytułu złego życia oraz to jakie kategorie można uznać za 
szkodę. Określone zostaną także okoliczności, które będzie można określić w warunkach 
skargi jako zdarzenia powodujące szkodę. Będzie także mowa o adekwatnym związku 
przyczynowym jako przesłance odpowiedzialności odszkodowawczej w warunkach skar-
gi wrongful life.

Słowa kluczowe: wrongful life, odpowiedzialność cywilna, odszkodowanie, przesłan-
ki odpowiedzialności, delikt

Summary: 
Admissibility of the wrongful life complaint in the Polish legal system - remarks de 

lege lata and de lege ferenda
This article will attempt to define a wrongful life complaint based on the legal doctrine 

in this respect and will indicate the reasons for its admissibility, with particular emphasis 
on the legal subject matter of the victim and the procedural legitimacy of the parties to 
the proceedings in this claim. The nature of the complaint and its specificity based on 
constitutive features against the background of similar legal measures for compensation 
claims, such as actions for violation of personal rights or violation of patient’s rights in 
the provision of medical services, will also be presented. The key issue of the notion of 
damage in claims for bad life will also be raised and which categories can be considered 
as damage. The circumstances will also be specified which can be specified in the terms 
of the complaint as an event causing damage. There will also be an adequate causal link 
as the premise of liability for damages in the terms of the wrongful life complaint.

Keywords: wrongful life, civil liability, compensation, premises of responsibility, de-
lict
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`ARTICLES
ŚWIĘTY HIERONIM

  Święty Hieronim (ur. 345 – zm. 420) 

 

Urodził się w Strydonie, mieście położonym na pograniczu Dalmacji i starożytnej Pa-
nonii (na terenie dzisiejszej Istrii, dzisiejsza Chorwacja bądź Słowenia).), które jeszcze 
za jego życia zniszczone zostało przez Gotów. Zaliczany do grona doktorów Kościoła, 
przyszedł na świat około 345 r. w Strydonie. Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej ro-
dziny. Dzięki zamożności swoich rodziców udał się na studia do Rzymu, gdzie pobierał 
nauki u mistrzów łaciny i retoryki. Kształcił się w Rzymie pod kierunkiem mistrzów 
łacińskiej prozy i poezji. Niemały wpływ wywarł nań sławny ówczesny gramatyk Donat, 
od którego w pewnym sensie przejął metodę swej późniejszej egzegezy, tzn. skłonność 
do komentowania każdego wiersza z osobna, bez zbytniej troski o kontekst.

 
W Rzymie też przyjął chrzest, prawdopodobnie z rąk papieża Liberiusza (352-366). 

Na życzenie rodziny udał się następnie do Trewiru, gdzie miał rozpocząć karierę urzęd-
niczą. Zwiedziwszy Galię, zatrzymał się potem na kilka lat w Akwilei, gdzie gorliwe-
mu klerowi przewodniczył biskup tego miasta, św. Chromacjusz. O klerze tym napisał 
później, że tworzył wspólnotę świętych. Kiedy z nie znanych nam bliżej powodów gro-
no przyjaciół uległo rozproszeniu, Hieronim wyruszył poprzez Azję Mniejszą do Ziemi 
Świętej, ale wyczerpany trudami musiał się zatrzymać w Antiochii u swego przyjaciela 
Ewagriusza. Stamtąd udał się na pustynię syryjską w pobliże dzisiejszego Aleppo. Do-
znał wówczas wielu przeżyć wewnętrznych. Wyczerpany surowym trybem życia, znalazł 
się o krok od śmierci.

Po powtórnym pobycie w Antiochii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie (377), wyru-
szył z powrotem do Europy. W Konstantynopolu zatrzymał się na czas dłuższy (379-382) 
i wtedy to nie tylko słuchał kazań Grzegorza z Nazjanzu, ale podjął się przekładu niektó-
rych homilii Orygenesa oraz kroniki Euzebiusza z Cezarei. W roku 382 towarzyszył Pau-
linowi z Antiochii na synodzie rzymskim. Wówczas to na polecenie papieża Damazego 
zaczął pracować nad poprawieniem starego łacińskiego przekładu Nowego Testamentu i 
psalmów. Przyjął też pod swe kierownictwo duchowne wiele znakomitych Rzymianek, 
które wtajemniczał w lekturę Biblii.

Pod koniec r. 384 stracił możnego protektora i znalazł się otoczony ludźmi nasta-
wionymi doń wrogo. Napisał więc list pełen goryczy i złośliwości i w sierpniu roku 
następnego opuścił Rzym. W ślad za nim pojechały jego zamożne penitentki: Paula, Eu-
stochium i inne. Razem z nimi zwiedzał Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii, gdzie 
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słuchał wykładów znakomitego znawcy Orygenesa, Didyma Ślepca. Potem osiedlił się w 
Betlejem (386) i tam kierował małą społecznością mniszą oraz zgromadzeniem zakonnic, 
które założyła Paula. Aktywności intelektualnej i polemik nie zaprzestał. Spory orygene-
sowskie stawały się coraz to gorętsze, a równocześnie pojawił się pelagianizm. Niemal 
osamotniony i spracowany, zmarł w r. 419 lub 420.

Spuściznę literacką pozostawił po sobie olbrzymią. W latach 389-395 przełożył na 
łacinę wiele ksiąg Septuaginty. Potem (391-405) wprost z hebrajskiego przetłumaczył 
niemal cały Stary Testament. Równocześnie napisał wiele komentarzy do ksiąg zarówno 
Starego, jak i Nowego Testamentu. Ale jego praca tłumacza nie kończyła się bynajmniej 
na Biblii. Przełożył także wiele pism Orygenesa, Euzebiusza, Pachomiusza i innych. 
Ponadto napisał życiorysy Pawła pustelnika, Hilarego itd. W swym De viris illustribus 
stworzył wreszcie zarys historii literatury starochrześcijańskiej. Hieronim był również 
autorem licznych komentarzy do Pisma Świętego oraz tłumaczem pism Ojców Kościoła 
m.in. Orygenesa. Do jego spuścizny należą również pisma dogmatyczno-polemiczne np. 
Dialog przeciw pelagianom. Obowiązkowe wspomnienie liturgiczne św. Hieronima jest 
w Kościele katolickim obchodzone  30 września.

Osobne miejsce zajmują jego pisma polemiczne skierowane przeciw Helwidiuszowi, 
Jowinianowi, Janowi Jerozolimskiemu, Rufinowi, pelagianom i innym. Jeśli dodamy do 
tego jego liczne listy, staniemy przed ogromem tak imponującym, że niemal niepodob-
na przypisać go jednemu człowiekowi. Nie dziwi nas przeto, że niespożyta pracowitość 
Hieronima, a z nią jego gorące przywiązanie do Kościoła, umiłowanie Matki Najśw., 
czystości, bezinteresowności i ascetyzm - przysłoniły potomnym jego niewątpliwe wady, 
które przejawiał w różnych okresach swego życia: skłonność do namiętnych polemik, 
kłótliwość, posługiwanie się inwektywami, zgryźliwość, zarozumiałość, a ponadto cia-
sne, jednostronne pojmowanie spraw płci i pogardę dla małżeństwa.

Największym dziełem Hieronima jest Wulgata, która dzięki uchwale soboru trydenc-
kiego stała się na kilka stuleci oficjalnym tekstem Kościoła. Warto jeszcze zauważyć, 
iż martyrologium zwane Hieronimiańskim nie jest dziełem Hieronima, ale późniejszym 
tworem galloromańskim. Kościół czci Hieronima w dniu 30 września jako jednego z 
czterech wielkich doktorów Zachodu oraz patrona egzegetów. Artyści, dla których wy-
dawał się zawsze tematem wdzięcznym, przedstawiali go już to jako mnicha - tytana 
pracy, już też z insygniami kardynalskimi, aluzją do tego, że sekretarzował papieżowi 
Damazemu. Jego atrybutem jest zazwyczaj księga, ale nieraz także oswojone lwiątko lub 
ukazująca się nad jego głową trąba sądu ostatecznego. Do atrybutów św. Hieronima nale-
żą m.in. czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, model kościoła, pióro 
pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, 
wielbłąd. Dodajmy w końcu, iż istnieją cztery kongregacje hieronimitów - zgromadzenia 
eremitów, którzy obrali sobie za patrona świętego Doktora. Św. Hieronim jest patronem 
ascetów, sierot, biblistów, egzegetów, księgarzy, teologów, tłumaczy, encyklopedystów i 
studentów.
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ENCYKLIKA OJCA ŚW. LEONA XIII 
„GRANDE MUNUS”

Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Ludovica Pecciego i Anny Prosperi-Buzi. Rodzina Peccich była 
uboga, ale szczyciła się starymi szlacheckimi tradycjami, zwłaszcza matka wywodziła swój ród od słynnego Cola di 
Rienzo. Ojciec był pułkownikiem w milicji baronalnej. Po wejściu Francuzów sprawował też funkcje administracyjne 
w nowym zarządzie miasta. Rodzina była liczna, a przyszły papież był szóstym dzieckiem, obok trzech braci i dwóch 
sióstr. Jego bratem był kardynał Giuseppe Pecci. Kształcił się w kolegium jezuickim w Viterbo, do którego trafił wraz 
z bratem Józefem w 1818 r. Nauka trwała 6 lat. Następnie kontynuował naukę na Kolegium Rzymskim oraz w Ko-
ścielnej Akademii Szlacheckiej. Uzyskał doktorat z teologii (w roku 1836) oraz obojga praw. 31 grudnia 1837 przyjął 
święcenia kapłańskie. W 1837 był prałatem Jego Świątobliwości oraz referendarzem Najwyższy Trybunał Sygnatury 
Apostolskiej. 27 stycznia został wybrany arcybiskupem tytularnym Damietty oraz nuncjuszem apostolskim w Belgii, 
którym był w latach 1843-46. Następnie, 19 stycznia 1846 został arcybiskupem Perugii. W tym czasie protestował 
przeciwko zajęciu miasta przez Sardynię, a także zreformował działanie tamtejszego seminarium duchownego. Po-
pierał tomizm i pragnął zbliżenia katolicyzmu i kultury nowoczesnej. 19 grudnia 1853 został kreowany kardynałem 
prezbiterem i otrzymał kościół tytularny S. Lorenzo in Panisperna, natomiast 21 września 1877 został kamerlingiem 
i pozostał nim do elekcji. Podczas konklawe był kandydatem umiarkowanej frakcji i został wybrany w trzecim głoso-
waniu, 20 lutego 1878. Został ukoronowany 3 marca 1878 w Bazylice Watykańskiej.

   Ojciec Św. Leon XIII   

 

Czcigodni Bracia!
Pozdrowienie apostolskie i błogosławieństwo.
Wielki urząd rozszerzania chrześcijańskiego imienia, szczególnie poruczony św. Pio-

trowi, Księciu Apostołów, i jego następcom, pobudzał rzymskich papieży do starania się, 
aby głosicieli świętej Ewangelii w różnych czasach do różnych ludów wysyłali, stosow-
nie jak tego wymagało położenie rzeczy i zamiary miłosiernego Boga. I dlatego jak Au-
gustyna św. wysłali do Anglików, aby tam dusze oświecał, św. Patryka do Irlandczyków, 
św. Bonifacego do Niemców, Wilebrorda do Fryzów, Holendrów i Belgów itd. - i tak też 
pozwolili święty urząd apostolski w krajach słowiańskich sprawować świętym Cyrylo-
wi i Metodemu, mężom wielkiej świątobliwości, których pracy i trudom Słowianie za-
wdzięczają światło Ewangelii i ze stanu dzikości do cywilizacji doprowadzenie. Jak tych 
dwóch najszlachetniejszych Apostołów, św. braci Cyryla i Metodego, cała Słowiańszczy-
zna, pamiętna odebranych dobrodziejstw, nigdy czcić i wielbić nie przestała - tak też i z 
nie mniejszą gorliwością zwykł ich był czcić Kościół rzymski, który i za ich życia obu 
wielorakimi zaszczycał dostojeństwami, a gdy młodszy z nich umarł, prochów jego po-
zbyć się nie chciał. Stąd już od roku 1863 pozwolił słowiańskim Czechom, Morawianom 
i Kroatom, którzy uroczystość świętych Cyryla i Metodego corocznie dnia 9 marca ob-
chodzą, nieśmiertelnej pamięci poprzednik nasz Pius IX, aby odtąd dzień 5 lipca święcili, 
i pamięć ich w kapłańskich czcili pacierzach. Niedługo potem, podczas wielkiego Soboru 
Watykańskiego, bardzo wielu biskupów pokornie tę świętą Stolicę Apostolską prosili, 
aby cześć i święto owych Apostołów na cały Kościół były rozszerzone. 
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Ponieważ sprawa ta do dziś dnia załatwioną nie została, a stan polityczny owych oko-
lic z biegiem czasu się zmienił - przeto zdało nam się, iż nadeszła dogodna sposobność 
poparcia ludów słowiańskich, o których całość i bezpieczeństwo wielce się troszczymy. 
A jako pragniemy, iżby im w niczym nie brakło dowodów naszej ojcowskiej miłości, tak 
też życzymy sobie, aby szerzyła się i wzrastała ciągle cześć owych mężów najświętszych, 
którzy jak niegdyś opowiadaniem świętej wiary katolickiej ludy słowiańskie od śmierci 
do zbawienia przywiedli, tak i teraz krajów tych niebieską przyczyną potężnie bronić 
będą. Aby zaś lepiej poznano, jakich to mężów katolickich światu ku czci i uwielbieniu 
polecamy, przeto pozwalamy sobie pokrótce dotknąć dziejów owego czasu. 

Cyryl i Metody, rodzeni bracia, w Tesalonice [Sołuniu] z zacnej rodziny zrodzeni, uda-
li się wcześnie do Carogrodu [Konstantynopola], aby tam w stolicy Wschodu w naukach i 
sztukach się ćwiczyć. I nie ukryła się iskra geniuszu, która już wówczas w młodzieńcach 
błyszczała, gdyż obaj wkrótce bardzo wielkie zrobili postępy, a więcej od Metodego Cy-
ryl, który taką zyskał w naukach sławę, że go dla szczególnej czci filozofem nazywano. 
Niebawem Metody wstąpił do klasztoru, Cyryla zaś uznała cesarzowa Teodora za sprawą 
patriarchy Ignacego godnym, aby mu powierzyć nawrócenie do chrześcijaństwa Chaza-
rów, mieszkających z tamtej strony Chersonu, którzy prosili, aby im z Carogrodu zdol-
nych kapłanów przysłano. Urząd ten przyjął Cyryl bez wahania i do Chersonu na Krymie 
przybywszy, jak niesie tradycja, najprzód przez pewien czas mowy owych Chazarów się 
uczył - i wtedy też zdarzyło mu się szczęśliwie znaleźć relikwie św. Klemensa I, papieża i 
męczennika, które bez trudności poznał, raz - iż ogólne o tym było po przodkach podanie, 
po wtóre - po owej kotwicy, z którą ów dzielny męczennik święty. w morze z rozkazu 
cesarza Trajana wrzucony, a następnie pochowany został. 

Tak drogocenny skarb zdobywszy, udał się do miast i włości Chazarów, których na-
uką swą oświecił, prawd wiary świętej wyuczył, mnogie zabobony w ich kraju wytępił i 
dla chrześcijaństwa ich pozyskał. Zorganizowawszy - jak mógł najlepiej - młodą gminę 
chrześcijańską, dał pamiętny przykład wstrzemięźliwości i miłości, gdy wszystkie dary, 
jakie mu krajowcy ofiarowali, odrzucił, krom tego, że niewolników, którzy chrześcijana-
mi zostali, na wolność puścił. Niebawem ochoczo do Carogrodu powrócił i udał się do 
klasztoru Polychrona, dokąd już św. Metody wstąpił. Tymczasem wieść o pomyślnym 
nawróceniu Chazarów doszła do Rościsława, księcia Moraw. Ten, zagrzany przykładem 
Chazarów, rozpoczął z cesarzem Michałem III rokowania o przysłanie z Carogrodu kilku 
misjonarzy, i łatwo to, czego żądał, uzyskał. Tyloma już czynami uświetniona dzielność i 
gotowość wspierania bliźnich, jaką Cyryl i Metody zajaśnieli, sprawiła, że ich właśnie na 
morawską wyprawę przeznaczono. Gdy podróżowali przez Bułgarię, już do chrześcijań-
stwa nawróconą, nie pominęli nigdzie sposobności pomnożenia wiary świętej. 

Na granicy Moraw wielkie tłumy ludu, które im naprzeciw wyszły, z wielką ochoczo-
ścią i niezwykłą radością ich przyjmowały. Bez zwłoki też naukę chrześcijańską głosić i 
do niebieskich dóbr nadziei duchy zagrzewać poczęli, a to z taką siłą, trudem i zapałem, 
że niedługo Morawianie z największą chęcią do chrześcijaństwa przystąpili. Wielce im 
w tym pomocną była znajomość języka słowiańskiego, którego się Cyryl dawniej na-
uczył, a niemało też dopomógł przekład ksiąg świętych Starego i Nowego Zakonu, przez 
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Cyryla na język słowiański dokonany. Dlatego cała Słowiańszczyzna bardzo wiele mu 
zawdzięcza, że nie tylko chrześcijaństwo, ale i cywilizację od niego otrzymała, gdyż 
Cyryl i Metody pierwsi wynaleźli alfabet słowiański i jako tacy za twórców tejże mowy 
słowiańskiej słusznie są uważani. 

Z tak odległych i od siebie oddalonych prowincji pomyślna wieść sławę czynów tych 
do Rzymu przyniosła. A gdy Mikołaj I znakomitych tych Braci do Rzymu zawezwał, oni 
bez zwłoki do spełnienia rozkazu się wzięli i ochoczo do Rzymu się udali, relikwie św. 
Klemensa ze sobą zabierając. Na tę wieść Adrian II, który po Mikołaju nastąpił, wyszedł 
w towarzystwie duchowieństwa i ludu z wielką czcią naprzeciw dostojnym gościom. Cia-
ło św. Klemensa wielkimi zaraz cudami wsławione, w uroczystym pochodzie do bazyliki, 
którą na miejscu ojcowskiego domu niezwyciężonego męczennika świętego za czasów 
Konstantyna zbudowano, odprowadzone zostało. 

Następnie Cyryl i Metody zdawali papieżowi w obecności duchowieństwa sprawę z 
urzędu swego apostolskiego, który świątobliwie i pracowicie sprawowali. A ponieważ ich 
oskarżono, jakoby działali wbrew ustawom przodków i świętym zwyczajom, dlatego że 
używali języka słowiańskiego przy sprawowaniu obrzędów świętych, przeto bronili się, 
przytaczając powody tak gruntowne i tak świetnie dowodząc, że ich papież wraz z ducho-
wieństwem pochwałami obsypał i działanie ich zatwierdził. Wtedy to po złożeniu wyzna-
nia wiary katolickiej i przysięgi, że w wierze św. Piotra i rzymskich papieży wytrwają, 
zamianowani i wyświęceni zostali przez papieża Adriana na biskupów, a wielu z uczniów 
ich otrzymało różne święcenia kościelne. Podobało się jednakże Boskiej Opatrzności, że 
Cyryl, więcej w cnoty niż w lata bogaty, zakończył życie w Rzymie 14 lutego 869 r. 

Sprawiono mu pogrzeb na koszt publiczny z nadzwyczajną okazałością, z jaką papieże 
rzymscy chowani być zwykli, i złożono go z wielką czcią w grobowcu, który sobie papież 
wybudował. Mimo że głębokim smutkiem przejęta macierz wydania zwłok żądała, nie 
pozwolił lud rzymski świętych szczątków zmarłego Biskupa przenieść do Carogrodu, ale 
je złożył w kościele św. Klemensa obok prochów tego papieża, które Cyryl przez lat tyle 
ze czcią przechowywał. Gdy je wieziono przez miasto wśród uroczystego śpiewu psal-
mów - nie jakoby w żałobnym, ale w tryumfalnym raczej pochodzie - zdało się, że temu 
najświątobliwszemu mężowi lud rzymski niebieskiej chwały składał pierwociny. 

Poczym Metody z rozkazu papieża, i życzenia jego wziąwszy na drogę, jako biskup do 
zwykłych apostolskiego urzędu zajęć na Morawę powrócił. W tym kraju stał się wzorem 
trzody swojej: z całej duszy sprawie katolickiej z dnia na dzień coraz gorliwiej służyć 
począł; buntowniczym szerzycielom nowych błędów mężny stawiał opór, aby katolickie-
go ludu fałszywymi zdaniami nie bałamucili; księcia Świętopełka, który po Rościsławie 
nastąpił, w wierze świętej kształcił, a gdy tenże od obowiązku się usuwał, wtedy go na-
pominał, łajał, a na koniec odmówieniem świętych sakramentów karał. Z tych przyczyn 
ściągnął na siebie nienawiść brzydkiego i nieczystego tyrana, który go na wygnanie ska-
zał. Atoli niebawem na stolicę wróciwszy łagodnymi napomnieniami dokazał, że w księ-
ciu znaczna nastąpiła zmiana i że zrozumiał, iż dawne nałogi nowym życiem naprawiać 
należy. A to jest podziwu godne, że czujna Metodego miłość, przemierzywszy granice 
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Moraw, jak za życia Cyryla dosięgła Liburnów i Serbów, tak teraz do Panończyków do-
tarła, których księcia, imieniem Kocel, do wiary katolickiej nawrócił i w wierze utrzymał; 
dosięgła też Bułgarów, których wraz z królem ich Borysem w wierze katolickiej utwier-
dził; dalej - Dalmatyńców, którym skarby niebieskie otworzył, i Karyntian, do których 
nawrócenia do czci jednego Boga wielce się przyczynił. 

Atoli sprawa ta wielkich go nabawiła utrapień. Oto bowiem z nowonawróconego 
chrześcijan społeczeństwa, którzy Metodemu energii i cnót jego zazdrościli, oskarżyli 
go niesłusznie u Jana VIII, następcy Adriana, jakoby był podejrzany w wierze i jako-
by pogwałcił obyczaje przodków, którzy do służby Bożej tylko językiem greckim albo 
łacińskim się posługiwali, a oprócz tych żadnego innego nie używali. Wtedy papież, o 
nietykalność wiary i dawną karność nader troskliwy, powołał Metodego do Rzymu, naka-
zując mu, aby zarzuty odparł i co rychlej z nich się oczyścił. Metody, jako że zawsze do 
posłuszeństwa był ochoczy i o niewinności swej w sumieniu pewny, przybył do Rzymu 
w r. 880 i stanął przed papieżem Janem, niektórymi biskupami i duchowieństwem rzym-
skim, wobec których łatwo udowodnił, że zawsze stale się trzymał i innych pilnie uczył 
tej wiary, której wobec Adriana i z jego zatwierdzeniem wyznanie złożył i którą u grobu 
Księcia Apostołów przysięgą stwierdził. Co się zaś tyczy używania języka słowiańskie-
go w służbie Bożej, dowiódł, że to czynił z ważnych przyczyn za pozwoleniem samego 
papieża Adriana i że się to wcale Pismu świętemu nie sprzeciwia. Gdy to powiedział, tak 
się z podejrzenia i wszelkiej winy oczyścił, że go papież uściskał i jego władzę arcybi-
skupią wraz z całą misją słowiańską jak najchętniej stwierdził. Nadto wybrawszy kilku 
biskupów, nad którymi zwierzchnictwo Metodemu powierzył, aby mu pomocni byli w 
sprawowaniu duszpasterstwa, polecił go bardzo zaszczytnymi listami, opatrzył daleko 
sięgającymi pełnomocnictwami i na Morawy odesłał. To wszystko zatwierdził następnie 
papież w liście wystosowanym do Metodego, gdy tenże znowu ze złośliwych ludzi nie-
nawiścią walczyć musiał. Dlatego - spokojny w duchu, z Papieżem i z całym Kościołem 
rzymskim najściślejszym węzłem wiary i miłości złączony - przeznaczony sobie urząd z 
daleko większą czujnością stale sprawował, a niedługo też na świetne swej pracy czekał 
owoce. Nawróciwszy bowiem naprzód sam do wiary katolickiej Borzywoja, księcia cze-
skiego, a dalej za pomocą pewnego kapłana Ludmiłę, żonę Borzywoja, dokazał wkrótce 
tego, że w kraju czeskim nauka chrześcijańska wszędzie się rozszerzyła. W tym też czasie 
starał się o to, aby światło Ewangelii św. także w Polsce zajaśniało, a dotarłszy tamże 
przez księstwo Halickie, stolicę biskupią we Lwowie założył. Stamtąd, jak niektórzy pi-
szą, na Ruś właściwą zaszedłszy, tron biskupi w Kijowie utworzył. Z tymi niezwiędłymi 
wawrzynami powrócił do swoich na Morawy, czując zaś, że się zbliża koniec jego, sam 
sobie następcę zamianował, a napomniawszy lud i duchowieństwo po raz ostatni do cno-
ty, zakończył spokojnie to życie, które dlań było prostą do nieba drogą. Jak Rzym Cyryla, 
tak Metodego Morawy przy śmierci opłakiwały, a po śmierci stratę jego głęboko czując, 
nadzwyczaj wspaniale ciało jego pogrzebały. 

Z wielką radością przypominamy sobie, Czcigodni Bracia, te wszystkie wydarzenia 
i głębokiego doznajemy wzruszenia, gdy na dawno minione spoglądając dzieje, widzi-
my na tak pięknych początkach opartą świętą łączność ludów słowiańskich z Kościołem 
rzymskim. Albowiem dwaj owi apostołowie chrześcijaństwa, o których wyżej mówili-
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śmy, wyszli wprawdzie do nawracania pogańskich ludów z Carogrodu - atoli rozkaz do 
tego posłannictwa, albo - co się też kilkakrotnie stało - prawne zatwierdzenie tego posłan-
nictwa musieli wziąć od tej świętej Apostolskiej Stolicy, która jest punktem środkowym, 
to jest centrum katolickiej jedności. I w rzeczy samej tutaj w Rzymie zdawali sprawę ze 
swego urzędowania - lub też oczyszczali się z zarzutów - tutaj u grobów świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła wiarę świętą katolicką zaprzysięgali, tutaj brali biskupie poświęce-
nie, tutaj też w końcu otrzymali władzę urządzenia hierarchii kościelnej w swych krajach 
z zachowaniem różnicy poszczególnych stopni duchownych. Od owego też czasu do-
piero zyskali Słowianie pozwolenie używania języka słowiańskiego przy najświętszych 
obrządkach, a w roku 1880 upłynęła tysiączna rocznica od owej chwili, w której papież 
Jan VIII tak pisał do Świętopełka, księcia morawskiego: 

„Co się tyczy języka słowiańskiego [...] w którym winne Bogu rozbrzmiewają pienia, 
to rzecz tę słusznie pochwalamy i rozkazujemy, aby w tymże języku chwała i czyny Pana 
Jezusa były opowiadane. I zaiste ani wiara, ani nauka Kościoła w niczym się nie sprze-
ciwia, aby w tym języku słowiańskim mszę św. śpiewano i czytano św. Ewangelie lub 
lekcje Nowego i Starego Zakonu w dobrym przekładzie i przy dobrem wyjaśnieniu oraz 
aby wszystkie chórowe w nim śpiewano nabożeństwa”. 

Ten zwyczaj potwierdził po latach wielu papież Benedykt XIV pismem apostolskim 
z dnia 25 VIII 1754 r. Ilekroć zaś książęta, panujący nad ludami, za sprawą św. Cyryla i 
Metodego do chrześcijaństwa nawróceni, papieży rzymskich o pomoc prosili, nie odma-
wiali im nigdy łaskawego poparcia, chętnego pouczenia, życzliwej rady, słowem, o ile 
tylko było można, dawali im dowody nadzwyczajnej życzliwości. Przede wszystkim zaś 
Rościsław, Świętopełk, Kocel, św. Ludmiła, Borys doznali od poprzedników naszych, 
stosownie do czasu i okoliczności, dowodów szczególnej miłości. 

Po śmierci Cyryla i Metodego nie ustało ani też zmniejszyło się ojcowskie i życzliwe 
rzymskich papieży około Słowian staranie, uwydatniało się ono zawsze czy to w obronie 
świętości wiary, czy też w strzeżeniu publicznego bezpieczeństwa. I tak Mikołaj I posłał 
Bułgarom z Rzymu kapłanów, którzy by lud nauczali, i biskupów z Populonii i Ostii, 
którzy by młodą gminę chrześcijańską zorganizowali; nadto zaś sam osobiście bardzo 
chętnie odpowiadał na częste spory Bułgarów, dotyczące prawa kościelnego, a w odpo-
wiedziach tych nawet ludzie Kościołowi rzymskiemu mniej przychylni uznają i chwalą 
największą mądrość. 

Po smutnym i bolesnym rozdarciu Kościoła należy się Innocentemu III zasługa, że 
Bułgarów z Kościołem rzymskim pojednał, Grzegorzowi zaś IX, Innocentemu IV, Miko-
łajowi IV, Eugeniuszowi IV, że pojednanych w łasce i jedności utrzymali. Podobnie też 
zajaśniała wielka miłość poprzedników naszych względem Bośniaków i Hercegowiń-
ców, którzy fałszu zarazą w błąd wprowadzeni zostali - odznaczyli się zaś tutaj Innocenty 
III i Innocenty IV, którzy starali się błędy te wykorzenić; dalej Grzegorz IX, Klemens VI, 
Pius II, którzy pracowali nad utwierdzeniem hierarchii kościelnej w owych stronach. Nie-
małe też i nieostatnie zasługi położyli około Serbów Innocenty III, Mikołaj IV, Benedykt 
XI, Klemens V, którzy zdrady, podstępnie do osłabienia wiary u Serbów zmierzające, z 
wielką zawsze przezornością powstrzymywali. Dalmatyńców zaś i Liburnów otaczali 



OUR FATHERS

212

Jan X, Grzegorz VII, Grzegorz IX i Urban IV za stałość ich w wierze i wzajemne posługi 
wielkimi łaskami i pochwałami. Na koniec sam Kościół syrmijski, który w wieku VI 
podczas napadów barbarzyńców zniszczony, a potem pobożnym staraniem Szczepana I, 
króla węgierskiego, wznowiony został, wiele doznał dobrodziejstw od Grzegorza IX i od 
Klemensa XIV. 

Czujemy się przeto zobowiązani do dziękczynienia Panu Bogu za to, iż nam dogodną 
nastręczył sposobność świadczenia dobrodziejstw ludom słowiańskim i popierania ich 
wspólnego dobra, a to z nie mniejszą gorliwością, jaką widzieliśmy po wszystkie czasy 
u poprzedników naszych. Ten jest bowiem cel zabiegów naszych, to jedynie z wytęże-
niem wszystkich sil osiągnąć pragniemy, aby ludy słowiańskie zyskały więcej biskupów 
i kapłanów, którzy by ich w prawdziwej wierze świętej zaprawiali, w posłuszeństwie 
dla prawdziwego Kościoła Chrystusowego utwierdzali, aby stąd ludy owe coraz więcej 
z dniem każdym poznawały, jak wielkie korzyści z nauki Kościoła katolickiego, tak na 
pożycie domowe, jak też na wszystkie stany państwa spływają. 

Kraje też owe największą otaczamy troskliwością i starannością, a niczego więcej i 
goręcej nie pragniemy nad to, ażebyśmy im szczęścia i pomyślności przysporzyć mogli, 
abyśmy wszystkie te ludy pomiędzy sobą z nami w wieczystej zgodzie połączyli, co 
jest najlepszą i najsilniejszą rękojmią powodzenia. Oby tylko zamiary nasze wspierał i 
wspomagał najmiłosierniejszy Bóg, a tymczasem niechaj orędownikami naszymi u Nie-
go będą święci Cyryl i Metody, nauczyciele Słowiańszczyzny, jako że cześć ich na ziemi 
rozszerzamy, tak też spodziewamy się, że nas niebieską przyczyną swoją wspomagać 
będą. Rozkazujemy przeto, aby pod dniem 5 lipca, jak to śp. Pius IX postanowił, w ka-
lendarzu rzymskiego powszechnego Kościoła zapisano i corocznie obchodzono uroczy-
stość świętych Cyryla i Metodego z officium ritus duplicis minoris i z osobną mszą św., 
zatwierdzoną przez świętą Kongregację obrzędów. 

Wam zaś wszystkim, Czcigodni Bracia, zalecamy, abyście ten list nasz ogłosić kazali 
i abyście każdy w swych kościołach, prowincjach, państwach, diecezjach i klasztorach 
rozporządzili, iżby wszyscy duchowni, którzy nabożeństwo według obrządku rzymskie-
go odprawiają, przepisy listu niniejszego ściśle wykonali. Na ostatek pragniemy, aby za 
Waszą radą i zachętą wszyscy wierni świętych Cyryla i Metodego błagali, iżby wpływem 
i powagą, jakiej u Boga zażywają, na całym Wschodzie świętej sprawy chrześcijaństwa 
bronili, prosząc Boga dla katolików o wytrwałość, dla schizmatyków zaś o chęć pojed-
nania się z prawdziwym Kościołem. To wszystko, cośmy powyżej napisali, niniejszym 
zatwierdzamy oświadczając, iż się temu sprzeciwić nie mają ani konstytucja św. Piusa V, 
poprzednika naszego, ani też konstytucje innych papieży, dotyczące zmiany brewiarza 
i mszału rzymskiego, ani statuty i zwyczaje choćby z niepamiętnych czasów, ani też 
żadne inne przeciwne rozporządzenia. Jako zadatek niebieskich darów i naszej szczegól-
nej życzliwości udzielamy Wam wszystkim, Czcigodni Bracia, całemu duchowieństwu 
i ludowi pieczy Waszej powierzonemu jak najchętniej w Panu Naszego apostolskiego 
błogosławieństwa. 

Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 30 IX 1880 r. papiestwa naszego roku III. 
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PRZYKAZANIA DOJRZAŁEGO OJCOSTWA  
COMMANDMENTS OF MATURE 

PARENTAGE
Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisane w serce każdego człowieka, 

także dorosłego. Potrzebują jej jednak w sposób szczególny dzieci i młodzież w 
okresie dojrzewania. Dziecko poszukuje nie tylko ciepłej i serdeczniej miłości 
matki, ale również otwartej, życzliwej i dającej bezpieczeństwo miłości ojca. 

1. Szukaj Boga jako Ojca 
Ojcostwo jest dawaniem życia na podobieństwo samego Stwórcy. Rodząc 

nowe życie mężczyzna i kobieta spełniają Boże wezwanie: Bądźcie płodni i 
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (Rdz 1,28). W ten sposób uczestniczą w 
stwórczej mocy samego Boga. Zrodzone życie nie należy jednak do nich. Należy 
do Boga. 

Tylko doświadczenie Boga jako Ojca kochającego odwieczną miłością 
swojego Syna może być ostatecznym fundamentem ludzkiej miłość rodzicielskiej: 
ojcowskiej i macierzyńskiej. Odkrywanie ojcowskiego obrazu Boga staje się 
więc dla mężczyzny najgłębszym fundamentem, na którym może on zbudować 
świadomą i dojrzałą odpowiedź na powołanie do bycia ojcem. 

2. Stawaj się dobrym synem, abyś mógł być dobrym ojcem 
Dla młodego mężczyzny drogą do doświadczenia ojcostwa jest doświadczenie 

synostwa. Nie ma innej drogi. Wielu mężczyzn zaprzepaszcza szansę na dojrzałe 
ojcostwo tylko dlatego, iż kierując się męską dumą, nie chce przyjąć pokornej 
postawy uległości i synostwa wobec swoich rodziców, szczególnie wobec ojca. 
Postawa pokornej i przebaczającej miłości do rodziców jest konieczna szczególnie 
wówczas, kiedy ich postawa rodzicielska była raniąca. Trzeba najpierw nauczyć 
się być miłosiernym, wiernym i pokornym synem, aby móc stawać się następnie 
miłosiernym, wiernym i pokornym ojcem. 

Partnerstwo dorosłego syna z własnym ojcem i matką winno łączyć się z 
pokorą i głębokim szacunkiem: Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą 
matką, staruszką! (...) Niech się weselą twój ojciec i matka, twa rodzicielka niech 
będzie szczęśliwa (Prz 23,22.25). 

3. Opuść ojca i matkę, jak nakazuje Biblia 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą 

żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,24). Rzeczywiste, fizyczne 
i emocjonalne, opuszczenie rodziców jest koniecznym warunkiem dobrego 
małżeństwa i ojcostwa. Opuszczenie to dokonuje się jednak nie tyle poprzez 
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oddzielenie od rodziców, ale poprzez wewnętrzne pojednanie się z nimi. 
Wyjście z domu rodzinnego bez rzeczywistego wewnętrznego pojednania się 

z matką i ojcem sprawia, iż jest ono bardziej ucieczką niż „męskim odejściem”. 
Do pełnej autonomii wobec rodziców konieczna jest wolność wobec nich. Wielu 
mężczyzn nie jest w stanie naprawdę wewnętrznie „opuścić ojca i matki” dlatego, 
że nie umie - często tylko dlatego, iż tak naprawdę nie chce - przebaczyć im i 
pojednać się z nimi. 

Wolność wobec rodziców sprawia, iż mężczyzna może korzystać z jednej 
strony w pełni z darów, które od nich otrzymał, z drugiej zaś może stopniowo 
uwalniać się od tych uwarunkowań, którymi było naznaczone ich wychowanie. 

4. Ofiaruj dzieciom bezpieczeństwo i miłość w pełnej rodzinie 
Dziecko potrzebuje nie tylko indywidualnej miłości ojca i matki, ale także 

wzajemnej miłości obojga rodziców. Poprzez tę miłość dziecko dowiaduje się, 
czym jest ludzka miłość, rodzina, małżeństwo; w pełnej rodzinie doświadcza 
oparcia i poczucia bezpieczeństwa. Bardzo ważnym zadaniem ojca jest więc 
zbudowanie najpierw kochającego się małżeństwa, a następnie pełnej i kochającej 
się rodziny, w której od samego początku istniałby klimat zgody, rodzicielskiej 
miłości, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej troski. 

Bez wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej miłość ojcowska będzie 
zawsze niepełna, ograniczona i raniąca. 

5. Zaufaj swoim dzieciom 
Wiara ojca w syna czy córkę jest fundamentem prawdziwego ojcostwa. 

Ojciec, który zachowuje wiarę w swego syna pomimo wydarzeń, które mogą ich 
rozdzielić, a nawet poróżnić, zasługuje nadal na miano ojca (M. Lagaut). 

Ojciec może jednak zaufać dziecku tylko wówczas, kiedy - choćby w małym 
stopniu - zaufa sobie. Ojciec nie może zobowiązywać dziecka do zaufania. Winien 
sobie na zaufanie zasłużyć. Mówiąc bardziej obrazowo, winien „wydobyć” z 
niego zaufanie. 

Zaufanie jest darem wymiennym. Dziecko spontanicznie ufa ojcu, kiedy czuje 
się przez niego kochane i doświadcza jego zaufania. Zaufanie może być zbudowane 
na wzajemnej miłości i trosce o siebie. Zaufanie rodzi zaufanie. Dorastający 
synowie nie oczekują od swoich ojców, aby byli nieomylni i nienaganni we 
wszystkim. Oczekują od nich przede wszystkim zaufania i wiary: wiary w ich 
pragnienia, w ich możliwości, w ich dobre intencje. 

6. Buduj własny autorytet wobec dzieci 
Być ojcem znaczy oddać się do dyspozycji rodziny i dzieci, służyć im i być 

za nie odpowiedzialnym. Tylko ojciec odpowiedzialny nauczy odpowiedzialności 
swoje dzieci. Autorytet ojca nie jest jego przywilejem, ale służbą. 

Mężczyzna nie staje się ojcem, aby mu służono, ale by sam służył i dzielił się 
z dziećmi swoim życiem (por. Mt 20,28). Postawą odpowiedzialności, ofiarności, 
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troski i służby ojciec buduje swój autorytet. 
Mężczyzna zakładający rodzinę winien rozumieć potrzebę zbudowania 

swojego autorytetu. Dziecko potrzebuje autorytetu ojca i ma do niego prawo. 
Nie mając autorytetu w oczach dzieci ojciec nie może ofiarować im poczucia 
bezpieczeństwa, oparcia i nie zdoła ich uczyć mądrości życia. Dziecko nie zaufa 
ojcu, jego radom i pouczeniom, jeżeli nie będzie on dla swej pociechy autorytetem. 

7. Kochaj dzieci miłością bezinteresowną 
Ojciec i matka dają życie swoim dzieciom nie po to, aby móc „coś” w zamian 

otrzymać, ale by przedłużyć trwanie w swoich dzieciach miłości i życia. Dawanie 
życia dziecku jest dzieleniem się tą miłością, którą wcześniej otrzymali i którą też 
wzajemnie się obdarzyli w małżeństwie. 

W zamiarze Boga dziecko winno rodzić się jako owoc wzajemnej miłości 
swoich rodziców oraz bezinteresownej miłości do „nowej istoty”, którą wydadzą 
na świat. Bezinteresowna miłość ojca jest zwierciadłem bezinteresownej miłości 
Boga Ojca. 

Dzięki niej ojciec staje się dla dziecka drogowskazem do Boga. Jeżeli ojcowie 
kochają swoje dzieci za ich osiągnięcia w nauce, zdolności czy też jakieś inne 
szczególne cechy, wówczas ograniczają swoją miłość. 

8. Naucz dzieci radości zmagania i walki 
Szczególnym zadaniem ojca wobec dzieci jest wprowadzenie ich w „sztukę 

walki”, w najlepszym rozumieniu tego pojęcia. Miłość, z której rodzi się radość 
życia, domaga się nieraz wielkiej walki wewnętrznej oraz zmagania z trudnościami 
i przeciwnościami zewnętrznymi. Najpierw będzie to wewnętrzna walka z własną 
słabością: niestałością woli, skłonnością do zniechęcania się, tendencją do 
ucieczki. 

Będzie to także walka „zewnętrzna” o miejsce w świecie: wysiłek zdobywania 
pozycji zawodowej, zmaganie się z niesprawiedliwym zachowaniem innych, z 
nieuczciwą rywalizacją. Walka ta jest walką o swoje”. Jest to zmaganie się o godne 
i uczciwe życie własne oraz swoich najbliższych. Zadaniem ojca jest bronić swoich 
dzieci. Szczególnym zadaniem ojca jest nauczyć syna radości zmagania się z własną 
słabością i umiejętnego współżycia z rówieśnikami. Syn powinien umieć nie tylko 
wygrywać, ale także przegrywać. Umiejętność przyjmowania porażek lepiej nieraz 
świadczy o sile młodego człowieka niż jego zwycięstwa nad rówieśnikami. 

9. Stwarzaj w domu klimat wolności 
Prawdziwe spotkanie ojca z dzieckiem może dokonać się tylko w klimacie 

pełnej wolności. Klimat zaufania i wolności sprawia, że dziecko spontanicznie 
utożsamia się z wartościami reprezentowanymi przez ojca i przyjmuje je jako 
swoje. Wolność i zaufanie pomiędzy ojcem a dzieckiem wpływa na stopniowe 
przekształcenie się więzi budowanej na zależności w relacje wzajemnego 
partnerstwa, braterstwa i przyjaźni. Ojciec nie jest panem swojego dziecka. 
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Także wówczas, kiedy zależy ono całkowicie od niego, spełnia on wobec 
dziecka jedynie służebną rolę. Ojciec jest tylko „starszym bratem w wierze” swojego 
dziecka. Ponieważ dziecko nie jest jego własnością, ojciec nie może całkowicie 
władać jego wolnością. „Władzę rodzicielską” może sprawować odwołując się 
do wolności dziecka. Brak uwzględniania pragnień, potrzeb i odczuć dziecka jest 
zawsze odbierane przez nie jako nadużywanie autorytetu rodzicielskiego. Postawa 
ofiary i oddania nie może być w jakiejkolwiek formie wymuszona na człowieku. 
Nie można „nakazać” dziecku wbrew jego woli - także kiedy jest jeszcze bardzo 
małe - postawy miłości, zaufania, szczerości, uczciwości, ofiarności. Są to wartości, 
które rodzą się w sercu dziecka i na które ono samo stopniowo się decyduje. 

10. Ofiaruj dzieciom każdego dnia trochę czasu 
Jednym z najważniejszych darów, jakie ojciec może ofiarować swoim 

dzieciom, jest poświęcenie im odrobiny czasu każdego dnia. Ojcostwo od chwili 
przyjścia na świat dziecka wymaga czasu. Niczym nie da się tego ani zastąpić, 
ani zrekompensować. Słaba więź spowodowana brakiem czasu ojca rzutuje 
negatywnie na rozwój emocjonalny, intelektualny i duchowy dziecka. Szczególnie 
dotkliwie brak ten odczuwają synowie. 

Intensywność życia zawodowego ojców sprawia, iż poświęcanie czasu 
dziecku jest dziś jednym z najtrudniejszych tematów dotyczących ojcostwa. Wielu 
zapracowanym ojcom brakuje czasu dla dzieci. Czasu poświęconego dziecku nie 
da się jednak nagromadzić i ofiarować w jednym momencie. Ojcostwo domaga się 
systematycznego, codziennego ofiarowania dziecku choćby trochę uwagi. 

I choć wielu mężczyzn pogubiło się dzisiaj w pełnieniu swojej ojcowskiej roli, 
nie zatracili oni jednak głębokiego pragnienia posiadania i wychowywania dzieci. 
Ojcostwo jawi się dzisiaj jako służba dzieciom. Stąd też trzeba mówić nie tyle o 
roli czy funkcji ojcowskiej, odtwarzanej z pokolenia na pokolenie, ile raczej o misji 
i powołaniu, które - jak nigdy dotąd domaga się osobistego zaangażowania, woli 
zmagania się z sobą, męskiej twórczości oraz głębokiej więzi z Bogiem jako Ojcem. 

OBLICZA OJCOSTWA/ FACES OF PATERNITY

Ojcostwo upragnione - istnieje bardzo często w najzwyklejszym rozumieniu 
tego, słowa można chyba mówić również w takich przypadkach, gdy mężczyzna 
jest inwalidą, lecz bez względu na to ograniczenie bardzo pragnie spełnić się 
w roli rodzicielskiej. Wówczas na pewno jest to ojcostwo szczęśliwe, ale także 
bardzo trudne.

Ojcostwo długotrwałe - chodzi tu o sprawowanie ojcostwa wobec dzieci już 
dorosłych, tych, które żenią się lub wychodzą za mąż. Akurat ten moment w życiu 
każdego niemal ojca stanowi jakąś ważna cenzurę. Dla wielu ojców jest szczególnie 
trudny, zwłaszcza, gdy za mąż wychodzi ukochana córka. Bo to przychodzi 
„wydać” ja z domu, a więc oddać obcemu mężczyźnie. Ojcowie zazwyczaj silnie 
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to przeżywają odmiennie niż matki, które z faktu zamaż pójścia córek są na ogół 
zadowolone. Wobec ożenku syna ojcowski stres, o jakim mowa, jest niezauważalny. 
Ojciec co najwyżej zwiększonym zainteresowaniem obdarza synową i wyraźnie ją 
lubi. Należy dodać, że tak dla synowej jak i dal zięcia pełnoprawnym choć i nie 
biologicznym ojcem jest osoba teścia. Jest to na pewno ojcostwo specyficzne. 

Ojcostwo domniemane - to określenie używane jest w powiązaniu z sądowym 
ustaleniem ojcostwa biologicznego. 

Ojcostwo zaprzeczone - chodzi tu o sadowe orzekanie o ojcostwie w opisanych 
powyżej przypadkach, tj. gdy matka dziecka wnosi sprawę o uznanie ojcostwa, a 
domniemany ojciec jej dziecka temu zaprzecza. Może tu oczywiście wchodzić w 
rachubę biologiczne wykluczenie ojcostwa

Ojcostwo nieobecne - może być wymuszone złą sytuacja życiową np. ojciec 
emigruje w celu zarobkowym, albo zostaje osadzony w więzieniu. Najczęściej 
jednak nieobecność ojca spowodowana jest porzuceniem przez niego rodziny w 
którymś z etapów jej rozwoju: gdy matka dziecka jest w ciąży, gdy odchodzi do 
innej kobiety, gdy zakłada nową rodzinę, bądź spowodowana jego śmiercią.

Ojcostwo ograniczone - może mieć różne oblicza. Dosłownie może być 
ograniczeniem ojcu władzy rodzicielskiej przez sąd w wyniku wysoce nagannego 
traktowania i krzywdzenia własnej rodziny. Ale może też być skutkiem jego 
bezradności życiowej, złych przypadków losowych- tj. długotrwała choroba a 
w efekcie inwalidztwa lub bezrobocia. W tym przypadku można także mówić o 
niezawinionym ojcostwie bezradnym.

 Ojcostwo nieszczęśliwe - można mówić, gdy na świat przy chodzi dziecko ciężko 
i nieodwracalnie upośledzone. Niestety to najczęściej ojcowie porzucają swoje 
kalekie dzieci i ich matki.

Ojcostwo adopcyjne - ten typ ojcostwa jest najczęściej ojcostwem specyficznym, 
powstałym najczęściej w efekcie wielu nieudanych prób wejście w role rodzica 
biologicznego. Adoptowanie upragnionego dziecka może się okazać wspaniałym 
rodzicielskim spełnieniem, ale bywa i tak że ojciec adopcyjny nie wchodzi w 
swoja nowa role, bo nie najlepiej się w niej czuje. Wówczas na ogół powstaje typ 
ojcostwa konfliktowego nieszczęśliwego.

Ojcostwo bezradne - związane jest z trudnymi sytuacjami życiowymi, w których 
ojciec chciałby jak najlepiej wypełnić swoja role rodzicielską a spełniać jej nie 
może. Bo np. stracił prace albo został bezdomnym. Bo utracił zdrowie i długo 
przebywa w szpitalu czy w innych zakładach opieki bo został skazany i jest w 
wiezieniu. 

Ojcostwo anonimowe - czyli zapłodnienie nasieniem nieznanego dawcy, 
przechowywanym w tzw. banku spermy.
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Ojcostwo wstydliwe - m.in.: ojcostwo pozamałżeńskie żonatego mężczyzny 
już posiadającego dzieci; może wystąpić sytuacja odwrotna- to ojciec dziecka 
jest nieżonaty, a matka pozostaje w związku małżeńskim. Przy czym ojcostwo 
wstydliwe wcale nie musi być niechcianym wymuszonym czy też nieszczęśliwym. 
Bywa, że jest upragnione - np. przez mężczyznę pragnącego dziecka, a nie 
posiadającego go z powodu niepłodności partnerki.

Ojcostwo biseksualne – bywa, gdy ojciec dziecka jest biseksualista, czyli ściśle 
mówiąc gejem. Ojcowie homoseksualni niezwykle silnie przywiązani są do 
swoich dzieci i wykazują wręcz niespożyta wolę w spełnieniu swych ojcowskich 
powinności.

Ojcostwo dyskryminowane - np. gdy nieustępliwa i nietolerancyjna matka 
dziecka po rozwodzie z jego ojcem bardzo utrudnia, lub zupełnie udaremnia, 
bliskie i chciane przez ojca kontakty z własnym dzieckiem. Wtedy zazwyczaj 
następuje integracja sadu, ustalane są terminy i miejsca spotkań ojca z dzieckiem. 
Jest to wyraźna dyskryminacja.

Ojcostwo wojujące - wywodzi się wprost z populacji ojców dyskryminowanych 
przez matki swoich dzieci. Dyskryminowani ojcowie organizują się w celu obrony 
swoich praw ojcowskich. Tworzą własne stowarzyszenia.

Ojcostwo diasporowi - określa się partnerskie i zgodne wychowywanie dziecka 
przez rodziców rozwiedzionych, którzy ze sobą nie mieszkają i nie prowadzą 
wspólnego gospodarstwa domowego, ale swojemu dziecku starają się stworzyć 
jak najlepsze warunki życia i rozwoju. I to niezależnie od tego, czy zawarli nowe 
małżeństwo, założyli nowe rodziny. Diasporowi ojciec dba o swoje dziecko, 
zaspakaja nie tylko jego potrzeby materialne, ale dba o jego prawdziwy rozwój, o 
dobre zdrowie i jak najlepsza edukacje.

Ojcostwo samotne - powstaje głównie w wyniku śmierci matki, ale bywa tez 
porozwodowe, gdy sąd opiekę nad dzieckiem przyznaje właśnie ojcu. Samotne 
ojcostwo nie jest tak trudne w sprawowaniu jak samotne macierzyństwo, bowiem 
monoparentalna rodzina ojcowska na ogół nie ma kłopotów materialnych czy 
mieszkaniowych. Samotne ojcostwo jest tez z reguły znacząco wspomagane 
przez różne kobiety- od matek, teściowych i sąsiadek poczynając, na atrakcyjnych 
i opiekuńczych kandydatkach na macochy kończąc.

Ojcostwo toksyczne - typ ojcostwa zdecydowanie negatywny, jego oddziaływanie 
na dziecko jest toksyczne w znaczeniu psychicznym. Taki ojciec to nie tylko 
nałogowy alkoholik, awanturnik czy narkoman. Bywa, że robi wrażenie zupełnie 
normalnego, tymczasem jest to dewiant o silnie zaburzonej osobowości. 
Swoim postępowaniem, całą swoją postawa taki ojciec nie zapewnia dziecku 
poczucia bezpieczeństwa, opieki ani prawidłowego rozwoju. Wywołuje u dzieci 
nadpobudliwość, nerwicowość, zahamowania rozwojowe lub depresje. 
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Ojcostwo patologiczne - jest to w swej skrajnej postaci ojcostwo kazirodcze, 
związane z molestowaniem seksualnym własnego dziecka, ojcostwo haniebne. 
Pośród licznych postaci kazirodztwa najczęściej występuje sytuacja, w której 
ojciec molestuje seksualnie swoja córkę.

Ojcostwo nietypowe - można tu wymienić ojcostwo powstałe dzięki zapłodnieniu 
in vitro, albo dzięki innej technice medycznej, które obecnie wspomagają 
rodzicielstwo. Do ojcostwa nietypowego równie dobrze można zaliczyć ojcostwo 
przez usynowienie, adopcję lub ojcostwo powstałe w efekcie zupełnie niewiedzy 
mężczyzny o ty, że został ojcem. Do ojcostwa zaliczyć można również ojcostwo 
anonimowe, wstydliwe, dyskryminowane, wojujące, diasporowi, samotne.

Ojcostwo bezrobotne - to rodzaj ojcostwa wyjątkowo upośledzony pod 
względem ekonomicznym i społecznym. To rodzaj ojcostwa wręcz tragiczny gdyż 
bezrobotny ojciec nie mogąc zapewnić swoim dzieciom środków utrzymania, a 
tym samym stworzyć możliwości rozwoju czyni to wbrew własnej woli, pod silna 
presją czynników od niego niezależnych i zupełnie przez niego niezawinionych.

Ojcostwo- ojczymostwo - mężczyzna niespokrewniony z dzieckiem, wchodząc 
w role ojczyma i czyni to z własnego wyboru, na ogół powodowany miłością do 
matki dziecka. To go motywuje i w jakiś sposób wyróżnia. Pełniona obecnie rola 
ojczyma może współwystępować z pełnieniem roli przez ojca biologicznego.

Ojcostwo niespełnione - dotyczy przede wszystkim niepłodności męskiej, 
współpartnerski albo obydwojga.

 Ojcostwo wymuszone - z tym typem mamy do czynienia wówczas, gdy mężczyzna 
nie chce mieć potomstwa, a jego partnerka bardzo pragnie dziecka. Jeśli są 
małżeństwem jednostronnie wymuszone rodzicielstwo może mieć różne skutki- 
niekoniecznie najgorsze. Jeśli jednak małżeństwem nie są, zazwyczaj odbywa się 
rozprawa o przyznanie alimentów, a wcześniej rozprawa o ustalenie ojcostwa - 
chociaż nie jest to regułą. Zupełnie odmienny typ ojcostwa wymuszonego stanowi 
postawa coraz większej liczby młodych, wykształconych, dobrze sytuowanych i 
niezamężnych kobiet, które pragną zostać matkami, ale nie chcą za mężów ojców 
swoich dzieci. 

Ojcostwo alimentacyjne - związany z wymuszaniem środków utrzymania 
należnych własnemu dziecku- jest chyba najbardziej znanym w naszym 
społeczeństwie. Niestety ojcostwo tego typu - chociaż biologiczne- w praktyce 
życia sprowadza się niemal wyłącznie do płacenia zasadzonych alimentów i na 
ogół nie wyróżnia się niczym więcej.

Ojcostwo sporne - chodzi tu o ustalenie ojcostwa przez sąd na wniosek 
uprawnionych osób- dziecka, jego matki lub prokuratora.
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Ojcostwo prenatalne - może być dwojakie albo niechciane z bardzo złym 
nastawieniem do partnerki na której na ogół wymusza usuniecie ciąży. Albo 
wprost przeciwnie upragnione, oczekiwane, wspaniałe.

Ojcostwo świadome - planowane. Jest to sytuacja idealna, do której powinno 
się powszechnie dążyć. Jak dotąd, postawy takie przejawiają przede wszystkim 
ludzie świadomi swej prokreacyjnej właściwości, ludzie, którzy czują się 
odpowiedzialni za powołanie do życia każdego nowego człowieka oraz 
zapewnienie mu jak najlepszych warunków życia i rozwoju.

Ojcostwo biologiczne - typ ojcostwa najbardziej powszechny, naturalnym i 
pozostającym w ścisłym związku z ogólnym stanem zdrowia mężczyzny a 
zwłaszcza z jego zdrowiem reprodukcyjnym.

Ojcostwo symboliczne - wszystkie religie monoteistyczne pojęcia Boga 
utożsamiają z ojcostwem Bożym Ojcostwem. Po prostu Bóg jest Ojcem.

Odsłonięcie tablicy poświęconej bł. Jerzemu Popiełuszko w kościele pw.
św. Stanisława Kostki w Warszawa. Mszy św. przewodniczy ks. bp Piotr

Jarecki - biskup pomocniczy diecezji warszawskiej
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